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ΟΔΗΓΘΕΣ ΓΘΑ ΤΗ ΓΕΝΘΚΗ ΕΚΛΟΓΘΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 16/06/2021 

 

 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δ.Π.Σ. ΚΟΕΑΝΖΣ έρεη 

θάζε αζιεηηθό ζσκαηείν- κέινο. πνπ πιεξνί ηαπηόρξνλα ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο : 

- Φέξεη εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε. 

- Έρεη εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθό κεηξών αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ. 4714/ 

2020. 

- Σπκκεηείρε ζε επίζεκεο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο, κε ηνλ ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό 

αζιεηώλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δύν (2) από ηα ηξία (3) πξνεγνύκελα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κε όζνπο θαη’ 

ειάρηζηνλ αζιεηέο απαηηνύληαη από ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ γηα ηελ θαλνληθή 

ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12) 

αζιεηέο, αλά έηνο.  

Ωο ζπκκεηνρή λνείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα θαη όρη ε απιή αλαγξαθή 

ηνπ ζην Φύιιν Αγώλα. 

 2. Κάζε ζσκαηείν-κέινο νξίδεη, κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ, ηνλ αληηπξόζσπν πνπ ζα ην εθπξνζσπήζεη ζηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε θαη έλαλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ο αληηπξόζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ πξέπεη λα είλαη ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαη κε δηθαηώκαηα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

 3. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αληηπξνζώπσλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε γλσζηνπνηείηαη ζηελ 

Δ.Π.Σ. ΚΟΕΑΝΖΣ κε έγγξαθν. Τν εηδηθό πιεξεμνύζην έγγξαθν ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ 

ζσκαηείνπ – κέινπο, καδί κε ην απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζσκαηείνπ, θαηαηίζεηαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο 

Δ.Π.Σ. ΚΟΕΑΝΖΣ ην αξγόηεξν ηξεηο (3) πξηλ ηελ ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, δειαδή 

κέρξη ην Σάββαην 12 Ηνπλίνπ 2021 θαη κέρξη ηελ 14.00 κ.κ. 
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 4. Γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Σ. ΚΟΕΑΝΖΣ θάζε ζσκαηείν- κέινο κπνξεί λα ππνδεηθλύεη έλαλ (1) 

ππνςήθην σο ηαθηηθό θαη έλαλ (1) σο αλαπιεξσκαηηθό. 

 5. Ζ ππόδεημε ππνςεθίσλ γίλεηαη από ηα ζσκαηεία - κέιε εγγξάθσο, κε απόθαζε ηνπ 

Γ.Σ. ηνπο, ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ ζπλεξρόκελε, γηα ηελ εθινγή ηνπο, 

Γεληθή Σπλέιεπζε θαη έσο ηελ 14.00 κ.κ. ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο, πνπ είλαη ε Παξαζθεπή, 11 

Ηνπλίνπ 2021. Ζ θαηάζεζε ηεο ππνςεθηόηεηαο κπνξεί λα γίλεη θαη απηνπξνζώπσο από ηνλ 

ππνςήθην ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν, από απηόλ, πξόζσπν. Έσο ηελ αλαθήξπμε ησλ 

ππνςεθίσλ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Δ.Π.Σ. ΚΟΕΑΝΖΣ: 

α) Βεβαίσζε ηνπ Σσκαηείνπ όηη ν ππνςήθηνο είλαη κέινο ηνπ θαη ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλνο,  

β) Πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη  

γ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ όηη δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

 Υπνςεθηόηεηα κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε δηθαηνύκελν λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη κέινο 

αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ - κέινπο ηεο Έλσζεο, ην νπνίν (αζιεηηθό ζσκαηείν) ζπγθεληξώλεη ηηο 

αλσηέξσ ππό ζηνηρείν έλα (1) ηξεηο πξνϋπνζέζεηο. 

 6. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δ.Π.Σ. ΚΟΕΑΝΖΣ αλαθεξύζζεη ηνπο ππνςεθίνπο πξνο 

εθινγή, κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκέξα πξηλ από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε θαη θαηαξηίδεη ην 

ςεθνδέιηην εθινγήο. 

 7. Γηεπθξηλίζεηο θαη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ γηα ηηο άλσ δηαδηθαζίεο, βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζε ησλ κειώλ ζηα Γξαθεία ηεο Δ.Π.Σ. ΚΟΕΑΝΖΣ.  

Για την Ε.Π.Σ. Κοζάνης 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ   

               


