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ΕλD{οΙΑ ΤΩΔτ ΟΡΩΝ

Qι üqοι που ακολουθοýν Ýχουν την Ýννοια που τουò αποδßδεται κατωτÝòιω :

,,,', l

": g{ra: Η Παγκüσμια Ομοσπονδßα. Ποδοσφαßqου
J

, . ,.',' fnra, Η Ευòιωπα'ßκÞ Συνομοσπονδßα Ποδοσφαßφου
" _,_:; "",/
-__:Li_-'" Ε.Π.Ο.: Η ΕλληνÞ ΠοδοσφαφιÞ Ομοσπονδßα

Ε.Π.Σ.Δ.: Η ¸νωση Ποδοσφαιòιικþν Σωματεßων ΔqÜμαò

Σωματεßο: ΚÜθε εòιασιτεχνικü σωματεßο - μÝλοò τηò ¸νωση§

Ποδοσφαιφ ικþν Σωματε ßων ΔqÜμαò

Αξιωματοýχοò: ΚÜθ ε μÝλοò ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞò, δ ικαστικοý οqγÜνου,

κατασºαºικþν επ ιτòιοπþν Ε.Π.Σ., διαιτητÞò, βοη θüò διαιτητÞ, παQατηqηηò

διαιησßαò/ πQοπονητÞò, γυμναστÞò κλπ. και οποLοδÞποτε ÜΛλο πqüσωπο

(εκτüò των ποδοσφαιòιιστþν) που εßναι υπεýθυνο γτα τεχνLκÜ, ιατqικÜ και

διοικητικÜ θÝματα στην Ε.Π.Σ. ΔqÜμαò Þ σε σωματεßο - μÝλοò ºζ, που εßναι

υποχQεωμÝνο να συμμοqφþνεται με το Καταστατικü τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ

KaL τηò Ε.Π,Ο.

ΠοδοσφαιqιστÞ§: Ο εγγεγQαμμÝνοò στο οικεßο μητqþο τηò Ε.Π.Ο,

ποδοσφαιqιστÞò.

ΓενικÞ ΣυνÝλευση: Το ανþτατο üqγανο διοÞσηò τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ

ΕκτελεστικÞ ΕττιτqοπÞ: Το εκτελεστικü üqγανο ηò Ε.Π,Σ. ΔΡΑΜΑΣ

(πqþην Δ.Σ.)

ΜÝλοò: ΚÜθε πqωτοβÜθμιο ποδοσφαιòιικü σωματεßο που Ýχει γßνει δεκτü

απü την ΓενÞ ΣυνÝλευση, ωò μÝλοò ηò Ε.Π,Σ" ΔΡΑΜΑΣ

Ομοσπονδιακü Ποδüσφαιgο: Το ομαδικü ÜθΛημα που ελÝγχετατ απü την

FIFA lcaL οφγανþνεται διεξÜγεται σýμφωνα με τουò Κανüνεò του

Παιχνιδιοý.

IFAB: Το ΔιεθνÝò Ποδοσφαιòιικü Συμβοýλιο"

ΤακτικÜ ΔικαστÞgια: Τα δικαστÞqι"α του ΕΛληνικοý ΚqÜτουò που

εκδικÜζουν δημüσιε§ Þ ιδιωτικÝò διαφοqÝò.
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Διαιτητικü ΔικαστÞqιο: Το ανεξÜQτητο και νομßμωò συσταθÝν ιδιωτ r«ü/Ý,,
γ^* ,' .--,,δικαστÞqιο/ που λειτουòιγεß στην Ε.Π.Ο., αντß ενüò Τακτικοý Δικαστηòιßου. l: l,-,º

C.A.S: Το Διαιτητικü Αθλητικü ΔικαστÞqιο ηò ΛοζÜνηò (Ελβετßα). \;\:,Þ§^.\ ,;ι/
Σημεßωστ;: Οι üqΙοι που αναφÝòιονται σε φυσικÜ πòιüσò,,πα ιαχýουν κατ για ".τ.'-}
τα δυο φýλα. ΟποιοσδÞποτε üqοò που εμφανßζεται στον ενικü, ισχýει και
στον πληθυντικü αqιθμü κατ αντιστqüφωò.



Ι. ΓΕΝΙΙ(EΣ ΔΙΑΤΑΕΕΙΣ

¶Ρ,Q,ρο 1-: Επωνυμßα - ΝομικÞ μορφÞ -¸δρα - ¾παγωγÞ

,., ι, !Η ιδρυθεßσα το Ýτοò 1962 απü τα πqωτοβÜθμια ποδοσφαιqικÜ

,'' 'f ] !1^ 'Ε.,, ,_ Tº^λ^^rhπι^,-rjrrι Σ,r,lι ιrrτpir,ιV ΛοÜιταC
_ ,r:,γ

- ,*_._** . ,'' εßγαι γομικü πòιüσωπο ιδιωτικοý δικαßου και ειδικüτεQα δευτεqΟβÜθμΙΟ

ποδοσφαφικüσωματεßομηκεqδοσκοπικοýχαqακÞqα,ηλειτουqγßα

του διÝπεταt απü τLò σχετLκÝò βε τα σωματεια bατÜξειò του Αστικοý

Κþδικα καt των σχετικþν νüμων πεqß αθλητισμοý, Ýχει Ýδqα την

ΔqÜμα l(aL επωνυμßα την «ΕΝΩΣΗ ΠοΔΟΣφΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩνΙΑΤΕΙΩΝ

ΔΡΑΜΑΣ» (Ε.Π.Σ. ΔΡΑΙνlΑΣ),

ΗΕ.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣαποτελεßιστοqικÞσυνÝχειαηò«ΕΝΩΣΕΩΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚ¿Ν ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑκΗΣ>» που ιδqýθηκε το Ýτοò 1931, στη συνÝχεια διασπÜσηΚε σΤΙò

Ενþσειò ΘΡΑΚΗΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και απü ην

οποßα (¸νωση Ποδοσφαιòιικþν Σωματεßων ΑνατολικÞò ΜακεδΟνßαò)

αποσπÜσθηκε, με απüφαση ηò ΓενÞò ΣυνÝλευσηò τηò Ε.Π,Ο, το Ýτοò

1962,¾LανααποτελÝσειξεχωqιση¸νωσηΠοδοσφαιqικþν

Σωματεßων.

2. Η διÜqκεια ισχýοò τηò Ε.Π,Σ ΔΡΑΜΑΣ εßναι απεqþòιιστη"

3. Η Ýδqα .ΚcßL ταγqαφεßα τηò Ε.Π,Σ. ΔΡΑΜΑΣ βqßσκονταL στην ΔqÜμα -

οδüò Γ, ΠαπανδqÝου αqιθ, 36

4, Η σημαßα τηò Ε.Π,Σ. ΔΡΑΜΑΣ εßναι τqßχqωμη (ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ ε,

ΑΣπΡο) στο κÝντòιο τηò οπο'ταò απεικονßζονται δýο χÝρια να ΚραΤΟýν

-,!^. -,-ι.λ^, *ηΛη«,λ-|ηη.ιτ 1fιιι (1Þο ητεοßτοαυυα τηζ αναγΟαΦονταt Ot

¹;r :χΧ "Κ;#,#" 
" 

- 

ºχlº#J" χffi 
«,, 

«

ανωτÝqω σε σμßκφυνση αποτελοýν το Ýμβλημα/ rco λογüτυπο κατ την

σφqαγßδα π,ιò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ, Η συντομογααφßΑ τηò ΕΝΩΣΗΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ εßναι Ε_Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

L71



5, Η ημαßα, το Ýμβλημα KaL το λογüτυπο

κατοχυqþνοντατ στουò αòιμüδιουò εθνικοýò

πνευματικÞò ιδιοκτησßαò.

6.

7.

8.

Η Ε,Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ εßνα.ι η αποκλειστικÜ αqμüδια αQχÞ ¾Lα την
οφγÜνωση, δι-αχεßφ-ιση, πqοαγωγÞ και διοßκηση του εòιασιτεχνικοý

ποδοσφαßQου στην επικòιÜτειÜ τηò, η απο'ια καταλαμβÜνει την εντüò
ºων ¾εω¾qαφικþν οòιßων º§ πεqφεqειακÞò ενüτηταò (πqþην νομοý)
ΔφÜμαò, πεφιοχÞ.

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ, ωò δευτεqοβÜθμιο ποδοσφαιòιικü σωματεßο, εßναι
μ Ýλοò τηò Ελλην ιÞ ò Ποδοσφα ιq ικÞò Ο μοσπονδ ßαò.

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑλ,{ΑΣ εßναι υποχQεωμÝνη να αποδÝχεταL και να τηqεß τα
καταστατα<Ü, κþδικεò, κανονισμοýò, αποφÜσειò κατ οδηγßεò των
Ε.Π,Ο., UEFA και FIFA 

'.aL 
να διασφαλßζει ην "rιqη*ι τουò απ'üΛουò

τουò αξιωματοýχουò, ποδοσφαφιστÝò, σωγατε'ια και γεντκ Ü απü κÜθε
εμπλεκüμενο στο χþQο του ποδοσφαßφου εντüò των γεωγqαφικþν τηs
οqßων.

Η Ε,Π,Σ" ΔΡΑΜΑΣ, ωò μÝλοò ηò Ε.Π-Ο ., αποδÝχεται üτι το ποδüσφαφο
που οQγανþνεται. και τελεß υπü τιò εντολÝò kat ην εποκτε'ια ºζ, θα
διεξÜγεται σýμφωνα με τουò «Κανüνεò Παιχνιδιοýr» χρ,, καθοòιßζονται

Þ τqοποποιοýνται απü το ΔιεθνÝò Ποδοσφαιòιικü Συμβοýλιο (IFAB).

Η 4η Ιουλßου κÜθε Ýτουò εßναι αQ¾ια και οφßζετατ ωò ''ημÝqα του
ποδοσφαßqου" σε ανÜμνηση τηe πqþτηò κατÜκτησºζ του Ευòιωπαßκοý
ΠqωταθΛÞματοò σττò 4.7.2004 απü ην ΕθνÞ ΟμÜδα Ποδοσφαßqου

των Ανδòιþν.

9.

10.

1.

¶ρθρο 2: Σκοπüò.

Η Ε,Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ στα üòιια φ§ γεωγααΦικηò και διοικητÞs τηe
δικαιοδοσ'ιαò Ýχετ ωò σκοπü :

τηò Ε.Π.Σ. ΔΡ,Ι1,1ηΧ.:
ι", .",.

φοqεßò «qοο.«οß{ò .

\,
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α, την οQγÜνωση, διÜδοση, Ýλεγχο, εποπτεßα kaL εν γÝνει πQοαγωγÞ του

αθλÞματοò του ποδοσφαßqου,
''l

βt. º την ενßσχυση του αθλÞματοò του πΟδοσφαßqου, εντüò των Κανüνων
'; ,Ι

, ,f 
"ου 

«ευ αγωνßζεσθαι» (fair ρßαγ)/ των ενοποLητLκþν, επιμοòιφωτικþν,

'/ / ò _ 1-^_.ß πολLτιστLκþν και ανθQωπιστLκþν αξþν του κατ ιδιαπÝqωò διαμÝσου

των πQογqαμμÜτων dνÜπτυδηò των νÝων,

γ) την διοqγÜνωση κÜθε εßδουò πQωταθλημÜτων ποδοσφαßqου üλων των

μοqφþν,σýμφωναμεºακαºασºατLκα,κþδικεò,ΚανΟνLσμοýòΙ

αποφÜσετò κατ οδηγßεò των Ε.Π,Ο,, UEFA και FIFA,

δ) τον Ýλεγχο, εποπτε,|α kal κατανομÞ των αQμοδtοτÞτων διοqγÜνωσηò

üλων των φιλικþν ποδοσφαφικþν αγþνων σην πεQLΟχÞ ευθýνηι τη§,

ε) την διαχεßQrη, εντüò ηò πεqτοχÞò ευθýνηò ,Γηò, üλων των σχÝσεων

που συνδÝονταt με το Üθλημα του ποδοσφαßqου σ, üλεò του τtò μοQφÝò,

στ) την πòιοστασßα, πqοÜσπιση κατ ενßσχυση των συμφεqüντων των

πqωτοβÜθμLων ποδοσφαφικþν σωματεßων _ μελþν τηò, καθþò }Cal

üλων των υπü οιαδÞποτε ιδιüτητα (αξιωματοýχων, ποδοσφαιqιστþν)

εμπλεκομÝνων με το Üθλημα του ποδοσφαßòιου, εντüò των οqßων τηC

δικαωδοσ'ιαò ττlζ,

ζ) την διασφÜλrη εφαqμογÞò των Κανονισμþν που ισχýουν yta το

ποδüσφαφο. Οι κανονισμοß αυτοß δεν τqοποποιοýνται και ισχýουν ωò

Ýχουν απü την Ýναqδη των πQωταθλημÜτων μÝχqι lcal ην λÞξη τουò

με την επικýòιωση των αντLστοßχων βαθμολογικþν πινÜκων. Κατ,

εξαQεση τòιοποποιÞσειò κανονισμþν ανα¾κασαικοý χαqακτÞòια, που

αφοqοýν αποφÜσεLò.Γηò F.Ι.F.A., Lσχýουν απü την οqιßüμενη απ' αυτÞν

ημεQομην ßα εφαqμογÞò τουòι

τον σεβασμü και την αποτQοπÞ κÜθε παqαβßασηò του Καταστατικοý

τηò, των Καταστατικþν, Κωδßκων, Κανονισμþν, αποφÜσεων kat

οδηγιþν των Ε.Π.Ο" , FIFA και UEFA καt την διασφÜλιση üτι αυτÜ

γßνονται σεβαστα απü τα μÝλη ηò, τουò αξιωματοýχουò, τουò

η)
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ποδοσφαφιστÝò τcaL κÜθε εμπλεκüμενο με το

ποδοσφαßqου εντüò των οòιßων τ!§ δικαιοδοσßαò ηò,

Üθλημα του f
ι .,,

ι ß-
θ) την ανÜδειξη, πqοþθηση ιcal διασφÜλιση ηò ακεqαιüηταò\.-"

δεοντολογßαò κατ τοι) «ευ α^γωνLζεσθαιr», με σκοπü ην αποτqοπÞ και

εξαφÜνιση üλων των αQνητικþν πòιακτικþν κατ μεθοδεýσεων, üπωò

διαφθοqÜ, φαòιμακοδιÝγεqση (ντüπινγκ), δι.αστqÝβλωοη αγωνιστικþν

αποτελεσμÜτων κλπ., που θÝτουν σε κßνδυνο ην ακεQαιüτητα των

αγþνων, των διοòιγανþσεων/ των ποδοσφαφιστþν, των

αξιωματοýχων κατ των μελþν τηò Þ δßδουν Ýòιεισμα για ,Γην απαξLωση

του αθλÞματοò του ποδοσφαßqου,

ι) την διÜσωση και διÜδοση αιò πολιτιστιÞò .κaL αθλητικÞζ μαò

κληòιονομι.Üò,

ια) ην δημιουqγßα πολιτιστικþν, πεqιβαλλοντικþν, αθλητικþν,

κο ινων ικþν rcaL αν απτυξιοικþν δομþν,

τβ) ην πQοσφοqÜ φιλανθqωπικοý, κοLνωντκοý και ανθòιωπιστικοý Ýqγου,

ιγ) την ενßσχυση κατ πqοþθηση πεqιβαλλοντικþν πòιÜξεων και

ιδ) την βελτßωσ-η τηò ποιüηταò ζòσÞò των πολιτþν"

2" ΜÝσα επLτευξηò σκοπþν

α) η δημιουqγßα, ανÜδειξη κατ ενßσχυση πολιτιστικþν, αθλητικþν,

π εq ιβ α,λλοντ ικþν, κο ινων ικþν κα ι αν απτυ ξτακþν δο μþν,

β) η Ýqευνα κατη καταγφαφÞ στοιχεßων τηò πολιτιστÞζ μαò κληqονομια.ò

γ) η ανÜδειξη lcaL πqοβολÞ πολιτιστικþν, πεòιιβαλλοντικþν μνημεßων και

στοιχεßων του τüπου μαò,

δ) δqÜσειò ενßσχυσηC φG πολιτιστικÞG και αθλητÞò δημιουqγtαò και

απασχüλησηß,

ε) δòιÜσειò ενßσχυσηò τηò κατνοτομßαò lcal τηò επιχεLQηματτκüτηταò,

στ) η διοqγÜνωση πολιτιστικþν, αθΛητικþν κατ κοινωνικþν εκδηλþσεω¾,

εοòιτþν, διαλÝξεων/ συν εστ ιÜσ εων κλπ.,

[ß0]



ζ)

]a

ηι.',\
ιJ1
; .:Ι

, ,J
-,9)'-ι:}'- _-_*_-Ζ

η ενθÜqqυνο-ßι ηò πνευματικÞò lcaL κα.λλιτεχνικÞò Ýκφqασηò κατ

δημιουòιγßαò,

η διοqγÜνωση ενημεòιωτικþν σεμιναqßων/ συμποσßων, διαλÝξεων Þ

συνεδòιßων,

η ενημÝqωση kcιl εκπαßδευση σε θÝματα που ενLσχýουν και βελτιþνουν

την ποιüτηταζωÞò,

η ανÜπτυδη στοιχεßων και δqÜσεων που αφοqοýν στην ενßσχυση του

εθελοντισμοý,

πqÜξειò κοινωνικÞò φqοντßδαò κατ μÝò»ιμναò,

η ενßσχυση των δεσμþν και δικτýων φιλßαò kal συνεQγασLαò με φοqεßò

του εσωτεòιικοý και εξωτεòιικοý,

η συμμετοχÞ σε πqογqÜμματα εòιευνητικοý, εκπαιδευτικοý l(at

κα,λλ ιτεχν ικοý χαòιακπß Qa,

η συμμετοχÞ και υλοποßηση πQογQαι"ιμ ατων τοπικÞò, πεqφεqειακÞò Þ

ευqýτεqηε εριβÝλειαò,

Για την επßτευξη των ανωτÝqω σκοιτþr η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ:

λαμβÜνει κÜθε πqüσφοqο, δυνατü kaL αναγκαßο μÝτqο γιq τη

δημιουqγ'ια., βελτLωση kaL συντÞqηση των αγωνιστικþν χþqων,

επιμελεßταt ην Ýκδοση εντýπων που Ýχουν σχÝη με το Üθλημα του

ποδοσφαßqου.

ι)

ια)

tβ)

ιγ)

3.

α)

β)

ιδ)

γ)

δ)

συνÜπτε ι cru μβÜσε ιò χοqηγ ßαò, δ ιαφÞ μ ιση ò κλπ.,

ιδòιýει και λειτουQγεß γετα απü απüφαση και εντολÞ τηò Ε.Π.Ο.,

σχολÝò ¾Lα, την εκπαßδευση l(al επιμüqφωση των διαιητþν,

πQοπονητþν και ποδοσφαιqιστþν που ανÞκουν σην δικαιοδοσLατηò,

ε) ιδòιýει, οΕιγανþνεt Καt λειτουqγεß ακαδημßεò ποδοσφαßqου για την

εκπαßδευση νεαòιþν ποδοσφαιqιστþν με συμβολικü τßμημα ανÜ

εκπαιδευüμενο,

στ) ασκεß τιò πÜση§ φýσεωò αqμοδþητÝò ,Γηò (διοικητικÝò, κανονιστικÝò,

πειθαqχικÝò ια\π) σýμφωνα με τtò διατÜξειò των καºασºατικþν,
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κανοντσμþν, αποφÜσεων και οδηγιþν των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA, 
μκ

οποßεò qητÜ και ανεπφ ýλακτααποδÝχετατ ,.al δια των διατÜξεωυ,Α"
ι;

παòιüντοò κατασºατικοý ηG, ß ' -

επιδþκει ην επßτευξη των σκοπþν ºζ, υλοποιþνταò κÜθε μÝτqο που

θεωφεß πqüσφοqο kal avayk,.Lo, üπωò τον καθοqισμü κανüνων, τη

σýναÞ ουμφω,r,þ,, Þ συμβÜσεων, η λÞ!η αποφÜσεων Þ την

υιοθÝτηση πQογQαμμÜτων, την ßδqυση νομικþν πòιοσþπων με
αντικεßμενο την εκμετÜΖlλευση των πòιοßüντων του εòιασιτεχνικοý

ποδοσφαφου τηò δικαιοδοσßαò ºζ, την ßδqυση αθλητικþν
πòιοπονητικþν κÝντòιων, κÝντqων ποδοσφαιòιικοý τουqισμοý Και
σχολþν εκμÜθησηò του αθλÞματοò του ποδοσφαßρου κλπ.

4. Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ωò μÝλοò τηò Ε.Π.Ο. υποχqεο ýτατ:

α) να Λειτουqγεß συμμοqφοýμενη πλÞqωò με τα καºασºαºικÜ, κþδικεò,

κανονLσμοýò, αποφÜσειò και οδηγßεò των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA οι
οποßεò και εßναι Üγεσα εκτελεστÝò,

βΙ να συμμετÝχει στιò διοòιγανþσειò τηò Ε.Π.Ο.

γ) νακαταβÜ.,Ι,λει τιò συνδφομÝò ττιò πQοò την Ε.Π.Ο.

δ) να σÝβεται τουò «Κανüνεò Παιχνιδιοý» του ποδοσφαßòιου,

ε) να συμμοòιφþνεται dÞqrò με το πqüγqαμμ α αγþνων των εθνικþν
πqωταθλημÜτων (επαγγελματικþν KaL εQασιτεχνικþν) που

òτυντÜσσεται εßτε απü ην Ε.Π.Ο., εßτε μετ' ανÜθεση ºζ και απü ττò

επαγγελματτκÝò ενþσειò - μÝλη η§,
στ) να αναγνωqßζει üτι κανÝνα μÝλοò ºζ δεν μποqεß να ανÞκει σ' ÜΖlλη

Ε,Π.Σ. Þ ,ο συμμετÝχετ σε διοqγανþσειò εντüò º§ εδαφιÞò πεqιοχÞe

Üηληs Ε.Π-Σ., εκτüò εξαφετικþν πεφιπτþσεων και κατüπιν
πQοηγουμÝνηò αποφ Üσεωòηe ΕκτελεστÞò ΕπιτòιοπÞò .Γηò Ε.Π.Ο.,

ζ' να συμμοqφþνεται και να τηQεß η ßδια kaL τα μÝλη ¸ιò τLò αποφÜσειò

των Ε.Π-Ο., FIFA και UEFA για την διοφγÜνωòτη διεθν þν αγþνων

;-ιεταξý ομοσπονδþν, ενþσεων κατ ομÜδων. ΚανÝναò αγþναò Þ

ζ)
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διοqγÜνωση τÝτοιαò μοαφÞò, δεν επιτqÝπετατ να

πqοηγοýμενη Üδεια των Ε.Π.Ο,, FIFA καιυΕFΑ.,

να διασφαΛßζει üτι üλοι οι καθ' οιονδÞποτε τqüπο

διεξαχθεß χωqßò ην

και με οποιαδÞποτεη)
,ι

,., ß,}
.ß

'. ,r'|,Ι"η,1. -_/|Θ,/

θ)

ý

ια)

ιδιüητα εμπλεκüμενοι στο Üθλημα του ποδοσφαßòιου εντüò ηò

επικòιÜτειÜò τηò, υποχQεωττκÜ θα συμμοqφþνον¸ατ και θα τηqοýν τα

καταστατικþ κþδιlßεò, κανονLσμοýò/ αποφÜσειò κατ οδηγßεò των

Ε.Π.Ο., FIFA καιυΕFΑ οι οποßεò και εßναι Üγεσα εκτελεστÝò,

να τηQεΙ ττò αQχÝò τηò αφοσßωσηò, ακεòιαιüτηταò και Üqιστηò

αθλητιÞò συμπεqφοQÜò ωò Ýκφqαση του «ευ αγωνßζεσθαι»,

να παòιαπÝμπει στον τελευταßο βαθμü κÜθε εθνικÞò διÜστασηò

διαφοqÜ που πò»οκýπτει απü Þ σχετßζεται με την εφαqμογÞ των

κανονισμþν ηò Ε.Π.Ο. σε Ýνα ανεξÜqτητο kα.l αμεqüληπτο

δικαιοδοτικü üqγανο (.ο Διαιτητικü ΔικαστÞqιο Ποδοσφαßqου), το

οποßο θα εκδικÜσει τη διαφοqÜ με τον αποκλεισμü οποιουδÞποτε

τακτικοý δικαστηφßου, εκτüò εÜν τοýτο QητÜ απαγοqεýεται απü την

εΛληνÞ νομοθεσßα,

να αναγνωqßζει την δικαιοδοσßα κατ να σÝβεται ττò αποφÜσειò του CAS

τηò ΛωζÜνηò, üπωò καθοqßζεται στLò σχετικÝò διατÜξειò των

καταστατικþν FIFA κατ UEFA και να διασφαλßσει üτι üλα τα

εμπλεκüμενα στο χþQο του ποδοσφαßqου μÝQη, εντüò τQ§ επικòιÜτε,Üò

ºζ, συμμοqφþνονταt και τηqοýν τLò αποφÜσεtò του Διαιτητικοý

Δικασηqßου Ποδοσφαßqου τηò Ε"Π,Ο. και ττò αποφÜσεLò του

Διαιτητικοý Αθλητικοý Δικαστηqßου (CAS) τηò ΛωßÜνηe,

να διασφαλßσει üτι τα σωματεßα _ μÝλη ºò, οι αξιωματοýχοι και οι

ποδοσφαιqιστÝò τουòι μÝσω των καταστατικþν τουò/ των αδεþν τουò/

¸ιò εγγQαφÞò τουò Þ οποιουδÞποτε Ü.λλου εγγqÜφου ι ανα¾νωqßζουν

και αποδÝχοντατ τιò δýο πòιοαναφεqüμενεò υποχQεþσειò καθþò και üτι

συμφωνοýν να δεσμεýονται απü τα κατασταττκÜ, τουò κþδικεò,

κανονLσμοýò, αποφÜσειò και οδηγßεò των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA.

tβ)
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ξ

β)

γ)

α) Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ αποδÝχεταL üττ οποι.αδÞποτε παQÜβ«οη 
"r}r,

πòιοαναφεqομÝνων υποχòιεþσεων οδηγεß σε κυqþσειò 
/r", _, ;

πqοβλÝπονται στα κατασταττκÜ, τουò κþδικεò, κανονLσμüυ|,,.

αποφÜσεLò κατ οδηγßεò των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA

Σε εκτÝΛεση των πqοαναφεqομÝνων η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ αναγνωòιßζει ',

κατ συνεqγÜζεται στον χþQο του ποδοσφαßφου μüνο με φοqεßò οι

οποßοι αποδÝχονται τα κατασταττ<Ü, τουò κþδικεò, κανονισμοýò,

αποφÜσειò lcal οδηγßεò των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA.

Σýνδεσμοι, ενþσειò, ομοσπονδßεò πòιοπονητþν, διαιτητþν και
εQασLτεχνþν ποδοσφαιqιστþν γα να ανα}"νωqßζοντα τ απü την Ε.Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ οφεßλουν ýα Ýχουν συμπεòιιΛÜβετστακαºαστατικÜ τουò και
να Ýχουν υποβÜλει στην Ε.Π,Ο, .Γην ωò Üνω qÞτqα αποδοχÞò.

Η ΕλληνικÞ ΠοδοσφαιqικÞ Ομοσπονδßα - Ε.Π.Ο.:

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ λειτουqγεß μ. οι αηπ] συγκατÜθεση ηò Ε.Π.Ο,, τηe

οπο'ιαò kΟ.L αποτελεß μÝλοò. Η Ε.Π.Ο. εγκòιßνει το καταστατικü κατ ττò

πqοκηòιýξειò των πqωταθλημÜτων τηò, καθþò κατ οποιεσδÞποτε

τòιοποποιησεLò τουò"

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ παòιαχωqεß üλα τα δικαþματα και δεσμεýει

αντßστοιχα με üλεò τιò υποχòιεþσεLòι τα πqωτοβÜθμια ποδοσφαιqικÜ

σωματεßα - μÝλη φ§, πqοκειμÝνου επιτýχουν τουò καταστατικοýò τουò

σκοποýò, Κýqιο Ýqγο τηε Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εßναι η εντüò των οòιßων τη§

δικαιοδοσ,αò 
"ηò 

και μετ' ανÜθεση απü την Ε.Π.Ο., διοòιγÜνωση και
διεξαγωγÞ πqωταθλημÜτων καθþò επÞe KaL κÜθε ÜΛλη

αqμοδιüτητα που με το κατασταºικü και τιò αποφÜσειò ηò Ε.Π.Ο.

αποδßδεται σ' αυÞν.

Η Ε.Π-Σ. ΔΡΑΜΑΣ λαμβÜνει κÜθε πqüσφοqο 
'.aL 

αναγκαßο μÝτqο

þστε να διασφαλισθεß üτι üλεò οι υπαγüμενεò σ' αυτÞν ομÜδεò με την

ιδωητα τουò ωò μÝ^η ºζ, δýνανται να λÜβουν αποφÜσειò για
οποι.αδÞποτε θÝγατα, με πλÞqη ανεξαòιτησßα l<al χωQßò την

6.

α)

β)

γ)
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παQÝμβαση οLουδÞποτε ÜΛλου

περßπτωση κατ ανεξÜQητα απ' τη

εξωτεΕιικοý οqγÜνου" Σε κÜθε

νομÞ πQοσωπLκüητα ηò κÜθε

,!

\: " 'ÞΙ
__*s

"º ομÜδαò, απαγοQεýεται εßτε σε φυστκÜ εττε σε νομικÜ πQüσωπα, να

'''Ι ;ν Þ να ασκοýν καθ' οιονδÞποτε τQüπο,Ι εκπòιοσωπουνι να συμμετεχοι

/ Ýλ.γχο kal επιQQοÞ επß πεòιισσüτεqων φ§ μßαò ομÜδαò,

¶ρθρο 3: Ουδετερüτητα καL αμερο^η,Ρßο,

].. Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ υποχqεοýταt να ,ΓηQεß ουδÝτεqη θÝοη σε θÝματα

πολιτιÞò και θqησκεßαò.

2. Οι διακρßσεò οποιασδÞποτε μοαφÞò σε βÜqοò χþQαò, ενüò Þ ομÜδαò

πòιοσþπων, εξαττlαò τηò φυλÞò, χqþματοò του δÝqματοò/' εθνικÞò ý

κοινωνιÞò πqοÝλευσΙζ, γÝνουò, γλþσσαò, θqησιòευτικþν, πολιτικþν Þ

οιωνδÞποτε Ü,Λλων πεποιθÞσεων, πλοýτου, γÝννησ_ηò Þ οποιασδÞποτε

Üλληò ιδιüτηταò, σεξουαλ,κÞò πQοτßμηοηò Þ γι« οποιονδÞποτε Ü,Λλο

λüγο,απαγοqεýονταLαυστηqÜκαtτtμωòιοýνταιμεαποκλεισμüÞ

αποβολÞ, σýμφωνα με τα πqοβλεπüμενα στον Πειθαqχικü Κþδικα τηò

Ε.Π.Ο,

¶ρθρο 4: Προþθηοη φιλικþν σχÝσεων,

1. Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ υποχqεοýταL να πqοωθεß και πqοÜγεt τtò φιλικÝò

σχÝσειòμεταξýτωνΜελþν/τωνΑξιωματοýχων,τωνΠοδοσφαφιστþν

τΓιζ και ,τηò κοινωνßα.ò για ανθòιωπιστικοýò σκοποýò, διοqγανþνονταò

καLσυμμετÝχονταòσεδqÜσεLòκαLεκδηλþσεtòπΟυυπηòιετοýντουò

σκοποýò αυτοýò-

2.ΚÜθεφυσικüÞνομικüπòιüσωποκαικÜθεοqγÜνωσηπουεμπλÝκεται

στοπαLχνßδιτουΠοδοσφαßqουσηνεπικòιÜτειατηòΕ'Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ

υποχqεοýταLνα,ΓηQεßτοπαòιüνΚαταστατικü,τουòκανΟνtσμοýòκαιτιò

αQχÝò του <(ευ αγωνLζεσθαL»,, καθþò επßσηò τ(aL τtò αQχÝò τηò

νομιμüτη ταò| τηòακεqαιüτηταò και του αθλητικοý πνεýματοò,
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¶ρθρο 5: ΠοδοσφαιριστÝò. {'',!ι
Η ιδιüητα των ποδοσφαφιστþν KaL oL διατÜξειò που αφοòιοýν την .γγα«;;"
και μετεγγααφÞ τουò φυθμßζονται απü την ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ τΓιò

Ε,Π.Ο. σýμφωνα με τον- ισχýοντα Κανονισμü Ιδιüτηταò κατ Μετεγγqαφþν
Ποδοσφαφιστþν τηò Ε.Π.Ο.

¶ρθρο 6: Κανüνεò του Παιχνιδιοý.

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 
'.al 

κÜθε ΜÝλοò τηò διεξÜγουν το εòιασιτεχνικü
ποδüσφαφο σýμφωνα με τουò Κανüνεò Παιχνιδιοý Ποδοσφαßòιου τηò
F-LF.A. Μüνο η FΙFΑ επιτòιÝπεται να καθοqßζει .*..L να τQοποποιεß τουò

Κανüνεò Παιχν ιδιοý Ποδοσφαφου.

¶ρθρο 7: ΣυμπεριφορÜ ΟργÜνων καL Αξιωματοýχων.
Τα ¼qγανακαLοι Αξιωματοýχοι ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ υποχòιεοýνταLι d üλεò
τουò τιò δqαστηφωτητεò, να τηφοýν το Καταστατικü τηò Ε.Π.Σ., τα
καºασºαºικη τουò Κανονισμοýò, τιò Οδηγßεò, τιò αποφÜσεLò και τον Κþδικα

Δεοντολογß.αò των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA. Σε πεφßπτωση μη ηφησηò Þ
παqαβßασηò τουò επτβÜλλοντατ οι πqοβλεπüμενεò σ' αυτÜποινÝò.

¶ρθρο 8: Επßσημη γλþσσα - Αλληλογραφßα.

Η επÞμηγλþσσα τηe Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εßναιη εΛληνιÞ. Τα επßσημα
Ýγγqαφα και κεßμενα γqÜφονται στην ελληνιÞ γλþσσα.
Η επßσημηγλþσσαº§ ΓενιÞò ΣυνÝλευση§ εßναιη εΛληνιτòÞ.

Σε πεqßπτωση δι,αφοqþν σε Ý,γγqαφα μεταφòιασμÝνα σε οποιαδÞποτε

Üηλη γλþσσα, ωò αυθεντικü θεωφεßται το εΛΛηνικü κεßμενο.

Η επßσημη α,λληλογqαΦOL τηò Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ διεξÜγεται μÝσω
ταχυδqομεßου Þ ιδιωτικοý ταχυδqομεßου (courier) Þ τηλεομοιο τυπ'ταò

(FAX) Þ και ηλειòτòιονικοý ταχυδqομεßου (e- mail).

;'' }

-_, - "Jj,ξ_

Ι-ι

1".

2.

3.

4.
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¶ρθρο 9: Ιδιüτητα μÝ^ουò

ΜÝλη ηò Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ μποQοýν να γßνουν üλα ºα νüμιμα

αναγνωQισμÝνα και ΛειτουQγοýντα ποδοσφαφικÜ σωματεLα, αλλÜ κατ

Üλλα αθλητικÜ σωματεßα που Ýχουν τμÞμα ποδοσφαßqου" Η νομÞ

μοαφÞ των σωμα".ßrο αυτþν εßναι νομικÜ πQüσωπα ιδιωτικοý δικαßου

μη κεqδοσκοπικοý χαqακτÞq α, συσταθÝντα σýμφωνα με τιò σχετικÝò

διατÜξειò του Α.Κ,. , τα οπο'ια. πληqοýν τιò λοιπÝò πqοýποθÝσεLò που

πqοβλÝπονταL στο παqüν κατασταºικü, την ισχýουσα νομοθεσßα :κc-L

τα κατασταττκÜ, τουò κανονισμοýò, τιò αποφÜσετò ιcaL ττò οδηγßεò των

Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA. Τα πòιωτοβÜθμια ποδοσφαιòιικÜ σωματεLα,

Ýχουν την Ýδqα τουò εντüò των γεωγqαφικþν οqßων τηò πεòιιφεqειαÞò

ενüτηταò (πqþην νομοý) ΔqÜμαò που εßναι η επικòιÜτεLα εντüò ηò
οποßαò ασκεπατη δικαιοδοσßα τηò Ε"Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ"

Κατ' εξαßqεση μποqοýν να γßνουν μÝλη lcal αναγνωQισμÝνα

ποδοσφαιòιικÜ σωματεßα üμοqων πεòιιφεqειακþν ενοτÞτων, εφ'üσον το

òηττlσουν εγγqÜφωò kc.L το αßτημÜ τουò αυτü Ýχει και την σýμφωνη

γνþμη τηò Ε.Π.Ο.

Ο ελÜχιστοò αqιθμüò των μελþν ηò Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ οqßζεται σε δÝκα

(10)

Δεν επιτòιÝπεται διÜκqιση σε τακτα, δüκιμα Þ πÜqεδqα μÝ^η τηò

¸νωσηC.

¶ρθρο 10: Αναγνþριση μÝλουò, αναστολÞ ιδιüτηταò και

διαγραφÞ.

].. Σωματεßο που επιθυμεß να γßνει μÝλοò τΓιò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ πòιÝπει να

πληqοß üλεò τLò πqοýποθÝσειò που οqßζονται απü το παòιüν

2.

J.

[17]



4.

καταστατLκü/ τουò σχετLκοýò με τον αθλητισμü νüμουò κατ τLò

αποφÜσειò τηò Ε.Π,Ο.

Η ΓενÞ ΣυνÝλευση αποφασLζεL για την αναγνþòιιση, την αναστολÞ

º§ ιδιüτηταò ΜÝλουò Þ .Γην διαγqαφÞ του.

3. Η αναγνþqιση γßνεται μüνο εφ ' üσον το υποψÞφιο ΜÝλοò πληqοß τιò

πòιοýποθÝσειò που Ýχουν τεθεß απü το Καταστατικü τηò Ε.Π.Σ

ΔΡΑΜΑΣ.

Η ιδιüητα του ΜÝλουò χÜνετατ με παqαßτηση Þ δ,αγααφÞ,Η απþλεια

φ§ ιδιüτηταò του ΜÝλουò δεν το απαλλÜσσει απü τιò οικονομικÝò του

υποχqεþσειò ÝναντL τηò Ε.Π.Σ. Þ Üλλων Μελþν τηò, αλλÜ οδηγεß σε

ακýqωση üλων των δLκαιωμÜτων του σε σχÝση με την Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ"

Το πqοò εγγ8αφÞ μÝλοò - πφωτοβÜθμιο ποδοσφαιòιικü σωματεßο:

υποχqεοýταL να Ýχει την επωνυμßα/ τον διακòιιτικü τßτλο και το -ιμ«
του σην ελληνικÞ γλþσσα, QητÜ απαγοQευμÝνηε ,ηò χαÞσηò ξÝνων

γλωσσþν Þ γqομμÜτων του λατινικοý αλφαβÞτου,

β) απαγοòιεýετατ να Ýχει την ßδια Þ παqεμφεqÞ επωνυμßα, διακòιιτικü

τßτλο και Þμα με ÜΖ\λο ποδοσφαφικü σωματεßο τη§ Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

απαγοòιεýεται να Ýχει την επωνυμßα Þ τον διακòιιτικü τßτλο Þ το Þμα
οποι.ασδÞποτε εμποqιÞe επιχεßqηση§, εξαφουμÝνων των

πεòι ιπτþσεων εκπα ιδευτηφ ßων Þ εqγασ ιακþν μονÜδων.

ΚÜθε αßτηση εγγqαφÞò ενüò πòιωτοβÜθμιου ποδοσφαφικοý

σωματεßου ωò νÝου μÝλουò τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εßναι Ýγγqαφη και

òτυνοδεýεταταπü τα ακüλουθα Ýγγqαφα :

αντφqαφο τηò δικαστÞò απüφασηò που εγκòιßνει το Καταστατικü

του/

επLκυQωμÝνο αντφQαφο του Καταστατικοý του,

βεβαßωση του ΓqαμματÝα του Εφηνοδικεßου üτι το Σωματεßο γqÜφτηκε

στο Βιβλßο Σωματεßων, β€ τον αýξ. αqιθμü που Ýλαβε,

5.

α)

γ)

6.

α)

β)

γ)

ιß 8]



δ) πQακτικü εκλογÞò kal συγκQüησηò σε σþμα του Διοικητικου

Συμβουλßου, πßνακα των Αξωματοýχων που το εκπQΟσωποýν και

απüφαση ΓενιÞò ΣυνÝλευση e !α την εγγQαφÞ του ση δýναμη 'τηò

Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ,

επωνυμßα _ Διακò»ιτικü τßτλο _ΣÞμο _ Σφqαγßδα lζal Χqþματα ΟμÜδαò,

πòιοýπολογισμü,

δÞλωση üτι το Σωματεßο αqιθμεß τουλÜχιστον 20 μÝλη και επÞò 20

αθλοýμενα μÝλη με ονομαστικÞ κατÜσταση Kat των δýο κατηγοòιιþν,

τßτλουò ιδιüκτητου γηπÝδου Þ συμφωνητικü νüμιμα παQαχωQηθÝντοò

γηπÝδου, χqονιÞò διαòικεß.αò ßηò μυ την εκÜστοτε πqοβλεπüμενη στον

,i\ .-l-;. J.-: c,ii 
-, !μτ

Βξ-"-
ε)

στ)

ζ)

η)

οικεßο Κανον ισμü Σωματε ßων,

θ) για,την ßδqυση τμημÜτων ΣÜλαò Þ Γυναικεßου Þ ποδοσφαßqου Üμμου,

απüφασητουΔιοικητικοýΣυμβουλßου(καιτLòδηλþσειòπου

αναφÝqονται κατωτÝQω),

ι) δÞλωση üτι θα συμμΟQφþνεται παντα πQοò τα καταστατικÜ, τουò

ΚανονLσμοýò, τιò οδηγßεò, τιò εγκυκλßουò και τιò αποφÜσεLò τηò Ε.Π,Ο.,

τηò FIFA και τηò UEFA και ομοßωò θα διασφαλßζει üτι αυτÜ εßναι το

ßδιο σεβαστÜ καt αποδεκτα απü üλα τα μÝλη, τουò αξιωματοýχουò lζat

τουò ποδοσφαφιστÝò του,

υ) δÞλωση üτι σÝβετατ, αποδÝχετατ κατ θα συμμοQφþνεται με τουò

Κανüνεò του Παιχνιδιοý,

tβ) δÞλωση üτι δεν θα παòιαπÝμψει θÝματα εqμηνεßαò kal εφαQμογÞò των

Καταστατικþν, των Κανονισμþν, των αποφÜσεων, των εγκυκλßων και

των οδηγþν τηò Ε"Π.Ο., τηò FIFA kat π]ò υΕFΑ στα ΤακτικÜ

ΔικασÞqα ,Γηò Χþòιαò, εκτüò εÜν οι κανονLσμοß τηò Ε.Π.Ο., ηò FIFA

καLηò UEFA πqοβλÝπουν την πqοσφυγÞ στα ΤακτικÜ ΔικαστÞqια,

ty) δÞλωση üτι αναγνωòιßζει, ωò μüνα αqμüδια για θÝματα εQμηνεßαò και

εφαqμογÞò των Καταστατικþν, των Κανονισμþν, των αποφασεων,

των εγκυκλßων και των οδηγιþν τηò Ε.Π.Ο., ηò FIFA l(al ηò UEFA και
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yta την επß^υο-η των δLαφοqþν που ανακýπτουν απü την εφαqμογÞ

τουò/ τα δικαστικÜ üò»γανα των Ε.Π.Σ", Ε.Π.Ο., το Διαιτητικü
ΔικαστÞqιο φ§ Ε.Π.Ο. KaL το Διαιτητικü Αθλητικü ΔικαστÞφιο (C.A.S.)

ηò Λο(,Üνηò,

ιδ) δÞλωση üτι εδqεýει_εντüò φ§ επικòιÜτειαò ηò Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ με την

Ýδòια του κατ τα r.λÞqη στοιχεßα επικοινωνßαò

ιε) δÞλωση üτι η νüμιμη διοßκησ-η του ποδοσφαιòιικοý σωματεßου εγγυÜται
üτι εßναι σε θÝση να λαγβÜνει üλεò τιò αποφ Üσειò ανεξÜqτητα κατ

χωQßò οποιεσδÞποτε παqεμβÜσειò τòιßτων Þ Üλλωγ εξωτεòιικþν

παòιαγüντων,

ιστ) δÞλωση üτι υπüσχετ'ατ να συμμετÝχει σε αγþνεò που διοqγανþνοντατ

μüνο απü ην Ε.Π.Σ. Þ "η" 
Ε.Π.Ο. και

αντßγqαφο των πòιακτικþν ηò τελευτα'ταò ΓενικÞe ΣυνÝλευσηs.

Σε πεòιßπτωση αναδÜταξηò των γεατγqαφικþν οòιßων τηò
πεqφεqειακÞe ενüηταò ΔqÜμαò τα μÝΛη ,Γηò Ε.Π.Σ" ΔΡΑΜΑΣ
παqαμÝνουν ωò Ýχουν Ýωò üτου αποφασLσουν γτα το θÝμα αυτü τα
αqμüδια üqγανα π-]ò Ε,Π,Ο

8. Οι ανωτÝqω διατÜξειò δεν επηqεÜζουν ην ιδωτητα των υφιστÜμενων

Μελþν"

¶ρθ ρο 1"1: Αßτημα και διαδικασßα αναγνþρLσηò ΝΙÝλουò
1- Η διαδικασßα αναγνþqιση; διÝπεται αιτü τον ειδικü Κανονισμü

Εòιασιτεχν ικþν Ποδοσφαφ ικþν Σωματε ßων τη§ Ε,Π"Ο.

2. Η ΕκτελεστÞ ΕπιτòιοπÞ τηò Ε.Π.Σ" ΔΡΑΜΑΣ αποφασßζει πqοσωòιινÜ

για την εισδοχÞ ενüò πòιωτοβÜθμιου ποδοσφαφικοý σωματεßου ωò

νÝου μÝλουò τηò- Η απüφαση αυτÞ επικυφþν ετατ απü την αμÝσωò

επüμενη ΓενιÞ ΣυνÝλευση. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση αποφασtζει εßτε την

Üναγνþòιιση, εßτε ην μη αναγνþQrοη του υποψηφßου ΜÝΛουò. Το

Ι
/Jτ ,"

! 'ß ' 
,,,|!ß '.},

ι "l "η,

',{ξ:g_

ιζ)

7.
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Τα

α)

υποι|Þφιο ΜÝλοò μποqεß να εκθÝσεt τουò λüγουò πΟυ υποστηqßζουν

την αßτησÞ του ση ΓενικÞ ΣυνÝλευση,

3. Το υποψÞφιο ΜÝλοò αποκτα τα δικαþμα,ξα KaL τιò υποχqεþσετò που

αποqqÝουν απü την ιδιüτητα μÝλουò αμÝσωò μετÜ ην αναγνþqÞ του

απü την ΓενιÞ ΣυνÝλευση τηò Ε.Π.Σ" ΔΡΑΙviΑΣ,

¶ρθρο 12: Δικαιþματα Μελþν.

ΜÝλη τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Ýχουν τα ακüλουθα δικαþματα:

να καλοýνταL στην ΓενιÞ ΣυνÝλευση ηò Ε.Π"Σ, ΔΡΑΜΑΣ μÝσα στον

πòιοκαθοqισμÝνο χqüνο, να γνωqßζουν ºα θÝματα πιò ημεφÞσιαò

διαταξÞò ºζ, να λαμβÜνουν μÝqοò στην ΓενιÞ ΣυνÝλευση Καt να

ασκοýν, δι.α των εκπqοσþπων τουò/ το δικαßωμα ψÞφου που Ýχουν,

β) να συντÜσσουν πòιοτÜσειò yla να συμπεqιληφθοýν στην ημεQÞσια

διÜταξη τηò Γενικýò ΣυνÝλευ σ|ò. ΠροτÜσειò μελþν yLa τροποπΟßηση

καταστατικοý αποστÝλλονται με ευθýνη τουò στα λουτÜ ΜÝλη και

κατατßθενται στην Γραμματεßα τÞò Ε,Π,Σ" ΔΡΑΙνΙΑΣ μÝχρι την

τελευταßα ημÝρα του μÞνα που προηγεßται κατÜ δýο (2) πλÞρεò μÞνεò

του οριζομÝνου στην παρ, 1_ του Üρθρου 26 μÞνα διεξαγωγÞò ,ηò

ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò. Οι πòιοτÜσειò yla λÞÞ Ü.Λλων αποφÜσεων

αποστÝλλονταL ομοßωò δεκαπÝντε (15), τουλÜχιστον, μÝòιεò πQLV τη

ΓενικÞ ΣυνÝλευση ι

γ) να υποδεικνýουν υποψÞφιουò γτα εκλογÞ σε üΛα τα üòιγανα τηò Ε,Π,Σ,

ΔΡΑλ{ΑΣ,

δ) να ενημεòιþνονται σχετtκÜ με τtò υποθÝσειò τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ μÝσω

των επßσημων οòιγÜνων lζal για τLò αποφÜσειò που λαμβÜνει η

ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ,

ε) να συμμετÝχουν σε διοòιγανþσειò καýÞ Üλλεò αθΛητικÝò

δραστηqωτÞτεò που οQγανþνονται απü ην Ε"Π,Σ, ΔqÜμαò και
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1.

στ) να ασ-κοýν üλα τα δικαιþματα που αποQQÝουν απü το παòιüν

Καταστατικü.

¶ρθρο 13: ¾ποχρεþσειò ΝΙελþν

Τα μÝλη ηò Ε.Π.Σ ΔΡΑΜΑΣ Ýχουν ττò κÜτωθι υποχòιεþσειò

καθÞκοντα:

α) ην υποχqÝωση πLσηe, νοοýμενηò ιδιαßτεφα ωò καθÞκοντοò του

μÝλουò να απÝχετ απü οποα"δÞποτε δòιαστηòιιüτητα, η οποßα αντßκειται

στα συμφÝòιοντα ττ]ò Ε.Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

β) την υποχQÝωòτη να καταβÜλουν τιò συνδφομÝò μÝΛουò ι.aL τα τÝλη

πQοò την Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ και να εßναι συνεπεßò στLò οLκονομικÝò τουò

υποχqεþσετò, üπωò αυτÝò οqßζονται με το παòιüν καºασºαºικü Þ τουò

κανονισμοýò,

γ) την υποχQÝωση να γνωστοποιοýν σ,Γην Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ, μÝσα σε

πqοθεσμß,α τòιυÜ,ντα (30) ημεqþν, οποιαδÞποτε τòιοποποßηση στο

κατασταºικü, τουò εσωτε8LΚοýò κανονισμοýò τουò }(at την σýνθεση

των οòιγÜνων διοßκηο-ιζ που αναδεικνýονταL απü τιò αòιχαιòιεσßεò, ,

δ) την υποχQÝωòτη να γνωστοποιοýν Ýναν κατÜλογο των Αξιωματοýχων

Þ των πòιοσþπων, τα οπο'ια εßναι εξουσιοδοτημÝνα να υπογQÜφουν και

Ýχουν το δικαßωμα να συνÜπτουν νüμιμα δεσμευτικÝò συμφωνßεò με

τòΙßτουò, καθþò επßσηò κατκατασταση μελþν τουò η οπο'ιακατατßθεται

στην Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ τον Αýγουστο κÜθε Ýτουò,

ε) την υποχQÝrοη να òΓυμμοqφþνονται πλÞqωò με τα καταστατικÜ, τουò

κανονLσμοýò, τιò οδηγßεò kaL ττò αποφÜσειò των Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

Ε-Π.Ο., FIFA και υΕFΑ lcα.l να επικυòιþσουν Ýνα καταστατικü το οποßο

θα συμφωνεß απολýτωò με τιò απαιÞσειò των ανωτÝòιω φοòιÝων,

στ) την υποχQÝωση να διασφαλßζουν üτι οι κανüνεò αντοL θα γßνονται
σεβαστοß απü τα μÝλη, τουò αξιωματοýχουòι ºουò ποδοσφαφιστÝò τουò
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καt οποtουσδÞποτε τòιßτουò, οι οποßοι διαηqοýν οιασδÞποτε μοqφÞò

σχÝση μαζß του,

την υποχQÝωση να τηòιοýν τουò Κανüνεò του Πα,ιχνιδιοý τòυ Διεθνοýò

Ποδοσφαιòιικοý Συμβουλßου (IFAB) }cat να διασφαλßζουν üτι αυτοß

ηqοýντατ rcα.L γßνονται σεβαστοß ομοßωò απü τα μÝλη τουò/ μÝσω

καταστατÞò διÜταδÞò,

την υποχQÝrση Ýγκqισηι κατασταºικÞò διÜταξηò που θα οqßζει üτι

οποιαδÞποτε διαφοòιÜ απαιτεß την εμπλοκÞ τουò Þ ενüò απü τα μÝλη

τουò και αφοqÜ στο Καταστατικü, τουò κανονισμοýò, τιò οδηγßεò l(aL

τιòαποφÜσειòτωνΕ.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ,Ε.Π.Ο",FΙFΑκαιυΕFΑ,θα

αποτελεß αντικεßμενο φ§ αποκλειστικÞò αqμοδωτηταò των αθλητικþν

δικαστικþν οòιγÜνων (πειθαqχικþν _ δικαιοδοτικþν) που αναφÝφονται

στο παòιüν kat σαο καταστατικü τηò Ε.Π.Ο. lζaL θα παqαπÝμπεται σε

τελευταßο βαθμü, μüνο σε Ýνα ανεξÜQºτο και αμεqüληπτο Διαιτητικü

Δικασαjòιιο, üπωò εξειδικεýεται στιò σχετικÝò προβλÝψειò των

Καταστατικþν των ανωτÝqω ποδοσφαιqικþν αqχþν και üτι

απαγοòιεýεταL οποια.δÞποτε πqοσφυγÞ ylα' σχεττκü θÝμα σε ΤακτικÜ

ΔικασÞqια,

ην υποχQÝωòrη να θÝτουν σε κÜθε ουμβ*η που συνÜπτουν, εßτε με

πqοπονητÞ , εΚε με ποδοσφαφιστÞ (εφüσον τοýτο πqοκýψει στο
την υποχQÝωòrη

μÝΛλον), εßτε με αξιωματοýχο - στÝΛεχοò, την QÞτQα üτι κÜθε τυχüν

πφοκýπτουσα διαφορα, ακü την εν λüγω ουμβ«οη σχετιζüμενη με το

ποδüσφαφο,υπαγεταιστηναποιòΛειστιÞδικα'ιοδοσßατωναθλητικþν

(δικαιοδοτικþν - πειθαòιχικþν) οqγÜνων,

την υποχqÝωση οιqηοηò του παqüντοò καταστατικοý, των

καταστατικþν,κανονtσμþν,οδηγιþνκαιαποφÜσεωντωνΕ.Π"Ο',FΙFΑ

καιΙJΕFΑ,

ηνυποχQÝωσινασυγκαλοýντοανþτατοüqγανοδιοÞσηε(Γ.Σ.)σε
τακταδιαστÞ μα τα, κατακανüνα απαξτου Ýτουò,
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,β) την υποχQÝωοη να συνεQγÜζονται στο χþòιο του ποδοσφαφου μüνο με

φοqεßò που αποδÝχονται τα καταστατtκÜ, τουò κανονισμοýò, τtò

αποφÜσετò κατ τιò οδηγßεò των οqγÜνων των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA
κατ να μην διατηqοýν αθλητÞò φýσεωò σχÝσειò με μη
αναγνωQισμÝνα ποδοσφαιqικÜ πφüσωπα Þ μ. μÝλη τα οπο'ια, Ýχουν

παυθεßÞ αποκλειστεß,

ιγ) την υποχqÝωση να ηqοýν τουò üqουò kal ττò πòιοýποθÝσειò που

οqßζονται στα Üqθqα 9, 10 κατ ].]. σχετικÜ με την διαδικασßα
αναlτþqLσηò τουòι

ιδ) την υποχQÝωση να ηòιοýν τιò αqχÝò ηe αφοσßωση§, ακεqαιüη ταò ,.,.L
καλÞe αθΛητÞò συμπεQΦοQÜò, σαν Ýκφqαση του «ευ αγων tζεσθα»,

μÝσω καºασºαºικÞò πqüβλεψηò,

ιε) την υποχqÝrοη να συμμετÝχουν στιò διοòιγανþσειò και τιò Üλλεò
αθλητικÝò δφασηqιüτητεò που οòιγανþνονται απü ην Ε"Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ και

ιστ) την υποχqÝωση να διαχειqßζονται το μητφþο μελþν τουò/ το οποßο και
θα ενη μεqþνουν τακττκÜ.

2- Η παφαβßαση των πqοαναφεòιüμενων υποχòιεþσ εων απü οποιοδÞποτε
ΜÝλοò μποqεß να οδηγÞσετ σε κυqþσειò, οι οποßεò πqοβλÝπονται απü
το παòιüν καºασºαºικü και απü τακατασºατtκÜ, τουòκανονtσμοýò, τιò
αποφÜσεLò κατ τιò οδηγßεò των Ε.Π"Ο. , FIFA και UEFA.

¶ρθρο 1"4: ΑναστολÞ ιδιüτηταò ΝΙÝλουò

1, Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση τßlò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εßναι αqμüδια και υπεýθυνη

για ην αναστολÞ τηò ιδιüτηταò ενüò ΜÝλουò τηò" Η ΕκτελεστιÞ
ΕπιτφοπÞ ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ωστüσο δýναται να αναστεßλει Üμεσα
την ιδιüτητα ενüò ΜÝλουò το οποßο δεν συμμοqφþνεται στα οqιeüμενα

στο παòιüν καταστατικü Þ παqαβιÜζει σε σοβαφü βαθμü ττò

υποχòιεþσεLò του και μüνο εφ' üσον δεν Ýχουν ευδοκιριÞσ ετ Üλλα,
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λιγüτεqο επαχθÞ, μÝτqα. Η απüφαη τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞò

πQÝπεL να εßναι dÞQrò αιτLολογημÝνη, λαμβÜνεται δε με ην

παòιουσßα των δýο τφßτων (2Ι3) των μελþν τΓιò (απαqτßα) κατ με

πλειοÞφßα των τφιþν τετÜòιτων (3/4) των εγκýòιων ΨÞφr"" Η

αναστολÞ θα ισχýει μÝχQι ην επüμενη ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò Ε.Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ εκτüò εÜτf η ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ την Ýχει, στο γεταξý,

Üòιει.

Η αναστολÞ τηò ιδιüηταò του ΜÝλουò επιβεβαιþνετατ απü ην

επüμενη ΓενιÞ ΣυνÝλευση τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ με την παòιουσßα των

τqþν πÝμπτων (3/5) των μελþν (απαqτßα) και πλειο.]ηφßο τòιιþν

τετÜqτων (3Ι4) των εγκýòιων ΨÞφrυ" ΕÜν δεν επιβεβαιωθεß, η

αναστολÞ αßòιεται αυτοδικαßωò.

ΜÝλοò που τελεß σε αναστολÞ χÜνει τα δικαþματα που αποQqÝουν

απü την ιδιüτητα του μÝλουò. Δεν επιτòιÝπετατ στα αλλα ΜÝλη τηò

Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ να διατηòιοýν αθλητικÝò επαφÝò με το αποκΛεισμÝνο

ΜÝλοò. Σε πεòιßπτωση μη συμμüqφωσηò, η ΠειθαqχικÞ ΕπιτqοπÞ

μποφεß να επτβÜλλεL τLò πqοβλεπüμενεò κυqþσειò.

¶ρθρο 15: ΔιαγραφÞ ΝΙÝλουò

1. Η ΓενÞ ΣυνÝλευση τηò Ε.Π.Σ ΔΡΑΜΑΣ μποqεß να διαγòιÜψει Ýνα

ΜÝλοò εφ'üσον:

α) παΕιαλεßπει να εκπληqþσετ τLò οικονομικÝò του υποχrοεþσειò Ýναντι

ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

β) παqαβιαζει επανευλημμÝνα ,το Καταστατικüη τουò κανονισμοýò, τιò

αποφÜσεLò Kat οδηγßεò των Ε.Π"Σ" ΔΡΑΜΑΣ, Ε.Π.Ο", FIFA και IIEFA,

γ) υποβÜ,Λλεt μtα διαφορÜ σε Τακτικü ΔικαστÞqιο, εκτüò των

πεòιιπτþσεων üπου οτ κανονισμοß Þ οι δεσμευτικÝò διατÜξετò των

Καταστατικþν των Ε.Π.Ο" ,F.Ι.F.A" και υ.Ε.F"Α" πqοβλÝπουν ειδικÜ Þ

ορßζουν την πQοσφη^ι στα ΤακτικÜ ΔικασÞQ,«,

J.
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δ)

2.

J.

4.

ενεQγεß κατÜ τQüπο που αντßκεLτατ στουò οl(οποýò κατ στα συμΦÝQοντα

τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ.

Το σωματεßο - μÝλοò δι.αγqÜΦεται υποχ.QεωτικÜ απü ην δýναμη τηε

Ε,Π,Σ. ΔΡΑΜΑΣ, ýστεòια απü πqüταση ηò ΕκτελεστÞò ΕπιτòιοπÞ§,

εφ' üσον πεqυλαμβÜνει στιò τÜξεò του λιγüτεqουò απü εßκοσι (20)

ποδοσφαιφιστÝò με δελτßο αθλητιÞò ιδιüτηταG Þ δεν συμμετεßχε, ¾w
δýο συνεχüμενεò ποδοσφαφικÝò πεqιüδουò/ στουò αγþνεò

πqωταθΛÞματοò και κυπÝΛλου που διοòιγανþνετη Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ"

Πòιιν οι λÞrΙη τηε σχετικÞò απüφασηò ,Γηò ΕκτελεστÞò ΕπιτροπÞò για

ην διαγqαφÞ, το σωματεßο - μÝλοò καλεßται εγγqÜφωò ¾ια παqοχÞ

εξηýσεων εντüò οqιζüμενηò πqοθεσμßαò.

Η παòιουσßα των τòιιþν πÝμπτων (3/5) των Μελþν με δικαßωμα ψÞφου

ση ΣυνÝλευση (απαqτßα) εßναι απαqαßτητη πqοκειμÝνου η διαγqαφÞ

να εßναι Ýγκυφη, η δε πòιüταση για ην διαγqαφÞ θα πòιÝπει να

υιοθετηθεLαπü πλειοψηφßα τqþν τετÜòιτων (3Ι4) των εγκýqων r]rιΦrr.

¶ρθρο 16: Παραßτηση. Απþλεια ιδιüτηταò ΝΙÝλουò.

ΜÝλοò μποqεß να παQαLτηθεß οποτεδÞποτε απü την Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ.

Τα αποτε λÝσγατα τηò παQαÞοηò επÝòιχονται μετÜ το τÝλοò τηò

αγòυνιστÞò πεòιωδου. F{ κοινοποßηση ηò παQαß.ηοηò, πòιοκειμÝνου

να ισχýσει αυτÞ, πòιÝπει να πQωτοκολληθεß στη γQαμματεßα ηò Ε.Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ το αòιγüτεòιο τÝσσεQετò (α) μÞνεò πòιιν απü το τÝλοò τηò

αγωνιστÞò περωδου.

Η παqαßτηση δεν ισχýει μÝχQιò üτου το ΜÝλοò, που επιθυμεß να

παqαιτηθεß, εκπληòιþσει üλεò του τιò οικονομικÝò υποχòιεþσειò Ýναντι

των Ε.Π.Ο. και Ε"Π.Σ. ΔΡΑνΙΑΣ.

Η διαλυση του νομικοý πòιοσþπου ενüò σωματεßου - μÝλουò εßτε

εκουσßωò εßτε επιβαΛλομÝνη απü τον νüμο, συνεπιφÝQετ σε κÜθε

πεφßπτωση την απþλεLα τηò ιδωηταò του ριÝλουò.

1.

2-

J.
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ΠqωτοβÜθμιο ποδοσφαιqικü σωματεßο που πεqυλαμβÜνει στιò τÜξειò

του λιγüτεqα απü εßκοσι (20) μÝλη, διαλýεται ανα¾καστικÜ"

¶ρθρα 17: Ανεξαρτησßα τÞò Ε.Π.Σ"Δ., των Μελþν

kaL των ΟργÜνων τηò.

Τα üqγανα ηò Ε.Π.Ý. ΔΡΑΜΑΣ l<al των Σωματεßων - Μελþν τη§ εßναι

εßτε αφετÞ εßτε διοòιισμÝνα. Το παòιüν καταστατικü KaL το

καταστατικü κÜθε μÝλουò τÞζ, καθοqßζει η διαδικασßα η οποßα,

διασφαλßζει την ,.^Þqη ανεξαqτησß.α τηò εκλογÞò Þ του διοqισμοý τουò

απü ην Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Þ το Σωματεßο - ΜÝλοò αντßστοιχα.

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ αποδÝχεται üτι üqγανα που δεν Ýχουν εκλεγεß Þ

διοòιισθεß gýμφωνα με τLò σχετικÝò διατÜξειò, ακüμη και ¾Lα.

πQοσωqLνÞ πεqßοδο, δεν θα αναγνωqßζοντατ απü τιò Ε.Π.Ο., FIFA και

UEFA κατ απü την ßδια ην Ε.Π.Σ "¾Lαºα σωγατε'ιο, - μÝλη τηò.

Οι αποφÜσειò των οqγÜνων που δεν Ýχουν εκλεγεß Þ διοqισθεß

σýμφωνα με ττò σχετικÝò διατÜξειò, ακüμη KcιL γτα πQοσωQτνÞ πεqßοδο,

δεν θα αναγνωQßζονται απü τtò Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA και απü την

ßδια την Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ¾Lαºα σωματεßα- μÝλη ηò.

¶ρθρο 18: Ιδιüτητα των ΟμÜδων.

1. Οι ΟμÜδεò που συνδÝονταL με την Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ θα αναγνωqßζονται

και θα υπÜγονται σ' αυτÞ. Η νομÞ τουò μοφφÞ θο εßναι Σωματεßα,

Þτοι νομικÜ πqüσωπα ιδιωτικοý δικαßου μη κεqδοσκοπικοý χαqακτÞqα.

Η λειτουqγßα των πqωτοβÜθμtων ποδοσφαιqικþν σωματεßων, OL

αqμοδιüτητεò των οqγÜνων l{at επιtòιοπþν τουò/ ºα πqοσüντα

κωλýματα των μελþν των Δ.Σ" εßναι ανÜλογα και αντßστοτχα με τα

πεqυλαμβανüμενα στιò διατÜξειò του παqüντοò καταστατικοý.
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2. Το παqüν Καταστατικü οqßζει το εýòιοò ºζ εξουσLαò, τα δικαιþματα

καt τLò υποχqεþσεLò των ΟμÜδων. Τα καταστατικÜ τουò εγκQßνονται

υποχQεωττκÜαπü την ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ ηò Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ. 
ß

,&,
,h,:ι
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J. Τα αqμüδια üqγανα ,πιò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ οφεßΛουν να λαμβÜνουν

αποφÜσειò για κÜθε θÝμα που αφοqÜ την ιδιüτητα μÝλουò ºζ,
ανεξÜqτητα απü οποιοδÞποτε εξωτεqικü üqγανο.

Απαγοqεýετατ σε κÜθε νομικü Þ φυσικü πòιüσωπο να ασκεß Ýλεγχο σε

πεòιισσüτεòια απü Ýνα πòιωτοβÜθμια ποδοσφαφικÜ σωματεßα και τιò
ομÜδεò τουò/ διακυβεýονταò Ýτσι την ακεqαιüτητα οποιουδÞποτε

αγþναÞ διοqγÜνωσηò.

Απαγοòιεýεται, yLa τη διαφýλαξη τηò ακεòιαþτηταò üλων των

διεξαγüμενων πQωταθλημÜτων, η μεταβολÞ ηò νομικÞò μοqφÞò Þ "ηò
εταφÞε δομÞε ενüò πòιωτοβÜθμιου ποδοσφαφικοý σωματεßου και τηò

ομÜδαò του/ πòιοκειμÝνου να αποκομßσει αθλητικÜ οφÝλη,

επττυγχÜνονταò την πqüκqlσÞ ,τηò Þ ηr λÞ4η Üδειαò συμμετοχÞò σ"ο

πqωτÜθλημοι κατÜ τα ειδικüτεφα οòιιζüμενα στον Κανονισμü

Εòιασιτεχν ικþν Σω μ ατε'ιων τη ò Ε.Π.Ο.

ΙΙΙ. ΕΠΙΤΙΝΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΝΙΟ ΝΙΕΛΟΣ

4.

5.

1.

¶ρθρα 1_9: Επßτψοò πρüεδρOò και επßτψο μÝλοò
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση ττ]ò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ δýναται με απüφασÞ τηs να

απονεßμετ τον τßτλο του επßτιμου πòιοÝδqου Þ του επßτιμου μÝλουò σε

οποιοδÞποτε πòιüσωπο, λüγω ευδüκιμηε υπηòιεσßαò τουι στο Ενωσιακü

ποδüσφαφο.

Οι πòιοτÜσειò αυτÝò υποβÜΖlλονταταπü ην ΕκτελεστÞ ΕπιτòιοπÞ.

Ο επßτιμοò πqüεδqοò Þ το επßτιμο μÝλοò, δýνανται να λαγβÜνουν

μÝQοò στην ΓενιÞ ΣυνÝλευση ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ χωqßò δικαßωμα

ΦÞΦου.

η
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Ιν. ΚΩ^¾ΙΠtΓΑ - ΠΕΡΙοΡΙΣΜοΙ

¶ρθρο 20 : Κωλýματα εγγραφÞò - Περιορισμοß ψπλεκüμενων

προσþπων

1.ΓενικÜκωλýματα.ΔενμποqεßναεßναιμÝλοεσωματεßουÞμÝλοòτων

οqγÜνωνδιοßκησηòσωματεßου-μÝλουòÞμÝλοετ,ηòΕκτελεστιÞò

ΕπιτqοπÞò Þò Ε,Π,Σ, ΔΡΑνΙΑΣ Þ των οqγÜνων τηò Þ ειδικüò

συνεqγÜτηòτουò/οýτεμποqεßνααναλÜβειμεοποιονδÞποτετqüποÞ

μεαπüφασητωνανωτÝqωφοqÝωνοποιαδÞποτεαqμοδωτηταÞÝQγο,

ιδßωòσχετικÜμετηνεκπqοσþπηση,διοLκησηÞδιαχεßqισητουφοφÝα:

α)üποιοòδενÝχεισυμπληqþσεtτοδÝκατοüγδοο(18")Ýτοòτηòηλικßαò

τουΙ

β)üποιοòÝχεικαταδικαστεßαμετÜκληταγιατÝλεσηκακουQγÞματοò,
καθþòκαtüποιοòÝχεικαταδικαστεßσεβαθμüπλημμελÞματΟò

αμετÜκλητα, με δικαστιÞ απüφαση που εκδüθηκε ην τελευταßα

δεκαετßα,εßτεσεποινÞφυλÜκισηòτονλαχLστοντqþν(3)ετþνεßτε,

ανεξÜQτι τα ακü το ýι{,,οò ηò ποινÞ§, για αδÞματα β*ò στουò

αθλητικοýò χþqουò, χαÞση Þ διÜθεση ουσιþν Þ μεθüδων

φαqμακοδιÝγεqσηò/ 
κατασκ οπεlα, κλοπÞ, υπεξαßQεση, δüλια

χqεωκοπßα, λαθqεμποòιßα, φοqοδιαφυγÞ, δωqοδοκßα, δωòοληιΡßα,

παqαχÜqαδη,πλαστογqαφßα,απιστLα,ακατη,εκβßαση,Ýγκλημακατα

τηòγενεÞσιαòελευθεqßαòκαtοικονομικÞòεκμετÜ,λλευσηòτηò

γενετÞσιαòζαÞò,παqÜβασητουνüμουπεqßναQΚωτtκþν,πεqßüπλων

και πεqß μεσαζüντων,

Ειδικüτεqαδε,μÝλητÞòΕκτελεστÞòΕπιτqοπÞòηòΕ.Π'Σ.ΔΡΑΜΑΣ,

üπωòκαtταμÝλητωνΔ.Σ.τωνΣωματεßων_Μελþνττlò,τ'αοποßα

καταδικÜζονταιμεαμετÜκληηδικαστικÞαπüφαση¾LατααδÞματα

πουαναφÝqονταιστηνòινωτÝφωπαqÜγqαφο,εκπLπτουναυτοδßκαια

απüτηνιδιüτητÜτουòκαtαντικαθßστανταLσýμφωναμετtòδιατÜξειò
Ι291



του παQüντοò Κατασταττκοý ,.al του Καταστατικοý τη§ Ε.Π#r.
ß' .,' ,επεφßπτωση παQαπομπÞs με αμετÜκλητο δικαστικü βοýλευυ« "r,r,'rrη'Üνω πqοσþπων, η ΕκτελεστιÞ ΕπιτφοπÞ τηs Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Þ το Δ.Σ.του Σωματεßου-μÝλουò ¸ιò υποχφεοý º..L να αποφασßσει πεφß τηe

αναστολÞò τηò συμμετοχÞ ò τουòι

γ) üΠΟΙΟò ÝΧεΙ στεφηθεß με αμετÜκλητη δικαστικη απüφ αση ταπολιτικÜ
του δικαιþματα καL¾Lαüσο χφονικü διÜστημα διαφκεßη στÝqηση.

2. ΠοδοσüαιqικÜκωλýματα.

α) ΔιαιτητÝò: Οι εν ενεφγεß-α καt μη εν ενεqγεßα διαιτητÝò δεν
επιτφÝπεταL να εßναι μÝ^η αθλητικοý σωματεßου. Δεν επιτòιÝπεται ηυποβοΛÞ υποζτηφιüηταò δι,αιτητÞ, εν ενεQγε* Þ μη, κατ η συμμετοχÞ
του σε αQχαιQεσßεò ποδοσφαιφικοý σωματεßου - μÝλουò .Γηò Ε.Π.Σ.
ΔΡΑΜΑΣ ¾Lα την ανÜδειξη του Διοικητικοý Συμβουλßου (του
σωματεßου) Þ "ηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτòιοπÞò ("ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑνΙΑΣ) ÞÜ,Λ,λου οqγÜνου διοßκησηe, διαχεφισηe Þ εκπφο σþπησηe,πqιν απü ηνπαφÝλευση πÝντε (5) πλÞφων ετþν απü τη διαγφαφÞ του απü τα
μητφþα τηò (Κ,Ε,Δ,) Ε,Π,Ο. Þ ,rιò ¸νωσηe στην απα'tαανÞκε Þ "rßυπαφÝλευση πÝντε (5) ετþν απü τηΙÞξη του τελευταßου διοφιστηφßου
του, Η ημεqομηνßα διαγφαφÞò του πιστοποLεßται με κÜθε νüμιμο
τφüπο, Η κατÜ παqÜβαση τηs διÜταδηe αυτÞò συμμετοχÞ του, ωò
υΠΟÞφßΟυ, σε αò)χαφεσßεò σωματεßου - μÝΛουò Þ ,ηò Ε,π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ
και η τυχüν εκλογÞ του εßναι αυτοδ(καιαÜκυφεò. Ωò διαιτητÝò, για την
εφαφμογÞ τηò δtαταξηò αυτÞe, θεωòιοýνται επßσηe ,.al οι βοηθοßδιαιτητÝò οι πα8αηQιτÝò και οτ εκπαιδευτÝò διαιησßαò.

πqοπονητÝò, Οι εν ενεqγεßα καt μη εν ενεφγεßα πQοπονητÝò δεν
επιτòιÝπεταL να εßναι μÝ^η αθλητικοý σωματεßου. Δεν επιτòιÝπεται ηυποβολÞ υποψηφιüºταò πφοπονητÞ , €γ ενεφγεßα Þ μη, και ησυμμετοχÞ του σε αQχαL*εσßεò ποδοσφαφικοý σω;-ιατεßου - μÝ,,\ουò Þ

1Ý.
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τηò Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ για την ανÜδειξη του Διοικητικοý Συμβουλßου

(του σωματεßου) Þ οιò ΕκτελεστικÞò ΕπιτφοπÞò (ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ)

Þ ÜΛλου οqγÜνου διοßκησηò, διαχεßòιισηò Þ εκπqοσþπηση§, πòιιν απü

ην παqÝλευση πÝντε (5), πλÞqων ετþν απü την κατÜθεση του

διπλþματüò του kal την αποδεδειγμÝνη τελευταßα ενασχüλησÞ του ωò

πòιοπονηÞ. Η κατÜ παqÜβαση φ§ διÜταδηò αυτÞò συμμετοχÞ ωò

υποÞφßου/ σε αQχαφεσßεò σωματεßου - μÝλουò Þ "rιò 
Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ

κατ η τυχüν εκλογÞ του εßναι αυτοδßκαια Üκυòιεò.

ΠοδοσφαιqιστÝò" ΠοδοσφαφιστÞò μποòιεßνα εγγQαφεß, με αßτησÞ του,

ωò μÝλοò σε σωματεßο, σýμφωνα με τουò üòιουò κατ τιò πòιοýποθÝσειò

του καταστατικοý του, μετÜ την παqÝλευση 30 μηνþν απü την

τελευταßα σ-υμμετοχÞ του σε επßσημο ποδοσφαφικü αγþνα, η οποßα

βεβαιþνετατ απü την Ε.Π.Ο. Επßσημοò ποδοσφαφικüò αγþναò εßναι ο

αγþναò που διοφγανþνεται απü για, εθνÞ ομοσπονδßα Þ διεξÜγεται

με την Ýγ«q*Þ ºζ. ¸να Ýτοò μετÜ ην εγγQαφÞ του ο ποδοσφαφισαjò

ακοκτÜ το δικαßωμα του εκλÝγειν και εκλÝγεσθαι.

Κωλýματα λο ιπþν πqοσþπων,

Δεν εππòιÝπεται να εßναι μÝλη ποδοσφαφικοý σωματεßου, το

πQοσωπτκü του σωματεßου, για üσο χqüνο διαòικεß η πÜσηò φýσεωò

σýμβαση εqγασßÜò του με αυτü και yLa Ýνα (1) χqüνο απü τη λÞξη τηò,

καθþò επÞò και üσοι συνÜπτουν *μβ«οη με το σωματεßο για

παqοχÞ υττηòιεσιþν Þ γ* εκτÝλεση Ýqγου με αμοιβÞ εßτε ατομικα, εαε

ωò εταßòιοι πqοσωπικþν εταφεþν, εßτε ωò μÝλη διοßκησηò

κεφαλαιουχικþν εταιòιεþν για üσο χqüνο διαqκεß η σýμβαση παqοχÞò

υπηòιεσιþν Þ η εκτÝλεση του Ýqγου καL¾Lα, Ýνα (1) χqüνο μετÜ την, με

οποιονδÞποτε τòιüπο, αÞξη Þ Λýοη ηò συμβασηò Þ ,η" παòιÜδοση του

ÝQγοrr, αντßστοιχα.

*-9*'"

γ)

J.

α)
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β) δεν επιτqÝπετατ να εßναι μÝλη Διοικητικοý συμβουλßου Þ ΕξελεγκτικÞε

ΕπιτqοπÞò σωματεßου - μÝλουò τηò Ε.Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ, οýτε να εßναι

αντιπòιüσωποß του στην Ε.Π.Σ" ΔΡΑΜΑΣ:

βο) ÝμποòΙοι αθλητικþν ειδþν, καθþò και οτ μÝτοχοι, εταßòιοι,

διαχεφιστÝò και μÝλη του διοικητικοý συμβουλßου αθλητÞs
ανþνυμη§ εταφßαò και κÜθε εßδουò εμποqικÞε εταιòιßαò, εφüσον

αυτÝò Ýχουν ωò αντικεßμενο εòιγασιþν τουò την εμποqßα Þ "η,
κατασκευÞ κÜθε εßδουò αθλητικþν ειδþν,

ββ) üσοι διατηqοýν επιχεφÞσετò πQογνωστικþν και στοÞματοò για
αγþνεò ποδοσφαßqου , καθþò 

'.aL 
οι σýζυγοι, τα τÝκνα κατ oL

γονεßò τουò.

γ) Δεν επιτòιÝπετατ να εßναι μÝλοò των οqγÜνων διοßκησηò σωματεßου -
μÝλουò Þ ηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτφοπÞι ηò Ε,Π.Τ. ΔΡΑΜΑΣ Þ των

οqγÜνων αυττ\ε, οýτε επιτòιÝπετατ να αναΛÜβει με οποιονδÞποτε

[ι
ι. ' "ξßhτ,
\r"- ", ',;γ;

'"";:.,*_'

τòιüπο Þ απüφαση των ανωτÝqω φοqÝων οποιαδÞποτε αqμοδιüτητα Þ

με την εκπòιοσþπηση, διοßκηση Þ διαχεßòιιστß του

μÝτοχοò, εqγαζüμενοò Þ συμβαλλüμενοò με

ποδοσφαιòιικþν πòιοπονητικþν κÝντòιων κÜθε

ÝQγο, ιδßωò σχεττκÜ

φοqÝα, ιδιοκτιlτηò,

οποιαδÞποτε απ'ια.,

μοαφÞò («.χ. 5Χ5 κ.λπ.), στα οπο'τα εκπαιδεýονται Þ αγωνßζονται

ποδοσφαφwτÝò Þ εν γÝνει κα/,λιεφγεßται το Üθλημα του ποδοσφαφου.

Ισχýò κωλυυÜτων

Τα αναφεqüμενα στιò παòι.1, Ü, β, γ, γεντκÜκωλýγατα, πòιοκειμÝνου να

δýναται κÜποιοò να εßναι μÝλοò σωματεßου Þ τηò διοÞσηε σωματεßου

- μÝλουò τηò Ε"Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ κ.ο.κ., ισχýουν KaL αποτελοýν κωλýματα

yla οποτοδÞποτε πòιüσωπο εμπλÝκετατ στον χþQο του ποδοσφαßòιου,

üπωò ενδεικτικÜ, διαιητÝò, παqατηqητÝò, πòιοπονητÝò,

δ ιαμ εσολ αβητÝò (agents) αγ þν ων κα ι ποδοσφα φ ιστþν.

4"
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5. ΑτταγοqευμÝνεò συμβÜσειò

ΑπαγοqεýεταLσεσωματεßα_μÝληκαtστηνΕ.Π.Σ"ΔΡΑΜΑΣησýναι{.τι.1

πÜσηò φýσεωò σýμβασηε (Ýqγου, μßσθωσηε, εòιγασßαò κλπ) με

πòιüσωπα που Ýχουν συγγενÞ οχÝοη μÝχQι και δευτÝqου βαθμοý με

οποιοδÞποτε μÝλοò του Δ.Σ. σωματεßου _ μÝλουò Þ ,Γηò ΕκτελεστικÞò

ΕπιτqοπÞò,τηò Ε.Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ. Η τυχüν υπογqαφεßσα σýμβαση εßναι

Üκυqη, κÜθε δε μÝλοò του Δ,Σ, του Σωματεßου Þ ηò ΕκτελεστικÞò

ΕπιτqοπÞò ,Γηò Ε.π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ που συμμετεßχε στην σýναι]η τ,lò

σýμβασηò, εκπßπτει του αξþματοò του,

6" Κωλýματα απü ττειθαqχικÝò ποινÝò

ΑπαγοqεýεταLηεμπ,λοκÞ,μεοποLαδÞποτειδωτητα,στοχþòιοτου

ποδοσφαßqου,κÜθεπòιοσþπουστοοποßοÝχειεπιβΛηθεLμετελεσßδικη

απüφασητωνδικαστικþνοqγÜνωντουπαqüντοòΚαταστατικοýκαι

του καταστατικοý τιιò Ε,Π.Ο,, η ποινÞ ηò απαγüρευσηò ενασχüλησηò

με τιò δqαστηqþτητεò του αθλÞματοò του ποδοσφαßqου και για üσο

χφüνο διαqκεß η ποινÞ αυη, ßνΙε ην Ýκδοση Þζ οικεßαò απüφασηe

κÜθε πφüσωπο εκπßπτει Üμεσα και αυτοδßκαια ηò τυχüν ιδιüτητÜò

του. Η Ýκπτωση των κωλυüμενων πqοσþπων διαπιστþνεταL με

απüφαση του αqμüδιου οqγÜνου τηò διοqγανþτQαò Þ οιò Ε,Π,Ο, σε

κÜθε πεòιßπτωση, εντüò δýο (2) μηνþν απü ην,l,Þφι--ι του παqüντοò,

ν. οΡΓΑ^ΙΩΣΗ _ ΛΕΙΤο¾ΡΤΙΑ

¶gθgο 21: ¼gγανα τη§ ¸νωση§

1. Τα üqγανα ηò Ε,Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ εßναι τα ακüλουθα:

α) η ΓενιÞ ΣυνÝλευση/ που αποτελεß το ανþτατο üqγανο,

β) η ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ (πqþην Δ,Σ,) που εßναι το εκτελεστικü

üqγανο,

¾) η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτQοπÞ,

[3 3]



η ΠειθαqχÞ ΕπιτφοπÞ, η Λειτουφγßα ηò οπο'ιαò πεφιγqÜφεται
αναΛυτικÜ στο Üqθqο 40 του παφüντοò και

η ΕπιτqοπÞ Διαιησßαò, η λειτουqγßα ηò οπο'ιαò πεqτγφÜφεται
αναλυτικÜ στο Üφθqο 42 του παòιüντοò.

Τα üqγανα τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εκλÝγονται Þ οφßζο ντατ απüτην ßδια,
χωQßò καγ'ια.ξω"ÝφÞ επφφοÞ και σýμφωνα με τιò δι.αδικασßεò που
πφοβλÝπονται στο παòιüν καταστατικü και τουò σχετικοýò
Κανονισμοýò.

Τα ωò Üνω üqγανα και τα μÝΛη τουò εßναι ανεξÜqτητα μεταξý τουò.
ΜÝλοò ενüò οργÜνου δεν συμμετÝχει στην ουζÞοι-ι οποιουδÞποτε
θÝματοò Þ απüφαòτηe, εφüσον αφοφÜ τον ßδιο Þ το σωματεßο με το
οποßο συνδÝεται Þ αν υφßσταται σýγκφουση συμΦεòιüντων Þ υπüνοια
σýγκqουση ò συ μφεqüντων "

Οι μüνιμεò επLτQοπÝò που αναφÝòιοντατ στο Üqθqο 43 δεν Ýχουν την
ιδωτητα οqγÜνων τηò Ε.Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ αλλÜ Ýχουν συμβουλευτικü -
λε ιτουòιγικü χαqακÞqα"

Η ΕκτελεστÞ ΕπιτòιοπÞ Ýχει η δυνατüτητα συγκQü"ηοηò ειδικþν
επιτòιοπþν ε Lσηγητικοý χαòιακÞQα.

3, Η θητεßα των μεΛþν των ανωτÝφω οòιγÜνων και επττQοπþν ακολουθεß
τη θητεßα των μελþν ,τηò ΕκτελεστικÞe ΕπιτqοπÞe, με την επιφýλαξη
των ειδικþν òιυθμßσεων του παφüντοò καταστατικοý που οqßζουν
Üλλωò" Τα απεφχüμενα μÝλη εξακολουθοýν να ασκοýν τα καθÞκοντÜ

δ)

ε)

2"

4.

αδικαιολüγητηò απουσ'ταò του αιτüτQειò (3) συνεχεßò συνεδòιιασειò.

τουò μεχ8L τη òΓυγκ8ü"ηοη του νÝου οòιγÜνου.

Η ΕκτελεστLÞ

να απαλλÜξετ

επιτòιοπÞò που

θητεß"αò του

ΕπιτqοπÞ ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ, βε απüφασÞη§, μποqεß
απü τα καθÞκοντÜ του οποιοδÞποτε μÝλοò οqγÜνου Þ
Ýχει διοφισθεß με απüφασÞ ºζ και πQLv η λÞξη 

"ηòσε πεòιιπτþσειò òτυνδqομÞò σπουδαßου λüγου Þ

'ι,,]
'\q*Ý**
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5. Ωò Πqüεδqοò των επιτòιοπþν που QητÜ αναφÝqονται στο παqüν

καταστατικü οqßζεται μÝλοò τÞζ ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞò τηò Ε"Π"Σ.

ΔΡΑΜΑΣ, ενþ στLò επLτqοπÝò που θα συσταθοýν με απüφαση ηò

ΕκτελεστιÞò ΕπιτqοπÞò μποqεß να οòιισθεß και οποιοδÞποτε Üλλο

πòιüσωπο.

6. ΚανÝναò δεν μποòιεß να μετÝχει ωò μÝλοò σε πεQLσσüτεqα του ενüò

üqγανα Þ επιτqοπÝò με εξαßqεση τα μÝλη τηò Ε.Ε. Η συμμετοχÞ των

μελþν τηò Ε.Ε. εßναι πÜντοτε Üμισθη"

Τα μÝλη üλων των οqγÜνων του παòιüντοò Üqθqου πòιÝπει:

να ε ßναι ¸λληνεò πολßτεò,

να απολαμβÜνουν dÞqrò των αστικþν kal ποΛιτικþν τουò

δικαιωμÜτων,

γ) να Ýχουν τα πqοσüντα/ η γνþση κατ την εμπειqßα του αντLκειμÝνου

των αQμοδιοτÞτων του οòιγÜνου Þ ηò επιτòιοπÞ§,

δ) πòιοκειμÝνου ¾Lα ην ΠειθαqχÞ ΕπιτqοπÞ να μην Ýχουν σχÝση

εξÜqτηο-ηò Þ εντολÞι με τα διαγωνιζüμενα σωματεßα Þ Π,Α,Ε, Þ

ποδοσφαφ ιστÝòÞ πqοπονητÝò Þ διαμεσολαβητÝò μετεγγQαφþν κλπ.,

ε) να μην εμπßπτουν στα κωλýματα KaL στουò πεQLοQLσμοýò του Üqθqου

20 του παòιüντοò καταστατικοý. Ειδικüτεqα μÝλη φG ΕκτελεστÞò

ΕπιτqοπÞò ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ºα oπoLa καταδικÜζονται με

αμετÜκλητη δικαστικÞ απüφÜση yla τα αδικÞματα πΟυ αναφÝòιονται

στο ωò Üνω Üqθqο, εκπLπτουν αυτοδßκαια απü την ιδιüτητÜ τουò κατ

αντικαθßστανται σýμφωνα με τLò διατÜξειò του παqüντοò. Σε

πεqßπτωση παQαπομπÞò του§ με αμετÜκλητο δικαστικü βοýλευμα για

κακοýqγημα, η ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ υποχòιεοýται να αποφασLζει

πεqß ηò αναστολÞò Þ μη τηò συμμετοχÞò τουò,

8. Δεν μποòιοýν να εßναι μÝλη των οqγÜνων Kat επιτφοπþν ηò Ε.Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ διαιτητÝò, πQοπονητÝò, ποδοσφαιqιστÝò και υπÜλληλοß τηò,

α)

β)

[3 5]



9.

κατÜ τα ειδικüτεqα αναφεòιüμενα στο Üqθqο

κατασºαºικοý.

Τα συλλογικÜ üqγανα κατ oL επιτòιοπÝò συνεδòιιÜζουν νüμτβÜ d,v τfl

παòιüντα μÝλη εßναι πεòιισσüτεQα των απüντων, οι δε αποφÜσειò τουò

λαμβÜνοντατ με º} απüλυη πλειοrj"]Φßο των παòιüντωνι εκτüò αν

Üλλωò οòιßζεται στο παòιüν καταστατικü.

Α. rENIIa{ Σγ}/Ε^ΕΤΣΞΙ

1.

2.

J.

1,

2.

J.

¶ρθρο 23: Καθ ορισμüò των Αντιπροσþπων

ΚÜθε πqωτοβÜθμιο ποδοσφαφικü σωματεßο - μÝλοò εκπQοσωπ επατ

στη ΓενÞ ΣυνÝλευση με Ýναν μüνο αντιπòιüσωπο"

ΚÜθε αντιπòιüσωποò εκπQοσωπεß μüνο Ýνα σωματεßο.

ΚÜθε σωματεßο-μÝΖ\οò οqßζει, με απüφαση ,τηò ΕκτεΛεστιÞε ΕπιτqοπÞs

Þ του Διοικητικοý Συμβουλßου του/ τον αντιπφüσωπο 7tου θα το

[36]

¶ρθρο 22: Ορισμüò και Σýνθεση

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση αποτελεßτατ απü το σýνολο των πqωτοβÜθμτων

ποδοσφαιòιικþν σωματεßων - μελþν τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ και αποτελεß

το ανþτατο üqγανü ,.ηò, Μüνο μια νüμιμα συγκΛηθεßσα συνÝλευση

Ýχει το δικαßωμα να λÜβει αποφÜσειò"

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση μποqεß να εßναι τακτικÞ Þ Ýκτακτη.

Ο Πqüεδqοò τΓιò ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞε διευθýνει ττò εQγασßεò ,τηò

ΓενικÞò ΣυνÝλευση§"

4. Τα μÝλη τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτòιοπÞò και ºò ΕξελεγκτικÞε ΕπιτqοπÞ§

δεν μποòιοýν να εßναι αντιπòιüσωποL Σωματεßων -Μελþν κατÜ,την

ΓενιÞ ΣυνÝλευση, αλλÜ μποòιοýν να συμμετÝχουν σ' αυτÞν χωQßò

δικαßωμα ,ΙηΦοr. Κατ' εξαßQ.οη δικαιοýνταL να εßναι αντιπòιüσωποι

των σωματεßων -μελþν, με πλÞqη δικαιþμαºαι στLò συνελεýσετò των

αqχαφεσþν.
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εκπQοσωπÞσει στην ΓενÞ ΣυνÝΖ\ευση κατ Ýναν αναπΛηQωÞ του, Ο

αντLπQüσωποò του σωματεΙου και ο αναπληQω,τÞò του πQÝπει να εßναι

τ,ακτικÜ μÝλη του σωματεßου κατ με δικαþματα εκλÝγειν κατ

εκλÝγεσθαι.

ΚÜθε σωματεßο - μÝλοò διαθÝτει μßα ψÞφο στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

Μüνο οτ εκπQüσωπdι που εßναι παòιüντεò Ýχουν δικαßωμα ι|Þφου. Η

φÞφοò δια αντιπòιοσþπου Þ με επιστολÞ δεν επιτòιÝπεται.

Η συμμετοχÞ των αντLπQοσþπων στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση

γνωστοποιεßται στην Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ με Ýγγqαφο. Το ειδικü

πληqεξοýσιο Ýγγqαφο του αντLπQοσωπευüμενου σωματεßου - μÝλουò

κατατßθετατ στην Γòιαμματεß« 
"ηò 

Ε.Π.Σ" ΔΡΑΜΑΣ το αqγüτεqο τqεßò

(3) ημÝqεò πQLv την σýγκληση º§ ΓενÞò ΣυνÝλευσηò και μÝχqι την

14.00 μ,μ. ηò τελευταßα§ ημÝqαò. Επß πεQLσσοτÝqων πληqεξουσßων

εγγqÜφων υπεQτσχýει το πιο πqüσφατο και αυτü που κατατÝθηκε

τελευτα.ßο στην γòιαμματεßα τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ (φÝφει νεþτεòιο

αqιθμü πòιωτοκüΛλου),

Τα σωματεßα,γιο, να εκπQοσωπηθοýν στη ΓενÞ ΣυνÝλευση πqÝπει να

εßναι ταμειακþò εντÜξει KaL να Ýχουν νüμιμα εκλεγμÝνεò διοÞσειò.

Σωματεßο - μÝλοò που Ýχει διοßκηση διοqισμÝνη απü Ýνα τακτικü

ΔικαστÞòιιο, Ýστω κατ ¾Lα πqοσωqινÞ πεòιßοüο, δεν μποqεß να

συμμετÜσχεL σην ΓενÞ ΣυνÝλευση τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ.

Στεòιεßται του δικαιþματοò ,Ιrηφου στιò ΓενικÝò Συνελεýσειò τηò Ε.Π.Σ"

ΔΡΑΜΑΣ κÜθε σωματεßο, εφüσον στο πQο τηò ΓενÞò ΣυνÝλευσηò

ημεqολογτακü Ýτοò δεν εßχε συμμετοχÞ σε αγþνε§ με δεκαοχτþ (18)

τουλÜχιστον ποδοσφαφιστÝò, πλην των ειδικþν μοqφþν ποδοσφαßòιου

(ΣÜλαò και Αμμου) η συμμετοχÞ στουò αγþνεò των οποßων qυθμßζεται

απü ειδικüτεqεò διατÜξειò. Η συμμετοχÞ αποδεικνýεται απü τα

επßσημα φýΛΛα αγþνων που διοqγανþνονται αποκλειστικÜ απü την

Ε"Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Þ η" Ε.Π.Ο. Ωò συμμετοχÞ νοεßται η χQησιμοποßηιτη
L3º1

4.

5.

6.

η



ποδοσφαιQLσÞ σε αγþνα και üχι η απλÞ αναγqαφÞ του στο ΦýΛλο f_ ,'"{ι,ι tt ιγ
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¶ρθρο 24: Αρμοδιüτητεò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση'Ýχει τιò ακüλουθεò αqμοδω¸ητεò:

α) τον οQισμü τqþν (3) εκπqοσþπων γτα τον Ýλεγχο τηò τÞαησηò των

πòιακτικþν τηò Γεν ικÞò ΣυνÝλευση§,

β) τον οQLσμü τqþν (3) ψηlφολεκτþν - ΕφοqευτιÞò ΕπιτφοπÞò,

γ) την Ýγκqιση των διοικητικþν πεπòιαγμÝνων τηò ΕκτελεστÞò

ΕπιτòιοπÞ§,

δ) την Ýγκqιση του πòιοýπολογισμοý και απολογισμοý,

ε) την Ýl.κqιση Þ τqοποποßηση του καταστατικοý,

στ) την εκΛογÞ ανÜ τετòιαετßα του ΠqοÝδqου ιcal των μελþν Þò
Εκτελεστ ικÞò Επ ιτq οπÞò,

ην εκλογÞ των μελþν ηò ΕξελεγκτιÞò ΕπιτòιοπÞò,

την απüφασηò εισδοχÞò, αναστολÞò ιδþτηταò Þ αποβολÞò ,κΛπ.

σωματεßου-μÝλουò,

την απüφαση αποδοχÞò τηò παqαßτησηò ενüò μÝλουò,

την απüφαση ¾tα τα τÝλη εγγφαφÞò των μελþν ºζ και για την

τακ,τοποßηση των òτυνδqομþν ºουòι μετÜ απü εLÞγηση ηò
Εκτελεστ ιÞ ò Επ ιτq οττÞò,

την συßÞτηση και λÞι|,,η απüφασηò επL πòιοτÜσεων - θεμÜτων των

σωματεßων- μελþν η§,

ην λÞ{η απüφασηò, κατüπτν πòιοτÜσεωò ηò ΕκτελεστιÞò ΕπιτqοπÞG,

για ,Γην απονομÞ του τßτλου του επßτιμου πòιοÝδòιου Þ του επßτιμου

μÝλουò τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

την διαλυση ηò Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ και

την λÞψη απüφασηe !τα οποιοδÞποτε dν\Λο θÝρια.

ζ)

η)

θ)

ι)

ια)

ιβ)

tγ)

ιδ)
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1.

¶ρθρο 25: Απαρτßα τηò ΤενικÞò ΣυνÝλευσηò

Η ΓενÞ ΣυνÝλευση λαμβÜνει Ýγκυqεò αποφÜσειò μüνον üταν

παqευqßσιòεταL κατ εl(πQοσωπεßται η απüλυη πΖ\ειοψηφßα (πλÝον του

50%) των σωματεßων_μελþν που Ýχουν δικαßωμα ΨÞφο" (απαqτßα), με

,,,, ''Ι 
^.., την επφýλαδη ειδικþν qυθμßσεων που πqοβλÝπονταL στο παQον

ι
Ι
,
t

,/

ΚαταστατLκο.

2. ΕÜν δεν υπÜòιχει απαqτ|ιοι, τüτε η ΓενικÞ ΣυνÝλευση επαναλαμβÜνεται

εντüò 24 ωqþν μετÜ την πφþτη, με ην αυη ημεqÞσια διÜταξη, Σ'η'

επαναληπτιÞ αυτÞ συνεδqßαση η ΓενικÞ ΣυνÝλευση αποφασßζει

νüμιμα οποιοσδÞποτε kcιl αν εßναι ο αqιθμüò των παQLσταμÝνων

μελþν εκτüò αν θÝμα,τηò ημεαÞσιαò διÜταξηò αφοqÜ πεòιιπτþσετò γτα

τιò οποßεò πqοβλÝπεται ειδικÞ απαqτßα"

¶ρ

1.

2.

θρο 26: ΑποφÜσειò

Η ΓενÞ ΣυνÝλευση δεν δýναταL να Ζ\Üβει απüφαση επß θÝματοò που

δεν πεqι,λαμβÜνεταL στην ημεφÞσια διÜταξη,

Τα σωματεßα - μÝλη ασκοýν το δικαßωμα ψÞφου τουò μÝσω , 
των

νομßμων αντιπQοσþπων. ΚÜθε αντιπòιüσωποò Ýχει το δικαßωμα μιαò

.l,ÞΦουκαιδενδýναταινααντLπqοσωπεýσεLπεQtσσüτεqααπüÝνα

μÝλη Ο αναπληqωματικüò αντιπqüσωποò ψηφßζει μüνον εφ' üσον

απουσιÜζει ο τακτικüò,

ΟιαποφÜσειòλαμβÜνονταιμετηναπüλυτηπλειοιρηφßα(πλÝοντου

50%) των εγκýòιων φÞφ,ο, εκτüò των πεòιιπτþσεων που απü ττò

διατÜξειò του παqιüντοò Καταστατικοý πqοβλÝπεται ειδÞ πλειοιβlφßα

Þ απαqτßα.

ΨηφοδÝλτι.αÜκυòιαγtαοποLοδÞποτελüγο,,,\ευκÜι[ηφοδÝλτιαÞÜλλεò

μοQΦÝòαττογ\eδενσυγκαταλÝγονταtστηνκαταμÝτòιησητωνεγΚυQων

3-

4.

ΦßΦ«r.
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5, Οι αποφÜσειò λαμβÜνονται με ονομαστικÞ «^Þση κÜθε μÝλουò και
εκδÞλωση ττιò ψÞΦου, εκτüò εÜν αποφασιστεß απü τα2Ι3 των μελþν
μυσΤΙÞ ψηφοφοqtα, Οι αqχαιφεσßεò διενεòιγοýγται πÜγτοτε με
μυστικÞ ιß,,ηφοφοqßα.

Η 
'ΡÞΦοò 

απüντοò μÝλουò με επLστοΛÞ δεν επιτòιÝπεται. Οι αποφÜσειò
που ΛαμβÜνονται-απü η συνÝλευση τßθενται σε ισχý την επüμενη
ημÝQα απü την Ýγ«qrÞ τουò/ εκτüò εÜν η ΓενικÞ ΣυνÝλευση οφßσει
διαφοqετικÜ Þ εÜν απαιτοýνται πεφαιτÝòιω νüμιμεò διαδικασß εò (π.χ.
τòιοποπο ßηση καταστατικοý).

α) Για την τòιοποποßηση του καºασºαττκοý απαιτεßται απαρτ'ια
των δýο τòιßτων (2Ι3) των Σωματεßων - μελþν ,.al πλειοÞφßα των
τòιιþν τετÜòιτων (3Ι4) των εγκýòιων φÞφrr,

β) Για την αναστολÞ ιδιüηταò σωματεßου - μÝλουò Þ ην αποβολÞ του
απαττεπαt απαqτ'ια των δýο τòιßτων (2ι3) των σωματεßων -μελþν και
πλειοψηφ'τατων τqιþν τετÜφτων (3Ι4) των εγκýqων ΨÞφrυ.

γ) Για την αποδοχÞ πqüτασηò μομφÞò κατÜ μÝλουò Þ μελþν ºò
ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞe απαττεκατ απαqτ'τατων δýο τφßτων (2Ι3) των
Σωματεßων - μεΛþν κατ πλειοι{.τηφßα των τqιþν τετÜòιτων (3Ι4) των
εγκýφων ΨÞφω""

Αν κατÜ την πqþτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση δεν επιτευχθεß ι αυξημÝνη
απαρτßα, που απαπεßται γι-α την λÞÞ απüφασηò στtò πεòιιπτþσ εò α, β

'.al γ του παòιüντοò Üqθqου, αλλÜ καL¾ιοLκÜθε Üλλη πεqßπτωση üπου
απαπεLται αυξημÝνη απαòιτßα και ειδιÞ πλειοψηφ Ü, º επαναληπτÞ
ΓενικÞ ΣυνÝλευση συνεδqιÜζει νüμιμα και μποQεß να λÜβυαπüφαση
εφ' üσον παòιευòιßαòονταL σ' αυτÞν πεòιισσüτεòια απü τα γτσÜ(50% +1)

των Σωματεßων-Με λþν κατ πλειοι|ηφ'ια των τòιιþν τετÜφτων (3Ι4) των
εγκýφων ,Ιοιφω""

Ο ΓqαμματÝαò τηe ΕκτελεστιÞs ΕπιτqοπÞò εßναι υπεýθυνοò yLa ην
καταγqαφÞ των πφακτικþν τηò Γενυòηe ΣυνÝΖ\ευσηò. Τα τßφακτικÜ

),
ß

6.

δ)

8.
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ελÝγχοντ αι απü τα πQοò τον σκοπü τοýτο εκλεγμÝνα μÝλη τºζ και

εγκòιßνονται οQιστLκ α απü την επüμενη ΓενικÞ ΣυνÝλευση,

1. Η τακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση συγκαλεßται το μÞνα ΜÜιο κÜθε

Ýτουò. Η πqüσκλη-ι- οη συνÝλευση αποστÝΛλεταL πQo δÝκα (10),

τουλÜχιστον, ημεqþν ακü την οqιζüμενη ημÝqα σýγκλησ,lò και

αναφÝqει συγκεκQιμÝνα τα πQοò συζÞ,,ηση θÝματα, τον τüπο και χqüνο

διεξαγωγÞò,τηò.

ΤαπòιοòσυζÞτÞστΙθÝματαοò»ßζονταιαπüτηνΕκτελεστικÞΕπιτqοπÞ.Ο

διοικητικüò απολογισμüò, ο πqοýπολογισμüò ιcal ο οικονομικüò

απολογισμüò καθþ ò καLκÜθε ÜΛλο σχετικü Ýγγqαφο (τqοποποιησειò

καºασºααικοý κλπ,) αποστÝ,λ,τ\ονταL στα μÝλη πÝντε (5) ημÝqεò πQLv

απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση,

¶ρθρο 28: ΗμερÞσια διÜταξη ΤακτικÞòΓενικÞG ΣυνÝλευσηò

Ο ΓqαμματÝαò Þò ΕκτελεστιÞò ΕπιτqοπÞò συντÜσσεt ¸ην ημεQησLα

διÜταξη των πQοò συζÞ,τηση θεμÜτων ηò ΓενικÞs ΣυνÝλευσηe

òτýμφωνα με τLò πqοτÜσειò τÞζ και τιò πòιοτÜσειò των σωματεßων _

Μελþν.

Η ημεqÞσιτι διÜταξη ηò Γενικýò ΣυνÝλευσÞ§ μποqεß να πεqιλαμβÜνει

τα ακüΛουθα θÝματα ι<al με ,την κÜτωθι σειòιÜ:

μßα δÞλωση üτι η ΓενÞ ΣυνÝλευση Ýχει συγκληθεß και συσταθεß

σýμφωνα με το Καταστατικü τηe Ε"Π"Σ" ΔΡΑΜΑΣ,

ανÜγνωση καταλüγου εκπòιοσþπων των σωματεßων - μελþν κατ

Ýλεγχο απαρτ'ταò,

Ýγ*Q*η τηò ημεαÞσιαò διÜταξηò,

οριιλßα τσυ ΠqοÝδqου,

¶ρθρο 27: ΤακτικÞΓενιÞ ΣυνÝλευση

ι41]
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ε) οQισμü τQιþν (3) μελþν τηò yla τον Ýλεγχο των πòιακτικþν,
στ) οqισμü τòιιþν (3) ι|.,τlφολεκτþν,

ζ' αναστολÞ ιδιüτηταò Þ αποβολÞ ενüò σωματεßου - μÝλουò (εÜν
υφßσταται τÝτοιο θ Ýμα),

η) επικýφωση των πQακτικþν ηò πQοηγοýμενηs ΓενιÞe ΣυνÝλευσηe,
θ) Ýκθεση *«, Ýγ*qrη πεπòιαγμÝνων ττ|§ ΕκτελεστÞò Επιτq οπÞe,
ι) Ýκθεση και Ýγκòιιση οτκονομτκοý απολογισμοý,

ια) Ýκθεση και Ýγκòιιση του πòιοýπολογισμοý,

ιβ) ,ΙηιΦ,η πòιοτÜσεων ¾Lα τòιοποποßηση του ΚαταστατικοÞ του
Κανονισμοý που διÝπει την εφαqμογÞ του Καταστατικοý κατ τLò

ΠÜγΙεò ΔιατÜξειò ¸ηò ΓενιÞò ΣυνÝλευσηò (εÜν υφßσταται τÝτοιο
θÝμα),

ιγ) συζÞηο-η πòιοτÜσεων που υποβÜ,λλονται απü τα ΜÝλη κατ ην
ΕκτελεστικÞ ΕπιτòιοπÞ, σýμφωνα με την διαδικασßα που οòιßζεταL στην

παqÜγqαφο 1,

ιδ) εκλογÞ του ΠòιοÝδòιου και των μελþν ηe ΕκτελεστÞs ΕπιτqοπÞs
üπωò και των μελþν τηò ΕξελεγκτικÞe ΕπιτqοπÞò (εÜν υφßσταται
τÝτοιο θÝμα),

αναγνþòιιση νÝων σωγατεLων - μελþν (εÜν υφßσταται τÝτοιο θÝμα).
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση δεν θα λαμβÜνει απüφαση γτα οποτοδÞποτε θÝμα
δεν συμπεqιλαμβÜνεταL στην ημεφÞσια διÜταξη"

Η σεφÜ των θεμÜτων τηò ημεφησßαò üιαταξηò μιαò ΤακτÞò ΓενιÞò
ΣυνÝλευσηs μποqεß να τQοποποιηθεζ εφüσον συμφωνÞσουν τα δýο
τqßτα (2Ι3) των εκπòιοσþπων των σωματεßων - μελþν που εßναι
παqüντεò ση ΓενικÞ ΣυνÝλευση. Με την ßδια διαδικασßα και με
πλειοÞφßα των τqþν τετÜòιτων (3Ι4) μποòιοýν να απαλειφθοýν
θÝματα τηò ημεαÞ σιαòδιαταξηò.

Οι αòινητικÝò ψÞφοτι<ατÜ την Ýγκqιση του οτκονομικοý απολσγισμοý
KaL του πòιοδπολογισμοý, πòιÝπει να αιτιολογοýνται 1<,α,t να

'\ß\ ,]
\,

ιε)
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4.

5.
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πQοσδLοQßζουν τουò λογιστικοýò κωδικοýò στουò οποßουò αναφÝqονται,

διαφοòιετικÜ δεν καταγqÜφοντατ στα πQακτικÜ.

1.

1

¶ρθρο 2θ: ¸κτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση

Η ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ δýνατατ να συγκαλÝσει

Ýκτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση εÜν το κòιßνει απαqαßτητο.

Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτòιοπÞ υποχòιεοýτατ να συγκαλÝσει Ýκτακη ΓενικÞ

ΣυνÝλευση εφüσον υποβληθεßγqαπτü αßημα απü τα δýο πÝμπτα (2ι5)

των σωματεßων - μελþν. Το αßτημα πòιÝπει να καθοqßζει και τα θÝματα

τηò ημεQÞσιαò διÜταξηò" Η ΕκτελεσττÞ ΕπιτqοπÞ , γετα την υποβολÞ

του αÞμ ατοòι συγκαλεß την ΓενικÞ ΣυνÝλευση, το αφγüτεòιο εντüò

εßκοσι (20) ημεqþν.

Εφüσον η ΕκτελεστÞ ΕπιτqοπÞ δεν συγκαλÝσει Ýκτακτη ΓενικÞ

ΣυνÝλευση , πÜQ' üτι Ýχει Cηηθεß νομßμωò απü τα 2Ι5 των σωματεßων -

μελþν, τα μÝλη αυτα μποqοýν να συγκαλÝσουν την ΓενÞ ΣυνÝλευση

μüνα τουò kal ωò τελευταßο μÝτqο να òηττjσουν ην συνδqομÞ τηò

Ε.Π.Ο.

Η πgüσκληση ylcι την Ýκτακτη ΓενÞ ΣυνÝλευση πòιÝπει να αποσταλεL

τουλÜχιστον δÝκα (10) ημÝqεò πQLv απü την ημεQομην'ια που οqßσθηκε

γτα την σýγκλησÞ τηò.

ΟποιαδÞποτε σχετικÜ Ýγγqαφα θα πqÝπει να αποστÝλλονταL στα μÝλη

τουλÜχιστον πÝντε (5) ημÝqεò πQtν την Ýκτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

Στη, πεQßπτωση που η Ýκτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση συγκαλεßταL με

πqωτοβουλßα τηò ΕκτελεστÞò ΕπιτòιοπÞò, αυ,τÞ καθοqßζει την

ημεqÞσι,α διαταξη. Σ,.ηr πεòιßπτωση που συγκαλεßται μετÜ απü αßτημα

σωματεßων - μελþν, η ημεQÞ σα üÜταδη συμπεqιλαμβÜνει τα θÝματα

που ετÝθη σαν απ'αυτα τα μÝλη.

J.

4.

5.

6.
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)7" Η ημεqÞσια διαταξη τηò Ýκτακτηß ΓενιÞε ΣυνÝλευσηò δεν μποòιεß να

αλλÜξυγτα οποτοδÞ ποτε λüγο.
}.

1.

,,

J-

4.

¶ρθρο 30: Αρχαιρεσßεò

Οι αφχαφεσßεò γrα'"ην ανÜδειξη των οqγÜνων διοßκησηò τηò Ε.Π.Σ"

ΔΡΑΜΑΣ πòιοκηφýσσοντατ απü την ΕκτελεστÞ ΕπιτòιοπÞ και

διενεòιγοýντατ με μυστÞ 4ηΦοΦοqßα (με ι|τßφοδÝλτια) στην τακτιÞ
ΓενÞ ΣυνÝλευση ºs ¸νωσηò που συμπßπτεL με την λÞξη τηε θητεßαò

φ§ απεòιχüμενηò ΕκτελεστÞò Επ ιτqοπÞò.

Ωò χqüνοò λÞξηò ηò θητεßαò των οqγÜνων διοÞσηò τηò Ε.Π,Σ.

ΔΡΑΜΑΣ οqßζεται ο μÞναò ΜÜιοò του τÝταφτου, μετÜ τιò αQχαφεσßεò,

Ýτουò, Η διενÝqγεLα των αQχαφεσþν σε οποιαδÞποτε ημÝqα εντüò του

μÞνα Μαßου εßναι επιτòιεπτÞ κατ καθοòιßζεται με απüφαση τηò

Εκτελεστ ικÞò Επ ιτòιοπÞò.

ΑποκλειστικÜ και μüνο yla την ανÜδειξη των οφγÜνων διοÞσηò τηò

Ε.Π.Σ. ΔΡΑνΙΑΣ που θα εκλεγοýν μετÜ την Ýγκqιη τηò τòιοποποßησηs

του παqüντοòκαºαστατικοý KaL γτα τον εναQμονισμü ,Γηò ημεQοβÞνßßχò

διεξαγωγÞò των αQχαLQεσþν με τò δτατÜξειò του, οι αQχαφεσßεò θα

πò)αγματοποιηθοýν εντüò του Μαßου του Ýτουò 2076. ΔεδομÝνου üτι η
θητεßα των υφιστÜμενων οqγÜνων διοÞσηε λÞγει την 20Ι Αυγοýστου

2016, η πqüωqη (κατÜ 3 μÞνεò) δεξαγοτÞ των αQχαφεσιþν σε καμßα

πεòιßπτωση δεν συνιστÜ μη ολοκλÞqωση τηò θητεßαò, δεν τυγχÜνει

εφαqμογÞ§ Þ διÜταδη του Üq. 13 & 3 Ν. 2725Ι7999 kal τα üqγανα

διοÞσηò θα εκλεγοýν για",.λÞqη θητεßα (μÝχqι τον ΜÜιο 2020)"

Για την εκλογÞ μελþν τηò ΕκτελεστÞ§ ΕπιτqοπÞò τηò Ε.Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ κÜθε σωματεßο-μÝλοò μποqεß να υποδεικνýει Ýναν (1)

υποψÞφιο (τακτικü Þ αναπληòιωματικü) kal γτα την εκλογÞ τηò

ΕξεΖ\εγκτικÞò ΕπιτòιοπÞò επÞε μποqεß να υποδεικνýει Ýναν (1)

1

' \-r,
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5.

υποψßφLο (τακτικü Þ αναπληòιωματικü). Τποι{τηφιüτητα μποqεß να

υποβÜ.λλει οποιοσδÞποτε επιθυμεß και Ýχει τα απαLτοýμενα πòιοσüντα.

Η υπüδειξη υποÞφßων γßνετατ απü τα σωματεßα - μÝλη εγγqÜφωò, με

απüφαση του Δ.Σ. τουò, πÝντε (5) τουλÜχιστον ξμÝQεò πqτν την

συνεqχüμενη/ γτα την εκλογÞ τουò, ΓενικÞ ΣυνÝλευση και Ýωò την

14.00 μ.μ, τηò τελεýταßαò ημÝqαò" Η κατÜθεση τηò υποζτηφιü,Γηταò

μποqεß να γßνει Και αυτοπqοσþπωò απü τον υποι|Þφιο Þ ειδικÜ

εξουσιοδοτημÝνο, αττü αυτüν, πqüσωπο. ¸ωò την ανακÞqυξη των

υπο!;ηφßων πòιÝπεινα κατατεθοýν στην Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ:

βεβαßωση του Σωματεßου üτι ο υποψÞφιοò εßναι μÝλοò του/ Ýχει

δικαßωμα εκλÝγειν και εκλÝγεσθαι και Ýχει εξοφÞσετ τLò οLκονομικÝò

του υποχQ εþσετò,

πτστοποLητικü ποινικοý μητqþου του υποιρτlφßου lcal

υπεýθυνη δÞλωση του υποιρηφßου üτι πληqοß üλεò τιò πòιοýποθÝσειò

εκλογjò και δεν εμπßπτει στα κωλýματα KaL στουò πεQιοQτσμοýò του

παqüντοò καºασºαºικοý και του νüμου.

ΚατÜ τLò αQχαφεσßεò για την ανÜδειξη οòιγÜνων διοÞσηò ηò Ε.Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ μποòιοýν να θÝσουν υποι]ηφþητα τüσο μεμονωμÝνοι

υποφÞφιοι, üσο κατ αυτοτελεßò συνδυασμοß με ξεχωqιστü ι|_,ηφοδÝλτιο

που θα πεqιλαμβÜνει üμωò υποχQεωττκα Ýνδεκα (11) τουλÜχιστον

υποι|τηφιουò για την ΕκτελεστÞ ΕπιτqοπÞ, τòιεßò (3) τουλÜχιστον

υποι{-ιτlφßουò γτα την ΕξελεγκτιÞ ΕπιτqοπÞ καθþò επßσηι και ßσο

αqιθμü αναπληqωματικþν μελþν κατ ¾ια τLò δýο καηγοqßεò.

ΨηφοδÝλτιο πΟυ δεν Ýχει τουò παqιαπÜνω ελÜχιστουò αqιθμοýò

υποι]ηφßων δεν γßνεται δεκτü κατ oL τυχüν συμμετÝχοντεò σ' αυτü

θ εωροýντατ μεμονωμÝνο ι υποι|τηφιοι.

º. ΕπιτqÝπεταt στουò αυτοτελεßò συνδυασμοýò να δηλþνουν με

κατÜθεση η§ ενιαßαò α'Lτησηò υποψηφιüτºτÜò τουò το πòιüσωπο

α)

β)

γ)

6.

τ]ν

που
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ηγεßτατ του cΓυνδυασμοý, καθþò επßσηò κατ την ονομασßα - τßτλο του

συνδυασμοý.

Η ΕκτελεστÞ ΕπιτqοπÞ τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ανακηqýσσετ τουò

lιπnrlrnrλin11- η^^- òνλα^ιλ λr',η /?\ ηη.rλ λ^,,η-^1 τ Þιυ/ιι-rγ!ßΨtυυ; /tξ'υ> L|νινιιι/ ννν \_l ΤΟυΛαΧLσΤΟν ημεQεò iiQtV αΠΟ Την

ΓενιÞ ΣυνÝλευση κατ καταQτßζει τα ψηφοδÝλτια εκλογÞò ωò εξÞò:

ΚÜθε ιρηφοδÝλτLο υποψηφßου συνδυασμοý μποqεß να πεqι^αμβÜνεL την

ονομασßα του συνδυασμοý, το ονοματεπþνυμο του επLκεφαΙÞò κÜτω

απü αυτÞν κατ πqÝπει να πεQιλαμβÜνει. σε χωqιστÝò ενüητεò

απαqαßτητα τον πqοβλεπüμενο αqιθμü θÝσεων για την ΕκτελεστÞ

ΕπιτòιοπÞ κατ την ΕξελεγκτÞ ΕπιτqοπÞ:

τα ονοματεπþνυμα, καº' αλφαβητικÞ σεφÜ, τουλÜχιστον Ýντεκα (11)

υποψηφßων ωò τακτικþν μελþν φ§ ΕκτελεστικÞò ΕπιτòιοπÞò, στα

οπο ßα συμπεòιιΛαμβÜνεταL kaL ο επικεφαλÞò,

τα ονοματεπþνυμα, κατ' αΛφαβητÞ σεLQÜ τουΛÜχιστον Ýνδεκα (1ß)

υποι|rηφßων ωò αναπληòιωματικþν μελþν τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτφοπÞ§,

τα ονοματεπþνυμα, κατ' αλφαβητÞ σειQÜ τουλÜχιστον τqιþν (3)

υποψηφßων ωò τακτικþν μελþν τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτqοπÞò και

τα ονοματεπþνυγα, κατ' αλφαβητικÞ σεLQÜ τουλÜχιστον τqιþν (3)

υπο{;ηφßων ωò αναπληqωματικþν μελþν τηò ΕξελεγκτιÞò

ΕπιτqοπÞò.

Ενιαßο ψηφοδÝλττο στο οποßο πεqιΛαμβ Üνοντατ, σε χωQιστÝò ενüτητεò

σýμφωνα με την θÝοη ¾Lα ην οπα'ια εßναι υποψÞφιον ºα

ονοματεπþνυμα, κατ' απüλυτη αλφαβητÞ σεφÜ üλων των

υποι.[ηφßων, Þτοι τüσο αυτþν που συμπεòιι,λαμβÜνονται στα

ι{ηφοδÝλττα των αυτοτελþν συνδυασμþν, üσο και των μεμονωμÝνων

υποι|.rηφßων.

Η ΕκτελεστιÞ ΕπιτòιοπÞ Ýχει ην αqμοδιüτητα και την ευθýνη για τον

Ýλεγχο συνδqομÞò των πqοýποθÝσεων ¾Lα το «εκλÝγειν)> KaL

«εκΛÝγεσθαL»», üπωò αυτÝò πφοσδιοqßζονται απü το παρüν καταστατικü

.,
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ι(αL τον Ν.2725Ι1999, üπωò τqοποποιηθηκε και ισχýει Þ τυχüν νεþτεòιο

νüμο που θα ψηφισθεß μελλονττκÜ για ¸ιν qýθμιση αντßστοιχων

òητημÜτων KaL συντÜσσει σχετικü κατÜΛογο των σωματεßων που

Ýχουν δικαßωμα φÞφου, καθþò κατ των ανττπQοσþπων τουò (τακτικοý

και αναπληqωματικοý).

].0. Η εκλογÞ των μελþß, διενεqγεßται με μυστιÞ ΨηφοφοqLααπü τqιμελÞ

εφοqευτικÞ επιτòιοπÞ. Πqüεδqοò φ§ εφοqευτÞò επιτqοπÞC εßναι ο

δικαστικüò αντιπφüσωποò που διοqßζεται μετÜ απü αßτηση ηò Ε,Π.Σ"

ΔΡΑΜΑΣ απü τον ΠqοßστÜμενο του Πqωτοδικεßου ΔqÜμαò, Τα

υπüλοιπα δýο μÝλη, καθþò κατ ο γqαμματÝαò που τηQεß τα πòιακτικÜ

τιζ συνεδQßαοηò, εκλÝγοντατ με φανεqÞ Ψηφοφοq'ια απü τα μÝλη τηe

ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò. Εφüσον δεν οòιιστεß δικαστηò ωò ΠqüεδQοò, η

ΓενιÞ ΣυνÝλευση εκλÝγει κατ τα τqßα μÝλη ηò ΕφοφευτÞò

ΕπιτqοπÞò.

ΜετÜ την εκλογÞ οιò η ΕφοφευτιÞ ΕπιτQοπÞ παqα,\αμβÜνει απü ην
ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ την κατÜσταση των εχüντων δικαßωμα ψÞφου

αντιπQοσþπων των σωματεßων _ μελþν και τα ψηφοδÝλτLα κατ καλεß

τα μÝλη να Þφßσουν, Στην αqμοδωτητÜ τηò εßναι η εκδßκαση τυχüν

ενστÜσεων που θα πqοβληθοýν και αφοqοýν ην διαδικασßα τηò

ψηφοφοqßαò κατ ην καταμÝτòιηση των ψηφοδελτßων σταυòιþν

πòιοτßμησηò, ενþ μετÜ το πÝqαò τηò εκλογÞò συντÜσσει σχετικü

πqακτικü που υπογqÜφεται απü τ,α μÝλη ηò.
Σε πεòιßπτωση κατÜ την οποßα στLò αQχαιqεσßεò συμμετÝχουν τüσο

μεμονωμÝνοι υποψÞφιοι, üσο kal αυτοτελεßò συνδυασμοß, οι υποψÞφιοι

εκλÝγονται αφοý πQοσμετQηθοýν oL σταυQοß πqοτßμησÞζ που Ýλαβε ο

κÜθε Ýναò απü αυποýò, τüσο στòι ενι_αßο φlφοδÝΛτιο, üσο και στο

ÞφοδÝλτLο του αυτοτεΛοýò συνδυασμοý στο οποßο τυχüν συμμετÝχει,

13. }γΙετÜ η διαλογÞ των ι|τηφοδελτßων η ΕφοqευτικÞ ΕπιτòιοπÞ

ανακηòιýσσει ωò επιτυχüντεò γτα τακτικÜ kaL αναπληqωματικÜ μÝΛη

tl.

12.
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ºζ ΕκτελεστικÞò ΕπιτòιοπÞò kal ºò ΕξεΛεγκτÞò ΕπιτòιοπÞò/ τουò

υπο{ηφßουò που Ýλαβαν τη σχετικÞ πλειοι{.,ηφßα. Σε πεòιßπτωση

ισοιJηφßαò, διενεòιγεττατ απü την ΕφοqευτικÞ ΕπιτòιοπÞ, παòιουσßα του

ΤJη^Ýλ^^,, _- Γ.^,,,.Α- Τ,,.,Ιλ.,,__ ,-λΑ^, _-^ζ.'. .-^_l.-Αa.τßQ'υξυ'ψυυ 'ιßßò ß ζνtßßΙßò Ι-υνtΖLßυυßßò/ Ν/ΙßΙQαJßΠß μεΤαζυ Των υΠΟΨηφΙων

που ισοψηφησαν"

ΚατÜ.Γην φιφοφοqßο σημειþνονται επß του ι{.ηφοδελτßου κατ στην

αντßστοιχη ενüητη με σταυQü πqοτßμησηò, μÝχQι τüσοι σταυqοß üσα

KaL τα εκλεγüμενα μÝλη: α) ωò τακτικÜ μÝλη τηò ΕκτελεστÞò

ΕπιτqοπÞζ, β) ωò αναπληòιωματικÜ μÝλη αυτÞò, ¾) ωò τακττκÜ μÝλη

ºò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτòιοπÞ ò kο"L δ) ωò αναπληòιωματικÜ μÝ^η αυ"Þò.

Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτQοπÞ τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ διατηqεß τα ι{.τηφοδ Ýλτια

που χQησιμοποιηθηκαν ¾Lα διÜσημα ενüò Ýτουò απü την ολοκλÞQωση

τηò εκλογÞò,

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (πρþην Δ.Σ.\

¶ρθ ρο 31: Σýνθ εση ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò - διÜρκεLα θητεßαò.

Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ ηò Ε,Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ απαòιτßζε ται απü Ýνbεκα

(11) μÝλη που εκλÝγοντατ με μυστικÞ ,]ηφοφοqLα κατÜ την τακτÞ
ΓενιÞ ΣυνÝλευση κÜθε τÝσσεòια (4) χqüνι,α"

Δεν επιτòιÝπετατ να εκλεγεß στην ΕκτελεστιÞ ΕπιτòιοπÞ Þ σε Üλλο,

απü το κατασταττκü πqοβλεπüμενο/ üqγανο τι]ò Ε"Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ

υπο{τÞφιοò εφ'üσον:

εßναι μÝλοò ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞòÞ Διοικητικοý Συμβουλßου Üλληò

¸νωσηò κατÜτο χòιüνο υποβολÞι τηò υποÞφιüηταò,

εßναι υπÜλληλοò ¸νωση§ Þ Ομοσπονb'ιαò,

ε ßνα ι υπÜλληλοò τηò Γεν Þò Γqαμ ματε ßαò Αθλητ ισμοý,

Ýχει σχÝση εξαφτημÝνηò εQγασßαò Þ Ýqγου Þ παqοχÞò ανεξÜqτητων

υπηòιεσþν με ανþνυμη ετατQßα Þ εταιqßα πεòιιοòιισμÝνηò ευθýνηò Þ
[48]
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Ι,Κ.Ε, και ΚÜθε εßδουò εμποQÞò εταLQßαò, εφüσον αυτÝò Ýχουν ωò

ανττκεßμενο εQγασþν την εμποQßα Þ κατασκευÞ αθληττκþν ειδþν"

Τα μÝλη τQò ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞò πQÝπεL να Ýχουν την κατοtΚια

τουò στην πεQφÝQεια (εδαÞÞ επLκQÜτεια) τηò Ε"Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ,

Οιαqχαιqεσßεòγ,«º'ανÜδειξητωνοQγÜνωνδιοßκηCΓηòτηòΕ.Π"Σ.

ΔΡΑΜΑΣ δεν επηqεÜζονται απü τυχüν Ýλλειι.|η οσωνδÞποτε μεΛþν

τηò απεQχüμενηò ΕκτελεστÞò ΕπιτQοπÞò, εφüσον η Ýλλειι|,,η αυ,πι

σημειþνεται μετÜ την πqοκÞqυξη των αQχαLQεσιþν, Στην πεQßπτωση

αυÞ kal για την ολοκλÞqωση των εκλογικþν διαδικασιþν η

ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ θεωφεßται üτι Ýχει νüμιμη συγκqüτηση κατ

λειτουqγßα με τα εναπομεßναντα μÝλη, εφüσον αυτα εßναι τουλÜχιστον

τQßα, καθÞκοντα δε ΠqοÝδqου ασιòεß ο αqχαþτεQοò των συμβοýλων και

μεταδý ßσηò αQχαιüτηταò, ο μεγαΛýτεQοò σε ηλικßα,

Με εδαßqεση τα οqιζüμενα στο Üq" 30 & 3 του παòιüντοò, αν ¾Lα

οποιονδÞποτε λüγο η ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ δεν εξαντλÞσει την

θητεßα γα την οττοLα εξελÝγη, η νÝα ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ που θα

εκλεγεß Ýχει θητεßα ßση με το υπüλοιπο τÞò θητεßαò τηò πqοηγοýμενηò,

¶ρθρο 32: Συγκρüτηση ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò και Επιτροπη€

ΕκτÜκτων θεμÜτων.

1. ΜÝσα σε δια.στημα οκτþ (S) ημεqþν απü την ημÝQα ηò εκλογÞe, ο

σýμβουλοò τηò νεοεκλεγ εLσαò ΕκτελεστικÞò ΕπιτòιοπÞò που

συγκÝντòιωσε τον μεγαλýτεqο αqιθμü σταυòιþν πòιοτßμησηò κατ σε

πεφßπτωση κωλýματοò Þ ÜqνησÞò 
"ου, 

ο αμÝσωò επüμενοò κατÜ σειòιÜ

εκλογÞ+ συγκαλεß τα μÝλη σε συνεδqßαση με μοναδικü θÝμα την

συγκqüτηση σε Σþγα, Ση συνεδφßαση αυη η νÝα ΕκτελεστικÞ

ΕπιτqοπÞ εκλÝγει με μυστικÞ ψlφοφοqΙα μεταξý των μελþν ηò, τον

Πqüεδφο,τονΑ'Αντιπòιüεδqο,τονΒ'ΑντιπΕιüεδòιο,τονΓενικü

5.
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ΓqαμματÝα/ τον ΑναπΛηqωτÞ Γενικü ΓqαμματÝα καττον Ταμßα. Ση,
ßδια συνεδòιßαση εκλÝγονται Þ οòιßζονται κατ οτ Πqüεδqοι των

επιτòιοπþν ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ.

2, Σ'.η' Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ σι-ινισ,τÜται και λειτòυqß,εß πενταμελÞò ΕπιτòßοπÞ

ΕκτÜκ,των ΘεμÜτων αποτελοýμενη απü τον Πòιüεδφο, τουò Α' και Β'

ΑντιπòιοÝδqουò τον Γενικü ΓqαμματÝακαττον Ταμßα φ§ ΕκτεΛεστÞò
ΕπιτqοπÞò. Η ΕπιτQοπÞ ΕκτÜκτων ΘεμÜτων συνÝòιχεται σε Ýκτακτεò

πεòιιπτþσειò, συνεδqιÜζει βÜσετ ημεqÞσιαò διαταξηò k,.L ¾Lα ην
συνεδqßαση τηqοýνται ακqιβÞ πòιακτικÜ. ΛαμβÜνει αποφÜσειò μüνο

¾Lα θÝματα που Ýχουν επεφοντα Þ Ýκτακτο χαqακτÞqα και
ενημεφþνεL γτα τιò 'αποφÜσεò τηò ην ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ στην

αμÝσωò επüμενη συνεδqßασÞ ºζ, η οπο'ια και επικυòιþνει ττò

αποφÜσειò. Για, θÝματα που αφοòιοýν τακτικη διαχεφ,-οη, οι üποιεò
πòιωτοβουλßεò και αποφÜσειò τηε ΕπιτòιοπÞε ΕκτÜκτων ΘεμÜτων, θα
εισÜγοντατ πQοò Ýγκqιση πÜντοτε στην αμÝσωò επüμενη ΕκτελεστÞ
ΕπιτqοπÞ, Η ΕπιτòιοπÞΕι<τÜκτων ΘεμÜτων βqßσκεται σε απαQτßα αν
παòιευòιßòτκονται τουλÜχιστον τòιßα. (3) απü τα ανωτÝφω μÝλη τηò και oL

αποφÜσειò π]ò λαμβÜνονται με απüλυτη πλειοÞφß.α των

παQτσταμÝνων.

J- Πqüταση μομφÞò καºα μÝλουò η μελþνττQοταση μομφηò καºα μÝΛουò Þ μελþν ,τη§ ΕκτελεστικÞe ΕπιτqοπÞe Þ

ηs ΕπιτòιοπÞe ΕκτÜκτων ΘεμÜτων, πqÝπει να εßναι αιτιολογημÝνη και
πQοσυπογòιÜφεται απü δÝκα (10) τουλÜχιστον σωματεßα -μÝλη" Για την

λÞr]η δε απüφασºζ επß αυτÞε απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση απαττεττατ

απαqτ'ια των δýο τφßτων (2Ι3) των σωγατεLων -μελþν και yla να γßνει
δεκτÞ απαττεααι υπεqψÞφιση αυτÞs -πλειοι{τηφßα- των τòιιþν τετÜòιτων

(3/4) των εγκýφων ΨÞφr". ΜÝλοò Þ μÝλη τηò ΕκτελεστιÞò ΕπιτqοπÞò

και φ§ ΕπιτòιοπÞ ò ΕκτÜκτων ΘεμÜτων τΓιò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ που

εξÝπεσαν του αξþματüò τουò με τον ανωτÝòιω τqüπο, δεν Ýχουν

'. "α
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δικαßωμα να εßναι υποψÞφιοι κατÜ τιò δýο επüμενεò κατα σειqÜ

αòιχαιqεσßεò.

Η ιδιüητα του μÝΖ\ουò ºò ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞò εßναι τιμητιÞ και

Üμισθη. Στα μÝλη που μετακινοýνται εκτüò των οQßων τηò

πεqφεqει.ακÞò ενüτηταò (πqþην νομοý) ΔqÜμαò, ¾α διεκπεqαßωση

οποιασδÞποτε υπηq?σßαò τηò ¸νωσÞ§, μποqεß να καταβÜΛλονται

Ýξοδα κßνησÞ§, διαμονÞò και διατòιοφÞò" Το ýψοò των καταβα,λλüμενων

δαπανþν καθοqßζετατ με απüφαση φ§ ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞò.

¶ρ θ ρ ο 33: Ο ι Συν εδ ρ LÜ σ ειò τÞò Εκτ ελεστ ικÞò Επιτ ρ οπÞò

Ο Πqüεδqοò συγκαλεß τακτικÜ την Εκτευ\εστικÞ ΕπιτòιοπÞ μια (1) φοqÜ

το μÞνα και Ýκτακτα κÜθε φοqÜ που το κòιßνει αναγκαßο"

Ο Πqüεδqοò υποχQεοýται να συγκαλÝσει την ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ

εντüò επτÜ(7) ημεφþν, €φ' üσον το ζητÞσουνι με Ýγγqαφη αιηÞ τουò/

τουλÜχιστον το 7ι3 των μελþν φ§. Σην αßηση πεqυλαμβÜνονται

υποχQεωτικÜ και τα πQοò συζÞ.ησÞ θÝματα, ΕÜν_ ο Πqüεδqοò δεν

συγκαλÝσεL την αιτοýμενη συνεδqßαση μÝσα στην πQοαναφεqüμενη

πqοθεσμßα, τα υπüλοιπα μÝλη Þζ ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞ§ μποqοýν

να την συγκαΛÝσουν μüνα τουò. ΚατÜ την συνεδqßαση αυ¸ι

συζητοýνταL }ζat λαμβÜνονται αποφÜσειò μüνο ¾Lα τα θÝματα που

πεqιλαμβÜνονται στην ανωτÝòιω αßηση,

Η ημεφÞσια διÜταξη των πQοò συζÞηση θεμÜτων αποφασLζετατ απü

τον Πòιüεδqο ηò ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞò.Τα μÝΛη τÞò ΕκτελεστιÞò

ΕπιτqοπÞò μποqοýν να πòιοτεßνουν θÝματα πQοò συζÞοιο-,ι þστε γα

συμπεqιληφθοýν σην ημεqÞσια διαταξη, κοινοποιþνταò τα στον

Γενικü ΓqαμματÝα τουλÜχLστον επτα (7) ημÝqεò πQtV την συνεδqßαση.

Η ημεqÞσια δι.Üταξη των πQοò συζÞ,ησ-l θεμÜτων γνωστοποιεßται στα

μÝλη ºò ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞò δýο (2) τουλÜχτστον τιμÝQεò πQτν την

η μÝQα ττιζ συνεδQßασηò.

4.

]..

2.

3.
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4. Ο Γενικüò ΓqαμματÝαò εισηγεαατ κατÜ πεòιßπτωση τα θÝματα ηò
ημεqÞσιαò διÜταξηò, ανακοινþνει ην αλληλογqαΦßα κατ εßναι

υπεýθυνο ò ¾ ιDL τη τÞqηση των πQακτικþν.

5. Οι σι;νεδοιÜσειc η-ηò Fκη-ρλ ρττηrιrΑr- Επ,-η^-,ß- λ"., .l.,^, λ_.,/-.__ LI_ \ ---- *-? -,ι> -,_ LLòΨν,ιιι\, VcV CLνι/ιL ν|ιμυιJtξò. ΤΙ

ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ μποqεß να επιτòιÝπετ την παòιακολοýθηση των

συνεδqιÜσεων απü τòιßτουò Þ να πqοσκαλεß τqßτουò να παòιßστανται σε

αυτl1 κατ να εκθÝτουν τιò απüψετò τουò σε διÜφοq α θÝγατα.

6. ΜÝλοò που αιτουσιÜζει αδικαιολü,γητα απü τqεßò (3) οτυνεχüμενεò

συνεδòιιÜσεLò Þ απü συνολικÜ δÝκα (10) συνεδòιιÜσειò σην διÜφκεια

μιαò ποδοσφαφL}òÞò πεòιþδου, εκπßπτει απü το αξLωγÜ του και
αντικαθßσταºαν με απüφαση ηò ΕκτελεστιÞò ΕπιτòιοπÞε, απü τον

επüμενο επλαχüντα.

¶ρ θ ρ ο 34: Αρμο δ ιüτητ εò Εκτ ελεστ ικÞò Επιτ ρ οπÞò.

1. Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτòιοπÞ Ýχετ ενδεικτικÜ αòιμοδιüτητα στουò

ακüλουθουò τομεßò:

α) την διαχεφ,-ι των σχÝσεων τηò Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

β) την ανττπòιοσþπευση και δÝσμευση πιò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Ýναντι τòιßτων,

γ) την εκλογÞ του ΠqοÝδqου και των λοιπþν αξιωματοýχων τη§,

δ) την πφüσληψη πòιοπονητþν των ανττπQοσωπευτικþν ομÜδων ηò
Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ kal του υποΛοßπου τεχντκοý πòιοσωπικοý τουò καθþò

kaL ην απüΛυσÞ του,

ε) τον Ýλεγχο κατ εποπτε'ια üλων των τομÝων δqαστηòιιüτηταò τηò Ε"Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ,

στ) ην πòιοετοιμασßα και τη σýγκλιση των τακτικþν κατ Ýκτακτων

Γενικþν Συνελεýσεων,

την κατÜqτLση του πòιοýπολογισμοý κατ του απολογισμοý,

ην κατÜqτισÞ φ§ Ýκθεσηò των διοικητικþν πεπQαγμÝνων,

το δLοQLσμü και την παýση των μελþν των επιτòιοπþν,

ζ)

η)

θ)
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ý

\ ια)

π]ν εLσ,ßγηση σην Ε.Π.Ο" για τQοποποtlισεLò των κανονLσμþν τηò,

.ττιν, μετÜ απü Ýγκqιση τ1ò Ε.Π,Ο., θεσμοθÝτηση rcal οqγÜνωση

επιÞμων διοòιγανþσεων σε επßπεδο Ε.Π,Σ",

τβ) τη δ,αòÞqηση, μÝσω ηò Ε.Π,Ο./ των σχÝσεων με διεθνεßò και εθνικοýò

αθλητικοýò φοqεßò }cat ην Ü-.ηοη του δικαþματοò πqüταση<

αντLπQοσþπων ηò Ε"Π"Ο, για εκλογÞ τουò στουò φοqεßò αυτοýò,

ιγ) την πqüταση πQοò η ΓενικÞ ΣυνÝλευση οποιουδÞποτε πòιοσþπου εßναι

κατÜ,Λληλο þστε να του απονεμηθεß ο τßτλοò του επßτιμου πqοÝδqου Þ

μÝλουò τηò Ε.Π"Σ, ΔΡΑΜΑΣ,

ιδ) την παQοχÞ πληqοφοqιþν και κÜθε εßδουò βοÞθειαò πQοò τα σωματεßα

- μÝλη τηò Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ,

ιε) την ÝγκqLση των κααασºατικþν των πqωτοβαθμßων ποδοσφαφικþν

σωματεßων _ μελþν τÞ§ Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ καθþò επßσηò KaL των τυχüν

τqοποποιησεþν τΟυò. Η τελÞ αναl,νþqιση των σωματεßων ωò μελþν

ανÞκει στην ΓενÞ ΣυνÝλευση.

ιστ) την πqüσληψη Þ την απüλυση του υπα,Λληλικοý πQοσωπτκοý τηι

Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣι ,

ιζ) την πQοσωqινÞ αναστοΛÞ ιδýτηταò ενüò σωματεßου _ μÝλουò μÝχqι την

επüμενη Γεν ικÞ ΣυνÝλευση"

2. ΕπιπqοσθÝτωò η ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ ασκεß τουò τομεßò δικαιοδοσßαò

που δεν Ýχουν ανατεθεß QητÜ σε κÜποιο Ü,λλο üqγανο"

3. ΚατÜη διακòιιτ,""Þ "ηò 
ευχÝòιεια, η ΕκτελεστÞ ΕππQοπÞ δýναται να

αναθÝτει εqγασßεò που πòιοκýπτουν απü ταυò τομεßò δqαστηqþÞτÜò

τºζ και να ζητÞσεL υπηQεσßεò συμβοýλων Þ ,ο πqοβεß σε εντολÝò πQοò

τòιßτουò.

1.

¶ρθ ρο 35: Απο φ Üσ ειò Εκτ ελεστLκÞò Επιτ ρ απÞò,

Η ΕκτελεσττÞ ΕπιτqοπÞ

εßναι πεΕιισσüτεòια των

αττοφασßζει νüμιμα εÜν τ.α παqüντα μÝλη

απüντων, εκτüò των πεòιιπτþσεòυν, που
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αυξη μÝνη απαòιτßα και τιλειοr]ηΦß".

2. Η ΕκτελεστLκÞ ΕπιτòιοπÞ λαμβÜνει αποφÜσει§ βε απλÞ πλειοψηφß,α

Λ'
/φ r,'
-"/ι,. "
-; f.' 

,

Τα μÝλη που απουσιÜζουν δεν δýνανται να ψηφßσουν. Οι ψηφοφοqßεò
εßναι πÜντοτε φανεqÝò εκτüò αν αποφασßσει διαφοqετικÜ η
ΕκτελεστιÞ ΕπιτòιοπÞ. Για πεòιιπτþσειò που αφοqοýν πòιοσωπικÜ

CητÞματη οι ι{,,ηφοφοqßεò εßναι πÜντοτε μυστικÝò και δεν συμμετÝχουν

σ' αυτÝò οι εμπλεκüμενοι"

3- ΚÜθε μÝλοò φ§ ΕκτελεστικÞG ΕπιτòιοπÞò πqÝπει να απÝχει απü την

συζÞηση κατ απü ,π]ν 
^Þψη 

απüφαση§, εÜν υπÜqχει κßνδυνοò Þ
πιθανüτητα σýγκφουσηò συμφεòιüντων.

4. Οι αποφÜσεLò που λαμβÜνοντατ καταγqÜφονταL στα πòιακτικÜ τα

οποßα επικυòιþνοντατ στην επüμενη συνεδqßαση, υπογòιÜφονται απü

τουò παòιευòιεθÝντεò στtιν αντßστοιχη ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ kat

γνωστοποιοýνται στα σωματε'ι-οι - μÝλη ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ σε εýλογο

χqονικü διÜστημα.

5. Οι αποφÜσειò που λαμβÜνονται απü την ΕκτελεστικÞ ΕπιτòιοπÞ

τßθενται σε ισχý Üγεσα, εκτüò εÜν αποφασιστεß διαφοqετικÜ,

¶ρθρο 36: Πρüεδροò τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò

1". Τα καθÞκοντα του ΠqοÝδqου τηε ΕκτελεστÞs ΕπιτqοπÞò εßναι τα

ακüλουθα:

α) να εκπQοσωπεLτην Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ σε üλεò ττò πεQLστ Üσετò,

β) να συγκαλεß τιò συνεδòιιÜσεLò τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞ+
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γ) να πQοεδQεýει στιò συνεδφιÜσεLò ττ,ιò ΓενÞò ΣυνÝλευσηò, üπωò επßσηò

KaL σ' αυτÝò τÞ§ ΕκτελεστιÞò ΕπιτòιοπÞò l<al τηι ΕπιτqοπÞò ΕκτÜκτων

ΘεμÜτων,

να διασφαλßζει την εφαqμογÞ των αποφÜσεων ηò ΓενÞò

ΣυνÝλευσηò ιcaL τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞ§,

να διασφ αλLζετ την' εýqυθμη l<al αποτελεσματÞ λειτουòιγßα των

οQγÜνων και των διοικητικþν υπηQεσιþν τη§ Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ κατ να

επιδþκει ην επßτευξη των σκοπþν τουò/ üπωò οqßζονται στο παqüν

καταστατικü.

Τον Πqüεδqο που απουσαζει Þ που κωλýεται, αναπληqþνει ο Α

ΑντιπòιüεδQοò, αυτüν ο Β' Αντιπòιüεδqοò και αυτüν ο πqεσβýτεQοò των

παòιüντων συμβοýΛων.

δ)

ε)

2.

Ο Γενικüò ΓqαμματÝαò πqοßσταταt των γqαφεßων lζat του

πQοσωπLκοý τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ, εκοπτεýει την οιφη-Ι του Εσωτεqικοý

Κανονισμοý και του Κανονισμοý λειτουqγßαò των υπηqεσþν τηò, ηqεß τα

σχετικÜ β,βλ*, επιμελεßται τηò διεκπεqαßωση§ τηò αΛΛηλογqαφ'rαò,

πQΟσυπογΕÜφει μαζß με τον Πòιüεδqο üλα τα Ýγγqαφα και μποòιεß να

παqßσταται σττò συνεδòιιÜσειò üλων των Επιτqοπþν τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ

χωQßò δικαßωμα φÞφοrr. Ακüμα υπογqÜφε, με εντολÞ του ΠòιοÝδòιου, τιò

Ýγγqαφεò πqοσκλÞσετò για τιò συνεδqι_Üσειò φG ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞ§.

Τον Γενικü ΓqαμματÝα που κωλýεται Þ απουσιÜζετ αναπληòιþνει ο

Ανατ\ηqω,τÞò Γενικüò ΓφαμματÝαò κατ αυτüν το μÝλοò τÞò ΕκτελεστικÞò

ΕπιτqοπÞò που υποδεικνýεται απü αυÞν-

¶ρθρο 37: Γενικüò ΓραμματÝαò

¶ρθρο 38: Ταμßαò

Ο ταμßαò ενεqγεß τιò

γqαμμÜτια εισπòιÜξεων και

εισπφÜξειò και πληφωβÝò υπογqÜφονταò

πQοσυπογqÜφονταò μαßß με τον Πqüεδqο
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εντÜ^ματα τ\ηòιωμþν. ΤπογqÜφει μαζß με τον Πqüεδòιο τιò επιταγÝò για

ην ανÜληψη των κατατεθειμÝνων στιò τòιÜπεζεò χQημÜτων, εισηγεßται

σην ΕκτελεστικÞ ΕπιτòιοπÞ κÜθε οLκονομLκü μÝτqο που κατÜ ην κòιßση του

.,!^,^, ^^ !^ ^,,^. "..-L/^^- ß71 ..,--'^- --^, ^!,-^ 1ò --iLvLιL ß,ινLιγßιLιLυ Υυλ ºα συμΨεQσντα τΙιò ηνωσ!§ Και εLVaL αQμΟΟLΟò ¾υΙ την

εξασφÜλιση τηò εßσπqαξηò των πüòιων τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ, Τηφεß τα βιβλßα

οικονομÞò διαχεßQισηò, εισηγεßτατ στην ΕκτελεστÞ ΕπιτòιοπÞ τον

πòιοýπολογισμü και υποβÜλλετ σ' αυÞν τον απολογισμü κÜθε χQÞσεωò,

υποχqεοýται δε να καταθ Ýτετ επ' ονüματι ττ]ò Ε.Π.Σ" ΔΡΑ]ν{ΑΣ και σε

υποκατÜσ,Γημα μιαò εκ των αναγνωQτσμÝνων τqαπεζþν, η οπο'ια

υποδεικνýεται με απüφαση τΓιò ΕκτελεστικÞ§ ΕπιτqοπÞ§, μετqητÜ Þ

αξωγφαφα αξιαò μεγαλýτεqηò των 1.0Ο0 Ευqþ κατ ευθýνεται γι,α τα

διαπιστευμÝνα σε αυτüν χqÞματα, Τον Ταμßα που κωλýεται Þ απουσιÜζετ

αναπληqþνεL το μÝλοò φ§ ΕκτελεστÞs ΕπιτφοπÞò που οòιßζεται απü

αυÞν.

Γ. ΟΡΤΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ

Κρατικοß Φορεßò

Τα εΛεγκτικÜ üqγανα ¸,ßò Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εßναι:

α) Η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ

Η Εξελεγτ<τικÞ ΕπιτòιοπÞ εßναι τqιμελÞò. ΕκλÝγεται μαζß με ην
ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ για. ßσηε διÜqκειαò θητε'ια κατ αναλαγβÜνει τα

καθÞκοντÜ 
"ηò 

εντüò οκτþ (S) ημεqþν αιτü την εκλογÞ ,.ηò. Για την

συγκqüτηÞ 
"ηò 

σεΣþγα εφαqμüζεται αναΛογτκÜη διÜταξη του Üq. 32

του ιταòιüντοò. Παòιακολουθεß κατÜ τη διÜqκεια, του οLκονομικοý Ýτουò

ττò εLσπò)Üξεò, τιò πληqωμÝò και την οLκονομÞ διαχεßqιση, ελÝγχει

τουò υποβαΖ\λüμενουò ισολογισμοýò, συντÜσσει δε και υποβÜλΙεL σην

ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ κατ την ΓενικÞ ΣυνÝΖ\ευση τLò σχετικÝò
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ετση]Þσετò l<aL εκθÝσειò ηò. Η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτòιοπÞ καταqτßζει

Ýκθεση και την παòιαδßδει, δÝκα τουλÜχιστον ημÝqεò πQτν την τακτικÞ

ΓενικÞ ΣυνÝλευστ1, στον Πqüεδqο ºζ ΕκτελεστικÞò ΕπιτqοπÞò ¾Lα¾α

συμπεqι,ληφθεß υποχòιεωτικÜ ση λογοδοσßα τηò ΕκτελεστÞò

ΕπιτqοπÞò πQοò τη ΓενÞ ΣυνÝλευση.

ΑνεξÜρτητοιΕλεγκτÝò

ΑνεξÜqτητο ελεγκτικü üφγανο (φυσικü Þ νομικü πòιüσωπο) που

οòιßζεται με απüφαση τηò Γ.Σ" τηò Ε.Π.Ο. σε εξαιQετικÝò πεqιπτþσειò

κατ με αιτιολογημÝνουò λüγουò.

Κρατικοß Φορεßò

Αqμüδιεò κqατικÝò υπηqεσßεò και μüνον yLa τα ποσÜ που Ýχουν δοθεß

(ωò επιχοqÞγηση) στην Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ απ' αυτÝò,

/. ΟΡΙ¹Νο ΠΕΙΘΑΡκΚοΤ Ε^ΕΤΧο¾

β)

γ)

1_

2.

α)

¶ρθ ρο 4α: Πειθ αρχικÞ ΕπιτροπÞ.

Η ΠειθαqχιÞ ΕπιτQοπÞ εßναι τqιμελÞò" Πqüεδqüò φò εßναι μÝλοò ηò
ΕκτελεστÞò Επιτq οττÞò, ενþ τα Üλλαδýο μÝλη οqßζονται με απüφαση

τΓιò ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞò ηò Ε,Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ καυ εφ' üσον

υφßσταται η δυνατürη"η επιλÝγονται πòιüσωπα που Ýχουν γνþσειò

αθλητικοý δικαßου rcal εμπειòιßα στο αντικεßμενο Þ νομικοß. Η θητεßα

ηò ΕπιτòιοπÞò εßναι διετÞò και δýναται να ανανεþνεται. Η

ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ ηò Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ μποqεß να παýσει Þ να

αντLκαταστÞσει τα τακττκÜ Þ τα αναπληqωματικÜ μÝλη τΓιò

ΠειθαqχÞò ΕπιτòιοπÞò και πQιν ¸ην ΙÞξη φ§ διετοýò θητεßαò τουò

μüνο για-σοβαφü λüγο.

Η ΠειθαòιχιÞ ΕπιτQοπÞ εßναι αqμüδια:

¾Lα την επιβολÞ των ποινþν που οποßεò πqοβλÝπονταγ απü τιò

διατÜξειò των Κανονισμþν τηò Ε"Π,Ο" (και ιδßωò του Πειθαqχικοý
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Ý'τι1
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Κþδικη του ΚΑΠ Εòιασιτεχνικþν ΟμÜδων, κ.ο.κ.) για παQαπτþματα

που διαπòιÜττονται στουò αγþνεò των πQωταθλημÜτων που

διοqγανþνονταt απü την Ε.Π"Σ" ΔΡΑΜΑΣ Þ σχετßζονται με αυτοýò,

στα σωματεßα - μÝλη, στουò αξιωματοýχουò των ομÜδων, στουò

ποδοσφαιòιιστÝò κατ σε οποιοδÞποτε Ü.λλο πQüσωπο εμπλÝκετατ με το

Üθλη μα του ποδοσφαßqου,

yLa την εκδßκαση κÜθε αλληò πειθαqχÞ ò παQÜβασºζ και την επιβολÞ

των αντßστοιχων ποινþν που ανατßθενται σ,Γην ΕπιτqοπÞ με τουò

Κανονισμοýò τηò Ε.Π.Ο. Þ με αποφÜσειò τÞò ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞ§

τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ.

ΚατÜ των αποφÜσεων τηò ΕπττQοπÞò αυÞò εππòιÝπεται πòιοσφιι},Þ -

Ýφεοη ενþπιον τηò ΕπιτqοπÞò ΕφÝσεων τηò Ε,Π,Ο, Η Ü*ηοη

πqοσφυγÞò δεν αναστÝλλει την εκτÝλεση τηò πqοσβαΛλομÝνηò

απüφασηò. Η πQοθεσμßα γα πιν Üο«ηοη εφÝσεωò εßναι οκτþ (8)

ÞμÝQεò απü ην κοτνοποßηοº] Þ γνωστοποrηοη "ηò 
πqοσβα,λλüμενηι

απüφασηε.

Οι αποφÜσεLò ¸ηò ΠειθαqχιÞò ΕπιτqιοπÞò .ηò Ε_Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,δεν

χqει.Üζονται επικýòιωση απü την ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ, εφ, üσον δε

καταστοýν τελεσßδικεò, δεν μποqοýν να ανασταλοýν Þ ακυqωθοýν με

οποιοδÞποτε τòιüπο

Η ΠειθαqχÞ ΕπιτQοπÞ τηò Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ δεν Ýχει αqμοδιüτητα να

ελÝγχει με οποιοδÞποτε τòιüπο, τLò αποφÜσειò τl1ò ΕκτελεστιÞò

ΕπιτφοπÞò κατ επßσηò δεν Ýχει αqμοδþτητα πειθαòιχικοý ελÝγχου των

μελþν,τιò ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞò.

¶ρθρο 41-: ΠειθαρχLκÜ μÝτρα

Σε πεòιßπτωση αντιαθλητικÞò συμπεqιφοQÜò, μη Þαηο-ηò Þ παqαβßασηò των

κανüνων του κατασ,(.αº.ικοý, των κανονισμþν, των οδηγιþν κατ των

αποφÜσεων τηò Ε.Π.Ο., F.Ι.F,A, U.E.F.A. κατ ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑνΙΑΣ, η

[5 8]
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fiειθαqχιÞΕπιτqοπÞδýνανταιναεπιβÜλλειταπqοβλεπüμεναπειθαqχικÜ
ι 7L, 

, 
καταστατικü καt τουò

Ιμε"q«, σýμφωνα με τα οqιζüμενα στο παQον
ι,,- -,^.-,RληθηΙ')ν

:;;º..oi.lü, "ηr'",Ο, 
Τα πειθαqχικÜ μÝτqα (που μποqοýν να επιβληθοýν

κα_τ σωQευτικÜ) εßναι τα ακüλουθα:

/1. Ι
α) πqοειδοποßηοη,

β) Ýγγq«Φη επßπληδη,

γ) χQηματLκÞ ποινÞ,

δ) επιστqοφÞ τqοπαLων,

ε) υποχqÝωση ανÜκΖ\ησηò δημοσιευμÜτων Þ εγγqÜφων,

2. Για φυσικÜ πρüσωπα:

α) παqατÞqηση,

β) αποβολÞ,

γ) αγωνLσττκüò αποκλεισμüò, ι

δ) απαγüqευση εισüδου στα αποδυτÞqια kαL Ιη στον πÜγκο των

αναπληòιωματLκων/

ε) απαγüqευση εισüδου στο γÞπεδο,

στ) απαγüqευση συμμετοχÞ ò σε οποιαδÞποτε δqαστηqþητα

σχετßζεταL με το ποδüσφαιqο,

που

3.

α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)

η)

θ)

Για νομικÜ πρüσωπα

απαγüòιευση μεταγqαφþν,

ΟιεξαγωγÞ αγ þ^,ι αχωqßò Θ εατÝò,

ΟιεξαγωγÞ του αγþνα σε ουδÝτεqο γÞπεδο,

απαγüòιευση αγþνα σε Ýνα συγκεκQLμÝνο γÞπεδο,

ακýqωση του αποτελÝσματοò ενüò αγþ"ια,

αποβολÞ απü για, διοqγÜνωση,

αφαßqεση βαθμþν,

υποβ ιβασμüò σε χαμηλüτεqη κατηγοqßα,

επανÜληÞ ενüò α^γþνα,
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κατακýQω ση α¾ þν α υπÝQ ανº LπÜλου,
πQοσωQLνü αποκΛεισμü μÝχφι Ýνα (1) χQü,rο απü κÜθε επßσημο
φιλικü αγþνα.

οι ανωτÝqω ποινÝò επτβÜλλονται με βÜοη τα Φ,Α. καt τtò πφοβΛÝψειò τωνειδικþν κανοντσμþν που Ψηφßζοντ αταπüτη Γ"Σ.ηò Ε.Π.Ο.
Σημεßωση: οι ποινÝò ßr,«φ«"Þφηση και αποβολÞ) αφοφοýν τα πειθαQχικαπαραπτþματα των ποδοσφαιòιιστþν στον αγωνLστικü χþqο την þòια τουαγþνατ<ατ επτβÜλλοντατ απü τονδιαιτητÞ του αγþνα,

ΠοινÝò που επιβÜ,λλονται ωò ποδοσφαφικÝò ποινÝò απü δατÜξεò,εκτüò
του παòιüντοò kal των κανονισμþν τηò Ε.Π.Ο., δεν λαγβÜνονται υπüÞ σεüτι αφοqÜ το ποδüσφαιqο κατ τα üqγανατου παφüντοò. Απαγοφεýεται στοδικαιοδοτικü üφγανο του παφüντοò καºασºατικοý η επιβοΛÞ τÝτοιου εßδουòποινþν.

Ε. ΟΡΤΑΝΟ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ

¶ρθρο 42: ΕπιτροπÞ Διαιτησßαò. Σýνθεση - Αρμοδιüτητεò
1", Σ.ηυ Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ συγΚQοτεßται, με απüφασηφ§ ΕκτελεστικÞ§

ΕπιτφοπÞ§, ΕπιτφοπÞ Διαιη σLαò που αποτελεßτ αι. απüτqtα (3) μÝλη.Πqüεδφοò φG Επιτòι οπÞe μÝλοò ηe ΕκτελεστικÞ§ ΕπιτφοπÞ ò kaL ωòμÝλη ºe δýο (2) πqþην διαιτητÝò üπωò ειδικüτεφα οφßζεται στονΚανονισμü Διαιτησßαò ,ηò Ε,Π.Ο. Η θητεßα τηò εßναι διεηò. ΗΕκτεΛεστικÞ ΕπιτòιΟπÞ τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑλ{ΑΣ μποqεß να παýσει Þ ναανºLκαταστÞσει κÜποιον Þ üλατα μÝλη τηs Επιτφ οπÞeΔιαιησßαò πQLνΤην λÞξη Τηò διετοýò θητεßαò τουò μüνο για σοβαq ü λüγο.2, Η ΕπιτòιοπÞ Διαιτη σι-αò ÝχετÝδqα τα γφαφεh 
"η, 

¸νωση< και Ýqγο:α) την ενßσχυση του επιτεΛικοý Ýqγου τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ σηστQατηγικÞ σχεδßαση/ παQακολοýθηση k..t αξtολογηση τηs ποΛιτÞò,τºò καt των αποτελεσμÜτων ,Γºò στα θÝγατα βελτßωσηò 
"ηò

ι)

ια)
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β)

γ)

αποδοττκüτηταò τηò διαιτησßαò, ωò βασικοý παqÜγοντα ομαλÞe

διεξαγωγÞò των αγþνων των πQωταθλημÜτων,

την εLσÞγηση πQοò την ΕκτελεστιÞ ΕπιτφοπÞ ¾Lα την ανÜγκη

οqγÜνωστιò σε μ ιν aQ ßων επ ιμüQφωσιιò δ ια ιητþν,

την εισÞγηση Þ γνωμοδüτηση για τυχüν τQοποπΟLÞσεLò στον

Κανον ισμü Διαιτησßαò ΓΙοδοσφαßqου,

δ) την παqακολοýθηοη του Ýqγου των διαιτητþν

πqωταθλημÜτων αqμοδιüτηταò τQζ ¸νωσηC και την

πεqφεqειακü üqγανο για την αξιολüγηση,

ε) τον οqισμü διαιτητþν κατ παqατηqητþν διαιτησßαò των

πqωταθλημÜτων που διοqγανþνει η Ε,Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ,

στ) τον πειθαòιχικü Ýλεγχο, σε πqþτο βαθμü των διαιτητþν, βοηθþν

διαιητþνκαLπαQατηqητþνδιαιτησßαòτωναγþνωναqμοδιüτηταòτÞζ

Ε.Π,Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

ζ\τηνδημßουQγßαβÜοηòδεδομÝνωνμεüλατααπαιτοýμεναστοιχεßαγια
τουòδιαιτητÝòκαιτουòαγþνεòπουτελοýνταLστονχþQοδικαιοδοσßαò

τηò Ε,Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ

η),τηνεισÞγησησηνΚ"Ε'Δ.γLαηνανÜγκηλειτουqγßαòεLσα¾ωγ'"κÞò
σχολÞò (διαιησßαò) σΕην πεqιοχÞ ηò Ε,Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ,

θ) κÜθε Üλλο θÝμα που δεν ανÞκει.ση" «:*ο:,οτητα Ü"\λου οqγÜνου και

πουανατßθεταισεαυτÞναπüηνΕκτελεστιÞΕπιτροπÞÞαπü

σχετ ικοýò κανον ισμοýò,

των αγþνων

ειÞγηση στο

Το ¼qγανο Διαιτησßαò συνεqγαζετατ

τηò Ε.Π.Ο. για θÝματα που αφοqοýν

διαιτησßαò,

με την Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ κατ ην Κ,Ε,Δ,

σ,Γην ανÜπτυξη kcιl τη βελτßωση τηε
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¶ρθρο 43: fuΙüνψεò ΕπιτροπÝò Ε.Π"Σ. ΔΡΑ]wΑΣ. Σýνθεση κ
καθÞκοντα.

Η ΕπιτqοπÞ ΠqωταθλημÜτων και ΚυπÝΛλου αποτελεßται απü τον πqüεδφοπου εßναι μÝΛοò τηe ΕκτελεστικÞs ΕπιτφοπÞ òκαLδýο (2) μÝλη που οòιßζονταιαπü αυτÞ,

Η ΕπιτφοπÞ εßναι αqμüδια ¾Lα την διοφγÜνωση και διεξαγωγÞ τωνπqωταθλημÜτων των πqοβλεπομÝνων απü τον Κανονισμü ΑγþνωνΠοδοσφαφου (Κ.Α.Π-) Εqασιτεχνικþν Πqωταθλη γÜτων,που διοφγανþσει ηΕ.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ

Στα πλαtσια τηò αφμοδιüτητÜò ,τηò αυτÞò:
α) καταφτßζει εγκαßφωò τιò πQοκηQýξειò ΠqωταθλημÜτων και ΚυπÝΛλου

σýμφωνα με τον Κ.Α.Π-, θÝ,τει αυτÝò πQοò Ýγκφιση στην ΕκτεΛεστικÞ
ΕπιτφοπÞ κατ στη συνÝχεια ττò υποβÜλλετ στην Ε.Π"Ο" για Ýλεγχο,

β) καταqτßζε L, βΕτÜ απü «λÞQrη, τα πφογφÜμματα των αγþνων
ΠφωταθΛη μÜτων και ΚυπÝΛλου,

γ) επλαμβÜνετατ και αποφαßνεται σε κÜθε θÝμα που αφοòιÜ 
"ηυ ομα^ÞbτξαγωγÞ των αγþνων,

δ) παφακοΛουθεß και τηQεß τη βαθμο λογιαπου επLτυ γχÜνουνοι ομÜδεò.Οι αποφÜσειò τºιò ΕπιτφοπÞ§ υπüκειντατ σε επικýφωση απü τηνΕκτελεστικÞ Επιτφο ηÞ ηòΕ.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ.
2.

1, Η ΕπιτφοπÞ ΘεμÜτων Ασφ αλειαò αποτελεßτ at απüτον Πφüεδqο καιδýο (2) μÝλη Ο Πφüεδφοò εßναι μÝλοò τηe ΕκτελεστιÞs ΕπιτφοπÞ§ τα
δε δýο (2) μÝλη οφßζονται απ' αυτÞν,
Ο πqüεδqοò αντtπ8οσωπεýει ην ΕπιτqοπÞ, κανονßζει τιò ημεQομηνßεòσυνεδφιÜσεων σε συνεννüηση με τον Γενικü ΓφαμματÝα τηò

- ..Α,

, .,",&
Δ1 '-,
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",* 
',\. \, ΕκτελεστιÞò ΕπιτòιοπÞò, διασφαλßζει üτι εκτελοýνται üΛεò οι εqγασßεò

.',," , ß' l και αναφÝòιεται στην ΕκτελεστÞ ΕπιτqοπÞ.
/

,,' 3. Η ΕπιτòιοπÞ εßναι αqμüδια:

'' α) ¾.α την αναγνþòιιση κατ κατÜ"αξι σ,Γην οικεßιχ κατηγοqßα κÜθε

γηπÝδου και τον Ýλεγχü τουò σχετικÜ με την π^Þφωση των üòιων του

κανοντσμοý τÝλεση ò καLφò πqοκÞqυξηò των αγþνων πQωταθλÞματοò

και κυπÝλλου,

β) για την εξÝταση των θεμÜτων που Üπτονται τηò πQοστασ'ταò και φ§

ασφÜλειαò των αθλητικþν ε¾κατασºÜσεων κατ των πεqιβαλλüντων

αυτþν χþqων, oL οποßεò χ8ησιμοποιοýνται ¾Lα ποδοσφαιòιικοýò

αγþνεò,

γ) ¾Lα την ειÞγηση στην ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ επß των ανωτÝòιω

ΘεμÜτων,

δ) για την Ýqευνα των μÝτqων που ενδεχομÝνωò βελτιþνουν την

ασ_φÜλε ια ü τξαγ ωγÞò των ποδοσφα ιòι ικþν αγ þν ων,

ε) yla την κατÜφτιση οδηγιþν που σχετLζοντατ με την ασφÜλεια ηò
διεξαγωγÞò των ποδοσφαφ ικþν αγþνων,

στ) γη ,Γην Ýqευνα κατ την λÞ.l-η κÜθε μÝτqου σχετικοý με ην πqüληζ-η

βßαò στουò ποδοσφαιòιικοýò αγ þν εò.

3. ΕπιτροπÞ Προμηθειþν

1. Η ΕπιτφοπÞ αποτελεßται απü τQßα (3) μÝλη π1ò ΕκτελεστιÞò

ΕπιτqοπÞò ,Γηò Ε.Π.Σ" ΔΡΑΜΑΣ τα oπoLa οòιßζονται απü αυÞ.

2. Η ΕπιτòιοπÞ Πqομηθειþν εßναι αqμüδια yLa την πqομÞθεια υλικþν και

υτòηòιεσιþν l<al την διενÝqγεια εqγασþνι κ.ο.κ, Γτα δαπÜνη απü 1"501

Ýωò 4,500 ευqþ πqοκηqýσσει πòιüχειΕιο μειοδοτικü δι.αγωνισμü, ενþ γιτι

μεγαλýτεòι εò δαπÜν εò τακτ ικü μ ε ιοδοτ ικü δ ι.αγων ισμü "

3. Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ τηò Ε"Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ δýναται να εκδßδει

πqüσκληση εκδÞλωσηò ενδι.αφÝQΟντοò yta üλα τα ανωτÝQω καt να

ανατòQοσαqμüζει τα πQοαναφεqüμεν α πασα,
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4.

1.

ΤετνικÞΕπιτροπÞ

Η ΤεχνικÞ ΕπιτòιοπÞ αποτελεßτατ απü τον ΠòιüεδQο κατ δýο (2) μÝλη Ο

Πqüεδqοò εßναι μÝλοò τÞζ ΕκτελεστÞò ΕπιτφοπÞζ, ºÜ δε δýο (2) μÝλη

οòιßζονται απ' αυτÞν.

¸qγο πlß εßναι η μελÝτη οποιουδÞποτε τεχνικοý òητÞματοò που

σχετLζεταL με το ποδüσφαφο/ ττò αντLπQοσωπευτικÝò ομÜδεò τηò Ε.Π,Σ.

ΔΡΑΜΑΣ/ η εποπτε'ιακατο Ýλεγχοò των πQογqαμμÜτων εòιγασßαò των

πQοπονητþν, καθþò κατ η εLÞγηο.η σ¸ιν ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ κÜθε

?1

Φ
,ÞΙ
1ι
1Χ_
ß

2.

5.

1.

2.

α)

τον Πqüεδqο που εßναι μÝλοò ηò
(2) μÝΛη, που οqßζονταL απ' αυτÞ.

ΑνÜπτυξηò του Ποδοσφαßqου εßναι

γτα την Þqηση στατιστιÞò των τελουμÝνων αγþνων üλων των

διοòιγανþσεων ΠqωταθλημÜτων και ΚυπÝΛλου κατ τη συγκÝντQωση

κÜθε στοιχεßου που αφοòιÜαγþνεò που διοòιγανþνονταταπü ην Ε.Π.Σ.

ΔΡΑΜΑΣ,

βΙ yla ην συγκÝντqωση κÜθε στοιχεßου που αφοqÜ σ,Γην οικονομÞ
κατÜσταση των σωματεLων, πòιοýπολογισμοýò - ισολογισβοýò αυτþν,

γÞπεδα, Ýμμισθο πQοσωπτκü, ατυχÞματα, ασφαλßσειò κλπ.,

γ) γτα τον Ýλεγχο l<al η γνωμοδüηση επß των δικαιολογητικþν που

υποβÜλλονται απü τα σωματε'ταγια την εγγQαφÞ τουò, ωò νÝων μελþν

τηò Ε"Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ,

δ) ¾Lα την πqοþθηση kaL ανÜπτυφ του ποδοσφαßòιου, καθþò την

εÞγηση πQοò ην ΕκτελεστÞ ΕπιτòιοπÞ κÜθε μÝτòιου που κòιßνει

πqüσφοqο για ην Üνοδο και πQοαγωγÞ του,

μÝτqου που κòιßνει πqüσφοqο γι,α ην Üνοδο lcal πqοαγωγÞ του

επιπÝδου του ποδοσφαßqου στην επικòιÜτειÜ τη§.

Η ΕπιτòιοπÞ αποτελεßται απü

ΕκτεΛεστικÞò ΕπιτòιοπÞò και δýο

Η ΕππqοπÞ ΣτατιστÞò κατ

αqμüδια,:
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Ιν. ΟΙΚΟΝ ΟΝΙΙΚΑ ΘΕΝΙΑΤΑ

¶qθqο 44: ΟικονομικÞ πεqßοδοò

Η οικονομικÞ πεqßοαοò (χqÞσΠ) ηò Ε,Π.Σ. ΔΡΑνΙΑΣ εßναι ετÞσια, αqχßζει

την 1η Ιανουαòιßου kal λÞγει την 31Ι Δεκεμβqßου του ιδßου Ýτουò,

Τα Ýσοδα και Ýξοδα ηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ θα διαχειqßζονται με τÝτοιο τqüπο

þστε να ισοσκελßζονται κατÜην διÜρκεια φ§ οικονομιÞò πεòιωδου,

Οι λογαqιασμοß εσüδων _ εξüδων τηqοýνται σýμφωνα με τιò κòιατοýσεò

αQχÝò του λογιστικοý συστÞματοò κατ τLò διατÜξειò ¸]ò κεßμενηò

νομοθεσßαò,

¶ρθρα 45: ¸σοδα -Πüροι

Οι πüφοι τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εßναι:

α) η ετÞσια συνδqομÞ των σωματεßων - μελþν καθοqßζεταL στο ποσü των

εκατü πενÞντα (150,0Ο€) ευqþ καt μποQεß να αναπQοσαqμüζεται με

απüφαση ττ|§ ΕκτελεστικÞò ΕπιτòιοπÞ§,

το εφÜπαξ δικαßωμα εγγφαφÞò των μελþν, καθοqßζεταL στο ποσü των

εκατü πενÞντα (150,00€) ευqþ lòat μπΟò}εß να αναπQΟσαqμüζεται με

απüφαση φò ΕκτελεστÞò ΕπιτòιοπÞ§,

οικÜθεφýσεωòδωqεÝò,κληqοδοτÞι-ιαταΚαLοLαπüοποιαδÞποτεαα,ια

οικονομικÝò ενισχýσεLò κατ επι;òοqηγÞσειò πQοò αυτÞ, μεταξý των

οποßων kal τηò Ε.Π.Ο.,

το πqοßüν απü ταχQηματLκÜ πqüστιμ α, τα παqÜβολα συμμετοχÞò των

ομÜδων, τα παqÜβολα εκδßκαση§ απü ºα θεσμοθετημÝνα Και

λειτουòιγοýντα σ' αυτÞν üqγανα KaL επττQο πÝò, üπωò και ποσü απü τα

παqÜβολα Ýκδοσηò δελτßων των ποδοσφαφιστþν,

τα εισοδÞματα αιτü την αξιοποßηση τηò κινητÞε ιcal ακßνηηe

περιουσßα,ò,

οι πÜση§ φýσ_ηò εισπòιÜξεLò }(al τα Ýσοδα απü εκμετÜλλευση Þ "ηυ

εκχþqηση των Ειαδιοτηλεοπτικþν δικαιòυμÜτων κατ των δικαιωμÜτων
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β)

γ)

δ)

ε)

στ)



διαφÞμισηò απü τουò πÜσηe φýσεωò αγþνεò 
'.aL 

πQωταθλÞματα που
διοqγανþνει η Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ και απü ττò δqαστηqιü.ΓΓιτεò των
ανττπQοσωπευτ ικþν,Γηò ομÜδων,

το ποσοστü απü τLò εισπQÜξειò των αγþνων πQ(Ι-)τα-Θ,,\-ημÜτων κα.
κυπÝλΛου τουò οποßουò διοòιγανþνειη Ε,Π,Σ. ΔΡΑ]ν{ΑΣ,

την αναλογßα τηe J"o .,οοο στü επLτων εισπQ Üξεων των αγþν(rν των
Εθνικþν ΠqωταθλημÜτων Επαγγελματικοý Ποδοσφαßqου που
εισπòιÜττει μÝσω τηò Ε.Π.Ο.,

την αναλογßα τηe στο ποσοστü που δικαιοýταιη Ε.Π.Ο. σýμφωνα με τα
οqιζüμενα στο Üqθqο 70 παòι. 72,79,l4κατ].5 του κατασºατικοý η§ και
το οποßο αποδßδεται πQοò τLò Ενþσειò ¾Lα ην κα.Λ,λιÝqγεια τηò
υποδομÞò του αθλÞματοò εφüσον αποδεδειγμÝνα kal πQοò την
κατεýθυνση αυτÞ, διεξÜγονται πQωταθλÞματα υποδομÞe.

¶ρθρο 46: ¸ξοδα

Η Ε.Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ δαπανÜ τα ποσÜ που,

πεòιιÝχοντατ στον πφοýπολογισμÜ

εγκòιßνονται απü την ΓενιÞ ΣυνÝλευση, καθþò KaL εκεßνα που
επφοφτßζεται η ΕκτελεστικÞ ΕπιτqοπÞ συμφωνα με τουò σκοποýò του
καταστατLκου Και

γ) üλεò τιò Üλλεò δαπÜνεò που ο-χετLζοντατμε την πQαγματοποßηση των
σκοπþν τη§,

ν. ΔΙΑΛγΣΗ

ζ)

η)

θ)

α)

β)

¶qθqο 47: Απüφαση ΔιÜλυσηò
Η Ε.Π.Σ,Δ" ΔΡΑΜΑΣ λýεται:
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\ α) εφ, üσον ο αqιθμüò των μελþν .τηò πεqιοqισθεß σε λιγüτεòια απü δÝκα

(10) και

β) με απüφαση ,π]ò ΓενιÞò ΣυνÝλευσηε,

Γrα 
"η 

διαλυση τηò Ε,Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ απαιτεßται απüφαση Ýκτακτη§ ΓενÞò

ΣυνÝλευση§, ειδικÜ συγκαλλοýμενηò yLa το σκοπü αυτü, η οποßα

λαμβÜνεται με απαqτßα- τουλÜχιστον των τqιþν τετÜqτων (3/4) των

σωματεßων_ μελþν και πλειοφφßο των τεσσÜòιων πÝμπτων (4/5) των

εγκýqων ΨÞφrr" ιν{ε την ßδια απüφαση οqßζονταL Και δýο (2) εκκαθαòιιστÝò

ot οποßοι θα διενεòιγÞσουν την εκκαθÜòιιση ηò υπü διÜλυση Ε,Π,Σ"

ΔΡΑΜΑΣ. Η πεqιουσßα που θα απομÝνει μετÜ την ολοκλÞqωση ηò

εκκαθÜqισηò πεqιÝqχετατ στην Ε,Π,Ο,

w. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔlΑΤΑΞΕΙΣ

¶ρθρο 48: ΟργÜνωση ΠρωταθλημÜτων

Η Ε.Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ Ýχει το δικαßωμα, γετÜ απü απüφαση ,π]ò ΕκτελεστικÞò

ΕπιτòιοπÞò ,τηò Ε.Π.Ο", να διοqγανþνεt lζal να συντονßζει üλουò τουò

επßσημουò κατ φιλικοýò 6γþνεò σε üλη την εδαφr"Þ ηò επικòιÜτεια, Γψι ,π]

συμμετοχÞ σωματεßου _ μÝλουò τηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ στα ΠòιωταθλÞματα

και Κýπελ\ο που διοqγανþνονταt απü αυÞ, απααε'ικαL η ΠQΟηγΟýμενη

ειδικÞ ÜδειÜ ηò.
Απαγοqε ýετατη συμμετοχÞ των σωματεßων - μελþν τηò Ε,Π,Σ, ΔΡΑΜΑΣ σε

μη αδειοδοτημÝνουò φιλικοýò αγþνεò Þ κÜθε εßδουò τουqνουÜ σωματεßων Þ

ιδιωτþν που διεξÜγοντατ στην εδαφικÞ ηò επικòιÜτεια" Η παqÜβαση

συν ιστÜ πε ιθαòιχικü αδßκη μα"

¶ρ θ ρ ο 49 : Πο δ ο σ φ α ιρ Lκü Στ ο ßχημ α - Πο λυ συμμ ετ ο χÞ

1" Απαγορεýεται στουò αξιωματοýχουò ομÜδων Þ αγþνων να

εμπλÝκονται εßτε Üμεσα εßτε Ýμμεσα σε στοLχηματισμοýò KaL

πQογνωστικÜαγþνων/πΟυσυνδÝονταLμεποδοσφαιqικοýòαγþνεò.
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Απαγοqεýεται τ.al εßναι Üκυqη η συμμετοχÞ του αυτοý πòιοσþπου σε

πεòιισσüτεQα του ενüò ΔιοικητικÜ Συμβοýλια σωματεßων ηò Ε.Π.Σ"

ΔΡΑΜΑΣ.

¶ρθρο 50: ΕκμετÜλλευση των ΔικαιωμÜτων - ΙνΙ.ΙυΙ.Ε.

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ εκμεταßλεýεται üλα τα δικαιþματα τα οποßα

κατÝχει Þ μοφÜζεται με τòιßτουò, üπωò ºα δικαþματα ιδιοκησßαò
οιασδÞποτε μοQΦÞò, δικαþματα πνευματÞò ιδιοκτησßαò ,.aL

δικαþματα ¾Lα οπτιlcοα]ζουστικÝò και òιαδιοφωνικÝò μεταδüσειò δια

μÝσου εικüναò Þ φοqÝα δεδομÝνων οιουδÞποτε τýπου

(πεqιλαμβανομÝνων üλων των μÝσων μετÜδοσηs εικüνων απü

υπολογιστÝò, ψετÜÞ Üνευ Þχου, üπωò το διαδßκτυο/ υπηQεσßεò οη line Þ
παòιüμοιεò). Σε αυτÜ πεqυ\αμβÜνονται η παQαγωγÞ, αναπαqαγοτÞ,

διÜδοση 
'.al αναμετÜδοση εικüνων, Þχοr, Þ φοqεßò δεδομÝνων απü την

Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ.

Ο πτ ικο ακου στ ικ Ýò κ α ι ρ α δ ιο φ ω ν ικ Ý ò Μ ετ α δ ü σ ειò

Η Ε.Π.Σ" ΔΡΑΜΑΣ κατÝχει ºα αποκλειστικÜ δικαþματα

εκμετÜ,λλευσηò οιασδÞποτε μοqφÞε Þχοrr, εικüναò και δεδομÝνων üλων

των αγþνων ποδοσφαßqου τcal των εκδηλþσεων που υπÜγονταL σην
δικαιοδοσßα τηò. Τα δικαιþματα αυτÜ μποòιεß να εκχωòιεß με
οιασδÞποτε μοqφÞò αντÜλλα¾γα Þ μ. η, μοαΦÞ συνεκμετÜλλευσηs

με τòιßτουò, ε'ι.τε σε ζωντανÞ μετÜδοση εßτε σε μαγνητοσκοπημÝνη εßτε

σε συνολικÞ εßτε με οιαδÞποτε Ü.Λλη Ýντυπη Þ ηλεκτqονLÞ μοαφÞ

μετÜδοσηò.

¶ρθρο 51: ΠροσφυγÝò - ΡÞτρα ΔιαιτητικÞò Επßλυσηò Διαφορþν

Η Ε.Π.Σ- ΔΡΑΜΑΣ ωò μÝλοò ηò Ε.Π.Ο., τα σωγατεLα - μÝλη ºò, οι

διαιτητÝò, οι ΠοδοσφαιòιιστÝò, οι ΠòιοπονητÝò και εν γÝνει τα μετÝχοντα
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"iJ\

ß

J

με οποτοδÞποτε τòιüπο KaL με οποιαδÞποτε ιδιüτητα φυσικÜ Þ νομικÜ

πòιüσωπα στLò δqασηqιüºτεò του αθλÞματοò του ποδοσφαßòιου,

συμφωνοýν και αποδÝχονται üτι καθιστοýν αποκλειστικÜ αqμüδια, για
την επλυση των αναφυομÝνων διαφοqþν που αποqqÝουν απü τη

μεταξý τουò αγωνιστικÞ σχÝση, τα απü το κα,ταστατικü τηò Ε.Π"Ο.

πqοβλεπüμενα δικÜιοδοτικÜ -(δικαστικÜ κατ διαιτητικÜ)- üòιγανα,

παòιαιτοýμενοι του δικαþματοò πqοσφυγÞò στα ΠολιτικÜ ΔικαστÞqια.

Στα καταστατικÜ üλων των ανωτÝòιω νομικþν πòιοσþπων, στουò

κανοντσμοýò, ττò πqοκηqýξ εLò, ºα συμβüλαια πQοπονητþν, ττò αιτÞσειò

εγγααφÞò μελþν - αιτÞσειò εγγααφÞò ποδοσφαφιστþν, υποχòιεωτικÜ

συμπεqιλαμβÜνεται διÜταξη Þ üQοò, üτι συμφωνοýν, αποδÝχοντατ kal

καθιστοýν αποκλειστικÜ αqμüδια ¾Lα. την επßλυση των

πqοαναφεqθεισþν διαφοqþν τουò/ τα πqοβλεπüμενα στο παòιüν/ τουò

Κανονισμοýò, τιò πqοκηqýξετò κατ τιò αποφÜσεò φò ΕκτελεστικÞ;

ΕπιτòιοτòÞò τηò Ε.Π.Ο., üqγανα αυτÞ9, π_αòιαιτοýμ_εν¼L απü κÜθε

δικαßωμα πqοσφυγÞò ενþπιον των Πολιτικþν Þ Διοικητικþν

Δικαστηòι Lων, ωò ανωτÝqω οqßζεται.

WΙ. ΝΙΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΔlΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7

¶ρθρο 52: Ισχýò του ΚαταστατLκου

Η ΕκτελεστLκÞ ΕπιτòιοπÞ τηò Ε.Π.Σ, ΔΡΑΜΑΣ διασφαλßζει ην ισχý του

παqüντοò καταστατικοý και των συνημμÝνων παQαQημÜτων που

αποτελοýν αναπüσπαστο μÝQοò αυτοý και Ýχουν ισüτιμη κατασταºÞ ισχý

και αποφασßζει για κÜθε μÝτqο που απαLτεßται για ,η]ν εφαqμογÞ του.

¶ρθρο 53: Σφραγßδα -Βιβλßα.
1. Η σφqαγßδα Γηò Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Ýχει σχÞμα στòιογγυλü, στο

εσωτεòιικü τηò Ýχει το Ýμβλημα ηò ¸νωο-ÞG (δýο χÝφια που
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αγκαλι.Üζουν γπÜλα ποδοσφαßqου) KaL στην πεqßμετqο τιò λÝξειò

«ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ»,

Η Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ,ΓηQεß υποχQεωτLκÜ τα κÜτωθι βιβλßα, αqμοδßωò

θεωqημÝνα:

α) μητQþο μελþν,

β) πqακτικþν συνεδqιÜσεων ΓενικÞò ΣυνÝλευση§,

γ) πòιακτικþν συνεδqιÜσεων ΕκτελεστÞò ΕπιτqοπÞò,

δ) εσüδων - εξüδων,

ε) πεQLουσια,κþν στοιχεßων,

στ) πòιωτοκüλλου α.λληλογqαφßαò

και κÜθε Üλλο βιβλßο Þ παòιαστατικü επιβÜ,Ι,λεταυ ¾Lα την εýqυθμη

λειτουòιγßα ψζ, απü τουò σχετικοýò νüμουò,

1.

¶ρθρο 54: ΤεκμÞριο αρμαδιüτηταò

Σε πεqßπτωση ασÜφ εαò bιαταξεων του παqüντοò καταστατικοý ýττωò

kctL ¾Ια, θÝματα που δεν πφοβλÝπονται απü αντÝò, αποφασßζει η

ΕκτελεστιÞ ΕπιτqοπÞ τηò Ε.Π"Σ. ΔΡΑΜΑΣ σºα πλαLσtα. των

πqοβλεπομÝνων στο Καταστατικü τηò Ε.Π.Ο. kal τουò ισχýοντεò

Κανονισμοýò.

Αqμοδιüτητεò καt καθÞκοντα που ανατßθενται με το παòιüν

καταστατικü σε üqγανα Þ σε επιτòιοπÝò, τα οπο'ια παqαλεßπονταL να

ασκηθοýν, β€ απüφαση τηò ΕκτελεστιÞò ΕπιτqοπÞò ηò Ε,Π,Σ,

ΔΡΑΜΑΣ ασκοýντα ι απü αυ,ΓÞ.

¶ρθρο 55: ¸γκρτση -¸ναρ€η ισχýοò

Το παòιüν καταστατκü üπωò κωδικοποιηθηκε καt αποτελεßται απü 55

Üqθqα, εγκqßθηκ ε απü η ΓενικÞ ΣυνÝλευση που συγκλÞθηκε σττò 27_72_

2014 ,τ.Lθεται δε σε ισχý μετÜ την Ýγ*Qrοη και επικýQωση αυτοý απü το

αqμüδιο δικαστÞφιο.
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