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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Γ.Ο. ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

Τροποποίηση των άρθρων 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,39,40 & 42 του 

καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4726/2020. 

 

 

Άρθρο 1 

Παρ. 1:Προστίθεται η αγγλική ονομασία της Ομοσπονδίας: «με επωνυμία στην 

αγγλική γλώσσα Ηellenic Gymnastics Federation» 

Αφαιρείται το άθλημα της Γενικής Γυμναστικής και προστίθενται τα αθλήματα της 

Γυμναστικής Ομαδικών Αθλημάτων (TeamGym) και της Καλλισθενικής Γυμναστικής 

(Street workout and Calisthenics). 

Διαγράφεται η λέξη «αγωνιστική» από την  Ενόργανη Αγωνιστική Γυμναστική και 

την  Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική. 

Παρ. 2, εδ. α’: Προστίθεται στους σκοπούς «η υλοποίηση αθλητικών και 

επιστημονικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια της χώρας και αθλητικούς φορείς». 

                  εδ. β’: Τροποποιείται ως εξής: «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».  

 

Άρθρο 2 

εδ. α’: Διαγράφονται οι λέξεις: «τις τοπικές επιτροπές» 

Προστίθεται στο εδάφιο α’: «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». 

εδ. γ’: Προστίθενται στον στοίχο α’ οι λέξεις: «στις οποίες είναι μέλος η ΕΓ.Ο.» 

εδ. δ’: Τροποποιείται ως εξής: «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». 

εδ. στ’: Τροποποιείται ως εξής: «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.». 

Προστίθεται εδ. 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.». 
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Άρθρο 3 

Παρ. 2:  

Προστίθεται εδ. δ’: «Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής περί εκλογής των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου». 

Προστίθεται εδ. ε’: «Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα». 

Αναριθμούνται τα εδ. δ’ και ε’ του ισχύοντος καταστατικού σε στ’ και ζ’ 

αντίστοιχα. 

Προστίθεται εδ. η’: «Παράβολο εγγραφής, το χρηματικό ύψος του οποίου καθορίζεται 

με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας». 

Προστίθεται εδ’ θ’: «Γραπτή δήλωση του Δ.Σ ότι το σωματείο δεν συστεγάζεται σε 

αθλητική επιχείρηση (ιδιωτικό γυμναστήριο)». 

Προστίθεται εδ’ ι’: «Αντίγραφο σύμβασης που έχει συνάψει το σωματείο με προπονητή 

που κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της Ομοσπονδίας  που καλλιεργεί, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις»  

Αναριθμείται το εδ. στ’ του ισχύοντος καταστατικού σε ια και τροποποιείται ως 

εξής, σύμφωνα με την παρ. 1Α, του άρθρου 3, του Ν. 4726/2020: «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». 

Παρ. 4: Τροποποιείται ως εξής: 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. 

Προστίθεται παρ. 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.». 

Προστίθεται παρ. 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.» 

Προστίθεται παρ. 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». 

 

Άρθρο 4 

Στην παρ. 2 προστίθεται εδ. ε’ ως εξής: «Εάν δηλώσει γραπτά προς την Ε.Γ.Ο. ότι 

αποχωρεί». 

 

 

 

 

Άρθρο 5 
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Προστίθεται στα όργανα της; Ε.Γ.Ο., ως εδ. α’, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

αναριθμούνται τα υπόλοιπα εδάφια. 

Διαγράφεται το εδ. στ’. 

 

 

Άρθρο 6 

Τροποποιείται η παρ. 1 ως εξής: «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. 

Τροποποιείται το εδ. α’ της παρ. 4 ως εξής: «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. 

Διαγράφονται οι πρώτες τρεις σειρές του εδ. β’ της παρ. 4. 

Τροποποιείται το εδ. ε’ της παρ. 4 ως εξής: «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 αυτής. 

Διαγράφεται το εδ. β’ της παρ. 5. 

Προστίθεται παρ. 7 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «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 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». 

 

Άρθρο 7 
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Τροποποιείται το σύνολο του άρθρου ως εξής: 

«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 
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περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του 

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 
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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.». 

 

Άρθρο 8 

Προστίθεται εδ. δ’ στην παρ. 2 ως εξής: «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». 

Τροποποιείται το εδ. γ’ της παρ. 2 ως εξής: «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.» 

Διαγράφονται τα εδ. α’ και β’ της παρ. 4. 

Προστίθεται παρ. 5 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «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.» 

 

 

Άρθρο 9 
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Το παλαιό άρθρο 9 ενσωματώνεται στο άρθρο 8 ως παράγραφος 6 και 

αντικαθίσταται η λέξη «Προεδρείο» με τις λέξεις «Εκτελεστική Επιτροπή». 

Το νέο άρθρο 9 έχει ως επικεφαλίδα «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ.» και το περιεχόμενο αυτού έχει ως εξής: 

«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. 
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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). 

 

Άρθρο 10 

Προστίθεται το παρακάτω εδάφιο: 

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

που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο». 

Άρθρο 23 

Τροποποιείται η παρ. 3 ως εξής: 

«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.». 

 

Άρθρο 27 

Τροποποιείται η παρ. 2 ως εξής: 

«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». 

Προστίθεται νέα παράγραφος 3 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «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 
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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» 

Αναριθμείται η υφιστάμενη παρ. 3 του παλαιού καταστατικού σε παρ. 4. 

 

Διαγράφεται το άρθρο 28 και αναριθμούνται τα υπόλοιπα άρθρα. 



Άρθρο 29 

Τροποποιείται η περ. α’ 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.» 

Τροποποιείται η περ. β’ ως εξής: «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» 

Τροποποιείται η περ. γ’ ως εξής: 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.  

Τροποποιείται η περ. δ’ ως εξής: «δ)Η Αθλητική Ένωση Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, 

που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες της Νήσου Κρήτης.» 

 

Άρθρο 30 

Αντικαθίσταται η λέξη «Νομάρχη» με τη λέξη «Περιφερειάρχη» 

 

Άρθρο 35 

Αντικαθίσταται η λέξη «Ε.Φ.Ι.» με τη λέξη Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. 

Προστίθεται παράγραφος ΣΤ’: 

«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.» 

 

Άρθρο 39 

Διαγράφεται η περ. β’, της παρ. 2. 

 

Άρθρο 40 

Τροποποιείται η παρ. β’ ως εξής: 

«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.  

 

 

Τίθενται επικεφαλίδες στα άρθρα 17,18,19,20,26,33,34,38,40 και 42 ως εξής: 

  

Άρθρο 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Άρθρο 18: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Άρθρο 19: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Άρθρο 20: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Άρθρο 26: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. 

Άρθρο 33: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Άρθρο 34: ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Άρθρο 38: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 40: ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 42: ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Αθήνα, 04/06/2021 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ E.Γ.Ο. 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
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