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                                                                                                                                                Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 
                                           Αρ. Πρωτ. 768  
 
 
 
 
 
 
Προς: Αθλητικά Σωματεία – Μέλη ΕΑΟΜ-ΑμεΑ 
 
Θέμα : 12η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση  
              (Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012)                                        
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,         
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες στην 46η συνεδρίαση του 
που έγινε την Τρίτη 2/10/2012 απεφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει την 12η Τακτική Γενική 
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του καταστατικού μας 
καθώς και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (άρθρο 32 
του καταστατικού). 
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4, Αθήνα), την 
Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 και ώρα έναρξης 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού για το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/09/2012.  
3. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση από 1/1/2012 έως 

30/09/2012. 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση των ανωτέρω και την απαλλαγή του Δ.Σ. και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη (για το διάστημα 1/1/2012 - 30/9/2012). 
5. Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού από 1/1/2012 έως 31/10/2012 και συνολικού απολογισμού 

απερχόμενης διοικήσεως για ολόκληρη τη θητεία της (12/10/2008 έως 31/10/2012) 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού και  απαλλαγή του Δ.Σ. από 

κάθε ευθύνη (τόσο για το διάστημα 1/1/2012 - 31/10/2012 όσο και για την συνολική θητεία δηλαδή 
για το διάστημα 12/10/2008 - 31/10/2012). 

7. Εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής  
(εκλέγονται δύο (2) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος για την Εφορευτική Επιτροπή. Το             
τρίτο μέλος θα είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος) 

8. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη: 
α) δεκατριών (13) τακτικών μελών και οκτώ (8) αναπληρωματικών για το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο 
της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ  
β) τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών για την νέα εξελεγκτική επιτροπή της 
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ  
γ) Ανάδειξη των πέντε (5) αντιπροσώπων της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ στην Ελληνική Παραoλυμπιακή Επιτροπή 
 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 
στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θα τελεί εν απαρτία 
ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.  
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Διευκρινιστικές οδηγίες για τη συμμετοχή των σωματείων-μελών της ΕΑΟΜ-
ΑμεΑ στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. σύμφωνα με τον νόμο 2725/99 και το 

καταστατικό της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
 

1. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετέχουν -δια του αντιπροσώπου τους- όλα  τα σωματεία 
μέλη της Ομοσπονδίας Ε.Α.ΟΜ.-Α.μεΑ., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτός εάν αυτά είναι τιμωρημένα.  

2. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν δικαίωμα λόγου αλλά δεν 
μετέχουν σε καμία ψηφοφορία. 

3. Κάθε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν μόνο αντιπρόσωπο, που 
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου του, η οποία καταχωρείται στα 
πρακτικά του σωματείου.  

4. Ως αντιπρόσωπος, ορίζεται μέλος του σωματείου που κατά το χρόνο ορισμού του έχει αποκτήσει το 
δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται σε αυτό. 

5. Κάθε σωματείο μέλος έχει μία μόνον ψήφο. 
6. Κάθε αντιπρόσωπος εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. 
7. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό αντιπροσώπου του, γνωστοποιείται εγγράφως στο Δ.Σ. 

της Ομοσπονδίας (Ε.Α.ΟΜ.- Α.μεΑ.), το αργότερο μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2012 ημέρα 
Παρασκευή. 

 
Σημ.: Οι δαπάνες μετακίνησης-διαμονής-διατροφής (μία διανυκτέρευση στις 10 Νοεμβρίου 2012) 
των αντιπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) κάθε σωματείου, βαρύνουν την Ομοσπονδία.    
 
 

Β’ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Στις αρχαιρεσίες-εκλογές μετέχουν δια του αντιπροσώπου τους, ΜΟΝΟ τα σωματεία που έχουν 
δικαίωμα ψήφου και 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παραγρ. 6, του καταστατικού, δικαίωμα ψήφου έχουν τα σωματεία-μέλη 
που έχουν αθλητική αναγνώριση και συγχρόνως έχουν συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα ΑμεΑ, στα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη.  

3. Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων 
απαγορευμένης της δια πληρεξούσιου συμμετοχής σύμφωνα με τον ν.2725/99, όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 28 παρ. 2 του ν3262/2004 
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Α) Κατάθεση υποψηφιότητας μελών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 
 
Τα σωματεία-μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου έχουν συγχρόνως το δικαίωμα υποβολής υποψηφίων για το 
Δ.Σ. και την Ε.Ε. της Ομοσπονδίας, ως ακολούθως: 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας άρθρο 12, παραγρ. 6 κάθε σωματείο με δικαίωμα ψήφου, 
προτείνει εγγράφως:  
α) Έως τρεις (3) υποψηφίους για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου &  
β) Έως έναν (1) υποψήφιο για μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Οι προτάσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ και την Ε.Ε. εκ μέρους των σωματείων μελών 
υποβάλλονται έως και την 31η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και 
περιλαμβάνουν:  
Τα ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Αριθμό Ταυτότητας και οπωσδήποτε την 
αναπηρική κατηγορία που θα εκπροσωπήσουν. 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 6 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μαζί  με  την  πρόταση  του  σωματείου-
μέλους  για  την  υποψηφιότητα  υποβάλλεται  από  το  σωματείο  και  γραπτή  αίτηση  προς  το  Δ.Σ.  της  
Ομοσπονδίας  του  προτεινόμενου  για  εκλογή  μέλους  του  σωματείου.  
Επίσης στην πιο πάνω πρόταση του σωματείου-μέλους πρέπει να βεβαιώνεται η  ιδιότητα του προτεινόμενου  
υποψηφίου  ως  μέλους  του  σωματείου  με  δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να  εκλέγεται.   
 
Β) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  Ανάδειξης Εκπροσώπων Ε.Π.Ε. 
 
Τα Δ.Σ. των Σωματείων που έχουν το δικαίωμα ψήφου, μπορούν επίσης να υποβάλλουν γραπτώς πρόταση 
υποψηφίων για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού. 

Σημειώνουμε ότι η ανάδειξη εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας στην Ε.Π.Ε. αφορά πέντε (5 )θέσεις-μέλη.  
Εκλέγεται ένας από κάθε κατηγορία αναπηρίας. Ειδικά όμως για την κατηγορία IWAS, η οποία προέκυψε από 
την συγχώνευση των δύο κατηγοριών αναπηρίας (ISMWSF-ISOD ) θα εκλέγονται δύο (2) αντιπρόσωποι. Η 
θητεία των εκλεγομένων μελών είναι ίση με την θητεία του Δ.Σ. της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ. 

Οι προτάσεις υποψηφίων για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν 
γραπτώς στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επίσης έως την 31η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναγράφοντας 
πλήρη στοιχεία του υποψηφίου και κυρίως την αναπηρική κατηγορία που θα εκπροσωπήσουν. 
 
     Προσοχή 
 

1. ΔΕΝ επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι, είτε για τα όργανα της Ομοσπονδίας (Δ.Σ. και Ε.Ε.) είτε 
για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, άτομα τα οποία εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις 
του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 ή τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παραγρ. 8 του 
καταστατικού μας. 

2. Ο εκπρόσωπος του σωματείου, μπορεί να είναι υποψήφιος και στις δύο αρχαιρεσίες (Α) και (Β). 
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3. Τα σωματεία οφείλουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 
Ε.Α.ΟΜ.-Α.μεΑ. και να τηρήσουν απαρέκκλιτα τις ημερομηνίες υποβολής-γνωστοποίησης των 
εκπροσώπων και υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και το 
καταστατικό. 

4. Οι δαπάνες μετακίνησης- διατροφής-διαμονής των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες καλύπτονται από 
τα σωματεία τους. 

 
Αναμένουμε τη μαζική συμμετοχή σας στο κάλεσμα της 12ης Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής 
Συνέλευσης της Ομοσπονδίας γιατί η παρούσα κατάσταση απαιτεί την συνεργασία όλων μας.   
 
Η παρούσα δημοσιεύεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ (www.eaom-amea.gr) 
 

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς 

 
 

           Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                                                                 

Γεώργιος Φουντουλάκης             Νικόλαος Κιούσης 

 

 

http://www.eaom-amea.gr/

