
             

            ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

                                          Α. Ορισμός 

1)   Οι Τοπικές Επιτροπές είναι οι εκπρόσωποι της Ε.Ο.Τ. στη 

συγκεκριμένη περιφέρεια μέσα στα όρια του παρόντος κανονισμού , 

των αποφάσεων  του Δ.Σ. της  Ε.Ο.Τ. και των γεωγραφικών ορίων που 

έχει ορίσει με την απόφαση του της 20-11-2015. 

2)  Οι  Τοπικές Επιτροπές δεν έχουν νομική υπόσταση και για να έχουν 

ισχύ οι πράξεις-αποφάσεις  τους πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Τ. 

                                         Β. Σκοπός 

1) Η διοργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων του αγωνιστικού 

προγράμματος ΕΟΤ στην περιοχή της σε συνεργασία με τον τοπικό 

σύλλογο, καθώς και τοπικών αγώνων με συμμετοχή σωματείων της 

δύναμής τους. 

2) Η μέριμνα για την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση της τοξοβολίας 

στην περιοχή τους. 

3) Η παρακολούθηση και η υποβοήθηση του έργου των σωματείων, 

καθώς και η συνεργασία με αυτά. 

4) Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στην Ομοσπονδία, σχετικά με 

την ανάπτυξη του αθλήματος, τους χώρους προπόνησης και αγώνων και 

ότι άλλο κρίνουν αυτές. 

5) Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων για 

αθλητές, κριτές και προπονητές. 

6) Η συνεργασία των Τοπικών Επιτροπών ΕΟΤ, για ανταλλαγή απόψεων 

για την ανάπτυξη και βελτίωση του αθλήματος. 

7) Η εκτέλεση κάθε άλλου έργου που τους ανατίθεται από το Δ.Σ. 

Ομοσπονδίας. 
  

 

 



 
                             

                                   Γ. Συγκρότηση-Λειτουργία 

1) Οι Τοπικές Επιτροπές συγκροτούνται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Τ. και αποτελούνται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) 

αναπληρωματικό. 

      Συγκεκριμένα ,το κάθε σωματείο της Τοπικής Επιτροπής υποβάλλει  

προτάσεις αναφέροντας τους εκπροσώπους του (τακτικό και 

αναπληρωματικό) για την Επιτροπή. 

      Για την διενέργεια των πρώτων και μόνο αρχαιρεσιών (για το έτος 

2016) ,το αρχαιότερο σωματείο της κάθε Τοπικής Επιτροπής  καλεί τους 

εκπροσώπους των υπολοίπων σωματείων σε μέρα και ώρα που 

καθορίζει στην έδρα της Επιτροπής καθώς και την προθεσμία ορισμού 

εκπροσώπων.  

   Οι εκπρόσωποι εκλέγουν εφορευτική επιτροπή και διενεργείται 

μυστική ψηφοφορία. Το πλειονοψηφήσαν μέλος καλεί μέσα σε (8) οκτώ 

ημέρες τα υπόλοιπα 2 (δύο) κατά σειρά πλειοψηφίας εκλεγμένα μέλη 

σε πρώτη συνεδρίαση .Σε αυτή συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με 

μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο ,τον Γραμματέα και τον Ταμία της 

Επιτροπής. Ο 4ος κατά σειρά πλειοψηφίας εκπρόσωπος είναι το 

Αναπληρωματικό μέλος της Τοπικής Επιτροπής. 

 Στις επόμενες από αυτήν του 2016  αρχαιρεσίες το απερχόμενο Δ.Σ.  

είναι αυτό που καλεί τους εκπροσώπους των σωματείων. 

2) Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν υποβάλλει πρόταση 

εκπροσώπου του στο διάστημα που αναφέρεται στην πιο πάνω 

παράγραφο, τότε η Ε.Ο.Τ. δύναται να προβαίνει σε τοποθέτηση 

κάποιου ο οποίος κρίνεται απαραίτητος λόγω ειδικών γνώσεων ή λόγω 

πολυετούς εμπειρίας. Σε περίπτωση απουσίας εκπροσώπου, το 

σωματείο δύναται να εκπροσωπηθεί  με εξουσιοδότηση από 

εκπρόσωπο άλλου σωματείου. 

3) Η Θητεία των μελών της κάθε Τοπικής Επιτροπής είναι  τριετής. 



 
4) Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή θανάτου μέλους,  αν δεν 

υπάρχει αναπληρωματικό , αυτό αντικαθίσταται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ 

5) Δεν δύναται να τοποθετηθούν μέλη  στις Τοπικές Επιτροπές 

πρόσωπα που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Ν 2725/99. 

6) Το Δ.Σ. της Τοπικής Επιτροπής  συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά, 

τουλάχιστον μια φορά στους δύο μήνες και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει 

αναγκαίο . 

7) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της κάθε Τοπικής Επιτροπής λαμβάνονται με 

φανερή ψηφοφορία .Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου 

είναι καθοριστική. 

8) Το Δ.Σ. της κάθε Τοπικής Επιτροπής υποχρεούται σε κάθε 

συγκρότηση του σε σώμα ή μετά από οποιαδήποτε μεταβολή της 

σύνθεσης του, ατόμων ή θέσεων να αποστείλει το συντομότερο στην 

Ε.Ο.Τ. την σύνθεση του  νέου Δ.Σ.  

9) Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των Τοπικών Επιτροπών δύναται να 

παρακολουθεί  μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. 

10)  Το Δ.Σ. της Τοπικής Επιτροπής υποχρεούται να εφαρμόζει το 

καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. 

11) Κάθε χρόνο και εντός του μηνός Ιανουαρίου το Δ.Σ. της κάθε 

Τοπικής Επιτροπής υποχρεούται να υποβάλλει στην Ε.Ο.Τ., οικονομικό 

απολογισμό του έτους που διανύθηκε , όπως επίσης και τα 

δικαιολογητικά των δαπανών που διενήργησε. 

12) Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. δικαιούται να προβεί στην έκπτωση του Δ.Σ. της 

Τοπικής Επιτροπής αν αυτή παρέλειψε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε 

χρόνου να αποστείλει τον οικονομικό της απολογισμό ή μετέβαλλε την 

διάθεση χρημάτων χωρίς έγγραφη  έγκριση του . 

13)  Κάθε Τοπική Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει  στο Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Τ. αναλυτική έκθεση του έργου της ανά τρίμηνο καθώς και γενική 

έκθεση για την αγωνιστική δραστηριότητα στην περιοχή της. 



 
14) Σωματείο που ανήκει σε άλλη Τοπική Επιτροπή, δύναται να 

συνδιοργανώνει αγώνες με σωματείο άλλης  Τοπικής Επιτροπής, μετά 

από έγκριση του Δ.Σ. της Τοπικής Επιτροπής που θα διοργανωθεί ο 

αγώνας. 

15) Οικονομικοί πόροι της κάθε Τοπικής Επιτροπής είναι οποιαδήποτε 

επιχορήγηση από την Ε.Ο.Τ., επιχορηγήσεις από πρωτοβάθμιους ή 

δευτεροβάθμιους  φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα δύο (2) ευρώ 

από την συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες που διοργανώνονται 

στα όριά τους, χορηγίες ,δωρεές ή έσοδα από κάθε είδους εκδήλωση 

που διοργανώνει η Τ.Ε., μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. 

 


