
 
 

ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 

 

 

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ  1980 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
 
 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ........................................................................................................................................................ 4 

ΆΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – Έ∆ΡΑ – ΥΠΑΓΩΓΗ ................................................................... 4 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ .............................................................................................................................................................. 4 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΗΜΑΙΑ – ΈΜΒΛΗΜΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. ....................................................... 6 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ..................................................................................................................................... 7 

II. ΜΕΛΗ ............................................................................................................................................................................. 7 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ............................................................................................................................... 7 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ..................................................................... 7 

ΆΡΘΡΟ 7 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ .................................................. 8 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣ∆ΟΧΗ ............................................................................................................... 8 

ΆΡΘΡΟ 9 : ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ............................................................................................................. 8 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ........................................................................................................................................ 9 

ΆΡΘΡΟ 11 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ .......................................................................................................................... 9 

ΆΡΘΡΟ 12 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ........................................................................................................................ 9 

ΆΡΘΡΟ 13 : ΠΑΥΣΗ ..................................................................................................................................................... 11 

ΆΡΘΡΟ 14 : ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ............................................................................................. 11 

ΆΡΘΡΟ 15 : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ......................................................................................................................... 11 

ΆΡΘΡΟ 16 : ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ............................................................................................................................. 11 

ΆΡΘΡΟ 17 : ∆ΙΑΛΥΣΗ................................................................................................................................................. 12 

ΆΡΘΡΟ 18 : ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ..................................................................................................................... 12 

IIΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................................................................................................................................... 12 

ΆΡΘΡΟ 19 : ΌΡΓΑΝΑ .................................................................................................................................................. 12 

Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .............................................................................................................................................. 14 

ΆΡΘΡΟ 20 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ................................................................................................................... 14 

ΆΡΘΡΟ 21 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ........................................................................................... 14 

ΆΡΘΡΟ 22 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ........................................................................... 14 

ΆΡΘΡΟ 23 : ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .................................................................................... 14 

ΆΡΘΡΟ 24 : ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ....................................................................................................... 15 

ΆΡΘΡΟ 25 : ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .............................................................................. 15 

ΆΡΘΡΟ 26 : ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ...................................................................................................... 16 

ΆΡΘΡΟ 27 : ΑΠΑΡΤΙΑ................................................................................................................................................. 16 

ΆΡΘΡΟ 28 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ................................................................... 16 

ΆΡΘΡΟ 29 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ........................................................................................................................................... 16 

Β.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ................................................................................................................................... 17 

ΆΡΘΡΟ 30 : ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ...................................................................................... 17 

ΆΡΘΡΟ 31 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ............................................................................................................................ 19 

ΆΡΘΡΟ 32 : ΣΥΝΘΕΣΗ ∆.Σ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ................................................................. 19 

ΆΡΘΡΟ 33 : ΟΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ..................................................................... 20 

ΆΡΘΡΟ 34 : ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ........................................................................ 20 

ΆΡΘΡΟ 35 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ................................................................................. 21 



ΆΡΘΡΟ 36 : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ............................................................................................................................................. 21 

ΆΡΘΡΟ 37 :  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΤΑΜΙΑΣ ....................................................................................................... 22 

Γ.  ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ................................................................................................................... 22 

ΆΡΘΡΟ 38 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.................. 22 

∆. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ........................................................................................................... 23 

ΆΡΘΡΟ 39 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ......................................................................................................................................... 23 

ΆΡΘΡΟ 40 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .......................................................................................................................... 23 

Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ............................................................................................................... 24 

ΆΡΘΡΟ 41 : ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ....................... 24 

ΆΡΘΡΟ 42 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ............................................................ 25 

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ........................................................................................................................................................... 28 

ΆΡΘΡΟ 43 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ................................................................................................................ 28 

ΆΡΘΡΟ 44 : ΈΣΟ∆Α – ΠΟΡΟΙ .................................................................................................................................. 28 

ΆΡΘΡΟ 45 : ΈΞΟ∆Α..................................................................................................................................................... 29 

ΆΡΘΡΟ 46 : ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ........................................................................................................................ 29 

V. ∆ΙΑΛΥΣΗ..................................................................................................................................................................... 29 

ΆΡΘΡΟ 47 :  ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ....................................................................................................................... 29 

ΆΡΘΡΟ 48 : ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.............................................................................................................................. 29 

VI.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ............................................................................................................................................... 29 

ΆΡΘΡΟ 49 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ...................................................................................................... 29 

ΆΡΘΡΟ 50 : ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ – ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ................................................................. 30 

ΆΡΘΡΟ 51 : ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – Μ.Μ.Ε......................................................................... 30 

ΆΡΘΡΟ 52 : ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ Η ΟΡΓΑΝΩΝ ............................................................................... 30 

ΆΡΘΡΟ 53 : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΡΗΤΡΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ .............................................. 31 

VII.ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................................................................... 31 

ΆΡΘΡΟ 54 :  ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ............................................................................................................. 31 

ΆΡΘΡΟ 55 : ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.............................................................................................................................. 32 

ΆΡΘΡΟ 56 :  Μ.Μ.Ε....................................................................................................................................................... 32 

ΆΡΘΡΟ 57 :        ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ........................................................................ 32 

ΆΡΘΡΟ 58 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ............................................................................................................... 32 

ΆΡΘΡΟ 59 : ΈΓΚΡΙΣΗ – ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ........................................................................................................... 33 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ............................................................................................................ 34 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ ................................................................................................................................................................... 34 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ............................................................................................................ 36 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ ................................................................................................................................................................... 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 1 : Επωνυµία – Νοµική µορφή – Έδρα – Υπαγωγή 
 

1. Η κατά το έτος 1980 ιδρυθείσα, από τα σωµατεία – µέλη της, Ένωσις Ποδοσφαιρικών 
Σωµατείων Κεφαλληνίας-Ιθάκης είναι νοµικό πρόσωπο  ιδιωτικού δικαίου, σωµατείο µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, έχει έδρα το Αργοστόλιον 
Κεφαλληνίας και την επωνυµία Ένωσις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας -Ιθάκης 
(Ε.Π.Σ.Κ.Ι.). 

 
2. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης απέχει από οποιασδήποτε µορφής διάκριση εναντίον 

χώρας, προσώπου ή οµάδας προσώπων εξ αιτίας της εθνικής προέλευσης, του φύλου, 
της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. Κάθε 
επιδεικνυόµενη συµπεριφορά τέτοιου είδους στο ποδόσφαιρο, τιµωρείται µε ποινές 
αποκλεισµού ή αποποµπής. 

 
3. Η διάρκεια ισχύος της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης είναι απεριόριστη. 

 
4. Η έδρα και τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης ευρίσκονται στο Αργοστόλιον 

Κεφαλληνίας. 
 

5. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης είναι η αρµόδια αρχή για την εκπροσώπηση και προαγωγή 
του  αθλήµατος του ποδοσφαίρου στα νησιά Κεφαλληνία και  Ιθάκη, που αποτελούν τον 
Νοµό Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 

 
6. Είναι υποχρεωµένη να αποδέχεται και να τηρεί τα καταστατικά, τους κανονισµούς, τις 

αποφάσεις, τον Κώδικα δεοντολογίας της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και να 
διασφαλίζει την τήρηση τους απ’ όλα τα όργανα, τους παράγοντες, τα σωµατεία, τις 
οµάδες και γενικά κάθε εµπλεκόµενου στον χώρο του ποδοσφαίρου, στο Νοµό 
Κεφαλληνίας – Ιθάκης. 

 
7. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης ως µέλος της Ε.Π.Ο. αποδέχεται ότι το ποδόσφαιρο που 

τελεί υπό την αιγίδα και τη διοργάνωση της, θα διεξάγεται σύµφωνα µε τους «Κανόνες 
Παιχνιδιού» που καθορίζονται ή τροποποιούνται από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό 
Συµβούλιο (IFAB). 

 
8. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης ως δευτεροβάθµιο αθλητικό σωµατείο που εκπροσωπεί 

αποκλειστικά  το άθληµα του ποδοσφαίρου στο Νοµό Κεφαλληνίας -Ιθάκης, είναι µέλος 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας. 

 
 
Άρθρο 2 : Σκοπός 
 

1. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης στα όρια της γεωγραφικής και διοικητικής δικαιοδοσίας 
της, έχει ως σκοπό:  
α) την οργάνωση, διάδοση, έλεγχο, εποπτεία και εν γένει προαγωγή του αθλήµατος 

του ποδοσφαίρου.  
β)  να ενισχύει το άθληµα στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» (fairy play)  
γ) να οργανώνει κάθε είδους πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου όλων των µορφών.  
δ)  να ελέγχει και να κατανέµει αρµοδιότητες διοργάνωσης όλων των διεξαγοµένων 

φιλικών αγώνων. 



ε)  να χειρίζεται εντός της επικράτειας της, όλες τις αθλητικές σχέσεις που 
συνδέονται µε το άθληµα του ποδοσφαίρου σ’ όλες του τις µορφές.  

στ)  να προασπίζει και να ενισχύει τα συµφέροντα όλων των ασχολουµένων 
(φυσικών, νοµικών προσώπων) µε το άθληµα του ποδοσφαίρου.  

 
 

2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας –Ιθάκης: 
α)  λαµβάνει κάθε µέτρο για τη δηµιουργία ή τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων  
β)  επιµελείται την έκδοση οποιωνδήποτε,  έχει  σχέση µε το άθληµα,  εντύπων   
γ)  συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης  
δ) ιδρύει και λειτουργεί µετά από απόφαση της Ε.Π.Ο., τοπικές σχολές  

ποδοσφαίρου, διαιτησίας και  προπονητών.   
ε)  ασκεί τις αρµοδιότητές της διοικητικές, κανονιστικές ή λειτουργικές σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισµών, των αποφάσεων, των οδηγιών 
της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA,  τις οποίες και ανεπιφύλακτα αποδέχεται µε 
το παρόν.  

στ) Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης δύναται να ιδρύει ή να συµµετέχει σε κάθε είδους 
νοµικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) µε αντικείµενο την ίδρυση και 
εκµετάλλευση των προϊόντων ποδοσφαίρου, αθλητικών προπονητικών κέντρων, 
κέντρων ποδοσφαιρικού τουρισµού και σχολών εκµάθησης του αθλήµατος του 
ποδοσφαίρου κλπ.  

 
3. Α.  Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης ως µέλος της Ε.Π.Ο. υποχρεούται: 

α) σε πλήρη συµµόρφωση µε τα καταστατικά, τους κανονισµούς, τις οδηγίες 
και τις αποφάσεις των οργάνων της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA οι 
οποίες σύµφωνα µε τα ως άνω καταστατικά είναι τελεσίδικες και δεν 
υπόκεινται σε έφεση. 

β) να συµµετέχει στις διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. 
γ) να καταβάλλει τις συνδροµές  µέλους προς αυτήν. 
δ) να διασφαλίζει ότι όλα τα εµπλεκόµενα στον χώρο του ποδοσφαίρου µέρη 

συµµορφώνονται και τηρούν τα καταστατικά, τους κανονισµούς, τις 
οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA 
οι οποίες σύµφωνα µε τα ως άνω καταστατικά είναι τελεσίδικες και δεν 
υπόκεινται σε έφεση. 

ε) να σέβεται τους «Κανόνες Παιχνιδιού». 
στ) να συµµορφώνεται πλήρως µε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από τα καταστατικά και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο., FIFA 
και UEFA. 

ζ) να συµµορφώνεται πλήρως µε το εθνικό πρόγραµµα αγώνων που 
συντάσσεται από την Ε.Π.Ο., ή µετ’ ανάθεση της από τις  επαγγελµατικές 
ενώσεις – µέλη της. 

η) να συµµορφώνεται και να τηρεί η ίδια, και τα µέλη της τις διατάξεις 
διοργάνωσης διεθνών αγώνων µεταξύ οµοσπονδιών, ενώσεων και οµάδων 
που εκδίδουν η Ε.Π.Ο., η FIFA και η UEFA. Ουδείς αγώνας ή διοργάνωση 
τέτοιας µορφής επιτρέπεται χωρίς την προηγούµενη άδεια της FIFA, UEFA 
και της ΕΠΟ. 

θ) να αναγνωρίζει ότι κανένα µέλος της, δεν µπορεί να ανήκει σ’ άλλη Ε.Π.Σ. 
ή να συµµετέχει σε διοργανώσεις εντός της εδαφικής περιοχής άλλης 
Ε.Π.Σ., εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και κατόπιν προηγουµένης 
εγκρίσεως της Ε.Π.Ο. 

ι) να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής αθλητικής 
συµπεριφοράς ως έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι. Ειδικότερα για την 
διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόµενων πρωταθληµάτων, 



απαγορεύεται η µεταβολή της νοµικής µορφής ή της εταιρικής δοµής µίας 
οµάδας προκειµένου να διευκολυνθεί η εκπλήρωση αθλητικών κριτηρίων ή 
η λήψη άδειας συµµετοχής σε πρωτάθληµα. Αυτό συµπεριλαµβάνει π.χ. 
αλλαγή έδρας, αλλαγή ονοµασίας ή µεταβίβαση µεριδίων-µετοχών µεταξύ 
οµάδων. 

ια)  να αναγνωρίζει την δικαιοδοσία και να σέβεται τις αποφάσεις του CAS της 
Λοζάννης, όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις των καταστατικών 
FIFA και UEFA.  

ιβ)  να παραπέµπει στον τελευταίο βαθµό κάθε εθνικής διάστασης διαφορά 
που προκύπτει από ή σχετίζεται µε την εφαρµογή των κανονισµών της 
Ε.Π.Ο. σε άλλο ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο 
θα εκδικάσει τη διαφορά µε τον αποκλεισµό οποιουδήποτε τακτικού 
δικαστηρίου, εκτός εάν ρητά απαγορεύεται από την ελληνική νοµοθεσία.    

ιγ) να διασφαλίσει ότι τα σωµατεία – µέλη της, οι ποδοσφαιριστές και οι 
αξιωµατούχοι των, δια µέσου των καταστατικών τους, των αδειών τους, 
της εγγραφής τους ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αναγνωρίζουν και 
αποδέχονται τις δύο προαναφερόµενες υποχρεώσεις καθώς και ότι 
συµφωνούν να δεσµεύονται από τα καταστατικά, τους κανονισµούς, τις 
οδηγίες και τις αποφάσεις των FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο.   

 
Β. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των 

προαναφεροµένων υποχρεώσεων ενδεχοµένως να οδηγήσει σε κυρώσεις που 
προβλέπονται στα ως άνω καταστατικά της Ε.Π.Ο, FIFA και UEFA. 

 
Γ. 1) Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφεροµένων στα Α, Β της παρούσας 

παραγράφου η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης αναγνωρίζει και συνεργάζεται στο 
χώρο του ποδοσφαίρου µόνο µε φορείς που αποδέχονται τα καταστατικά,  τους 
κανονισµούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της FIFA, της UEFA και 
της Ε.Π.Ο.  
2)Σύνδεσµοι, ενώσεις, οµοσπονδίες προπονητών, διαιτητών, ερασιτεχνών 
ποδοσφαιριστών για να αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης θα 
πρέπει να έχουν συµπεριλάβει στα καταστατικά τους και να έχουν υποβάλει στην 
Ε.Π.Ο. την ως άνω ρήτρα αποδοχής. 

 
 
 
Άρθρο 3 : Σηµαία – Έµβληµα – Λογότυπος – Συντοµογραφία. 
 

1. Η σηµαία της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης, είναι χρώµατος γαλανού, λευκού και µαύρου, 
στο κέντρο της οποίας απεικονίζονται εντός θυρεού τα νησιά Κεφαλληνία και Ιθάκη, ο 
Λέων έµβληµα της Ιονίου Πολιτείας (πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους), ο 
Κέφαλος, µυθικός βασιλέας της Κεφαλληνίας και  ο Οδυσσεύς, µυθικός βασιλέας της 
Ιθάκης. Στο κέντρο απεικονίζεται µπάλα ποδοσφαίρου και στο περίγραµµα της 
αναγράφονται οι λέξεις ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ –
ΙΘΑΚΗΣ και το έτος ιδρύσεως 1980.  

 
2. Τα ανωτέρω σε σµίκρυνση αποτελούν το  έµβληµα, το λογότυπο και τη σφραγίδα της 

Ε.Π.Σ.Κ.Ι. Η σηµαία, το έµβληµα και το λογότυπο της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης 
κατοχυρώνονται αρµόδια στους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς προστασίας 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 
3. Η συντοµογραφία της ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κεφαλληνίας -Ιθάκης 

είναι Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 



 
4. Η 4η Ιουλίου κάθε έτους είναι αργία και ορίζεται ως "ηµέρα του ποδοσφαίρου" σε 

ανάµνηση της πρώτης κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος στις 4.7.2004 από 
την Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών. 

 
 
 

Άρθρο 4 : Επίσηµη Γλώσσα 
 

1. Η επίσηµη γλώσσα της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης είναι η ελληνική. Τα επίσηµα  
έγγραφα και κείµενα  γράφονται σ’ αυτή τη γλώσσα.  

 
2. Η επίσηµη γλώσσα της Γενικής Συνέλευσης είναι η ελληνική. 

 
3. Σε περίπτωση διαφορών σε έγγραφα µεταφρασµένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ως 

αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείµενο. 
 
 
 

 

 

II. ΜΕΛΗ 
 
Άρθρο 5 : Κατηγορίες Μελών  
 

1. Μέλη της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης είναι τα νοµίµως αναγνωρισµένα αθλητικά 
σωµατεία, που έχουν την έδρα τους εντός των γεωγραφικών ορίων και της δικαιοδοσίας 
του Νοµού Κεφαλληνίας –Ιθάκης και ότι µελλοντικά αντικαθιστά αυτόν τον Νοµό, µετά  
από απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας. 

 
 
 
Άρθρο 6 : Προϋποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους 
 

1. Βασική προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας 
-Ιθάκης είναι το αθλητικό σωµατείο να έχει αναγνωρισθεί νόµιµα, να έχει την έδρα του 
εντός των γεωγραφικών ορίων δικαιοδοσίας  της Ε.Π.Σ. και να πληροί τις λοιπές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, τους 
κανονισµούς της Ε.Π.Ο. και των λοιπών διεθνών ποδοσφαιρικών οργανισµών.  

Ειδικότερα: 
α)  Το κάθε αθλητικό σωµατείο απαγορεύεται  να έχει ίδια ή παρεµφερή ονοµασία 

µε άλλο. 
β)  Το κάθε αθλητικό σωµατείο δεν µπορεί να έχει ως επωνυµία το όνοµα, την 

επωνυµία ή τον διακριτικό τίτλο ή σήµα οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης, 
εξαιρουµένων των περιπτώσεων εκπαιδευτηρίων ή εργασιακών µονάδων.  

γ)  Το αθλητικό σωµατείο έχει επωνυµία που έχει διατυπωθεί στην ελληνική γλώσσα.  
δ)  Κάθε αίτηση νέου µέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 
δα)  δήλωση ότι τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται εντός της περιοχής (Νοµού) στην 

οποία βρίσκεται η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης. 
δβ)  δήλωση ότι όλοι οι επίσηµοι ποδοσφαιρικοί αγώνες εντός έδρας, θα γίνονται 

εντός της περιοχής της (Νοµού) στην οποία  λειτουργεί η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-
Ιθάκης και 

δγ)  δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο ιδιόκτητος ή νόµιµα χρησιµοποιούµενος απ’ 
αυτό αγωνιστικός χώρος (γήπεδο).  



 
2. Σε περίπτωση αναδιάταξης των γεωγραφικών ορίων και της δικαιοδοσίας του Νοµού 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης τα µέλη της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης παραµένουν ως έχουν έως 
ότου συναποφασίσουν για το θέµα αυτό τα αρµόδια όργανα της Ε.Π.Σ.Κ.Ι και της 
Ε.Π.Ο. 

 
 
 
Άρθρο 7 : ∆ιαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους 
 

1. Κάθε αίτηµα νέου µέλους – σωµατείου υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία της Ε.Π.Σ. 
Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 

 
2. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

α)  αντίγραφο του καταστατικού 
β)  συγκρότηση του ∆.Σ. του σωµατείου σε σώµα  
γ)  δήλωση συµφωνίας και δέσµευσης προς το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις  

αποφάσεις της FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο., το καταστατικό της  Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -
Ιθάκης και τις τυχόν τροποποιήσεις τους. 

δ)  δήλωση ότι θα διασφαλίσει την αποδοχή της υπό στοιχεία γ’ ρήτρας  και από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, µε το οποίο θα έχει σχέσεις που 
αφορούν το ποδόσφαιρο. 

ε)  δήλωση αποδοχής της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών και αναγνώρισης της 
αποκλειστικής εξουσίας των αρµόδιων αθλητικών οργάνων (δικαιοδοτικών - 
πειθαρχικών) της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης και της Ε.Π.Ο. αναφορικά µε όλες 
τις αποφάσεις που αφορούν αυτό ή άλλο εκ των µελών του. 

στ)  αντίγραφο πρακτικού της Γ.Σ.  
 
 
 

 
Άρθρο 8 : Απόφαση για την εισδοχή 
 

1. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης αποφασίζει για την εισδοχή ενός αθλητικού 
σωµατείου ως νέου µέλους της. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται από την αµέσως 
επόµενη Γενική Συνέλευση της.  

 
2. ∆εν µπορεί να απορριφθεί η εισδοχή νέου µέλους εφόσον τηρούνται οι διατάξεις των 

άρθρων 6 και 7 του παρόντος καταστατικού. 
 
 

 
 
Άρθρο 9 : Νοµική µορφή των Μελών 
 
Τα µέλη της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
Άρθρο 10 : Οµοσπονδία 
 

1. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης λειτουργεί µε τη ρητή συγκατάθεση της Ε.Π.Ο. της 
οποίας και αποτελεί µέλος. Η Ε.Π.Ο. εγκρίνει το καταστατικό και τις προκηρύξεις των 
πρωταθληµάτων της, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. 

 
2. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης παραχωρεί όλα τα δικαιώµατα και δεσµεύει αντίστοιχα µε 

όλες τις υποχρεώσεις τα µέλη της, ούτως ώστε να πετύχουν τους καταστατικούς 
σκοπούς τους. Κύριο έργο της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης είναι η µε ανάθεση εκ 
µέρους της Ε.Π.Ο., κάθε φορά, της διεξαγωγής πρωταθληµάτων αρµοδιότητας της, ως 
επίσης και κάθε άλλη αρµοδιότητα που µε το καταστατικό ή τους κανονισµούς της 
Ε.Π.Ο. αποδίδεται σ’ αυτήν.  

 
3. Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης λαµβάνει κάθε µέτρο ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι 

υπαγόµενες σ’ αυτήν οµάδες µπορούν να λάβουν όλες τις αποφάσεις τους για 
οποιαδήποτε θέµατα αναφορικά µε την ιδιότητα τους ως υπαγόµενα µέλη σ’ αυτήν, µε 
πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς την παρέµβαση άλλου εξωτερικού οργάνου. Σε κάθε 
περίπτωση και ανεξάρτητα απ’ τη νοµική προσωπικότητα της οµάδας, ούτε φυσικά, 
ούτε νοµικά πρόσωπα είναι δυνατόν να ασκούν έλεγχο επί περισσότερων της µίας 
οµάδας.  

 
 
 
Άρθρο 11 : ∆ικαιώµατα Μελών 
 
Τα µέλη έχουν : 

α) το δικαίωµα γνώσης της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της κλήσης 
στον καθορισµένο τόπο και χρόνο και της συµµετοχής στη Συνέλευση και της 
άσκησης του δικαιώµατος της ψήφου.  

β) το δικαίωµα πληροφόρησης, επί των υποθέσεων της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης 
µέσω των αρµοδίων οργάνων. 

γ) το δικαίωµα συµµετοχής στα διοργανούµενα από την Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης 
πρωταθλήµατα. 

δ) το δικαίωµα πρότασης τροποποίησης του καταστατικού καθώς και το δικαίωµα 
πρότασης για τη λήψη άλλης απόφασης. Οι προτάσεις για τροποποίηση 
καταστατικού αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης µέχρι τον 
∆εκέµβριο κάθε έτους. Οι προτάσεις για λήψη άλλων αποφάσεων αποστέλλονται 
σ’ αυτήν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.  

στ) κάθε άλλο δικαίωµα που απονέµεται σύµφωνα µε αυτό το καταστατικό ή 
σύµφωνα µε κανονισµούς, οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -
Ιθάκης και της Ε.Π.Ο.  

 
 
 

 
Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις Μελών 
 
Κάθε µέλος της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης έχει: 

α) την υποχρέωση να είναι πιστό σ’ αυτήν, νοείται δε ιδιαίτερα ότι το µέλος θα 
πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αντίκεινται στα 
συµφέροντα της.  



β) την υποχρέωση να εξοφλεί  όλα τα οφειλόµενα ποσά των συνδροµών κ.λπ. 
οικονοµικών υποχρεώσεών του.  

γ) την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι οποιαδήποτε τροποποίηση στο 
καταστατικό του και στους εσωτερικούς κανονισµούς του. Καθώς και την 
εγγραφή ή διαγραφή µέλους στο Σωµατείο εντός αποκλειστικής προθεσµίας 1ος 
µηνός. 

δ) την υποχρέωση να συµφωνήσει ότι δεσµεύεται από το καταστατικό, τους 
κανονισµούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA, UEFA, της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. 
Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 

ε) την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι αυτοί γίνονται σεβαστοί από τα µέλη του και 
άλλα πρόσωπα (παίκτες, στελέχη κ.λπ.) µε τα οποία διατηρεί οιασδήποτε µορφής 
σχέση. 

στ) την υποχρέωση να τηρεί τους Κανόνες του Παιχνιδιού του ∆ιεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) και να διασφαλίζει ότι αυτοί τηρούνται οµοίως 
από τα µέλη του. 

ζ) την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που θα ορίζει ότι οποιεσδήποτε 
προσφυγές, που απαιτούν την εµπλοκή διαιτησίας και αφορούν αυτό (το µέλος) 
ή ένα από τα µέλη του και σχετίζονται µε το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις 
οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA – UEFA και Ε.Π.Ο. και το καταστατικό της 
Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης θα  αποτελεί αντικείµενο της αποκλειστικής εξουσίας 
των αθλητικών δικαστηρίων (δικαιοδοτικών-πειθαρχικών) των αναφεροµένων 
στο παρόν και στο καταστατικό της Ε.Π.Ο., τα οποία και µόνο  θα αποφασίζουν 
οριστικά για τις προσφυγές. 

η) την υποχρέωση να θέτει σε κάθε σύµβαση που συνάπτει, είτε µε παίκτη είτε µε 
στέλεχος, άρθρο µε το οποίο τυχόν νόµιµες προσφυγές που απαιτούν διαιτησία 
προκύπτουσες από το εν λόγω συµβόλαιο ή σχετιζόµενες µε αυτό, θα πρέπει να 
αποτελούν αντικείµενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων 
(δικαιοδοτικών - πειθαρχικών) τα οποία και θα αποφασίζουν.  

θ) την υποχρέωση τήρησης του παρόντος καταστατικού, των καταστατικού, 
κανονισµών, οδηγιών και αποφάσεων της Ε.Π.Ο. 

ι) την υποχρέωση της Γενικής του Συνέλευσης να εκλέγει τα µέλη του ∆.Σ. και, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα πειθαρχικά του όργανα. 

ια) την υποχρέωση να µη διατηρεί αθλητικής φύσης σχέσεις µε µη ανεγνωρισµένα 
ποδοσφαιρικά πρόσωπα  ή µε µέλη τα οποία έχουν παυθεί ή αποκλειστεί. 

ιβ) την υποχρέωση να τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 
σχετικά µε τη διάρκεια της σύνδεσης και αναγνώρισης του. 

ιγ) την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής 
αθλητικής συµπεριφοράς, σαν έκφραση του ευ αγωνίζεσθε. 

ιδ) όλες τις άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή τους 
κανονισµούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

ιε) να θέτει προς έλεγχο κάθε δύο χρόνια τα βιβλία τα οποία υποχρεωτικά τηρεί στην 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

ιστ)  να διεξάγει τις αρχαιρεσίες του και τις Γενικές Συνελεύσεις τους µε την παρουσία 
εκπροσώπου που ορίζεται από την Ένωση, για τον έλεγχο και επιστασία τους και 
να καταθέτει τα νεοεκλεγέντα όργανα του Σωµατείου στους αθλητικούς φορείς 
και την Ε.Π.Σ.Κ.Ι  εντός δεσµευτικής προθεσµίας 15 ηµερών από την εκλογή 
τους. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
Άρθρο 13 : Παύση 
 

1. Σοβαρή παραβίαση των καταστατικού, κανονισµών, οδηγιών και αποφάσεων της Ε.Π.Ο. 
και του παρόντος καταστατικού δύναται να έχει σαν αποτέλεσµα, µετά από απόφαση 
της Γενικής Συνελεύσεως,  την παύση της ιδιότητας µέλους της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - 
Ιθάκης για χρονικό διάστηµα έως δύο (2)  ετών. 

 
2. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται από τη Γ.Σ. µε παρουσία του ηµίσεος τουλάχιστον των 

µελών και πλειοψηφία των ¾ των εγκύρων ψήφων. 
 

3. Για όσο διάστηµα διαρκεί η παύση, το µέλος χάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που σχετίζονται µε την ιδιότητα αυτή. 

 
4. Στη σοβαρότατη παραβίαση  η οποία µπορεί να επιφέρει την ποινή της παύσεως 

θεωρείται η µη διεξαγωγή αρχαιρεσιών από σωµατείο – µέλος εντός της προθεσµίας και 
µε την υφιστάµενη διαδικασία ή µη διεξαγωγή τους, καθώς και η µη ενηµέρωση των 
αρµοδίων φορέων µε την κατάθεση των νοµιµοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται 
για την ανακοίνωση της ανάδειξης του νέου συµβουλίου. 

 
5. Σωµατείο που δεν πραγµατοποίησε τις αρχαιρεσίες του τηρώντας τις υποχρεώσεις του 

(δηµοσίευση στον Τύπο, υποβολή νοµιµοποιητικών εγγράφων κ.λ.π) δεν θα µπορεί να  
ενεργεί καµιά πράξη, να συµµετέχει στα Πρωταθλήµατα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ.Κ.Ι, 
και να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό απ’ αυτήν. 

 
 
 
Άρθρο 14 : Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους 
 

1. Η ιδιότητα του µέλους χάνεται µε την παραίτηση του µέλους, την αποβολή ή την 
διάλυση του. 

 
2. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους δεν το απαλλάσσει από τις τυχόν  οικονοµικές 

οφειλές του προς την  Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης και την Ε.Π.Ο.  
 
 
 
Άρθρο 15 : Παραίτηση Μέλους 
 
Ένα µέλος δύναται να υποβάλλει την παραίτησή του τα αποτελέσµατα της οποίας επέρχονται 
µετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η παραίτηση γίνεται έγγραφα µετά από  απόφαση 
της Γ.Σ. των µελών του παραιτούµενου µέλους, σύµφωνα µε το καταστατικό του.   
 
 
 
Άρθρο 16 : Αποβολή Μέλους 
 
Η Γ.Σ. δύναται να αποκλείσει ένα µέλος – σωµατείο που δεν συµµετέχει αδικαιολόγητα για δύο 
ποδοσφαιρικές περιόδους στα πρωταθλήµατά της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 
 
 
 

 

 



 

 

Άρθρο 17 : ∆ιάλυση 
 

1. Η διάλυση του νοµικού προσώπου ενός σωµατείου – µέλους είτε εκουσίως, είτε 
επιβαλλοµένη από τον νόµο, συνεπιφέρει σε κάθε περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας 
του µέλους. 

 
2. Εφόσον ένα σωµατείο περιλαµβάνει στις τάξεις του λιγότερα από είκοσι (20) µέλη ή 

ποδοσφαιριστές, διαλύεται αναγκαστικά.  
 
 
 
 

Άρθρο 18 : Ειδικές περιπτώσεις 
 
Η λειτουργία των σωµατείων, οι αρµοδιότητες τους, οι επιτροπές τους, τα προσόντα – 
κωλύµατα των µελών των ∆.Σ. είναι ανάλογα και αντίστοιχα µε τα περιλαµβανόµενα στις 
διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της αθλητικής νοµοθεσίας. 
 
 
 
 

 

 

IIΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Άρθρο 19 : Όργανα  
 

1. α) Τα όργανα της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης είναι είτε αιρετά, είτε διορισµένα. Το  
παρόν καταστατικό καθορίζει τη διαδικασία η οποία διασφαλίζει την πλήρη 
ανεξαρτησία εκλογής ή διορισµού τους.  

β) Η Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης αποδέχεται ότι όργανα που δεν έχουν εκλεγεί ή 
διοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α’, ακόµα και για προσωρινή περίοδο 
δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο. 

γ) Τα όργανα της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α', ακόµη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα 
αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο. 

δ) Οι αποφάσεις των οργάνων της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης που δεν έχουν 
εκλεγεί ή διοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α', ακόµη και για 
προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο.Τα ακόλουθα 
αποτελούν όργανα της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

 
2. Τα ακόλουθα αποτελούν όργανα της Ε.Π.Σ.Κ.Ι 

α) Η Γενική Συνέλευση 
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
δ) Τα ∆ικαιοδοτικά Πειθαρχικά όργανα όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 39 

και 41 του παρόντος. 
 

Τα ως άνω όργανα και τα µέλη τους είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, µέλος ενός οργάνου δεν 
θα πρέπει να συµµετέχει στην συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος ή απόφασης εφόσον 
αφορά τον ίδιο, ή το σωµατείο µε το οποίο συνδέεται ή αν υφίσταται σύγκρουση 
συµφερόντων ή υπόνοια σύγκρουσης συµφερόντων.  



 
3. Αντίθετα οι µόνιµες επιτροπές, που αναφέρονται ειδικότερα στο άρθρο 42 δεν έχουν 

την ιδιότητα οργάνων της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. αλλά έχουν συµβουλευτικό – λειτουργικό 
χαρακτήρα. Το ∆.Σ. έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών. Οι επιτροπές 
αυτές  λειτουργούν και υπόκεινται σε ειδικούς κανονισµούς ή αποφάσεις και οι 
εισηγήσεις τους εγκρίνονται από το ∆.Σ. 

 
4. Η θητεία των µελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία των 

µελών του ∆.Σ., µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του παρόντος καταστατικού 
που ορίζουν άλλως. Τα απερχόµενα µέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους 
µέχρι τη νέα συγκρότηση του οργάνου.  

 
5. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. µε απόφασή του µπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του 

οποιοδήποτε µέλος οργάνου ή επιτροπής που έχει διορισθεί µε απόφαση του ∆.Σ., και 
προ της λήξεως της θητείας του στις περιπτώσεις συνδροµής σπουδαίου λόγου ή 
αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις. 

 
6. Ως Πρόεδρος των επιτροπών ορίζεται µέλος του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. εκτός αν 

διαφορετικά ορίζεται στο παρόν καταστατικό.  
 

7. Κανένας δεν µπορεί να µετέχει ως µέλος σε περισσότερα του ενός όργανα ή επιτροπές 
µε εξαίρεση τα µέλη του ∆.Σ. Η συµµετοχή των µελών του ∆.Σ. είναι πάντοτε  άµισθη. 

 
8. Τα µέλη όλων των οργάνων του παρόντος άρθρου πρέπει :  

α) να είναι έλληνες πολίτες 
β) να απολαµβάνουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωµάτων  
γ) να έχουν τα προσόντα, τη γνώση και την εµπειρία του αντικειµένου των 

αρµοδιοτήτων του οργάνου ή της επιτροπής. 
δ) προκειµένου για δικαιοδοτικά – πειθαρχικά όργανα να µην έχουν σχέση ή 

εξάρτηση ή εντολή µε τα διαγωνιζόµενα σωµατεία ή Π.Α.Ε. ή ποδοσφαιριστές ή 
προπονητές ή διαµεσολαβητές µετεγγραφών.  

ε) να µην εµπίπτουν στα κωλύµατα και στους περιορισµούς του Παραρτήµατος Α 
του παρόντος Κανονισµού Εφαρµογής Καταστατικού. Ειδικότερα µέλη του ∆.Σ. 
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. τα οποία  καταδικάζονται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτηµα Α, εκπίπτουν αυτοδίκαια 
από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος. Σε περίπτωση παραποµπής µε αµετάκλητο δικαστικό βούλευµα για 
κακούργηµα των ως άνω προσώπων, το  ∆.Σ. υποχρεούται να αποφασίζει περί 
της αναστολής ή µη  της συµµετοχής τους. 

 
9. ∆εν µπορούν να είναι µέλη των οργάνων και επιτροπών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο 

παρόν καταστατικό, διαιτητές που έχουν λάβει διοριστήριο διαιτησίας από το αρµόδιο 
όργανο ή δεν έχει παρέλθει η πενταετία από την τελευταία πράξη ενασχόλησής τους µε 
τη διαιτησία, προπονητές, ποδοσφαιριστές, οι υπάλληλοι της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης 
και οι συµβεβληµένοι µε αυτήν. 

 
10. Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές νόµιµα συνεδριάζουν αν τα παρόντα µέλη 

είναι περισσότερα των απόντων, οι δε αποφάσεις τους λαµβάνονται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Με 
ειδικούς κανονισµούς που εγκρίνονται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.  καθορίζονται τα 
προσόντα, οι αρµοδιότητες και οι λειτουργίες των οργάνων και των επιτροπών. 

 
 
 



 

 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Άρθρο 20 : Ορισµός και Σύνθεση 
 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται  από το σύνολο των µελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. Η Γ.Σ. είναι 
το ανώτατο όργανο της Ε.Π.Σ. Μόνο µία νόµιµα συγκληθείσα συνέλευση έχει το 
δικαίωµα να λάβει αποφάσεις. 

 
2. Στη Γ.Σ. συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής µε δικαίωµα 

λόγου και όχι ψήφου. 
 

3. Το ∆.Σ. αποφασίζει για τη συµµετοχή τρίτων προσώπων (φυσικών ή νοµικών). Τα τρίτα 
πρόσωπα δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, αλλά δύνανται να εκφράσουν τη γνώµη τους για 
ειδικά θέµατα µετά από απόφαση του ∆.Σ.  

 
 
 
Άρθρο 21 : Καθορισµός των Αντιπροσώπων 
 

1. Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. δια αντιπρόσωπου του. 
 

2. Ο τακτικός αντιπρόσωπος µαζί µε τον αναπληρωµατικό του ορίζονται µε  απόφαση του 
∆.Σ. των σωµατείων. 

 
3. Οι αντιπρόσωποι νοµιµοποιούνται µε την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας -Ιθάκης το 

αργότερο προ τριών ηµερών µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αποστολής, ειδικού 
πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόµενου  σωµατείου – µέλους.  

 
4. Μέλος του ∆.Σ.  και της Ε.Ε.  της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δεν µπορεί να είναι αντιπρόσωπος 

σωµατείου – µέλους κατά τη Γενική Συνέλευση. 
 
 

 
 
Άρθρο 22 : Αριθµός και προέλευση Αντιπροσώπων 
 

1. Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωµατικό   
αντιπρόσωπο. 

 
2. Κάθε σωµατείο διαθέτει στη Γενική Συνέλευση µία ψήφο. 

 
 
 

 

 
Άρθρο 23 : Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης   
 
Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) της έγκρισης και τροποποίησης του καταστατικού. 
β) της έγκρισης του προϋπολογισµού και απολογισµού. 
γ) της έγκρισης των διοικητικών πεπραγµένων του ∆.Σ. 



δ) της εκλογής κάθε τετραετία των µελών του ∆.Σ. 
ε) της εκλογής των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
στ) της απόφασης εισδοχής – αποβολής κ.λπ. ενός µέλους 
ζ) της απόφασης αποδοχής παραίτησης ενός µέλους. 
η) της απόφασης  για κάθε θέµα που µε το παρόν καταστατικό δεν υπάγεται στην 

αρµοδιότητα άλλου οργάνου.  
θ) της απόφασης για τα τέλη εγγραφής των µελών της  
ι) της συζήτησης προτάσεων – θεµάτων των µελών της  
ια) της διάλυσης της Ε.Π.Σ.ΚΙ. 

 
 
 
 
Άρθρο 24 : Τακτική Γενική Συνέλευση 
 

1. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται τον Μάιο ή Ιούνιο κάθε έτους, κατόπιν αποφάσεως σχετικά 
µε το χρόνο, του ∆.Σ. Η πρόσκληση στη συνέλευση αποστέλλεται προ οκτώ (8) 
τουλάχιστον ηµερών από την οριζόµενη σύγκληση και αναφέρει συγκεκριµένα τα προς 
συζήτηση θέµατα, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της. 

 
2. Τα προς συζήτηση θέµατα ορίζονται από το ∆.Σ.  Ο διοικητικός απολογισµός, ο 

προϋπολογισµός και οικονοµικός απολογισµός καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο 
(τροποποιήσεις καταστατικού κ.λπ.) αποστέλλονται στα µέλη τουλάχιστον πέντε  (5) 
ηµέρες πριν τη συνέλευση.  

 
 
 
 
Άρθρο 25 : Θέµατα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
 

1. Η ηµερήσια διάταξη για την τακτική Γ.Σ. συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
θέµατα:  
α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων  και έλεγχος απαρτίας παρισταµένων 

µελών. 
β) έκθεση διοικητικού απολογισµού  
γ) έγκριση διοικητικού απολογισµού  
δ) έκθεση οικονοµικού απολογισµού  
ε) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής  
στ) έγκριση οικονοµικού απολογισµού 
ζ) έγκριση προϋπολογισµού του επόµενου έτους. 
η) απόφαση για προτάσεις τροποποιήσεων καταστατικού  και  
θ) άλλα θέµατα  

 
2. Οι αρνητικές ψήφοι κατά την έγκριση του οικονοµικού απολογισµού και 

προϋπολογισµού, πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και να προσδιορίζουν τους λογιστικούς 
κωδικούς στους οποίους αναφέρονται.  

 
3. Αποφάσεις για την εισδοχή νέου µέλους συζητούνται ως τελευταίο θέµα, αντίθετα 

αποφάσεις για την παύση ή αποβολή µέλους συζητούνται ως πρώτο θέµα της Γ.Σ.  
 

4. Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθεί η σειρά 
συζήτησής τους, µε απόφαση που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία των 2/3 των εγκύρων 
ψήφων.   

 



 

 
Άρθρο 26 : Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
 

1. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν κρίνει αυτό απαραίτητο. 
 

2. Έκτακτη Γ.Σ. υποχρεωτικά συγκαλείται εφόσον υποβληθεί αίτηµα από τα 2/5 των 
µελών, δεόντως αιτιολογηµένο και σε έγγραφη µορφή. Το ∆.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. µετά 
την υποβολή του αιτήµατος, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες.  

 
3. Ειδοποίηση για τη συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον οκτώ(8) ηµέρες πριν τη 

συνέλευση. 
 

4. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα µέλη τουλάχιστον πέντε 
ηµέρες (5) πριν από τη συνέλευση.  

 
5. Στην περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται µε πρωτοβουλία του ∆.Σ. αυτό 

καθορίζει και την ηµερήσια διάταξη. Στη περίπτωση που συγκαλείται µετά από αίτηµα 
µελών, η ηµερήσια διάταξη συµπεριλαµβάνει τα θέµατα που ετέθησαν απ’ αυτά τα µέλη. 

 
6. Η ηµερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. δεν µπορεί να αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο.  

 
 
 
 
Άρθρο 27 : Απαρτία 
 

1. Η Γ.Σ. λαµβάνει έγκυρες αποφάσεις µόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η 
απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, µε την 
επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.  

 
2. Εάν  δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαµβάνεται εντός 24 ωρών µετά την 

πρώτη, µε την αυτή ηµερήσια διάταξη. ∆εν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ., 
εκτός αν θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται 
ειδική απαρτία.  

 
 

 
 
Άρθρο 28 : Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
 

1. Της Γ.Σ. προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  
 

2. Η συνέλευση διορίζει δύο (2) γραµµατείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση 
των πρακτικών µαζί µε τον Πρόεδρο. 

 
 
 

 
Άρθρο 29 : Αποφάσεις 
 

1. Η Γ.Σ. δεν δύναται να λάβει απόφαση επί θέµατος που δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη. 

 



2. Τα µέλη ασκούν το δικαίωµα ψήφου τους µέσω των νοµίµων αντιπροσώπων. Κάθε 
αντιπρόσωπος έχει το δικαίωµα µιας ψήφου και δεν δύναται να αντιπροσωπεύσει 
περισσότερα από ένα µέλη. Ο αναπληρωµατικός ψηφίζει εφόσον απουσιάζει ο τακτικός. 

 
3. Οι αποφάσεις λαµβάνονται  µε την απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εγκύρων 

ψήφων, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική 
πλειοψηφία ή απαρτία.  

 
 

4. Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκές ψήφοι ή άλλες µορφές αποχής δεν 
συµπεριλαµβάνονται στην καταµέτρηση των εγκύρων ψήφων.  

 
5. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε ονοµαστική κλήση κάθε µέλους και εκδήλωση της ψήφου, 

εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των µελών µυστική ψηφοφορία Οι αρχαιρεσίες 
διενεργούνται πάντοτε ως µυστικές µε ψηφοδέλτια.   

 
6. Η ψήφος απόντος µέλους µε επιστολή δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται 

από τη συνέλευση τίθενται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από την έγκρισή τους, εκτός εάν 
η συνέλευση ορίσει άλλη ηµεροµηνία ή εκτός εάν απαιτούνται άλλες νόµιµες 
διαδικασίες. 

 
7. α) για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται παρουσία του ηµίσεως των  

µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. 
β) για την παύση οργάνων απαιτείται παρουσία του ηµίσεως των µελών και 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. 
γ) για την αποβολή – παύση µέλους της Γ.Σ. απαιτείται παρουσία του ηµίσεος των 

µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. 
  
 

 
 

Β.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Άρθρο 30 : Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ.Ι απαρτίζεται από 9 µέλη . 
 
2. α) Για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής  

Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης κάθε  σωµατείο – µέλος,  µπορεί να  
υποδεικνύει µέλη του από έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως 
αναπληρωµατικό. 

β) Κάθε σωµατείο – µέλος δύναται να προτείνει γυναίκες ως υποψηφίους  που θα 
εκλέγονται µε ποσόστωση, εφόσον αυτή διοργανώνει γυναικείο πρωτάθληµα.  

γ) Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό για την υπόδειξη και την 
ανακήρυξη των υποψηφίων, είναι δεσµευτικές για το ∆.Σ. το οποίο δεν µπορεί για 
οποιονδήποτε λόγο να τις παρακάµψει. 

 
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τακτικά µέλη ενεργού σωµατείου. Η υπόδειξη υποψηφίων 

γίνεται από τα σωµατεία – µέλη εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες  πριν την 
συνερχόµενη, για την εκλογή της ∆ιοικήσεως, Γενική Συνέλευση και σε ειδικό έντυπο 
που φέρει αριθµό πρωτοκόλλου και σφραγίδα του σωµατείου. Ταυτόχρονα µε την 
υπόδειξη κατατίθεται στην Ε.Π.Σ.Κ. – Ι. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του 
υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εµπίπτει στα κωλύµατα και στους 



περιορισµούς του Ν. 2725 / 99 ( άρθρα 3,4 και 12) ή του όποιου ισχύοντος κατά την 
διενέργεια των αρχαιρεσιών Αθλητικού Νόµου καθώς και βεβαίωση εισαγγελικής αρχής 
περί µη δίωξής του για βία στα γήπεδα, ή άλλο αθλητικό αδίκηµα. Μαζί µε τα ανωτέρω 
κατατίθεται και αίτηση του υποψηφίου για την συµµετοχή του στις εκλογές στην οποία 
επιβεβαιώνεται η αποδοχή της πρότασης του σωµατείου του και αποδεικτικό σπουδών. 

 
4. Επίσης υποβάλλεται από τον υποψήφιο υπεύθυνη δήλωσή του, ότι δεν εµπίπτει στα 

κωλύµατα και στους περιορισµούς του Παραρτήµατος Α του παρόντος καταστατικού. 
5. Η ∆ιοίκηση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ανακηρύσσει τους υποψηφίους  προς εκλογή, πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν την Γενική Συνέλευση, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να 
περιορισθεί ο χρόνος αυτός σε λιγότερες ηµέρες ή να δοθεί ευχέρεια να προσκοµιστούν 
έγγραφα που λείπουν αργότερα και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο  εκλογής το οποίο 
περιλαµβάνει σε χωριστή ενότητα: 
α) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ’ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων  ως τακτικών 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
β) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ΄ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων υποψηφίων ως    

αναπληρωµατικών µελών. 
γ) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ΄ αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων ως τακτικών µελών 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 
δ) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ΄ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων ως 

αναπληρωµατικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Η εκλογή των µελών διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία από τριµελή  εφορευτική 
επιτροπή. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος που 
διορίζεται µετά από αίτηση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου 
Πρωτοδικείου. Τα υπόλοιπα δύο µέλη εκλέγονται µε ψηφοφορία από τα µέλη της 
Γενικής Συνέλευσης. 

 
6. Κατά τη ψηφοφορία σηµειώνονται επί του ψηφοδελτίου µε σταυρό προτίµησης:  

α) υποχρεωτικά 9 υποψήφιοι από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη του ∆.Σ. 
β) µέχρι 3 από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. 
γ) υποχρεωτικά 3 υποψηφίους από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη της Ε.Ε. 

και 
δ) µέχρι 2 από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 
Ψηφοδέλτιο που φέρει µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό σταυρών προτίµησης από τον 
ως άνω αναφερόµενο για τα τακτικά µέλη του ∆.Σ. και Ε.Ε. ( περ. α’ και γ’)  θεωρείται 
άκυρο. 
Οµοίως ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίµησης περισσότερους από τους 
αναφερόµενους στις περιπτώσεις β’, δ’ θεωρείται επίσης άκυρο. 

 
7. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως 

επιτυχόντες για τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. και της Ε.Ε. τους 
υποψηφίους που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση, παρουσία 
και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως. 
Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωµατικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά 
µέλη. 

 
8. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  θα διατηρεί τα ψηφοδέλτια και θα τα καταστρέφει διακόσιες 

(200) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της Γ.Σ.  
 
 
 



 
 
Άρθρο 31 : ∆ιάρκεια θητείας 
 

1. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι  είναι τετραετής. 
 

2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων ∆ιοίκησης της Ε.Π.Σ.Κ.Ι δεν επηρεάζονται 
από τυχόν έλλειψη οσωνδήποτε µελών του απερχοµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
εφόσον η έλλειψη αυτή σηµειώνεται µετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Στην 
περίπτωση αυτή και για την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο θεωρείται ότι έχει νόµιµη συγκρότηση και λειτουργία µε τα εναποµείναντα 
µέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, καθήκοντα δε Προέδρου ασκεί ο 
αρχαιότερος των συµβούλων και µεταξύ ίσης αρχαιότητας, ο µεγαλύτερος σε ηλικία. 

 
3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων ∆ιοίκησης της Ε.Π.Σ.Κ.Ι διεξάγονται σε 

Ειδική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό και µε µοναδικό θέµα την 
εκλογή των Οργάνων ∆ιοίκησης. 

 
 
 
Άρθρο 32 : Σύνθεση ∆.Σ. και Εκτελεστικής Γραµµατείας 
 

1. Μέσα σε οκτώ ηµέρες από την ηµέρα της εκλογής συνέρχεται από τον πρώτο 
πλειοψηφίσαντα  Σύµβουλο και σε περίπτωση κωλύµατος ή αρνήσεως αυτού, από τους 
επόµενους κατά σειρά εκλεγέντες συµβούλους, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε 
µυστική ψηφοφορία, συγκροτείται σε Σώµα, εκλέγον µεταξύ των µελών αυτού, τον  
Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τον Αναπληρωτή Ταµία.   Στην ίδια 
συνεδρίαση εκλέγονται και οι Πρόεδροι των Επιτροπών. Το ∆.Σ. µε απόφασή του µπορεί 
να µην ορίσει δεύτερο Αντιπρόεδρο. 

 
2. Συνιστάται στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. πενταµελής Εκτελεστική Γραµµατεία που αποτελείται από 

τον Πρόεδρο, τους Α΄ και  Β΄  Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα και  τον Ταµία. 
Εφόσον  δεν έχει οριστεί Β’ Αντιπρόεδρος τη θέση  καταλαµβάνει ο αναπληρωτής 
Γενικός Γραµµατέας.  
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της Ε.Π.Σ. συνέρχεται σε έκτακτες περιπτώσεις και 
συνεδριάζει βάσει ηµερήσιας διάταξης και µε την τήρηση πλήρων πρακτικών. 
Αποφασίζει αµετάκλητα µόνο για κατεπειγούσης και τρεχούσης φύσεως θέµατα και 
ενηµερώνει γι’ αυτά το ∆.Σ. στην πρώτη επόµενη συνεδρίασή του, το οποίο και 
επικυρώνει τις αποφάσεις. Για θέµατα που αφορούν τακτική διαχείριση, οι όποιες 
πρωτοβουλίες και αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραµµατείας, θα εισάγονται προς έγκριση 
στο αµέσως επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Η Εκτελεστική Γραµµατεία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία 
(3) από τα ανωτέρω µέλη της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των παρισταµένων.  

 
3. Πρόταση µοµφής  κατά µέλους ή µελών του ∆.Σ. ή της Ε.Ε. γίνεται δεκτή από τη Γ.Σ. 

της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. εφόσον υπερψηφισθεί από τα 2/3 των σωµατείων - µελών αυτής. Η 
υποβληθησόµενη  πρόταση µοµφής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να 
προσυπογράφεται από δέκα (10) τουλάχιστον σωµατεία – µέλη της Ε.Π.Σ. 
Μέλος ή µέλη του ∆.Σ. και της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι που εξέπεσαν του αξιώµατός τους µε 
µοµφή δεν έχουν το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι κατά τις δύο επόµενες κατά σειρά 
αρχαιρεσίες.     



 
 
Άρθρο 33 : Οι Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ∆.Σ. µία (1) φορές το µήνα, ή κάθε φορά που αυτός κρίνει 
τούτο ως αναγκαίο. 

 
2. Με έγγραφο αίτηµα του 1/3 των µελών του ∆.Σ., ο Πρόεδρος υποχρεούται να 

συγκαλέσει το  ∆.Σ. µε θέµα ηµερησίας διατάξεως το αναφερόµενο στην αίτησή τους. 
 

3. Τα µέλη του ∆.Σ. δύνανται να υποβάλλουν θέµατα προς συζήτηση στην ηµερήσια 
διάταξη του ∆.Σ., κοινοποιώντας τα έγκαιρα  στον Γενικό Γραµµατέα. Η ηµερήσια 
διάταξη του ∆.Σ. κοινοποιείται στα µέλη προ δύο τουλάχιστον ηµερών. 

 
4. Ο Γενικός Γραµµατέας εισηγείται κατά περίπτωση τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

ανακοινώνει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των πρακτικών. 
 

5. Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. δεν είναι δηµόσιες. Το ∆.Σ. δύναται να αποφασίζει την 
παρακολούθηση των συνεδριάσεων από τρίτους ή δύναται να αποφασίζει την έκθεση 
ενώπιον του,  γεγονότων ή απόψεων από τρίτους.   

 
 
 
Άρθρο 34 : Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1. Το ∆.Σ.  έχει ενδεικτικά αρµοδιότητα στους ακόλουθους τοµείς: 
α) τη διαχείριση των σχέσεων της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
β) την αντιπροσώπευση και δέσµευση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  έναντι τρίτων.   
γ) την εκλογή του Προέδρου και των λοιπών αξιωµατούχων του  ∆.Σ 
δ) την πρόσληψη  προπονητών  των αντιπροσωπευτικών συγκροτηµάτων  της 

Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και του υπόλοιπου τεχνικού προσωπικού αυτών καθώς και την 
απόλυσή των. 

ε) την εφαρµογή της µέγιστης εποπτείας σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

στ) την προετοιµασία και τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών 
Συνελεύσεων. 

ζ) την κατάρτιση του προϋπολογισµού και των ισολογισµών. 
η) την κατάρτιση της έκθεσης των διοικητικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων και 

του απολογισµού αυτών. 
θ) το διορισµό, και όπου αυτό προβλέπεται, την παύση των µελών των επιτροπών. 
ι) την προετοιµασία των τροποποιήσεων των κανονισµών που θα υιοθετηθούν ή 

τροποποιηθούν από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. και την έκδοση ή 
τροποποίηση οδηγιών προς τις επιτροπές. 

ια) τη θεσµοθέτηση και οργάνωση επισήµων διοργανώσεων, σε επίπεδο Ε.Π.Σ. 
ιβ) τη διατήρηση των σχέσεων µε διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς µέσω της 

Ε.Π.Ο. και επίσης την άσκηση του δικαιώµατος πρότασης αντιπροσώπων της 
Ε.Π.Ο., για εκλογή τους  σ’ αυτούς. 

ιγ) την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε προσώπου, είναι 
κατάλληλο ώστε να του απονεµηθεί ο τίτλος του επίτιµου προέδρου ή µέλους της 
Ε.Π.Σ. Κ.Ι. 

ιδ) την παροχή πληροφοριών προς τα µέλη της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και το κοινό. 
ιε) την έγκριση του καταστατικού  των σωµατείων-µελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι καθώς 

επίσης και των τυχόν τροποποιήσεων των. 



ιστ) την πρόσληψη ή την απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
 

2. Επιπροσθέτως το ∆.Σ. ασκεί τους τοµείς δικαιοδοσίας που δεν έχουν ανατεθεί ρητά σε 
κάποιο άλλο όργανο. 

 
3. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το ∆.Σ. δύναται δηµιουργήσει επιτροπές για την 

ενίσχυση του έργου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.,  να  αναθέτει εργασίες που προκύπτουν από τους 
τοµείς δραστηριότητάς του και να ζητήσει υπηρεσίες συµβούλων ή να παραχωρήσει 
εντολές προς τρίτους. 

 
 
 

 

Άρθρο 35 : Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1. Το ∆.Σ. συνεδριάζει νόµιµα εάν τα παρόντα  µέλη  είναι περισσότερα των απόντων.  
 

2. Λαµβάνει αποφάσεις µε απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των µελών που είναι 
παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την υπερισχύουσα ψήφο. Τα µέλη 
που απουσιάζουν δεν δύνανται να ψηφίσουν. Οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε φανερές 
εκτός αν διαφορετικά αποφασίζει το ∆.Σ.  

 
3. Προκειµένου για περιπτώσεις από αφορούν προσωπικά ζητήµατα, οι ψηφοφορίες είναι 

πάντοτε µυστικές και δεν συµµετέχουν σ’ αυτές οι εµπλεκόµενοι. 
 

4. Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, κάθε µέλος θα πρέπει να εκφράζει τη γνώµη του. 
 

5. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται καταγράφονται στα πρακτικά τα οποία επικυρώνονται σε 
επόµενες συνεδριάσεις, υπογράφονται από τους παρευρεθέντες στο αντίστοιχο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και γνωστοποιούνται στα σωµατεία – µέλη της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα.   

 
6. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το ∆.Σ. τίθενται σε ισχύ άµεσα, εκτός εάν αυτό 

αποφασίσει διαφορετικά.  
 
 
 
Άρθρο 36 : Πρόεδρος 
 

1. Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι τα ακόλουθα: 
α) να εκπροσωπεί την Ε.Π.Σ.Κ.Ι. καθ’ όλες τις περιστάσεις. 
β) να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. 
γ) να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και των συνεδριάσεων του 

∆.Σ.  
δ) να διασφαλίζει την εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του 

∆.Σ.  
ε) να διασφαλίζει την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των οργάνων της 

Ε.Π.Σ. και να επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών των, όπως ορίζονται στο παρόν 
καταστατικό. 

 
2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή που κωλύεται, αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος, αυτόν ο 

Β΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο πρεσβύτερος των παρόντων συµβούλων. 
 
 



 
 
Άρθρο 37 :  Γενικός Γραµµατέας - Ταµίας 
 
Α. Γενικός Γραµµατέας 

Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., 
εποπτεύει την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού και του Κανονισµού λειτουργίας των 
υπηρεσιών αυτής, τηρεί τα κεκανονισµένα βιβλία, επιµελείται της διεκπεραίωσης της 
αλληλογραφίας, προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλµατα 
πληρωµών και µπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ακόµη υπογράφει µε εντολή του Προέδρου τις έγγραφες 
προσκλήσεις των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 
Τον Γενικό Γραµµατέα που κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας και τούτον το υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., οριζόµενο 
µέλος αυτού. 

 
Β. Ταµίας 

O Ταµίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωµές, υπογράφοντας τα γραµµάτια εισπράξεων 
και προσυπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα τα εντάλµατα 
πληρωµών. 
Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη των κατατεθειµένων στις 
Τράπεζες χρηµάτων, εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε οικονοµικό µέτρο που 
κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για τα συµφέροντα της Ένωσης και είναι αρµόδιος 
για την εξασφάλιση εισπράξεως των πόρων της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
Τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης, εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον 
προϋπολογισµό και υποβάλλει σε αυτό τον απολογισµό κάθε χρήσεως, υποχρεούται δε 
να καταθέτει επ΄ ονόµατι της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σε µία εκ των στην έδρα της αναγνωρισµένων 
τραπεζών την σε µετρητά ή αξιόγραφα περιουσία αυτής, όταν το ποσό είναι µεγαλύτερο 
των 500 ευρώ και ευθύνεται για τα διαπιστευµένα σε αυτόν χρήµατα. 
Τον ταµία που κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταµίας και 
τούτο το υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. οριζόµενο µέλος αυτού. 

 
 
 
 

 

Γ.  ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Άρθρο 38 : Εξελεγκτική Επιτροπή- Ανεξάρτητοι ελεγκτές – Κρατικοί φορείς 
 
Τα ελεγκτικά όργανα στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. είναι : 
 

α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή  
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής. Αυτή παρακολουθεί κατά την διάρκεια 
του οικονοµικού έτους τις εισπράξεις, πληρωµές και την οικονοµική διαχείριση, 
ελέγχει τους υποβαλλόµενους ισολογισµούς, συντάσσει δε και υποβάλλει στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική Συνέλευση τις σχετικές εισηγήσεις και 
εκθέσεις της. 
Η θητεία της είναι ίση µε του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκλέγεται µαζί µε αυτό και 
αναλαµβάνει τα καθήκοντά της µέσα σε οκτώ ηµέρες από την εκλογή της. 
Η Επιτροπή αυτή υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση, δέκα τουλάχιστον, ηµέρες 
πριν την τακτική Γενική Συνέλευση την οποία και οφείλει να παραδίδει στον 



Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για να την συµπεριλάβει υποχρεωτικά στη 
λογοδοσία του  ∆.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση. 

 
β) Ανεξάρτητοι ελεγκτές  

Ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που ορίζεται µε 
απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένους 
λόγους. 

 
γ) Κρατικοί φορείς 

Αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και µόνον για τα ποσά που έχουν δοθεί στην Ε.Π.Σ. 
απ’ αυτές. 

 
 

 

 
 

∆. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Άρθρο 39 : Κατηγορίες 
 

α) Πειθαρχική Επιτροπή και 
β) Όργανο ∆ιαιτησίας 
 

 
 
Άρθρο 40 : Πειθαρχικά µέτρα 
 
Α. Σε περίπτωση αντιαθλητικής συµπεριφοράς, µη τήρησης  ή παραβίασης των κανόνων 

του καταστατικού, των κανονισµών, των οδηγιών και των αποφάσεων της Ε.Π.Ο. και 
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.,  τα δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δύνανται να 
επιβάλλουν τα  ακόλουθα πειθαρχικά µέτρα, µε βάση τα προβλεπόµενα στο καταστατικό 
της και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. Τα πειθαρχικά αυτά µέτρα που µπορούν να 
επιβληθούν  και σωρευτικά είναι: 

 
1. Στα σωµατεία – µέλη της Ε.Π.Σ.  

α) προειδοποίηση  
β) έγγραφη επίπληξη 
γ) αυστηρή έγγραφη επίπληξη 
δ) υποχρέωση ανάκλησης δηµοσιευµάτων ή εγγράφων  
ε) χρηµατική ποινή  
στ)ποινή τέλεσης αγώνων κεκλεισµένων των θυρών 
ζ) ποινή τέλεσης αγώνων εκτός έδρας 
η) ποινή αφαίρεσης βαθµών από τον οικείο βαθµολογικό πίνακα 
θ) προσωρινό αποκλεισµό µέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσηµο και φιλικό αγώνα. 
ι) ακύρωση του αποτελέσµατος ενός αγώνα, 
ια) κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου (απώλεια αγώνα), 
ιβ) αφαίρεση βαθµών, 
ιγ) απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριµένο γήπεδο, 
ιδ) διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, 
ιε) απαγόρευση µετεγγραφών, 
ιστ)υποβιβασµός στην επόµενη κατώτερη κατηγορία, 
ιζ) επιστροφή τροπαίου 

 
 



 

 

2. Στα φυσικά πρόσωπα 
α) προειδοποίηση  
β) έγγραφη επίπληξη 
γ) αυστηρή έγγραφη επίπληξη 
δ) χρηµατική ποινή 
ε) υποχρέωση ανάκλησης δηµοσιευµάτων ή εγγράφων  
στ)προσωρινή ή οριστική απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους. 
ζ) προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώµατος άσκησης των καθηκόντων τους. 
η) απαγόρευση συµµετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται µε το 

ποδόσφαιρο. 
 

3. Στους ποδοσφαιριστές 
α) ποινή αποκλεισµού από µία (1)  έως τριάντα (30)  αγωνιστικές ηµέρες 
β) χρηµατικό ποινή 
γ) προσωρινό ή οριστικό αποκλεισµό  
 

 
Β. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται µε βάση ειδικούς κανονισµούς που ψηφίζονται από την 

Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. Ποινές που επιβάλλονται ως ποδοσφαιρικές ποινές από διατάξεις, εκτός 
του παρόντος και των κανονισµών της Ε.Π.Ο., δεν λαµβάνονται υπόψη σε ότι αφορά το 
ποδόσφαιρο και τα όργανα του παρόντος. Απαγορεύεται στα δικαιοδοτικά όργανα του 
παρόντος η επιβολή τέτοιου είδους ποινών.  

 
 
 
 

 

Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. 
 
Άρθρο 41 : Σύνθεση – Αρµοδιότητες – Λειτουργία  των Οργάνων της Ε.Π.Σ. 
 
 
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1.      Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρµόδια: 
α) Για την επιβολή των ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των 

Κανονισµών της Ε.Π.Ο. για παραπτώµατα που διαπράττονται κατά τους αγώνες 
των διοργανούµενων απ’ αυτήν πρωταθληµάτων.  

β) Για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν την υπόσχεση, παροχή ή 
αποδοχή δολίων παροχών και την επιβολή ποινών οι οποίες σχετίζονται µε την 
διεξαγωγή των παραπάνω αγώνων και τα αποτελέσµατά τους. 

γ) Για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών 
που ανατίθενται στην Επιτροπή µε Κανονισµούς ή αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.  

 
2. Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) µέλη, κατά προτίµηση νοµικούς, 

τα οποία δεν µπορεί να είναι µέλη του ∆.Σ. ή της Ε.Ε. ή οιουδήποτε άλλου οργάνου 
και επιτροπών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

 
3. Κατά των αποφάσεων των Επιτροπών αυτών επιτρέπεται προσφυγή-έφεση ενώπιον 

της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της προσβαλλοµένης απόφασης. 



 
4. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δεν χρειάζονται επικύρωση 

από το ∆.Σ., εφόσον δε, είναι τελεσίδικες, δεν µπορούν να ελεγχθούν, ανασταλούν ή 
ακυρωθούν για οποιοδήποτε λόγο από το ∆.Σ. αυτής. 

 
5. Η Πειθαρχική Επιτροπή ή τα τυχόν άλλα πρωτοβάθµια πειθαρχικά όργανα της  

Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δεν έχουν αρµοδιότητα να ελέγχουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις αποφάσεις 
του ∆.Σ. της. Επίσης δεν έχουν αρµοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου των µελών του 
∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

 
6. Η προθεσµία για την άσκηση εφέσεως ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 

είναι οκτώ (8) ηµέρες από την κοινοποίηση ή γνωστοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο 
της προσβαλλόµενης αποφάσεως. 

 
 
 
Β. ΟΡΓΑΝΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ   
 

1.      Το Όργανο ∆ιαιτησίας της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έχει ως έργο: 
α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. στη στρατηγική σχεδίαση, 
     παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσµάτων της στα 
     θέµατα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα 
     οµαλής  διεξαγωγής των αγώνων των πρωταθληµάτων. 
β) Την εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. επί της ανάγκης 
     οργάνωσης της διαιτησίας. 
γ) Την εισήγηση ή γνωµοδότηση προς το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι για τυχόν τροποποιήσεις 
    στον Κανονισµό ∆ιαιτησίας Ποδοσφαίρου. 
δ) Την παρακολούθηση, επιλογή,  αξιολόγηση, ορισµό και  πειθαρχικό έλεγχο των 
    διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας των τοπικών Πρωταθληµάτων 
    Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
ε) Κάθε άλλο θέµα που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου και που ανατίθεται 
    σε αυτήν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ή από τους Κανονισµούς. 
Το Όργανο ∆ιαιτησίας συνεργάζεται µε την Ε.Π.Σ.Κ.Ι και την Κ.Ε.∆. της Ε.Π.Ο. για 
θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας ποδοσφαίρου. 

 
2. Το Όργανο ∆ιαιτησίας συγκροτείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κ.∆./Ε.Π.Ο. 

αναλογικά και διορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
Το Όργανο ∆ιαιτησίας στελεχώνεται από διαιτητές που έχουν λάβει διοριστήριο από την 
Κ.Ε.∆./Ε.Π.Ο., είτε µε την ιδιότητα του παρατηρητή, είτε του εκπαιδευτή διαιτησίας, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό ∆ιαιτησίας της Ε.Π.Ο., έχουν διετή θητεία  και 
µπορούν να παυθούν µόνο από το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο.  
Ο Πρόεδρος του Οργάνου ∆ιαιτησίας συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους κανονισµούς. 

 
 
 
Άρθρο 42 : Σύνθεση και καθήκοντα µονίµων επιτροπών 
 
Α.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
 

1. Η Επιτροπή Πρωταθλήµατος είναι αρµόδια για την διοργάνωση και διεξαγωγή των 
πρωταθληµάτων των προβλεποµένων από τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου 
(Κ.Α.Π.)  



 
2. Καταρτίζει εγκαίρως τις προκηρύξεις Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου σύµφωνα µε τον 

Κ.Α.Π. και θέτει αυτές προς έγκριση στο ∆.Σ. και στη συνέχεια τις υποβάλλει στην 
Ε.Π.Ο. προς έλεγχο. 

 
 
3. Καταρτίζει µετά από κλήρωση τα προγράµµατα των αγώνων Πρωταθληµάτων και 

Κυπέλλου. 
 
4. Αποφαίνεται σε κάθε θέµα που αφορά την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων. 

 
 
5. Παρακολουθεί και τηρεί τη βαθµολογία που επιτυγχάνουν οι οµάδες. 

 
 
Η Επιτροπή είναι τριµελής και προεδρεύετε από µέλος του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.,  οι δε αποφάσεις 
της υπόκεινται σε επικύρωση από το ∆.Σ. αυτής. 
 
 
 
Β.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ 
 

1. Η Επιτροπή θεµάτων ασφαλείας αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) µέλη 
 

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το ∆.Σ. µεταξύ των µελών του. Τα  υπόλοιπα  
µέλη ορίζονται από το ∆.Σ.  

 
3. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Επιτροπή, κανονίζει τις ηµεροµηνίες συνεδριάσεων σε 

συνεννόηση µε τον Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ.,  διασφαλίζει ότι εκτελούνται όλες οι 
εργασίες και αναφέρεται στο ∆.Σ.  

 
4. Η Επιτροπή είναι αρµόδια:   

α) να εξετάζει και να ασχολείται µε θέµατα  που άπτονται της προστασίας και της 
ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων αυτές 
περιοχών, οι οποίες  χρησιµοποιούνται για ποδοσφαιρικούς σκοπούς. 

β) να εισηγείται στο ∆.Σ. για τα παραπάνω θέµατα  
γ) να ερευνά όλα τα µέτρα που ενδεχόµενα βελτιώνουν την ασφάλεια, κατά τη 

διάρκεια  διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων. 
δ) να καταρτίζει οδηγίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια της διεξαγωγής των 

ποδοσφαιρικών αγώνων. 
ε) να ερευνά και να λαµβάνει κάθε µέτρο σχετικό µε την πρόληψη βίας στους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες 
 
 
Γ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

1. Η Επιτροπή Προµηθειών είναι αρµόδια για την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών και την 
διενέργεια κατασκευαστικών ή µη εργασιών, εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τα χίλια 
πεντακόσια (1.500) ευρώ. 
Για δαπάνη από 1.501 µέχρι 4.500 ευρώ προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, 
ενώ για µεγαλύτερες δαπάνες τακτικό µειοδοτικό διαγωνισµό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  δύναται να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα 
ανωτέρω και να  αναπροσαρµόζει  τα  προαναφερόµενα ποσά. 



 
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ., τα 

οποία ορίζονται από αυτό.  
 
 
 
∆. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Συγκροτείται από τρία (3) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
Έργο της είναι η µελέτη οποιουδήποτε τεχνικού ζητήµατος, που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο, 
τις αντιπροσωπευτικές οµάδες της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. , η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραµµάτων 
εργασίας των προπονητών ποδοσφαίρου καθώς και η εισήγηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ε.Π.Σ. κάθε µέτρου που κρίνει πρόσφορο για την άνοδο και προαγωγή του επιπέδου του 
ποδοσφαίρου στα γεωγραφικά όρια της δικαιοδοσίας της. 
 
 
 
Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 
 

1. Η Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων είναι αρµόδια: 
α) Για την τήρηση Στατιστικής των τελουµένων αγώνων όλων των Πρωταθληµάτων 

και Κυπέλλων και τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου που αφορά  αγώνες 
πρωταθληµάτων της Ε.Π.Σ… 

β) Για την συγκέντρωση κάθε στοιχείου που αφορά στην οικονοµική κατάσταση των 
σωµατείων, προϋπολογισµούς – ισολογισµούς αυτών, γήπεδα, έµµισθο 
προσωπικό, ατυχήµατα, ασφαλίσεις, φίλαθλοι κλπ. 

γ) Για τον έλεγχο και τη γνωµοδότηση επί των δικαιολογητικών που υποβάλλονται 
από τα σωµατεία για την εγγραφή τους, ως νέων µελών της Ε.Π.Σ.. 

δ) Για την αναγνώριση και κατάταξη στην οικεία κατηγορία κάθε γηπέδου, ως 
πληρούντος τους όρους του κανονισµού τέλεσης αγώνων πρωταθλήµατος. 

  
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να είναι µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και δύο (2) µέλη , που ορίζονται απ΄ αυτό. 
 
 
 
ΣΤ.  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Συγκροτείται από τρία µέλη. 
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι γιατροί. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχουν στελεχώνεται από µέλη που έχουν σχέση µε ιατρικά-παραϊατρικά επαγγέλµατα. Έργο 
της είναι η αθλητικοϊατρική παρακολούθηση των ποδοσφαιριστών των αγώνων αρµοδιότητος 
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και η εισήγηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οποιουδήποτε µέτρου κρίνει αναγκαίο 
για την υλοποίηση των στόχων της. 
 
 
Ζ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

1. Η Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ∆ηµοσίων Σχέσεων είναι αρµόδια: 
α)  Για την προβολή του αθλήµατος του ποδοσφαίρου και ενηµέρωση της φίλαθλης   

κοινής γνώµης και των αρµοδίων αρχών επί θεµάτων που έχουν σχέση µε το 
ποδόσφαιρο. 

β)  Για την ανάπτυξη των ∆ηµοσίων Σχέσεων της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 



γ)  Για την συνεργασία µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σ’ όλα τα γεγονότα που 
αφορούν της Ε.Π.Σ.Κ. Ι. 

δ)  Για την προετοιµασία και διευκόλυνση της διαδικασίας διαπίστευσης των 
εκπροσώπων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

 
2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να είναι µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και δύο µέλη που ορίζονται από αυτό. 
 
 
 
 

 

 

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
Άρθρο 43 : Οικονοµική περίοδος 
 
Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους.  
 
 
 
Άρθρο 44 : Έσοδα – Πόροι 
 
Οι πόροι της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. είναι: 

α) Η ετήσια συνδροµή των σωµατείων – µελών αυτής, η οποία καθορίζεται 
εκάστοτε µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, µε πλειοψηφία του 
ηµίσεως πλέον ενός των παρόντων µελών. 

β) Το εφάπαξ δικαίωµα εγγραφής των µελών, το οποίο καθορίζεται µε όµοια 
απόφαση. 

γ) Οι κάθε φύσεως δωρεές, κληροδοτήµατα και οι, από οποιαδήποτε αιτία, 
οικονοµικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς αυτή µεταξύ των οποίων και της 
Ε.Π.Ο.. 

δ) Το προϊόν από τα χρηµατικά πρόστιµα, τα παράβολα συµµετοχής των οµάδων σε 
όλους τους αγώνες και τα παράβολα εκδίκασης από τα θεσµοθετηµένα και 
λειτουργούντα σ΄ αυτήν µονοµελή ή πολυµελή όργανα ή επιτροπές. 

ε) Τα εισοδήµατα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της. 
στ) Οι πάσης φύσεως εισπράξεις και τα έσοδα από την εκχώρηση των 

ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων διαφήµισης από τις 
δραστηριότητες των αντιπροσωπευτικών της οµάδων και τους πάσης φύσεως 
αγώνες που διοργανώνει η Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  

ζ) Το ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων πρωταθληµάτων και Κυπέλλου τους 
οποίους διοργανώνει η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

η) Ποσοστό 3%, επί των εισπράξεων των αγώνων των Εθνικών Πρωταθληµάτων 
Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου που εισπράττει µέσω της Ε.Π.Ο.  Οι 
διοργανώτριες, έχουν την ευθύνη της παρακράτησης και απόδοσης  του 
ποσοστού αυτού  στην Ε.Π.Ο. η οποία και το διανέµει  στις λοιπές Ενώσεις – 
Μέλη της. 

θ) Ποσοστό 1% εξ αυτού που δικαιούται η Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 44 παρ. 12, 13, 14 και 15 του καταστατικού αυτής και το οποίο αποδίδεται 
από την Ε.Π.Ο. αναλογικά προς την Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  και τις λοιπές ενώσεις – µέλη της 
για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της υποδοµής του αθλήµατος, εφόσον 
αποδεδειγµένα και. προς την κατεύθυνση αυτή, διεξάγονται στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  
πρωταθλήµατα υποδοµής.  



 
 
 
Άρθρο 45 : Έξοδα 
 
Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δαπανά τα ποσά που: 

α) περιέχονται στον προϋπολογισµό 
β) εγκρίνονται από τη Γ.Σ. καθώς και εκείνα που επιφορτίζεται το ∆.Σ. σύµφωνα µε 

τους σκοπούς του καταστατικού και  
γ) όλες τις άλλες δαπάνες που σχετίζονται µε την πραγµατοποίηση των σκοπών της 

Ε.Π.Σ. 
 
 
 
Άρθρο 46 : Λογιστικό σύστηµα 
 
Οι λογαριασµοί εσόδων – εξόδων τηρούνται σύµφωνα µε τις κρατούσες αρχές του λογιστικού 
συστήµατος και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  
 
 
 
 

 

 

V. ∆ΙΑΛΥΣΗ 
 
Άρθρο 47 :  Απόφαση διάλυσης 
 
Για τη διάλυση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  απαιτείται απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ειδικά 
συγκαλούµενης για τον σκοπό αυτό, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 4/5 των ψήφων 
και µε παρουσία τουλάχιστον των 3/4 του συνόλου των µελών της.   
 
 
 
Άρθρο 48 : Τύχη περιουσίας 
 
Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  η περιουσία της περιέρχεται στην Ε.Π.Ο. 
 
 
 
 
 

 

 

VI.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 49 : Οργάνωση Πρωταθληµάτων 
 
Η Ε.Π.Σ. έχει το απόλυτο δικαίωµα µετά από απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. να διοργανώνει και 
να συντονίζει όλους τους επίσηµους και φιλικούς αγώνες αρµοδιότητάς της που διεξάγονται 
στα γεωγραφικά όρια της.  
Για τη συµµετοχή ενός σωµατείου – µέλους της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  στα διοργανούµενα τοπικά 
Πρωταθλήµατα και το Κύπελλο, απαιτείται ειδική άδεια που παρέχεται από αυτήν. 



Απαγορεύεται σε µη αδειοδοτηµένους από την Ε.Π.ΣΚ.Ι.  φιλικούς αγώνες ή τουρνουά που 
διεξάγονται στα γεωγραφικά της όρια, η συµµετοχή των σωµατείων – µελών της. Οι 
παραβάτες τιµωρούνται µε αποβολή από τα πρωταθλήµατα που µετέχουν ανάλογα και για 
διάστηµα τουλάχιστον 1ος µηνός. 
 
 
 
Άρθρο 50 : Ποδοσφαιρικό Στοίχηµα – Πολυσυµµετοχή 
 

1. Απαγορεύεται στους αξιωµατούχους να εµπλέκονται, είτε άµεσα, είτε έµµεσα, σε 
στοιχηµατισµούς, προγνωστικά αγώνων και κληρώσεις που συνδέονται µε 
ποδοσφαιρικούς αγώνες.  

 
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η συµµετοχή του αυτού προσώπου σε περισσότερα του 

ενός  σωµατείων της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.   
 
 
 
Άρθρο 51 : Εκµετάλλευση των ∆ικαιωµάτων – Μ.Μ.Ε. 
 

1. Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  εκµεταλλεύεται όλα τα δικαιώµατα τα οποία κατέχει ή µοιράζεται µε 
τρίτους,όπως τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας οιασδήποτε µορφής, δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας και δικαιώµατα για οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές µεταδόσεις διαµέσου 
εικόνας ή φορέα δεδοµένων οιουδήποτε τύπου (περιλαµβανοµένων όλων των µέσων 
µετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, µετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες 
on-line ή παρόµοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι). Σ αυτά περιλαµβάνονται η 
παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση και αναµετάδοση εικόνων, ήχου ή φορείς δεδοµένων 
οιουδήποτε τύπου από την Ε.Π.Σ.Κ.Ι. µόνη ή µε τρίτους. 

 
2. Οπτικοακουστικές και Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις. 

Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης οιασδήποτε µορφής 
ήχου, εικόνας και δεδοµένων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου και των εκδηλώσεων που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Τα δικαιώµατα αυτά µπορεί να εκχωρεί µε οιασδήποτε 
φύσεως αντάλλαγµα ή  µε την µορφή της συνεκµετάλλευσης µε τρίτους, είτε σε 
ζωντανή µετάδοση, είτε σε µαγνητοσκοπηµένη, είτε σε συνολική, είτε αποσπασµατική, 
είτε µε οιαδήποτε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µετάδοσης.  

 
 
 
Άρθρο 52 : Αποβολή µέλους οργάνου ή οργάνων 
 

1. Το ∆.Σ. δύναται να θέσει την  παύση ενός προσώπου ή οργάνου στην ηµερήσια διάταξη 
της Γενικής Συνέλευσης. Οποιοδήποτε µέλος δύναται να υποβάλλει πρόταση στο ∆.Σ. 
ώστε να θέσει στην ηµερήσια διάταξη  αίτηµα για παύση. 

 
2. Το αίτηµα για παύση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένο. Αποστέλλεται στα µέλη της 

Ε.Π.Σ.Κ.Ι  µαζί µε την ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.  
 

3. Το εν λόγω πρόσωπο ή όργανο έχει το δικαίωµα να αµυνθεί ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης. 

 
4. Εάν το αίτηµα για παύση επικυρωθεί, τότε η Γενική Συνέλευση λαµβάνει τη δέουσα 

απόφαση µε µυστική ψηφοφορία. Προκειµένου να υιοθετηθεί, θα πρέπει να 



υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των 3/4 των έγκυρων ψήφων των επίσηµων 
αντιπροσώπων που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 
5. Το πρόσωπο ή όργανο που παύεται  θα πρέπει να απαλλαγεί των λειτουργιών του 

άµεσα. 
 
 
 
Άρθρο 53 : Προσφυγές – Ρήτρα ∆ιαιτητικής Επίλυσης ∆ιαφορών 
 

Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ως µέλος της Ε.Π.Ο., τα σωµατεία και τα µέλη αυτής, οι Σύνδεσµοι 
∆ιαιτητών, οι ∆ιαιτητές, οι Ποδοσφαιριστές, οι Προπονητές, και εν γένει τα µετέχοντα µε 
οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε ιδιότητα  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στις 
δραστηριότητες του αθλήµατος του ποδοσφαίρου, υποχρεωτικά συµφωνούν και αποδέχονται, 
ότι καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια, για την επίλυση των αναφυοµένων διαφορών, που 
απορρέουν από την µεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. 
προβλεπόµενα διοικητικά και δικαιοδοτικά - πειθαρχικά όργανα (Συµβούλια, Επιτροπές κλπ.), 
τα οποία λειτουργούν ως διαιτητικά όργανα, παραιτούµενα του δικαιώµατος προσφυγής στα 
Πολιτικά ∆ικαστήρια. 
 
Στα καταστατικά όλων των ανωτέρω νοµικών προσώπων, στους κανονισµούς, τις προκηρύξεις, 
τα συµβόλαια ποδοσφαιριστών και προπονητών, τις αιτήσεις εγγραφής µελών – αιτήσεις 
εγγραφής ποδοσφαιριστών, υποχρεωτικά συµπεριλαµβάνεται διάταξη ή όρος, ότι συµφωνούν, 
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια, για την επίλυση των προαναφερθεισών 
διαφορών τους, τα προβλεπόµενα στο παρόν, τους Κανονισµούς, τις προκηρύξεις και τις 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο., όργανα αυτής, παραιτούµενα από κάθε 
δικαίωµα προσφυγής ενώπιον των Πολιτικών ή ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, ως ανωτέρω ορίζεται. 
 
 
 
 
 

 

VII.ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 54 :  Ισχύς του καταστατικού 
 

1. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. διασφαλίζει την ισχύ του παρόντος καταστατικού και  των 
συνηµµένων παραρτηµάτων Α και Β που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού και 
έχουν ισότιµη καταστατική ισχύ και αποφασίζει για κάθε µέτρο που απαιτείται για την 
εφαρµογή του. 

 
2. Σε περίπτωση ασάφειας διατάξεων  του παρόντος καταστατικού όπως και για θέµατα 

που δεν προβλέπονται από αυτές, αποφασίζει το ∆.Σ. στα πλαίσια της Νοµοθεσίας, του 
Καταστατικού και των ισχυόντων κανονισµών. 

 
3. Αρµοδιότητες και καθήκοντα που ανατίθενται µε το παρόν καταστατικό σε όργανα ή σε 

επιτροπές, τα οποία παραλείπονται να ασκηθούν, µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
ασκούνται από αυτό. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

Άρθρο 55 : Πολυσυµµετοχή 
 

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η συµµετοχή του αυτού προσώπου και µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα σε περισσότερα του ενός σωµατεία της Ε.Π.Σ.Κ. – Ι. 

 
2. Κάθε φορά που γίνονται εκλογές στα σωµατεία της Ένωσης ο νεοεκλεγείς πρόεδρος 

υποχρεούται στην κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία αναλαµβάνει και ευθύνη 
του ότι όλα τα εκλεγµένα στη ∆ιοίκηση µέλη δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις των 
κανονισµών και δεν είναι µέλη άλλου ποδοσφαιρικού σωµατείου, σωµατείου διαιτητών ή 
προπονητών. 

 
3. Η µη κατάθεση της προαναφερόµενης δήλωσης στερεί στη νέα διοίκηση το δικαίωµα 

της αναγνώρισής της από την Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
 
 
 
 
Άρθρο 56 :  Μ.Μ.Ε. 
 
Η Ε.Π.Σ.Κ. – Ι. κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα σε εκποµπές και µεταδόσεις και στην 
εκµετάλλευση και πώληση όλων των αγώνων και των εκδηλώσεων που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία της, µε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό µέσο, είτε σε ζωντανή µετάδοση, είτε σε 
µαγνητοσκοπηµένη, είτε συνολική, είτε αποσπασµατική. 
 
 
 
 
Άρθρο 57 :  Μέλη που ορίζονται από άλλους φορείς 
 
Σε περίπτωση που σε επιτροπή της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. µετέχει µέλος που προτείνεται από άλλο φορέα, 
το µέλος υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρεί τους όρους που προβλέπονται ώστε να εκλεγεί 
µέλος του ∆.Σ.   
 
 
 
 

Άρθρο 58 : Μεταβατικές διατάξεις 
 

1. Σωµατεία που έχουν µε άλλα µέλη-σωµατεία της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. όµοια ή παρεµφερή 
ονοµασία και σύµβολα, υποχρεούνται εντός χρονικού διαστήµατος έξη µηνών (6) από 
την έγκριση του αρµόδιου Πρωτοδικείου του παρόντος, να συγκαλέσουν Γενική 
Συνέλευση και να προχωρήσουν στην αλλαγή των ονοµάτων και των συµβόλων αυτών. 
Μετά την πάροδο έτους και από την πρώτη ποδοσφαιρική περίοδο µετά την λήξη της 
προθεσµίας αυτής τα σωµατεία που δεν έχουν τροποποιήσει το καταστατικό τους στα 
άρθρα τα σχετικά µε το θέµα αυτό, δεν θα γίνονται δεκτά στα Πρωταθλήµατα της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

 
2. Μετά την έγκριση του παρόντος από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και για διάστηµα δύο (2) 

ετών, το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. µπορεί να αποφασίζει την σύγκληση Γ.Σ. µε θέµα την 



διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. Το ∆.Σ. αυτό θα έχει τετραετή θητεία και 
δεν θα εκλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούµενου συµβουλίου. 

 
 
3. Εντός δυο (2) ετών από την έγκριση του παρόντος το ∆.Σ. υποχρεούται να καταρτίσει 

εσωτερικό κανονισµό και κανονισµό λειτουργίας της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., κανονισµό λειτουργίας 
των Ενωσιακών Αθλητικών Χώρων  και Κανονισµό σχέσεων Ε.Π.Σ.Κ.Ι. – µελών της, 
εφόσον δεν έχει καταρτιστεί ανάλογοι από την Ε.Π.Ο. Οι κανονισµοί αυτοί τίθενται προς 
έγκριση στην Γ.Σ. και έχουν δεσµευτική εφαρµογή από όλους τους εµπλεκοµένους. 
Εφόσον υφίστανται ανάλογοι κανονισµοί της Ε.Π.Ο. εφαρµόζονται υποχρεωτικά. 

 
4. Ειδικές διατάξεις που προβλέπονται σε αυτό το καταστατικό και αφορούν προσόντα 

µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν εφαρµογή από την 1η µετά την έκδοση του 
καταστατικού εκλογή του ∆.Σ. 

 
 
 
 
Άρθρο 59 : Έγκριση – Έναρξη ισχύος 
 
Το παρόν καταστατικό όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε, εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. που 
συγκλήθηκε στις 29 Μαίου 2011, τίθεται  δε σε ισχύ µετά  την έγκριση και επικύρωση του από 
το αρµόδιο δικαστήριο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
 Κωλύµατα εγγραφής – Περιορισµοί 

 προσώπων εµπλεκοµένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου 
 
 

1. ∆εν µπορεί να είναι µέλος σωµατείου ή µέλος των οργάνων διοίκησης σωµατείου ή 
µέλος του ∆.Σ. ένωσης, ή των οργάνων και επιτροπών αυτής, ούτε µπορεί να αναλάβει 
µε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή 
έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:  
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.  
β) Όποιος έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για τέλεση κακουργήµατος, καθώς και 

όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθµό πληµµελήµατος  αµετάκλητα µε δικαστική 
απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως 
τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για 
αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων 
φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, 
λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, 
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί 
ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων. Ειδικότερα µέλη του ∆.Σ. της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. τα οποία καταδικάζονται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο εκπίπτουν αυτοδίκαια από την 
ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού. Σε περίπτωση παραποµπής µε αµετάκλητο δικαστικό βούλευµα 
των ως άνω προσώπων, το ∆.Σ. υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής 
ή µη της συµµετοχής τους. 

γ) Όποιος έχει στερηθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του 
δικαιώµατα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση. 

 
2. Οι διαιτητές που έχουν λάβει διοριστήριο από το αρµόδιο όργανο, καθώς  και µέλη των 

οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές δεν επιτρέπεται να είναι 
µέλη αθλητικού σωµατείου. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, κατά 
την ανωτέρω έννοια και η συµµετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωµατείου ή 
της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. για την ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, 
διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε πλήρων ετών από την 
τελευταία πράξη ενασχόλησής του µε την διαιτησία. Η κατά παράβαση της διάταξης 
αυτής συµµετοχή σε αρχαιρεσίες σωµατείου ή της ένωσης και η τυχόν εκλογή είναι 
αυτοδίκαια άκυρες.  

 
3. Ποδοσφαιριστής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος σε σωµατείο, σύµφωνα µε τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, τριάντα (30) τουλάχιστον µήνες µετά την 
τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµο ποδοσφαιρικό αγώνα. Επίσηµος ποδοσφαιρικός 
αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο. ή διεξάγεται µε την έγκρισή 
της. Μετά την παρέλευση έτους από τον τελευταίο επίσηµο αγώνα του, ο 
ποδοσφαιριστής δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του από τα µητρώα της Ε.Π.Ο. για να 
γίνει µέλος σωµατείου. Ένα (1) έτος µετά την κατά τα ως άνω διαγραφή του ο 
διαγραφείς ποδοσφαιριστής αποκτά το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 
 



4. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη ποδοσφαιρικού σωµατείου ή µέλος του ∆.Σ. της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι.,  των οργάνων και επιτροπών αυτής, το προσωπικό του σωµατείου ή της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  αντίστοιχα  για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του 
και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύµβαση µε 
το σωµατείο ή την Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή 
είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη διοικητικού 
συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή 
η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της 
σύµβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έµποροι αθλητικών ειδών, καθώς και 
οι µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη του διοικητικού συµβουλίου αθλητικής 
ανώνυµης εταιρίας και κάθε είδους εµπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως 
αντικείµενο εργασιών τους την εµπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, 
δεν επιτρέπεται να είναι µέλη διοικητικού συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής 
σωµατείου ή της  Ε.Π.Σ.Κ.Ι.,  ούτε να είναι αντιπρόσωποί τους. Η απαγόρευση αυτή 
ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες ποδοσφαίρου, 
καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους.  

 
5. Απαγορεύεται να είναι µέλη των οργάνων διοίκησης σωµατείου, του ∆.Σ. της  Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  

ή των οργάνων και επιτροπών αυτής, ούτε µπορεί να αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο 
ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε 
την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα, ιδιοκτήτης, µέτοχος, εργαζόµενος 
ή συµβαλλόµενος µε οποιαδήποτε αιτία, ποδοσφαιρικών προπονητικών κέντρων κάθε 
µορφής (π.χ. 5Χ5 κ.λπ.) στα οποία εκπαιδεύονται ή αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ή εν 
γένει καλλιεργείται το άθληµα του ποδοσφαίρου. Το κώλυµα αυτό δεν ισχύει για τα 
πρόσωπα που εµπλέκονται στην ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση Π.Α.Ε. 

 
6. Τα αναφερόµενα στις παρ.1, α, β, γ, παρ. 4 και παρ. 5, κωλύµατα και περιορισµοί 

ισχύουν και αποτελούν κωλύµατα για οποιοδήποτε πρόσωπο εµπλεκόµενο στον χώρο 
του ποδοσφαίρου, όπως ενδεικτικά, διαιτητές, παρατηρητές, προπονητές, 
διαµεσολαβητές (agents) αγώνων και ποδοσφαιριστών. 

 
7. Απαγορεύεται σε σωµατεία, ενώσεις η σύναψη κάθε φύσεως σύµβασης (έργου, 

µίσθωσης, εργασίας κλπ) µε πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση µέχρι και τέταρτου 
βαθµού µε οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ. αυτών. Η τυχόν υπογραφείσα σύµβαση είναι 
άκυρη, κάθε δε µέλος του ∆.Σ. που συµµετείχε στην σύναψη της σύµβασης εκπίπτει του 
αξιώµατος. 

 
8. Η έκπτωση των κωλυόµενων προσώπων πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου 

οργάνου της διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) µηνών από 
την ψήφιση του παρόντος. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 

 
 
Άρθρο  1 : Μέλη 

1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι ορίζεται σε δέκα (10). ∆εν επιτρέπονται 
διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα ή πάρεδρα µέλη της ένωσης. 

 
2. Η εγγραφή µέλους στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. γίνεται µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου 

και η διαγραφή µε απόφαση της γενικής της συνέλευσης. 
 
 
 
 
Άρθρο  2 :  Κωλύµατα – Περιορισµοί 

1. ∆ιατάξεις του Παραρτήµατος Α΄ (παρ. 1, 2, 4, 5, 7, 8) του κανονισµού εφαρµογής του 
καταστατικού, εφαρµόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συµµετέχουν στα 
προβλεπόµενα από το καταστατικό και τους κανονισµούς, όργανα διοίκησης και 
επιτροπές της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

 
2. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί στο ∆.Σ. ή σε άλλο από το καταστατικό προβλεπόµενο 

όργανο της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  υποψήφιος, εφόσον: 
α) είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου άλλης ένωσης ή αθλήµατος κατά το χρόνο 

υποβολής της υποψηφιότητας, 
β) είναι υπάλληλος  ένωσης ή της Ε.Π.Ο. 
γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού  
δ) έχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών µε 

ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης και κάθε είδους εµπορικής 
εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εµπορία ή κατασκευή 
αθλητικών ειδών.  

 
3. Υποψήφιος για να εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου, από το καταστατικό προβλεπόµενου 

οργάνου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να 
είναι µέλος ποδοσφαιρικού σωµατείου που αποτελεί µέλος της, µε δικαίωµα να εκλέγει 
και να εκλέγεται. Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής, αποδεικνύεται µε βεβαίωση του 
οικείου σωµατείου, που αποτελεί µέλος της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

 
4. Τα µέλη του προεδρείου του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  πρέπει να έχουν την κατοικία τους 

εντός των γεωγραφικών ορίων της δικαιοδοσίας της.  
 

5. Όσοι καταλαµβάνουν θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία 
πρέπει να κατέχουν γραµµατικές γνώσεις τουλάχιστον Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου 
Παλαιού Τύπου. 

 
 
 

 



Άρθρο 3 : Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα 
1. Στις γενικές συνελεύσεις της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  συµµετέχουν µε αντιπροσώπους µόνο τα 

ποδοσφαιρικά σωµατεία – µέλη της. Κάθε σωµατείο – µέλος της  εκπροσωπείται στη 
γενική συνέλευση µε έναν µόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του 
µε απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται µέλος του σωµατείου µε 
δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα 
µόνο σωµατείο. Κάθε σωµατείο της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  διαθέτει µία µόνο ψήφο στη γενική 
συνέλευση. 

 
2. Στερείται του δικαιώµατος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε σωµατείο, εφόσον στο 

προ της γενικής συνέλευσης ηµερολογιακό έτος δεν είχε συµµετοχή σε αγώνες µε 
δεκαοχτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Η συµµετοχή αποδεικνύεται από επίσηµα 
φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ή την Ε.Π.Ο. 
∆ιατάξεις του παρόντος που προβλέπουν τυχόν αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης 
του δικαιώµατος ψήφου ισχύουν. 

 
 
 
Άρθρο  4 :  Προεδρεύων της Γ.Σ. 

1. Προεδρεύων της Γ.Σ. (τακτικής και έκτακτης) είναι πάντα ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και εν απουσία του, ο Αντιπρόεδρος του. Εάν δεν παρίσταται ούτε ο 
Αντιπρόεδρος,  την θέση του Προεδρεύοντος καταλαµβάνουν τα κατά σειράν 
αρχαιότητος µέλη του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.  

 
2. Ο Προεδρεύων διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διαδικαστικοί κανόνες. Ανοίγει, διευθύνει και 

κλείνει τις εργασίες της Γ.Σ. και δίδει στους οµιλητές την άδεια να πάρουν τον λόγο.  
 

3. Ο Προεδρεύων τηρεί την τάξη στη Γ.Σ., δύναται δε να λάβει τα ακόλουθα µέτρα κατά 
συµµετεχόντων, οι οποίοι διακόπτουν τις εργασίες:  
α) ανάκληση στην τάξη 
β) επίπληξη 
γ) αφαίρεση δικαιώµατος λόγου  

 
 
 
Άρθρο  5 : Γραφείο Γ.Σ. 
Οι αρµόδιοι εντεταλµένοι υπάλληλοι της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. αποτελούν το Γραφείο της Γ.Σ.  
 
 
 

Άρθρο  6 : Ηµερησία ∆ιάταξη 
1. Η ηµερήσια διάταξη θα αναγιγνώσκεται κατά την έναρξη της Γ.Σ.  

 
2. Η ηµερήσια διάταξη δύναται να τροποποιηθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο, εάν υποστηρίζεται 

τουλάχιστον από τα δύο τρίτα των παρόντων Μελών.  
 

3. Η Γ.Σ. δεν δύναται να εξετάσει µία πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός 
εάν περιλαµβάνεται στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, που στάλθηκαν  µαζί µε την 
ειδοποίηση για σύγκληση της Γ.Σ.  

 
 
 

 
 



Άρθρο  7 :  Συζήτηση 
1. Κάθε θέµα της ηµερησίας διατάξεως εισάγεται µε µία σύντοµη αιτιολογία:  

α) από τον Προεδρεύοντα ή ένα µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας, 
β) από έναν αντιπρόσωπο που έχει οριστεί αρµοδίως για τον σκοπό αυτό. 
γ) από το Μέλος, που έθεσε το εν λόγω θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

 
2. Μετά από τα ανωτέρω, το θέµα είναι ανοικτό προς όλους για συζήτηση. 

 
 
 
Άρθρο  8 : Άδεια για να Λάβει Κανείς τον Λόγο 

1. ∆ίδεται άδεια στους αντιπροσώπους να λάβουν τον λόγο, σύµφωνα µε τη σειρά που 
έγιναν οι προς τούτο αιτήσεις. Ένας οµιλητής δεν δύναται να λάβει τον λόγο, παρά µόνο 
εάν του δοθεί η σχετική άδεια.  

 
2. Ένας οµιλητής δύναται να λάβει τον λόγο για δεύτερη φορά επί του αυτού θέµατος 

όταν όλοι οι υπόλοιποι συµµετέχοντες της Γ.Σ. οι οποίοι ζήτησαν να λάβουν τον λόγο 
είχαν την ευκαιρία να οµιλήσουν για το εν λόγω θέµα.  

 
3. Ο Προεδρεύων δύναται να ορίσει ένα χρονικό περιθώριο στους οµιλητές.  

 
 
 

 
Άρθρο  9 : Πρόταση επί Θέµατος της Ηµερησίας ∆ιατάξεως 

1. Μία πρόταση επί θέµατος της ηµερησίας διατάξεως θα εξετάζεται πάραυτα. Οιαδήποτε 
άλλη συζήτηση θα αναστέλλεται αµέσως.  

 
2. Εάν υιοθετηθεί µία πρόταση επί θέµατος της ηµερησίας διατάξεως, µόνον οι 

συµµετέχοντες της Γ.Σ. οι οποίοι ήδη έχουν ζητήσει τον λόγο προ της ψηφοφορίας θα 
έχουν δικαίωµα να λάβουν τον λόγο.  

 
3. Ο Προεδρεύων θα αποφασίσει πότε θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, εκτός εάν πλέον του 

ηµίσεως των Μελών που παρίστανται και ψηφίζουν, αποφασίσουν µε ψηφοφορία 
διαφορετικά.  

 
 
 
Άρθρο  10 :    Προτάσεις Τροποποιήσεως Θέµατος της Ηµερησίας ∆ιατάξεως και 
Προτάσεις ∆ιαγραφής Θέµατος της Ηµερησίας ∆ιατάξεως 
 
Όλες οι προτάσεις, προτάσεις τροποποιήσεως και προτάσεις διαγραφής ενός θέµατος της 
ηµερησίας διατάξεως γίνονται εγγράφως.  
 
 
 
Άρθρο  11 : Ψηφοφορία 

1. Η ψηφοφορία είναι ανοικτή, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.  
 

2. Η ψηφοφορία θα γίνεται δι' ανατάσεως των χειρών (ψηφοδέλτιο ΝΑΙ-ΟΧΙ).  
 

3. Μία ψηφοφορία δύναται να γίνει δι' ονοµαστικής κλήσεως, εάν το ζητήσουν το 1/3 των 
µελών που παρίστανται και έχουν δικαίωµα ψήφου.  

 



4. Ουδείς υποχρεούται να ψηφίσει.  
 

5. Προ κάθε ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων, ή το πρόσωπο που έχει προς τούτου ορισθεί υπ' 
αυτού, οφείλει να αναγνώσει την πρόταση και να εξηγήσει την διαδικασία της 
ψηφοφορίας στη Γ.Σ.  

 
6. Οι προτάσεις ψηφίζονται κανονικά µε την σειρά σύµφωνα µε την οποία έχουν εισαχθεί 

προς συζήτηση. 
 

7. Οι προτάσεις για τις οποίες δεν υφίστανται διαφωνίες θα θεωρούνται ως υιοθετηµένες. 
Ο Προεδρεύων ανακοινώνει το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.  

 
8. Ουδείς λαµβάνει τον λόγο κατά την διάρκεια µίας ψηφοφορίας ή µέχρις ότου  

ανακοινωθεί το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.  
 
 
 

 
Άρθρο  12 :    Πρακτικά 
Ο Προεδρεύων και οι 2 Γραµµατείς της Γ.Σ. είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των πρακτικών 
των εργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τη Γ.Σ. 
 
 
 
 

Άρθρο  13 :     ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. εκλέγεται για τετραετή θητεία και αποτελείται 

από 9 µέλη. 
 

2. Εάν µέλος του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. εκλεγεί µέλος ∆.Σ. άλλης ένωσης ή  οργάνου αυτής ή 
αθλητικής οµοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως 
από το πρώτο αξίωµα. Με απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. διαπιστώνεται η επέλευση 
της πιο πάνω παραίτησης. 

 
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δεν εξαντλήσει τη 

θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο ∆.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο 
της θητείας του προηγουµένου.  

 
 
 
Άρθρο  14 : Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα 

1. Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που περιγράφονται στο 
καταστατικό της Ε.Π.Ο. 

 
2. Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς κανονισµούς, που ψηφίζει η γενική 

συνέλευση της Ε.Π.Ο. Με τους κανονισµούς αυτούς ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που 
αφορούν την οργάνωση του ποδοσφαίρου, οι προϋποθέσεις εγγραφής και συµµετοχής 
στα πρωταθλήµατα της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και οι λόγοι ανάκλησής των.  

 
 
 
 
 
 



Άρθρο 15 : Επιχορηγήσεις Ε.Π.Ο. – Αθλητικά Κέντρα 
1. Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έχει οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια. Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου κάθε 

έτους υποχρεούται να υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. τον απολογισµό της προηγούµενης 
χρήσεως και τον προϋπολογισµό της ερχοµένης. Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει στην 
Ε.Π.Ο. κατάσταση που θα περιέχει ανάλυση του τρόπου διάθεσης των χορηγηθεισών 
προς αυτές επιχορηγήσεων. Η Ε.Π.Ο. για τις επιχορηγήσεις αυτές δικαιούται να ασκεί 
έλεγχο και µε δικά της ελεγκτικά όργανα. Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης 
αυτής, το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. αποφασίζει την αναστολή ή διακοπή κάθε µορφής 
επιχορήγησής της. 

 
2. Τα αθλητικά κέντρα που κατασκευάσθηκαν µε δαπάνες της Ε.Π.Ο. λειτουργούν µε ειδικό 

κανονισµό που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο. τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα της κατ έτος 
λειτουργίας των, ελέγχονται από ελεγκτικά όργανα της Ε.Π.Ο.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


