ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Με την υπ' αριθ. 2155/12.9.1979 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
αναγνωρίσθηκε και λειτουργεί έκτοτε η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), που
περιλαμβάνει στη δύναμή της σωματεία που διαθέτουν αποκλειστικά ή έχουν μεταξύ
άλλων τμήμα χειροσφαίρισης, με έδρα την πόλη της Αθήνας.
Άρθρο 2
1. Σκοποί της ΟΧΕ είναι:
Η διοίκηση, οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της χειροσφαιρίσεως, καθώς
και όλων των μορφών αυτής, όπως της χειροσφαιρίσεως άμμου (BEACH HANBALL), της
χειροσφαιρίσεως δρόμου (STREET HANDBALL) κλπ, σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις
αρχές του φιλάθλου πνεύματος.
2. Την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Ο.Χ.Ε. επιδιώκει:
α) Με τη συνεργασία με τα σωματεία -μέλη της και τη συνεχή επικοινωνία με αυτά, για την
καλύτερη οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη της χειροσφαιρίσεως.
β) Με την τέλεση κάθε μορφής αγώνων Τοπικών, Περιφερειακών, Πανεπαρχικών,
Πανελληνίων, Κυπέλλων Ελλάδος, Κυπέλλων μεταξύ πόλεων, Διεθνών κ.λ.π.
γ) Με τις ενέργειες και παραστάσεις της για την ίδρυση σωματείων χειροσφαιρίσεως ή
τμημάτων χειροσφαιρίσεως σε υφιστάμενα σωματεία και για τις κατασκευές από τους
αρμόδιους φορείς αγωνιστικών εγκαταστάσεων ή τις διαμορφώσεις ήδη υφισταμένων για
να καταστούν κατάλληλες για την τέλεση αγώνων χειροσφαιρίσεως.
δ) Με την έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, την εκτύπωση κανονισμών, τη
διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λ.π.
ε) Με τη συνεργασία με το κράτος και άλλους αρμόδιους φορείς του δημοσίου τομέα, της
τοπικής αυτοδιοίκησης, της σύζευξης και συνεργασίας εξωσχολικού και σχολικού
αθλητισμού και της συνεργασίας με τους διαιτητές, κριτές και λοιπούς παράγοντες του
αθλήματος, που βρίσκονται στη διοίκηση ή εκτός αυτής.
στ) Με την ίδρυση γραφείων και εντευκτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
λειτουργίας της.
ζ) Με τη συνεργασία και επικοινωνία με τη Διεθνή, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Χειροσφαιρίσεως και των Ομοσπονδιών Χειροσφαιρίσεως άλλων χωρών, για την
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γενικοτέρας σημασίας αθλητικών αγώνων και για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση
προπονητών, διαιτητών, τεχνικών κ.λ.π. και για κάθε γενικά αγωνιστικό και αθλητικό
ζήτημα και οργανωτικό θέμα και
η) Με τη συνεργασία με τις υπόλοιπες ημεδαπές αθλητικές οργανώσεις και ομοσπονδίες.
3. Η ΟΧΕ εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως (IHF), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Χειροσφαιρίσεως (EHF) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ)
Άρθρο 3
Την Ο.Χ.Ε. συγκροτούν όλα τα ελληνικά σωματεία, που διατηρούν και καλλιεργούν τμήματα
χειροσφαιρίσεως, εδρεύοντα στην Ελλάδα και είναι διοικητικά και δικαστικά
αναγνωρισμένα. Τα σωματεία κατατάσσονται σε κατηγορίες (π.χ. Α1, Α2, Β, κ.λ.π.), ανάλογα
με τη βαθμολογική θέση που θα καταλάβουν μετά το πέρας των οικείων πρωταθλημάτων.
Νεοεγγραφόμενα σωματεία εντάσσονται στην τελευταία κατηγορία.
Όλα τα σωματεία -μέλη της Ο.Χ.Ε. έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, έχει
δε καθένα μία μόνο ψήφο κατά τις γενικές συνελεύσεις.
Κάθε αντιπρόσωπος πρέπει απαραίτητα να είναι αντιστοίχως μέλος του σωματείου
¬μέλους της Ο.Χ.Ε. που εκπροσωπεί, διαθέτει δε σε κάθε περίπτωση μία ψήφο.
Τα νεοεγγραφόμενα σωματεία -μέλη της ΟΧΕ αποκτούν δικαίωμα ψήφου μετά την
εγγραφή τους υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον
πρωτάθλημα που την ευθύνη διοργάνωσης έχει η ΟΧΕ ή οι Ενώσεις και οι Τοπικές
Επιτροπές , μπορούν όμως να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις.
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε.
1. Πόροι της Ο.Χ.Ε. είναι οι παρακάτω:
α) Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων -μελών, Οριζόμενες σε ποσό 25 Ευρώ
ετησίως. Οι συνδρομές μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να αυξάνονται ή και να
διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που υπάγονται τα σωματεία -μέλη.
β) Το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής του μέλους, οριζόμενο σε 25 Ευρώ, που μπορεί
να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η είσπραξη των άνω δικαιωμάτων από
την Ο.Χ.Ε. επιτρέπεται να γίνεται με παρακράτηση από τις επιχορηγήσεις ή από τις
εισπράξεις των αγώνων των σωματείων -μελών.
Τα σωματεία -μέλη της Ο.Χ.Ε. υποχρεώνονται να εκπληρώνουν ανελλιπώς τις προς
αυτή χρηματικές τους υποχρεώσεις.
γ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις
προς την Ο.Χ.Ε. από το κράτος, της Γ.Γ.Α., τους διάφορους οργανισμούς, ιδιώτες
κ.λ.π.
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ε) Κάθε έσοδο από διαφημίσεις, χορηγίες, προβολή κι άλλες δραστηριότητες.
στ) Οι εισπράξεις από αγώνες, από ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, από παράβολα
και από πρόστιμα.
2. Στην περιουσία της Ο.Χ.Ε. περιλαμβάνονται:
α) Κάθε κινητό ή ακίνητο, που κατέχει την απόλυτη νομή και κυριότητά της.
β) Τα έπιπλα των γραφείων, του εντευκτηρίου και ο ιματισμός κ.λ.π. των εθνικών
ομάδων.
γ) Το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Χ.Ε. υποχρεούται να καταθέτει έπ’ ονόματί της σε μία
αναγνωρισμένη τράπεζα την περιουσία της σε μετρητά όταν το ποσό υπερβαίνει τις 1000
Ευρώ. Τα κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται, με έκδοση επιταγών, υπογραφόμενων από
τον πρόεδρο και τον ταμία, ή και τον έναν απ' αυτούς, εξουσιοδοτημένου όμως εκάστοτε
με εξουσιοδότηση του άλλου, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του.
Άρθρο 5
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Η Ο.Χ.Ε. αντιπροσωπεύεται σε όλες της τις σχέσεις της προς τις δικαστικές και άλλες
δημόσιες αρχές, ως και προς κάθε τρίτο δια του προέδρου και του γεν. γραμματέα της.
Άρθρο 6
EΓΓΡAΦH ΜΕΛΩΝ
Κάθε σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος της Ο.Χ.Ε., πρέπει να υποβάλει σχετική
έγγραφη αίτησή του και τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Κεκυρωμένο καταστατικό και εσωτερικό κανονισμό, αν έχει, όπως επίσης πιστοποιητικό
του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι το αιτούν σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο οικείο βιβλίο
των αναγνωρισμένων σωματείων.
β) Έγγραφη δήλωση ότι αποδέχεται να υποβάλλεται στις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και κάθε ειδικού κανονισμού της Ο.Χ.Ε.
γ) Ονομαστικό κατάλογο των αποτελούντων το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του, όπως και
της ειδικής επιτροπής ή του υπεύθυνου εφόρου ή αρχηγού του τμήματος χειροσφαιρίσεως.
δ) Διορισμό τακτικού και αναπληρωματικού αντιπροσώπου στην Ο.Χ.Ε.
ε) Υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση των ανηκόντων στη δύναμη του αθλητών
και αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητάς τους και
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τρέχοντος έτους και του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής
ζ) Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης από το φορέα που διαχειρίζεται το γήπεδο το οποίο θα
χρησιμοποιεί ως έδρα και το οποίο θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας αθλητικής
εγκατάστασης.
Εκτός των ανωτέρω τυπικών προϋποθέσεων, τα λοιπά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη
κατά τη συζήτηση περί αποδοχής της αίτησης εγγραφής είναι τα ακόλουθα:
α. Οικονομικές παράμετροι σχετικές με τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της
ΟΧΕ.
β. αριθμός υφισταμένων σωματείων στην περιοχή του αιτούντος σωματείου
γ. ποιοτικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του αιτούντος σωματείου
δ. προτεραιότητες και στόχοι ανάπτυξης της ΟΧΕ στην περιοχή δραστηριοποίησης
του νέου σωματείου.
Η αποδοχή της αίτησης αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. και το σωματείο εγγράφεται στον πίνακα των μελών της.
Η χορηγούμενη στα σωματεία – μέλη από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και
προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ειδική αθλητική αναγνώριση έπεται της
εγγραφής τους στην Ομοσπονδία και πρέπει να αποκτηθεί υποχρεωτικά από τα σωματεία
εντός τριών (3) ετών από την έγγραφή τους στην Ομοσπονδία. Κάθε σωματείο που
εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες
δραστηριότητές της. Εφόσον το σωματείο αυτό από την εγγραφή του συμμετάσχει
τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό συν έναν αγώνες (50%+1) ενός τουλάχιστον
πανελληνίου ή τοπικού πρωταθλήματος οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας με
τουλάχιστον 20 αθλητές-τριες συνολικά, λαμβάνει από την Ομοσπονδία, ύστερα από
αίτησή του, βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική του δραστηριότητα. Τη
βεβαίωση αυτή το σωματείο συνυποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την
αίτησή του, για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση.
Άρθρο 7
Σωματεία -μέλη της Ο.Χ.Ε. χάνουν την ιδιότητα του μέλους:
α) Με παραίτησή τους.
β) Σε περίπτωση μη καταβολής τής ετησίας συνδρομής τους πέραν της τριετίας και
έπειτα από έγγραφη προειδοποίηση.
γ) Εάν συστηματικά δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και
των κανονισμών της Ο.Χ.Ε. ή του νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές επί της διαγραφής
αποφαίνεται έπειτα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, η Γενική
Συνέλευση της Ο.Χ.Ε. με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
δ) Εάν επί δύο (2) συνεχή έτη δεν επιδείξουν αγωνιστική δραστηριότητα.
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Πρωτοδικείου ή απώλειας της αθλητικής ιδιότητάς τους.
στ) Εάν δεν απέκτησαν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός τριετίας από την
εγγραφή τους ως μέλη στην Ομοσπονδία.
Για τη διαγραφή σωματείου μέλους απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΧΕ.
Άρθρο 8
ΟΡΓAΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Όργανα της Ο.Χ.Ε. είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών της.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η εξελεγκτική επιτροπή.
Επιτροπές που επικουρούν το έργο της διοίκησης ενδεικτικά αναφερόμενες είναι:
α) Η Επιτροπή Ενστάσεων
β) Οι επιτροπές πρωταθλημάτων.
γ) Η επιτροπή εθνικών ομάδων.
δ) Οι Αθλητικές Ενώσεις και οι τοπικές Επιτροπές.
ε) Η οικονομική επιτροπή.
στ) Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας.
ζ) Επιτροπή προμηθειών.
η) Οι συνιστώμενες με αποφάσεις του Δ.Σ. τεχνικές, διοικητικές, αγωνόδικες ή
λοιπές επιτροπές και η επιτροπή κανονισμών, οι αρμοδιότητες των οποίων
ρυθμίζονται με ειδικούς κανονισμούς ή επιβάλλονται με νόμο.
Οι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες, καθήκοντα και λειτουργίες όλων των επιτροπών της Ο.Χ.Ε.
εκτός των υπό του νόμου ιδρυομένων, καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. ή
αναγράφονται στους κανονισμούς που ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων κάθε οργάνου ασκούνται όπως ορίζει ο νόμος, το
καταστατικό ή οι κανονισμοί.
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ΓEΝIΚH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Στις Γενικές Συνελεύσεις μετέχουν με αντιπροσώπους τους όλα τα ταμειακώς εντάξει, με
ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας. Τα μέλη που δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση παρίστανται σε αυτή με δικαίωμα λόγου.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ο.Χ.Ε. που δεν είναι αντιπρόσωποι και οι
διατελέσαντες πρόεδροί της, καλούνται υποχρεωτικά και μπορούν να μετέχουν στη Γενική
Συνέλευση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων -μελών της Ομοσπονδίας και ένας αναπληρωτής για
κάθε αντιπρόσωπο διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των οικείων σωματείων ¬μελών.
4. Η θητεία των αντιπροσώπων διαρκεί έπ’ αόριστον και μέχρι του διορισμού άλλου
αντιπροσώπου, με τον ίδιο όπως ανωτέρω τρόπο. Επιτρέπεται η ανάκληση ή η
αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του, το βραδύτερο μέχρι εξήντα
(60) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος ή ο γεν. γραμματέας του
σωματείου -μέλους δικαιούται να εκπροσωπήσει το σωματείο του και να ασκήσει τα
δικαιώματά του ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όμως η σχετική απόφαση του
Δ.Σ. του σωματείου γνωστοποιηθεί στην ΟΧΕ τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέρες πριν τη
Γενική Συνέλευση, οπότε οι αντιπρόσωποι του σωματείου (τακτικοί ή αναπληρωματικοί)
παρακάμπτονται για τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση.
5. Κανένας αντιπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση περισσότερα
από ένα σωματεία -μέλη.
6. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος του τακτικού αντιπροσώπου, αυτόν αντικαθιστά
ο αναπληρωτής του με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου.
7. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών με δικαίωμα ψήφου,
που είναι ταμειακά εντάξει, καταβάλλοντας τις καταβλητέες συνδρομές και λοιπές προς την
Ομοσπονδία οφειλές.
8. Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν τα σωματεία – μέλη , εφόσον στο προ της Γ.Σ.
ημερολογιακό έτος είχαν συμμετοχή σε αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές. Η
συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά
από την Ομοσπονδία ή από αθλητική ένωση ή Τοπική Επιτροπή αυτής ή διεθνών αγώνων
που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της
Ομοσπονδίας.
9. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων και του
δικαιώματος ψήφου διενεργείται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, η δε σχετική
απόφαση αυτού κοινοποιείται προς όλα τα μέλη με πίνακα των δικαιουμένων ψήφου
τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων, δέκα πέντε (15) ημέρες το βραδύτερο, πριν
από τη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και τον κατάλογο
των δικαιουμένων ψήφου αντιπροσώπων και αναπληρωματικών τους, αντίγραφο του

-7καταλόγου των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Διοικητικό
Συμβούλιο και την εξελεγκτική επιτροπή και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την ομαλή
διεξαγωγή της ψηφοφορίας και της διαλογής.
Τυχόν ενστάσεις κατά του παραπάνω καταλόγου, θα πρέπει να κοινοποιούνται στην
Ομοσπονδία το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα
αποφαίνεται έπ’ αυτών πριν από την ημερήσια διάταξη. Εφόσον πρόκειται για έκτακτη
Γενική Συνέλευση, το ανωτέρω διάστημα ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες.
10. Κατά τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων περί αρχαιρεσιών επιβάλλεται η
αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου
συμμετοχής. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη Γενική Συνέλευση ανεξαρτήτως θεμάτων
ημερησίας διάταξης.
Άρθρο 10
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά με πρόσκληση του προέδρου μια φορά το έτος
και μέσα στο πρώτο τρίμηνο μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,
κοινοποιουμένη στα σωματεία -μέλη τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν. Στην
πρόσκληση ορίζονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο χρόνος
και ο τόπος της τυχόν επαναληπτικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας
κατά την πρώτη.
2. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από τον πρόεδρο για ορισμένα κατεπείγοντα
ή επίκαιρα θέματα, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή μετά από αίτηση του
σαράντα τοις εκατό (40%) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση αυτή η
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται υποχρεωτικά εντός διμήνου το πολύ από
την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, συζητούνται δε σ' αυτήν μόνο τα θέματα που
αναγράφονται στην παραπάνω αίτηση.Η πρόσκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
κοινοποιείται στα σωματεία¬μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκλησής της, συνοδευόμενη από τον πίνακα των δικαιουμένων ψήφου
σωματείων-μελών και των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων αυτών. Η
εκπροσώπηση σωματείου μέλους από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα αυτού
(παράγραφος 4 του άρθρου 9) κοινοποιείται εγγράφως στην ΟΧΕ τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί η Γενική Συνέλευση.
3. Για να εισαχθεί προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρόταση ή εισήγηση σωματείου μέλους επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ή και οποιαδήποτε άλλη, πρέπει αυτή να
έχει κατατεθεί στην ΟΧΕ δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Σ'
αυτή την περίπτωση πρέπει το Δ.Σ. να κοινοποιήσει αμελλητί την πρόταση σ' όλα τα
σωματεία -μέλη. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, εφόσον
πρόκειται για έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης
για θέμα το οποίο δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 11
1.Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα κατά την
έναρξη σωματεία μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα του μισού (1/2) των
δικαιουμένων ψήφου μελών. Αν δεν
επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση , στον ίδιο τόπο και εντός
οκταημέρου, οπότε η επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον
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οποία προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο αυξημένη πλειοψηφία.
Οι
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των
παρόντων με δικαίωμα ψήφου σωματείων, με την επιφύλαξη ορισμένων θεμάτων για τα
οποία προβλέπεται στο παρόν και στο νόμο ειδική πλειοψηφία. Η ψηφοφορία διεξάγεται
φανερά με ανάταση της χειρός και είναι μυστική μόνο κατά την εκλογή του Δ.Σ. και της
εξελεγκτικής επιτροπής ή για τη λήψη απόφασης που αφορά προσωπικό ζήτημα.
2. Των γενικών συνελεύσεων προεδρεύει πρόεδρος που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία
από τη Γενική Συνέλευση, από μέλη της που δεν μετέχουν στο Δ.Σ. ή την εξελεγκτική
επιτροπή και δεν είναι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. Επίσης με φανερή ψηφοφορία
εκλέγεται γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης και αναπληρωτής πρόεδρος, για τους
οποίους ισχύουν τα ίδια κωλύματα.
3.Των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά που περιλαμβάνουν, πέραν των άλλων, τις
αποφάσεις και τις τυχόν προτάσεις που θα υποβληθούν και εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα
πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται απ'
αυτόν και τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μετά την επικύρωσή τους είτε πριν τη λήξη
της συνελεύσεως, είτε κατά την αρχή της επομένης. Εάν οι εργασίες της Γενικής
συνελεύσεως διακοπούν με απόφασή της, για οποιαδήποτε αιτία, τότε συγκαλείται νέα
Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης πραγματοποιείται:
α) Μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων
και το αργότερο μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Όταν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δυσλειτουργίας
του και γενικά όταν δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και τον σκοπό
του.
γ) Όταν ο αριθμός των μελών του λόγω παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου
μειωθεί κάτω των εννέα (9) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές.
δ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις β' και γ' η θητεία του εκλεγομένου Δ.Σ. θα είναι ίση
προς το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. το οποίο εξέπεσε και θα λήγει την αντίστοιχη
της εκλογής της προηγούμενης διοικήσεως του τελευταίου τετραμήνου του έτους
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων .
Άρθρο 12
Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την
Ομοσπονδία και τους σκοπούς της, εφόσον τεθούν στην κρίση της, νόμιμα.
Ειδικότερα αυτή:
1. Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει ολικά ή μερικά τις προτάσεις του
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
2. Εκλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής και της
εξελεγκτικής επιτροπής, αποφασίζει για τη διαγραφή σωματείων, για την αναγόρευση των
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απολογισμού, του ισολογισμού, της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής, του καθορισμού
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών, για την τροποποίηση του καταστατικού
και των κανονισμών και για την πολιτεία και δράση της Ομοσπονδίας γενικά μέσα στα
πλαίσια του παρόντος καταστατικού, των καταστατικών της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς
Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως, στην οποία ανήκει η Ελληνική Ομοσπονδία και των νόμων
του Κράτους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με
δικαίωμα ψήφου σωματείων.
3. Η ΟΧΕ , που καλλιεργεί Ολυμπιακό άθλημα , εκπροσωπείται στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε).Ο αντιπρόσωπος της ΟΧΕ στην Ε.Ο.Ε., με τον αναπληρωτή του, εκλέγεται
με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, που διεξάγεται στο
χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται εκάστοτε από τη νομοθεσία.
Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκλέγονται χωριστά, κατόπιν υποβολής από σωματεία
– μέλη σχετικής πρότασης υποψηφίων. Κάθε σωματείο – μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί
να υποβάλει εγγράφως μία μόνο πρόταση υποψηφιότητας για εκλογή αντιπροσώπου και
μία για εκλογή αναπληρωτή αυτού δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Ο
προτεινόμενος για την εκλογή του αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του υποβάλλουν
δήλωση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας περί αποδοχής της υποψηφιότητάς τους. Οι
υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπου και αναπληρωτή αυτού περιλαμβάνονται
στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου – μέλους που ψηφίζει μπορεί να
θέσει ένα σταυρό προτίμησης για την εκλογή του αντιπροσώπου και ένα σταυρό για την
εκλογή του αναπληρωτή. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς από έναν (1), που
προβλέπεται πιο πάνω για κάθε περίπτωση, θεωρούνται άκυρα, αλλά για την αντίστοιχη
κατηγορία και μόνο υποψηφίων για την Ε.Ο.Ε. Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι
υποψήφιοι (αντιπρόσωπος και αναπληρωτής του) που λαμβάνουν τις περισσότερες
ψήφους, οι οποίες όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερες του μισού πλέον ενός των εγκύρων
ψηφοδελτίων.
Άρθρο 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ως εξής:
α) έναν πρόεδρο,
β) δύο αντιπροέδρους (Α και Β), εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας από την επαρχία,
γ) ένα γενικό γραμματέα,
δ) έναν ταμία,
ε) έναν ειδικό γραμματέα,
στ) έναν αναπληρωτή ταμία και
ζ) οκτώ (8) συμβούλους.
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αριθμός μελών του Δ.Σ. αναπροσαρμόζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του αθλητικού
νόμου.
3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής. Εκτός των τακτικών μελών εκλέγονται και
πέντε (5) αναπληρωματικά για την πλήρωση τυχόν κενουμένων θέσεων. Οι υποψηφιότητες
για μια θέση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. προτείνονται εγγράφως δέκα
(10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της Ο.Χ.Ε.,
που το καθένα απο τα οποία δικαιούται να προτείνει την υποψηφιότητα ενός τακτικού και
ενός αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ.
4. Μέλη των σωματείων εκλέγονται στο Δ.Σ. και στα άλλα προβλεπόμενα όργανα της ΟΧΕ,
εφόσον δεν εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις άρθρων του Ν.2725/1999, όπως
τροποποιήθηκαν με τους Ν. 2858/2000, Ν.2947/2001, Ν.3057/2002, Ν.3479/2006 και
Ν.4049/2012, που αφορούν κωλύματα και περιορισμούς εκλογής. Στη συνέχεια το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας καταρτίζει ενιαίο ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων και κατά κατηγορία:
α) των υποψηφίων τακτικών μελών του Δ.Σ.
β) των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
γ) των υποψηφίων μελών της εξελεγκτικής επιτροπής (Ε.Ε.)
δ) των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων μελών
του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι
ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου
αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.
6. Ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται σε περίοπτη θέση στα γραφεία της
Ομοσπονδίας οκτώ (8) ημέρες πριν από την ορισθείσα για την ψηφοφορία. Το αντίγραφο
του καταλόγου με τα ψηφοδέλτια που περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων
παραδίδεται στην εφορευτική επιτροπή που διενεργεί την εκλογή και διαλογή. Από τον
κατάλογο αυτό και με ψηφοδέλτια οι εκλογείς ψηφίζουν τους υποψηφίους της προτίμησης
τους.
7. Επιτυχόντες θεωρούνται: α) Για τακτικά μέλη του ΔΣ, οι λαβόντες τις περισσότερες κατά
σειρά ψήφους, μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου από το παρόν αριθμού των
τακτικών μελών του ΔΣ, οι οποίες όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερες του τριάντα τοις
εκατό πλέον ενός (30%+1) των εγκύρων ψηφοδελτίων β) Για αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ
και τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΕΕ, οι λαβόντες τις περισσότερες κατά σειρά
ψήφους, μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου από το παρόν αριθμού
αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε.
8. Τα αποτελέσματα της εκλογής, βάσει σχετικού πρακτικού, που συντάσσεται από την
εφορευτική επιτροπή, παραδίδονται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
9. Το εκλεγόμενο Δ.Σ., αφού λάβει γνώση των αποτελεσμάτων, συγκαλείται από τον
πλειοψηφήσαντα σύμβουλο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του σε πρώτη
συνεδρίαση κατά την οποία συγκροτείται σε Σώμα. Ακολούθως το Δ.Σ. προβαίνει στο
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την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. προτείνουν τους συνεργάτες τους.
10. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο τακτικά μεν κάθε τριάντα (30) μέρες, έκτακτα δε,
οποτεδήποτε το κρίνει αυτός αναγκαίο ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των
μελών του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών.
11. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 50% συν ένα (1) των
μελών του. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη που βρίσκονται εκτός του χώρου
συνεδρίασης και συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικών-οπτικοακουστικών μέσων
(τηλεδιάσκεψη, διαδίκτυο, κλπ) θεωρούνται ως παρόντα.
12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Προκειμένου για προσωπικά
θέματα ή όταν το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, οι αποφάσεις λαμβάνονται με
μυστική ψηφοφορία. Επί φανερής ψηφοφορίας, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η
ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος και επί μυστικής ψηφοφορίας, αυτή
επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση.
13. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και το
Γενικό Γραμματέα. Εφόσον οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ζητήσει την εισαγωγή προς
συζήτηση και άλλου θέματος ή θεμάτων, επιπρόσθετα από την καταρτισθείσα ημερήσια
διάταξη, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να τα συμπεριλάβει, εφόσον αυτό ζητηθεί
εγγράφως τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.
Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να τεθεί από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ και πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης, για να συζητηθεί όμως απαιτείται η λήψη σχετικής
απόφασης από τα 2/3 των παρόντων μελών.
14. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του
αδικαιολόγητα θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά
εκλογής αναπληρωματικό. Σε κάθε περίπτωση η μη προσέλευση ενός μέλους του Δ.Σ. επί
τρεις συνεχείς μήνες στις συνεδριάσεις επιφέρει την απομάκρυνσή του από όποια αιτία και
αν προέρχεται η αποχή του.
Αρμόδιο για την διαπίστωση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω είναι το Δ.Σ., το
οποίο αποφασίζει, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του τις εξηγήσεις του μέλους που
απουσίαζε.
15. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν2725/99, όπως ισχύει, κάθε μέλος
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης
αυτού, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στο εκάστοτε αρμόδιο για τον έλεγχο
αυτής όργανο.

- 12 Άρθρο 14
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, ενδεικτικά μνημονευόμενες
είναι:
α) Να διοικεί την Ομοσπονδία, ως όργανο της Γενικής Συνέλευσης και να διευθύνει
τις εργασίες και τις υπηρεσίες, σύμφωνα προς τις σχετικές αποφάσεις.
β) Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε όλες τις
σχέσεις και υποθέσεις και ενώπιον κάθε αρχής.
γ) Να αποφασίζει σε όλα τα κατεπείγοντα ζητήματα γενικότερης σημασίας κατά τα
μεσοδιαστήματατων συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης..
δ) Να καταρτίζει τα διάφορα αγωνιστικά προγράμματα και να επιμελείται για την
ομαλή και πλήρη πραγματοποίησή τους.
ε) Να εποπτεύει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών απ' όλα τα
σωματεία μέλη.
στ) Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κάθε αναγκαία συμπλήρωση και
τροποποίηση των κανονισμών και των προγραμμάτων.
ζ) Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις και τίτλους ή βραβεία και έπαθλα στους
νικητές.
η) Να επιλύει διαφορές ή διενέξεις που αναφύονται κατά την τέλεση αγώνων, με
βάση όσα ορίζονται στους κανονισμούς και τους νόμους.
θ) Να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές σε σωματεία, διοικητικούς παράγοντες,
διαιτητές, προπονητές και αθλητές, σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος καταστατικού, εσωτερικούς κανονισμούς και τους νόμους.
ι) Να ερμηνεύει διατάξεις του καταστατικού ή των κανονισμών σε αμφισβητούμενα
σημεία και εφόσον δεν υπάρχουν επί του συγκεκριμένου θέματος αυθεντικές
ερμηνείες,
ια) Να εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την διαγραφή σωματείων -μελών.
ιβ) Να καταρτίζει επιτροπές, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να προάγει ή
απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές και τις λοιπές
σχέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους νόμους και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.
ιγ) Να εκδίδει δελτία ή άδειες αθλητών έπ’ ονόματι αυτών και των σωματείων, ν'
ανανεώνει και ακυρώνει δελτία και άδειες, να εγκρίνει μεταγραφές, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού των κανονισμών και των νόμων και
γενικά να διακανονίζει και ελέγχει τις μετακινήσεις και τις μεταβολές των αθλητών
σύμφωνα με τους κανονισμούς.
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περιφέρεια και τις δικαιοδοσίες τους, βάσει ειδικών κανονισμών των οποίων οι
διατάξεις θα θεωρούνται ως τμήμα του παρόντος καταστατικού.
ιε) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας καταρτίζοντας τον
ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ως και τον απολογισμό, προς υποβολή
και έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
ιστ) Να λαμβάνει και να εφαρμόζει κάθε μέτρο για την διοικητική, διαχειριστική,
τεχνική και καταστατική πληρότητα της οργανώσεως της Ομοσπονδίας.
Το Δ.Σ. δικαιούται με απόφασή του να εκχωρεί και να μεταβιβάζει στις διάφορες επιτροπές
της ΟΧΕ μέρος των αρμοδιοτήτων του και δικαιοδοσιών του και να ανακαλεί εκχωρηθείσες
ή μεταβιβασθείσες, Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της ΟΧΕ να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με
οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα
αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η
παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν
την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Εάν
μέλος του Δ.Σ. εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής
Ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από μέλος
του Δ.Σ. της ΟΧΕ. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΧΕ.
Το Δ.Σ. της ΟΧΕ δύναται να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή να εκπροσωπεί το Δ.Σ. και να
εγκρίνει και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος , οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Ειδικός
Γραμματέας απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή επιλαμβάνεται και
αποφασίζει για κάθε θέμα τρέχουσας φύσης, όταν όμως πρόκειται για σοβαρότερα θέματα,
εισηγείται προς το ΔΣ για τη λήψη απόφασης. Συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου και,
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, με πρόσκληση του Α’ ή Β’ Αντιπρόεδρου, που
μπορεί να καλέσει σε συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την κρίση του και άλλα μέλη του Δ.Σ.
Συνεδριάζει νόμιμα, όταν είναι παρόντα τρία (3) από τα μέλη της. Για την εγκυρότητα της
συνεδρίασης, απαιτείται η παρουσία του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος αυτού, του Α’ ή Β’ Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις της εκτελεστικής
επικυρώνονται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ.
Άρθρο 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του και προΐσταται των εκδηλώσεων και
ενεργειών της Ομοσπονδίας.
2. Εκπροσωπεί με τον γενικό γραμματέα την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις με κάθε Αρχή.
3. Έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. και από κοινού με τον γενικό γραμματέα προβαίνει έγκυρα
σε εκποίηση κινητών ή μίσθωση ακινήτων της Ομοσπονδίας, στην αγορά κινητών
πραγμάτων ή πάσης φύσεως υλικού (γραφικού, αθλητικού, κ.λ.π.), χωρίς καμία διατύπωση
και μέχρι ποσού που θα εγκρίνεται κάθε φορά από το Δ.Σ., σε παραιτήσεις ή
συμβιβασμούς, συμφωνεί και δέχεται διαιτησίες, δέχεται, αποποιείται, δίδει ή αντεπάγει
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των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ως εναγούσης ή εναγομένης, διορίζει δικηγόρους για
την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου,
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Ειδικά προκειμένου για αγορά ή εκποίηση ή
εγγραφή βάρους επί ακινήτων της Ομοσπονδίας ή συμβιβασμού σε σχέση με ακίνητη
περιουσία της Ομοσπονδίας, απαιτείται προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής
Συνέλευσης.
4. Προεδρεύει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και όταν το κρίνει αναγκαίο
και των συνεδριάσεων των διαφόρων επιτροπών και συσκέψεων.
5. Παραλαμβάνει έπ’ ονόματι της Ομοσπονδίας με τον ταμία κάθε ποσό σε μετρητά ή
χρεόγραφα ή άλλες αξίες ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και αναλαμβάνει κάθε ποσό
που είναι κατατεθειμένο σε οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό, υπογράφων τις σχετικές
αποδείξεις και ακόμα αναλαμβάνει ωσαύτως κάθε χορηγία, ενίσχυση, εισφορά, υλικό
εμπόρευμα και γενικά κάθε αγαθό υπέρ της Ομοσπονδίας.
6. Υπογράφει με τον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα, μονογράφει τα βιβλία των
γραφείων, του ταμείου και κάθε άλλης υπηρεσίας της Ομοσπονδίας μεριμνώντας για την
ενημερότητα, την τάξη και την πληρότητα των υπηρεσιακών ενεργειών.
Άρθρο 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
Οι αντιπρόεδροι αναπληρούν τον πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή
παραιτηθεί, σε όλα του τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.
Άρθρο 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑTEA
1. Ο γενικός γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του γραφείου, εποπτεύει τις εργασίες της
γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, ασκεί την εποπτεία του αρχείου, της
βιβλιοθήκης, του μητρώου μελών και κάθε άλλης υπηρεσίας της γραμματείας. Δικαιούται
να παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιτροπών, προβαίνοντας σε ενημέρωσή τους για τις
ενέργειες και τις απόψεις του διοικητικού συμβουλίου. Προσυπογράφει με τον πρόεδρο
και τον ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών. Συντάσσει τις εκθέσεις
πεπραγμένων του Δ.Σ. και μεριμνά για την συγκέντρωση και ταξινόμηση κάθε στοιχείου και
εγγράφου χρήσιμου για την εξέταση και συζήτηση ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία
της Ομοσπονδίας.
2.Τον γενικό γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο ειδικός γραμματέας
και αυτόν αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
3. Καθήκοντα του ειδικού γραμματέα είναι η υποβοήθηση του γεν. γραμματέα και εκτέλεση
κάθε υπηρεσίας που θα ανατίθεται σ' αυτόν βάσει εκχωρήσεως που θα εγκρίνεται ή θα
επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο ειδικός γραμματέας συντάσσει και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. βοηθούμενος ενδεχομένως από πρακτικογράφο.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1. Ο Ταμίας
α) Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας
β) ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις
γ) εκτελεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται από το λογιστήριο και
υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον γεν. γραμματέα και τον ίδιο.
2. Υποβάλλει στο Δ.Σ. μηνιαίες καταστάσεις για την κίνηση εσόδων και εξόδων της
Ομοσπονδίας, καταστάσεις για τις καθυστερούμενες εισπράξεις και κάθε άλλο στοιχείο
χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης,
εισηγούμενος και μέτρα που πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται.
3. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη τράπεζα έπ’ ονόματι της Ομοσπονδίας την περιουσία της
σε μετρητά και την αναλαμβάνει μερικά ή ολικά όπως στο άρθρο 17 του παρόντος ορίζεται
και είναι πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα της Ομοσπονδίας που του
εμπιστεύονται. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή χωρίς εντάλματα ή άλλο
σχετικό δικαιολογητικό.
4. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό, τα σχέδια των
οποίων υποβάλλει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που τους φέρει στη Γενική
Συνέλευση για συζήτηση και έγκριση επισυνάπτοντας κάθε σχετικό επεξηγηματικό στοιχείο.
5. Τον ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο αναπληρωτής ταμίας.
6. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του οικονομικού αρχείου της Ομοσπονδίας.
7. Ο ταμίας μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. να κρατήσει στο ταμείο χρηματικό ποσό,
οριζόμενο από το Δ.Σ. και χωρίς ειδική απόφασή του για τις τρέχουσες πληρωμές. Πάγιες
δαπάνες, όπως μισθοί προσωπικού, καταβολή ενοικίων ή κοινοχρήστων, λογαριασμοί
οργανισμών κοινής ωφελείας καταβάλλονται από τον ταμία, χωρίς, κάθε φορά, απόφαση
του Δ.Σ.
Άρθρο 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ
Ο αναπληρωτής ταμίας βοηθεί τον ταμία στα καθήκοντά του και τον αναπληρώνει, όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται .
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά με απόφασή του Επιτροπές Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων (Ε.Δ.Ι.Π.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς οι
αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις ως και οι αρμοδιότητες
και οι δικαιοδοσίες που εκχωρούνται στις ανωτέρω, επιτροπές.
2. Εντελώς ενδεικτικά οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες, μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
α) Η προετοιμασία, οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία αγώνων Τοπικών,
Περιφερειακών ή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ως και
φιλικών ή άλλης φύσεως αγώνων.
β) Η σύσταση, ειδικότερων αγωνόδικων, τεχνικών κ.λ.π. επιτροπών.
γ) Η στα όρια των εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό σχετικών πιστώσεων
διαχείριση των εσόδων και εξόδων των υπ' αυτής ή υπό την εποπτεία της
τελουμένων κάθε φύσεως αγώνων και Πρωταθλημάτων, με την υποχρέωση
υποβολής κάθε δίμηνο των σχετικών δικαιολογητικών με ευθύνη των επιτροπών
έναντι του ταμείου και του διοικητικού συμβουλίου της Ο.Χ.Ε.
3. Η πλήρωση θέσης που κενούται γίνεται με διορισμό άλλου προσώπου κατόπιν
προτάσεως του προέδρου της Ε.Δ.Ι.Π. και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Ως προς τις συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αποφάσεις των επιτροπών διεξαγωγής
πρωταθλημάτων , εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι περί Δ.Σ. διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 21
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ -ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Τα όρια των ευρύτερων περιφερειών της χώρας με σωματεία που έχουν την έδρα τους σε
περισσότερους από ένα νομούς και στις οποίες δύναται να ιδρύονται αθλητικές ενώσεις
είναι τα εξής: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νομός Αττικής: Περιφερειακές Ενότητες
Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Νήσων ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νομοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νομοί Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νομοί
Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Νομοί Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου, Ροδόπης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Νομοί Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας,
Κερκύρας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομοί Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νομοί Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας,
Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομοί Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου και νησιά Βορείου Αιγαίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Νομοί Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Λασιθίου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
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εντάσσονται στην πλησιέστερη περιφέρεια από τις προβλεπόμενες στην παρούσα
παράγραφο.
2. Όπου δεν λειτουργεί Αθλητική Ένωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί
με απόφασή του να ιδρύσει τοπικές επιτροπές, καθορίζοντας συνάμα την έδρα κάθε
ιδρυόμενης τοπικής επιτροπής, τα όρια της περιφερείας μέσα στην οποία εκτείνεται η
δικαιοδοσία της, καθώς και τα υπαγόμενα στην τοπική επιτροπή σωματεία -μέλη της
Ομοσπονδίας.
3. Τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών επιτροπών αποτελούνται από πέντε (5) έως (7)
μέλη του διορίζονται με τριετή θητεία από το Δ.Σ. κατά προτίμηση από αντιπροσώπους των
σωματείων -μελών του περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της τοπικής επιτροπής. Μαζί με
τους τακτικούς διορίζονται μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση τυχόν
κενουμένων θέσεων.
Ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. και
πρέπει, όπως και ο γενικός γραμματέας να είναι κάτοικοι της έδρας της τοπικής επιτροπής.
4. Τα διοριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε τοπικής επιτροπής
συγκαλούμενα από τον πρόεδρο σε πρώτη συνεδρίαση, εκλέγουν τον αντιπρόεδρο, ένα
γραμματέα, έναν ταμία, τον πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής και τον πρόεδρο επιτροπής
διαιτησίας και κανονισμών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής επιτροπής μόλις συγκροτηθεί σε σώμα
αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και εφαρμόζει κατ αναλογία ως προς τις συνεδριάσεις του
την απαρτία, την διαδικασία των συζητήσεων και τη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων,
τις σχετικές προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διατάξεις του παρόντος
καταστατικού.
6. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των τοπικών επιτροπών είναι όσα από τα καθήκοντα και
αρμοδιότητες του Δ.Σ. μεταβιβάζονται και εκχωρούνται σ' αυτές ή περιλαμβάνονται σε
κανονισμούς περί των οποίων η παρ. 7 του παρόντος άρθρου προβλέπει, ενδεικτικά δε τα
ακόλουθα:
α) Η εποπτεία και ο έλεγχος της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος
καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας από τα σωματεία -μέλη της
περιφέρειάς της.
β) Η παρακολούθηση και διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των
σωματείων της δύναμής της.
γ) Η διευθέτηση ενδεχομένων διαφορών και διενέξεων και η εκδίκαση ενστάσεων
σε πρώτο βαθμό.
δ) Η ενέργεια ανακρίσεων κατά παραπομπή από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
ε) Η οργάνωση και τέλεση των κάθε φύσεως αγώνων και πρωταθλημάτων στην
περιφέρεια κάθε τοπικής επιτροπής.
στ) Ο καταρτισμός μικτών αντιπροσωπευτικών ομάδων της τοπικής επιτροπής.
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Ομοσπονδίας.
7. Η λειτουργία των αθλητικών ενώσεων διέπεται και από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» του ν2725/99, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Κάθε τοπική επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αναλυτική έκθεση των εργασιών της και στο τέλος κάθε έτους
πλήρη οικονομικό απολογισμό των εσόδων και εξόδων ως και Γενική έκθεση για την
αγωνιστική κίνηση στην περιφέρειά της.
9. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να καταρτίσει και θέσει σε εφαρμογή ειδικό κανονισμό
λειτουργίας των τοπικών επιτροπών, με τον οποίο καθορίζονται η σύνθεση, οι
αρμοδιότητες και δικαιοδοσία τους καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα.
10. Κάθε τοπική επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει επτά (7) τουλάχιστον σωματεία, η δε
δικαιοδοσία της μπορεί να επεκτείνεται και σε περισσότερους από ένα νομούς. Σωματείο
μέλος της Ο.Χ.Ε., που εδρεύει μέσα στα όρια μιας τοπικής επιτροπής, αυτοδίκαια ανήκει
στην δύναμη της ίδιας επιτροπής.
Άρθρο 22
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη,
που εκλέγονται με τετραετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση συγχρόνως με τα μέλη του
Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από κατάλογο υποψηφίων που
υποδεικνύονται από σωματεία -μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Τελεί υπό την προεδρία του πρεσβυτέρου των μελών της και συνέρχεται σε
συνεδριάσεις, είτε κατά τα μεταξύ των γενικών συνελεύσεων χρονικά διαστήματα, είτε προ,
είτε κατά τη διάρκειά τους, ελέγχει το ταμείο, τους ισολογισμούς, τους απολογισμούς, την
τάξη και ακρίβεια των δικαιολογητικών και την οικονομική γενικά κατάσταση και
διαχείριση, για τα οποία υποβάλλει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν
εισηγήσεις και προτάσεις.
3. Μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται αντικαθίστανται από
τους αναπληρωματικούς.
Άρθρο 23
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι μυστικές ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διεξάγονται με τη μέριμνα Τριμελούς
Εφορευτικής, τα μέλη της οποίας εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από το σώμα των
μελών της Γενικής Συνέλευσης, μετά ενός αναπληρωματικού μέλους και τα οποία δεν
επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα όργανα της Ομοσπονδίας ή να
είναι πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται η μυστική ψηφοφορία.
Ειδικά οι αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας, καθώς και η
εκλογή του αντιπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού της ΟΧΕ στην Ε.Ο.Ε., διεξάγονται
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Χωρίς τη συμμετοχή του δικαστικού αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν
αρχαιρεσίες και εκλογή αντιπροσώπου στην Ε.Ο.Ε . Τα δύο άλλα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής, μετά ενός αναπληρωματικού, εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γενικής
Συνέλευσης.
Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της Ομοσπονδίας, Πρωτοδίκης Διοικητικών
Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης από τον προϊστάμενο του αρμόδιου
Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
H Eφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των αρχαιρεσιών στον προγραμματισμένο
χώρο και χρόνο και για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, αποφαίνεται
προσωρινά για τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες στη διαφωνίες που ανακύπτουν
μεταξύ των μελών της, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και στη διαπίστωση του
αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος στην ανακήρυξη των επιτυχόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας για εκλόγιμη θέση τακτικού ή αναπληρωματικού υποψηφίου, η
Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Ανάλογα ενεργεί η
Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται για άλλα θέματα για τα οποία διεξάγεται μυστική
ψηφοφορία. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που
υπογράφεται από τα μέλη της.
Άρθρο 24
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά με απόφασή του την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων
(Ε.Ε.Ο). Με την ίδια απόφαση πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά ένα μέλος του
Δ.Σ., καθώς επίσης ορίζονται και τα λοιπά μέλη, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από δύο (2) και μεγαλύτερος από έξι (6). Η πλειοψηφία των μελών της
Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.
2. Οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Ε.Ε.Ο
καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων και από τις αποφάσεις
του Δ.Σ.
3. Η θητεία της Ε.Ε.Ο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη.

Άρθρο 25
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η υγειονομική επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από τον πρόεδρο που είναι
γιατρός μέλος ή όχι του διοικητικού συμβουλίου και άλλους δύο γιατρούς, που ορίζονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του προέδρου.
2. Έργο της επιτροπής είναι η οργάνωση, η ομαλή διεξαγωγή και εποπτεία της
αθλητιατρικής παρακολουθήσεως των αθλητών και αθλητριών της Ομοσπονδίας με την
καθολική εφαρμογή ειδικού βιβλιαρίου υγείας και με κάθε άλλο μέσο που η επιτροπή
εισηγείται και τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ.
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βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) από τα μέλη της.
4. Όλα όσα προτείνονται από την επιτροπή και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι υποχρεωτικά για τα σωματεία και τους αθλητές και αθλήτριες.
Άρθρο 26
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ο.Χ.Ε. συνιστάται οικονομική επιτροπή
από τρία μέλη.
2. Η οικονομική επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ο.Χ.Ε.,
επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα
λογιστικά βιβλία και γενικά κάθε έσοδο και έξοδο της Ο.Χ.Ε., ενημερώνει το Δ.Σ. για την
οικονομική κατάσταση της Ο.Χ.Ε. και εισηγείται προς το Δ.Σ. για κάθε θέμα και ζήτημα που
έχει σχέση με την πορεία του προϋπολογισμού και την εξεύρεση πόρων. Επίσης ελέγχει και
παρακολουθεί την ταμειακή διαχείριση των τοπικών επιτροπών.
3. Της επιτροπής αυτής πρόεδρος είναι ο εκάστοτε ταμίας της Ο.Χ.Ε.
4. Η οικονομική επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν την
συγκαλεί ο πρόεδρός της ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο μέλη, μεταξύ δε αυτών ο
πρόεδρός της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί του διοικητικού
συμβουλίου.
Άρθρο 27
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
1.Η επιτροπή μεταγραφών αθλητών συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε.,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών
αποφάσεων και αποφάσεων του γενικού γραμματέα αθλητισμού.
2. Με εσωτερικό κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις,
καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία, ο τρόπος λειτουργίας της ως άνω επιτροπής,
καθώς και οι λεπτομέρειες εγγραφής και μεταγραφής αθλητών.
Άρθρο 28
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1. Η Επιτροπή Ενστάσεων της Ομοσπονδίας ορίζεται με απόφαση του ΔΣ και αποτελείται
από τα κάτωθι μέλη:
α) Ένα μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ ως Πρόεδρο.
β) Ένα μέλος της ΚΕΔ/ΟΧΕ ως μέλος
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2. Η θητεία της επιτροπής ενστάσεων είναι όση και του Δ.Σ.
3. Η επιτροπή συνεδριάζει, όταν συγκαλείται από τον πρόεδρό της ή, σε περίπτωση
έλλειψης ή άρνησής του, από το Δ.Σ., βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων δύο (2)
τουλάχιστον μελών της.
4. Έργο της επιτροπής ενστάσεων είναι η εκδίκαση ενστάσεων που δεν ανήκουν στην
αρμοδιότητα του Μονομελούς Δικαιοδοτικού οργάνου του άρθρου 119 του ν.2725/99.
5. Οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και ο τρόπος λειτουργίας της ως άνω επιτροπής,
περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό διεξαγωγής αγώνων της ΟΧΕ. .
6. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι δεσμευτικές και υποβάλλονται στο Δ.Σ. της ΟΧΕ μόνο
για τυπική επικύρωση.
Άρθρο 29
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. Στην ΟΧΕ λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της
οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής, ανάλογα με απόφαση του ΔΣ . Η ΚΕΔ συγκεντρώνει
για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό
και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών
βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.
2. Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή
καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές
της ανώτατης κατηγορίας αγώνων.
3. Η λειτουργία της ΚΕΔ υπόκειται στις σχετικές διατάξεις περί διαιτησίας του ν.2725/99,
όπως ισχύει, καθώς και στον Κανονισμό Διαιτησίας της ΟΧΕ.
Άρθρο 30
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Οι διοικούντες την Ομοσπονδία, τα σωματεία μέλη αυτής, τα μέλη των οργάνων και των
επιτροπών της, οι άρχοντες των αγώνων (διαιτητές, κριτές κ.λ.π.), οι προπονητές, οι
αθλητές και όσα άλλα πρόσωπα συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στους αγώνες των
αθλημάτων της Ομοσπονδίας, έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς το παρόν
Καταστατικό, τους Κανονισμούς της, τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και να
συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις όπως υπαγορεύει η ευπρέπεια, η ευταξία και εν
γένει η δεοντολογία του αθλητισμού. Η παράβαση της πιο πάνω υποχρέωσης από τα
προηγούμενα πρόσωπα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που διώκεται και τιμωρείται,
αφού προηγουμένως κληθεί προς απολογία το υπό κατηγορία πρόσωπο. Τα ειδικότερα
παραπτώματα, οι πειθαρχικές κυρώσεις, τα όργανα επιβολής των ποινών και η πειθαρχική
διαδικασία ορίζονται στον ειδικό κανονισμό της Ομοσπονδίας.
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επικυρώνονται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της ΟΧΕ Το Δ.Σ. δεν εξετάζει την ουσία των λόγων
της ποινής του αθλητή, αλλά αν τηρήθηκε νομότυπα η διαδικασία επιβολής ποινής στον
αθλητή από το σωματείο του (πρόβλεψη παράβασης στο Καταστατικό, είδος ποινής, κλήση
σε απολογία κ.λ.π.)
Άρθρο 31
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συστήσει και άλλες μόνιμες ή
προσωρινές επιτροπές όπως είναι η επιτροπή στατιστικής, η επιτροπή Τύπου και δημοσίων
σχέσεων, η επιτροπή προγραμματισμού και κάθε άλλη επιτροπή της οποίας η λειτουργία
κρίνεται απαραίτητη.
2. Με τις όποιες αποφάσεις προσδιορίζονται κατά περίπτωση ο τρόπος της σύνθεσης, οι
αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία, το έργο και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Παρόμοιες επιτροπές μπορούν να ιδρύονται και από τις τοπικές ενώσεις ή τις τοπικές
επιτροπές. Για κάθε μία των παραπάνω επιτροπών απαιτείται ειδικός κανονισμός που
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
4. Οι αποφάσεις όλων των επιτροπών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό,
υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε.
Άρθρο 32
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Η Ομοσπονδία με αποφάσεις των αρμοδίων, κατά περίπτωση, οργάνων της (Γ.Σ. και Δ.Σ.)
καταρτίζει τους προβλεπόμενους από το ν.2725/1999 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Γενικούς και Ειδικούς Κανονισμούς και όσους άλλους κρίνει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αυτής
αναγκαίους για την αρτιότερη λειτουργία της.
2. Οι Κανονισμοί δεν μπορούν να είναι αντίθετοι με διατάξεις του νόμου και του παρόντος
ή να τροποποιούν αυτές.
3. Ειδικότερα :
α) Κανονισμός οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας και
υπηρεσιακής κατάστασης του Προσωπικού, βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 1
του ν.2725/99.
Με Κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό
Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής
και των τυχόν Αθλητικών Ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα στον Κανονισμό προβλέπονται οι
οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η
ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης.
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προπονητές, γυμναστές, τεχνικούς συμβούλους, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων, δικηγόρους, επιστημονικούς και συντονιστές συνεργάτες,
φροντιστές, δημοσιογράφους, συμβούλους δημοσίων σχέσεων και ειδικό
συνεργάτη, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του
ν.2190/1999 (Φ.Ε.Κ. 28Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Ο προπονητής που προσλαμβάνεται πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του
άρθρου 31 του ν.2725/1999. Η σχετική σύμβαση της Ομοσπονδίας με τον
προπονητή καταρτίζεται εγγράφως και είναι εξαρτημένης εργασίας ή παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σύμβαση αυτή, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να
κατατεθεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και να θεωρηθεί απ’ αυτή.
β) Κανονισμός οργάνωσης και διεξαγωγής αγώνων της ΟΧΕ σύμφωνα με το άρθρο
27 του ν.2725/99. Με Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.,
τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση
και στη διεξαγωγή των αγώνων του αθλήματος της χειροσφαίρισης, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω Κανονισμών,
λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς Κανονισμοί του αθλήματος.
γ) Κανονισμός εγγραφής και μεταγραφής αθλητών σύμφωνα με το άρθρο 27, σε
συνδυασμό με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του ν.2725/99
Με ειδικό Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν.2725/1999,
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών των
αθλητών, ο χρόνος διενεργείας τους, η διαδικασία, καθώς επίσης και τα αρμόδια
για την έγκρισή τους όργανα. Ο πιο πάνω Ειδικός Κανονισμός δεν επιτρέπεται να
τροποποιείται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή του.
δ) Κανονισμός Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3 του ν.2725/99
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καταρτίζεται Κανονισμός Προμηθειών, που
εγκρίνεται από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό. Με τον Κανονισμό αυτό
ρυθμίζονται όλα όσα αφορούν στους όρους, στους τρόπους, στις διαδικασίες, στα
όργανα, στη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται
με τις πάσης φύσεως προμήθειες της ΟΧΕ.
ε) Κανονισμός Διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 27, σε συνδυασμό με τα άρθρα
44,45 και 46 του ν.2725/99 Με Κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,
ύστερα από
γνώμη της Ομοσπονδίας Διαιτητών, ρυθμίζονται τα θέματα όπως :
•
Η συγκρότηση, η θητεία, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό με τα
όργανα διαιτησίας θέμα.
•

Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους

στους πίνακες όλων των κατηγοριών Πρωταθλημάτων.
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Τα κριτήρια επιλογής των Παρατηρητών Διαιτησίας.

•

Το Πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών που έχει σχέση με την εκ μέρους τους

διεύθυνση αγώνων.
•

Η αποζημίωση των διαιτητών, των παρατηρητών και τα έξοδα κίνησής τους

για συμμετοχή στους αγώνες.
•
Κάθε άλλο συναφές θέμα. στ) Πειθαρχικός Κανονισμός, σύμφωνα με το
άρθρο 27 του ν.2725/99, σε συνδυασμό με το άρθρο 129 του ν.2725/99. Με
Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
αυτής, τίθενται οι κανόνες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την άσκηση
πειθαρχικής εξουσίας, την αντιμετώπιση της βίας, τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις
ποινές και τα όργανα επιβολής αυτών σε αθλητές, διοικητικούς παράγοντες,
σωματεία, προπονητές, κλπ, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
ζ) Κανονισμός Ντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2725/99, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του τμήματος Δ (καταπολέμηση του ντόπινγκ) του Ν.2725/99. Με
Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
αυτής, τίθενται οι κανόνες που ρυθμίζουν τα θέματα ντόπινγκ, τον έλεγχο αυτού,
τις παραβάσεις, τις προβλεπόμενες ποινές για ντόπινγκ, τον τρόπο ελέγχου του
ντόπινγκ και τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου για παραβάσεις ντόπινγκ. Στον
κανονισμό ενσωματώνονται επίσης και όλοι οι Κανονισμοί που εκδίδονται από τη
Δ.Ο.Ε., τον Π.Ο.Α., και τη Διεθνή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης και οι σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις.
Στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ενσωματώνονται οι διατάξεις του
ν.4373/2016 (ΦΕΚ Α’,49) περί της εναρμόνισης με τους κανόνες αντιντόπινγκ αυτού
και της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του
Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). Με την εναρμόνιση
και την ενσωμάτωση των πιο πάνω κανόνων αντιντόπινγκ στο παρόν αναγνωρίζεται
από την Ομοσπονδία η αρμοδιότητα και η ευθύνη του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για την εφαρμογή
του Εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της
δικαιοδοσίας της, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται απ’ αυτή , αποδέχεται και
εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την
αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν και από το Ανώτατο
Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).
η) Κανονισμός Εθνικών Ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2725/99. Με
Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
αυτής τίθενται οι κανόνες που ρυθμίζουν όλα τα θέματα στις σχέσεις της διοίκησης
της ΟΧΕ και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην οργάνωση και
λειτουργία των εθνικών ομάδων (σωματεία, αθλητές, προπονητές, τεχνικό
προσωπικό κλπ).
4. Οι Κανονισμοί των περιπτώσεων β, γ, ε, στ και ζ του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε
έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, σύμφωνα με το άρθρο
27 του ν.2725/99. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός μηνός από την ημερομηνία
υποβολής τους, οι Κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί. Αν κατά τον
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τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο Κανονισμός αυτός αναπέμπεται
στην Ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να συμμορφωθεί.
5. Η τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία-μέλη,
Αθλητικές Ενώσεις, Τοπικές Επιτροπές, που υπάγονται στην Ομοσπονδία, καθώς και για
τους διοικούντες, αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές και όσα άλλα πρόσωπα
συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στους αγώνες των αθλημάτων της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 33
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Όλες οι προσφερόμενες στην Ομοσπονδία και για τους σκοπούς τους υπηρεσίες μελών
του Δ.Σ., της εξελεγκτικής επιτροπής, μελών της Γενικής συνελεύσεως και των διαφόρων
επιτροπών παρέχονται αμισθί. Μόνο τα έξοδα μετακινήσεως για υπηρεσία της
Ομοσπονδίας (pοcκet money) και οι αποζημιώσεις, σύμφωνα προς τους διεθνείς
κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις νόμων ή υπουργικών αποφάσεων, καταβάλλονται
με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., όπως και τα έξοδα μετακινήσεως και διαμονής μιας
ημέρας των μελών του Δ.Σ., όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και που είναι μόνιμοι
κάτοικοι επαρχιακών πόλεων.
2. Το απαιτούμενο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας έμμισθο
υπαλληλικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται από το Δ.Σ., σύμφωνα
προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας και
των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας καθορίζονται οι
οργανικές τακτικές και έκτακτες θέσεις, τα απαιτούμενα για την κατάληψη αυτών
προσόντα, ο τρόπος προσλήψεως, οι όροι εργασίας, οι προϋποθέσεις αδειών, προαγωγής,
απολύσεως, καθώς και κάθε λεπτομέρεια. Όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό των
γραφείων και λοιπών υπηρεσιών της ομοσπονδίας τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο
του γενικού γραμματέα.
3. Το έμμισθο προσωπικό μπορεί όταν καλείται να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. και όταν συζητείται θέμα που το αφορά να παρέχει πληροφορίες ή να εκφέρει γνώμη,
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί το Δ.Σ. να εξουσιοδοτεί τοπικές επιτροπές να
προσλαμβάνουν υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό και βοηθητικό έμμισθο προσωπικό,
έπειτα από ειδική άδεια και έγκριση.

Άρθρο 34
1. Επιπλέον των κανονισμών που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί σε εύλογο χρόνο να καταρτίσει και
υποβάλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κάθε άλλο συμπληρωματικό κανονισμό,
ούτως ώστε όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες της Ομοσπονδίας και οι σχέσεις των
διαφόρων οργάνων διοικήσεως και προσωπικού να διέπονται από σαφώς καθορισμένους
κανόνες.
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δικαιώματα των διοικητικών στελεχών μεταξύ σωματείων και αθλητών αφ' ενός και της
Ομοσπονδίας αφ' ετέρου, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των διοικητικών στελεχών, οι
γενικότερες δεοντολογικές υποχρεώσεις των φιλάθλων γενικά μελών της Ομοσπονδίας και
όλα τα διοικητικά και τεχνικά ζητήματα για τα οποία υπάρχει τυχόν αναγκαία ρύθμιση ή
πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό.
Άρθρο 35
1. Για τη διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον με
δικαίωμα ψήφου σωματείων – μελών αυτής και απόφαση της Γ.Σ, με πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Η Ομοσπονδία διαλύεται επίσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την
εκκαθάριση, περιέχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση
αθλητικών αναγκών.
Άρθρο 36
Οι εσωτερικοί κανονισμοί της Ο.Χ.Ε. εγκρίνονται και τροποποιούνται κατόπιν σχετικής
πρότασης του Δ.Σ. ή αν ήθελε αυτό ζητηθεί έγγραφα από το ένα τρίτο (1/3) των μελών με
δικαίωμα ψήφου. Για την έγκριση ή τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών η για τον
σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το
ήμισυ πλέον ενός των δικαιουμένων ψήφων μελών οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται
με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρισταμένων μελών. Κάθε
αίτηση και πρόταση για μεταβολή και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών
συζητείται έπειτα από ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως ή απόφασης του
Δ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση θα αποσταλούν στα σωματεία -μέλη και τους αντιπροσώπους τους σε σχέδια, οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Άρθρο 37
Όλα τα μέλη -σωματεία της ΟΧΕ υποχρεούνται:
α) Να επιβεβαιώνουν κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στο μητρώο της
ΟΧΕ τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να
συμπεριλαμβάνουν:
ταχυδρομική
διεύθυνση,
ηλεκτρονική
διεύθυνση
αλληλογραφίας, αριθμό φαξ και κινητό τηλέφωνο υπευθύνου.
β) Να ενημερώνουν άμεσα και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για κάθε μεταβολή
που επήλθε στο καταστατικό και στη σύνθεση των διοικήσεων τους ή στα ανωτέρω
αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.
Άρθρο 38
1. Η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των κανονισμών
της Ομοσπονδίας καθώς και των διεθνών κανονισμών για την εφαρμογή τους στην Ελλάδα,
γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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διαιτητικής ή τεχνικής επιτροπής υποβάλλονται έγγραφα στην Γενική Συνέλευση ένα μήνα
τουλάχιστον πριν από τη σύγκλησή της.
Άρθρο 39
Επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας αναγορεύονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία
των 2/3 των παρόντων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών
που δικαιούνται ψήφου, διακεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν
εξαίρετες υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία και τον αθλητισμό γενικότερα. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επιτίμου προέδρου
προκειμένου περί όλως εξεχόντων προσώπων, που συμπληρώνουν μακρά, ευδόκιμη,
αθλητική, κοινωνική και εθνική δραστηριότητα. Στα επίτιμα μέλη απονέμεται δίπλωμα και
διακριτικό εύσημον.
Άρθρο 40
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των διαφημίσεων από τα σωματεία -μέλη της Ο.Χ.Ε. στην
αθλητική περιβολή των αθλουμένων για την επαύξηση των πόρων τους, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων
και αποφάσεων του γενικού γραμματέα αθλητισμού.
Άρθρο 41
Σε περίπτωση ασάφειας ή κενού του παρόντος καταστατικού όπως και για κάθε περίπτωση
που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε., εντός των
πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Όλες οι επιτροπές έχουν θητεία όση και το Δ.Σ. που τις
εξέλεξε ή διόρισε.
Άρθρο 42
Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στους
διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την
επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή
τους κανονισμούς της ΟΧΕ δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.(άρθρο 131 παράγραφος 1 του
ν.2725/99)
Άρθρο 43
ΒΙΒΛΙΑ
1. Η ΟΧΕ τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία, θεωρημένα, πριν από τη χρήση τους, από την
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
α. Μητρώο μελών
β. Πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων
γ. Πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου
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άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 ε. Περιουσιακών στοιχείων
στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
2. Η ΟΧΕ τηρεί μητρώο αθλητών και μητρώο προπονητών.
Άρθρο 44
Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι κυκλική, φέρει στην περιφέρεια τον τίτλο
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1979» και στο κέντρο παράσταση
χειροσφαιριστή. Η σφραγίδα τίθεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την Ο.Χ.Ε.
Άρθρο 45
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να αποφασισθεί σε τακτική ή έκτακτη
Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, εφ' όσον παρίσταται τουλάχιστον το
ήμισυ των δικαιουμένων ψήφου μελών και με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των
παρόντων.
Άρθρο 46
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει 46 άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν
σε αυτό, εγκρίθηκε σήμερα 23 Μαρτίου 2018 από τη ΓΣ της ΟΧΕ. Το Καταστατικό, όπως
τροποποιήθηκε, θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο βιβλίο
του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Η ΓΣ εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του ΔΣ και τον
πληρεξούσιο δικηγόρο της ΟΧΕ, να επιφέρουν, από κοινού και ο καθένας τους ξεχωριστά,
κάθε συμπλήρωση ή διόρθωση που τυχόν θα είναι αντίθετη με την ισχύουσα Νομοθεσία
και που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή του
Ειρηνοδικείου της Αθήνας.
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