
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ! 
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1 

Από τα παρακάτω αναφερόμενα σωματεία ιδρύθηκε το 1938 Ομοσπονδία, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τον τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ" (Ε.Φ.Ο.Α.) (FEDERATION HELLENIQUE DE LAWN TENNIS) με 
έδρα την Αθήνα : 
1. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
3. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
5. ΛΕΣΧΗ ΤΕΝΝΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
6. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΗΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
8. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ 
9. Ε.Γ.Ο.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
10. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Στις διεθνείς της σχέσεις η Ε.Φ.Ο.Α. εμφανίζεται με την επωνυμία «HELLENIC 
TENNIS FEDERATION» (H.T.F.). 

Άρθρο 2 

Σκοπός της Ε.Φ.Ο.Α. είναι η καλλιέργεια, η οργάνωση, η διάδοση και η ανάπτυξη 
των αθλημάτων της Αντισφαίρισης και της Τοιχοσφαίρισης. 
Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται ενδεικτικά με : 
α. Την διοργάνωση αγώνων με πανελλήνια συμμετοχή των αθλητικών Σωματείων 

που υπάγονται στην Ε.Φ.Ο.Α. 
β. Την διοργάνωση διεθνών αγώνων στην χώρα μας με τις προϋποθέσεις που 

καθορίζουν όι διεθνείς Ομοσπονδίες και Οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Ελλάδα, 
με ή χωρίς οικονομικό όφελος, 

γ. Την ηθική και υλική ενίσχυση των Σωματείων - μελών της, των Τοπικών Ενώσεων 
και Τοπικών Επιτροπών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, 

δ. Την ηθική ενίσχυση μη μελών της, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα με τη 
δραστηριότητά τους, την ανάπτυξη των αθλημάτων της αντισφαίρισης και 
τοιχοσφαίρισης. 

ε. Τη συμμετοχή Εθνικών Ομάδων ή επίλεκτων αθλητών σε διεθνείς αγώνες. 
στ. Εισηγήσεις προς την εποπτεύουσα αρχή για τις ανάγκες των αθλημάτων και 

ιδιαίτερα για τη δημιουργία και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
ζ. Την εποπτεία της λειτουργίας των σχολών αντισφαίρισης - τοιχοσφαίρισης σε όλα 

τα μέλη της. 
η. Την έκδοση εντύπου με το οποίο να βοηθείται η διάδοση του σκοπού της. 
θ. Την εξεύρεση οικονομικών πόρων από οποιοδήποτε Δημόσιο, Δημοτικό ή ιδιωτικό 

φορέα (χορηγούς) με τις προϋποθέσεις των αθλητικών νόμων . 
ι. - Την κατάρτιση και ψήφιση από την συνέλευση των μελών κατά τη συνήθη απαρτία 

και πλειοψηφία γενικών ή ειδικών Κανονισμών που θα ρυθμίζουν την οργάνωση 
και την διεξαγωγή των αθλημάτων που υπάγονται σ' αυτή κατά τα οριζόμενα στο 



άρθρο 37 του παρόντος, 
ια. Την ευαισθητοποίηση όλων των ενασχολουμένων με την Αντισφαίριση και την 

Τοιχοσφαίριση, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
Άρθρο 3 

Απαγορεύεται κάθε ανάμειξη της Ε.Φ.Ο.Α. , των Ενώσεων, των Τοπικών Επιτροπών 
και των Ομίλων - Μελών της, στην πολιτική καθώς επίσης και σε ενέργειες που είναι 
αντίθετες με τα αθλητικά ιδεώδη, Παράβαση των ανωτέρω, από Όμιλο - Μέλος, 
αποτελεί αιτία διαγραφής του από την Ε.Φ.Ο.Α. 

Άρθρο 4 

Η Ε.Φ.Ο.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η μόνη ανώτατη οργάνωση 
αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τα αθλήματα της αντισφαίρισης και 
τοιχοσφαίρισης . Έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της λειτουργίας της, που 
καθορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και την κείμενη Νομοθεσία και 
εκπροσωπεί διεθνώς τα αθλήματα της Αντισφαίρισης και της Τοιχοσφαίρισης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α. (Δ.Σ.) είναι υποχρεωμένο να προστατεύει την 
Ε.Φ.Ο.Α., τις Τοπικές Επιτροπές και τα μέλη της από κάθε βλαπτική ενέργεια, η οποία 
θίγει την Διοικητική τους αυτονομία και να σέβεται την κείμενη Νομοθεσία. 

Άρθρο 5 

Η Ε.Φ.Ο.Α. λειτουργεί νόμιμα εφόσον τα μέλη της είναι πάνω από δέκα (10) (και άνω) και 
έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση. 

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑ ΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Άρθρο 6 
Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. μπορούν να γίνουν αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα 
της Αντισφαίρισης και της Τοιχοσφαίρισης. 

Άρθρο 7 
Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα που είχαν την πρωτοβουλία και την τιμή να ιδρύσουν την 
Ομοσπονδία αυτή. 

Άρθρο 8 
1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού σωματείου στην Ε.Φ.Ο.Α. ως πλήρους 

μέλους αυτής είναι : 
1.1 Κατάθεση αίτησης στην οποία να αναγράφονται : 

α. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου. 
β. Ο αντιπρόσωπος του στην Ε.Φ.Ο.Α. με τον αναπληρωτή του. 
γ. Ο έφορος του τμήματος αντισφαίρισης ή τοιχοσφαίρισης. 
δ. Δήλωση του σωματείου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής του καταστατικού και 
των Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας της Ε.Φ.Ο.Α. και 
ε. Ονομαστικός κατάλογος από είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον μέλη του . 

1.2 Κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού του σωματείου, όπως αυτό 
εγκρίθηκε από το αρμόδιο Πρωτοδικείο , όπου φαίνεται ότι πρόκειται περί 
αθλητικού σωματείου. 

1.3 Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από το Δ.Σ. του σωματείου ότι : 
α. Έχει την κυριότητα τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων με αποκλειστική χρήση ή 
ότι : 



β. Έχει την χρήση επί δέκα (10) ώρες ημερησίως , τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων 
που ανήκουν σε ιδιώτη ή ότι : 
γ. Έχει την χρήση δυο (2) γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα ή στην Δημοτική 
αρχή ή στην Γ.Γ.Α. για τουλάχιστον δέκα (10) ώρες 
ημερησίως, εφόσον δεν υπάρχει ήδη άλλο σωματείο που υπάγεται στην Ε.Φ.Ο.Α. 
που να χρησιμοποιεί τα γήπεδα αυτά. 
Συστέγαση σωματείου σε ιδιωτικό ή Δημοτικό χώρο ή χώρο που ανήκει στην Γ.Γ.Α. 
, ανεξαρτήτως αριθμού γηπέδων, δεν νομιμοποιεί το σωματείο αυτό να ζητήσει την 
εγγραφή του στην Ε.Φ.Ο.Α. 

1.4 Κατάθεση βεβαίωσης για την ειδική αθλητική του αναγνώριση από τον αρμόδιο για 
τον αθλητισμό Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο της Κεντρικής ή 
Περιφερειακής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2725/99. 

1.5 Κατάθεση ονομαστικού καταλόγου από είκοσι (20) ονόματα αθλητών με τις 
σχετικές αιτήσεις εγγραφής τους, στα μητρώα αθλητών της Ε.Φ.Ο.Α. 

2. Μέχρι την κατά παραπάνω αθλητική αναγνώριση τους τα σωματεία - μέλη 
μετέχουν της Ομοσπονδίας και παρίστανται και εκπροσωπούνται στις Γ.Σ. της, με 
δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

3. Η έγκριση εγγραφής νέου σωματείου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α, 
' μετά από προηγούμενο έλεγχο, μέλους του Δ.Σ. με εντολή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει 

την εγγραφή εντός έξι (6) μηνών από την κατάθεση αίτησης. Σε περίπτωση μη 
λήψης απόφασης από το Δ.Σ. εντός έξι (6) μηνών, η εγγραφή του σωματείου στα 
μητρώα της Ε.Φ.Ο.Α. θεωρείται αυτοδίκαια γενομένη. 

4. Από της ισχύος του παρόντος, στα Σωματεία που θα αναγνωριστούν στο μέλλον, 
δεν επιτρέπεται η χρήση γηπέδων και εγκαταστάσεων άλλων Σωματείων Μελών. 

Άρθρο 9 
1. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους - σωματείου επέρχεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
1.1 Αυτοδίκαια 

α. Με υποβολή παραίτησης του μέλους. 
β. Με διαγραφή του από το αντίστοιχο βιβλίο του αρμόδιου Πρωτοδικείου, 
γ. Με απώλεια της φίλαθλης ιδιότητάς του και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή και 
δ. Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι (20) 

1.2 Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της Ε.Φ.Ο.Α., η οποία λαμβάνεται κατά τη 
συνήθη απαρτία και πλειοψηφία εφόσον το . , 
σωματείο - μέλος : 

α. Δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των 
Κανονισμών της Ε.Φ.Ο.Α. (και) 
β. Εφόσον επί τρία (3) συνεχή χρόνια δεν έχει αθλητική δραστηριότητα. Η 
απόφαση λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας και 
γ. Εφόσον μετά από προηγούμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι το Σωματείο Μέλος 
παραβιάζει την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή 
το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναστείλει προσωρινά την ιδιότητα του 
Σωματείου ως Μέλους της Ε.Φ.Ο.Α. μέχρι την έκδοση απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης. 
δ. Εφόσον δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1.3 του 
παρόντος. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α. J 
Άρθρο 10 

Οικονομικοί πόροι της Ε.Φ.Ο.Α. είναι οι παρακάτω : 
α. Κάθε επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. 
β. Κάθε επιχορήγηση της Ε.Ο.Ε. 
γ. Κάθε είδους επιχορηγήσεις από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και Οργανώσεις, 
δ. Το δικαίωμα εγγραφής μελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια 

από τις Γ.Σ. 
ε. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ποσό των οποίων καθορίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση κάθε τέσσερα (4) χρόνια . Σήμερα καθορίζεται για όλα τα μέλη σε είκοσι 
εννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) . 

στ. Οι διάφορες δωρεές και κληροδοτήματα από φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου και από λαχεία και χορηγίες, 

ζ. Τα εισοδήματα από κινητή ή ακίνητη περιουσία της. 
η. Οι εισπράξεις των πάσης φύσεως εισιτηρίων. 
θ. Τα κάθε μορφής έσοδα της Ε.Φ.Ο.Α. από εισιτήρια, από διαφημίσεις ή χορηγίες, μ 
βάση συμβάσεις που συνάπτει με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, τηρουμένων 
των Κανονισμών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και χωρίς την παραχώρηση 
χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων της καθώς 
και από τις διάφορες αθλητικές ή κοινωνικές διοργανώσεις της'ή εκδηλώσεις. 

ι. Τα έσοδα από τις κάρτες αθλητών που. ανήκουν σε σωματεία - μέλη. 

• Άρθρο 11 

Κάθε ποσό που αποτελεί περιουσία της ΕΦΟΑ και υπερβαίνει τα διακόσια ενενήντα τρία 
ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (293,47€), κατατίθεται υποχρεωτικά σε μια αναγνωρισμένη 
τράπεζα στην περιφέρεια της έδρας της. 
Η ανάληψη των χρηματικών ποσών για την κάλυψη των αναγκών της διενεργείται με την 
έκδοση επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία της ή με κάθε άλλη 
τραπεζική σύννομη πράξη. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α. -
Άρθρο 12 

Η Ε.Φ.Ο.Α. εκπροσωπείται στις σχέσεις της με τις δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, 
καθώς και προς κάθε τρίτο από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της. 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 13 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α. εκλέγεται για τετραετή (4ετή) θητεία εντός 
του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και 
αποτελείται από 17" μέλη. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον 
αριθμό των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ. αυτού, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του 
ενός από τα δυο φύλα και με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε 
φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελαχίστου αριθμού, των κατά ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων. 

2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της Ομοσπονδίας, μετά 
την εκλογή των μελών του Δ.Σ., δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση. 

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ..της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση της 
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3 '^Μ- Περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στον 
· ί / αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

u 2429/1996. 
Άρθρο 14 

Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της Ομοσπονδίας διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική 
Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία και σε κοινό ψηφοδέλτιο. 
Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος χωρίς την 
συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά μέλη 
εκλέγονται από το Σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης. 
Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της Ομοσπονδίας, Πρωτοδίκης Διοικητικών 
Δικαστηρίων ή Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου 
Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα σταυροδοσίας μέχρι του συνόλου του αριθμού των 
τακτικών μελών του Δ.Σ., ήτοι έως 17 σταυρούς. 

Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κατά σειρά οι πρώτοι δεκαεπτά (17) υποψήφιοι, που 
έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Εφόσον όμως συντρέχει η περίπτωση του 
άρθρου 13, παράγραφος 1, εδάφιο δεύτερο του παρόντος, από τα μέλη αυτά, ποσοστό 
τουλάχιστον 20% καταλαμβάνουν, κατά σειρά αριθμού ψήφων, υποψήφιοι του ενός από 
τα δυο φύλα, ανεξάρτητα από τον αριθμό ψήφων που έλαβαν. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία εκλογική θέση επί του συνόλου των 
εκλεγομένων ή επί των κατά τα παραπάνω επιμέρους κατηγοριών αυτών, γίνεται 
κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν και ο κληρωθείς ή οι κληρωθέντες 
καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στο Δ.Σ., μεταξύ του συνόλου των εκλεγομένων ή την 
τελευταία θέση της κατηγορίας τους, ενώ οι επόμενοι μαζί με τους άλλους υποψηφίους 
της πρώτης ψηφοφορίας που ακολουθούσαν τους ισοψηφήσαντες, καταλαμβάνουν τις 
θέσεις των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. κατά την σειρά των ψήφων που έλαβαν. 

Οι εννέα (9) πρώτοι από τον κατάλογο των αναπληρωματικών αποτελούν τα 
αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική 
Επιτροπή μεταξύ των ισοψηφησάντων. Οι κληρωθέντες καταλαμβάνουν τη θέση 
αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. κατά σειρά της κλήρωσης. 

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. προτείνονται εγγράφως μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 
από την πρώτη ημερομηνία της Γ.Σ., από τα έχοντα ψήφο σωματεία με αποσπάσματα 
πρακτικών των Δ.Σ. τους, που προτείνουν τον υποψήφιο. 

Κάθε σωματείο - μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση 
με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο που ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος. 

Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει, κατά το 
χρόνο ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται . Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί 
να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) σωματείο . Κάθε σωματείο - μέλος της Ε.Φ.Ο.Α. διαθέτει 
μια μόνο ψήφο στην Γενική Συνέλευση. 

Την παραμονή της Γ.Σ. τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Α. ο πίνακας των 
υποψηφίων μελών του Δ.Σ. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού, μαζί με τα ψηφοδέλτια που περιλαμβάνουν τα 
ονόματα των υποψηφίων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, παραδίδεται από τον Γενικό 
Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και διενεργεί τις 
εκλογές. 
Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των 
εκλεκτόρων, απαγορευμένης της, δια πληρεξουσίου, συμμετοχής. 
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Άρθρο 15 

Μέλη του Δ.Σ. που έχουν παραιτηθεί, εκπέσει ή εκλείψει κατά οποιονδήποτε 
τρόπο, αντικαθίστανται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας 
τους. 

Μέλος του Δ.Σ που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς 
συνεδριάσεις ή σε έξι (6) μέσα σε δώδεκα μήνες (12) μήνες, εκπίπτει αυτοδίκαια από τη 
θέση του στο Δ.Σ. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. δεν εξαντλήσει την θητεία του 
για την οποία εκλέχτηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί, έχει θητεία για το υπόλοιπο της 
θητείας του προηγούμενου. 

Εάν μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εκλεγεί μέλος άλλου Δ.Σ. (ή άλλου οργάνου 
σωματείου), αθλητικής ένωσης ή αθλητικής Ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, 
θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω 
παραίτησης. 

Μέλος που έχει εκλεγεί σε Διεθνή Ομοσπονδία ή Οργάνωση ή Υπερκείμενη 
Αθλητική Αρχή, δεν χάνει την αντιπροσώπευση, ακόμη και αν πάψει να είναι μέλος του 
Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της θητείας του σ' αυτές. 

Άρθρο 16 

Από την 1η Δεκεμβρίου εκάστου Ολυμπιακού έτους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους των Ολυμπιακών Αγώνων, η Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) της 
Ομοσπονδίας εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν η 
Ομοσπονδία δεν εκλέξει αντιπρόσωπο, μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Ε.Ο.Ε. 
λειτουργεί νόμιμα χωρίς εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 17 

1. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της 
Ε.Φ.Ο.Α. ή εκπρόσωπος της σε υπερκείμενες 
Αρχές ή Διεθνείς Ομοσπονδίες : 

1.1 Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. 
1.2 Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας 

στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, 
ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια 
χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, 
πλαστογραφία, απιστία, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει 
παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό 
κακουργήματος. 

1.3Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα 
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

1.4Όποιος έχει τιμωρηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/99 και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

1.5 Οι εν ενεργεία και οι μη εν ενεργεία διαιτητές των αθλημάτων της αντισφαίρισης 
και τοιχοσφαίρισης, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία 
προπονητές των ιδίων αθλημάτων, του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται 
να είναι μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και να εκπροσωπούν το σωματείο τους 



Άρθρο 18 

1. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με 
οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και 
τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα 
πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών 
του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του 
αρμόδιου δικαστηρίου. 

2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 

3. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη 
του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για 
προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ομοσπονδία, επιτρέπεται να 
καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

Άρθρο 19 

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις αρχαιρεσίες, ο πλειοψηφίσας Σύμβουλος 
συγκαλεί σε συνεδρίαση τους εκλεγέντες Συμβούλους με μόνο θέμα τη συγκρότηση του 
Δ.Σ. σε σώμα. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, Α', 
Β', Γ & Δ' Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, 
Ταμίας, Αναπληρωτής Ταμίας, Έφορος Αγωνιστικού, Αναπληρωτής Έφορος 
Αγωνιστικού, Έφορος Διαχείρισης Υλικού & Προμηθειών (και) Αναπληρωτής Έφορος 
Υλικού & Προμηθειών Έφορος Αντισφαίρισης & Περιβάλλοντος, Αναπληρωτής Έφορος 
Αντισφαίρισης & Περιβάλλοντος. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε μήνα και εκτάκτως 
όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν οκτώ (8) μέλη. 

Στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ τριών (3) συνεδριάσεων του Δ.Σ. για οποιοδήποτε 
θέμα προκύψει αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή , που αποτελείται από τον Πρόεδρο, 
Α', Β', Γ & Δ' Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία. 

Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής επικυρώνονται από το επόμενο Δ.Σ. με 
τη συνήθη πλειοψηφία. 
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής , κατά του οποίου ασκείται πρόταση μομφής, από 
ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. χάνει αυτοδίκαια την θέση του από την Εκτελεστική 
Επιτροπή, αν η πρόταση συγκεντρώσει μετά από μυστική ψηφοφορία, δώδεκα (12) 
τουλάχιστον ψήφους. 

Άρθρο 20 

Το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τους 
σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ε.Φ.Ο.Α. εκτός από τα θέματα εκείνα που ανήκουν 
στην αρμοδιότητα της Γ. Σ. 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον εννιά (9) μέλη 
του. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αν υπάρξει πάλι 
ισοψηφία, υπολογίζεται διπλή η ψήφος του προεδρεύοντος. 

Οι ψηφοφορίες του Δ.Σ. είναι ανοικτές και ονομαστικές, μυστικές δε, μόνον στις 
περιπτώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, καθώς και επί προσωπικών 
ζητημάτων εφόσον ζητηθεί από οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη του. 

Τα πρακτικά του Δ.Σ. κρατούνται από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή 



στην Ομοσπονδία. 
Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, 
οι κριτές, οι σημειωτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές καθώς και όσοι, 
με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο των αθλημάτων της 
αντισφαίρισης και της τοιχοσφαίρισης. 
Ως προπονητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται, τα μέλη του εν 
ενεργεία συνδέσμου προπονητών, ομοσπονδίας προπονητών κ.λ.π., καθώς και 
όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε προπονητικό έργο των αθλημάτων 
της αντισφαίρισης και τοιχοσφαίρισης. 

3. Αθλητής μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ένα (1) τουλάχιστον 
έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος 
αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή 
διεξάγεται με την έγκρισή της. 

5. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το προσωπικό της ή 
το προσωπικό των σωματείων - μελών της για όσο χρόνο διαρκεί η πάση φύσης 
εργασία του με αυτή και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της καθώς επίσης και όσοι 
συνάπτουν σύμβαση με την Ομοσπονδία ή με σωματείο - μέλος της για παροχή 
υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι 
εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 
εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του 
έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης, 
ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι 
μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη διοικητικού συμβουλίου αθλητικής 
ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως 
αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών 
ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής 
επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Α. ούτε να είναι αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες Αρχές ή 
διεθνείς Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης και για όσους διατηρούν 
πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, 
τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το 

^ άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών 
αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. 

6. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα , χάνει 
αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από 
το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 
προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό 
Υπουργό ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. 

7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο από το Καταστατικό προβλεπόμενο 
όργανο της Ομοσπονδίας υποψήφιος εφόσον : 
Είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής Ομοσπονδίας κατά το χρόνο 
της υποβολής υποψηφιότητας. 

8. Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου από το Καταστατικό 
προβλεπόμενου οργάνου της Ομοσπονδίας απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής 
της υποψηφιότητας να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που αποτελεί μέλος της 
Ομοσπονδίας με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της 
προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου αθλητικού 
σωματείου, που αποτελεί μέλος της Ομοσπονδίας. 

9. Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πρέπει να έχουν την κατοικία 
τους στην περιφέρεια που καλύπτει η Ομοσπονδία. 
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Είναι υπεύθυνος για τη θεώρηση, τήρηση και χρήση όλων των λογιστικών βιβλίων που 
προβλέπει ο Νόμος για την οικονομική διαχείριση της Ε.Φ.Ο.Α., τα οποία έχουν και την 
υπογραφή του Προέδρου. 
Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη χρημάτων που έχουν 
κατατεθεί στο όνομα της Ε.Φ.Ο.Α., καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τις οικονομικές 
δοσοληψίες της Ε.Φ.Ο.Α. 
Συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις εσόδων - εξόδων για ενημέρωση του Δ.Σ. καθώς και 
τον προϋπολογισμό, καταρτίζει τον Οικονομικό Απολογισμό, εποπτεύει στην διάθεση 
εισιτηρίων των αγώνων και προΐσταται των Οικονομικών υπηρεσιών της Ε.Φ.Ο.Α. 

Άρθρο 26 

Ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο σε όλη την 
έκταση της εξουσίας του. 

Άρθρο 27 

Ο Έφορος Αγωνιστικού είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη και οργάνωση όλων των 
αγώνων της Ε.Φ.Ο.Α., για την βαθμολογία των παικτών και την Πανελλήνια κατάταξη. 
Προΐσταται των Επιτροπών διοργάνωσης των αγώνων του Τένις και της Τοιχοσφαίρισης 
και εισηγείται στο Δ.Σ. για λογαριασμό τους, για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
αγωνιστική δραστηριότητα της Ε.Φ.Ο.Α. 
Ο Έφορος Αγωνιστικού, κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Έφορο 
Αγωνιστικού. 

Άρθρο 28 

Ο Έφορος Διαχείρισης Υλικού & Προμηθειών είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και 
διαχείριση του υλικού της Ε.Φ.Ο.Α. 
Απών ή κωλυόμενος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Έφορο Διαχείρισης Υλικού & 
Προμηθειών. 

Άρθρο 29 
Ο Έφορος Αντισφαίρισης και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για την ευαισθητοποίηση 
όλων των ενασχολουμένων με τα αθλήματα της Αντισφαίρισης και της Τοιχοσφαίρισης, 
σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. 
Απών ή κωλυόμενος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Έφορο Αντισφαίρισης και 
Περιβάλλοντος. 

Άρθρο 30 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης γίνεται μια φορά τον χρόνο, πριν από κάθε 
τακτική Γενική Συνέλευση, με την φροντίδα της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Εξ. Ελ.). 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που μαζί με δυο (2) 
αναπληρωματικά εκλέγονται για τέσσερα (4) χρόνια από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. 
Υποψήφιοι για την Εξ.Ε. μπορούν να είναι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις των υποψηφίων 
για το Δ.Σ. και δεν πρέπει να συγγενεύουν με τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι τρίτου βαθμού 
συγγένειας. 
Πρόεδρος της Εξ.Ε. ορίζεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους 
σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 
Τα μέλη της Εξ.Ε. κάνουν έλεγχο της Διαχείρισης της Ε.Φ.Ο.Α. και συνυπογράφουν τις 
εκθέσεις προς την Γ.Σ. 
Οι αποφάσεις της Εξ.Ε. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, σε 



Γενικήραμματέα και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση, με την υπογραφή των 
'παρισταμένων μελών. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. εκτελούνται 
νομότυπα και πριν από την επικύρωση των πρακτικών. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά αυτούσια η 
άποψη του, αφού φροντίσει να την παρουσιάσει εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα . 
Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων 
που μετέχει, ένα (1) μήνα τουλάχιστον μετά την ημερομηνία της επικύρωσής τους. 

Άρθρο 21 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Φ.Ο.Α. σε κάθε Αθλητική, Πολιτική, Δικαστική, Διοικητική, 
Φορολογική ή άλλη Δημόσια ή Δημοτική αρχή καθώς και σε όλες τις δικαιοπραξίες και 
εκδηλώσεις αυτής. 
Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. 
Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο της Ε.Φ.Ο.Α. συνυπογράφει με 
τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και 
του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Φ.Ο.Α. και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και 
παίρνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Ε.Φ.Ο.Α. 
ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. αλλά με σύμφωνη γνώμη τριών (3) τουλάχιστον 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκεί όπου από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα 
συμφέροντα της Ε.Φ.Ο.Α. 
Επίσης έχει δικαίωμα ελέγχου του προσωπικού της Ε.Φ.Ο.Α. Σε περίπτωση παραίτησης 
έκπτωσης ή οριστικής, κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησής του γίνεται εκλογή νέου 
Προέδρου από τα μέλη του Δ.Σ. 

Άρθρο 22 

Οι Αντιπρόεδροι κατά σειρά αναπληρούν τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλη την 
έκταση της εξουσίας του. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει στους Αντιπρόεδρους πρόσθετα 
καθήκοντα. 

Άρθρο 23 

Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί την Ε.Φ.Ο.Α. σε κάθε Δικαστική, Πολιτική, 
Διοικητική, Φορολογική ή άλλη Δημόσια ή Δημοτική αρχή καθώς και σε όλες τις 
δικαιοπραξίες αυτής, κωλυομένου του Προέδρου της. Παρακολουθεί την εκτέλεση των 
αποφάσεων του Δ.Σ., καταρτίζει την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων μετά την 
έγκριση του Προέδρου και συντάσσει και διατηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. Φροντίζει για τη 
διεξαγωγή της αλληλογραφίας, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την τρέχουσα 
αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για τα μητρώα αθλητών, προπονητών, υπαλλήλων και 
φυλάσσει την σφραγίδα της Ε.Φ.Ο.Α. Τέλος έχει εποπτεία του προσωπικού, της 
Γραμματείας, ή άλλων υπηρεσιών της Ε.Φ.Ο.Α. 

Άρθρο 24 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή 
κωλυόμενο, σε όλη την έκταση της εξουσίας του. 

Άρθρο 25 

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ε.Φ.Ο.Α., συνυπογράφει με τον 
Πρόεδρο τα αξιόγραφα και καταθέτει τα χρήματα της Ε.Φ.Ο.Α. στο όνομα της, σε 
Τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. 



πέντε (5) ημέρες πριν την Γ.Σ. (πρώτη ή δεύτερη ημερομηνία). 
Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Φ.Ο.Α. κάθε αθλητικό 
σωματείο, εφόσον στο προ της Γ.Σ. ημερολογιακό ιέτος δεν είχε συμμετοχή με 
τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές για τα αθλήματα της αντισφαίρισης ή τοιχοσφαίρισης, με 
δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η συμμετοχή αποδεικνύεται 
από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από το σωματείο, ή την 
Ομοσπονδία, ή Διεθνών αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από το σωματείο, ή 
την Ομοσπονδία ή Διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία, με την 
έγκριση της Ομοσπονδίας. 
Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων και του 
δικαιώματος ψήφου ενεργείται αποκλειστικά από το Δ.Σ. ή την εκτελεστική επιτροπή της 
Ε.Φ.Ο.Α. τρεις (3) ημέρες πριν την πρώτη ημερομηνία της Γ.Σ. ή την δεύτερη όταν 
απαιτείται, η δε απόφασή του για την νομιμοποίηση αντιπροσώπων και των σωματείων 
που έχουν δικαίωμα ψήφου τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Α. τρεις (3) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. (πρώτης ή δεύτερης). 
Ο κατάλογος αυτός παραδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Φ.Ο.Α. κατ' εντολή του 
Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α., στον Πρόεδρο της Γ.Σ. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

Άρθρο 34 

Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. γνωστοποιείται στα Μέλη εγγράφως και με 
δημοσίευση σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Γ.Σ. 
Στην πρόσκληση αναφέρονται, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα πραγματοποίησης της 
Γ.Σ. καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, επί των οποίων και μόνο, αποφασίζει η 
Γενική Συνέλευση. -
Επίσης αναφέρονται και ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής 
Γ.Σ. σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης. ·, , 
Για να ψηφίσει ένα μέλος πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις 
προς την Ε.Φ.Ο.Α. 
Απαρτία υπάρχει, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) μέλη που έχουν δικαίωμα 
ψήφου. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας στην πρώτη σύγκληση η Γ.Σ. συνέρχεται νόμιμα, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. / . ,. 

Άρθρο 35 

Ο Πρόεδρος το'υ Δ.Σ. ή ο Αναπληρωτής του (ένας των Αντιπροέδρων) προεδρεύει σε 
όλες τις Γ.Σ. εκτός από εκείνες που έχουν θέμα τους τις αρχαιρεσίες. Χρέη Γραμματέως 
της Γ-ίΣ. ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του,Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του. 
Εφόσφν δεν υπάρχουν οι παραπάνω ή δεν αποδεχθούν, εκλέγονται από την Γ.Σ. , για τις 
θέσεις αύτές αντιπρόσωποι μελών που συμμετέχουν στην Γ.Σ. 
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. 
Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση της Ε.Φ.Ο.Α. απαιτείται σύγκληση 
έκτακτης Γ.Σ. και απαρτία απαραίτητη των μισών συν ένα εκ των μελών της 
Ομοσπονδίας που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αυτής λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών με φανερή ψηφοφορία. 
Η ψηφοφορία στις Γ.Σ; γίνεται με ανάταση του χεριού για όλα τα θέματα, εκτός από 
θέματα που έχουν κατά την άποψη του Προέδρου, προσωπικό χαρακτήρα οπότε 
διεξάγεται μυστική ψηφοφορία ή ονομαστική εφόσον ζητηθεί από πέντε τουλάχιστον (5) 
μέλη της Γ.Σ. 
Εάν η ώρα είναι περασμένη και διαπιστώνεται δυσχέρεια συνέχειας της συζήτησης για 



περίπτωση δε που υπάρχει μειοψηφία από ένα 'μέλος μπορεί αυτή να διατυπψθεί 
εγγράφως στην έκθεση που υποβάλλεται στην Γ.Σ. \ 
Απαρτία της Εξ.Ε. υπάρχει με την παρουσία δυο (2) από τα τρία (3) μέλη της. & 

Άρθρο 31 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Γ.Σ. εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή (Εφ. Ε.) 
από τρία (3) μέλη της που δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιαδήποτε θέση του 
Δ.Σ. και της Εξ. Ε. 
Καθήκον της Εφ. Ε. είναι η νομότυπη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το 
καταστατικό. 
Η Εφ. Ε. αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων και τις 
ενστάσεις που μπορεί να υποβληθούν και μετά την εκλογή ανακηρύσσει αυτούς που 
εκλέχθηκαν μέλη του Δ.Σ. και της Εξ.Ε. καθώς και τους αναπληρωματικούς τους. 

Άρθρο 32 

Το Δ.Σ. για την καλύτερη λειτουργία και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της 
Ε.Φ.Ο.Α. συγκροτεί ειδικότερες επιτροπές που περιλαμβάνουν και μέλη εκτός Δ.Σ. η 
θητεία των οποίων διαρκεί όσο και του Δ.Σ. κατά ανώτερο χρονικό όριο. 
(Στη σύνθεση κάθε Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται μέχρι και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της 
Ε.Φ.Ο.Α.) 

Άρθρο 33 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ε.Φ.Ο.Α. και αποφασίζει για 
κάθε θέμα που δεν αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. -Συνέρχεται 
τακτικά μια φορά το τελευταίο τετράμηνο κάθε χρόνου, έκτακτα δε όποτε κρίνει σκόπιμο 
το Δ.Σ. ή μετά από αίτηση προς αυτό του 1/3 των ταμειακώς εντάξει και εχόντων 
δικαίωμα ψήφου μελών της Ε.Φ.Ο.Α., στην οποία να αναφέρεται και ο λόγος που 
επιβάλλει τη σύγκλησή της. 
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
υποβολή της παραπάνω αίτησης, διαφορετικά τα μέλη που υπέβαλλαν την αίτηση 
μπορούν να συγκαλέσουν νομότυπα Γ.Σ. με δική τους πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή 
για να λειτουργήσει η Γ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα οπωσδήποτε τα μισά συν ένα μέλη 
της Ε.Φ.Ο.Α. που έχουν δικαίωμα ψήφου ..Ή Ετήσια τακτική Γ.Σ. ασχολείται με την 
λογοδοσία του Δ.Σ. και της Εξ.Ε. και εγκρίνει τον απολογισμό και την απαλλαγή του Δ.Σ. 
από τις ευθύνες του καθώς επίσης τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Κάθε 
τέσσερα χρόνια η Γ.Σ. εκλέγει το δεκαεπταμελές (17) Δ.Σ. και τα εννέα (9) 
αναπληρωματικά μέλη του, την τριμελή (3) Εξ.Ε. και τα δυο (2) αναπληρωματικά μέλη 
της και την Εφορευτική Επιτροπή. Ί ' 
Σε όλες τις Γ.Σ. τα μέλη εκπροσωπούνται νομίμως από τους αντιπροσώπους τους που 
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Δ.Σ. καταχωρημένη στα πρακτικά 
τους. 
Ο αντιπρόσωπος του μέλους της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι μέλος του Σωματείου με 
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. 
Γνωστοποιείται στην Ε.Φ.Ο.Α. με έγγραφο που περιλαμβάνει απόσπασμα των 
πρακτικών που αποδεικνύει τον διορισμό του και βεβαίωση για την συνδρομή της 
παραπάνω προϋπόθεσης. Η γνωστοποίηση προς την Ε.Φ.Ο.Α. πρέπει να γίνεται μέχρι 



Λ . 
οποιοδήποτε θέμα που'· περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, η Γ.Σ., μετά από 
πρόταση του Προέδρου ή δέκα'(10) τουλάχιστον μελών της αποφασίζει τη διακοπή της 
και συνέχισή της την επόμενη ημέρα. · : ' 

•·.,, Άρθρο 36 

1. Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 
1.1 Μητρώου μελών. ·" ·:.\· γ... / ·' 
1.2 Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ, - ·< ·' ' ; ' ' 
1.3 Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 
1.4 Εσόδων - Εξόδων 
1.5 Περιουσιακών στοιχείων · . . . . « ' * 
1.6 Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων · 

2. Τα βιβλία πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο. 
3. Η μη τήρηση των βιβλίων αυτών συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης της Ομοσπονδίας. 
4. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να τηρεί επίσης μητρώο αθλητών και προπονητών. 
5. Κάθε άλλο βιβλίο το οποίο προβλέπεται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της 
Ε.Φ.Ο.Α. 

Άρθρο 37 

Με κανονισμό που ψηφίζει το' Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον 
αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αυτής 
καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους (αριθμός θέσεων ή 
διάρθρωσή τους, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, οι αποδοχές κ.λ.π.). 
Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού, με εξαίρεση τους αναφερόμενους στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν.2725/99, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
κεφαλαίων Α,Β και Γ του ν. 3190/94, όπως εκάστοτε ισχύουν . 

Άρθρο 38 

Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των μελών της 
Ομοσπονδίας, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που'αφορούν την 
οργάνωση και την διεξαγωγή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται 
υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί. Στους κανονισμούς αυτούς ενσώματώνονται και 
οι κανονισμοί και" οι αποφάσεις .της Διεθνούς'-Ολυμπιακής 'Επιτροπής για την 
φαρμακοδιέγερση. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική γία τα αθλητικά 
σωματεία'που ανήκουν στην αρμοδιότητα·'της Ομοσπονδίας. ι Οϊ κανονισμοί και οι 
τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον 
αθλητισμό Υπουργό ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο. Μετά την παρέλευση 
άπρακτου διμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους, οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται 
ότι έχουν νομίμως εκδοθεί. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι 
οι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο 
Κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην Ομοσπονδία "της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να 
συμμορφωθεί. '• •' - ' ' 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 39 

Η σφραγίδα της Ε.Φ.Ο.Α. είναι κυκλική και αναγράφει στο εσωτερικό της τον τίτλο 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ! - ΑΘΗΝΑ 1938» και μπαίνει 
σε κάθε έγγραφο της Ε.Φ.Ο.Α. αποτελεί δε απόδειξη της γνησιότητάς του. 

Άρθρο 40 

Αποκλείεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για επίλυση αθλητικής διαφοράς που 
προέκυψε από την αθλητική δραστηριότητα των Σωματείων και της Ε.Φ.Ο.Α. 

Άρθρο 41 

Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Φ.Ο.Α. για οποιαδήποτε λόγο, η περιουσία της 
περιέρχεται στην Γ. Γ.Α. 

Άρθρο 42 

Για κάθε περίπτωση ασάφειας του παρόντος καταστατικού καθώς και για κάθε 
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφασίζει το Δ.£. της Ε,Φ.Ο.Α., 
μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φοράς Αθλητικής Νομοθεσίας και του Αστικού 
Κώδικα.; 

Άρθρο 43 

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από σαράντα τρία (43) άρθρα,, μετά τις 
τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Α., που 
συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό την 17η Ιουνίου 2007 και θα ισχύσει, όπως 

, τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των 
Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2007 


