
 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ [ΟΕΒΑΣ] 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

1. Ως μέλη εγγράφονται Σύνδεσμοι [ΣΕΒΑΣ] που καλλιεργούν το άθλημα του Βετερανισμού στον 

Κλασσικό Αθλητισμό [Στίβο].  

2. Κάθε Αθλητικό Σωματείο  που θέλει να γραφεί μέλος στην Ο.Ε.Β.Α.Σ και να υπαχθεί 

στη δύναμή της πρέπει να το ζητήσει γραπτά και να συνυποβάλλει απαραίτητα και τα 

παρακάτω έγγραφα: 

 Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής (Γ.Γ.Α),ότι αναγνωρίζεται σαν Αθλητικό Σωματείο. 

 Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης που το αναγνωρίζει σαν σωματείο. 

  Επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού του,θεωρημένου από το αρμόδιο Δικαστήριο 

[Πρωτοδικείο η Ειρηνοδικείο] και τυχόν αντίγραφο Εσωτερικού Κανονισμού. 

  Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου,ότι γράφτηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων 

σωματείων. 

 Γραπτή δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι αποδέχεται το ισχύον Καταστατικό της 

ΟΕΒΑΣ και τις αποφάσεις που εκδίδουν το ΔΣ και οι επιτροπές που προβλέπει το 

καταστατικό που μ’αυτό δίνει την ευχέρεια να δημιουργηθούν. 

  Κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του,ότι έχει δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές 

στα αγωνίσματα των Βετεράνων όπως και ονομαστική κατάσταση των αθλητών,(Άνδρες-

Γυναίκες) μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων άθλησής των.  

 Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ενός σωματείου ή της σύνθεσης της διοίκησής 

του,πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερλων στην 

Ο.Ε.Β.Α.Σ. 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ [ΣΕΒΑΣ] – Άρθρο 5 

1. Για τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ αθλητικού σωματείου-μέλους της Ο.Ε.Β.Α.Σ. από την δύναμή 

του,απαιτείται σχετική πρόταση δύο (2) τουλάχιστον σωματείων – μελών ή του 

Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και απόφαση της τελευταίας 

αιτιολογημένη,που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των 

μελών της.Το σωματείο για το οποίο γίνεται συζήτηση έχει μόνο δικαίωμα λόγου. 

2. Το σωματείο διαγράφεται για τους παρακάτω περιοριστικούς αναφερόμενους 

λόγους:  

α) Αν στερήθηκε της δικαστικής αναγνώρισης ως σωματείο 

β) Αν στερήθηκε της διοικητικής αναγνώρισης ως αθλητικού Σωματείου. 

γ) Αν για δύο συνεχή χρόνια δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 

περίπτωση Β και Γ του Άρθρου 10 του Καταστατικού της Ο.Ε.Β.Α.Σ. 

(παρ.6,περίπ.β-Τα αθλητικά σωματεία που με υπαιτιότητά τους,κατά τους δώδεκα 

προηγούμενους από την Γενική Συνέλευση μήνες,δεν έχουν συμμετοχή σε δύο 

τουλάχιστον επίσημες διοργανώσεις αθλημάτων Ο.Ε.Β.Α.Σ, η οποία συμμετοχή 

αποδεικνύεται από επίσημο φύλλο αγώνα.) και 

(παρ.6,περίπ.γ-Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα του 

Βετερανισμού όταν κατά τους δώδεκα (12) προηγούμενους από τη Γενική Συνέλευση 

μήνες δεν έχουν με υπαιτιότητά τους συμμετοχή με τρεις (3) το ολιγότερο αθλητές σε 

δύο τουλάχιστον επίσημες διοργανώσεις,η οποία συμμετοχή αποδυκνύεται από τα 

φύλλα αγώνων.Σαν επίσημη διοργάνωση θεωρείται κάθε διοργάνωση που έχει 

εξαγγελθεί και οργανωθεί από την Ο.Ε.Β.Α.Σ.) 

Όταν προκύψει περίπτωση διαγραφής μέλους από την Ο.Ε.Β.Α.Σ. η Γενική Συνέλευση 

πρέπει να συγκληθεί από το Δ.Σ. το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από της 

αποφάσεως του Δ.Σ. 

  

 


