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Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η σύσταση και η κατάργηση:
α) Ειδικών Επιτροπών άσκησης δραστηριοτήτων.
β) Τοπικών Επιτροπών
2. Ο αριθμός των μελών, η θητεία και το έργο της κάθε Επιτροπής καθορίζεται κάθε φορά με
την απόφαση σύστασης της εφ' όσον δεν καθορίζεται απ' ευθείας από το Καταστατικό.
Επιτρέπεται η παράλληλη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις συγκροτούμενες Επιτροπές.
3. Τα μέλη της κάθε Επιτροπής, διορίζονται και παύονται ελεύθερα από το Δ.Σ. Η
παραίτηση όλου του Δ.Σ. σημαίνει αυτοδίκαια και παραίτηση όλων των Επιτροπών.
4. Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεν δεσμεύουν την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ αλλά αποτελούν εισήγηση
προς το Δ.Σ., πλην των αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής.
5. Κάθε Επιτροπή έχει Πρόεδρο και Γραμματέα, οι οποίοι προσδιορίζονται στην απόφαση του
Δ.Σ. που την συνιστά. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή και ο Γραμματέας τηρεί βιβλίο
πρακτικών των συνόδων της.
6. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτικά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα τα οποία
καθορίζονται στην πράξη σύστασής της. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης
Επιτροπής έχει:
• Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.
• Τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της.
7. Κάθε μέλος Επιτροπής που απουσιάζει τρεις (3) συνεχείς φορές αδικαιολόγητα από τις
συνεδριάσεις της τεκμαίρεται αμάχητα ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται. Οι Επιτροπές θα
πρέπει να συνεδριάζουν μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) μήνες , εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά σε άλλο άρθρο.
8. Τα έγγραφα των Επιτροπών υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της τα δε βιβλία
πρακτικών τους πρέπει να είναι θεωρημένα από την Γενική Γραμματεία της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ .
9. Η ειδοποίηση για την σύγκληση τακτικής συνεδριάσεως θα δίδεται προς τα μέλη της
Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της ενώ για
έκτακτες συγκλήσεις δύο (2) ημέρες. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει και κατάλογο των, υπό
συζήτηση, θεμάτων.
10. Επιτροπές κλάδων άθλησης η αθλημάτων που υπάγονται στην Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.
•

Κάθε Επιτροπή κατ’ άθλημα (πολεμική τέχνη) ή κλάδο άθλησης, εκτός του ΖΙΟΥΖΙΤΣΟΥ, αποτελείται από 3 μέλη.

•

Όλα τα μέλη εγκρίνονται και ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ . μετά από
πρόταση των

Σωματείων

– μελών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ . τα οποία καλλιεργούν το

συγκεκριμένο άθλημα (πολεμική τέχνη) ή κλάδο άθλησης.
• Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ . έχει τη δυνατότητα με αιτιολογημένη απόφασή του, να
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ορίσει και άτομα εκτός των προτεινόμενων. Η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα με την
εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα
•

Η

Επιτροπή,

ενεργούσα

μέσα

στο

πλαίσιο

του

καταστατικού και

των

λοιπών κανονισμών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ , αποτελεί το αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση
των θεμάτων τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο άθλημα – πολεμική τέχνη. Έργο της
είναι ιδίως η παρακολούθηση, για λογαριασμό της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ ,γενικώς της
αγωνιστικής δραστηριότητας των σωματείων – μελών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ , η διαπίστωση
των κάθε είδους προβλημάτων τα οποία ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή και η
αντίστοιχη ενημέρωση – εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ .
•

Ειδικότερα η Επιτροπή κατ’ άθλημα (πολεμική τέχνη) ή κλάδο άθλησης, είναι αρμόδια
για:


Τη σύνταξη, αναθεώρηση, έκδοση και διάδοση των κανονισμών οι οποίοι

διέπουν το άθλημα, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε των αντίστοιχων ισχύοντων διεθνών
κανονισμών, οι οποίοι μεταφράζονται και εκδίδονται με μέριμνά της.


Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα σωματεία, του ετήσιου

προγράμματος πανελληνίων και διασυλλογικών αγώνων του αθλήματος, το οποίο, ύστερα
από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ ., περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό
πρόγραμμα αγώνων της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ .
•

Η αλληλογραφία όλων των επιτροπών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ διεξάγεται δια μέσου της
Γραμματείας της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ , στην οποία τηρείται ένα μόνο βιβλίο πρωτοκόλλου
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

•

Η θητεία των Επιτροπών ακολουθεί τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ .

• Τα μέλη των ως άνω Επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ , που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Ο παρών Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση
των σωματείων μελών της την 21η Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. , στο συνεδριακό χώρο
του ξενοδοχείου THEARTEMIS PALACE του Ρεθύμνου, οδός Μάρκου Πολάτου 26 τ.κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ,
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το άρθρο 11 Παρ.1
του καταστατικού της ομοσπονδίας μας .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Πουλικίδης Αναστάσιος

Χαριτοπούλου Μαρία
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