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ΣΚοΠοΣ
Γυlπαστικþν και Αθλτlτικþν

ΕΠΩΙ\tΥΜΙΑ

Ο

_

ΕΔΡΑ

_

Σýνδεσμοò των ΕDντινικþν
Σωματεßων (Σ.Ε.Γ_Α.Σ.)
α¾γλικτι μετÜφραση << Hellenic Amatarr Athletic Federation - και στη ¾αλ}",.κτι Faieration
Hellenique D' Athletisme Amateur )) που ýρýθηκε με την αηκαφßα ηò αναβÜ;;σηò των
Ολυμπιακþν Αγþνων και το πρßστο Κατασταπκü που εγκρßθηκε με το αΖτü 07.02.1897 Β.Δ.
(ΦΕΚ 25ΙOº.02.|89º τþχοò Β),εßναι κοινωφελÝò Σωματεßο μη κερδοσκοΖηκοý χαρακτÞρα
με Ýδρα την Aθτιvq εοß τηò Λεωφüρου Σιγγγφý Ι37 - ΝÝα Σμýρνη και αποτε}εζ σÞ.ιφωνα
με το Üρθρο Ι9 τοιι Ν.2º25/|999 την αντßπατη οργÜνωση ττι,ν Αθλητικþν Σωματεßων και
Αθλτlτικþν Ενþσεων στη Χþρα Ζωιι κα)λιεφοιßν τα αθλÞματα και αγωνßσματα του
Κλασσικοý Αθλητωμοý (Στφοò), καθιßη και κÜθε ιßΔ}ω ¶ΟÞμα Þ Παιδý που νüμιμα
Þθελε ιιπαχθεß d αιπüν και λειτουργεß σιßμφωνα με τ]ξ δυτÜξεò του Üρθρου 78 και
επüμενα του Ασττòσý Κþδικα.
2. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Ýχει ιη σκοπü να επζεργÜζεται και να υλσιιοιεß τα πρσγρÜμματα τια την
Ανιßπτυξη, δυßδοση και καλλÝπεια των ΑθλημÜτων που υπÜγονται σ' αυτüν , την
Ανιßπτυξη του Φflαθλου Πνεýματοò την προσÝλτοq τηò Νεολαßαò στον Αθλτητισμü και
γενικþερα την κοινωνικÞ και πολιτιστικÞ δυΖταδαγιßτγηστι πιò Νεολαßαò, μÝσα α:τü τον
Αθλητισμü καιτην αιιÜπτιιξη τηò <Dιλßαò και τηò συναδÝλφωσηò μεταξρ των Λατbν για την
προαγιογÞ τηò ΙδÝαò τηò Παγκüσμιαò ΕφÞνηò και του ΟλυμΖηακοý Ιδεþδουò. Για τουò
σκοατοýò αυτοψ σιπεργÜζεται με τουò αρμüδισυò Φορεßò ýιαßτερα δε με το αρlýδιο για
θÝματα Αθλητωμσιι Υπουργεßò, flιν Γ.Γ-Α., το Υπουφεßο Εθνιι.Þò Παιδεßαò και
ΘρησκευμÜτων καιτουò Φορεò Τοιπκτlò Αυτοδιοßιqσηò κ.λπ.
3. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετεßα στον ετÞσω Εθνικü Αθλτlτικü Σχεδιασμü και ιτποβÜλλει στον αρμüδιο
για θÝματα Αθλητωμσιι Υπουργü, τα σιιμπερÜσματα, τιò 7ταρατηρÞσεò και ττò πρστÜσειò
του, μÝσα

στòýμψεò προθεσμßεò.

ΑΡοΡο 2
ιι{ΕΣΑ ΒΙΠΤ¸ΥΞΗ ΣΚοΠΩΝ
Ο

Σ.Ε.Γ.λL

1. Με την

επτιτγ.χιßνει τουò σκσποιητου:

επσ:ττεΙη τον Ý?ιεγχο και τη σιινεργασßα με τιò Ενßοσεò των Αθλητικþν Σωματεßων
(Ε.Α.Σ.), τò ΤmòÝò τσυ ΕιτπροπÝò, ( Τ.Ε.) τα ΑθλτlτικÜ Σωματεßα και με την επικοινωνßα

του με αυτOζ ür!ωò επßσηò με ην σιινεργασßα με τουò Οφανισμοιη που Ýχουν
παραυτλÞσωυò σ,Φrωýò.

διοφþmση, την Þκριση κα την υπü την επαπεßα τοq τÝλεση κÜθε μορφÞò
Αθλητικþν Þþνων των αθλημÜτων και αγωνισμÜτων Ολυμπακþν και μη Ολυμπακþν
που κα}λ.ιεφεß ο ΣΕΓΑΣ και οι Δεθιεßò Ομοσπονδßεò και φορεßò των οποßω.,,ο ΣΕΓΑΣ
εßναι μÝλοò και τοιξ σποßουò εκπροστιτπεß σην ΗýÜδα, (ü2τιDò IAAF, ΕΔ ΙΑυ, AIMS,
ABAF, \ΤΜRΑκlπ) που τÜοýwαι εντüò Þ εκτüò σταδßου επß δημοσßαò οδοý σε ανþμα}ο
Ýδαφοò οτο βαυιιü Þ στò πü},αò (πχ Γýροι πüλεων, Run Greece κλ.π), Üπωò αυτÜ
αναφÝροwαι στο Γενικü Κανονωμü ΟφÜνωσηò και ΔεξαγισγÞò ΠρωταθλημÜτων και
Αγþνων του ΣΕΓΑΣΜε την Ýκδοστ1 εþυ<þν ενπιπων, ετÞσιαò επετηρδαò, Αθλητþν, Σωματεßιυν, Περιοδικσý
δελτßου του Σ-Ε_Γ.Αξ εκηπωση γενυòþν και αδικþν Κανονισμþν, σπωò επßσηò και
σιτγγραμμÜτων για θÝματα και ζητÞματα σχεπκÜ με τα Αθλτlματα που καλλεργεζ τουò
σ<οΖωýò τσυ καιγενικÜ μετην Ýκδοση κÜθε χlοÞσιμου δημοσωýματοò.
Με την συνεργασßα του με το Υ.Π.Ε.ΠΘ., για τον σχολικü Αθλτlτισμü, με το Α.Σ.Α.Ε.Δ.
γιατον Αθλητισμü που καlλιεργεßται στò¸νοπλεò ΔυνÜμεò καιτουò Μαζικοýò Φορεßò.
Με την επικοτττονßα του με τιò ΔιΦνεßò Ομοσπονδßεò, τουò ΣυνδÝσμουò και τουò
Οργανισμοýò Ζωιι Ýχουν üμοιουò Þ παρεμφερεßò σκοποýò με την συνεργασßα μαζß τουò στη
διοργÜνωση Αθληπκþν Αγþνων γενικστερηò σημασßαò σε ΑθλÞματα που ανÞκουν στον

2. Με την

3.

4.
5.

Σ_Ε.Γ.Α.Σ_

8. Με την

εισÞγηση προò την Πολιτεßα ¾ια την κατασκαηÞ Γυμναστηρßων, Σταδßιον και κÜθε
ιß,λληò ΑθλτlπκÞò ΕγκατÜστασηò σπωò και για την εξαιρεση των ω/ατ(αßων χþρων και
πüρων.
9. Με την διεξαγτσγ,Þ Ýραηναò σε ΕΖτιστημονικÜ Þ ΤεχιηκÜ θÝματα που αφοροýν τον
Αθλτlτισμü.
Ι0. Την σιινεργασßα με ΝομικÜ πρüσωΖτα Þ αστικÝò Εταφßεò μη κερδοσκοπικοý χαρω<τÞρα των
σποßητν οι δραστηρýτη,τεò και οι σκοποß πσιι αftτπηρετοýν, εßναι παρεμφερεßò και
εξττηρετσýν την υλοmßηση των σιòοπþν τσιι Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

ΑΡΘΡο 3
ινΙΕΔΗ ΤοΥ Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

Ι, Μα\η

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. εßναι üλα τα ΑθλητικÜ Σωματεßα που Ýχουν Ýδρα στη Ελ^λÜδα και
κα2λιεργοýν ΑθλÞμmα που υττÜγονται σ' αυτüν.
2" ΚÜθε Αθß"ητικü Σωματεßο που θÝΙει να επραφεß μÝλοò στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τφßιwι να το
ζητησει γραπτÜ και να συτποβÜ}ýει α:ταραßτητα και τα παρακÜτω Ýγγραφα:
α) Επßσημο ωπφραφο π,lò Δυ<ασπκÞò απüφασηò πο¼ το αναγνωρßζει σw Σοματεßο.
β) Επßσημο ωπφραφο του Καταστατικοý του, ürτοò πßστιò και των ωχüν Εσιστερικþν
Κανονωlι/ον του, απü το οποßο να προκßττπα üτι το Σωματεßο Ýχει ωò σκοπü την
κα}λιÝργεια των Αθλ,τlμßτων του Σ.Ε.Γ.Α-Σ.
¾) Πιστσποιητικü τσυ αρμüδτσυ Πρτστοδκεßου, üτι γρÜqττlκε στο βφλßο

δ)
ε)
στ)

3.

α)
β)

4.

α)
β)

αναγνωρισμÝνων Σω ματεßτιw ΓραπτÞ δÞλωση του Δ.Σ. τσυ, üτι αποδÝχεται το Ζταρüν Καταστατικü και τουò
εκÜστοτε ισχυοτπεò Κανονιqωýò του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Πρωòτικü ΓενικÞò ΣυιεΙειισεωò

και ΕφοραηκÞò

ΕΖmρσπτlò

περß ειÜσγÞò

Διου<ητικοý Συμβουλßου περß σιτγκρστÞσεωò σε σßιιμα.
δÞλητση του Δ_Σ. του. üτι Ýχει εΚοσι θ0) τουλÜμστον ΑθλτιτÝò, ηλιχßαò
απü Ýφ (6) μÝχρι τριþπα πhττε (35) ετþι σε οποωδÞποτε Üθλτιμα Þ αγþνισμα του

Υπαιθιτη

Üρθροιι Ι τσυ παρüwοò üπωò και ονομασπκÞ κατÜσταση των Αθλητþν αυτþν,
μφ με τα νüμψα δικαωλστητικÜ για την Ýκδοστι Δελτßων ΑθλητικÞò Ιδþτηταò
καθþò και δÞλωq του Αθληττι 0ι του ασκοßηττοò την γονυòÞ ýρψνα) üτι δÝχεται
να υπüκειται σε ελÝγιουò αwιτπüετιντκ ειτüò Þ α,σüòα¾þνων- σýμφωνα με τουò
ισχýοwεò εκÜστστε κωιüνεò ωιτιιπüΖηντκ.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τπαχρεοýται σε χρονυ<ü δυßσπlμα τρýντα (30) ημερþν
υποβολÞ Þ απü την επßδοση τηò αßτησηò να γνωστοποιÞσει στο
αΖτü την
ενδιαφερüμενο Σωμmεßο την ωτüφασÞ τουΚατÜ τηò τυχüν απορριΖmκÞò απφσηò του Δ.Σ. τσυ Σ.Ε.Γ.ΑΣ. το
ενδιαφερüμενο Σωματεßο δικαιοýται να προσφÜγα (πο αρμüδιο καΘ' ýλ;ην και κατÜ
τüΖων ΔικαστÞριο και να φlτÞσει την εγγραφÞ του, κατÜ την δwδικασßα που
προρ,,στει ο Νüμοò.
Το Σωματεßο υ-γγρÜφεται ιιε απüφαση του Διουκητικοý Συμβουλßου του Σ.Ε.Γ.ΑΣ.
και α:τü ηò εγγραφÞò τσυ δυ<αιοýται να μετεχβι στò δρασπlριüητεò του Σ.Ε.Γ.ΑΣ.
και στιò ΓεντκÝò Συνελεýσεò αυτοý με δικαßητμα λÜγου.
Δκαßτομα ΨÞφου αποιòτÜ αυτοδικαßιοò μετÜ την ΖταρÝλευση δωδεκαμÞνου απü τηò
gιγραφÞò του και το ασ<εß υπü τουò üροιη των εδαφßων (β)' και (γ)' ,ηò
παραγρÜφου τÝντε (5) του Üρθρσυ οκτþ (8) τοιιιιαρüwοò Κmαστατικοý.

ΚÜθε τροποΖωßηση του Καταστατικοý ενüò Σωματεßου Þ ηò σιινθεστιò τηò

o,{-"-iσrg

ιδ)

Διοßκτlστlò του, πρÝπει να γνωστο?ωιεßται μÝσα σε χρονικü δýστημα τριÜιπα (30)
ημερþν στον Σ,Ε.Γ.Α.Σ.
Σωματεßο τηò δυνÜμεωò το,ι) Σ,ΕΓΑΣ που δηΚßτιει αναστολÞ τηò δραστηριüητüò
του στφεßται αυτομÜτωò του δικαþματοò ψÞφου στò ΓενικÝò Συνελεýσειò ?του
σιτμ<αλοýιπαι μετÜ ην υr!οβολÞ τηò δÞλοσηò αυτÞò. Το δικαßωμα ψlφου
αναταÜται μετÜ ην επαναδραστηρωποßησ1 του Σωματεßου ιτπü τουò üρουò του
Νüμου και του Κατασταπκοý του ΣΕΓΑΣ

ΑΡΘΡο 4
ΔΙΑΓΡΑΦΗ νΙΕΛΟΥΣ

l.

Για την διαγραφÞ Αθλητικοý Σωματεßοιι - ΜÝλαιò τσιι Σ.Ε.Γ.Α.Σ, αrþ την δýναμÞ του,
απαπεßται σχετικÞ αιτιολ.σγημÝνη πρüταση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προò τη ΓενιιcÞ

ΣυνÝΙευση και απüφαση τηò τελειηαßαò που λαμβÜνεται με πλειοψτηφßα τουλÜμστον των
τρþν πÝμΖπων (3/5) του üλου αρýμοý των εχü,ιπων δικαßωμα ψÞφου εκ τα)ν παρισταμÝνων
Μελτßιν τηò.

2.

Το Σωματεßο δισγρÜφεται για τα)ò παρακιßπω περωριστικÜ αναφφüμε-γουò λιÞουò:

α)

β)
¾)

Αν στερηθηκε τηò ΔικαστικÞò αναγνþρισηò ωò Σωμιατεßο.
Αν δηΚbσει γραπτÜ προò τον Σ.Ε.Γ,Α.Σ. üτι απαχωρεß.
Αν για τρßα (3) συνεχÞ χρüνια δεν εßχε δικαßωμα ΨÞφου στη ΓενικÝò Συνελεýσεò

του Σ.Ε-Γ.Α_Σ.

Η διαγοαοÞ συwελεßται με την Ýκδοση διαΖηστωπκÞò πρÜθιò του Δωκητικοý Συμβουλßου του
Σ.Ε_Γ.Α.Σ.

ΑΡΘΡο 5
ΔΙΕΘΙ\tΕΕ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ο ΣΕΓΑΣ (Federation Hellenique d' Athletisme Amateur) εßναι μÝιλοò τηò Δυθνοψ ¸νωσηò

ΟμοσΖτονδþν Στßβαυ (International Association of Athletics Foderation - IAJψT), τηò ΕυρατπαßκÞò
Ομοσπονδßαò Στßβου (European Athlaics ΕΑ), τηò ¸νωστlò Βα}χανικþν Ομοσπονδþν Σφου
(Association of ΒαΙΚαη Athletics Federations - ABAF), τηò ¸νωσηò Διεθνþν Μαραθωνßιον και
Δρüμον επß Δημοσßαò οδοý (Association of International lvlarathons and Distance Races - AIλ{S),
ττlò Διεθνουò ¸νωσηò Δρüμον ΥπεραποστÜσεων (International Association of [Iltrarunners - ΙΑψ
και τηò Παγκüσμιαò¸νωσηò Ορεινþν Δρüμων (World Mountain Running Association -'\ryλ/IRA),
τò οποßεò εκπροσωΖεß στην Ελλßδα.
Ο ΣΕΓΑΣ αναγνωρζη δÝχεταò εφαρμζη τηρεß και συμμορφτßινεται με το εκÜστοτε ισχýον
Καταστατικü, τουò Κανüνεò και τοι)ò Κανονισμοýò τηò IAAF και τηò ΕΑΔ καθþò και με κÜθε
αλλαγÞ αυτþν στο μÝλ.λον. Αιπü εφαρμýζεται αδικþò και ¾ια τουò Κανονισμουò Anti-Doping, την
αντιμετþπιση διαφομßν και τιò σχÝσεò ιτε τουò ειατροσßυΖωυò Αθλητþν.

ΑΡΘΡο 6
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ
¼ργανα του ΣΕ.Γ.Α.Σ. εßναι:
l. Οι ΓενικÝò Συιελεýσεò, Τακτικξ και¸κτακτεò.

2. Το Διοικlα_κü Συμβοýλιο.
3. Η Εξε}εγκτικÞ ΕΖπτροπÞ.

4. ΚÜθε ΕπιτροπÞ, ΤοΖηκÞ, ΔιοικητυòÞ, ΟικονομικÞ, ΤεχνικÞ, που προβ¸πεται απü το παρüν
Καταστατικü, Þ που θα συσταθεß με ωτüφααι του Διοικητικοý Συμβουλßου.

Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΤ¸ΚΟ

ΣΕ.Γ.ΔΣ

5, οι Ενþσεò

Αθλητικþν Σωματεßων (Ε.Α.Σ.) οι οποßεò Ýχουν ΝομικÞ
συνδÝ,ονται λειτουρτυ<Ü με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ
6" Οι ΤοτηκÝò ΕπτροιτÝò Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Τ.Ε.)

αυτοτÝ}εια"

ΑΡΘΡο 7
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΙγΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

l. α)

ιΙß\L

Η ΓενικÞ Συιελειιση εßναι το ανιßπατο üργανο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και Ýχει το δικαßωμα
να αποφασßζει για θÝματα 7!ου αφοροýν τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., να τροττοΖωιεßτο
Καταστατικü, να εκλÝγει τα ¼ργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, να καταρτßζει τουò
προβλεπüμwσιιò απü τον Νüμω Καιιονισμοýò να σγφßνα τον Διοικιlτικü και
αΖτα2,1Üσσει την
ΟμοσΖιονδßαò και
οικονομτκü απολσγισμü
διοßκηση απü κÜθε ευθýνη, να ε}εγχει το Διοκητικü Συμβοýλω. Η

να

ηò

καταψτÞφιστ1 του

ιιποχρÝωστ1 ταυ

(30)

Διοικητικοý

Δ.Σ.

να

Þ

Οικονομικοý απολσγισμοý

σιτμòαλÝσει

και να

διεξαγÜγει

συνεπÜγεται

εwüò

τρýwα

ΓενιιòÞ ΣυνÝλετση προò πτýση του Διοικητικοý Συμβουλßου
ημεfrιν
και εκλογÞ ιÝαò Δωßκησηò.
β) Η ΓειηκÞ Συιε}ιειιση αποφασßζει επßσηò, για κÜθε ζÞτημαπου δεν προβλÝπεται απü
το Καταστατκü και καθορßζα γενικÜ την πορεßα τηò Ομοσιτονδßαò, γΙα το
συμφÝρον των MÜrirv τηò και του Ελλτηυκοý Αθλητισμοý2" Η ΤαιòτικÞ ΓενικÞ ΣυιιÝλευση σιγτκα}εßται ι»ιοχρεωτικÜ μßα φορÜ τον χýνο, με απüφαση
του Δ.Σ. στην 21ρονιχÞ περßοδο του Α'τρψÞνου κÜθε Χρüνου.
J. Στò ΤακτικÝò ΓενικÝòΣυνεΙιεýσεη το Σιßμα εγκρßνει με απιÜφασιÞ του:
α) Την Ýκθεστl πεπραγμÝνων τσυ Δωικητικοý Συμβσυλßου.
βß Τογ Οικογομχü απολη.ισμü καιΙσολσγισμü του ΖεφσμÝνου χlýγου.
¾) Την Ýκθεστ1 τηò ΕξÜεγκτικÞò ΕππροπÞò ¾ια την οικονομικÞ διαχεφιση του
Διοικτ1 τικσιι Συμβουλßου.
δ) ΚÜθε Üjýο Φμα συμπεριλαμβανομhηò και τηò τρσιυσιυοßησηò του Κmαοτατικοý Þ
τηò Üτκρwηò Εσωτερικþν Κανονωlþν.
¸κτακτη ΓενυÞ ΣυνÝλευστlσιγρòαλεßται με αrτüφασßι του Δ.Σ. Þ μετÜ απü Ýγραφη
4 α)
αßπιση τΦν 2/5 (δýο ΖτÝμΖπων) των ΙνΙεΚßιν του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. που Ýχσυν
δικαßτομα ΨÞφσυ, στην σιωßα αßπιση πρßιτει, αΖταραßτφα, να αναγρÜφο,ιπαι τα
θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταφlò που προτεßνοιιν τια ΦζÞτηστι. Το Δωικιlτικü
Συμβοýλω εßναι ιτποχρεωμÝνο, μÝσα σε χlοονικü δýοτιlμα (Ι5) δεκαπÝιπε
ημερþν απü την ημÝραυιωβσληò τηò αßτησηò, ιιααποφασßσει επßτηò αιτÞσεωò
και να διεξαγιÞει τη ΓενικÞ ΣυνÝlευση ειπüò (50) πενÞιτα ημερþν απü την
ημÝρα ττlò υποβολÞò αιò αιτÞσετοò. ΕÜν η αßτηση δεν εισακουσθεß οι αποßlιπεò
μποροýν να προσφýγουν (πα αρβδια ΔικαστÞρια.
β) ΚατÜ την Γενυ<Þ ΣυνÝλευση των αρχαφεσκbν για την εκλογÞ Δωικτιτικοý
Συφουλßσυ- αÜÝ¾εται με μυσπκÞ ψτηφοφορßα Ýναζ τακτικüò και Ýναò
"
αναπ},τηρωματιχüò αιιτιπρüσωποò τια την εκπροστbΖτηση τηò Ομοσωνδßαò στην
ΕλληνικÞ ΟλυμπιακÞ ΕΖητροπÞ βΟΕ). σýμφωνα με τιò εκÜστοτε κεßμενεò
5

α)

β)
4

διατÜξεò

Η

\

h«τω<τη

πρüσκληση για την συγκληση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò αιτοστÝλ}εται στα
Σητματεßα - ΜÝλη με η}εκτρονικü μÝσο (e mail Þ faÞ στην δηλωμΑη1 απü το
Σωματεßο ηλα<τρονικÞ δεýθυνση και δημοσιεýοwαι σε Q) δýο αθλτlτικÝò
Εφημερδεò Πανε}λÞνιαò κυιÜοφορßαò, καθþò και στο site του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, yta μεν
τò ΤακτικÝò Συνε)εýσεò του}Üμστον τριÜντα (30) ημÝρεò, γτα δε α,ò ¸κτακτεò
εßκοσι (20) ημρεò πριν αΖιü την ημÝρα δεξαγισγÞò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλετσηò. Στην
πρüσκλτlση αιιαφÝρονται α:ταραßητατα θÝματα ημερÞσιαò δýταξηò .
Ιν{φ με την ηρüσιÜηση γνωστσιυοιεßται στα ΙνtÝλη και ο κατÜλ.σγοò τ(Dν Σωματεßιυν
πσυ Ýχσυν δυ<αßωμα ψÞφου.

-ò!:#

:

.ΤΙΚο ΣΕ.Γ.Α-Σ

ενικÝò Συνε)εýσεη ÝχοιΙν αΧßΠραΠ üταν παρετρßσκεται σ, αυτÝò το Ýνα δευτεφ συν
(ι/2 ;ι) τουλÜμστοý του συνüλου τΦν Αντιπροσþ.πον των Σοματεßητν που Ýχουν
απαρτßα" γßνεται χωρßò
ψÞφου, Αν στην πρdστη Γε_γιΙòÞ ΣυνÝλευση δεν υπÜρξει
'hτη
υπÜρχα φταρτßα με
σποßα
στην
(8)
ΝÝα το'ΖυοΜ μÝσα σÝ οκτþ
ηýρεò,
"ρ.rαηστ1
οο*"Þ'ng".'r*ρü*"ò ΑνππροσþΖωυò ;ιε δικαßωμα ψÞφου, ττlò οποßαò η ακρφÞò
αρμκÞ πρüσ<λτlση.
ημερομτlνßη ο τüποò η þρα κ.λπ. προκαθορßζοτπαι στην
7

8

9,

α)

οι αποφÜσεò των Γειηκþν Συνελεýσεων παφνονται με απüλυη πλεωlηφßα των
ιτηρüντ., μ.f,/rυ ιτου Ýχοιιr., δικαßομα ιιπιφου με ανÜτασι1 των χερþν Þ με
οþμαοτικÞ κ2ι;Þστ,1, αν το αποφασßσει η Γενικτι ΣυνÝλευση. Η απüφαστ1 αι}τÞ ηò

Γενικτlò ΣυνÝ}ευσηò λαμβÜνεται με ανÜτα(πι τßι)ν χερþν,
β) ΣταπρüσωπικÜ οÝlßατα η ΓενικÞ ΣυνÝλευσιτ αποφασßζειμεμυστικÞψτηφοφορßα,
το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. Ýχει την αρμοδþτητα τηò αναγνþρισηò του δικαþματοò
ß)
των Ατιτιπροσþ7τ1,1ν τουò καθþò
ψÞφου των Σωματεßτυν κþ τηò νομιμοποßηστιò
«,rß'οιò διατßστωσιlò flιò απαρτßαò τηò ΓενικÞò ΣυνÝ}ευσηò. τυχüν αμφισβηττlσεη
οποßα και αποφασßζει.
Þ ενστÜσεò υποβιßΛιοwÜι σττ-1 ΓαηκÞ ΣυνÝ}ευση η
Η ΓενικιÞ ΣυνÝΙιειισι1 εκλÞευ
α) τÞψεμò προεερειοτων εφασι/υν τηò αποτε}ωýμενο απü Πφεδρο και διτο ΜÝληΔω μÝλη μα την ΕφορειιτικÞ ΕπιτροπÞ 7!ου διενεφεß τη ΕκλσγÝò. τηò
βß
εφοραπυÞò ΕΖτπρσΙτÞò Προεδρευει Δικαοτικüò Αντιπρüσωποò. Τα ΜÝλη τσι)
προεδρεßου και ττιò ΕφοραιτικÞò ΕπιτροΖεÞò δεν μιποροýν να εßναι ΜÝλη του Δ.Σ.
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., οÜε υποψÞφιοι για εκλογÞ στο Διοκηπ(ü Συφοýλω Þ την

ΕξÜεγκηκÞ Επιτροπη.
Η ΓενικιÞ ΣυνÝλειΙση για αÜαγιÞ νÝαò Διοfuòησηò πρατματο,ποιεßται:
α) ,Ü* λÞγει η θητεßιι τüυ Δ,Σ. και εwüò τσυ τε}υε-υταßου τετραμÞνου του Ýτουò
δυξαγισγÞò των ΟλυμΖπακþν Þþνων.
Δ.Σ. σε Ζωρßτπωση δυσ}ειτουργßαò και γενικÜ
β) ¼rαγ'.ου.ü αποφασισθεß απü τοκαθÞκοwÜ
τσυ και τον σκστþ του και
Üταν δεν δýναται να ειòπlηρþσει τα
τοò εκατü συν Ýνα (5φ/ο + 1) του
γ) ¼ταν το φlτησει εγγρÜφωò το πενÞτττα ΨÞφου,
σιιýλου των Σωμmεßητνπου Ýχουν δκαßττμα
δ) ¼ταν καταψτηφισθεß στην Τακο_κÞ ΓενικÞ ΣυνÝ}ευση ο Διοικητικüò Þ Οικονομικüò

ΑποΙσγισμüò.
ε) Στò ανωτÝρω περιπτþσειò β, ¾ και δ η θητεßα του ειÜεγομÝνου Διοικητικοý
Συμβουλßου θα εßναι ßση προò το υπüλοιπο τηò θητεßαò του ιτροηγοýμιενου Δ-Σ.
Ιο. Στò ΓενικÝò Συνελεýσεò μετÝ:ιαιιν και τα ΜÝλη τοιτ Δ.Σ_ του Σ.Ε.Γ.Α,Σ., ωò και οι
πρδεδροι των Ε.Α.Σ. και των Τ.Ε., μüνο με δικαßτομα λüγου, Ýστω και αν δεν εßναι
Αwυφüσοτποι Σω ματεßων.
ιι οι εργασßεò των Γενικþν Συνε}εýσεων μαγνητοφωνοßτιται και καταJßωροýνται
συνσΖmκÜ στο οικεßο βφλßο Πρακτικþν-

ΑΡΘΡο
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ΕΚΠΡοΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤοΥ LΕ-Γ.λΣΣτò ΓενικÝò Συνελεýσεξ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετÝχοιηι με Αντιπροσßυπουò üλα τα Σωματεßα Μþ. Η αιποπρüστοπη παρουσßα των Αwιπροστßπων εßναι ιιποχρεατικÞ απαγορευμÝνηò

τηò δυ πληρεξουσßου συμμετσ2lτlò.
καeε- αθληπß<ü σωματεßο αοτροσατπεßται στηνΓενιιòÞ ΣυνÝ}ευση με Ýναν (Ι)
αwυτρüσοτπο Τακπκü Þ ανατλτlρωματικü, οι οατοßοι πρÝ:τει να εßναι μÝλη του
Σωματεßου και μüνιμοι κÜτοικοι τηò γεστραφικÞò περιοχÞò που εßναι στην χωρικι
αρμοδιÝ,τητα τηò ΕΑΣ Þ Τ.Ε. στην οποßα αιτÞκει το σωματεßο τουò τουλÜμστον τα
να ασκοýν σε αυτÞ τα εκλ.ογικÜ τουò δικαþματα- ΟΙ
τρßα (3) τε}ευταßα

"j-

Αντιπρüσοτποι

χφνια Þ

ορßζονται με απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßαυ

του

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο LΕ.Γ.Α.Σ

Σωματεßου και πρÝπει κατÜ τον χlýνο του ορισμοý τουò να Ýχουν
το δικαßωμα να εκλÝγοιιν και να εκλÝγοw
β)

Δεν Ýχουν δικαßωμα να ορζοτπαι Ανππρü

στο Δ.Σ. Þ σττιν Εξελεmòτικη ΕΖεπροπÞ. Ε.

οκεßων
την
Αγþνων

εν Ýχα
τουò

απü

Η

J_

ωτü τα

τηò ΖυαραΖιÜνω πρσýπüθεστlò βεβαþνεται στην απüφαση του
Συμβουλßου
του Σωματεßου περß ορισμοý ανππροσdοπου και
Δωικιlτικοý
ε}Ýγχεται απü το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ: Οι Αιπιπρüσ(ýποι Þ οι ανωιληρωτÝò των
Σωματεßητν - Μdþν, Ζωυ Ýχουν δικαßτιτμα \τÞφου, Ýχοιπ και το δικαßητμα να
εκλÝγουν, να εκλφοwαικαι το δικαßωματσυ λüγσυ. Τα ωò Üνω δικαþματα σε κÜθε
περßτπωστ1 τα ασòεß μüνο Ýναò Αwυφüσατποò του Σωμmεßου ο Ταιcτικüò. Σε
περßτπωση απουσßαò του Þ κωλýματοò του τ6τε μüνον ασκεß αυτÜ ο
ανωτληρωματικüò.
ΚÜθε Αθλητικü Σωματεßο Ýχα (Ι) γτÞφο. ΚÜθε Ανππρüσατποò Ýχει δικαßωμα να
εττροσατπεß 1þνο Ýνα (Ι) Σωματεßο.
ΚÜθε Ανππρüσωποò ορßζεται μüνο για Ýνα Σωματεßο και Ýχει δικαßωμα να ειατροσοτπεß
μüνον ωτü. ΚÜθε νÝοò ορωμüò σε θÝση Τακτικοý Þ ΑναΖÜηρωματικοý Αwιπροστßπου
εΖηφÝρα

συνδρομÞ

την

Üμεση

διαγραφÞ

του

σιτγκεκριμÝνου

προσι'lιτου,

αιτü

τον

πßνακα

για σποιαδÞmτε ÜλΙο Σωματεßο, μετÜ απü υΖτεýθυνη δÞλοσÞ του
αποδÝχεται Þ μη τον νÝο δωρισμü του.
εÜν
ενδιαφερομÝνου
4. ΚÜθε Αθλητικü Σωματεßο Ýχgι δικαßωμα να ορßσει μüνο Ýναν ιιποψÞφω yur το Διοικητικü
Συμβσιιλω Þ την εξÜ^gιι<τυòÞ Επιτρσπι1.
ΑντιπροσÜπων,

5

Στò ΤακτικÝò ΓενικÝò

α)
β)

γ)
δ)
ε)
6

Συνελεýσειò του ΣΕ.Γ.Α.Σ. δεν Ýχmιν δικαßωμα ψιÞφου:
Τα ΑθλητικÜ Σωμmεßα - ΜÝλη για χρονικü δýστημα δþδεκα (Ι2) μηνþν απü

αιò

Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Τα ΑθλτητικÜ Σωματεßα- τα οποßα κατÜ το προηγοýμενο τηò ΓqÞκÞò ΣυνÝλε-υσηò
ηβρολσγιακü Ýτοò δεν εßχαν συμμετσχÞ με δÝκα (Ι0) ταιιλÜμστον ΑθλτιτÝòΑθλÞτριεò στα Διασυλl.στικÜ και Πανε}λÞυα ΠρωταθλÞματα που διοργανþνοwαι
αυþ τον Σ_Ε.Γ.Α.Σ. και τιò Ε.Α_Σ., στα οποßα προβλÝποwαι üρια σιιμμετοχÞò και/Þ
βαθμολÜτησηò των Αθλτιτþν - Αθλητρþν και βαθμολστικÞ κατÜταξη ανÜ
α¾þνισμα και συνο}ωòÜ για τα Σωματεßιι καθþò και στιò πÜσηò φýσεωò διεθνεßò
σιιναιτÞσαò που δυξÜγονται στην Ελ).ιßδα και το Εξαγτερικü- στιò σΖωßεò οι
ΑθλητÝò - ΑθλÞτρεò μετÝχοιτ εßτε με ττιν ΕθνικÞ ΟμÜδα" εßτε κατüπιν γραπτ¸
ε¾¾ραφÞò τουò στ¼ν

Ýγκρισηò του Σ.Ε.Γ.Α-Σ.
Ο κÜθε Αθληττlò Þ ΑθλÞτρια" απü τοιξ πιο πÜνω, πρθτει να Ýχει συμμετοχÞ
σε δýο τουλÜμστον αΖιü τουò παραπÜνω Αγþνεò, πσυ να αΖιοδεικνýογται απü τα
επßσημα φυλ.λα Þþνων Þ τα πινÜκw συμμετοχÞò. ΕþικÜ για τα Σωματεßα που
Ýχουν Ýδρα τα νησιÜ για τη σιιμιιετοχιß τουò στα επßσημα ΔιασυλλτττικÜ
Πρισταθλτυτατα- μüνιι εφüσον πραγματοΖιοιεßται με ακτοπlοßßòÞ μετακßνηση, θα
αρκεß μßα συμμετοχιι με τουλÜμστον δÝκα (Ι0) αθλητÝò.
Ο / Η αθß"ητÞò- αθλÞτρια θεωρεßται Üει σιιμμετεßχε μüνο εφ' üσον τερμÜτισε σε
Αγþνα δρüμου Þ σημεßωσε φκιιρη επßδοση σε Αγþνα ß\λματοò Þ ρßψεωò
Τα Σωματεßα πσυ δÞλοσαν αναστολÞ δραστηριστηταò,
Οι επßσημεò διοφανþσεξ πρσγραμματßζοwαι και καθορßζονται α:τü τον
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Þ τò Ε.Α.Σ_Þ τò Τ.Ε. ýστερα αειü Ýγκριση του Σ_Ε.Γ.Α.Σ.
¼σα Σωματεßα Ýχοιιν δικαßωμα ΨÞφου στò ΤακτικÝò ΓενικÝò Συνε}εýσεη Ýχουν
και στιò ενδιÜμεσεò¸κτακτεò ΓενικÝò Συνεlεýσειò, που γßνοwαι μÝρι τη λÞξη του
διου ημερολòτγιακσßι Ýτουò.

ΤΙΚο ιΕ.Γ.Α.Σ
.ßιι,

β)

γ)

δ)

Τα Σωματεßα υποχ,ρεοýτπαι να Ρωστο2τοιοýν στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τουò Αwιπροσdτποψ
τουò Τωσικοýò και Αναπλ,τlρωματικοýò, μÝχρι εßκοσι (20) ημÝρεò, πριν αιτü την
ΤωòτικÞ ΓενιτòÞ ΣυνÝ:λευση, και μÝχlοι δεκαπÝwε (Ι5) ημÝρεò πριν την ¸κταιòτη,
Ü}ýοò οι Ανππρüσωποι παραμÝνουν ßδιοι
Η εττροσdιπηση και η αλlαγÞ Ανππροσdιτπων, αποδεικνýεται με πρωτüτυπο
Þγραφο του Δ.Σ. του Αθλητικοý Σωματεßου, φÝροιπαò υ2τοχρεωτικÜ ιτπσγραφÞ
ΠροÝδροιι και Γενικοý ΓραμματÝωò και τη σφραγßδα του Σωματεßου αποκλειομÝνου
του FAX Þ TELEX Þ ΤΤΙΛΕΓΡΑΦΗΜΑ'ΤΟΣ και e mailΟι ορισμÝνοι για τLò ΤωòτικÝò ΓατικÝò Συνελεýσεò ΑνππρüσωποΙ" εßναι
Αιιαπρüσατποι και για τιò ενδιÜμεσεò ¸κτακτεò Γενικη ΣυνελεßΙσεò, ει<τüò αν το
Σωματεßο ορßσει Ü}Üουò üπατò δικαιοýται σýμφατνα με τιò ορζüμενεò υπü του
παρüτποò πρσßιποθÝσεò.
το Δ.Σ. πρÝττειμÝιφι δÝκα (Ι0) ημÝρεò πριν τη ΓειηκÞ ΣυνÝλειιση να ΡωστσrωιÞσει
στα Σωματεßα του, οριστικü πßνακα των ειοτροσdτπων Τα<τικþν και

Αναπλη ρωματικþν των Σωματεßων Με}/οντου Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δικαιοýται να προσκαλÝσει στη ΤωòτικÝò ΓενικÝò Συνε}εýσεη να
παρακολουθÞσουν τò εργασßεò τηò εκπροστbπουò φορÝων που ι}πtΙρετσýν ταιτò σκοποýò
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

7. Το Δ.Σ.
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ΔΙοΙΚΗΤΙΚο ΣΥΜΒοΥΔΙο ΣΕ.Γ.Α.Σ.
ι. Η Θητεßα των μεΚßιν του Διοικηπκοý Συμβουλßου εßιαι τετραετÞò και λÞγει ειιτüò του
τελειτταßσυ τετραμÞναιι του Ýτσιιò δυξαγισγÞò των η/στων μετÜ την εκλστÞ τουò,

ΟλυμΖηακþν Αγþνων.
οι εκλογÝò ¾ια την ανιßδειξη των μελτbν του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των λοιιτlον οργÜνων
γßνονται σταν }σlξει η θητεßα τσυò Þ σε κÜθε Üλλη Ζτερßπτωση που προβλÜτεται απü το
παρüν Καταστατυ<ü.
α) ο αριθμüò των μεΚßιν του Δωιιοlτικοιι Συμβουλßου του ΣΕΓΑΣ ορßζεται σε εßχοσι Ýνα (2Ι).
Σε περßτπωσι μεßωqò του αρýμοý των σωματεßιον - μ}dw κÜτω των διακοσßων πενÞιπα
ενüò (251), ο αριθμüò των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου θα εßναι ßσοò με τον
ανιßπατο προβλεπüμενο απü τον Νüμο, κmÜ περ{.Ζπωστ1, αριθμü.
οποιαδÞποτε αýφlση Þ μεßωση του αριθμοý των Σωματεßων - ΜεΚßιν του ΣΕΓΑΣ, μετÜ
την εκλογÞ των μεΚßτν του Δωικητυ<οý Συμβουλßου και 1Ýχρι την },.Þξη τηò θητεßαò τουò
δεν εεαηρεÜζει την αριθμητικÞ σιτγκρÜτηση του Δ.Σ.
Μαζß
με τα Τακτυ<Ü ΜÝλτι εκλÝ¾οτπαι ιτποχρεατηκÜ και πÝτττε (5) αναπλτlρωματικÜ. Οι
β)

αναπhlρωμαπκοß καταλαμβιßνουν τι.ò

θÝσεò των

αποχωροýντων, ει,ιππυüιπων Þ

βιοýντων Συμβοýλων.
J Τα μÝλτ1 του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ εκλÝγοιιται μεταφ των Ανηπροστßγπων των Σωματεßων
με τουò περιορισμοýò του παρüντοò.
4 Στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ μποροýν να ειÜετοýν ψÝγρι δυο (2) μÝλη και Üτομα που δεν εßναι
Αντιπρüσωποι Σωματεßου μÝλουò τσιι ΣΕΓΑΣ αλλÜ εßναι απαραßτητα ΜÝλη, με διχαßωμα
εκ¸γειν και εκλÝγεσθαò σωματεßου αlò δýναμηò του ΕΓΑΣ με δικαßωμα ψÞφου στην
συνÝ)ευση των εκλσγþν, σýμφωνα με την παρÜγραφο 5 του Üρθρου 8 του παρüιτοò. Για
την αποδοχÞ τηò σχετικηò υπο,ψηφιÜτηταò θα τφLιτει το σωματεßο απü το οποßο προÝρχεται
ο υπογτÞφωò μη αwπρüσωποò να μην Ýχει ορßσει τον αντυτρüσωπü του στην Γεν_
ΣυνÝλευση ωò ιιπογτÞφω προò εκλστÞ στο Δωικτlτικü Συμβοýλιο Þ την ΕξελεγκτικÞ
απο

ΕπιτρσπÞ.

5.

Ποσοστü τουλÜμστον εßκοσι τοò εκατü (2σ/r) απü τον αριθμü των εκλεγομÝνων Μελlον
του Δ.Σ. καταλαμβÜνουν ιτποψτÞφιοι του ενüò απü τα δýο φýΙα και με την πρσßτπüθεση üτι ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο ΣΕ.Γ.λΣ

αριθμüò των ι}7ιοψηφßων κÜθε φýλου εßναι του}Üμστον
των κατÜ το ποσοστü 2φ/ο κ.λεγομÝνων.

δπ}Üσιοò του ελαχßστου

6. Η

ιδιüτητα του ΜÝß[ουò του Δ. Σ. εßναι τιμηπκÞ και Üμισθη. Στα ΜÝλη του Δ.Σ.
μετακινοýτπαι α<τüò του τüΖωυ τηò κατοικßαò τουò α προσφορÜ οποιασδÞποτε
στην Ομοσιτονδßα εΖτπρÝπεται να κατφÜλ,Ιοτπαι Ýξοδα κτνησηò δυμονÞò και
º. ΕÜν ΜÝλοò τσι) Δ.Σ. του Σ.Ε,Γ.Α.Σ. εκλ^εγεß ΜÝλοò Δωκητικοý Συμβουλßου Þ
οργÜνου ΑθλτηακÞò ¸νωσηò Þ ΑθλτlτικÞò Ομοσπονδßαò ιßλλου κfußδου Üθλησηò,
üτι παραιτεßται αιττοδικαßοò απü ΜÝλοò Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Η παραßτηση αυπ1
διαηστþνεται με απüφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε-Γ.Α.Σ.
Επßσηò εßναι ασυμβφασrη η ιδ-,στητα του ΜÝλουò τσυ Διοικηπκοý Συμβσυλßου τσιι
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μ αιττÞν του ΠροÝδφυ, του Γενικοý ΓραμματÝα και Ταμßα μιαò Ε.Α.Σ.
S. α)
Τα ΜÝλτ1 του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην πρτßη συνεδρßαση, η οποßα τφÝτει να
γßνα μÝσα σε δÝκα πÝιπε (Ι5) ημÝρεò απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση, σιτγιòαλσýμενα
απü τον π}ειογηlφÞσαντα Συμβουλο εκληουν με μυστικÞ \ηφοφορßα τον Πρüεδρο,
τουò διιο (2) ΑιlππροÝδφυò τον Γενικü ΓραμματÝα, τον Ταμßη τον Αναπληρω,τÞ
Ταμßq τον Ειδικü ΓραμματÝα, τον ¸φορο Υλικοý. Τα ΜÝλη των υπολοßπατν
οργÜνων και Ετητρσπþν μποροýν να εκλÝγοιπαικαι σε επüμενε4 συνεδρýσεη.
β) Αν κατÜ την πρß»τη ψ/ηφοφορßα , κανεßò δεν σιτγικειτρþνει την απüλιπτ1 πΙεrοψτηφßτò
τüτε η ψτηφοφορßα επαναλαμβÜνεται μεταξυ των δýο πρþτων που πλεωψÞφησαν
και για τò ατπßστοιχεò θÝσεò εκλÝ¾οτπαι οι ιτπογτÞφιοι που σιτγικÝwρωσαν ττι
σ?ßετικÞ πλειοψηφßα.
Δεν
9.
μπορουν να εκλεγοýν ωò ΜÝ.λτι του Δ.Σ. πρüσωΖτα που εμπbπουν στιò απαγορεýσεò
των Üρθρων 3 και Ι2 του Ν. 2Ι25ΙΙ999.
Ι0" Για τα μÝλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α,Σ., ισ2ρει η προβtεrßüμενη απü το Üρθφ 4 ττιρ. 2 τοιι
Νüμου 2º 25 Ι |999 απαγüρευση.

ΑΡΘΡο

l.
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ΕÜν ο αριθμüò των μεΚßτν του Δωι,κητικοý Συlφουλßου του ΣΕΓΑΣ εξ αιτßαò θωτÜτου,
παραßτησηò Þ ÝκΖπωσηò, μειητθεß κÜτω του ημßσεωò τσυ üλου αριθμσιß αυτþν (πχ Ι0) και
δεν υπÜρχουν νüμιμοι αναπληριστÝò τφÝπ,α να σιτγτJ.τιθεß απü τον Πρüεδρο ¸κτωòτη
ΓενιιÞ ΣυνÝλειιση γlα την ανÜδειfr1 νÝαò Διοßκτlσηò η θητεßα ττlò οποßαò θα εßναι ßση προò
το υπüλοπο τηò θητεßαò τηò πφηγοýμενηò.
2. Το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ σιτηκαλεß ο Πρüεδροò τακτικÜ τουλÜμστον μια φορÜ τον μÞνα και
Ýκτακτα üΖτστε αιττüò κρßνει αναμ<αßο Þ το ζητησα γραιmα τουλÜμστον το 1/3 των μελτßτν
του ΔΣ, αναφÝροwαò και τον λη,ο τηò αßησÞò τσιιò.
3- Το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ βρßσκεται σε αΖταρτßα üταν ο αριθμüò των παρκπαμÝνων και
μετεχüντων στην συνεδρßαοη μελτbν εßναι μεγα}ýτεροò των απüτπων. Οι αποφÜσεò
λαμβÜνοιιται με φανερÞ γτηφοφορßα και με σ2ßετικßι πλειοψηφßα. ΠροκεψÝνου γºα
προσοτΖηκÜ θÝματα Þ üταν το ζητÞσει το Ll3 του συνολικοý αριθμοý των μελþν, οι
α:τοφÜσεη λαμβþνονται με μυστικÞ γτηφοφορßα. Επß φανερÞò ψηφοφορßαò σε ισοητηφßα
ιι,περισχýει η ψÞφοò του ΠροÝδφυ Þ του προεδρþοτποò επß μυστικηò η ψηφοφορßα
επαναλαμβÜνεται. Τα πρακτικÜ των συνεδρþσεων εΖηκυρþνοτπαι ατιü το Διοικητικü
Συμβοýλιο σε ατüμενη συνεδρßαq.
4. Το Δ.Σ. του Σ-Ε.Γ.Α.Σ_ Ýχει δικαßωμα να εκδßδει εγτκλßουò, με τιò οποßεò θα καθορßζει
τουò τρüπουò αηκοινωνßαò και α)ιληλσγραφßαò των Ε.Α.Σ., Τ.Ε,. και Σωματεßων προò τον

5,

Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

α)

β)
8

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Ýχα αποκλειστικü δικαßωμα να Ýρχεται σε επαφÞ με ξÝνεò
Ομοσιιονδßεò, Þ Σωματεßα. Þ δωργωlωτÝò Α¾ιbνων εν ¾Ýνει.
Καμßα αθλτlτικÞ συνÜντηση των Σωματεßιυν και των Ε-Α.Σ. με ξÝνα Σωματεßα Þ
Ομοσιτονδßεò, μεμονωμÝνουιαθλητÝò δεν ετòπρÝπεταζ χωρßò την γραπτÞ Üδεια του
Σ.Ε.Γ.ΑΣ., μετÜ απü σχεπκü αßτημα.

ΤΙΚο ΣΕ.Γ.λΣ

δ)

Απαγοραηεται η συμμετοχÞ αθλτητþν - αθλτητρþν που ανÞκουν σε Σωματεßο τηò
δýναμηò του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε αγþνεò αθλτιμÜτων Þ ατωνισμÜτων τηò παραγρÜφου Ýνα
(Ι) του ιßρθρου Ýνα ßΙ) του παρüτποò και πφßαφÜνοιπαι στο πρσγραμμα των
Παγκοσμßον Πρωταθλτ]μÜτων που διεξÜγοιτατυπü την εποπτεßα τηò I.Α,Α.ξ χωρßò
την Þφιση τσυ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.- εÜν πρüκαται για αγþνεò που διεξÜγονται στο
εξωτφικü. Το σχετικü αßτημα ιτποβüÜλεται απü το Σωματεßο του Αθληπι Þ απü τον
ßδιο.
Επßσηò απαγορευεται η σιιμμετοχÞ αθλητþν - αθλητρþν που ανÞκσυν σε
Σωματεßα μÝλη τòυ Σ.Ε.Γ.λΣ., σε αγþνεò τσιι εστστερικοý στα αγωνßσματα Þ
αθλÞματα τηò παραγρÜφου Ýνα (Ι) τοιι Üρθρου Ýνα (Ι) του παρüιποò εÜν ΔΕΝ
δωρταιτbνοwαι απü τον Σ.Ε.Γ_Α.Σ. Þ τιò Ε.Α.Σ. Þ τα Σωματεßα με την Ýγκριση του
Σ.Ε.Γ.ΑΣ. και δεν πληφýν τιò προßßποθÝσειò του Κανονισμοý Αγþνων του

Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

ΤÝλοò

αΖταγοραιεται η σιιμμετοχÞ αθλτητþν - αθλ.ητρþν τηò δýναμηò
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.- σε αγþνεò αθλημÜτων Þ α¾ωνισμιßτων πιò Ζταρα¾ρÜφου δýο Θ
Üρθρου δι}ο (2) τσυ παρÜποLαßτιι δεν Ýχσυν εrκριθεß απü τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
περιΙηφθεß στο ειδικü ΚαΙειπÜρι για αγþνεò σε Δτυτüσιο Δρüμο και Βουνü

του
του

και

του

και Ýτφιση του Δ.Σ. τηò οικεßαò Ε.Α.Σ.
Στιò ιτφιπτþσειζ που παρφυßζοιπαι οι διατιÞεò των παραγρÜφων (α). (β} (γ) και
(δ), οι ιιπαßτωι παρατÝμυτοτπαι με απüφαστι του Δωκιιτικοý Συμβουλßου του
Σ.Ε.Γ_Α_Σ- στη ΔκαστικÞ ΕπιτρσιτÞ και επφιÜÞΙο,ιπαι οι ποινÝò του Üρθρου 38.
κατÜπερß:πωση.

6. Για την

Ýιπαξη και Ü2υλητν αθ}rτlμιßπων στον ΣΕΓΑΣ μετÜ α:τü ιπαγισγÞ τουò σε αυτüν
σýμφωνα μ€ τον Νüμο, απαπεhαι ωτüφαστ1 τηò Γενιιqò ΣυνÝ7ειισηò των ΣωματεßωνμεΚbν που λαμβÜνεται με αJΕλÞ π}ειοψτηφßα, μετÜ απü πρüταση του Διοικητικοý
Συμβουλßσυ του ΕΓΑΣ.

ΑΡοΡο

Ι1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ νΙΕΔgΙΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΝΟΥ
Ο ΙΙΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ. ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ
l. ΕκπροσωΖτεß τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε üλεò του τη σχÝσεò ι¸ τουò τρßτουò και ενþτηον κÜθε
δικαστικÞò, δωυαlπκÞò, ΦορολσγικÞò και κÜθε ιßýιλτlò αρχÞò üποò επßστlò ενþΖηον κÜθε
ΟργανισμοÞ Τριßπεζαò και Νομικοý πφσιßιπου Δημοσbυ Þ Ιδιοπκοý Δικαßου.
Σιτγτκα}εß το Δ.Σ. στò τακτικÝò και Ýκτακτεò συνεδρυßσαò του, προεδρευει σ' αιττÝò και
καταρτßζει με τον Γενικü ΓραμματÝα την ΗμερÞσια ΔυÜταξη που την κοινοΖτοεß στα ΜÝλτ1
του Δ.Σ. του}.τßμστον 48 þρεò πριν απü την συνεδρßαq.
3 ΥπσγρÜφα με τον Γενικü ΓραμματÝα τα πρακτικÜ των συνεδρýσεων του Δ,Σ., καθþò και
üλτι τα Ýγγραφα:του Ýχουν q(Ýση με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
4. ΥπσγρÜφει ιιε τον Γενικü ΓραμματÝα και τον Ταμιq üλα τα 2ταραστατικÜ εισπρÜξεων και
:τληρωμþν, ürωò επßσηò κÜθε συναλλα¾ματικÞ Þ επιταγÞ Þ οποιοδÞποτε Üλλο χlοεσγραφο Þ
αξßα
5 Αρrθμεß και μονσιρÜφει μαζß με τον Γενικü ΓραμματÝα" üλα τα βιβλßα που τηρεß ο
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ειισιπεýει των εργασυßτν και των οργÜνων του, εΖημελεßται τηò εφαρμογÞò του
Καταστατικοý και του Κανονισμωý του Σ.Ε.Γ.Α,Σ. και Ýχει το δικαßωμα να ÜÝγχει κÜθε
λεπουργßα και ιττη ρεσßα του Σ.Ε.Γ. Α.Σ.
6, Ο Πρüεδροò δτκαιοýται να εκχωρεß σε κÜθε Αwιπρüεδφ μερικÝò απü τιò αρμοδιÜτητÝò του
με απüφαση του ?!ου ανακοτνþνει στο Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο

ΣΕ.Γ.λΣ
ΑΡΘΡο
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ΟΙ ΑΝΤΙΙΙΡΟΕΔΡΟΙ
Οι Αντιπρüεδροι αναπλτlρþνουν τον Πρüεδφ του Σ_Ε.Γ.Α_Σ,, üταν αυτüò κωλýεται
απουαÜζει σε üλα του τα δικαþματα.
ΕÜν ο Πρüεδροò και οι Αιtτιπρüεδροι κωλýοιπαι Þ απουαÜζουν, τουò ανπκαθιστÜ
μεγαλιπεροò στην ηλικßα Σýμβουλοò-

ΑΡΘΡο 13
ο ΓΕΝΙΚοΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤοΥ Σ.Ε-Γ.ΑΣι. Δεξφει την α)ιληλσγρýφßòξ υπσγρÜφει μφ ιιε τον Πρüεδρο üλα τα Ýγγραφα, μεριμνÜ για
την τÞρηαι και επικýρωστι των πρακτικþν των συνεδρýσεων του Δ Σ Επßσηò μεριμνÜ μα
ηρü«ο«þυ Τακτικþν και ¸κτακτων Γεπκþν Συνελεýσεων, τα οποßα
ου*αξη

".υ
".ß
εΖηκιιρþνει τò Προεδρεßο τουò.
2. ¸χει την εrrφýψη, εºθý.,η και εποrπεßα του

προσωΖηκοý και των γΖτηρεσþν του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «οr r*ρ«*ολουθεß π,1 )επουργßα üλων των ΕΖητροΖττΙw και των ΟργÜνων ΤΟυ.

ΑΡΘΡο Ι4

ΕΙΔΙΚοΣ ΓΡΑνΙΜΑΤΕλΣ
τογ Γεγικü Γραμμxx1Ýα βοηθοýν στα καθÞκοτπÜ του, οι δßιο Ειδικοß Γραμματεßò καΙ ΤΟν
να
αγαπλ;ηροýγ üτþ'αυτüò'απüυσιÜζει Þ κωλýεται. Ακüμα ο Γενυ<üò ΓραμματÝαò μιπορεß
οχrρ.ß σε κÜθε Εþικü μερικÝò αΖιü τò αρμοδιüτητεò του με ωτüφαση του που ανακοινþνει
στο Δ.Σ.
Με ωτüφαση του Δ.Σ. τον Γενικü ΓραιτματÝα μπορεß να αναπ}ηρdοσει και Ü2ýο μÝλοò του Δ-Σεφ' üσον οι Ειδικοß Γραμματεßò κωλτßοwαι Þ απουσýζουν,

ο ΤΑΜΙΑΣ ΤοΥ Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

ΑΡΘΡο
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και τιò
χρηματικÞ περιουσßα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ενεργεß τò ειστρÜξεò
,þηρωýò και ιτπσγρÜφει μαζß με τον Πφεδρο και τον Γενικü ΓραμματÝα, τα γραμμÜτια
εισπρÜξεων και τα ειπÜλματα πλ.τlρωμþν, καθþò και τιò τραΖιεζικÝò σιιταγÝò και τα Ü}Αα
μÝσα Ζτλ.τlρωμÞò (ειπο¸ò μÝσω Τραr.Ýhò)2" ΚαταθÝτει τα χρÞματα οτο üνομα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε μια ω/OττνωρισμÝνη Τριßπεζα,
3" ΣυwÜσσει μφ þ τον Πρüεδρο και τον Γενικü ΓραμματÝα τον Ισολσγισμü, Απολσγισlþ
και πραßτπüλòτγισμü, τουò σπüßουò μετÜ ττιν Þκριση του Δ.Σ. ιιποβÜλλει στην ΤακτικÞ
Γει.,κÞ ΣυνÝλευση για εγκριση και απα}"ληγÞ μαζß με την Ýκθεση τηò Εξε}εγι<τιιαlò

l. Διαχεφßζεται τη

ΕπιτροπÞò.

4. ¸χειτην προσαΙΖπκÞ ετωνη για κÜθε rþηρωμÞ που γßνεταιχωρßò Ýιπαλμα.
5. ο-ΑναπλτlρωτÞò Ταμßαò, βüηθÜ τον Ταμßα στα καθÞκοwÜ του και τον ωιαΖcλτlρþνει

üταν

αυτüò α:τουσýιζει Þ κωλýεται.

ΑΡΘΡο
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ο ΕΦοΡοΣ ΥΛΙΚοΥ ΤοΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ
Επιμελεßται üλων των τωριουσιακþν στοιχεßων, των οργÜνων, των ΕπÜθλων,

τωι/
ΑγÜμγηστικþν τηò ΒιβλιοθÞκηò του Σ.Ε.Γ.Α.Σ,, τηρεß βιβλßα για üλα τα 7τεριουσιακÜ στοιχεßα"
φροwßζει για τη διατÞρηση και τη φýλαh τουò και
Επßσηò κÜθε τÝλοò του Ýταοò οφεßλει να προβαßνει σε

περιουσßαò του Σ_Ε.Γ.Α.Σ- ¼ταν ο Ýφοροò ηυαÜζει
με απüφαση του Δ.Σ. απü Üλ,λον Σýμfuυλο.

Ιο

2.
3.

4.

l.

2.
3.

4_

ΕπιτροπÞ, αποτελοýμεw1 αΖυü Ýνα των ΑνππροÝδρων ωò ΠρüεδΡ, Ýνα των Εδικþν
ΓραμματÝων ωò ΓραμματÝα και τρßα (3) φßλαθλα ΜÝλη, ÜΖιαιπεò με τουò
αναπληρωματικοýò τουò αwßστοιχα. ΕισηγητÞò των θεμÜτων σπιν ΔικαστικÞ ΕππροΖτÞ
εßναι ο Νομικüò Σýμβουλοò του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., χωριò δικαßττμα ψÞφου.
Η θητεßα των Μελlßν τηò ΔικασπκÞò Επιτροπτlò εßιιαι ßση με τη θητεßα του Δ.Σ.
Η ΕπιτρσπÞ βρßσκεται σε απαρ,τßα Üταν παρßσταιπαò τουλÜμστον τρßα (3) ΙνtÝ}ιη. Οι
αποφÜσεò λαμβÜνοιπαι με αεωλιττη πλειογηφßα πιrv παρÜπων. Σε ισοψτηφßα ιτπερισχýει η

ψÞφοò του ΠροÝδρου.

Ο ΓραμlιατÝαò τηò ΔικαστιχιÞò ΒπιτρσπιÞò:
α) Τηρεß τα πραι«τικÜ των συνεδρþσεων, τα σποßα μετÜ την καθαρσγραφÞ τουò
αποτÜοýν τμÞμα τηò απüφασ,lò τηò.
β) ΣιιντÜσσειτησ2gετικÝò κ)υÞσεò για στολαγßα Þ εξÝτασηÞ παροχÞπληροφορþν

γ)

ιºtr Ε'fßßγΗα#,ß"'η"θÝσεων,

δ)

Τηρεß ü}"η την α2ληλσγραφßα πρωτüκολ]ω km αρχεßο των υποθÝσεων.

των κλÞσεων και δημοσßευσηò των

ατωφÜσεων_

ΑΡΘΡο r8

Η ΔικαστυαÞ ΕπιτραπιÞ Ýμιαρμοδþτητα:
Να επφιßÞλεζ στα ιhπικÜ Þ ΝομικÜ πρüσω:τα του Üβρου 35 του παρüντοò
κατασταττκοý τιò ποινÝòπσιι προβ¸πειτο Üρθφ 38.
β) Να εκδικÜζει διαφορÝò τσυ Üρθρου 39 παρ. 4 εδ. α' που ααω{τwαι απü ΦυσικÜ Þ
ΝομικÜ πρüσατπα κατÜ ωτοφÜσεων Δ.Σ. Σωματεßων, με τò οποßεò επφÜλΙοwαι
ποινÝò ¾lπ.lιπρσlττþμmα σχετικÜ με το Üρθρο 35 του πρüwοò δικαιοýμενη να
μεταρρυθμßφιÞ να δαγρÜφει τò ποινÝò αιιτÝòΟι αποφιßσεòτηò ΔικασπκÞò Επιτρσπιlò μετÜ την επικýρωστ1 τσιιò απüτοΔ.Σ.του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. εßνα,. δεσματηκÝò τια τα Σωματεß.α, τò Ε.Α.Σ. τα ΦυσικÜ Þ ΝομκÜ

α)

αrθυνη τηò εòτθεσÞò τουò.
Η ΔικαστικÞ ΕππροΖτÞ πýαμβÜνεται στην Ζτερßτπωση α τηò παρ. l του παρüντοò
Üρθρου 1þνο μετÜ αΖτü απüφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.ξ σην σποßα πρÝται
να ιτπιßρχει εμπεριστατωμÝνη Ýκθεση τηò παμßβασηò Þ τηò καττlγορßαò που αΖιοδδεται
κατÜ του Φυσικοý Þ Νομκοý προστßπου. Η απüφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η
οΖωßα διαβφιßζεται απü τον Γενικü ΓραμματÝα σττι ΔικαστκÞ ΕπιτροΖεÞ αποτελεß την
πρüσωυια και τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ, το Δ.Σ. του σΖωßου

Þρ ην

Þ6ληση-

αΖιοφÜσεη τηò ΔικαοτκÞò ΕπτροΖτÞò υπüκετιπα στην επικfßρωστι τσυ Δ.Σ., το οΖωßο
δικαωýται μüνο να επφÜλ}ει Þ να επαυξÜνει τη ΖωινÝò. Οι ετηκυρωπκÝò αποφÜσειò του
Δ-Σ. προσβÜλλοτπαι ενþπιον του Α.Σ.Ε.Α. Δ.

οι

Στò συνεδρþσεò τηò ΔικασπκÞò

ΑΡΘΡο

τ9

ΕπιτροΖτÞò δεν μΖτορουν να μετÝχοιτιι ΜÝλη τηò, τα οποßα
μετÝχουν στò ΔωικÞσειò των ενδιαφερομÝνων μερþν, Þ Ýχουν σιτγγÝνεια μÝχρι 4* βαθμοý με
τουò ενδυφερüμενουò στην υπüθεστ1 πσυ εκδικÜζετω- Στην περßτπωση mιτÞ, το κωλυüμενο
ΙνfÝλ,οò αντικαθßσταται αΖòü τον ανωτληρωτÞ του.

l. Ο
ιι

ΑΡΘΡο 20
που καθüρισε οΠρüεδφòενεργεßεξÝτασητηò
στη
προθεσμßα
εισηπτÞò μÝσα

ιιπüθεσηò και Ýχει δικαßωμα να καλÝσει οποωδÞΖιοτε πρüσο:πο κατηγοφýμενο Þ μÜρτυρα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο ΣΕ.Γ.λΣ
Ο κατηγοροýμενοò κα}εßται πÜττστε σε αΖτολσγßα. Η ιÜÞση εlπδδεται
αηστολÞ Þ τηλεγραφικÜ.
3 ΜετÜ την ολοκλτlρωαι τηò εξÝτασηò τηò υπüθεσηò ο εισßιτηττιò ιτποβιýλει σχεπκÞ
στο Πρüεδφ, ο οποßοò και σιτγκαλεß μÝσα σε δÝκα (Ι0) ημÝρεò ην Δυ<αστικÞ
την εκδßκασ,η τηò Υπüθεσηò.
4. Στη συζÞτηση τηò υπüθεσηò κα2εßται πÜντοτε ο κατηγοροýμενοò και üσα πρüσο:πα
Πρüεδφò κρßνει üτι μποροιιννα χρησιμειισουν ωò μÜρτιιρεò.
5. Στοιχεßα ωτü την ιτπüθεση δεν δßνοιπαι παρÜ μüνο στον Üμεσα ενδυφερüμενο και στο Δ.Σ.
του Σ.Ε.Γ.Α,Σ.
2.

Ι

ΑΡΘΡο 2r

" οι

2.
3.

αποφÜσαò τηò ΔικασπκÞò ΕΖπτροιτÞò σιτιπÜσσονται γραΖπÜ, ΖερÝχουν οπωσδÞΖωτε
αιτιοl.σγßα και καταχωροýwαι σε περßληψτη στο προβλεπüμενο βφλßο.
Αwφραφο τηò απüφαστlò κοινοποεßται στον καττγγοροýμενο> στο Δ.Σ. του Σ.Ε,Γ.Α.Σ., οτο
Σωματεßο του και στην Ε.Α.Σ. που ανÞκει το Σωματεßο του.
Η τιτχüν επφα)ýüμενη ποινÞ αρχßζει αΖτü την ηýρα που καταχωρßζεται η ωτüφαση, στο
βφλßο ωιοφÜσεων τηò ΔικαστικÞò ΕΖητροπÞò α,τüò αν ορßζεται διαφορετυ<Ü σην
απüφαστ1.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΙΠΤΡΟΠΗ
l. Απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ειÜÞεται ταιπÜχτονα με το Δ.Σ. και

2.
3.
4"

5.
6.

Εξε}εγκτικη ΕπιτροπÞ.
Η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτρσπÞ αποτελεßται απü τρßα (3) ΜÝλτι και δýο (2) ανωτληρωματικÜ.
Η θητεßα των ΜεΚßτν τηò εξελεγιττιιαlò Επιτρσιπlò εßναι τετραετÞò με την ετηφýλαξη του
ιφθρου 2º του παρÜποò,
Η ε,ÜDτÞ των }νßεΚßτν τηò Εξε}εγκτικýò ΕπτροπÞò γßνεται με το σιισεημα που προβλÝπεται
με τα Üρθρο 28 του παρüιποò.
Η ΕξελερòτικÞ ΕπιτρσΖπ1 Þρι ωò προορισlþ τον Ý?εγχο του Ταμεßσυ κατÜ την ετÞσια
θητεßα και την ιτποβοΜ1 σχετικτιò ÜΦεσηò αιò η οποßα ανακοιντßτνεται προò τη ΓενικÞ
ΣυνÝλευση απü τον Προεδρεßιοτπα που εßναι ο μεγαλýτεροò σε ηθ.lκßα απü τα Mal;l1 τηò Þ
Ýνα εξ αß;τþν.
Τα κωΜματα εκλ.σγÞò ¾ια τα ΜÝλη του Δ.Σ. ω7ρσιιν και γυß τα ΜÝλη τηò Εξελεlτòτ,,κτlò
ΕΖητροΖτÞò.

º

_ Η Εξελεμ«τικÞ ΕΖητροπÞ μπορεß να βοηθεßται στο Ýφο τηò
μετÜ α:τü απüφαση τσυ Δ.Σ. τσυ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΙνΙΕ

αrτü εξειδικε-υμÝνα πρüσατπα

ΑΡΘΡο 23
ΑΠοΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤοΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΥΣΤΗΝοΝΤΑΙ:

1. οΙΚοΝοΜΙΚΗ ΕΙΠΤΡοΠΗ

α)

Η

β)

Η ΟικονομικÞ Επιτρσπη συ,ιπÜσσπ τον Προßßιωλσγισμü και Ισολσγισμü
του Σ.Ε.Γ.Α-Σ. , στφλÝπεq ÜÝγχει και παρακολοýεß την τÞρηση του
Προßιπολσγισμοý, τιò δαπÜνεò τα ΛσγισπκÜ βφλßα και γενικÜ κÜθε Ýσοδο και
Ýξοδο ενημερþνοwαò το Δ.Σ. για την οικονομικÞ κατÜσταση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΟικονομικÞ ΕππφΖτÞ αποτελεßται απü τρßα (3) βχρι σπÜ

Πρüεδροò τηò ΕΖητρσιτÞò εßναι τι.σwστεο Ταμßαò του Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

(7) νΙÝλη

και εισηγεßται προò το Δ.Σ, για κÜθε θÝμα και ζÞτημα που Ýχει qcÝση με τη,/
πορεßα του Προýτυολσγισμοý και σε σιινεργασßα με την Επιτροπη Marketing την
εξαιρεση πüρων.

|2

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο ΣΕ.Γ.λΣ

ΕΙΠΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

α)

'

β)

γ)

Η Επιτρσπιß πφμηθεþν απστελεßται ωτü τρßα (3) μÝχρι ττε:ντε (5) νlÝλη Πρüεδροò
τηò Επιτρσιπlò ορßζεται ο ¸φοροò Υλικοý τσυ Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Þ Ýναò εκ των
.ρþν ΑιmπροÝδρων του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Η Επιτροπτ1 προμηθεþν προβαßνει στην Ýραηυα τηò αγορÜò και εισηγεßται στο
Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ την προμÞθεια των πιßσηò φßισετοò αγαθþν και ι»τηρεσυbν, που
απαποßηπαι ¾ια την ικανοποßηση των αναγκþν και την επßτευξ,1 των σκοΖττßιν του
Σ.Ε.Γ.Α.ΣΗ προμÞθεια του πÜσηò φýσεωò αθλητικοý Þ Ü?Üου υλικοý, αγαθþν και ιτηρεσþν
γßνεται με βÜση τò εκÜστοτε ισχýουσεò διατÜξεò του νülωυ για τιò ΑθλητικÝò
Ομοσπονδßεò.

ΑΡΘΡο 24
ΛΟΙΙΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΙΙΕΣ

l. α)

με απüφασÞ του και ßßλΤεò ΕπτρσπÝò
Αγþνων, κ.λ.π.) στα διÜφορα
Κριτþν,
βψηλοý Αθλητισμοý, ΑνÜ:ατυξlò
ΑθλÞματα Þ επß μÝροψ τομεßò λειτουργßαò του, απü ΜÝλη του Δ.Σ., Τεχνικοýò

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

σι}ττφστεß

Ετηοτημονικü προσοττηκü, αòΖτροστßποττò των Αθλτρκþν ΦορÝων και ΦιλÜθλουò ο
αρýμüò των οΖωßων θα εßναι ω/ιÜDrαγοò με τιò ανιÞκεò στελÝχωσηò αυτü τουò πιο
πÜνω αναφερüμενουò κÜθε ΕπιτροπÞò Þ ΥποεππρσπÞò ΖφοεδραηομΑτηò τηò κÜθε
μιαò απü Ýνα ΜÝλοò του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Επßσηò σιγτκροτεß Επιτρσ:τÝò απü
<DιλÜθλουò Þ ΠροσοτΖηκστητεò του αηρýτερου κοτνανικοý Χþρου, για την στÞρφ
τον πρσγραμμÜτων του Σ-Ε.Γ_Α.Σ., την προβολÞ του Ýργου του και ην ατßτευfr1
των Αθλτlτικþν και κοτνωνικþν στüχων του.
β) Οι Επιτροπη τηροýν πρακτικÜ συνεδριÜσεων τ(γιξ, τα σποßα ιτποβÜ}ι.l.ουν στο
Δ.Σ. του Σ.Ε,Γ.Α.Σ.
2. ΚÜθε ΕπιτρσπιÞ ιπιßλσγα με το αιπικεßμενü τηò Ýχε. τοò σκοπü:
α) Τη μελÝτη κÜθε θÝματοò του αιπßστοιχου ΑθλÞματοòÞ ΤομÝα_
β) Την εισÞγηση για την τρσrτσ7ωßηση των ειδικþν Κανοιησμþν, σýμφωνα με τιò
Διεθνεßò εξελßξεò.
Την
πρüταση για τη σιτγικρüτηση των αγΞιπροσα}πυτικþν ΟμÜδων ¾ια τιò Δεθνεßò
γ)
συναιιτÞσεη.
δ) Τον Ýλεγχο τηò καλÞò και σýμφωντlò με τιò Πρmlρυξεη και τουò Κανονισμοýò
δυξαγτσγÞò των αγþνων καθþò και την τυχüν επβο7ýι των προβλεπομÝνων στο
Καταστατικü και τουò Κανονισμοýò α¾ωνιστικþν και λοιπτbν κιτρþσεων.
ε) Τη με¸τη και το σ26εδιασμü Αγωνιστικþν και F*ιμορφωπκþν πρσγραμμÜτων,
üπωò και κÜθε θÝματοò Ζωυ σιιμβιßßßει στην Ανιßπτιιξη των ΑΘhlμßτων, που
κα}λιεργεß ο Σ.Ε.Γ.ΑΣ.
στ) Οι εισηγÞσεξ των ττπρατιαιιω Επιτροπτßτν των Üρθροτν 23 και24 ιποβιßΛλονται προò
Þκριση στο Δ.Σ. του Σ.Ε_Γ.Α.Σ.
3. Το Δ.Σ. με αΖþφασÞ του συντÜσσει Κανονισμοýò λειτουργßαòτων Τε2ρικþν και των Ü2Þων
Εππρσπτbν.

ΑΡΘΡο 25
ΕΙΠΤΡΟΠΗ ΜΕΙ¸ΓΓΡΑΦΩΝ

l.

ι3

Στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. λειτουργεß ΕπιτροπÞ }νΙετεγγραφþν και αποτελεßται αΖιü τÝwε (5) ΜÝλτι
που ορßζονται απü το Δ.Σ, του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα τηò σι}γκρστÞσεωò και }επουργßαò τηò
διÝΖτοιπαι απü τιò σ2gετικÝò διατÜξεò τηò εκÜστοτε ισ2ρουσαò Υπουρl,ικÞò α:τüφασηò περß
Εγγραφþν - Μετεγγραφþν και του ειδικοý κανονισμοý Εγγραφþν - Μετεγγραφþν του
Σ.Ε.Γ.Α_Σ- ( Üρθρο 2º και23 ιταρ.3 του Ν.2º25Ι|999).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο ΣΕ.Γ.Α-L
σε
Ε:τπροπÞ Μετεγγρα«ρdον σιτη<α}εßται απü τον Πρüεδρο τηò και βρßσκεται
εφüσον παρßσταιταß'του}Üμστον τρßα (3) ΜÝ,λη τηò, Οι .αποφÜ9ευ ",!
þßraη þιογτηφßα των ,ρ*.,,r. Σε ισοψτηφßα υπερισ7ρη η ψÞφοò τσιι ψτÝδß,òυ

2. Η

ΡτqΕºο,

προσφιτÞ αιþπιον του Α.Σ.Ε_Α_Δ. σιιμφωνα με
με τον πομο καß προσβüλþ*ο, με
ισχýουσανομοθεσßα,

παρüιττοò Üρθρου.

οικοΝοΜικοι ποΡοι τογ

ΑΡοΡο

Σ.Ε.Γ.Α-Σ.

-
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mονΠοΛοΓDνΙοΣ

-

ΑΙΙοΛοΓΕΜοΣ

εßναι:
Ι" ΠüροιτσιιΣ.Ε.Γ-Α.L
'
Τα Ýσοδα που χρρηγοßτwαι σε αυτüν απü τò ΚρατικÝò
α).ΕλλτºνικÞολυμηακÞΕΖητροΙτÞ(ΕοΕ)ΙÜοτ,σýμφωναμετην

β)

γ)
δ)
ε)

στ)
2. α)

καικÜθε'ιßΛλη δυÜιταξη καθþò και οιπιßιστlò φýσεωò χρηματικÝ
του Δημοσßου Þ του Ιδωττικοý ΤομÝα,
Þ Ýτακτεò α:το οποωεη:τοτε φορÝα,
üι δωρεεò, ,Üηροδοσßεò κλτlρονομÝòÞ Ýι<τακτεò εισφορÝò σýμφωνα με τον Νüιω,
ωò επßσηòοι ιτÜστlò φýσωιò Χορηγß4 Þ ενισ2ρσεò τρßτων,
α προβ?εφθοýν με απüιραση
ΤÜ αδικÜ
του

τÝλη,

Διοικητικοý

αυτüν,

μικοýò αγþνεò

κ}"Ζι.>»

μισιò με ΦυσικÜ Þ ΝομικÜ

πρüσατπα,

Ολ"ι"ηα«Þò ΕπτρσπÞòαιτßq,
ΚÜθε Ü}Jο Ýσοδο αΖτü Νüμιμιη
Το δπχεφιοτικü κοò αρχßζειτην ιηΙανουαρßου και?ý,ßγειτην 3ι Δεκεμβρßου
κÜθε χρο"ο" ο ισοληrγßσμüò «* ο Απο}.σγισμüò συwÜσσοντειιγια κÜθε οικονομικü
Ý"οò þμφωνα με τον Νüμο και ιτποβÜΙΙοιπαι στην Τωòτικη ΓενικÞ ΣυνÝλευση γΙα
Ýγκριση.

ο

προßτπολσγωμüò τοιι Σ.Ε,.Γ.Α.Σ. καταφßζεται κα,. ιτποβ_Ü}ýεται σΞη ΓενΙΚÞ
ß'ρομμ*"ι" λeηοομbτ'Ýþò την 31η οκτωβρßου κÜθε Ýτσυò, ο δε Απολ.σγισμüò και
Ισολσγισμüò Ýωò το τÝλοò Μαρτßου κÜθε Ýτουò,

3. β)

ΑΡΘΡο
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ΕΖητροπþν τσυ Σ-Ε-Γ-Α-Σ- λÞγεΙ
εκλεγμÝνων
Η διÜρκεια ττlò θητεßαò üλητν των διορισμÝνων Þ
με την λÞh πßò θητεßαò τσυ Δ.Σ- αυτοý.

ΑΡΘΡο 28
ΣΥΣΤΗνΙΑ ΕΚΔΟΓΩΝ
ΕκλογÞ των μεκbν του Δωικιlπκοý Συμβαυλßου και ττΚ ΕξελεγκτικÞò Επιτρσπηò
ΕφορειτπκÞ ΕπιτροτÞ πιò οrωßα.ò προεfoαιει Δικαστικüò
δεξÜγεταß απü τριμελÞ
'ο^ßοò'ορßζεται
σýμφωνα με τον Νüμο και χωρßò flβ συμμετοχÞ του
Αιιτιπρüσατποò, ß
οποßσιι δεν επιτρÝ:τεται να δεξαχθοýν αρχαφεσßεò,
οι
οι εκλ.òτγÝò δþεργσιιιται μÝ **ω ψτηφοδÝλτιο, στο σποßο σι;ßιπεριλαμβÜνονται την
δÝκα (ι0) ημÝρεò πριν
ιτπογτÞφιοι που θα'ÝχσιΙνυποβÜ"λει με αιτÞσεò προò τον ΣΕΓΑΣ
σεφÜ
ΓενικÞ ΣυνÝ}ευση την ι)?ωψηφιüτητÜ ,rη. üò μÝhη του ΔΣ εκλÝγοτπαι κατÜ
επιπτßαò üσοι εκ,.η'*ψrrlφΙ." ο,rτ«ειτρτbσουν τουò περισσüτερουò σταυροýò, μÝχρινα

l. Η

Ι4

ΚΑΤΑΣ,ΓΑΤΙΚο ΣΕ.Γ.λΣ
\,

το Καταστατικü αριθμüò εßκοσι ενüò (2Ι) τακτκþν
αι τρþν (3) μεΜον τηò Εξελεγ,<τ,κ,lò Επιτρσπηò. Οι
χßαò και μÝχρι συμπληρþσεωò του αριθμιοý επτÜ (7)
(2) για την ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροιεÞ εκ}Ýγοτπαι ωò
ßνεται τηρσυμÝνων των διατιßζmιν των 2πιραγρÜφων

2. ΚÜθε αιπιπρüσατπòò δικαιdυται να θÝτει το ανιßπερο μÝχJτι και δεκατρεßò (Ι3) σταυροýò για
τα μÝλη -'συ Δωικτ,lτικοý Συμβουλßσυ και μÝχτι διßο (2) για την εξεΙετ,αικτß ΕmτρσιτÞ .

3. Σε κÜθε πρýπωση

ισοψ/ηφßαò που προκßιΖπει απü

την εφαρμσγÞ üλρν των παραπÜνω

γßνεταικλÞρωση απü τηνΕφορΖπκÞ ΒητρουτÞ ιιεταξυ εκεßνων που ισοψτÞφησαν.

ΑΡΘΡο 29
ΣΩ}ßΑΤΕΙΩΝ ( Ε.Α.Σ.)
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΙΣ
μÝλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορCIιßν υπü τουò üφυò του ΑΚ και του Ν.
2º25Ι|999 καιτσυ παρüιποò Καταστατικοý να σι}γφοτοýν Ενþσεò Αθλτlτικþν Σωμmεßων

1. Τα ΑθλητικÜ Σωματεßα

2.

(Ε.Α.Σ.)
ΚÜθε αθλητικÞ Ýνωση σιτττφατεßται απü Σωματεßι το οΖτοßα Ýχουν την Ýδρα τουò στην ßδια
ΠεριφφειακÞ Αυτοδιοßκηστ1. Σε κÜθε ΠεριφερειαòÞ Αυτοδιοßκηστ1 επιτρÝΖτεται να ιδρýεται
και να }επουργεß μια μüιη αθληπκÞ Ýνωση. Η Ýδρα τηò Ε,υ πατ θα συσταθÞ θα
αατοφασßζεται απü την πλεωψτηφßα των Σωματεßων μελþν τηò ΚαταστατικÞò ΓενιιòÞò

ΣυνÜεισηò.

3. Κατ'

εξαßρεση διιναιπαι 1ιετÜ απü σχετικÞ Θτüφαοη του Διοικητικοιι Συμβσυλßου του
ΣΕΓΑΣ να ýγυοwαι και να λειτουργσýν ΕΑΣ ΖεριlαμβÜνουσεò Σοματεßα με δρα σε
περισσüτερεò αΖþ μια üμορεò ΠεριφεφιακÝò ΑιποδωικÞσειò, Στην ΖτεριφÝρεια Αττυ<Þò και
στιιν 7ιεριφÝραα Κεwρ,χÞò Μακεδονßαò μΖυορουν να ιδρυθοýν και να )επουργοýν μÝχρι
δlη (2) Εντßτεò περι2ιαμβιßηαουσεò Σωματεßα Ζτου Ýχσιιν την Ýδρα τοιξ σε περισσÜτερεò απü

μια περιφερειακÝò ενüτητεò.
Οι ΕΑΣ Ζωυ εδρε{ιουν στιò περιοχÝò των Περιφερεακþν ΑυτοδιοικÞσεων Βορεßου Αιγαßου,
Νοτßου Αιγαßου και lovinrv ΝÞσων αναγνωρßζοπαι με τιζ προßιιτοθÝσεò του Üρθρου 30
ΖταρÜγραφοò διlο (2).

l.

2,

3.
ι5

ΑΡΘΡο 30
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ε.Α.Σ-_ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤοΝ ΣΕJΑ_Σ
να αναγνωρισθεß μια Ε.Α.Σ., αΖτü τα Σ.Ε.Γ.Α.Σ. πρÝιτεινα

ΠροκεψÝνου
Ýχει στην δýναμÞ
τηò τουfußμστον δÝκα (Ι0) Σωματεßα ΜÝÞ του Σ.Ε.Γ.ΑΣ., εκ των οποßων του}Üμστον το
50% να Ýχσυν δικαßωμα ΨÞφοιι σττ1 ΓενικÞ ΣυνÝλευση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σε περßπωσι1 μη
ΖòλÞρωσηò των ανωτÝρω προßτποθÝσεων, αφεται η αναγνþριση με απüφαση του Δ.Σ. του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ και τα Σωματεßα μÝλη τηò Ε.Α.Σ. πρÝτει να επιδþξουν την sγγραφÞ τουò σε
Üλ\η Ε.Α.Σ. υΖιü τσυò üρσυòταιτ Καταστατικσý τσιι Σ.Ε.Γ.Α.Σ Þ σε ΤοπικÞ ΕπιτροπÞ.
Ενþσεò Αθλητικþν Σωματεßιτν βΑΣ) που εδραιουν σε νομοýò των ,τεριφεραακþν
ΑυτοδωυòÞσεων Βορεßου και Νοτßου Αιγαßου και loviιιrv ΝÞσων αναl,νωρßζοιΖταò κατÜ
παρÝκκλιση των οριζομÝνων στην προηγοýμενη ΖταρÜγραφο εφ' üσον διατηροýν στη,ν
δýναμÞ τουò πÝrπε (5) τουλÜμστον Σωματεßα - μÝλη, εκ των orωinrv τα τρßα (3) με
δικαßωμα ψÞφου.
Για τηγ σναγνþριση ιιιαò ¸νωστlò απü τογ ΣΕΓΑΣ υποftÜΙßοτπαι τα εξÞò
δικαιολογητικÜ:
α) Επßσημο αwφραφο του Καταστατικοý, στο σποßο θα περßαlιβßνεται ρητÞ δυταξη
üτι η Ýνωση αΖτοδÝχαται τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ ωò ιιπερκεßμενη αθλτlτικÞ αρχÞ,

ΣΕ.Γ.ΑΣ
του Δ.Σ. τηò Ε.Α.Σ, και Ýγκριστι ταυ Δ.Σ. του Σ.Ε-Γ.Α.Σ., αναμüρφωση
πρσßτπολσγισμοý, αλλß μüνο για σrτουδαßο λüγο.

οΙ ΠοΡοΙ ΤΩΝ Ε.Α.Σ.
Οι Ε.Α.Σ. επιχορηγοýνται αΖεü τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ για την

κιßλυψτη των ανελασπκþν
λειτουρφκþν δα:τανþν τουò καθþò και του ετÞσιου Αγωνιστκοý πρσγρÜμματοò τουò, ?!ου
θα εγκριθεß απü το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,
ΠαριßOληλα" οι Ε.Α.Σ. προβαßνουν σε üλεò τò ενÝργειεò και διαδικασßη που εßναι δυνατüν
να τουò εF,ασφαλßσουν Οικονομικοýò πüροιιò αετü ην ΠολιτεßαÞ τρßτουò (Τσπικοýò Φορεò
Εταφεßεò, Χορηγοýò) να προβÜλlουν το Ýργο τουò και γειπκÜ να πραγματοποιÞσοιτν τουò
στüχουò τουò.

3.

4,

Οικονομικοß πüροι των Ε.ΑΣ. εßναι και οι διαΙαμβανüμενοι στο ιφθρο 26 τουπαρüιποò.

εισφορÝò κ-}ωτ. για την Ýκδοση των Δελτßων ΑθληπòÞò Ιδιüτηταò_ Το σýνολο των
?φηματικþν ποσþν Ζωυ συγκαττρþνσιπαι απü αυτοýò τουò πüφιξ θα εισΖτρÜττοτπαι
απευθεßαò απü τιò Ε.Α.Σ. Για τυχüν θÝσπιστι παρφüλων μ σιιμμετοχÞ σε Διασυ)ÞστικÜ
και ΠανελλÞνια ΠρτσταθλÞματα απαπεßται ιφþαση του Δωυòητικοý ΣυμΒουλßου του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευστιò

ΑΡΘΡο
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ΑΠοΔοΓΙΣΜοΣ Ε.λΣ.

l. Η Ε.Α.Σ.

μÝσα στον ΙανουÜρω κÜθε χlþτηq ιποβüÜΙει στον ΣΞ.Γ.Α.Σ, οικονομικü
Απο)ι,σγισμü για τα ποσÜ με τα οποßα επιχορηγÞθηκε α:τü τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Η
μη ι}ποβοß"Þ
του ΖταραΖτÜνω Απολστισμοý συνεπÜγεται:
α)
Την αιιαστολτl Þ διακσπÞ εΖηχορηγÞσων
Την διενÝργεια Διοικητικοý και Οκονομκοý ελÝγχου με α:τüφαση του Δ.Σ. του
β)
Σ.Ε.Γ.Α_Σ.
2. Η υποβολÞ τατ Απολττγισμοý τηò Ε.Α.Σ. στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. και üσα
η παρ. l του
παρüιποò ορζει εßναι ανζιßρτητα απü πò ιιπσχρεþσflò του Δ.Σ.τηò Ε.Α.Σ. προò τÞ Γεrrι,q
τηò ΣυνÝλειΙση και τα δικαþματα που αυτÞ Ýχgι να εγκρßνει Þ üμ üλη την οικονομικÞ καß
Αθλητ,κÞ δραστηρþητα του Δ.Σ. τηò Ε.Α.Σ.

ΑΡΘΡο 34
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΠΤΡΟΙΙΕΣ

ι

Σετιεριοχθò üπου ταυφιστÜμενα σωματεßα δεν πληροýν τò πρσßιποθÝσεò
για την σιßοταση
Ε.Α.Σ. και η ÝνταξÞ τουò σε ΕΑΣ üμορτlò περιοχÞò δεν ενδεßκιηπαι για Ιüγ*Ý
γεΙαγραφικοýò, σιητκοινωνιακοýò οργανατηκοýò κλπ, Þ προιαbπα ουσιαστικÞ αγιßγκη
αþπαξÞò τουò με απüφαση του Διοικτlτικοý Συμβουλßσυ του ΣΕΓΑΣ συστÞνετÜι Tσrnq

ΕΖητρσΖτÞ.

2.

Οι ΤοΖηκÝò ΕΙιwροπÝò δεν Ýχουν νομικÞ προσσηκüτητα. Με απüφαση του Διοικηπκοý
Συφουλßου του ΣΕΓΑΣ η διοßκηση και η διαχεφιση αιπþν ανατßθεται σε τρßα (3)
πρüσατπα (Πρüεδρο και 2 μÝλ.η) πσυ Ýχοιιν την ιδþτητα του μÝλαιξ
με δικαßητμα ε*¸γÝιý

και ειÜÝγεσθαι σωματεßου με Ýδρα την Ζτερωμl τηò ΤοΖηιòÞò ΕπτροπÞò.
Οι πρÜξειò διοßκ:'1σηò και διαχεφισηò τελοýν ιτπü την Ýγκριση του Δωικητικοý Συμβουλßου

ΣΕΓΑΣ.
Οι ειδικüτεροι σκστοß και τα

του
3

Ι7

α)

καθιÞκοτττα των

Τοπικþν Επιτροπþν εßναι:

Η κα}ßÝργεια και δþδοση σπιν περιφÝρεια τσι)ò των Αθλτlμmων του
Σ.Ε_Γ.Α.Σ η μελÝτη των Τοτηκþν Αθλητκþν προβλημιßτων, η οργÜνωσ,η και η

δεξαγτη.Þ των Τοπικþν Πρωταθλημmων, μετÜ απü Ýγκριση, σε συνερl,ασßα καß

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο

ΣΕ.Γ.λι

κÜτω αυιü τη οδηγßεò του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η ατοΖπεßα και ο θεγχοò στα
β)

Σωματεßα τηò περιοχÞò τηò.
Η σýνδεση και η σι)νεργασßα τηò με την
λαικουò φορεßò καιπιν εφατικÞ ει<προσιßτεη
τηò Προüδου και ¾ια την δημιουργßα Κοιν
στην 7τερωχÞ πιò παιι θα Ýχουν ωò σκσπü την ΑνÜΖmτξη του 1ολιπστικοý
του λαοý τηò περωμlò τηò.

4. το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Αθ)α,1

ευτυτεδ

δýναται να ενþσει δýο (2) Τ.Ε. σε μßα Þ να χωρßσει μßα (1) Τ-Ε. σε

δυο (2) Þ να προσαρτÞσει μßα Τ.Ε. σε δýο (2) üμορεò, εφüσον αιπü εξΙπηρετεß την
καλýτερη προþθηση και ΑνÜΖιπιξ1 του Αθλτlτωμοý Þ το επφÜ2,.λουν λεπουργικÝò ανÜγκεò.

5.

περιοχÝò που Ýχουν ΜÝλη ολιγüτερα των πÝιπε δεν μποροýν να σιτρ<ροτÞσουν ΤοπικÞ
εr*ρ"r.Þ και μÝ απüφαστι του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τα Σωματεßα mπÜ προσαρτþνται στη
δýναμη μια üμορηò Ýνωσηò (Ε-Α Σ.) Þ (Τ Ε,)

ΕπιτρσπÝò δωικοýwαι αΖτü Διοικηπκü Συμβοýλιο που αποτελεßται απü πhτε
(5) ΤωòτικÜκαι δýο (2) Αναπl.τlρωματικÜ ΜÝλτι.
το Δωικητικü Συμβαιιλω εκλÝ¾εται απü Σωματεßα τηò περιομlò τουò που απστελσýν Τη
Γεγικτι ΣυνÝß,ευση τηò ΤοπκÞò ΕmτροπÞò. ΜÝλη του Δ,Σ. εκλÝ¾οτπαι εκεßνοι α:τü τουò
υποψÞφωιιò ?του εταβαν τοιξ 7Ερισσüτερουò κατÜ σεφÜ ΨÞφοιξ, οι Δε επüμενοι μετÜ των
5" κÜτÜ σεφÜ ψÞφων, εßναιωπßστοιχα οι Αναπληρωματικοß,

6. οι τσπκÝò

º.

Σωματεßο ειοτροσογτεßται απü Ýγα (Ι) Αwwρüσω2το και τον ΑναΖιληριστÞ του που
πρÝτια,να εßναι ΜÝλτι του Σωματεßου και μüνψοικÜτοικοι τηò Ýδραò τσιΙ Σωματεßου-

8. κÜθε

Δκαßτιιμα να εκλÞουν καινα εκλÞοτπαι Ýχουν üσα Σωματεßα εßναι ΜÝ}rη του Σ-Ε-Γ-ΑΣτα ΜÝλη που δεν Ýχουν ιÜεßσει Ýτοò α:τü τηò εγγραφÞò τουò στcν Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Ýχσυν μþνο
δικαßιυμα λüγου.
ι0. Η θητεßα των ΙνΙε}/ον του Δωικητικοý Συμβουλßσιι των Τ.Ε. εßναι τετραετÞò και ακολουθεß
σε κÜθε περßττωση τη θητεßα του Δ.Σ- του Σ.Ε-Γ-Α-Σ-

9.

ι

ΜÝλη απü το ßδιο
Σωματεßü, δcτüò αν ο αριθμüò των Σωματεßον τηò Τ.Ε. εßναι μικροτεροò αΙτü τον αριθμü
των ΜεΜον τοιτ Δ.Σ., Τωòτικþν και Αναπ},τηρωμαπκþν-

ι. Δεν ετητρÝπεται να εκλεγοýν στο Δ.Σ. τηò Τ.Ε. διlο (2) Þ

Ζτερισσüτερα

ι2. Η ΓευκÞ ΣυνÝλευση αÜÝγει μφ με το Διοιιαιτικü Συμβσýλιο και τρηιε7ιÞ ΕξελεγκτικÞ
ΕππρσιτÞ, υτου Ýχει τò αρμοδþητεò 7του ορßζει το Üρθρο 22 του παρüντοò.
13. Δεν δýναται

να εκλειοýν 0ξ

ΜÝ}ýη

του Δωκητικοý Συμβουλßσιι

Ζφüσοτπα

που εμπbcτουν

οτιò απα¾ορευσειò του Ν. 2º25ΙΙ999-

ι4. τα ΜÝλη του Δ.Σ. τηò Τ.Ε. σττlν πρßσττ1 συνεδρßαση, η σποßα ιφατει να γßνει μÝσα σε
δεκα:τÝιπε (Ι5) ημÝρεò αΖιü τη ΓενικÞ ΣυνÝλειιση, σιγτικα}οýμενα αΖþ τον πλειοψηφÞσαwα
Σýμβουλο εκλÝτουν τονΠφεδρο, τον Αντιπρüεδφ, τονΓενικü ΓραlψατÝα καιτον Ταμßα.
ι5. ΕÜν ο αρýμüò των Μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου των Τ.Ε. εξ απßαò θανÜτου,
,ταραßηστιò, Þ ÝκΖπωσηò μαοθεß κÜτω των 3/5 και δεν ιτπÜρχουν Νüμιμοι Αναπλ;ηρωτÝò,
πρÝττα, να συγκλτιθεß αΖþ τον Πρüεδρο και τον Γενικü ΓραμματÝα ¸κτακτη ΓενιιcÞ
ΣυνÝ}ευση για την εκλσγÞ ΝÝαò Διοßκησηò.

ι8

ι6. το Διοικητικü Συμβοýλιο των Τ_Ε. σιτγτ_αΙεß ο Πρüεδροò τακτικÜ τουλÜμστον μßα φορÜ
τον μÞνα και Ýκτακßα Üποτε αυτüò κρßνει αναγκαßο Þ το ζητÞσουν γραΖπÜ τουλÜχιστον δýο
(2) ΜÝλη του Δ.Σ_ δικαιολαγοýντεò και τον λüγο τηò αßτησÞ τουò,
ι7. το Δ.Σ_ των Τ.Ε. βρßσκεται σε απαρτßα üταν παρßοταιται τρßα (3) τουλÜμστσν νΙÝλη- Οι
αποφÜσεη λαμβÜνοιιται με φανερÞ γηφοφορßα και με σχετικÞ πλειοιμηφßα, ΠροκεψÝνου

ΚΑΤΑΤΤΑΠΚο ΣΕ.Γ.ΔΣ

'φΟσω7ηΚÜ

θÝματα Þ üταν το ζητÞσουν δυο (2) λdÝλτι του, οι αποφÜσειò λαμβιßγοιπαι
με
τσυ ΠροÝüρσυ Þ του

τ,κÞ γτηφοφορßα- Σε ισογτηφßα υ2τερισχýα η
ψÞφοò

Δ.Σ- των Τ-Ε- υποχlοεοýται σε κÜθε σιιγκρστηστ1 του σε σþμα
Þ μετÜ απü οποιαδÞπστε
μεΤΦΟλÞ τηò σýνθεσÞò τσιΙ, Ατüμοßν και θÝσεων, να α2τοσΕεß}ει' το σιτwομüτερο στογ
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ονομασΕικü κατιßfl.σγο των }νΙεκbν,του το αΖταρτßζουν.

, ΤΟ

Ι9,

Τò συνεδρýσειò του Δ.Σ. των Τ.Ε. δýνατα,ι να παρακολουθεß Αιιττπρüσωτωò του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ορισlÝνοò απü το Δωικητικü Συμfuýλτο

20. ΟΙ συνεδρýσειò του Δ-Σ. εßναι ανοιχτÝò. Το Δ.Σ. τηò Τ.Ε.
με απüφασÞ του χορηγεß
δικαßωμα λüγοιΙ σε εκιτροσþπουò φορÝων 2!ου Ζταρφρßσòü*ο, στò συνεδρþσεò.

2Ι- ΤΟ Δ Σ-

Τ.Ε- υποχτεοýται να εφαρμüζει το :ταρüν Κατασταπκü και
Δ.Σ. του 'ηò
Σ.Ε.Γ.Α.Σ..

τò

αποφÜσεη του

22.ΚÜθε χΙüνο το Δ-Σ. ιποχlοεοýται να ιιποβÜλλει στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. αΖιολσγισμü τηò ΑθλητικÞò
ΚαΙ ΟΙΚΟνομικÞò δρÜσηò του, üπωò επßσηò και τα δικαιολστητικÜ τþν δþανþν Ζυου
διενÞργησε.

23- Επßσηò το Δ-Σ- υποχ.lοεοýται να

υποβÜλlει κÜθε χ,ρüνο προτÜσεò για τον Αγωγιστικü και
ΑναΖmιξιακü πρσγραμματισμü στην 7ΕριφÝρεια τηξ Τ.ε.

24,ΚÜθε ΜÝΙοò του Δ-Σ. των Τ.Ε. εßναι προσοττπκÜ υΖτεýθυνο
τια την οικονομικÞ διαχεφιση
των χlοημÜτων που δÝθεσε ο Σ,Ε.Γ.Α.Σ. στην Το?ηκÞ ΕπιτροΖτÞ.
25-Η ΤΟπκÞ

δικαιοýταινα μεταβιßß,f,ει τη δýθεση τωνχlαημÜτων
χωρßò ηγραφη
Ýγκρ,ση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ΕΖπτροΖτÞ δεν

26,ΤΟ Δ-Σ- του Σ-Ε-Γ,Α.Σ. δικαωýται να προβεß στη ÝκΖττωση του Δ.Σ. οιò τ.Ε.
αν αυτÞ
ΠαρΙßΛεΙψε μηρι το τÝ}οò Φεβρουαρßου κÜθε
χýνσυ να στεßΙει ουòονομκο Απολσγισμü
Τηò δρÜσηò Ürrωò εοßσrtò και τα αναγκαßα δικαωλ^σγητικÜ των δαπανþν
που δυνÞργη", η λ
ΖφοÝβη σε μεταβο¸ò τηò δýθεσηò των
χρημÜτωý χωρßò Ýγκριση του Δ.Σ. του Σ.Ε-Γ.Α.Σ.
Επßσηò το Δ.Σ- του Σ.Ε.Γ.Α_Σ. δκαωýταινα δενερτÜ
þ τ Ý οßχονομκοýò ελÝγχουò.
27.ΚαtÞκοιπα ΙνΙεΚßν Δ.λ των Τοπικþν Επιτροπþν:
α) ο Πρüεδροò τ(τ Δωικτιπκοý Σßμβουλßσυ τηò Τ.Ε., Ανππρüεδροò, ο
ΓενΙΚüò ΓραμματÝη και ο Ταμßαò Ýχα αναlσγικÜ üσα δικαιτßιματα αναφÝροιιτ*ß
*ο
Üρθρα ß Ι Ýωòκαι Ι5 του παρüτποò.
_
β) ΕΠßσηò üσα αναφÝρο\Εαι για πò ΓενικÝò Συνε],;sýσεξ ταυ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ισ2ραιιγ
αναλΤΤΤΙΚÜ ΚαΙ γΙα τò ΤσmκÝò ΒιατρσιτÝò εφüσον δεν υιÜßρχα
οτο παρüγ αγτßθετη

γ)
δ)

ρýθμιση.

ΣΤò ΓενικÝò Συνελεýσειò των Τ.Ε. παρßσταται ΙνΙÝλοò του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,
το
ΟΠΟßΟ δýναται με απüφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε-Γ.Α.Σ. και να
ιτροεδρευει τηò τ**Þò
ΣυνÝ}ευσηò
ΤΟ ΚÜθε φýσηò προσωΖηκü των Τ.Ε., Διοκητικü και Τεχνικü,
προσλαμβÜνεται
ωτü το Δ-Σ. τοι-ι Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετÜ απü σχετικÞ εισÞγηση του Δ.Σ. των
Τ.Ε.
.

ΑΡΘΡο 35
ΙΙΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

ι9

Τα ΜÝλη Των Δ-Σ. των Σωματεßων που κα}λεργοýν Αθλτlματα του Üρθρου ι του
παρüγτοò οι
ΑθληÝò τΟυò, τα ΜÝλη τουò, τα ΜÝλη των Ε.Α.Σ., των Τ.ß_ και
ýαη του Δ.Σ. :.ε.r.ò_:.,
ΟΙ ΠρσΠΟνητÝò οι ΚριτÝò καß τα ΜÝλη των λοιrτþν ΕΖητροπþν "ο
και οργιßγωγ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ΟφεßλΟυν να συμπεριφÝροιπαι πÜwστε κατÜ τρüπο σýμφωνο προò τιò αγιβòτσυ
ολυμτησμοý

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο ΣΕ.Γ.ΑΣ

τη αρχÝò του Αθλτγπσμοý και του Φßαθλου
τουò Κανονισμοιη του Σ-Ε-Γ.Α-Σ.

Οι ΖταραβÜσεò εκδικιßζονται κατÜ τον τρüιτο που

ΑΡΘΡο òο
δεν καταψÝ}θηκαιΙ εγγρÜφωò μÝσα σε τρειò (
εφþον
Τα παραΖπþματα παραγρÜφοιπαι
τα στιοßα ο ποινικüò
ýνεò'"ω "'ß, τÝλεσÞ þò. Η παραγραφÞ δεν ω?0 ει ¾ια,ßαραJπþματα
Νüμοò θεωρεß ατιμηττικÜ-

ΑΡοΡο
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οι αποφÜσειò των Δ.Σ_ των Σωματεßττνπου επφÜλ}ωυν τιμωρßα σε Αθ?ητÝ! τουò, σßßμφωνα με
σε τρΙÜντα
το καταστατικü τσιò δεν -26þrrυ Ýναγη του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. αν δεν υποβλτlθσýν μÝσα
Δ.Σ. τσυ Σ.Ε.Γ-ΑΣμε:
ßα.
οý βÜσει των σποßων τιμωρÞθηκε,

,Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ- και καταχωροýττται απü το
την τελεσδΙΚßα
Γραφεßο Μητρτbοιι σε ειδικü βφλßο κßνησßιò και μεταβοΚßτν κÜθε ΑθλητÞ ιιετÜ

τουò'

ΑΡοΡο 3s

ΠοΙΝΕΣ

ποινÝò ποιΙ μπορεß να επιβÜ}ει η ΔικαστιΙαÞ ΕπιτροπιÞ εßναι:
Στιò Ε.Α.Σ.
α) ΓραπτÞ επßýιηξη_
β) ΓραπτÞ επßπληξη και ωιακοßντιτστ1 σε ü}εò τò Ε,Α_Σ,
Στα μÝΙη ΔιοκÞσεων των Ε.Α-Σ. καιτων Σωματεßων
α) ΓραΖττÞ επbßληh
β) ΓραπτÞ επßπλ.ηξη και
γ) Απαγüρευση εωüδου
δ) ΠαραΖτομπÞ στην Ε.Φ.I. σýμφωνα με

ι. Οι

Α)
Β)

Γ)

ισχι)ει,

Στα Σωματεßα
α) ΓραπτÞ επbτληξη
β) τραπτÞ επßπληfu και ανακοßνO)ση σ, üλα τα Σωματεßα και τιò Ε.Α.Σ.
γ) Χρημιαπκüπρüστιμο μÝ2ρι 50-αη δραχlÝò,
ü) πρüσωρηüò αποιÜεισμüò μÝχρι Ýνα (ι) χlýνο ωτü κÜθε επßσημη διοργιßνωση.

Δ) Στουò ΑθλητÝò

α)
β)
γ)

δ)
ε)

ΓραπτÞ επßýηξη
τραπτÞ επfπτηh και ανακοßντοση σε üλα τα Σωματεßα και τιò Ε.Α.Σ.
ΠροσωρτνÞ *οβοι"Þ αΖτü ταιτò Αγþνεò Επßσημοιη και Ανεπßσημουò, μÝχ,ρι δýο

(2) 2φüνια-

ΔιαγραφÞ απü τα Μητρþα του Σ-Ε-Γ-Α-Σ"

ΔπκοπÞ προχþν.

ο

Ε) Στουò ΠρσπσιτÝò

α)

βß

ΓραπτÞ επýτληξη

τραπÞ εrιrrηòη και

ανακοßντυση σε ßλα τα Σωματεßα και

γ) ΔιακσπÞ Συμβολαßου
*ταγοραισÞ εισüδου στουò
üß'σιιμμετομlò
ε)
2ο

τη ΕΑΣ

αγοτνιστικοýò χþρο,τòκαθþò και αΖταγüρευση
σΕιò εκδηλþσεò του Σ-Ε,Γ,Α,Σ, ýιφι δυο (2) χρüνια,
ΔιαγραφÞ απü το Ιν[ητρþο ΠρσΖτονητþν του Σ,Ε,Γ,ΑΣ,

ι

,ιß

^,

tßΙ!

ΚΑΤ

}

ΣΕ.Γ.ΔΣ

3
Σωματεßων - Φý,Üθλουò

επßπΤηh.
και ανακοßνωση σε üλα τα Σωμmεßα και τιò Ε.Α Σ..
επßπΤηh
ραπτÞ
Απαγüρευστ1 εισüδου, προσωρτνÞ Þ οριστικÞ, στουò Þωνιστικοýò χþρουò
üτωτ γßνο,ιπαιΑγþνεò.
δ) ΠαραΖτομπÞ στην Ε.Φ,I. σýμφωνα μετιò διατιßζ,εò ηò Νομοθεσßαò που ισχýει.
ριπορεß να επφιßλει σ' üλεò τιò κατßι¾ορßεò των Φυσικþν Þ
Νομικþν προσdπτιw (περυττþσειò Α-Δ) ει<τüò τηò τε7εττταßαò και την ι}ποχρÝωση να
ανω<αλÝσοττν σποωδÞΖωτε γρατπü κεßμενο, που θα κριθεß üτι Ýχει ýφοò ανÜομοστο.

Ζ) Επßσηò

2

η ΔικασπκÞ ΕπιτροπÞ

¼λεò οι παραπÜνω ποτνÝò μποροýν να επφλτlθοýν και με ε;αοτολÞ, τη δýρκεια αιò οποßαò
καθορßζει η απüφαση, εφüσον τα :ταρÜΖιτωμα δεν δþκεται σýμφωνα με τον Ποινικü
κþδικα. Σε Ζερýπωση üμωò που μÝσα στον χlýνο π1ò ανασΞο?rÞò το (Dυσικü Þ Νομικü
πρüσωΖτο διαΖτριßξα και ΝÝο παρÜΖπωμα, τüτε ε<τßει και την ποινÞ Ζωυ ανεστÜλτι.

ΑΡΘΡο 39
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ι. Στουò Αγþνεò üλον των αθλτlμÜτων και αγωνισμÜτων που κα}λιεφεß ο ΣΕΓΑΣ (ιφθρο 2
παρÜγραφοò 2 τσι υταφιποò) οι οΖτοßοι οφανþνοττται απü αιιτüν, αιτü τò ΕΑΣ Þ απü
Σωματεßα τηò δýναμÞò του μετÝχουν ιþνον Φß}'αθλοò üποò η ιδιüτητα αυπ1 προβλÜιεται

και καθορßζεται απü τουò ελλτlνικουò και δυθνεßò κανονισμοιη.
οι Πανε?λÞνωι και Διασυλ"λ,σγικοß Αγþνεò üλον των αθλτlμÜτων του Üρθρσυ Ι και του
ιßρθρου 2 παριßγραφοò 2 του ιταρüιποò Üποιò και κÜθε ιÜλλοò αθλτlτικüò αγþναò που
δεξιÞεται οτην Ελλßδα και ιτερflαφιßνει επßσημα αγωνßσματα τηò IAAF, του ΣΕΓΑΣ και
των Διεθνþν Ορσιονδþν των σrτoirov εßναι μÝlοò ο ΣΕΓΑΣ (Üρθρο 5 του παρüιποò),
εγκρßνεταò ρυθμζεται και ε}Ýγχεται απü το Δωκτιτικü Συμβοýλιο του ΣΕΓΑΣ, Ζτου εßναι
αρμωιο για την Ýτκριση των σχετικþν Προκηρýξεων και την χορÞπση σιγτκατÜθεσηò για
τ,ην Ýκδοση τηò σχετικÞò Üδειαò απü την αρμüδπ ΑρχÞ.»
3. ΚανÝναò αθληττlò δεν θα απολαμβιßτα ηò συ¾καταθÝσεωò του ΣΕΓΑΣ να χρησψσποιεß
ειοτρüσοτπο και καιιεßò α<πρüσωποò αθλητÞ δεν θα νομιμσποιεßταò ιταρÜ μüνον εÜν
υφßσταται γραπτü συφüλαω μεταφ του αθλτlτÞ και του εκπροσþπου του, το οποßο
περÝχει τουò ελαχßστουò üρουò που αναφÝροττται στουò Κανονισμοýò τηò IAAF σχετικÜ με
τουò εκ?τροσþrτσυò αθλτητþν Εθνικþν Ομοσιτονδþν.
4 α) ¼λεò οι διαφορÝò μεταξρ αθλτlτþν, βοηθητικοý προσα}7τικοý αθλητþν Þ Üλlων
προσþπητν

ποιι υπüκετ\fται

στην δικαιοδοσßα

του ΣΕΓΑΣ,

με üΖτοιον τρüοτο και

αν

προκßτποιν οι διαφορÝò ατπÝò, επε αφοροýν εßτε üμ θÝματα ιπüπιττγη θα
ιτποβÜ2Jοιται σε ακροαματικÞ διαδικασßα ενdγηον τηò ΔικαστικÞò ΕΖητρσττÞò του

ΣΕΓΑΣ.
Μια τÝτοιαακρüαση θα δÝπεται αΖτü τιò παρακÜτω αρχÝò:
ΙνΙια Ýτ*αφη ακρüαση ενιßτηον ενüò δικαßου και αμερüληπτου ακροαματικοý
οργÜνου, το δικαßομα ενüò ατüμου να ει/τιμερωθεß για την κατηγορßα που του

δικαßιομα να παρο;οσυßζει αποδεικτικÜ στοιχεßα,
συμπεριλαμβανομÝνου του δικαþματοò να κα)εß και να ανακρßνει μÜρτυρεò, το
δικαßωμα ιια εκπροσστπεßται απü Νομικü Σýμβουλο και Ýναν μεταφραστÞ (το κüστοò
θα επιβαρýνει το πρüσωπο α"στü) και μßα Ýγκαφη και με επιχεφÞματα γραπτÞ
απüφαση. ¼που τÝτοεò διαφορÝò προκ{ιαòτουν σε μη Ζειθαρχικü πλαßσιο, το σχετικü
ακροαματυòü üργανο θα λειτουργεß ωò διαιτητικü üργανο.
Η ΔικαστυòÞ ΕπιτροττÞ αηλαφÜνεται των θεμÜτων ντüπιιττι< εφ' üσον δεν Ýχει
εΖπλrηφθεßτο ΕΣΚΑΝ. σýμφωνα με το Νüμο.
¼λεò οι διαφορÝòπου θα πφκßιΖποιη., μεταξß του ΣΕΓΑΣ και τηò ΙΑηΙ] θα φÝρονται
προσÜπτεταò το

21

β)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚο

ενþπιον του Συφουλßου τηò IAAF. Το Συμβοýλιο θα ορßζει μια διαδικασßα
επßλυση τηò διαφορÜò ανÜΙογα με τιò συνθÞκεò τηò σιτγτ(εκρψÝνηò ιτποθÝσε
¼λεò οι δυφορÝò μΙεταξρ του ΣΕΓΑΣ και ενüò ßßÞ].ω μÝλουò τηò tΑΑF θα
εντßτηον του Συμβουλßου τηò IAAF. Το Συμβοýλω θα καθορßζει πlν
την εΖηδßκαστ1 τηò διαφωýαò ανÜΙσγα με τιò συνθÞκεò τηò εν λüγω υπüθεσηò.

γ)

5.

ΣΕ.Γ.λΣ

'ιJ

Ο Σ.Ε.Γ.Α_Σ. δικαιοýται και ιιπσχρεþταινα δεξÜγει ελÝγχουò anti - doping εκτüò
Αγþνων καινα αποστÝλλει κÜθε χρüνο σχετκÞ Ýκθεση στην I.A.A-F,
Ακüμη ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ειòwρÝιπστην I.A.A.F'. να δυξÜγει αητß - doping ελÝ;χουò
κατÜ τη δýρκειατων Εθνικþν ΠριmαθßυημÜτων Þ Ü}.λων σιτναφþν Meetings, στουò
ΑΘ}ιητÝò εßτε μετÝχουη εßτε δεν ιιετÝχουν στουò παραπÜνω Αγþνεò.
ο >.ß.τ.^η.,Ζ. θα εΖτπρετει σττΡ τ.Α.Α.F. να διεξÜγει ελÞχουò g<τüò Þþνων
στουò ΑθλητÝò του Σ.Ε-Γ,Α.Σ.

α)

β)

Α. οΡΓΑΝΑ ΚΡΙΤΩΝ.

ΑΡΘΡο 40
ΚΡΙΤΕΣ

ι. Στογ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και σε

2.

σχÝση με ται}ò ΚριτÝò, τουò ΑφÝτεò, τουò ΧρονοlÝτρεò τουò
ΣημειωτÝò, και κÜθε ιßΛλο üργανο που ασòεß Ýργο κρßσηò )επσυργεß ΚεrπρυαΙ ΕπιτρσπΙ'1
φπþν (Κ.Ε.Κ.) και ΕπιτρσπÞ ΕφÝσεωντι κ.Ε.κ. με ι»τοεπττροιιÝò τηò ασκεß και τιò αρμοδþτητεò τηò ΕπιτροΙτÞò Ορισμοý
Þωγüδικωý Επιτρο"πιbν (Ε.Ο.Α.Ε.) καθτΙιò και τηò ΠειθαρμκÞò ΕπιτροτÞò Κριτþν
(Π.Ε.Κ.)
Η συγκρÜτηση, οι αρμοδþττlτεò και η λειτοιιηrßα των ανιστÝρω Εππρσπτßιν καθορßζοτται με
τον Εσþτερßκü Κανονωμü Κρπþν, σýμφτιη,α με τιò διατÜξεò των Üρθρτον 43,44 και 45 του

Ν.2º25ι|999.

ΑΓΩΝοΔΙΚΕΣ ΕΙΙΠΡοΠΕΣ.
l. Οι Αγωνüδικεò ΕπκρσπÝò ασκοýν Ýργο Κρßσηò (δυιττισßαò) σε

Β)

σ7gÝστ1

με την

δυξαγιστÞ των Ayþrrιrv για τσυò οατοßουò ορßζονταιΑγωνüδικεò ΕΖτπρσπÝò οποιασδÞποτε φýσεωò Þþνα και για κÜθε ¶θ}υημα" ÝχοιΙν την
δικαωδοσßα Ζτου ιτροβλÝπεται αυτü τòτιη Δυθνεßò Κανονισμσιιò κÜθε ΑθλÞματοò και τιò
δυτÜξεη του Εσοττεριχοý Κανονισμοý του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ( Üρθρο 46 τταρ.2 του παρüιποò).

2. οι

ΑΡΘΡο 4r
ΕΔΛΑΙ\tΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Στουò αγþνεò πσιι δωργανþνει ο ΣΕΓΑΣ Þ πσυ διοργανþνοτπαι με την ÜγκρισÞ του,
ορßζοwαι Ελ}ιανüδιχεò Επιτ φπÝò.
οι ΗÞττνüδικεò ΕππροπÝò δεν ασκοýν Ýργο Κρßσηò (διαιτησßαò) α}'λÜ εßναι αρμüδεò για
την εκδßκαση üλττν των ενστÜσεων και θεμlßτων που ιτποβÜ}Jστταò σýμφωνα με τουò
Κανονισμσýò του ΣΕΓΑΣ, προò κρßση.

ΑΡοΡο
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ΣΥΓΧ ΩΝΕΥΣΗ ΣΩΙνΙΑΤΕΙΩΝ

ι. Εßγαι
2"
22

τογ

δυνατÞ και εππρÝπεται η σιγιt'Dνευση δýο Þ περισσοτÝρων αναγνωρισμÝνων ωτü
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σωματεßητν υπü τουò üφιηκαι προßτποθÝσδò του Νüμου 2º25Ι|999-

α)

Η

συγχþναηστ1 γßνεται με απüφαστ1 των Γαηκþν Συνε}εýσεων των
ττ1 διÜlωση και τη σιτγχþναιση ται)ò σε Ýνα ΝÝο-

Σωμmεßων για

ΚΑΤΑΕΤΔΤΙΚο ΣΕ.Γ.ΔΣ
.>ιΙ

j,i

Σιτγχþναττ1 μπορεß να γßνει και με δυßλυση ενüò Þ περισσοτÝρων Σωματεßων και

,:

,

Η σιτγχþνευση ισχιια α:ιü τη δημοσßειιση του ΝÝου Σωματεßου στο βφλßο Σωματεßητν του
Πρτστοδικεßοιι τηò ωραòτουò Þ αΖτü την καταχþρηση τηò πρÜξιò διÜλυσηò σýμφωνα με το
Üρθρο 85 του Αστκσιι κþδικα στο ßδιο βφλßο στην περßπωση τηò περfuπωσηò β τηò ιταρ.2
του παρü,γτοò ιφφσυ. ¼μωò για να Ýχα τα δικαþματα που τσι) τταρÝχε," το παρüν
Καταστατικü, το ΝÝο Σωματεßο Þ τα Σωματεßα που μετÜ τη δýλυση σηrχωνýτηκαν σε
Üλr,ο (περßπτωση 2F), τφ€ιτει αΖταραßτητα να αναγνωρωθεß απü τον Σ.Ε,Γ.Α.Σ.. Η
αναγνþριση γßνεται 1ε απüφαση του Δ.Σ. τσιτ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετÜ απü αßηση τσυ ΝÝου
Σωματεßου Þ του Σωματεßου στο στωßο σιτγχωνειττηκαν, α2ý..ιß η σποßα πρÝπει να
συνοδεýεται απαραßτψα ωτü :
α)
Πρωòτιχü Γειηκηò ΣυνÝλευqò των Μελþν των Σωßτατεßιι,,ν που δÝρτlκαν τη
διÜλυση.
Πιστοαòοιητυòü
του ΓραμματÝα τοιι Πρωτοδικεßου, üτι σημεþθηκε η αιτüφαση
β)
τηò Γενικη ΣυνÝ)ι,ευσηò ¾ια δυßλυq του Σωματεßου στο αρμüδιο βφλßο του
Πρωτοδικεßατ, σýμφωνα με το Üρθρο 85 του Αστικοý κþδικα.
Επßσημο ωπßγραφο του Κατασταπκοý του ΝÝου Σωματεßου, Ζωυ ΖτροÞλβε αΖτü
γ)
ΔικαστικÞò απüφασηò που το αναγνωρßζεò
τη σιτγχþνειιστ1
üπητò και πιστσποιηπκü του ΓραμματÝα του Πρωτοδικεßου, για την εγγραφÞ του
στο βιβλßο των Σωματεßτυν.
δ) Επßσημο mπßγραφο τσι) Καταmατικοý τσυ Σωματεßου στο οποßο Ýºινε η
σιτγχþνευση, Tur την περßτπωση β τηò ιιαρ. 2 του παρüιποò Üρθφυ, με τιò
προßßΖτοθÝσεò που Ýτιναν στο Καταστααχü του μαζß με τη ΔικαστικÞ απüφαση
που τιò επQJρþνεζ üπωò και πκrτσ7τοιητικü τσι)
ΓραμματÝα
του
Πρωτοδικεßσιι ¾τα την καταχþρησÞ ταDò στο αρμüδιο βφλßο.
ε)
ΚατÜσταση Αθλητþν των Σωματεßων που διαλýθηκσν και αßτηση ¾ια την
εγ¾ραφÞ τοιξ στο ΝÝο Þ d αιπü 2ωυ αγτχωνειιτηκαν για Ýκδοση και των σχεπκþν

και τηò

4. Η
5.
6.

δελτßτυν.

απüφαση του Δ.Σ- του Σ.Ε.Γ.Α-Σ. λαφÜζνεται απαραßτητα μÝσα σε χ,ρονικü δýστημα
τριÜιπα (30) ημερþν απü τη }"Þψη τηò αßτηστιò και των αναγκαßων εγγρÜφων.
Οι ΑθλητÝò των Σωματεßητν που διαfu5Οηκαν, για να σιτχωναηθοýν σε ΝÝο Þ να
προqχωρÞσουν σε ιÞλλο δεν θεωροýιπαι Üευθφοι, αλΤÜ εγ,γρÜφονται αυτοδßκαια στη
δýναμη τατ ΝÝου Στιηητεßσιι,
ΕΖητρÝπεται η σιτμßπαιση τμημÜτων Αθλητικþν Σωματεßττν που καλλεργοýν τον ßδιο
tÜÜδο ¶θλησηò Þ η σιτγχþνευσÞ τουò ιτε τμÞμα του δωυ ιÜιßδου ¶θ}rησηò υφισταμÝνου
Αθλτlτυ<ου Σωματεßσιι σýμφωνα με τα ορζüμενα αντστÝρω.

ΑΡΘΡο 43
ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΙΙΔΥΣFΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
¼λα τα φυσικÜ και ΝομικÜ πρüσωΖm που μετÝχουν με οποιονδÞποτε τρüπο στουò
διεξαγüμενουò Þþνεò αρμοδιüτητοò του Σ.Ε-Γ.Α.Σ., των Ε.Α.Σ., και Τ.Ε. που υπÜγοτπαι σε
αυτüν σιτμφωνοýν, αποδÝρνΕαι και καθιστοýν αποκλειστικÜ αρμüδια ωò διαιτητικÜ üργανα για
την επßλυση των μεταξÞ τουò Þωνιστικþν διαφορþν και οι σποßη Ýχουν σ.χÝση με την
εφαρμσγÞ και ερμηνεßα του Κατασταπκοý, των Κανονισμτbν τδυ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των

προηρýξεων των Αγþνων για κÜθε ¶θλημα του Üρθρου Ι τbυ παρüντοò μüνο τα
προβλεπüμενα απü τον Νüμο, το παρüν Καταστατικü και τουò οικεßσυò Κανονισμαýò
δικαιοδοτικÜ üργανα Þ ΕπιτροΖτÝò.
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ΑΡΘΡο 44
ΚΑΝΟΝDΜΟΙ
ΓενικÞ ΣυνÝλειτση των
Με γενικοýò-r.h.r.R.z.,
Þ ειδκοýò Κανονισlωυò, που γτηφßζα η
τßθεwαι οι κανüνεò πar ισ2ρουν για üλα τα θÝματα που
Μεκ1ν
"ου

την οργÜνωστι

*ü,

ßργ*,

και ττ1 δυξψτσγÞ

που ιιπÜγοτπαι

των Αθ}lyημÜτων

σε αυτüν, την

επ;flυσηò των Αbßητικþν δυφορþν και την επφο}νÞ πειθαρμκßυν

κ*ll1ºτξ}9Τ".::

"Ý Αθ}qτþν «ο. λθλη"ικþν Σωματεßων, τò εγγραφÝò
σχÝσαò
πσυ σχετßζεται με την
Ýλειχο τηò ßραρμακοδιÝγερσηò (Doping) καθτßη και κÜθε Ü}tο θÝμα

)επουβτßα του ΑθλÞ ματοòκανονισμþν λqφÜνοιπαι ι}π, üψw οι ισ2ροντεò Δεθνεßò
Για την κατιßρòιση
"λ "οb*,ω.
Κ,òηιονισμοß
üλα τα θÝματα
2 Ν{ε Κανονισμουò που ψηφζα το Δ.Σ. του Σ.Ε_Γ_Α_Σ_ ρυθμßζονται
ΟφÜνωστlò Δωßχησηò και λειτουργßαò αιπσιß και
λειτουργßαò των Εππροπτßτν Κρßσηò, τα θÝματα τηò
υ7,ικοý «οþò και τα θÝματα ιτπτlρεσιακÞò κατÜσταστ1
¾υι τα

J_

4.

ΑθλητικÜ Σωματεßα, τò ΑθλτητικÝò

αι (πον Σ.Ε.Γ.Α.Σ-

προσλαφßνει το κÜθε μορφÞò υπαßýηλικü

και λοßΖτü προσοτπκü ¾ια την εξττηρÝτηστ1 των σκσπdον τσιτ,
Με αιüφασÞ του το Δ.Σ. σι)ντÜσσεò εγòρßνει'και τρσποποεß τον Εστιπερικü Κανονισμü
την κα}þτερη
}επουργßαò ΥΖτηρεσþν του, σýμφωνα με την κεßμενη Νομοθεσßη ¾ια
λεπουφßα τσιl.
προσοτΖπκü, τεχνικü

ΔΡΘΡο 45
ΒΙΒΔΙΑ
ιΙπαγüμειΙεò σε ατγτüν Ε.Α.Σ. τηροýν ιτποχ,ρεοττικÜ τα
θεωρημÝνα ατιü τον Νομιßφμ1 Þ,Üλ]ω εξουσωδοτηlιÝνο üργανο,
α) Μητρþο ΙνΙεΚbνΠμπòτικþν Συνεδρυß,ατυνΓεwκþν Συιελεßισειιιν,
βß
Πρωòτικþν ΣυνεδριÜσεων Δωικη òοý Συμβσυλßσυ,
δ) Εσüδων - Εξüδων.
')
ε) Περωυσιακþν στοψεßονΠρòστοκüλ-λ,συ εισερχομÝνων - εξερχομÝνων εγγρÜφων,
þ
2. Ο θ.Ε.Γ.λΣ. τηρεß Μητρþο Αθλτßτþν και tητρþο Πρσπονητþν_

1. ο Σ.Ε.Γ.ΑΣ. και οι

ξÞò Βφλßßξ

ΑΡΘΡο 46
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
δýναται νßι τρο7ιοποιηθεß με πρüταση ΤΟυ Δ-Σ- Þ αν
τσιΙ
αιπü ζητηθεß γραπτÜ απü ÝιΙα τρßτο (Ι/3) των Μελ/ον του. Για την τρσrτοποßηση
σε
Καταστατικοý η ΓενικÞ ΣυνÝΙειιση Ζιου Σιττιòαλεßται για το σκοπü αιττü βρßσκεται
των
Αντιπροσdοπτον
των
α:ταρτßα, οταν þιοτο.* - μωü πλÝον του αýò του συνüλου
λαμβÜνοιπαι
ατοφÜσεη
με :τ}ερψηφßα
Σωματεßιον που δßκαιοýwαι ψÞφου. οι σχετικÝò
τουΙÜμστον των δýο τρßτων (º3)τ
ΚÜθε αßτηση και πρÜταστ1 για
Κανονισμοý συζητεßται μετÜ Ýνα (Ι) μÞν
αß,τησηò Þ την α:τüφαση του Δ-Σ- και
πριν ωτü η Γενιι<Þ ΣυνÝΙευστι,
τρσποποιÞσεò.

1. το καταοτατικü του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

2.
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τροιοσποßηση ζητεhαι απü τα Σωμmεßα, μα,ζß με την αßττιση, πρÝπει να
ιτποβιßýýοιπαι στο Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και οι μεταβολÝò που προτεßνονται.

3. ¼ταν η

ΑΡΘΡο 47
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤοΥ Σ.ΕJΑΣ.

1. Η

2.

διÜλυση τσυ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ψυορεß να αποφασισθεß σε ΕýικÞ Γενικι ΣυνÝλειιση, η οποßα
βρßα<εται σε αΖιαρτßα üταν τιαρßσταlπαι τα τρßα τÝταρτα (3/4) τουλÜμστον των }-dεkirv του,
που δικαιοßιιπαι ΨÞφου και η απüφαση πρÝπει να παρθεß με πλειοψιηφßα των τεσσÜρων
πÝμΖπων (4/5) των παρü,ιπων. Σε τwρßΖττωση διÜλυσηò, η περιουσßα του Σ.Ε,.Γ.Α.Σ.
περÝρχgται στη ΓενιιòÞ Γραμματεßα Αθλτlπσμοý προò εξπηρÝτηση Αθλτlτικþν Σκοπτßιν.
Τα παραΖτιßινω σχετικÜ με την απαφßα και την αναγκαßα π}ειογπlφßα ισχýουν και ¾ια τη
διÜλυστl Ε.Α.Σ-, τηò ο7ωßαòη περιουσßα περýρχεται ιιfuττοτε οτον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΑΡΘΡο 4t
ΣΥνΙΒοΛΑ ΤοΥ Σ.Ε.Γ.λΣ.
ο Σ.Ε_Γ.Α.Σ. Ýχει σφραγßδα που φÝρει γυρω - γυρω τò λÞεò <<ΣΥ-λΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΥΙνlΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Χ)ΜΑΤΕΚ)Ν>) και στη μÝση τη ΝΙΚΗ ΤοΥ ΠΑΙΩΝΙοΥ, η
σ;τοßα αΖιστελεß και το σÞμα τσυ_

Επßσηò η ημαßιι του Σ.Ε.Γ.Α.Σ_ εßναι κυωrÞ και Ýχα ση μÝση )"ευκü Σταυρü και στο κÝwρο τηò
ιτπαρχει σε μεγÝθυναι το αποτιιπωματηò σφραγßδαò.

¶ΡΘΡο 49
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΕ
ΓενικÝò Συνελεýσειζ που θα δεξατθων μετÜ την

Το παρüν Καποτmικü σιτστελοýμαη
εγκρßθηιòε σημεμ απü ττι Τωιτιισι

σοτü

Γw*ι

Ιη

Ιαιοιιαρßου του 2020.

49 φθμ

ΣυνÝλευστι

μαÜ αιτü τιò τρο7τοºτοιÞσειò που Ý7τναν,
τηò 24ò Μαρτßου 20Ι8 που συγιòλÞθηκε για

τον σκοπü αιτü ιòσι θα ισχýσει Üπτιη τρσποποιÞθηκε, ωη την εγγραρÞ των τροπσποιÞσεων στα
τηροýμενα Βιβλßατων Σωμmεßων

τ(π)

Πρωτοδικεßιιυ ΑθιγþνΑθrÞνοη 24 ΙνΙαρτßσυ

25

20Ι8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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