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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ 

___________________________________ 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Γκολφ αναγνωρίστηκε µε την υπ’ αριθ.2452/81  απόφαση 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Το Καταστατικό της Οµοσπονδίας, που 

εγκρίθηκε µε την πιο πάνω απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωµατείων του 

Πρωτοδικείου της Αθήνας και το οποίο ακολούθως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 

944/86 και 239/01 Αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 

Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας), τροποποιείται ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Ι∆ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε∆ΡΑ 

1. Ιδρύεται στην Αθήνα Οµοσπονδία αθλητικών σωµατείων που καλλιεργούν 

αποκλειστικά το άθληµα του γκολφ, µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΚΟΛΦ» µε αρχικά «Ε.Ο.Γ.». 

 

2. Για τις διεθνείς της σχέσεις, η Οµοσπονδία µπορεί να χρησιµοποιεί την 

επωνυµία της σε µετάφραση µε τις λέξεις της Αγγλικής Γλώσσας 

«HELLENIC GOLF FEDERATION». 

 

3. Η Οµοσπονδία έχει έδρα την πόλη της Αθήνας. 

 

4. Απαγορεύεται η συστέγαση της Οµοσπονδίας και εµπορικής επιχείρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

1.  Σκοπός της Ε.Ο.Γ. είναι: 

 Η διοίκηση, οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήµατος του Γκολφ, 

που αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελή κλάδο της σωµατικής αγωγής, σύµφωνα 

µε τις αρχές του φιλάθλου πνεύµατος. 

 

2. Την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Ε.Ο.Γ. επιδιώκει: 

α) ∆ια της συνεργασίας µε τα µέλη της, µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση, 

διάδοση και ανάπτυξη του γκολφ. 

β) Με την τέλεση πάσης φύσεως αγώνων Τοπικών, Περιφερειακών, 

Πανελληνίων, Κυπέλλων Ελλάδας, ∆ιεθνών κλπ. 

γ) Με ενέργειες και παραστάσεις της προς ίδρυση σωµατείων γκολφ ή 

τµηµάτων σε ήδη υφιστάµενα σωµατεία και κατασκευής µέσω αρµοδίου 

φορέα αγωνιστικών εγκαταστάσεων.  

δ) Με την έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, εκτύπωση κανονισµών κλπ. 

ε)  Με τη συνεργασία της µε το Κράτος και τους αρµοδίους φορείς αυτού. 

στ) Με την ίδρυση γραφείων και λέσχης προς εξυπηρέτηση των αναγκών της 

λειτουργίας της. 
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ζ) Με την επικοινωνία και συνεργασία της µε την ∆ιεθνή Οµοσπονδία 

Γκολφ, για τη συµµετοχή ή τέλεση διεθνών αγώνων, κατάρτιση ή 

µετεκπαίδευση προπονητών, διαιτητών, τεχνικών κλπ. και γενικά για κάθε 

αθλητικό ή οργανωτικό ζήτηµα. 

η) Με τη συνεργασία της µε άλλες ηµεδαπές αθλητικές Οµοσπονδίες ή 

οργανώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΜΗ ΠΑΡΕΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ 

     Η Οµοσπονδία έχει αποκλειστικά τον πιο πάνω σκοπό. Απαγορεύεται απολύτως 

κάθε παρέκκλιση από το σκοπό αυτό, ιδίως δε η ανάµιξη αυτής, καθώς και των 

σωµατείων – µελών της στην πολιτική, µε ποινή διαγραφής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1. Η Ε.Ο.Γ. είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωµατείων που καλλιεργούν το 

άθληµα του γκολφ στην Ελλάδα. Έχει διοικητική και  οικονοµική αυτοτέλεια και η 

λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της κείµενη νοµοθεσίας. 

Επέµβαση στην αυτοτέλεια της, εκτός αυτής που επιτρέπει η κείµενη νοµοθεσία, δεν 

γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. 

2. Η Οµοσπονδία εκπροσωπεί το άθληµα του γκολφ διεθνώς σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανονισµούς της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Γκολφ, καθώς 

και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε.). Η Οµοσπονδία µπορεί να είναι 

µέλος διεθνούς οµοσπονδίας (Παγκόσµιας, Ευρωπαϊκής κλπ.). 

3. Αν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις του ν. 2725/1999 ίδρυσης και λειτουργίας 

αθλητικών ενώσεων, ως νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η Οµοσπονδία, για 

την υποβοήθηση και ανάπτυξη του γκολφ και τη διοργάνωση περιφερειακών 

πρωταθληµάτων µπορεί να συστήνει και να λειτουργεί σε περιφέρειες που αυτή 

καθορίζει τοπικές – περιφερειακές επιτροπές, που συγκροτούνται µε απόφαση του 

∆.Σ. από εκπροσώπους σωµατείων µελών της, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα 

προβλέπονται στο Ειδικό Κανονισµό της. Οι τοπικές – περιφερειακές επιτροπές 

επιχορηγούνται από την Οµοσπονδία, δεν έχουν νοµική προσωπικότητα και οι 

ενέργειες τους ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του ∆.Σ. της 

Οµοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

Η Οµοσπονδία υφίσταται εφόσον τα σωµατεία – µέλη αυτής δεν λιγότερα από έξι (6). 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΜΕΛΗ 
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1. Μέλη της Οµοσπονδίας µπορούν να γίνουν, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του 

νόµου τα δικαστικώς αναγνωρισµένα ελληνικά αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν 

το άθληµα του γκολφ. 

2. ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις των µελών σε τακτικά, δόκιµα ή πάρεδρα ή άλλες 

παρόµοιες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

1. Κάθε αθλητικό σωµατείο που επιθυµεί να εγγραφεί µέλος της Οµοσπονδίας, πρέπει 

να υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) αυτής, 

στην οποία πρέπει να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

καταστατικού και των κανονισµών της Οµοσπονδίας, καθώς και ορισµός αντικλήτου 

για τις κοινοποιήσεις προς το σωµατείο. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής 

έγγραφα: 

α) Επίσηµο ή επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του Πρωτοδικείου που το 

αναγνώρισε. 

β) Επίσηµο ή επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του, που εγκρίθηκε από το 

Πρωτοδικείο και βεβαιώνεται σ’ αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα Βιβλία 

Σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επικυρωµένα αντίγραφα των 

τυχόν εσωτερικών κανονισµών του. Στο καταστατικό του υπό εγγραφή σωµατείου 

πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι καλλιεργείται απ’ αυτό τµήµα γκολφ ή 

καλλιεργούνται απ’ αυτό όλα τα Ολυµπιακά αθλήµατα.  

γ) Γραπτή δήλωση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου (∆.Σ.) ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των κανονισµών της 

Οµοσπονδίας. 

δ) Πίνακα µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στον οποίον θα αναγράφεται η 

ιδιότητα, διεύθυνση και το επάγγελµα των µελών. 

ε) Ονοµαστική κατάσταση που περιλαµβάνει είκοσι (20) τουλάχιστον µέλη. 

στ) Ορισµό αντιπροσώπου στην Οµοσπονδία. 

ζ) Η πιο πάνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το ∆.Σ. Το ∆.Σ., εφόσον 

προσκοµίσει απόδειξη του ταµείου της Οµοσπονδίας για την καταβολή από το 

σωµατείο του προβλεποµένου δικαιώµατος εγγραφής και της προβλεπόµενης ετήσιας 

συνδροµής,  κάνει δεκτή την αίτηση και το εγγράφει µέλος της Οµοσπονδίας. 

 

2.Υποχρεωτική είναι η απόκτηση της ειδικής αναγνώρισης των σωµατείων εντός 24 

µηνών από την εγγραφή τους στην Οµοσπονδία. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
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Εφόσον το σωµατείο αυτό µετά την εγγραφή του συµµετάσχει µε δέκα (10) 

τουλάχιστον αθλητές σε επίσηµους αγώνες της Οµοσπονδίας ή σε αγώνες που 

διοργανώνονται από σωµατεία – µέλη µε την έγκριση της Οµοσπονδίας λαµβάνει από 

την Οµοσπονδία, ύστερα από αίτηση του, βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω 

αγωνιστική δραστηριότητα. 

Επικυρωµένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωµατείου καταθέτει 

στην Οµοσπονδία. 

α) Τα σωµατεία – µέλη της Οµοσπονδίας υποχρεούνται να καταβάλουν ανελλιπώς τις 

συνδροµές τους προς την Οµοσπονδία, να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του 

καταστατικού και των κανονισµών της Οµοσπονδίας, µε αποφάσεις των οργάνων 

αυτής, µε διατάξεις του νόµου και γενικά να ενεργούν για την επίτευξη των σκοπών 

της  Οµοσπονδίας. 

β) Τα σωµατεία – µέλη της Οµοσπονδίας που είναι ταµειακώς εντάξει, µε την 

επιφύλαξη άλλων άρθρων του παρόντος, δικαιούνται να µετέχουν µε αντιπροσώπους 

τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν την γνώµη και την άποψη τους για την 

οργάνωση και λειτουργία της Οµοσπονδίας, να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να 

προτείνουν µέλη τους για την εκλογή και συγκρότηση των οργάνων της Οµοσπονδίας 

και γενικά να ασκούν κάθε δικαίωµα που τους αναγνωρίζει το παρόν και ο νόµος. 

Επίσης τα σωµατεία – µέλη δικαιούνται να µετέχουν µε τους αθλητές τους στους 

αγώνες που διοργανώνει η Οµοσπονδία. 

γ) Τα σωµατεία µπορούν να διοργανώνουν αγώνες, µε την έγκριση της Οµοσπονδίας. 

∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σωµατείου σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριµένοι από την Οµοσπονδία ή την Παγκόσµια ή 

την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία. Η Οµοσπονδία µπορεί να περικόπτει ή να διακόπτει για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωµατείο που 

συµµετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκριση της. 

δ) Τα σωµατεία – µέλη, οι αθλητές και τα άλλα πρόσωπα που µετέχουν µε 

οποιοδήποτε τρόπο στους αγώνες αρµοδιότητας της Οµοσπονδίας αποδέχονται και 

καθιστούν αρµόδια ως διοικητικά όργανα, για την επίλυση των µεταξύ τους 

αγωνιστικών διαφορών µόνο τα προβλεπόµενα από τον νόµο, το Καταστατικό ή τους 

Κανονισµούς της Οµοσπονδίας δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. 

ε) Η δήλωση συµµετοχής στους αγώνες πρωταθληµάτων ή κυπέλλου Ελλάδας που 

διοργανώνονται από την Οµοσπονδία αποτελεί σύµβαση ανεπιφύλακτης 

προσχώρησης των σωµατείων – µελών στους αγωνιστικούς όρους της σχετικής 

προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και τους κανονισµούς. Οποιαδήποτε 

επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί. Η δήλωση συµµετοχής δεσµεύει επίσης 

τους αθλητές, τους προπονητές και τα µέλη των σωµατείων, χωρίς να απαιτείται 

ιδιαίτερη συµφωνία µεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής. 

 

στ)  Επιτρέπεται στα σωµατεία – µέλη της Οµοσπονδίας να συνάπτουν συµβάσεις 

χορηγίας ή διαφήµισης µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της 

αθλητικής τους δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι κανονισµοί της ∆ιεθνούς 

Ολυµπιακής Επιτροπής και οι υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι πιο πάνω συµβάσεις κοινοποιούνται στη 

Οµοσπονδία µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή τους.  
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Η Οµοσπονδία µε ειδικό Κανονισµό που αποφασίζει το ∆.Σ. ρυθµίζει τις 

λεπτοµέρειες για την έγκριση των πιο πάνω συµβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

1. Σωµατείο – µέλος της Οµοσπονδίας διαγράφεται από µέλος αυτής, µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, στις εξής περιπτώσεις: 

α) Εάν υποβάλει έγγραφη δήλωση αποχώρησης – παραίτησης από µέλος, µε τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα. 

β) Εάν αυτό διαλύθηκε ή ανακλήθηκε η ειδική αθλητική του αναγνώριση ή δεν πήρε 

την αθλητική αναγνώριση, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στο νόµο περιπτώσεις. 

γ) Εάν δεν καταβάλει την ετήσια προς την Οµοσπονδία συνδροµή, αν προηγήθηκε 

προς αυτό έγγραφη προειδοποίηση µε συστηµένη επιστολή. 

δ) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό της Οµοσπονδίας και 

αφορούν πειθαρχικό παράπτωµα του. 

 

2.Η Γ.Σ. στις πιο πάνω περιπτώσεις αποφασίζει για την διαγραφή αφού προηγηθεί 

κλήση σε απολογία του σωµατείου – µέλους και σχετική εισήγηση του ∆.Σ.. Το υπό 

κρίση σωµατείο – µέλος ψηφίζει για την λήψη της απόφασης. 

 

3.Η επανεγγραφή σωµατείου που διαγράφηκε εναπόκειται στην κρίση του ∆.Σ. µε 

την προϋπόθεση να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την διαγραφή 

του και αφού τηρηθεί η προβλεπόµενη από το παρόν καταστατικό και το νόµο 

διαδικασία εγγραφής στην Οµοσπονδία των νέων σωµατείων σ’ αυτή. 

4.Η µη απόκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αποτελεί λόγο διαγραφής του 

σωµατείου από την Οµοσπονδία. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

∆ΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

1. Επιτρέπεται στην Οµοσπονδία να δέχεται δωρεές από φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης, επιτρέπεται στην 

Οµοσπονδία, εφόσον τηρούνται οι κανονισµοί της ∆.Ο.Ε., να συνάπτει συµβάσεις 

χορηγίας ή διαφήµισης µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε τις υποχρεώσεις των 

διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην 

περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυµίας, του 

εµβλήµατος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων της Οµοσπονδίας για εµπορική 

διαφήµιση και οικονοµική εκµετάλλευση.  

2. Οι πόροι της Οµοσπονδίας είναι: 

 

α) Οι ετήσιες συνδροµές των σωµατείων – µελών της, που καθορίζονται κάθε φορά 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) Το εφάπαξ δικαίωµα εγγραφής των σωµατείων – µελών, που καθορίζεται επίσης 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

γ)  Ποσοστό 2% της τιµής των εισιτηρίων χρήσεως γηπέδων γκολφ. 

δ) Οι κάθε είδους δωρεές, χορηγίες, οικονοµικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και 

κληροδοτήµατα προς αυτή. 
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ε) Οι εισπράξεις από αγώνες, ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα, διαφηµίσεις και από 

παράβολα. 

στ) Τα εισοδήµατα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της. 

ζ) Κάθε άλλο έσοδο από νόµιµη πηγή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

1.  Η περιουσία της Οµοσπονδίας σε µετρητά που υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων 

(600) ΕΥΡΩ κατατίθεται υποχρεωτικά σε αναγνωρισµένη Τράπεζα που βρίσκεται 

στην έδρα της Οµοσπονδίας και η οποία ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

Το πιο πάνω ποσό που κατατίθεται σε Τράπεζα αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του 

∆.Σ. 

 

2. Η ανάληψη χρηµατικών ποσών προς κάλυψη των αναγκών της Οµοσπονδίας 

διενεργείται µε έκδοση επιταγών, που υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον γεν. 

γραµµατέα και τον ταµία της ή από αναπληρωτές τους που ορίζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Η Οµοσπονδία αντιπροσωπεύεται στις σχέσεις της µε τις δικαστικές και άλλες 

∆ηµόσιες Αρχές, καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου µε τον πρόεδρο αυτής ή το ειδικώς 

υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εξουσιοδοτηθέν µέλος του. 

Με απόφαση του ∆.Σ. αυτής, καθορίζονται κάθε φορά στον πρόεδρο η µέθοδος που 

πρέπει να ακολουθηθεί, οι χειρισµοί και ο τρόπος γενικά προάσπισης των 

δικαιωµάτων της Οµοσπονδία κατά την αντιπροσώπευση της. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

1. Η Οµοσπονδία διοικείται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο (∆.Σ.). Το ∆.Σ. 

εκλέγεται για τετραετή θητεία µέσα στο τελευταίο τετράµηνο του έτους διεξαγωγής 

των (Θερινών) Ολυµπιακών Αγώνων και αποτελείται από επτά (7) µέλη, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2725/1999. 

 

2. Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των σωµατείων – µελών της 

Οµοσπονδίας, µετά την εκλογή των µελών του ∆.Σ. και µέχρι την λήξη της θητείας 

τους, δεν επηρεάζει την αριθµητική του συγκρότηση. 

 

3. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας δεν εξαντλήσει 

την θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο ∆.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία ίση µε το 

υπόλοιπο της θητείας του προηγουµένου. 

 

4. Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς (3) συνεχείς τακτικές 

συνεδριάσεις αυτού ή έξι (6) διακεκοµµένες µέσα σε ένα εξάµηνο ή σε περίπτωση 
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που απουσιάζει πέραν του τριµήνου, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. εκπίπτει από την 

θέση του και αντικαθιστάται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωµατικό µέλος του 

∆.Σ. 

Το ∆.Σ. µπορεί να χορηγεί άδεια απουσίας από τα καθήκοντα του σε µέλος του, αφού 

προηγηθεί σχετική αίτηση του µέλους στην οποία να επεξηγεί τους λόγους που 

συνηγορούν στην χορήγηση άδειας. 

 

5. Εάν µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας εκλεγεί µέλος ∆.Σ. άλλου οργάνου άλλης 

αθλητικής Οµοσπονδίας ή αθλητικής ένωσης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως 

από το πρώτο αξίωµα. Με απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας διαπιστώνεται η 

επέλευση της πιο πάνω παραίτησης. 

 

6.  Μέλος του, για οποιοδήποτε λόγο, απερχοµένου ∆.Σ. που εκλέχθηκε ως 

αντιπρόσωπος της Οµοσπονδίας στη διοίκηση διεθνούς Οµοσπονδίας του γκολφ 

παραµένει σ’ αυτή, ανεξάρτητα από το εάν θα αποτελεί µέλος του νέου ∆.Σ. της ΕΟΓ 

που θα εκλεγεί. 

 

7. Κενές θέσεις τακτικών µελών του ∆.Σ.  που δηµιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο 

καταλαµβάνουν τα αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά της εκλογής τους στις εκλογές.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται µε µυστική 

ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο συµπεριλαµβάνονται χωριστά τα 

ονόµατα των υποψηφίων προς εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.  

2. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθµό των εκλεγοµένων 

µελών του ∆.Σ. καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και µε την 

προϋπόθεση ότι ο αριθµός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος 

του ελαχίστου αριθµού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγοµένων. 

3. Ο αντιπρόσωπος που ψηφίζει µπορεί να βάλει στους υποψηφίους για το ∆.Σ. µέχρι 

επτά (7) σταυρούς προτίµησης ή µέχρι τόσους σταυρούς όσος θα είναι εκάστοτε ο 

αριθµός των µελών του ∆.Σ. αν αυτός αλλάξει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος και µέχρι τρείς (3) σταυρούς στους 

υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτια µε περισσότερους σταυρούς 

από τον πιο πάνω αριθµό που ορίζεται για κάθε περίπτωση θεωρούνται άκυρα, αλλά 

για την αντίστοιχη κατηγορία υποψηφίων και µόνο. 

4. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή ως µελών του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής προτείνονται εγγράφως προς το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας επτά (7) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Γ.Σ. από τα σωµατεία – µέλη που έχουν δικαίωµα 

ψήφου. Κάθε σωµατείο έχει δικαίωµα να προτείνει προς εκλογή στο ∆.Σ. της 

Οµοσπονδίας έως και 10 υποψηφίους για το ∆.Σ. και έως 5 για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή, το οποίο µπορεί να είναι αντιπρόσωπος του σωµατείου στην Γ.Σ. ή απλώς 

µέλος του µε δικαίωµα όµως να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται. Μαζί µε την 

πρόταση του σωµατείου – µέλους για την υποψηφιότητα υποβάλλεται από το 

σωµατείο και γραπτή αίτηση προς το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας του προτεινόµενου για 

εκλογή µέλους του σωµατείου. Επίσης στην πιο πάνω πρόταση του σωµατείου - 
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µέλους πρέπει να βεβαιώνεται η ιδιότητα του προτεινόµενου υποψηφίου ως µέλους 

του σωµατείου µε δικαίωµα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται. 

5. Την προηγούµενη από την Γ.Σ. ηµέρα αναρτάται σε εµφανή θέση στα γραφεία της 

Οµοσπονδίας ο κατάλογος των υποψηφίων µελών του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Ο έλεγχος της νοµιµότητας των υποψηφιοτήτων γίνεται από το ∆.Σ., η δε 

σχετική απόφαση του µπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γ.Σ. πριν την έναρξη της 

διαδικασίας των αρχαιρεσιών.  

6. Αντίγραφο του πιο πάνω καταλόγου, µαζί µε τα Ψηφοδέλτια που περιέχουν τα 

ονόµατα των υποψηφίων, καθώς και πίνακας µε τα δικαιούµενα ψήφου σωµατεία 

παραδίδεται στη Εφορευτική Επιτροπή ευθύς ως αυτή εκλεγεί από την Γ.Σ. για την 

διενέργεια των εκλογών και την διαλογή. 

7. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος του ∆.Σ., της Εξ. Επιτροπής ή άλλου από το 

καταστατικό ή τους κανονισµούς της Οµοσπονδίας προβλεπόµενου οργάνου της 

Οµοσπονδίας υποψήφιος εφόσον: 

• Εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, 11 & 22 του ν. 2725/1999 που αφορούν 

κωλύµατα ή και περιορισµούς. 

• Είναι µέλος ∆.Σ. άλλης αθλητικής Οµοσπονδίας ή ένωσης κατά τον χρόνο 

υποβολής της υποψηφιότητας. 

• Είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή αθλητικής Οµοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ∆.Σ. – ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ – 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.  

∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Η ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη. Στα µέλη του ∆.Σ., όταν 

µετακινούνται εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους για προσφορά 

οποιασδήποτε υπηρεσίας στη Οµοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα 

κίνησης, διαµονής και διατροφής. Μόνον τα έξοδα της µετακινήσεως για υπηρεσία 

της Οµοσπονδίας και οι επιτρεπόµενες αποζηµιώσεις σύµφωνα µε τους διεθνείς 

κανονισµούς και τις ισχύουσες διατάξεις, νόµων και υπουργικών αποφάσεων 

καταβάλλονται κατά τις περιπτώσεις τις οποίες αποφασίζεται τούτο αιτιολογηµένα 

από το ∆.Σ. της. 

 

 Σύναψη δανείου µεταξύ της Οµοσπονδίας και των µελών του ∆.Σ. ή άλλων 

οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύµβαση που τυχόν γίνει είναι 

απολύτως άκυρη. 

 

2. Επιτρέπονται προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις προς την Οµοσπονδία από µέλη 

του ∆.Σ., για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών. 

 

3. Απαγορεύεται στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας να συνάπτει συµβάσεις εργασίας, 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε 

οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µέλη του ∆.Σ., µε τους συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς 

και τα αδέλφια τους ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχουν τα προαναφερόµενα 

πρόσωπα. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των µελών 

του ∆.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται µε απόφαση του 

αρµοδίου δικαστηρίου.  
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ΑΡΘΡΟ 16Ο 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ. – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

1. Το νέο ∆.Σ. µε πρωτοβουλία και πρόσκληση του µέλους που πλειοψήφησε, 

συγκαλείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την εκλογή του, διαφορετικά συγκαλείται 

µε πρόσκληση του επιµελέστερου από τα µέλη και όχι αργότερα από δέκα (10) 

ηµέρες από την εκλογή του. Κατά την συνεδρίαση του αυτή το ∆.Σ. συγκροτείται σε 

σώµα µε µυστική ψηφοφορία και εκλέγονται: ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός 

γραµµατέας, ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας, ο ταµίας, ο αναπληρωτής ταµίας 

και το µέλος. Στο ίδιο πρόσωπο του ∆.Σ. δεν µπορεί να συµπέσει και άλλο αξίωµα 

του ∆.Σ. 

 

2. Το απερχόµενο ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να παραδώσει στο νέο, µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την συγκρότηση του σε σώµα το αρχείο της Οµοσπονδίας, τα βιβλία, την 

σφραγίδα, το ταµείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγµα που ανήκει 

στην Οµοσπονδία. Η παράδοση αυτή γίνεται µε σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης 

και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆.Σ. 

 

1. Το ∆.Σ. επιµελείται και αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στους σκοπούς 

και γενικά στη δραστηριότητα της Οµοσπονδίας, µε εξαίρεση τα θέµατα που 

ανάγονται στην αρµοδιότητα της Γ.Σ. ή άλλων οργάνων. 

2. Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικώς κάθε µήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο 

πρόεδρος αυτού ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη του. 

3. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. 

 

4. Η ψηφοφορία είναι ονοµαστική, µυστική δε µόνο επί προσωπικών θεµάτων ή αν 

ζητηθεί αυτό από την πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

 

Κατά τις ψηφοφορίες τα µέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας: αν 

η ψηφοφορία είναι φανερή υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, αν είναι µυστική 

επαναλαµβάνεται µέχρι δύο (2) φορές κι αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία δεν 

λαµβάνεται απόφαση. 

 

 

  ΑΡΘΡΟ 18Ο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

1. Ο πρόεδρος µόνος εκπροσωπεί και παρίσταται για την Οµοσπονδία δικαστικώς ή 

εξωδίκως σε κάθε δικαστική, πολιτική, διοικητική, φορολογική ή άλλη Αρχή και σε 

κάθε τρίτο για όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις αυτής και µπορεί vα 

διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο. 
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Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και προΐσταται αυτών. Καταρτίζει το θέµατα της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης και εισηγείται αυτά, εκτός αν ο ίδιος ορίσει άλλο εισηγητή. 

Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., τα οποία υπογράφουν επίσης 

όλα τα παρόντα στην συνεδρίαση Μέλη του ∆.Σ. Υπογράφει µε τον γενικό 

γραµµατέα τα κάθε είδους έγγραφα. Προσυπογράφει µε τον ταµία και τον γενικό 

γραµµατέα τα εντάλµατα πληρωµών και επιµελείται γενικά για την εφαρµογή του 

καταστατικού, των κανονισµών της Οµοσπονδίας, καθώς και των αποφάσεων της 

Γ.Σ. και του ∆ Σ., λαµβάνοντας κάθε µέτρο εξασφαλιστικό των συµφερόντων της 

Οµοσπονδίας, ακόµη και χωρίς απόφαση ∆.Σ., αν από την αναβολή διακινδυνεύουν 

σοβαρά τα συµφέροντα αυτής. 

Ακόµη ο πρόεδρος έχει το δικαίωµα να ελέγχει το προσωπικό της Οµοσπονδίας. 

2.  Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή οποιοσδήποτε άλλης αποχώρησής του, 

εκλέγεται νέος πρόεδρος από τα µέλη του ∆.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων 

του, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο γενικός γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και µεριµνά για την 

εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ, υπογράφει µε τον πρόεδρο τα κάθε είδους 

έγγραφα, επιµελείται για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τηρεί το Μητρώο 

Μελών της Οµοσπονδίας, τα Βιβλία Συνεδριάσεων του ∆.Σ. και της Γ.Σ., το 

Πρωτόκολλο Εισερχοµένων και Εξερχοµένων εγγράφων, το Μητρώο Αθλητών και 

Προπονητών το Μητρώο του Προσωπικού και της Οµοσπονδίας και φυλάσσει τη 

σφραγίδα αυτής. 

Είναι αρµόδιος για την λειτουργία της Γραµµατείας της Οµοσπονδίας και προΐσταται 

διοικητικώς του Προσωπικού της Οµοσπονδίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο 

ΤΑΜΙΑΣ 

Ο ταµίας διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωµές, υπογράφει µε τον πρόεδρο και 

καταθέτει στο όνοµα της Οµοσπονδίας χρήµατα αυτής σε Τράπεζα που ορίζεται κάθε 

φορά από το ∆.Σ. 

Είναι υπεύθυνος για την θεώρηση, τήρηση και χρήση όλων των προβλεποµένων 

λογιστικών βιβλίων, για την οικονοµική διαχείριση της Οµοσπονδίας, τα οποία 

φέρουν Υποχρεωτικά την υπογραφή αυτού και του προέδρου. 
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Υπογράφει µε τον πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη των χρηµάτων που 

κατατίθενται στην Τράπεζα, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό µε τις οικονοµικές 

δοσοληψίες της Οµοσπονδίας, συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και 

εξόδων προς ενηµέρωση του ∆.Σ.. καθώς και τον προϋπολογισµό, καταρτίζει τον 

απολογισµό, εποπτεύει για την διάθεση των εισιτηρίων των αγώνων και ορίζει την 

Υπηρεσία εισιτηρίων. Επίσης προΐσταται των Οικονοµικών Υπηρεσιών της 

Οµοσπονδίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

 

Οι αναπληρωτές του γενικού γραµµατέα και του ταµία αναπληρώνουν αυτούς όταν 

είναι απόντες ή κωλύονται σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 23Ο 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης διενεργείται κάθε έτος από την 

Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ. Ε). Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τρία 

(3) τακτικά και (2) αναπληρωµατικά µέλη, εκλέγεται µε τετραετή θητεία από την Γ.Σ. 

Τα µέλη της Εξ. Ε. δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του ∆.Σ ή να συγγενεύουν προς 

αυτά ή µεταξύ τους µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειας. 

Πρόεδρος της Εξ. Ε. ορίζεται εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε 

περίπτωση δε ισοψηφίας, αυτός που ευνοήθηκε από τον κλήρο. Ο πρόεδρος µαζί µε 

τα άλλα Εξ Ε. προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες 

εκθέσεις στην Γ.Σ. που φέρουν τις υπογραφές και των τριών τακτικών µελών της. 

Η ύπαρξη και η δράση της Εξ. Ε. δεν αποκλείει την διενέργεια ελέγχου της 

διαχείρησης της Οµοσπονδίας από ορκωτούς λογιστές ή από άλλα από τον Νόµο 

προβλεπόµενα και εντεταλµένα όργανα. 

Οι αποφάσεις της Εξ. Ε. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών 

της. Μέλος που µειοψηφεί µπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Η Εξ. Ε. 

βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη 

της. 

 

2.  Τα έσοδα και έξοδα της Οµοσπονδίας για κάθε οικονοµικό έτος προσδιορίζονται 

µε τον προϋπολογισµό, όταν δε πραγµατοποιούνται ανοφέρονται και αναλύονται 

στον απολογισµό της διαχείρισης. 

 

3.  Η Οµοσπονδία συντάσσει κάθε οικονοµικό έτος, που αρχίζει την 1η  Ιανουάριου 

και λήγει την 31η  ∆εκεµβρίου, προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό της όλης 

διαχείρισης της. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικσιολογητικά που συνοδεύουν τον 

προϋπολογισµό, τον απολογισµό και ισολογισµό, καθορίζονται µε κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου για τον αθλητισµό Υπουργού. 
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4.  Ο προϋπολογισµός της Οµοσπονδίας καταρτίζεσαι από το ∆.Σ. και, αφού εγκριθεί 

από την Γ.Σ , υποβάλλεται στην Γ.Γ.Α για έγκριση έως την 31° Οκτωβρίου κάθε 

έτους. Ο προϋπολογισµός συνοδεύεται από οικονοµικό προγραµµατισµό για το 

γκολφ, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού και από έκθεση στην οποία 

αναφέρονται παρατηρήσεις και συµπεράσµατα, σχετικά µε την πορεία του αθλήµατος 

που καλλιεργεί κατά την προηγούµενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξής του το 

επόµενο έτος. 

Τροποποίηση του προϋπολογισµού κατά την διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα 

από απόφαση του ∆.Σ. και της Γ.Γ.Α. 

 

5. ∆απάνες που πραγµατοποιούνται πέρα από τις εγκεκριµένες πιστώσεις, 

καταλογίζονται εις ολόκληρο σε βάρος των υπευθύνων οργάνων που ενέκριναν την 

πραγµατοποίησή τους κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 51 του ν. 2725/1999. 

 

6. Ο απολογισµός και ο ισολογισµός της Οµοσπονδίας καταρτίζονται και 

υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία της ΓΓΑ έως το τέλος του Μαρτίου κάθε 

έτους. Επίσης ο ισολογισµός δηµοσιεύεται, πριν από την υποβολή στην ΓΓΑ σε µία 

ηµερήσια αθλητική εφηµερίδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1.  Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλογής µελών ∆.Σ. και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, καθώς και για θέµατα που διενεργείται µυστική ψηφοφορία, η Γ.Σ. 

εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή. Τα µέλη αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για 

την εκλογή τους στα πιο πάνω όργανα. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη και ένα (1) 

αναπληρωµατικό µέλος. Από αυτά, τα δύο τακτικά και το αναπληρωµατικό 

εκλέγονται από την Γ.Σ. µεταξύ των αντιπροσώπων των σωµατείων - µελών µε 

δικαίωµα ψήφου. Το τρίτο µέλος είναι δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος 

προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής. Χωρίς την συµµετοχή του δικαστικού 

αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. 

3. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, µε αίτηση της Οµοσπονδίας Πρωτόδικης 

∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης οπό τον 

προϊστάµενο του αρµοδίου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

1. Το ∆.Σ.. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της 

Οµοσπονδίας, συγκροτεί, εκτός αυτών που προβλέπει ο Νόµος, επιτροπές, που 
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απαρτίζονται από µέλη ή µη µέλη αυτού, προσδιορίζοντας τις δραστηριότητες και 

αρµοδιότητες αυτών 

2.  Η διάρκεια της θητείας όλων των διορισµένων ή εκλεγµένων επιτροπών της 

Οµοσπονδίας ακολουθεί αυτήν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3.    Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών στο άθληµα 

του Γκολφ, αρµόδιο πρωτοβάθµιο όργανο είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΟΓ. Η 

Πειθαρχική Επιτροπή δικάζει τις διάφορες υποθέσεις µόνο µε έγγραφη παραποµπή 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνεδριάζει όποτε υπάρχει η σχετική ανάγκη.  

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Οµοσπονδίας και 

αποφασίζει, ως κυρίαρχο σώµα, για κάθε θέµα που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα 

άλλου οργάνου. Συγκαλείται µε απόφαση του ∆.Σ. 

Στις Γ.Σ. µετέχουν µε αντιπροσώπους τους όλα τα ταµειακώς εντάξει µε δικαίωµα 

ψήφου, σωµατεία - µέλη της Οµοσπονδίας. Τα µέλη που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου 

στην Γ.Σ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν αποκτήσει ή όχι την ειδική αθλητική 

αναγνώριση, παρίστανται στην Γ.Σ. µε δικαίωµα λόγου. 

2.  Οι Γ.Σ. είναι Τακτικές και Έκτακτες. 

Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται µε απόφαση του ∆.Σ. υποχρεωτικά µία (1) φορά τον 

χρόνο το πρώτο δίµηνο του έτους. 

Στην Τακτική Γ.Σ. το σώµα εγκρίνει µε απόφαση του: 

α. Την έκθεση των πεπραγµένων του ∆.Σ. 

β. Τον οικονοµικό απολογισµό και ισολογισµό του περασµένου χρόνου. 

Στην Τακτική Γ.Σ. διαβάζεται και κατατίθεται η έκθεση της Εξελεγκτικής  Επιτροπής 

για το οικονοµικό έτους που λήγει. 

γ. Τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της ετήσιας χρήσης όπως  έχει υποβληθεί 

και εγκριθεί, µε τις τυχόν διαµορφώσεις του, από την Γ.ΓΑ. 

δ. Κάθε άλλο θέµα, στο οποίο µπορεί να συυπεριλαµβάνεται και η τροποποίηση του 

καταστατικού, καθώς και η έγκριση Κανονισµών της Οµοσπονδίας. 

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, µε απόφαση του ∆.Σ., όταν αυτό το κρίνει σκόπιµο ή 

ύστερα από έγγραφη αίτηση των δύο πέµπτων (2/5) των ταµειακώς εντάξει και µε 

δικαίωµα ψήφου σωµατείων - µελών της Οµοσπονδίας. Στην πιο πάνω αίτηση πρέπει 

να αναγράφονται οι λόγοι της ζητούµενης σύγκλησης και τα θέµατα της Ηµερήσιας 

∆ιάταξης που προτείνουν και ζητούν να συζητηθούν τα σωµατεία - µέλη. Το ∆.Σ. έχει 
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υποχρέωση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης να συγκαλέσει την Έκτακτη Γ.Σ. 

3. Η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ∆.Σ. πραγµατοποιείται: 

α. Οταν λήξει η θητεία του ∆.Σ. µέσα στο τελευταίο τετράµηνο του έτους διεξαγωγής 

των Ολυµπιακών Αγώνων. 

β. Οταν το αποφασίσει το ∆.Σ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας του και γενικά όταν δεν 

µπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα και τον σκοπό του. 

4. Κάθε σωµατείο - µέλος της Οµοσπονδίας εκπροσωπείται στην Γ.Σ. µε ένα µόνο 

αντιπρόσωπο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του ∆.Σ. του 

σωµατείου η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται µέλος του 

σωµατείου που έχει αποκτήσει κατά τον χρόνο ορισµού του το δικαίωµα να εκλέγει 

και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σωµατείο. 

Κάθε σωµατείο -µέλος διαθέτει µια µόνο ψήφο στην Γ.Σ. Η απόφαση των σωµατείων 

για τον ορισµό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Οµοσπονδία µε 

έγγραφο πέντε (5) ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. 

Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας ελέγχει και νοµιµοποιεί τους αντιπροσώπους και 

αποφασίζει ποια σωµατεία έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο πίνακας µε τους 

νοµιµοποιηµένους αντιπροσώπους αναρτάται στα γραφεία της Οµοσπονδίας την 

προηγούµενη ηµέρα πριν από την Γ.Σ. και µέσα στην αίθουσα την ηµέρα 

συνεδρίασης της Γ.Σ. 

5. ∆ικαίωµα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν τα σωµατεία – µέλη τα οποία έχουν αποκτήσει 

την ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον στο προ της Γ.Σ. ηµερολογιακό έτος είχαν 

συµµετοχή σε αγώνες µε δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές. Η συµµετοχή 

αποδεικνύεται από επίσηµα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από 

την Οµοσπονδία η διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από τα αθλητικά σωµατεία 

που διεξάγονται µε την έγκριση της Οµοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 27Ο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ. 

 

1.  Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. γνωστοποιείται προς τα µέλη µε επιστολή. 

2.  Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ηµέρα και η ώρα 

διεξαγωγής της Γ.Σ., καθώς και τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. Επίσης στην 

πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ηµέρα και η ώρα σύγκλησης της 

επαναληπτικής Γ.Σ., σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. 

Απόφαση µε θέµα που δεν αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση είναι άκυρη. 

3.  Η Γ.Σ., µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στο άρθρο 29 του παρόντος 

περιπτώσεων, βρίσκεται σε απαρτία για έγκυρη συνεδρίαση, όταν παρευρίσκεται σ' 

αυτές το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των ταµειακώς εντάξει µε δικαίωµα ψήφου 
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σωµατείων - µελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά, χωρίς νέα 

πρόσκληση σύµφωνα µε τα πιο πάνω, οπότε λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων και ταµειακώς εντάξει µε δικαίωµα ψήφου 

µελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 28Ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Γ.Σ. – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-  

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- ΣΥΝΕΧΙΣΗ Γ.Σ. 

 

1.  Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον Πρόεδρο αυτής, που εκλέγεται από τα µέλη της Γ.Σ., 

τα οποία ψηφίζουν µε ανάταση του χεριού. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ένας 

γραµµατέας της Γ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών. 

2.  Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµως δια βοής. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µε 

δικαίωµα ψήφου και ταµειακώς εντάξει µελών. Προς λήψη απόφασης για 

τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση της Οµοσπονδίας, απαιτείται 

πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µε δικαίωµα 

ψήφου και ταµειακώς εντάξει µελών και φανερή ονοµαστική ψηφοφορία. 

3.  Στις Γ.Σ. η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά µε ανάταση του χεριού ή µε ονοµαστική 

κλήση. Μυστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτιο διενεργείται µόνο κατά την εκλογή 

∆.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε προσωπικά θέµατα ή όταν το ζητήσει η 

πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

Αν, λόγω παρέλευσης πολλών ωρών, καθίσταται δυσχερής η περαίωση της 

συζήτησης σε θέµα που περιλαµβάνεται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη της Γ.Σ. ή της 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, µε πρόταση του προέδρου της Γ.Σ. και έγκριση της 

Γ.Σ., είναι δυνατή η συνέχιση της Γ.Σ. την επόµενη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή η 

σύνοδος της Γ.Σ. λογίζεται ότι περατώθηκε µέχρι την εξάντληση των θεµάτων που 

περιλαµβάνονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 29Ο 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

 

1. Η σφραγίδα της Ε.Ο.Γ. είναι κυκλική. Περιφερειακά φέρει την επωνυµία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΚΟΛΦ» και στο κέντρο τον θυρεό της ΕΟΓ. 

2. Η σφραγίδα αποτελεί µοναδική απόδειξη γνησιότητας, όταν τίθεται οε 

έγγραφο που εκδίδεται από την Οµοσπονδία 

 

ΑΡΘΡΟ 30Ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
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Οι διοικούντες την Οµοσπονδία, τα µέλη αυτής, τα µέλη των οργάνων και των 

Επιτροπών της, τα µέλη των σωµατείων, οι προπονητές, οι διαιτητές και οι αθλητές 

έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται προς το παρόν Καταστατικό, τους 

Κανονισµούς της, τους αθλητικούς Κανονισµούς, τις αποφάσεις των οργάνων της 

Οµοσπονδίας και να συµπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις όπως υπαγορεύει η 

ευπρέπεια, η ευταξία και εν γένει η δεοντολογία του αγωνιστικού αθλητισµού. 

Η παράβαση της πιο πάνω υποχρέωσης από τα προηγούµενα πρόσωπα συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωµα που διώκειται και τιµωρείται. Τα ειδικότερα παραπτώµατα, οι 

πειθαρχικές κυρώσεις, τα όργανα επιβολής των ποινών και οι πειθαρχική διαδικασία 

ορίζοντια στον Ειδικό Κανονισµό της Οµοσπονδίας. 

Μέχρι την ψήφιση του Κανονισµού αυτού, τον έλεγχο στα πρόσωπα που υποπίπτουν 

σε πειθαρχικά παραπτώµατα ασκεί το ∆.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 31Ο 

 

Σε περίπτωση διάλυσης της Οµοσπονδίας, για οποιοδήποτε λόγο, τα περιουσιακά της 

στοιχεία, µετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, 

για την εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών. 

 

ΑΡΘΡΟ 32Ο 

 

1. Η Οµοσπονδία τηρεί Μητρώο Αθλητών, στο οποίο εγγράφονται και 

καταχωρούνται οι αθλητές των σωµατείων - µελών της, κατόπιν υποβολής υπ’ αυτών 

σχετικής αίτησης εγγραφής και εφόσον υφίστανται οι προβλεπόµενες στον 

Κανονισµό της Οµοσπονδίας προϋποθέσεις. 

Αθλητής αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου αθλητή, το οποίο εκδίδει η Οµοσπονδία, 

εφόσον είναι καταχωρηµένος στο πιο πάνω Μητρώο. Η συµµετοχή κάθε σωµατείου 

στους αγώνες επιτρέπεται, εφόσον οι αθλητές του κατέχουν το πιο πάνω δελτίο 

υγείας µε την ένδειξη «Υγιής». 

Κανείς αθλητής δεν µπορεί να κατέχει συγχρόνως δελτίο σε δύο σωµατεία - µέλη της 

Οµοσπονδίας. 

2.  Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση 

αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας, που εκδίδει η Οµοσπονδία και τηρεί το σωµατείο - 

µέλος. Το δελτίο υγείας, µε µέριµνα του σωµατείου, θεωρείται από νοµαρχιακό 

νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή 

από έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο ή µε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου γιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα έτος από την θεώρησή του. 
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3.  Μεταγραφή αθλητών µπορεί να γίνει σε περιπτώσεις που προβλέπονται στον 

Κανονισµό της Οµοσπονδίας Τα σωµατεία επιτρέπεται να εγγράφουν ή να 

µεταγράφουν στην δύναµή τους αλλοδαπούς και οµογενείς αθλητές, εφόσον τηρούν 

τους κανονισµούς της Οµοσπονδίας και τους διεθνείς κανονισµούς. Ο: αλλοδαποί και 

οµογενείς µπορούν να συµµετέχουν στους αγώνες που παίρνει µέρος το σωµατείο 

τους, πλην των αγώνων για τα πρωταθλήµατα και το Κύπελλο Ελλάδας. Στους 

αγώνες Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου Ελλάδας επιτρέπεται να συµµετέχουν 

οµογενείς ή αλλοδαποί µε απόφαση του αρµοδίου για τον αθλητισµό Υπουργού, 

ύστερα από πρόταση της Οµοσπονδίας. 

4.  Αθλητής σωµατείου - µέλους που µεταγράφεται σε οµάδα του εξωτερικού χωρίς 

την συναίνεση του σωµατείου του εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα εντάσσεται 

αυτοδικαίως στην δύναµη του σωµατείου στο οποίο ανήκε πριν από την µεταγραφή 

του. 

5.  Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητών σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, αν αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από την Οµοσπονδία ή την Παγκόσµια (IGF) 

ή την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία (EGA). 

6.  Ο αθλητής οφείλει να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους 

ισχύοντες κανονισµούς της ∆.Ο.Ε. σχετικά µε την φαρµακοδιέγερση. Αθλητής που 

τιµωρείται από την Οµοσπονδία ή την αντίστοιχη Παγκόσµια για παράβαση των 

κανονισµών περί φαρµακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της 

Οµοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα 

προβλεπόµενα από τον Νόµο ευεργετήµατα και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές. 

7. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές οµάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των 

αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 

εθνική οµάδα τιµωρείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό της 

Οµοσπονδίας, µε ποινή αποκλεισµού από αγώνες της Εθνικής Οµάδας των 

Πρωταθληµάτων και του Κυπέλλου Ελλάδος και στερείται κάθε είδους παροχές της 

Οµοσπονδίας, καθώς και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας, των ευεργετηµάτων 

του Νόµου και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών. 

8. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών των εθνικών οµάδων δεν αποτελεί 

άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας. Οικονοµικές ή άλλες παροχές που δίνονται 

από την Οµοσπονδία στους αθλητές των Εθνικών Οµάδων, ως ενίσχυση για την 

υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονοµικά 

ανταλλάγµατα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 2725/1999. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33Ο 

∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ  

 

1.  α) Η ΕΟΓ αναγνωρίζει και συµπεριλαµβάνει στην δύναµή της ως  διαιτητές, 

αυτούς οι οποίοι αποκτούν την σχετική άδεια από το R&A (ROYAL and ANCIENT 

GOLF of SCOTLAND), όπως επίσης και τους επαγγελµατίες προπονητές του PGA 
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Ελλάδος και τους προπονητές που έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από τη 

σχολή προπονητών η οποία έχει συνδιοργανωθεί από την Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού και την Οµοσπονδία. 

β) Οι αθλητές και οι προπονητές οφείλουν απόλυτο σεβασµό προς τους 

προαναφερθέντες άρχοντες και υποχρεούνται να εκτελούν τις υποδείξεις τους κατά 

την διάρκεια της υπηρεσίας τους και να υπακούουν αµέσως στις εντολές του 

διαιτητού. 

 

2.  Η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες των πιο πάνω Επιτροπών, καθώς και τα 

προσόντα των προσώπων που τις απαρτίζουν διέπονται και ρυθµίζονται από τις 

διατάξεις του Ν. 2725/1999 και των Κανονισµών της Οµοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 34Ο 

ΒΙΒΛΙΑ 

 

1.Η Οµοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία: 

α. Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ' αυτό γράφονται µε αύξοντα αριθµό τα σωµατεία -  

µέλη της Οµοσπονδίας και τα πλήρη στοιχεία αυτών. 

β.  Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

γ.  Βιβλίο Πρακτικών  Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στα µεν στοιχεία β και γ βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις 

των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του ∆.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται, το µεν µε 

στοιχείο β βιβλίο από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα της Γ.Σ., το δε στοιχείο γ από 

όλα τα µέλη του ∆.Σ. 

δ. Πρωτόκολλο Εισερχοµένων και Εξερχοµένων Εγγράφων. 

Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από τον Γενικό Γραµµατέα. 

ε. Λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά 

όλες οι εισπράξεις και οι πληρωµές της Οµοσπονδίας. 

στ. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία της Οµοσπονδίας. 

Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταµία. 

Η Οµοσπονδία, ακόµη, τηρεί Μητρώο Αθλητών.  

2.  Επίσης η Οµοσπονδία τηρεί και όσα άλλα βιβλία µπορούν να ορίζονται µε την 

προβλεπόµενη στο άρθρο 25 του Ν. 2725/1999, κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον 

αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών ή µε το νόµο. 

3.   Τα βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από τον Νοµάρχη ή από άλλο 

εξουσιοδοτηµένο όργανο. 
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ΑΡΘΡΟ 35Ο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

1.   Η Οµοσπονδία µε αποφάσεις των αρµοδίων, κατά περίπτωση, οργάνων της (Γ.Σ. 

και ∆.Σ.) καταρτίζει τους προβλεπόµενους από τον Ν. 2725/1999 γενικούς και 

ειδικούς Κανονισµούς και όσους άλλους κρίνει το ∆ Σ. ή η Γ.Σ. αυτής αναγκαίους για 

την αρτιότερη λειτουργία της. 

2. Οι Κανονισµοί δεν µπορούν να είναι αντίθετοι µε διατάξεις του νόµου και του 

παρόντος ή να τροποποιούν αυτές. 

3.  Ειδικότερα: 

 

α. Κανονισµός οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Οµοσπονδίας και 

υπηρεσιακής κατάστασης του Προσωπικού. 

 

Με κανονισµό που ψηφίζει το ∆.Σ. και εγκρίνει ο αρµόδιος για τον αθλητισµό 

Υπουργός ρυθµίζονται όλα τα θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής 

και των τυχόν ενώσεων της, καθώς και τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του 

προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισµό προβλέπονται οι οργανικές µονάδες, η 

διάρθρωσή τους, ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούµενα 

τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. 

Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Οµοσπονδίας, µε εξαίρεση τους 

προπονητές, γυµναστές, τεχνικούς συµβούλους, φυσιοθεραπευτές, γιατρούς 

διαφόρων ειδικοτήτων, δικηγόρους, επιστηµονικούς και συντονιστές συνεργάτες, 

φροντιστές, δηµοσιογράφους, συµβούλους δηµοσίων σχέσεων και ειδικό συνεργάτη, 

γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων A'. Β' και Γ' του Ν. 2190/1999 

(Φ.Ε.Κ. 28Α), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Ο προπονητής που προσλαµβάνεται πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 31 του Ν. 2725/1999. Η σχετική σύµβαση της Οµοσπονδίας µε τον 

προπονητή καταρτίζεται εγγράφως και είναι εξαρτηµένης εργασίας. Η σύµβαση αυτή, 

για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

(∆.Ο Υ.) και να θεωρηθεί από αυτήν. 

β. Κανονισµός οργάνωσης και διεξαγωγής του γκολφ. 

Με κανονισµό ή κανονισµούς που ψηφίζει η Γ.Σ . ύστερα από πρόταση του ∆.Σ., 

τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και 

στην διεξαγωγή του αθλήµατος του γκολφ, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την 

άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας, τις ποινές και τα όργανα επιβολής αυτών, θέµατα 

που αφορούν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη 

σχετική λεπιοµέρεια. 

Με τον κανονισµό επίσης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα 

επίλυσης όλων των λοιπών αθλητικών διαφορών, πλην αυτών που προβλέπονται στον 
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νόµο. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισµών, λαµβάνονται υπ’ όψη οι 

διεθνείς κανονισµοί. Στους πιο πάνω κανονισµούς ενσωµατώνονται οι κανονισµοί και 

οι αποφάσεις της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για την φαρµακοδιέγερση. Η 

τήρηση των κανονισµών της Οµοσπονδίας είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά 

σωµατεία και τις τυχόν αθλητικές ενώσεις. Οι κανονισµοί και οι τροποποιήσεις τους 

υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό. 

Μετά την παρέλευση απράκτου µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής τους, οι 

κανονισµοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νοµίµως εκδοθεί. Αν κατά τον έλεγχο 

νοµιµότητας κανονισµού διαπιστωθεί ότι οι ρυθµίσεις αυτού πρέπει να 

τροποποιηθούν, να συµπληρωθούν ή να εναρµονιστούν, ο κανονισµός αυτός 

αναπέµπεται στην Οµοσπονδία, της οποίας το ∆.Σ. οφείλει να συµµορφωθεί. 

∆εν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισµού πρωταθλήµατος, καθώς και της 

προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστηµα της διεξαγωγής του.  

γ.   Κανονισµός εγγραφής και µεταγραφής των αθλητών. 

Με ειδικό κανονισµό που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. και µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999. 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και µεταγραφών των αθλητών, ο 

χρόνος διενέργειάς τους, η διαδικασία, καθώς επίσης και τα αρµόδια για την έγκρισή 

τους όργανα. Ο πιο πάνω ειδικός κανονισµός δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, αν 

δεν παρέλθει διετία από την κατά νόµο έγκρισή του. 

Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά την διάρκεια µιας µόνο µεταγραφικής 

περιόδου κάθε χρόνο, µε εξαίρεση τις µεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού, 

για τις οποίες µπορεί να ορίζεται άλλη µεταγραφική περίοδος 

4. Η τήρηση των πιο πάνω κανονισµών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά 

σωµατεία - µέλη, αθλητικές ενώσεις, τοπικές επιτροπές που υπάγονται στην 

Οµοσπονδία, καθώς και για τους διοικούντες. αθλητές, προπονητές, διαιτητές, 

παρατηρητές και όσα άλλα πρόσωπα συµµετέχουν µε οπαιαδήπστε ιδιότητα στους 

αγώνες του αθλήµατος του γκολφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 36Ο 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ 

 

Η Γενική Συνέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ., 

µπορεί να απονέµει µε απόφασή της τον τίτλο του επιτίµου προέδρου ή µέλους σε 

πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Οµοσπονδία για την 

επίτευξη των σκοπών της ή γενικά στον αθλητισµό χωρίς δικαίωµα ψήφου.  

 

ΑΡΘΡΟ 37Ο 

ΑΣΑΦΕΙΕΣ – ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος καταστατικού, καθώς και για κάθε περίπτωση 

που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού, αποφασίζει το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, 

µέσα στο πλαίσιο της κείµενης Νοµοθεσίας περί αθλητικών σωµατείων και του Α.Κ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38Ο 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999, ειδικά 

για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στην Οµοσπονδία µετά την 

εναρµόνιση του καταστατικού της µε τις διατάξεις του Ν. 2725/1999. δικαίωµα 

ψήφου έχουν όσα ειδικά αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία - µέλη της πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 75/1975 (ΦΕΚ 138 Α'). 

 

ΑΡΘΡΟ 39Ο 

 

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα εννέα (39) άρθρα, ύστερα από τις 

τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό, για να προσαρµοσθεί στις διατάξεις του Ν. 

2725/1999 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο, εγκρίθηκε σήµερα από την Γενική 

Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό. Το καταστατικό θα ισχύει, 

όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωµατείων 

του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Οµοσπονδίας και τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, από κοινού ή ο 

καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε τροποποίηση άρθρου του καταστατικού που 

τυχόν θα ήταν αντίθετο µε την ισχύουσα νοµοθεσία και που θα υποδειχθεί από τον 

αρµόδιο για την έγκριση του Καταστατικού ∆ικαστή του Πρωτοδικείου. 

 

                                            Γλυφάδα  22 Ιουλίου  2015   

 

              Ο  Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

 

              Πέτρος ∆ούκας                                                  Θωµάς Τόκας 


