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Προς το Δ.Σ. της ΟΜΑΕ   

Κοινοποίηση: Σωματεία 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019 

Αρ.πρωτ. 57/2019 

ΘΕΜΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Οκτωβρίου 2019 

Κυρίες, Κύριοι, 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα ακόμη μία φορά για την συνεχή παραβατικότητά σας έναντι του Νόμου και 

του Καταστατικού για τις διαδικασίες σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων, το αναληθές και 

παραπλανητικό περιεχόμενο της Πρόσκλησης της Γ.Σ. που μας αποστείλατε με ημερομηνία 8/10/2019 

και συγκεκριμένα: 

1. Η Γ.Σ. για τον Οικονομικό και Διοικητικό απολογισμό συγκαλείται βάσει του Καταστατικού και 

του Ν.2725/99 εντός του Μαρτίου κάθε έτους, άρθρο 7 παρ.3 του Καταστατικού και όχι όπως 

ορίζετε στην πρόσκληση που μας αποστείλατε, καθ’ ότι εντός του Οκτωβρίου ορίζεται από το 

Καταστατικό και το Νόμο η Γ.Σ. για την έγκριση του Προϋπολογισμού του επομένου έτους. 

2. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αθλητικά σωματεία τα οποία έχουν λάβει 

αθλητική αναγνώριση και τα δύο (2) προ της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη συμμετείχαν σε επίσημες 

αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, 

βάσει του Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα μετά την 

Τροποποίηση με τον Νόμο 4603/14 Μαρτίου 2019, και όχι όπως ορίζετε στην πρόσκληση 

σας,  αγνοώντας την απαιτούμενη αθλητική αναγνώριση του σωματείου και την προϋπόθεση 

των δύο (2) ετών και όχι του ενός (1) έτους σε ότι αφορά τους αθλητές. 

Αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης σε Γ.Σ. αποτελεί ο Κατάλογος των Σωματείων που έχουν 

δικαίωμα ψήφου νόμιμα υπογεγραμμένος όπως η Πρόσκληση και όχι η σημείωση της γραμματείας 

«Υ.Γ. Η λίστα σωματείων με δικαίωμα ψήφου για το 2019 σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί.» 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως άμεσα: 

1. Διορθώσετε το περιεχόμενο της πρόσκλησης σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Ν.2725/99 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2.Συντάξετε τον Κατάλογο των σωματείων με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.2725/99 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, νόμιμα υπογεγραμμένο και με τα αποδεικτικά στοιχεία, 

προκειμένου να μην υπάρξει αλλοίωση του σώματος της Γ.Σ. και ο οποίος να περιλαμβάνει: 

Επωνυμία σωματείου- Αριθμό αθλητικής αναγνώρισης- Αριθμό αθλητών 2017 – Αριθμό αθλητών 

2018.  
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Σε ότι αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα τα 

παρακάτω: 

1. Ισολογισμό της Ομοσπονδίας με τα Αποτελέσματα χρήσεως και την διάθεση αυτών 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. Γ του Καταστατικού, τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και την 

ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού – 

Απολογισμού των Ομοσπονδιών είναι εκ του Νόμου δημοσιεύσιμα. 

2. Οικονομικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα άρθρα 5,7,και 14 του 

Καταστατικού, τον Αθλητικό νόμο και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία. Εφιστούμε 

την προσοχή σας, ότι κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να 

παραδώσετε στο σώμα όλα τα στοιχεία του Οικονομικού Απολογισμού 2018, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 55/2019 επιστολή μας. 

3. Στοιχεία δημοσιεύσεως του Ισολογισμού σε ημερήσια εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 

7 παρ.3Β του Καταστατικού, τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και την ισχύουσα φορολογική 

Νομοθεσία. (Εφημερίδα - ημερομηνία δημοσίευσης) 

4. Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία συνοδεύει τον Ισολογισμό και 

Απολογισμό της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο και η οποία 

συντάσσεται εντός του Μαρτίου κάθε έτους  και συγκεκριμένα το αργότερο μέχρι 21 

Μαρτίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το άρθρο 17 του Καταστατικού. 

5. Τον κατάλογο των σωματείων που εγγράφονται με την προϋπόθεση ότι το Δ.Σ. έχει 

ελέγξει τα απαιτούμενα έγγραφα και διαβεβαιώνει για την ορθότητα και πληρότητα 

αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

6. Αναλυτικά τις Τροποποιήσεις του ΕΑΚ με την σχετική αιτιολογία του Δ.Σ. και της Ε.Π.Α.. 

Επειδή όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι βρίσκονται ήδη στα αρχεία σας σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Καταστατικό και επειδή η Ομοσπονδία διαθέτει επαρκές προσωπικό 

παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

Η Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας 

Βάγια Ζάχου     Κορίνα Φατούρου 

  

  

 

 

 

 

 


