
ΚAΤΑΣΤΑΤ1ΚΟ 

 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΛΣ 

(Ε.Γ.O) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1  : ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

1. Ιδρύεται η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) με επωνυμία στην αγγλική 

γλώσσα Ηellenic Gymnastics Federation με έδρα το Μαρούσι Αττικής και συγκεκριμένα κτίριο 
δέλτα  (Δ) πρώην Ξενώνες των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., επί της Λεωφόρου Κηφισίας 

αρ.37. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. η έδρα δύναται να μεταφερθεί 

σε άλλο Δήμο της Περιφέρειας Αττικής. Για τη μεταφορά της έδρας της Ομοσπονδίας εκτός 

των ορίων της Περιφέρειας Αττικής απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. 
με πλειοψηφία 3/4 των μελών με δικαίωμα ψήφου. Η Ε.Γ.Ο. αποτελεί για την Ελλάδα την 

Ομοσπονδία των Σωματείων που καλλιεργούν τα αθλήματα της Γυμναστικής, που είναι 

Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική, Ακροβατική Γυμναστική, Τραμπολίνο, 
Αερόβια Γυμναστική, Γυμναστική για Όλους, Γυμναστικής Ομαδικών Αθλημάτων 

(TeamGym) και της Καλλισθενικής Γυμναστικής (Street workout and Calisthenics) ή 

οποιοδήποτε άλλο αγώνισμα της Γυμναστικής, το άθλημα του Μπόουλινγκ και το Παρκούρ. 
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ως άθλημα που υπάγεται στην Ε.Γ.Ο. κάθε 

αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα η οποία υπάγεται σε διεθνείς ομοσπονδίες που έχουν 

τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 

2. Η Ε.Γ.Ο. έχει ως σκοπό, να επεξεργάζεται και να υλοποιεί προγράμματα για την ανάπτυξη, 
διάδοση και καλλιέργεια των αθλημάτων που υπάγονται σ' αυτήν, την υλοποίηση αθλητικών 

και επιστημονικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια της χώρας και αθλητικούς φορείς, 

την ανάπτυξη του φιλάθλου πνεύματος, την προσέλκυση της νεολαίας για την ανάπτυξη 
φιλίας και συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Για 

τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ιδίως με το 

Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Ανώτατο 

Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
κρατικούς και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς φορείς και ινστιτούτα που έχουν 

σχέση με τον αθλητισμό και παρεμφερείς σκοπούς με την Ομοσπονδία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΜΕΣΑ - ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ 

Η Ε.Γ.Ο. επιτυγχάνει τους σκοπούς της : 
α) με την εποπτεία και τον έλεγχο στις αθλητικές ενώσεις και στα αθλητικά σωματεία που 

υπάγονται στη δύναμη της και με την επικοινωνία τους με αυτά. Η εποπτεία και ο έλεγχος 

συνίσταται στην εφαρμογή από τα μέλη της Ομοσπονδίας των κανονισμών του άρθρου 27 

του Ν. 2725/99 ως αυτός ισχύει σήμερα και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) με την τέλεση, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς πανελληνίων 

πρωταθλημάτων, πανελληνίων και τοπικών διασυλλογικών αγώνων , αγώνων κυπέλλου και 
κάθε μορφής αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων των αθλημάτων της.  

γ) με την επικοινωνία της με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και τους 

Οργανισμούς στις οποίες είναι μέλος η ΕΓ.Ο. που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με 

τη συνεργασία μαζί τους στη διοργάνωση αθλητικών αγώνων γενικότερης σημασίας σε 
αθλήματα που ανήκουν στην Ε.Γ.Ο.  

δ) Με την μέριμνα της για την κατάρτιση και την επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και σεμιναρίων των υπαλλήλων, των κριτών, των προπονητών και των μελών 
των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και της 

Ομοσπονδίας 

ε) με τη διεξαγωγή  έρευνας σε  επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν τον αθλητισμό 
και 



στ) με τη συνεργασία της με τη Γ.Γ.Α. για την ανέγερση ή παραχώρηση γυμναστηρίων και 
προπονητικών αιθουσών στα οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας τους και την οικονομική 

εκμετάλλευση αυτών, καθώς και με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παραχώρηση προπονητικών αιθουσών σε σωματεία – 

μέλη της Ε.Γ.Ο. 
ζ) Με την επικοινωνία της με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και τους 

Οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με την συνεργασία μαζί τους στη 

διοργάνωση Αθλητικών Αγώνων γενικότερης σημασίας σε Αθλήματα που ανήκουν στην 
Ε.Γ.Ο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 :ΜΕΛΗ  
1.Μέλη της Ε.Γ.Ο. είναι τα αθλητικά σωματεία και οι αθλητικές ενώσεις που έχουν έδρα 

στην Ελλάδα και καλλιεργούν αθλήματα που υπάγονται σ' αυτήν. 

2.Κάθε αθλητικό σωματείο και αθλητική ένωση που θέλει να γραφεί ως μέλος της Ε.Γ.Ο. 

και να υπαχθεί στη δύναμη της, πρέπει να το ζητήσει εγγράφως και να συνυποβάλλει 
απαραίτητα και τα παρακάτω έγγραφα : 

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει ως σωματείο. 

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του. 
γ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί εγγραφής στο οικείο βιβλίο 

αναγνωρισμένων σωματείων.  

δ)Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ε) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα. 

στ) Γραπτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό 

και τις αποφάσεις που εκδίδουν το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο  και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που 

προβλέπει το παρόν καταστατικό ή που αυτό δίνει την ευχέρεια να δημιουργεί.  
ζ) Κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

η) Παράβολο εγγραφής, το χρηματικό ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

της Ομοσπονδίας. 

θ) Γραπτή δήλωση του Δ.Σ. ότι το σωματείο δεν συστεγάζεται σε αθλητική επιχείρηση 

(ιδιωτικό γυμναστήριο). 

ι) Αντίγραφο σύμβασης που έχει συνάψει το σωματείο με προπονητή που κατέχει άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος στο αντίστοιχο άθλημα της Ομοσπονδίας που καλλιεργεί, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

ια) Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το 

αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή 
ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων 

πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, 

την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. 
3. α)  Το Δ Σ της Ε Γ Ο. υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 

υποβολή ή από την επίδοση της αίτησης , να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο Σωματείο 

η  αθλητική ένωση την απόφαση του. 

β) Κατά της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. το ενδιαφερόμενο Σωματείο 
δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο δικαστήριο και να ζητήσει την 

εγγραφή του κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. Κ.Πολ.Δ. Αν περάσει άπρακτη η 

προθεσμία του εδαφ. α' της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι το Σωματείο 
ενεγράφη μέλος της Ε.Γ.Ο. 

4. Τα Σωματεία που εγγράφονται στην Ε.Γ.Ο. αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας δύο (2) χρόνια μετά την εγγραφή τους σ' αυτήν και εφόσον 
πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος και του νόμου. 

5. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού σωματείου – μέλους της ΕΓ.Ο. ή της σύνθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερών στην Ε.ΓΟ. 
6. Τα σωματεία - μέλη της Ε.Γ.Ο. υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών μετά την εγγραφή 

τους στην Ομοσπονδία να εγγραφούν ως μέλη στην αθλητική ένωση στην οποία υπάγονται 

γεωγραφικά. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα σωματεία που είναι ήδη μέλη της Ε.Γ.Ο. και 



δεν έχουν εγγραφεί ως μέλη στην αθλητική ένωση. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της 
ανωτέρω υποχρεώσεως από τα σωματεία, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφαση του δύναται 

να επιβάλει σε αυτά πειθαρχικές ποινές του άρθρου 35 του παρόντος. 

7. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ε.Γ.Ο. ή τις αντίστοιχες 
διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζει τις λεπτομέρειες 

διεξαγωγής των αγώνων και της συμμετοχής των αθλητών σε αυτούς». 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : _Δ1ΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1.α) Για τη διαγραφή αθλητικού συλλόγου - μέλους της Ε.Γ.Ο. από τη δύναμη της , 

απαιτείται σχετική πρόταση δύο (2) τουλάχιστον Συλλόγων - μελών ή του Δ.Σ. προς τη 
Γενική Συνέλευση και απόφαση της τελευταίας αιτιολογημένη, που λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών της. 

β) Για τη διαγραφή αθλητικής ένωσης, μέλους της Ε.Γ.Ο., απαιτείται σχετική πρόταση 

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας προς τη Γενική Συνέλευση και αιτιολογημένη απόφαση της με 
πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών της. 

2. Το αθλητικό σωματείο διαγράφεται από μέλος της Ε.Γ.Ο. για τους παρακάτω 

περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: 
α) Αν στερήθηκε της δικαστικής αναγνώρισης. 

β) Αν διαλύθηκε με απόφαση της Γ. Σ. των μελών του. 

γ) Αν ανακλήθηκε η ειδική αθλητική του αναγνώριση. 
δ) Αν για τρία (3) συνεχή έτη δεν έχει συμμετοχή σε αγώνες που διοργανώνει η Ε.Γ.Ο., 

σ' ένα τουλάχιστον από τα αθλήματα που η Ομοσπονδία καλλιεργεί. 

      ε) Εάν δηλώσει γραπτά προς την Ε.Γ.Ο. ότι αποχωρεί. 

3. Η αθλητική ένωση διαγράφεται από μέλος της Ε.Γ.Ο. για τους παρακάτω περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους: 

α) Αν στερήθηκε της δικαστικής αναγνώρισης. 

β) Αν διαλύθηκε με απόφαση της Γ. Σ. των μελών της. 
γ) Αν ανακλήθηκε η ειδική αθλητική της αναγνώριση. 

δ) Αν δεν εφαρμόζει τους ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. 
Όργανα της Ε.Γ.Ο. είναι: 

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

β) Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες. 
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο . 

δ) Η Δικαστική Επιτροπή. 

ε) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
στ) Κάθε επιτροπή, διοικητική, οικονομική, τεχνική, που προβλέπεται από το παρόν 

καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο 
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Γ.Ο. και έχει το δικαίωμα να 

αποφασίζει για θέματα που αφορούν την Ε.Γ.Ο, ιδίως να τροποποιεί το καταστατικό, να 

εκλέγει τα όργανα της Ε.Γ.Ο., να εκλέγει τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας και τον 
αναπληρωτή του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), να εγκρίνει τον απολογισμό, 

ισολογισμό και προϋπολογισμό της ομοσπονδίας, να  ελέγχει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο, να 

διαγράφει μέλη  και να  ψηφίζει  τους  προβλεπόμενους  από   το  Ν.2725/1999  Ειδικούς 
Κανονισμούς.  Η  Γενική  Συνέλευση  αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν 

προβλέπεται από το καταστατικό. 

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, ύστερα από 

πρόσκληση του Δ.Σ. στη χρονική περίοδο α' τριμήνου κάθε χρόνου. 
3. Στις τακτικές συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφαση του: 

α) την έκθεση πεπραγμένων του Δ. Σ. 

β) τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου καθώς και τον  



προϋπολογισμό του επομένου. 
γ) την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.  

δ) κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού ή της 

έγκρισης εσωτερικών κανονισμών. 

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση των τριών 
πέμπτων (3/5) των μελών της Ε.Γ.Ο. που έχουν δικαίωμα ψήφου στην οποία αίτηση πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται ειδικά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνουν  

για συζήτηση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε ημερών 
από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέματα στα οποία θα 

συλλαμβάνονται οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση. 

4.α) Τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ.. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση 
δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 

ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας 

καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία 
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο 

κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το 

τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 
του ν. 4714/2020 (Α` 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη 

του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο 
κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. 

β)Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ' αυτές το πενήντα τοις 

εκατό (50%) συν ένας τουλάχιστον, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων μελών 

που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία, γίνεται νέα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, 

στην οποία υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες αντιπρόσωπους με δικαίωμα ψήφου. 

γ) Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών, αν το αποφασίσει η Γ.Σ   

εκτός από εκείνα τα θέματα για τα οποία χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος. 

δ) Στα προσωπικά θέματα η Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.  
ε) Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο σε συνεδρίαση του, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την 

διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την νομιμότητα και εγκυρότητα της συμμετοχής 

των αντιπροσώπων των σωματείων -  μελών της και τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενα 
κωλύματα αυτών και επικυρώνει τον κατάλογο των αντιπροσώπων. Κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και προς της ενάρξεως των εργασιών ελέγχει την 

απαρτία αυτή. 
5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει:  

α) Τριμελές προεδρείο των εργασιών της , αποτελούμενο από πρόεδρο και δύο (2) μέλη. 

6 . Η Γ.Σ για εκλογή νέας διοίκησης πραγματοποιείται: 

α) Όταν λήγει η θητεία του Δ.Σ. 
β) Όταν τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας του και γενικά όταν 

δε δύναται να εκπληρώσει τα καθήκοντα και το σκοπό του και 

γ) Όταν το ζητήσει το 50% συν ένα, των σωματείων - μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα 
ψήφου. 

Στις Γ.Σ. μετέχουν και τα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου,  έστω και αν δεν είναι 

αντιπρόσωποι Συλλόγων. 
Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται και καταχωρούνται συνοπτικά 

στο οικείο βιβλίο πρακτικών. 

7. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται οι Γ.Σ. να διεξαχθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης 

ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, 
περισσότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: Zoom, Skype, Webex). Εφόσον 

πρόκειται για Γ.Σ. που μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η 

διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, οι ψηφοφορίες για τη 
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λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, καθώς 
και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των 

καταστατικών οργάνων, υλοποιούνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώπιον της εφορευτικής 

επιτροπής της παρ. 5, του άρθρου 14, του Ν. 2725/99, μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. 

1.Στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα 
αθλητικά σωματεία - μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο - μέλος της Ομοσπονδίας 

εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο 
αναπληρωτής του. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Γ.Ο. το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες προ της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος και ο 

αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο 
σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική 

Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση 

αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 
 2.Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ο. έχει κάθε αθλητικό 

σωματείο – μέλος της Ε.Γ.Ο.  που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο 

ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και 
τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη 

συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές 

διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος 

στα αθλήματα όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο ένα (1) του παρόντος και είναι 
ενταγμένα στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσημες αθλητικές 

διοργανώσεις είναι αποκλειστικά και μόνο όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό 

πρόγραμμα της Ομοσπονδίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε 
αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων 

που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που 

διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας 

ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των 
δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη 

αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση 

του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής 
ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής 

Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, 

προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 
88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει 

γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3.  

3. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ε.Γ.Ο. έχει μόνον μέλος αθλητικού 

σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, 
εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να 

εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του 
οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, 

κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Από κάθε σωματείο – μέλος της 

Ομοσπονδίας μόνο ένα μέλος του δύναται να είναι υποψήφιο για κάθε ένα από τα 
καταστατικά όργανα της Ε.Γ.Ο. (Πρόεδρος, μέλος Δ.Σ., μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

Δικαστικής Επιτροπής). 

  4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων της 

Ομοσπονδίας διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει 
υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός 

αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την 

περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του 
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οποίου εδρεύει η Ομοσπονδία, κατόπιν αιτήσεως της Ομοσπονδίας. Τα υπόλοιπα δύο (2) 
μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση.  

5. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ο. μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων - μελών της. Στην περίπτωση αυτή οι αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της Ομοσπονδίας διεξάγονται ταυτόχρονα μόνο 

στις έδρες των υποκείμενων αθλητικών ενώσεων. Για τη συγκρότηση τόσο των επιμέρους 

εφορευτικών επιτροπών, όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που λειτουργεί στην 
έδρα της ομοσπονδίας, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 14, του Ν. 2725/99. Πλην 

των δικαστικών αντιπροσώπων, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη, τόσο των κατά τόπους 

εφορευτικών επιτροπών όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, με ισάριθμα, σε κάθε 
περίπτωση, αναπληρωματικά, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας, κατά 

τη συνεδρίαση στην οποία ελήφθη η απόφαση του πρώτου εδαφίου. Η κεντρική εφορευτική 

επιτροπή συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από τις κατά τόπους ενώσεις - μέλη της 

ομοσπονδίας και εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή των 
αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων μπορούν να παρίστανται και να παρακολουθούν τη 

διαδικασία εκπρόσωποι των υποψηφίων. 

6. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. διεξάγονται με 
ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε 

δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του 

ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 
προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα 

ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο 

και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει 

παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον 
υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους 

σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, 

συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών 
προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην 

επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που 

συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία 

λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων 
ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του 

υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος 
εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την 

πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.  

7.Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για 
ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη 

γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από 

κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς 

εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που 
γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

8. Ο Α’ αντιπρόεδρος, ο Β’ αντιπρόεδρος,  ο Γ’ Αντιπρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας ο 
Ταμίας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Έφορος Υλικού του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την 

πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται από τον Πρόεδρο με σκοπό τη συγκρότησή του σε 
σώμα. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, 

τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και για τις αντίστοιχες θέσεις εκλέγονται οι υποψήφιοι 

που συγκέντρωσαν τη σχετική πλειοψηφία. 

Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή 
εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, αφού προηγουμένως η κενή θέση 

καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε 



περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. δεν εξαντλήσει 
τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό 

διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών 

και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού της Ε.Γ.Ο. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. 

1.Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του  

έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. 
2. α) Εάν μέλος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. , εκλεγεί μέλος Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας ή 

αθλητικής ένωσης άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το 

πρώτο αξίωμα. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας , διαπιστώνεται η επέλευση της πιο 

«άνω παραίτησης. 
β)  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. δεν εξαντλήσει τη θητεία για 

την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του 

προηγούμενου.  
γ)  Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. ορίζεται σε δεκαπέντε (15), εκ των οποίων 

ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα 

δύο φύλλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλλου είναι 
τουλάχιστον ίσος με το 1/3 του αριθμού των προς εκλογή θέσεων συνυπολογιζόμενης και 

αυτής του Προέδρου. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά και πέντε (5) 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. για τα οποία ισχύει η ποσόστωση του ανωτέρω εδαφίου. Τα 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. καταλαμβάνουν τις θέσεις των αποχωρούντων, εκπιπτόντων 
ή αποβιωσάντων συμβούλων. 

δ)Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου 

και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόμη και αν η ομοσπονδία 
καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο 

αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των 

αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος 

αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο 

εδ. γ’  του  παρόντος άρθρου του καταστατικού της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα 

(1) μέλος. 
3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. εκλέγονται από τους αντιπροσώπους των σωματείων με 

τους περιορισμούς του παρόντος. 

4. Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις 
των άρθρων 3, 12 και 21 του Ν. 2725/1999. 

5. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. όποιος έχει 

συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν 

επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες 

φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες 

θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη 

συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε 

οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο., δύναται, όμως, να αναλάβει 
άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της 

παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

6. Εάν  ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης 
μειωθεί κάτω των εννέα (9) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές πρέπει να συγκληθεί 

από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι ενεργούν από κοινού έκτακτη Γ.Σ. 

για την ανάδειξη νέας διοίκησης.  



Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα 
όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. 

δικαιολογώντας και την αίτησή τους. 

Το Δ.Σ της Ε.Γ.Ο. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη του. 

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή  ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία 
προκειμένου για προσωπικά θέματα ή όταν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων επικυρώνονται από το Δ.Σ.. 
Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. έχει δικαίωμα να εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες θα καθορίζει τον 

τρόπο λειτουργίας επικοινωνίας και αλληλογραφίας με τις αθλητικές ενώσεις και τα 

αθλητικά σωματεία . 
Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με ξένες ομοσπονδίες.  

Καμιά  αθλητική   συνάντηση   των   σωματείων  και των Αθλητικών  Ενώσεων  με  ξένα 

σωματεία ή ομοσπονδίες δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή άδεια της Ε.Γ.Ο.  

Στα πλαίσια του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τους τρεις 

Αντιπροέδρους, τον Ταμία και τον Έφορο Υλικού. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. της 

Ε.Γ.Ο. συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα και 
έργο έχει την υλοποίηση των αποφάσεων του  Δ.Σ., την επίλυση προβλημάτων που 

ανακύπτουν στο χρονικό διάστημα μέχρι την  σύγκληση του  Δ.Σ.  και την εισήγηση θεμάτων 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής τελούν υπό την 
έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και τίθενται σ' αυτό προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη 

συνεδρίαση του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.» 

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδεικτικά, μνημονευόμενες 

είναι: 
α) Να διοικεί την Ομοσπονδία. 

β) Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, ενώπιον κάθε Αρχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 

σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις. 

γ) Να λαμβάνει αποφάσεις και να δίνει λύσεις σε όλα τα κατεπείγοντα ζητήματα και τεχνικών 
υποθέσεων και να τις διεκπεραιώνει άμεσα. 

δ) Να καταρτίζει τα διάφορα αγωνιστικά προγράμματα και να επιμελείται για την ομαλή και 

πλήρη πραγματοποίηση τους, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 
ε) Να επιβλέπει τη τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών από μέρους όλων των 

σωματείων - μελών. 

στ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την ψήφιση και κάθε αναγκαία συμπλήρωση και 
τροποποίηση των Κανονισμών του άρθρου 27 του Ν. 2725/99, επιμελούμενο κάθε σχετικής 

προεργασίας και προπαρασκευής. 

ζ) Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις και τίτλους ή βραβεία σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί 

στο χώρο της Γυμναστικής και έπαθλα στους νικητές. 
η) Να επιλύει διαφορές ή διενέξεις αναφυόμενες κατά την τέλεση των αγώνων, σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς και των, εκάστοτε ισχυόντων Νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων. 

θ) Να εκδικάζει ενστάσεις κατά του κύρους τελεσθέντων αγώνων. 
ι) Να επιβάλει κυρώσεις και ποινές σε σωματεία, διοικητικούς παράγοντες αυτών, διαιτητές, 

προπονητές και αθλητές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και 

των οικείων Κανονισμών και Νόμων. 
ια) Να ερμηνεύει διατάξεις του Καταστατικού ή των Κανονισμών σε περίπτωση 

διφορούμενης αιτίας ή αμφισβητουμένων σημείων, μέχρι σχετικής απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης. 

ιβ) Να αποφασίζει για την εγγραφή, στην Ομοσπονδία, νέων μελών. 
ιγ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την διαγραφή σωματείων - μελών. 

ιδ) Να συγκροτεί Επιτροπές, να διορίζει τα μέλη των Επιτροπών, να προσλαμβάνει έμμισθο 

προσωπικό, να προάγει ή απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές 



και τις λοιπές σχέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους Νόμους και τα συμφέροντα της 
Ομοσπονδίας. 

ιε) Να εκδίδει δελτία ή άδειες αθλητών, επ’ ονόματι αυτών και των σωματείων, να ανανεώνει 

και ακυρώνει δελτία και άδειες, να εγκρίνει μεταγραφές, σύμφωνα με, τις προς τούτο, 

ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικό, των Κανονισμών, των Νόμων ή των Υπουργικών 
Αποφάσεων και, γενικά, να διακανονίζει και ελέγχει τις μεταγραφικές κινήσεις και τις 

μεταβολές των αθλητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποκλειστική μέριμνα να είναι 

αυτές σύμφωνες με την φίλαθλη ιδιότητα και τους ισχύοντες Κανονισμούς και Νόμους. 
ιστ) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας, να καταρτίζει τον ετήσιο 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που υποβάλλεται προς έγκριση στην Γ.Γ.Α. καθώς και 

τον απολογισμό, για υποβολή προς έγκριση του από την Γενική Συνέλευση και να ρυθμίζει 
την εκτέλεση των οικείων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τις λοιπές 

ανάγκες και δυνατότητες. 

ιζ) Να λαμβάνει και εφαρμόζει, γενικά, κάθε μέτρο, για την διοικητική διαχειριστική, τεχνική 

και καταστατική πληρότητα της οργάνωσης, τόσο της ομοσπονδίας, ως Διοικούσας Αρχής, 
όσο και των σωματείων – μελών της. 

ιη)Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις όποτε το κρίνει σκόπιμο και 

αναγκαίο 
ιθ)Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού. 

Το Δ.Σ. δύναται, με απόφαση του, να εκχωρεί και να μεταβιβάζει στις διάφορες Επιτροπές 

της Ε.Γ.Ο. μέρος των αρμοδιοτήτων του και δικαιοδοσίας του στην Εκτελεστική Επιτροπή 
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και να ανακαλεί όσες έχουν εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί. 

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. συνεδριάζει στ γραφεία της Ομοσπονδίας. Σε έκτακτες περιπτώσεις με 

απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. οι συνεδριάσεις  του Δ.Σ. δύνανται να διεξαχθούν με τη 

χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη 
επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: 

Zoom, Skype, Webex). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. : 

Εκπροσωπεί την Ε.Γ.Ο. σε όλες της τις σχέσεις με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής 
διοικητικής φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε οργανισμού, 

Τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.. 

Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ' αυτές και 
καταρτίζει με το Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. 

Ο Πρόεδρος διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις της Ε.Γ.Ο., σύμφωνα με τις αποφάσεις που 

λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και όλα τα 

έγγραφα που έχουν σχέση με την Ε.Γ.Ο. 

Υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και 

πληρωμών, όπως επίσης συναλλαγματικές ή επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή 
αξία. 

Αριθμεί και μονογραφεί μαζί με το Γεν. Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί η Ε.Γ.Ο., 

εποπτεύει τις εργασίες και τα όργανά του, επιμελείται της εφαρμογής του καταστατικού και 
των κανονισμών της Ε.Γ.Ο. και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία 

της Ε.Γ.Ο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Ε.Γ.Ο. όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, 

σε όλα τα καθήκοντα του. 

Εάν ο Πρόεδρος και Ο Α' Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν, τους αντικαθιστά στα 
καθήκοντα τους ο Β' Αντιπρόεδρος. Εάν ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι κωλύονται ή 

απουσιάζουν τους αντικαθιστά στα καθήκοντα τους ο Γ’ Αντιπρόεδρος. 

 



ΑΡΘΡΟ 12 ; 
Ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Γ.Ο. 

 

Διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, μεριμνά για 

την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των τακτικών και εκτάκτων Γ.Σ. τα οποία 
επικυρώνει το προεδρείο τους.  

Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού και των υπηρεσιών της Ε.Γ.Ο. και 

παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των επιτροπών και των οργάνων της. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13: 
Το Γενικό Γραμματέα βοηθά στα καθήκοντα του ο Ειδικός Γραμματέας και τον αναπληρώνει 

όταν αυτός κωλύεται. 

Με απόφαση του Δ.Σ., το Γεν. Γραμματέα μπορεί να αναπληρώσει και άλλο μέλος του Δ.Σ 

εφόσον ο Ειδικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται. 
 

ΑΡΘΡΟ   14   : 

Ο Ταμίας της Ε.Γ.Ο. 
 

 α) Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Ε.Γ.Ο. ενεργεί τις εισπράξεις και τις 

πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τα γραμμάτια 
εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών 

β) Καταθέτει χρήματα στο όνομα της Ε.Γ.Ο. σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα,  

γ) Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γεν Γραμματέα τον ισολογισμό, απολογισμό 

και προϋπολογισμό τους οποίους μετά την έγκριση του Δ.Σ. υποβάλλει στην τακτική 
Γενική Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Έχει την προσωρινή ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα.  

Ο αναπληρωτής Ταμίας βοηθά τον Ταμία στα καθήκοντά του και αναπληρώνει, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 

 

ΑΡΘΡΟ  15 :  Ο ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. 

Επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων, των οργάνων, των επάθλων, των 
αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης της Ε.Γ.Ο. τηρεί βιβλία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, 

φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξη τους και ασκεί καθήκοντα κοσμήτορα Λέσχης. 

Όταν ο έφορος απουσιάζει , κωλύεται ή παραιτηθεί αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. της 
Ε.Γ.Ο. από άλλο Σύμβουλο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 :  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Από τη Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο. εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και Δικαστική Επιτροπή . Η 

Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Επίσης εκλέγονται και δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη. 

Η θητεία των μελών της Δικαστικής Επιτροπής είναι τετραετής με την επιφύλαξη του 
άρθρου 26 του παρόντος. 

Η εκλογή των μελών της Δικαστικής Επιτροπής γίνεται με το σύστημα που προβλέπεται από 

το άρθρο 27 του παρόντος. 
Τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση τους, η οποία πρέπει να γίνει 

μέσα σε δέκα πέντε (15) ήμερες από τη Γ.Σ., συγκαλούμενα από το πλειοψηφήσαν μέλος, 

εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη.  

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων .  

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου. 

Ο Γραμματέας της Δικαστικής Επιτροπής 
α) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία μετά την καθαρογράφει τους, 

αποτελούν τμήμα της απόφασης, 

β) Συντάσσει τις σχετικές κλήσεις για απολογία ή εξέταση ή παροχή πληροφοριών για τις 



εκδικαζόμενες υποθέσεις. 
γ) Τηρεί βιβλίο κίνησης των υποθέσεων, των κλήσεων και δημοσίευσης των αποφάσεων,    

δ) Τηρεί όλη την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο και το αρχείο των υποθέσεων. 

Τα κωλύματα εκλογής για τα μέλη του Δ.Σ. ισχύουν και για τα μέλη της Δικαστικής 

Επιτροπής. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ   17  : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα: 
1 α) Να επιβάλλει, μεταρρυθμίζει ή διαγράφει ποινές στα φυσικά η νομικά πρόσωπα του   

άρθρου 39 του παρόντος και τις οποίες επιβάλλουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους.  

 β) Να εκδικάζει εφέσεις που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά αποφάσεων 

του Δ. Σ. των Σωματείων, που έχουν σχέση με παραπτώματα του άρθρου 39 του παρόντος 
και τις οποίες επιβάλλουν σύμφωνα με το καταστατικό τους  

2 Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα Σωματεία, αθλητικές 

επιτροπές και την Ε.Γ.Ο., το Δ.Σ. της οποίας έχει την ευθύνη της εκτέλεσης τους. 
3 Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του παρόντος   

άρθρου μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. στην οποία πρέπει να υπάρχει 

εμπεριστατωμένη έκθεση της παράβασης ή της κατηγορίας που αποδίδεται κατά 
οποιουδήποτε. 

4. Η απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. η οποία διαβιβάζεται από το Γενικό Γραμματέα στη 

Δικαστική Επιτροπή , αποτελεί την έγκληση . 

  Η έφεση στην περίπτωση β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της επίδοσης 

σ' αυτόν της απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής 

είναι εκτελεστές και προσβάλλονται μόνο στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., όπως ο νόμος ορίζει. 
5. Αίτηση αναστολής της απόφασης στα πολιτικά δικαστήρια δεν επιτρέπεται. Για την  

άσκηση έφεσης ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο, το ύψους του οποίου καθορίζεται 

με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και το οποίο περιέρχεται στο ταμείο της 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν μέλη της τα οποία 

μετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων μερών ή έχουν συγγένεια μέχρι 4" βαθμού 
με τους ενδιαφερόμενους στην υπόθεση που εκδικάζεται. Στην περίπτωση αυτή 

αντικαθίσταται από τους αναπληρωτές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ   19  : ΛΕΤΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Μόλις εισαχθεί μια υπόθεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της ορίζει ένα 

από τα μέλη της ως εισηγητή. Αυτός, μέσα στην προθεσμία που καθόρισε ο Πρόεδρος 

ενεργεί εξέταση της υπόθεσης και έχει το δικαίωμα, να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο. 

Ο κατηγορούμενος καλείται πάντοτε σε απολογία.  Η κλήση επιδίδεται με συστημένη 

επιστολή ή τηλεγραφικά 
Ο εισηγητής τηρεί πρακτικά για τις ενέργειές του. Στις περιπτώσεις οπού εξετάζονται 

πρόσωπα ή απολογείται κατηγορούμενος, τα πρακτικά υπογράφονται και από τα πρόσωπα 

αυτά. 
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης ο εισηγητής υποβάλλει έκθεση στον 

Πρόεδρο, ο οποίος και συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες τη Δικαστική Επιτροπή για την 

εκδίκαση της υπόθεσης . Στη συζήτηση της υπόθεσης καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος 

και όσα πρόσωπα ο πρόεδρος κρίνει ότι μπορούν να χρησιμεύουν ως μάρτυρες. Στοιχεία από 
την υπόθεση   δε δίδονται, παρά μονό στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. η 

οποία ενήργησε την παραπομπή . 

 



ΑΡΘΡΟ   20  : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής συντάσσονται γραπτά περιέχουν οπωσδήποτε 

αιτιολογία και καταχωρούνται σε περίληψη στο προβλεπόμενο βιβλίο. Αντίγραφο της 

απόφασης κοινοποιείται στον κατηγορούμενο στο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στο Σωματείο του και 

στην αθλητική ένωση όπου ανήκει το Σωματείο του. Η τυχόν επιβαλλόμενη ποινή αρχίζει 
από την ημέρα που καταχωρίζεται η απόφαση στο βιβλίο αποφάσεων της Δικαστικής 

Επιτροπής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ο. εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και Εξελεγκτική 
Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.  

Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τετραετής με την επιφύλαξη του 

άρθρου 26 του παρόντος. 

Η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με το σύστημα που προβλέπεται 
από το άρθρο 27 του παρόντος. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως προορισμό τον έλεγχο του ταμείου κατά την ετήσια θητεία 

και την υποβολή σχετικής έκθεσης της, η οποία ανακοινώνεται προς τη Γ.Σ. από τον 
προεδρεύοντα, που είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη της. 

Τα κωλύματα εκλογής για τα μέλη του Δ.Σ. ισχύουν και για τα μέλη της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να βοηθιέται στο έργο της από εξειδικευμένα πρόσωπα 

μετά από απόφαση του Δ.Σ. της   Ε.Γ.Ο.. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. συστήνεται οικονομική επιτροπή, που αποτελείται από 

τρία (3) μέχρι εννιά (9) μέλη . 

Η   Οικονομική   Επιτροπή   συντάσσει  τον   προϋπολογισμό   και  ισολογισμό  ήτις   Ε.Γ Ο 
επιβλέπει ,ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα 

λογιστικά  βιβλία και γενικά κάθε έσοδο και έξοδα της Ε.Γ.Ο., ενημερώνει το Δ.Σ. για την 

οικονομική κατάσταση της Ε.Γ.Ο. και εισηγείται προς Δ.Σ. για κάθε θέμα και ζήτημα που 

έχει σχέση με την πορεία του προϋπολογισμού και την εξεύρεση πόρων. 
Με   αιτιολογημένη   απόφαση   του   Δ.Σ.  τα   μέλη   της   επιτροπής   είναι   δυνατόν   να  

αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, εκτός του Προέδρου,  που  είναι 

εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής είναι πάντοτε ο Ταμίας της Ε.Γ.Ο. 

 

ΑΡΘΡΟ   23  : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
1. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. υποχρεούται να συστήσει για κάθε άθλημα που καλλιεργεί  Τεχνική 

Επιτροπή  

2. Κάθε Τεχνική Επιτροπή σκοπό και αρμοδιότητες έχει: 

α) Τη μελέτη κάθε θέματος του αντίστοιχου αθλήματος .  
β) Τη σύνταξη και εισήγηση για την τροποποίηση των ειδικών τεχνικών κανονισμών 

λειτουργίας σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις.  

γ) Την πρόταση για τη συγκρότηση της αντιπροσωπευτικής ομάδας για τις διεθνείς 
συναντήσεις  

δ) Την εισήγηση για την οργάνωση και καλή διεξαγωγή των αγώνων.  

ε) Τη μελέτη και το σχεδιασμό αγωνιστικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων όπως κάθε 
θέματος που συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλήματος. 

3. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. συγκροτεί Τεχνικές Επιτροπές ή και Υποεπιτροπές για τα 

αθλήματα που καλλιεργεί, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1, του άρθρου 1 του 

παρόντος καταστατικού, από τα μέλη του Δ.Σ. τεχνικούς, επιστημονικό προσωπικό, 
εκπροσώπους των αθλητικών φορέων και φιλάθλους ο αριθμός των οποίων αποφασίζεται 

από το Δ.Σ. και είναι ανάλογος με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος, προεδρευόμενης 

της καθεμιάς Τεχνικής Επιτροπής υποχρεωτικά από ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. 



4. Οι   Τεχνικές Επιτροπές τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων τους. 
5. Οι αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών υποβάλλονταν για έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., 

το οποίο αποφασίζει σχετικά και έχει δικαίωμα, να δεχθεί , τροποποιήσει ή απορρίψει τις 

εισηγήσεις τους. 

6. Το Δ.Σ. με απόφασή του συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας των Τεχνικών Επιτροπών. 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

Στην Ε.Γ.Ο. λειτουργεί επιτροπή μεταγραφών και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που 
εκλέγονται από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. ένα από αυτά υποχρεωτικά είναι  ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

της Ε.Γ.Ο. και είναι ο Πρόεδρος της. 

Η θητεία των μελών είναι τετραετής. 

Στην αρμοδιότητας της έχει τον έλεγχο, έγκριση και νομιμότητα των μεταγραφών των 
αθλητών, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας , την αναμόρφωση του αθλητικού μητρώου των 

Σωματείων και κάθε άλλης αρμοδιότητας που της παρέχεται από τους ειδικούς κανονισμούς 

της Ε.Γ.Ο. 
Η επιτροπή Μεταγραφών συγκαλείται από τον πρόεδρό της και βρίσκεται σε απαρτία, 

εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. Οι απουσίες της λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να επικυρωθούν από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. 

σύμφωνα με το νόμο και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. 

Πόροι της Ε.Γ.Ο. είναι : 
Τα έσοδα που χορηγούνται από το κράτος με την ισχύουσα νομοθεσία και κάθε άλλη διάταξη 

και πάσης φύσεως χρηματικές ενισχύσεις. 

Οι δωρεές, οι κληροδοσίες, κληρονομιές, χορηγίες ή έκτακτες εισφορές σύμφωνα με τον 

νόμο. 
Τα ειδικά τέλη και ποσοστά που τυχόν θα προβλεφθούν για την Ε.Γ.Ο. 

 Οι  εισπράξεις από αγώνες που τελούνται απ’  αυτήν. 

Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.  
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 

χρόνου. 

Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό 
διάστημα και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. 

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο ή ο αριθμός των 
μελών του μειωθεί κάτω των εννέα (9).κατά το άρθρο 9 παρ.1, τελειώνει ταυτόχρονα και η 

θητεία της Δικαστικής και της Εξελεγκτικής επιτροπής, όπως και όλων των διορισμένων ή 

εκλεγμένων επιτροπών της Ε.Γ.Ο..  
 

ΑΡΘΡΟ 27 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

1. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της 
Δικαστικής   Επιτροπής,   γίνεται   με   ενιαίο   ψηφοδέλτιο,   όπου  συμπεριλαμβάνονται  οι 

υποψήφιοι,   οι οποίοι θα έχουν υποβάλει δι' αιτήσεων τους προς την Ε.Γ.Ο. δέκα (10) 

ημέρες πριν τη Γ.Σ.. την υποψηφιότητά τους. Ως μέλη του Δ.Σ. και των λοιπών 

Επιτροπών εκλέγονται,  κατά σειρά επιτυχίας,  όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους 
περισσότερους σταυρούς. Μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό 

αριθμός των δέκα πέντε (15),σύμφωνα με τους περιορισμούς και τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

Οι υπόλοιποι, κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού πέντε (5) για το 



Δ.Σ. και δύο (2) για τις Επιτροπές, θεωρούνται αναπληρωματικοί. 
 2. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να θέτει το ανώτερο μέχρι δέκα (10) σταυρούς για τα 

μέλη του Δ.Σ., μέχρι έναν (1) σταυρό για τον Πρόεδρο, μέχρι τρεις (3) σταυρούς το ανώτερο 

για την Εξελεγκτική επιτροπή και 

μέχρι τρεις (3) σταυρούς το ανώτερο για τη Δικαστική Επιτροπή. 
3. Η εκλογή του τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στην 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, πραγματοποιείται κατά τη Γενική Συνέλευση εκλογής των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο 
διαιρείται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του 

ψηφοδελτίου, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 

τακτικών εκπροσώπων. Στο δεύτερο τμήμα αναγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά τα 
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αναπληρωματικών εκπροσώπων. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με 

έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο τακτικό εκπρόσωπο και με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο 

αναπληρωματικό εκπρόσωπο. Η εκλογή γίνεται κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης που 

συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Δικαίωμα να εκλεγεί τακτικός και αναπληρωματικός 
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην Ε.Ο.Ε έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους 

της Ομοσπονδίας, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει 

αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2, 
του άρθρου 7 του καταστατικού. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με γραπτή αίτηση τους την 

υποψηφιότητα τους προς την Ε.Γ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την σύγκληση της 

Γενικής Συνέλευσης. Δεν εκλέγεται τακτικός και αναπληρωματικός εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Ε, 
σε περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ε.Γ.Ο. πριν την λήξη της κανονικής θητείας του, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1, του άρθρου 

22, του Ν. 2725/99. 

4.Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, που προκύπτει από την εφαρμογή όλων των παραπάνω, 
γίνεται κλήρωση, από την Εφορευτική Επιτροπή μεταξύ των ψηφισάντων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 :  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ   ΕΝΩΣΕΙΣ  

Οι Αθλητικές Ενώσεις είναι οι περιφερειακές οργανώσεις αθλητικών σωματείων (ΝΠΙΔ) 

που καλλιεργούν τα αθλήματα της γυμναστικής, με σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξη 

τους στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας τους και μέσα στα πλαίσια που προσδιορίζονται από 
τους ειδικούς κανονισμούς της Ε.Γ. Ο. και λειτουργούν σύμφωνα   με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 επ. του ΑΚ.  

Στα πλαίσια της Ε.Γ.Ο. ιδρύονται τέσσερις (4) αθλητικές ενώσεις ως εξής: 
α) Η Αθλητική Ένωση Αττικής με έδρα την Αθήνα, που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές 

Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, των νήσων του Αιγαίου, της Εύβοιας, της Ανατολικής  

Στερεάς Ελλάδος και Δωδεκανήσου. 
β) Η Αθλητική Ένωση Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, που περιλαμβάνει τις 

Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και της 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 

γ). Η Αθλητική Ένωση Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα, που περιλαμβάνει τις 
Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδος, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες 

των Περιφερειών της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδος, της Ηπείρου και των Ιονίων 

Νήσων, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. 
δ) Η Αθλητική Ένωση Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές 

Ενότητες της Νήσου Κρήτης. 

Οι αθλητικές ενώσεις υποχρεούνται να τηρούν τους ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η 
Γ.Σ. και το Δ.Σ. της Ε.ΓΟ. 

Η λειτουργία των αθλητικών ενώσεων διέπεται από τα άρθρα 10 έως και 17 του Ν. 

2725/1999 όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.  

 
ΑΡΘΡΟ 29 : ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. 

Η Ε.Γ.Ο. τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία : 

α) Μητρώο Μελών 



β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

δ) Εσόδων- εξόδων 

ε) Περιουσιακών Στοιχείων 

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 
Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από   άλλο 

εξουσιοδοτημένο όργανο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 30 : ΟΡΓΑΝΑ ΚΡΙΣΗΣ 

Στην Ε.Γ.Ο. λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Κρίσης και Επιτροπή Εφέσεων Κριτών. Η 
Κεντρική Επιτροπή Κρίσης με υποεπιτροπές της , ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Ορισμού Κριτών και της Πειθαρχικής Επιτροπής Κριτών.  

Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των ως άνω Επιτροπών πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 44, 45, και 46 του Ν. 2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Το  Δ.Σ.  της Ε.Γ.Ο.   με απόφαση  του θεσπίζει κανονισμό λειτουργίας των πιο πάνω 

επιτροπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

Τα παραπτώματα των Σωματείων που καλλιεργούν αθλήματα του άρθρου 1 του παρόντος, 

των αθλητών- αθλητριών τους των μελών των Δ.Σ. των Σωματείων, των αθλητικών 
ενώσεων και της Ε.Γ.Ο. των αντιπροσώπων, των γυμναστών, των προπονητών, των κριτών 

και των άλλων οργάνων της Ε.Γ.Ο. και των αθλητικών ενώσεων που έχουν σχέση με την 

παράβαση της απαραίτητης ευπρέπειας στις αθλητικές σχέσεις και με την ουσιαστική 

αντίθεση των πράξεων τους προς τις αρχές του αθλητισμού και του φιλάθλου πνεύματος , 
όπως επίσης και η παράβαση του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Γ.Ο. 

εκδικάζονται και τιμωρούνται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν καταστατικό . 

 

ΑΡΘΡΟ 32 : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγελθούν γραπτά μέσα σε τρεις (3) μήνες 

από την τέλεση. τους. 

Η παραγραφή δεν ισχύει για τα παραπτώματα τα οποία ο ποινικός νόμος θεωρεί ατιμωτικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 33:ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Οι αποφάσεις των Δ. Σ. των Σωματείων, που επιβάλλουν τιμωρία σε αθλητές- αθλήτριες 
τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους δεν ισχύουν αν δεν υποβληθούν μέσα σε είκοσι (20) 

μέρες από την ημέρα που ελήφθησαν στο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.. 

 

ΑΡΘΡΟ 34: ΠΟΙΝΕΣ 

Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει η Δικαστική Επιτροπή είναι : 

 

Α) Στις αθλητικές ενώσεις 
α) Γραπτή Επίπληξη. 

β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωματεία και τις αθλητικές 

ενώσεις. 
 

Β) Στα μέλη Διοικήσεων των αθλητικών ενώσεων και των Σωματείων 
α) Γραπτή Επίπληξη. 
β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωματεία και στις αθλητικές 

ενώσεις. 

γ) Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά ή οριστικά. 

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
που ισχύει. 

 

Γ) Στα Σωματεία 



α) Γραπτή επίπληξη. 
β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωματεία και αθλητικές 

ενώσεις. 

γ) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη 

διοργάνωση. 
 

Δ) Στους αθλητές 

α) Γραπτή επίπληξη. 
β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωματεία και τις αθλητικές 

ενώσεις. 

γ) Προσωρινή αποβολή από τους αγώνες επίσημους και ανεπίσημους μέχρι 
δύο (2) χρόνια. 

δ) Διαγραφή από τα μητρώα της Ε.Γ.Ο.. 

 

Ε) Στα μέλη Σωματείων-φιλάθλους 
α) Γραπτή επίπληξη. 

β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωματεία και τις αθλητικές 

ενώσεις. 
γ)  Απαγόρευση  εισόδου προσωρινή  ή  οριστική  στους  αγωνιστικούς 

χώρους όταν γίνονται αγώνες. 

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει. 
 Όλες οι παραπάνω ποινές μπορούν να επιβληθούν και με αναστολή, τη διάρκεια της οποίας 

καθορίζει η απόφαση, εφόσον το παράπτωμα δεν είναι σύμφωνα με τον ποινικό νόμο 

ατιμωτικό και δε διώκεται απ' αυτόν. 

Σε περίπτωση όμως που μέσα στο χρόνο της αναστολής το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πράξει 
και νέο παράπτωμα τότε εκτίει και την ποινή που έχει ανασταλεί. 

 

ΣΤ) Στους προπονητές: 
α) Γραπτή επίπληξη. 

β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις. 

γ)  Απαγόρευση  εισόδου προσωρινή  ή  οριστική  στους  αγωνιστικούς χώρους. 

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει. 
 

  

ΑΡΘΡΟ 35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
Στους αγώνες σε όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Γ.Ο (άρθρο 1 του παρόντος), οι οποίοι 

οργανώνονται απ’ αυτήν από τις αθλητικές ενώσεις ή από τα Σωματεία της δύναμής τους 

μετέχουν μόνον φίλαθλοι όπως η ιδιότητα αυτή προβλέπεται και καθορίζεται από τους 
Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς για κάθε άθλημα. 

Οι Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες όλων των αθλημάτων του άρθρου 1 του παρόντος όπως και 

κάθε άλλος αθλητικός αγώνας για τα αθλήματα αυτά ρυθμίζεται και προγραμματίζεται από το 

Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 36 ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : 
Οι Αγωνοδίκες Επιτροπές οποιαδήποτε φύσεως αγώνα κάθε αθλήματος έχουν τη δικαιοδοσία 

που προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς κάθε αθλήματος. Τα μέλη των επιτροπών 

ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Γ.Ο. μετά από εισήγηση των αρμοδίων Τεχνικών 
Επιτροπών. 

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. δύναται να εκχωρήσει το παραπάνω δικαίωμα στο Δ.Σ. των αθλητικών 

ενώσεων στην περιοχή της οποίας τελούνται οι αγώνες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 37 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όλα τα Σωματεία και οι αθλητικές ενώσεις που υπάγονται στην Ε.Γ.Ο. συμφωνούν, 



αποδέχονται, και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση όλων χωρίς εξαίρεση των 
διαφορών που αναφύονται μεταξύ τους και οι οποίες έχουν σχέση με την εφαρμογή και 

ερμηνεία των νόμων που ισχύουν κάθε φορά του καταστατικού των κανονισμών της Ε.Γ.Ο. 

και των προκηρύξεων των αγώνων για κάθε άθλημα του άρθρου 1 του παρόντος μόνο τα 

προβλεπόμενα διοικητικά όργανα από το παρόν καταστατικό τον κανονισμό και το 
Ν.2725/1999. 

 

ΑΡΘΡΟ 38 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. : 
1. Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γ.Σ. των μελών της Ε.Γ.Ο., 

τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και 

διεξαγωγή των αθλημάτων που υπάγονται στην Ε.Γ.Ο., οι όροι και οι προϋποθέσεις 
εγγράφων και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους και τα αρμόδια για 

την έγκρισή τους όργανα, οι ποινές που επιβάλλονται σε αθλητές για την άρνησή τους 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εθνική Ομάδα, τα κριτήρια και η διαδικασία 

αξιολόγησης των κριτών και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών των 
πρωταθλημάτων. 

2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. ψηφίζονται οι κανονισμοί: 

Α) των Εθνικών Ομάδων των αθλημάτων της Γυμναστικής 
Β) που ρυθμίζουν όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των 

ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  39: ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Τα καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός της Ε.Γ.Ο. μπορούν να τροποποιηθούν με 

πρόταση  του Δ.Σ. ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της που έχουν 
δικαίωμα ψήφου  

Για την τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Γ.Ο., η Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό 

αυτόν βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το μισό και πλέον του ενός του συνόλου των 
αντιπροσώπων των σωματείων - μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου και οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με  πλειοψηφία 3/4 των αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου.  

Κάθε αίτηση και πρόταση για μεταβολή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού 

συζητείται, μετά από ένα (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή την απόφαση 
του Δ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. 

θα αποσταλούν στα σωματεία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Όταν  η  τροποποίηση  

ζητείται από  τα  σωματεία,  μαζί με την  αίτηση  ,  πρέπει  να υποβάλλονται σε σχέδιο στο 
Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και οι μεταβολές που προτείνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 : ΔΙΑΛΥΣΗ Ε.Γ.Ο. 
1. Η διάλυση της Ε.ΓΟ. μπορεί να αποφασισθεί σε Ειδική Γ.Σ. η οποία βρίσκεται σε  απαρτία, 

όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των μελών του που δικαιούνται ψήφου 

και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων 

αντιπροσώπων. 
2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτής 

περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 41 :ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Η Ε Γ.Ο. έχει σφραγίδα που φέρει γύρω-γύρω τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και στη μέση τη Νίκη της Σαμοθράκης, η οποία αποτελεί και το σήμα της. 
Επίσης η σημαία της Ε.Γ.Ο. είναι γλαυκώδης με πράσινο πλαίσιο και στο κέντρο της υπάρχει 

σε μεγέθυνση το αποτύπωμα της σφραγίδας. 
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