
 

 

  

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   

(Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

 

Τροποποίηση: Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

1 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 
 

1. Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) 

αγγλική μετάφραση << Hellenic Amateur Athletic Federation - και στη γαλλική Federation 

Hellenique D' Athletisme Amateur >> που ιδρύθηκε με την ευκαιρία της αναβίωσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων και το πρώτο Καταστατικό που εγκρίθηκε με το από 07.02.1897 Β.Δ. 

(ΦΕΚ 25/07.02.1897 τεύχος Β),είναι κοινωφελές Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

με  έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού 137 - Νέα Σμύρνη και αποτελεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 19 του Ν. 2725/1999 την ανώτατη οργάνωση των Αθλητικών Σωματείων και 

Αθλητικών Ενώσεων στη  Χώρα που καλλιεργούν τα αθλήματα και αγωνίσματα του 

Κλασσικού Αθλητισμού (Στίβος),  καθώς   και κάθε άλλο Άθλημα ή Παιδιά που νόμιμα 

ήθελε υπαχθεί σ' αυτόν και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και 

επόμενα του Αστικού Κώδικα. 

2. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα για την 

Ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια των Αθλημάτων που υπάγονται σ' αυτόν , την 

Ανάπτυξη του Φίλαθλου Πνεύματος, την προσέλκυση της Νεολαίας στον Αθλητισμό και 

γενικότερα την κοινωνική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της Νεολαίας, μέσα από τον 

Αθλητισμό και την ανάπτυξη της Φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των Λαών για την 

προαγωγή της Ιδέας της Παγκόσμιας Ειρήνης και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Για τους 

σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους Φορείς, ιδιαίτερα δε με το αρμόδιο για 

θέματα Αθλητισμού Υπουργείο, την Γ.Γ.Α., το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.  

3. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετέχει στον ετήσιο Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό και υποβάλλει στον αρμόδιο 

για θέματα Αθλητισμού Υπουργό, τα συμπεράσματα, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 

του, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ 
 

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. επιτυγχάνει τους σκοπούς του: 

1. Με την εποπτεία, τον έλεγχο και τη συνεργασία με τις Ενώσεις των Αθλητικών Σωματείων 

(Ε.Α.Σ.), τις Τοπικές  του Επιτροπές, ( Τ.Ε.) τα Αθλητικά Σωματεία και με την επικοινωνία 

του με αυτά, όπως επίσης με την συνεργασία με τους Οργανισμούς που έχουν 

παραπλήσιους σκοπούς. 

2. Με την διοργάνωση, την  έγκριση και την υπό την εποπτεία του, τέλεση κάθε μορφής 

Αθλητικών Αγώνων των αθλημάτων και αγωνισμάτων Ολυμπιακών και μη Ολυμπιακών 

που καλλιεργεί ο ΣΕΓΑΣ και οι Διεθνείς Ομοσπονδίες και φορείς των οποίων ο ΣΕΓΑΣ 

είναι μέλος και τους οποίους εκπροσωπεί στην Ελλάδα, (όπως IAAF, EA, IAU, AIMS, 

ABAF, WMRA κλπ) που τελούνται εντός ή εκτός σταδίου επί δημοσίας οδού, σε ανώμαλο 

έδαφος, στο βουνό ή στις πόλεις (πχ Γύροι πόλεων, Run Greece κλπ), όπως αυτά 

αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και 

Αγώνων του ΣΕΓΑΣ. 

3. Με την έκδοση ειδικών εντύπων, ετήσιας επετηρίδας, Αθλητών, Σωματείων, Περιοδικού 

δελτίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, εκτύπωση γενικών και ειδικών Κανονισμών, όπως επίσης και 

συγγραμμάτων για θέματα και ζητήματα σχετικά με τα Αθλήματα που καλλιεργεί, τους 

σκοπούς του και γενικά με την έκδοση κάθε χρήσιμου δημοσιεύματος. 

4. Με την συνεργασία του με το Υ.Π.Ε.Π.Θ., για τον σχολικό Αθλητισμό, με το Α.Σ.Α.Ε.Δ. 

για τον Αθλητισμό που καλλιεργείται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τους Μαζικούς Φορείς. 

5. Με την επικοινωνία του με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και τους 

Οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με την συνεργασία μαζί τους στη 
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διοργάνωση Αθλητικών Αγώνων γενικότερης σημασίας σε Αθλήματα που ανήκουν στον 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

6. Με τη μέριμνα του για την κατάρτιση, την επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση των 

Υπαλλήλων, των Κριτών και των Προπονητών καθώς και με την συμμετοχή του σε όλα τα 

αγωνιστικά και οργανωτικά θέματα. 

7. Με την συνεργασία του με άλλες Ελληνικές  Αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες, 

όπως και με τη συμμετοχή του σε Οργανισμούς που υπάρχουν ή που θα συσταθούν και οι 

οποίοι επιδιώκουν τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 

8. Με την εισήγηση προς την Πολιτεία για την κατασκευή Γυμναστηρίων, Σταδίων και κάθε 

άλλης Αθλητικής Εγκατάστασης όπως και για την εξεύρεση των αναγκαίων χώρων και 

πόρων. 

9. Με την διεξαγωγή έρευνας σε Επιστημονικά ή Τεχνικά θέματα που αφορούν τον 

Αθλητισμό. 

10. Την συνεργασία με Νομικά πρόσωπα ή αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των 

οποίων οι δραστηριότητες και οι σκοποί που εξυπηρετούν, είναι παρεμφερείς και 

εξυπηρετούν την υλοποίηση των σκοπών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

1. Μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι όλα τα Αθλητικά  Σωματεία που έχουν έδρα στη Ελλάδα και 

καλλιεργούν Αθλήματα που υπάγονται σ' αυτόν. 

2. Κάθε Αθλητικό Σωματείο που θέλει να εγγραφεί μέλος στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να το 

ζητήσει γραπτά και να συνυποβάλλει απαραίτητα και τα παρακάτω έγγραφα: 

α) Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει σαν Σωματείο. 

β) Επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού του, όπως επίσης και των τυχόν Εσωτερικών     

Κανονισμών του, από το οποίο να προκύπτει ότι το Σωματείο έχει ως σκοπό την 

καλλιέργεια των Αθλημάτων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

γ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ότι γράφτηκε στο βιβλίο 

αναγνωρισμένων Σωματείων. 

δ) Γραπτή δήλωση  του Δ.Σ. του, ότι αποδέχεται   το παρόν Καταστατικό και τους     

          εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

ε) Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως και Εφορευτικής Επιτροπής περί εκλογής 

Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. του, ότι έχει  είκοσι (20) τουλάχιστον Αθλητές, ηλικίας 

από έξι (6) μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών, σε οποιοδήποτε άθλημα ή αγώνισμα του 

άρθρου 1 του παρόντος, όπως και ονομαστική κατάσταση των Αθλητών αυτών,  

μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, 

καθώς και δήλωση του Αθλητή (ή του ασκούντος την γονική μέριμνα) ότι δέχεται 

να υπόκειται σε ελέγχους αντιντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες  εκάστοτε κανόνες αντιντόπινγκ.  

3.  α) Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. υποχρεούται σε χρονικό διάστημα   τριάντα (30) ημερών 

από   την υποβολή ή από την επίδοση της αίτησης να   γνωστοποιήσει στο  

ενδιαφερόμενο Σωματείο  την απόφασή του. 

β) Κατά    της    τυχόν    απορριπτικής   απόφασης   του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. το   

ενδιαφερόμενο Σωματείο δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά 

τόπον Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του, κατά την διαδικασία που 

προβλέπει ο Νόμος. 

4.  α) Το Σωματείο εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. 

και από της εγγραφής του δικαιούται να μετέχει στις δραστηριότητες του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. 

και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού με δικαίωμα λόγου. 
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β) Δικαίωμα Ψήφου αποκτά αυτοδικαίως μετά την  παρέλευση  δωδεκαμήνου  από της 

εγγραφής του και το ασκεί υπό τους όρους του Νόμου και της παραγράφου τέσσερα 

(4) του άρθρου οκτώ (8) του παρόντος Καταστατικού. 

γ) Η χορηγούμενη στα Σωματεία – μέλη από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό 

και προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999 ειδική αθλητική αναγνώριση 

έπεται της εγγραφής τους στην Ομοσπονδία και πρέπει να έχει αποκτηθεί 

υποχρεωτικά από τα σωματεία εντός δύο (2) ετών από την εγγραφή τους στην 

Ομοσπονδία. 

 Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία το σωματείο 

μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα αυτής, 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 ιδίου χρονικού διαστήματος. Για την απόκτηση από το 

σωματείο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, που 

ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 2725/1999, απαιτείται και η, κατόπιν υποβολής 

σχετικής αίτησης προς την Ομοσπονδία, βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί ότι το 

σωματείο είναι ενεργό μέλος αυτής. 

            Αν δε δοθεί αιτιολογημένη απάντηση από την Ομοσπονδία εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, 

θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί στο σωματείο. 

            Αν, ύστερα από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό 

σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από 

το μητρώο των μελών της Ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις 

αγωνιστικές διοργανώσεις αυτής.  

δ)      Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ενός Σωματείου ή της σύνθεσης της Διοίκησής 

του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών στον 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

ε) Σωματείο της δυνάμεως του ΣΕΓΑΣ που δηλώνει αναστολή της δραστηριότητός 

του στερείται αυτομάτως του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις που 

συγκαλούνται μετά την υποβολή της δήλωσης αυτής. Το δικαίωμα ψήφου 

ανακτάται μετά την επαναδραστηριοποίηση του Σωματείου υπό τους όρους του 

Νόμου και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ. 
                     
 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Για την διαγραφή Αθλητικού Σωματείου – Μέλους του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. από την δύναμή του, 

απαιτείται σχετική αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προς τη Γενική 

Συνέλευση και απόφαση της τελευταίας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 

τριών πέμπτων (3/5) του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου εκ των παρισταμένων 

Μελών της. 

 

2. Το Σωματείο διαγράφεται για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: 

α) Αν στερήθηκε της Δικαστικής αναγνώρισης ως Σωματείο. 

β) Αν δηλώσει γραπτά προς τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ότι αποχωρεί. 

γ) Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν είχε δικαίωμα Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

Η διαγραφή συντελείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Ο ΣΕΓΑΣ (Federation Hellenique d’ Athletisme Amateur) είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης 

Ομοσπονδιών Στίβου (International Association of Athletics Federation – IAAF), της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Στίβου (European Athletics ΕΑ), της Ένωσης Βαλκανικών Ομοσπονδιών Στίβου 

(Association of Balkan Athletics Federations – ABAF), της Ένωσης Διεθνών Μαραθωνίων και 

Δρόμων επί Δημοσίας οδού (Association of International Marathons and Distance Races - AIMS), 

της Διεθνούς Ένωσης Δρόμων Υπεραποστάσεων (International Association of Ultrarunners – IAU) 

και της Παγκόσμιας Ένωσης Ορεινών Δρόμων (World Mountain Running Association – WMRA), 

τις οποίες εκπροσωπεί στην Ελλάδα.  

Ο ΣΕΓΑΣ αναγνωρίζει, δέχεται, εφαρμόζει, τηρεί και συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον 

Καταστατικό, τους Κανόνες και τους Κανονισμούς της IAAF και της ΕΑΑ, καθώς και με κάθε 

αλλαγή αυτών στο μέλλον. Αυτό εφαρμόζεται ειδικώς και για τους Κανονισμούς Anti-Doping, την 

αντιμετώπιση διαφορών και τις σχέσεις με τους εκπροσώπους Αθλητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ 

 

Όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι: 

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

4. Κάθε Επιτροπή, Τοπική, Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική, που προβλέπεται από το παρόν 

Καταστατικό, ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5.  Οι Τοπικές Επιτροπές Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Τ.Ε.) 
 
 
 

                 ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

1. α) Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο  όργανο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έχει το δικαίωμα  

  να   αποφασίζει   για   θέματα   που   αφορούν   τον   Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,  να    τροποποιεί το  

Καταστατικό,   να    εκλέγει    τα    Όργανα   του    Σ.Ε.Γ.Α.Σ,   να  καταρτίζει   τους   

προβλεπόμενους από τον Νόμο Κανονισμούς,   να  εγκρίνει   τον  Διοικητικό  και   

Οικονομικό απολογισμό   της   Ομοσπονδίας    και   να   απαλλάσσει    την   

διοίκηση    από κάθε     ευθύνη,   να   ελέγχει   το   Διοικητικό  Συμβούλιο.  Η  

καταψήφιση του Διοικητικού   ή    Οικονομικού    απολογισμού    συνεπάγεται   

υποχρέωση  του Δ.Σ.   να    συγκαλέσει   και      να   διεξαγάγει   εντός    τριάντα   

(30)    ημερών έκτακτη Γενική Συνέλευση προς παύση του Διοικητικού Συμβουλίου 

και εκλογή νέας Διοίκησης.  

β) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης, για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται  από  

το  Καταστατικό  και  καθορίζει  γενικά  την   πορεία  της Ομοσπονδίας, για το 

συμφέρον των Μελών της και του Ελληνικού Αθλητισμού. 

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο, με απόφαση 

του Δ.Σ. στην χρονική περίοδο του Α΄ τριμήνου κάθε Χρόνου. 

3. Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το Σώμα εγκρίνει με απόφασή του: 

α) Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) Τον Οικονομικό απολογισμό και Ισολογισμό του περασμένου χρόνου. 

γ)   Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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δ) Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή 

της έγκρισης Εσωτερικών Κανονισμών. 

4. α)  Έκτακτη  Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη 

αίτηση   των   2/5 (δύο πέμπτων)  των  Μελών  του  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. που  έχουν   

δικαίωμα  Ψήφου,  στην  οποία αίτηση  πρέπει  απαραίτητα,  να αναγράφονται  τα   

θέματα  της ημερήσιας  διάταξης, που  προτείνουν  για  συζήτηση. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι  υποχρεωμένο, μέσα  σε χρονικό  διάστημα (15) δεκαπέντε  

ημερών  από   την   ημέρα υποβολής   της  αίτησης, να αποφασίσει επί της αιτήσεως 

και να διεξαγάγει τη Γενική   Συνέλευση  εντός  (50) πενήντα  ημερών  από την  

ημέρα της υποβολής της αιτήσεως. Εάν η αίτηση δεν εισακουσθεί οι  αιτούντες  

μπορούν  να  προσφύγουν  στα  αρμόδια  Δικαστήρια. 

β)  Κατά την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού 

Συμβουλίου, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ένας τακτικός και ένας 

αναπληρωματικός αντιπρόσωπος για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις.  

5. α)  Η   πρόσκληση  για   την   σύγκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης   αποστέλλεται  στα         

Σωματεία - Μέλη με ηλεκτρονικό μέσο (e mail ή fax) στην δηλωμένη από το 

Σωματείο ηλεκτρονική διεύθυνση και δημοσιεύεται σε (1) μια αθλητική Εφημερίδα 

Πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στο site του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για μεν τις Τακτικές 

Συνελεύσεις τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες, για δε τις Έκτακτες 

είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής 

Συνέλευσης, εφ’ όσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Ν. 2725/1999. Στην 

πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

β) Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 

την ημέρα σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 

καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία 

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο 

κατάλογος αυτός επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το 

τηρούμενο στην υπηρεσία αυτής ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του 

άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 (Α΄148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες 

πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση και οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί 

της επικύρωσης ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει 

επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο, 

αναμορφώνεται. Μεταγενέστερες της ημερομηνίας υποβολής του καταλόγου προς 

επικύρωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγγραφές ή διαγραφές σωματείων 

δεν ασκούν επιρροή στο κύρος του εκλογικού καταλόγου.  

γ)   «Ο κατάλογος των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου γνωστοποιείται στα  

σωματεία – μέλη δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση και πέντε (5) 

ημέρες πριν από την Έκτακτη.» 

6.     Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτές το ένα δεύτερο συν 

ένα (1/2 +1) τουλάχιστον του συνόλου των Αντιπροσώπων των Σωματείων που έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, γίνεται χωρίς 

άλλη πρόσκληση Νέα το πολύ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην οποία υπάρχει απαρτία με 

οσουσδήποτε παρόντες Αντιπροσώπους με δικαίωμα ψήφου, της οποίας η ακριβής 

ημερομηνία, ο τόπος, η ώρα κ.λ.π. προκαθορίζονται στην αρχική πρόσκληση. 
 

7.   α) Οι αποφάσεις    των  Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

6 

 

παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ανάταση των χεριών ή με 

ονομαστική κλήση, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή της 

Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ανάταση των χεριών. 

β)    Στα προσωπικά  θέματα  η  Γενική  Συνέλευση  αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία. 

γ) Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει την αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος 

ψήφου των Σωματείων και της νομιμοποίησης των Αντιπροσώπων τους,  καθώς  

και  της διαπίστωσης  της  απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης. Τυχόν αμφισβητήσεις 

ή ενστάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει. 

8.     Η Γενική Συνέλευση εκλέγει: 

α)   Τριμελές Προεδρείο των εργασιών της, αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο Μέλη. 

β)   Δύο μέλη για την  Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις Εκλογές. Της 

Εφορευτικής Επιτροπής Προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Τα Μέλη   του   

Προεδρείου και  της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι Μέλη του Δ.Σ. 

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ούτε υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την 

Εξελεγκτική Επιτροπή. 

9. Η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας Διοίκησης πραγματοποιείται: 

α)   'Όταν λήγει η  θητεία  του Δ.Σ. και εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους 

διεξαγωγής    των Ολυμπιακών Αγώνων. 

β)    Όταν τούτο αποφασισθεί από   το   Δ.Σ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας και γενικά 

όταν δεν δύναται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και τον σκοπό του και 

γ)    Όταν   το   ζητήσει   εγγράφως   το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50% + 1)  του 

συνόλου των Σωματείων που έχουν δικαίωμα   Ψήφου. 

δ) Όταν καταψηφισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο Διοικητικός ή Οικονομικός 

Απολογισμός.  

ε)    Στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ και δ η θητεία του εκλεγομένου Διοικητικού 

Συμβουλίου θα είναι ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. 

10. Οι εργασίες των Γενικών  Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται και καταχωρούνται συνοπτικά  

στο οικείο βιβλίο Πρακτικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετέχουν με Αντιπροσώπους όλα τα Σωματεία - 

Μέλη. Η αυτοπρόσωπη παρουσία των Αντιπροσώπων είναι υποχρεωτική απαγορευμένης 

της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.  

2. α)  Κάθε σωματείο – μέλος του ΣΕΓΑΣ εκπροσωπείται στην 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. 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. 

β)  Δεν  έχουν  δικαίωμα  να  ορίζονται  Αντιπρόσωποι  Σωματείου  και  να εκλέγονται          

 στο Δ.Σ. ή στην  Εξελεγκτική  Επιτροπή,   Ε.Α.Σ.  και Σ.Ε.Γ.Α.Σ., Κριτές, μέλη των        

 οικείων  Συνδέσμων, εφ’ όσον  δεν  έχει   παρέλθει   τουλάχιστον  ένα δωδεκάμηνο          

 από  την   τελευταία   συμμετοχή   τους  σε   Αγωνόδικο   Επιτροπή  πάσης  φύσεως          

 Αγώνων  και  την διαγραφή τους από τα Μητρώα του οικείου Συνδέσμου κριτών.           

 Η    συνδρομή   της    παραπάνω   προϋπόθεσης  βεβαιώνεται   στην    απόφαση  του           

 Διοικητικού     Συμβουλίου   του    Σωματείου   περί  ορισμού    αντιπροσώπου   και 

ελέγχεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  Οι Αντιπρόσωποι ή οι αναπληρωτές των    

Σωματείων  – Μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν και το δικαίωμα να 

εκλέγουν, να εκλέγονται και το δικαίωμα του λόγου. Τα ως άνω δικαιώματα σε 
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κάθε περίπτωση τα ασκεί μόνο ένας Αντιπρόσωπος του Σωματείου ο Τακτικός. Σε 

περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του τότε μόνον ασκεί αυτά ο 

αναπληρωματικός. 

3. Κάθε Αθλητικό Σωματείο έχει (1) ψήφο. Κάθε Αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να 

εκπροσωπεί μόνο ένα (1) Σωματείο. 

Κάθε Αντιπρόσωπος ορίζεται μόνο για ένα Σωματείο και έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί 

μόνον αυτό. Κάθε νέος ορισμός σε θέση Τακτικού ή Αναπληρωματικού Αντιπροσώπου 

επιφέρει την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου προσώπου, από τον πίνακα 

Αντιπροσώπων, για οποιαδήποτε άλλο Σωματείο, μετά από υπεύθυνη δήλωσή του 

ενδιαφερομένου εάν αποδέχεται ή μη τον νέο διορισμό του. 

4.   Στις Γενικές Συνελεύσεις του ΣΕΓΑΣ δικαίωμα ψήφου έχουν τα αθλητικά σωματεία – μέλη 

του ΣΕΓΑΣ εφόσον:  

 α)    έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από της εγγραφής τους,  

   β)    φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999,  

   γ)    έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του   

           Ν. 4714/2020 και 

   δ)  έχουν τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής       

συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της εφ’ όσον αυτή 

προκηρύσσεται μετά την 1η Ιουνίου του έτους αυτού, συμμετοχή με οκτώ (8) 

τουλάχιστον αθλητές – αθλήτριες ανά έτος στα Διασυλλογικά και Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από τον ΣΕΓΑΣ και τις ΕΑΣ στα οποία 

προβλέπονται όρια συμμετοχής και/ή βαθμολόγησης των αθλητών – αθλητριών και 

βαθμολογική κατάταξη ανά αγώνισμα και συνολικά για τα σωματεία, καθώς στις 

πάσης φύσεως διεθνείς συναντήσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

στις οποίες οι αθλητές – αθλήτριες μετέχουν είτε με την εθνική ομάδα είτε κατόπιν 

γραπτής έγκρισης του ΣΕΓΑΣ. Αν η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου, το έτος διεξαγωγής της δεν λαμβάνεται 

υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της συμμετοχής του σωματείου στις ανωτέρω αθλητικές 

διοργανώσεις.  

Ο κάθε αθλητής ή αθλήτρια από τους πιο πάνω, πρέπει να έχει συμμετοχή σε δύο 

(2) τουλάχιστον από τους παραπάνω Αγώνες, που να αποδεικνύονται από τα 

επίσημα φύλλα Αγώνων ή τα πινάκια συμμετοχής. Ειδικά για τα Σωματεία που 

έχουν έδρα τα νησιά για την συμμετοχή τους στα επίσημα Διασυλλογικά 

Πρωταθλήματα, μόνο εφόσον πραγματοποιείται με ακτοπλοϊκή μετακίνηση, θα 

αρκεί μια συμμετοχή με τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές. 

Ο/Η αθλητής – αθλήτρια θεωρείται ότι συμμετείχε μόνον εφ’ όσον τερμάτισε σε 

αγώνα δρόμου ή σημείωσε έγκυρη επίδοση σε αγώνα άλματος ή ρίψεως.  

ε)       Δεν πληροί την προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου δ΄ σωματείο που εντός των 

δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε 

επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτή ή αποβλήθηκε με 

τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.  

Αθλητικό σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας που αποβλήθηκε, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, θεωρείται ότι 

πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας παραγράφου 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 παραγράφου 3 

του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999. 

 στ)       Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σωματεία που έχουν δηλώσει αναστολή δραστηριότητας. 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

8 

 

 5.      Οι επίσημες διοργανώσεις προγραμματίζονται και καθορίζονται από τον ΣΕΓΑΣ ή τις ΕΑΣ 

ή τις Τοπικές Επιτροπές ύστερα από έγκριση του ΣΕΓΑΣ και περιλαμβάνονται στο ετήσιο 

αγωνιστικό πρόγραμμα. 

 6.     Όσα σωματεία έχουν δικαίωμα Ψήφου στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις έχουν και στις 

ενδιάμεσες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, που γίνονται μέχρι την λήξη του ίδιου 

ημερολογιακού έτους. 

7.      α.      Τα σωματεία υποχρεώνονται να γνωστοποιούν στον ΣΕΓΑΣ τον Αντιπρόσωπο και τον  

αναπληρωτή του μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Μετά την 

εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας ορισμός ή αλλαγή αντιπροσώπου ή/και αναπληρωτή 

δεν γίνεται δεκτή. 

Για την νομιμοποίηση του, τυχόν, ήδη ορισμένου αντιπροσώπου ή αναπληρωτή, 

απαιτείται η προσκόμιση νέας βεβαίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου 

ότι αυτός εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικ. Συμβουλίου του 

σωματείου αυτού. 

β.     Η εκπροσώπηση και η αλλαγή αντιπροσώπων αποδεικνύεται με πρωτότυπο έγγραφο 

του Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου φέροντας υποχρεωτικά υπογραφή Προέδρου και 

Γενικού Γραμματέως και την σφραγίδα του σωματείου, αποκλειομένου του FAX ή 

TELEX ΤΕΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ και e-mail. 

γ)    Οι ορισμένοι για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις Αντιπρόσωποι, είναι Αντιπρόσωποι 

και για τις ενδιάμεσες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εκτός αν το Σωματείο ορίσει 

άλλους, όπως δικαιούται σύμφωνα με τις οριζόμενες υπό του παρόντος 

προϋποθέσεις. 

δ)       Το Δ.Σ. πρέπει μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση να γνωστοποιήσει 

στα Σωματεία του, οριστικό πίνακα των εκπροσώπων Τακτικών και 

Αναπληρωματικών των Σωματείων Μελών.  

    8.     Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δικαιούται να προσκαλέσει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες της, εκπροσώπους φορέων που υπηρετούν τους σκοπούς 

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

1. Η Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει εντός του 

τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των πρώτων μετά την εκλογή τους, 

Ολυμπιακών Αγώνων. 

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των λοιπών οργάνων 

γίνονται όταν λήξει η θητεία τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το 

παρόν Καταστατικό. 

α)  Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ ορίζεται σε είκοσι ένα (21).  

Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των σωματείων – μελών κάτω των διακοσίων πενήντα 

ενός (251), ο αριθμός των μελών του Διοικητικού. Συμβουλίου θα είναι ίσος με τον 

ανώτατο προβλεπόμενο από τον Νόμο, κατά περίπτωση, αριθμό. 

Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των Σωματείων – Μελών του ΣΕΓΑΣ, μετά 

την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την λήξη της θητείας τους 

δεν επηρεάζει την αριθμητική συγκρότηση του Δ.Σ. 

Στις συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) 

εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών / αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία 

προπονητών / προπονητριών. Ο εκπρόσωπος των αθλητών / αθλητριών και ο αναπληρωτής 
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του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των αθλητών / αθλητριών και αν δεν έχει 

συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. 

Ο εκπρόσωπος των προπονητών / προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με 

απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου τους και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου 

αυτό συσταθεί, οι προπονητές / προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. 

Ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικ. Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ που ορίζεται ανωτέρω 

προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος όταν στο Δ.Σ. μετέχει εκπρόσωπος των αθλητών / 

αθλητριών. 

Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, 

υποψήφιο σύμβουλο. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διοικ. Συμβούλιο και εκπροσώπου των 

προπονητών/τριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά μέλη σύμφωνα με όσα ορίζονται 

παραπάνω. 

Οι εκπρόσωποι των αθλητών και των προπονητών δεν επιτρέπεται να καταλάβουν θέση 

αντιπροέδρου, γραμματέα ή ταμία στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. 

β) Μαζί με τα Τακτικά Μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά. Οι 

αναπληρωματικοί καταλαμβάνουν τις θέσεις των αποχωρούντων, εκπιπτόντων ή 

αποβιούντων Συμβούλων. 

 3.  Ποσοστό  τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων Μελών 

του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο 

αριθμός  των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελαχίστου αριθμού 

των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων.   

     4.  Η ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα Μέλη του Δ.Σ. όταν 

μετακινούνται εκτός του τόπου της κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας 

στην Ομοσπονδία επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

     5.  Εάν Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. εκλεγεί Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

οργάνου Αθλητικής Ένωσης ή Αθλητικής Ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται 

ότι παραιτείται αυτοδικαίως από Μέλος Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Η παραίτηση αυτή 

διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

Επίσης είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με αυτήν του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και Ταμία μιας Ε.Α.Σ. 

6.    α) Τα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  στην πρώτη συνεδρίαση, η οποία  πρέπει  να  

γίνει  μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους, συγκαλούμενα από τον από 

τον εκλεγέντα Πρόεδρο, εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τους τρεις (3) 

Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία, τον Ειδικό 

Γραμματέα, τον Έφορο Υλικού καθώς και τον εκπρόσωπο των εν ενεργεία 

αθλητών/αθλητριών, στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών 

/αθλητριών. Τα μέλη των υπολοίπων οργάνων και Επιτροπών μπορούν να 

εκλέγονται και σε επόμενες συνεδριάσεις. 

          β) Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία , κανείς δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, 

τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων που πλειοψήφησαν 

και για τις αντίστοιχες θέσεις εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τη 

σχετική πλειοψηφία. 

7.  Δεν μπορούν να εκλεγούν ως Μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις 

των άρθρων 3 και 12 του Ν. 2725/1999. 

8.  Για τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ισχύει η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ. 2 του 

Νόμου 2725/1999 απαγόρευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

1. Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ εξ αιτίας θανάτου, 

παραίτησης ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω του ημίσεως του όλου αριθμού αυτών και δεν 

υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί από τον Πρόεδρο Έκτακτη Γενική 
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Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, η θητεία της οποίας θα είναι ίση προς το 

υπόλοιπο της θητείας της προηγούμενης. 

2.  Το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και 

έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει γραπτά τουλάχιστον το 1/3 των μελών 

του ΔΣ, αναφέροντας και τον λόγο της αίτησής τους. 

3. Το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων και 

μετεχόντων στην συνεδρίαση μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία. Προκειμένου για 

προσωπικά θέματα ή όταν το ζητήσει το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Επί φανερής ψηφοφορίας σε ισοψηφία 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου  ή του προεδρεύοντος, επί μυστικής η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων επικυρώνονται από το Διοικητικό  

Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση. 

4. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει δικαίωμα να εκδίδει εγκυκλίους, με τις οποίες θα καθορίζει 

τους τρόπους επικοινωνίας και αλληλογραφίας των Ε.Α.Σ., Τ.Ε. και Σωματείων προς τον 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

5. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πραγματοποιούνται με τη χρήση 

σύγχρονων μέσων τεχνολογίας (τηλεδιάσκεψη) εφ’ όσον συμφωνεί η πλειοψηφία των 

μελών του που δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ 

1. Εκπροσωπεί τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε όλες του τις σχέσεις με τους τρίτους και ενώπιον κάθε 

δικαστικής, διοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε 

Οργανισμού, Τράπεζας και Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

2. Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ' αυτές και 

καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη που την κοινοποιεί στα Μέλη 

του Δ.Σ. τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την συνεδρίαση. 

3. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και 

όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

4. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, όλα τα παραστατικά εισπράξεων και 

πληρωμών, όπως επίσης κάθε συναλλαγματική ή επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή 

αξία. 

5. Αριθμεί και μονογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα βιβλία που τηρεί ο 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ., εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιμελείται της εφαρμογής του 

Καταστατικού και του Κανονισμού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε 

λειτουργία και υπηρεσία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

6. Ο Πρόεδρος δικαιούται να εκχωρεί σε κάθε Αντιπρόεδρο μερικές από τις αρμοδιότητές του 

με απόφαση του που ανακοινώνει στο Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 

Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., όταν αυτός κωλύεται ή 

απουσιάζει σε όλα του τα δικαιώματα. 

Εάν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι κωλύονται ή απουσιάζουν, τους αντικαθιστά ο 

μεγαλύτερος στην ηλικία Σύμβουλος. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

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

την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Επίσης μεριμνά για 

τη σύνταξη των πρακτικών Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία 

επικυρώνει το Προεδρείο τους. 

2. Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού και των Υπηρεσιών του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των Επιτροπών και των Οργάνων του. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τον Γενικό Γραμματέα βοηθούν στα καθήκοντά του, οι δύο Ειδικοί Γραμματείς και τον 

αναπληρούν όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Ακόμα ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να 

εκχωρεί σε κάθε Ειδικό μερικές από τις αρμοδιότητες του με απόφαση του που ανακοινώνει 

στο Δ.Σ. 

Με απόφαση του Δ.Σ. τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να αναπληρώσει και άλλο μέλος του Δ.Σ. 

εφ' όσον οι Ειδικοί Γραμματείς κωλύονται ή απουσιάζουν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

1. Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ενεργεί τις εισπράξεις και τις 

πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τα γραμμάτια 

εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τις τραπεζικές επιταγές και τα άλλα 

μέσα πληρωμής (εντολές μέσω Τραπέζης). 

2. Καταθέτει τα χρήματα στο όνομα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα. 

3. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό 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. 

4. Έχει την προσωπική ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα. 

5. Ο Αναπληρωτής Ταμίας, βοηθά τον Ταμία στα καθήκοντά του και τον αναπληρώνει όταν 

αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

Επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων, των Οργάνων, των Επάθλων, των 

Αναμνηστικών της Βιβλιοθήκης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τηρεί βιβλία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, 

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

Επίσης κάθε τέλος του έτους οφείλει να προβαίνει σε απογραφή πάσης ακίνητης και κινητής 

περιουσίας του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Όταν ο έφορος απουσιάζει κωλύεται ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται 

με απόφαση του Δ.Σ. από άλλον Σύμβουλο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετά την συγκρότηση του σε Σώμα ορίζει 5μελή Δικαστική 

Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα των Αντιπροέδρων ως Πρόεδρο, ένα των Εδικών 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

12 

 

Γραμματέων ως Γραμματέα και τρία (3) φίλαθλα Μέλη, άπαντες με τους 

αναπληρωματικούς τους αντίστοιχα. Εισηγητής των θεμάτων στην Δικαστική Επιτροπή 

είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., χωρίς  δικαίωμα ψήφου. 

2. Η θητεία των Μελών της Δικαστικής Επιτροπής είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ.  

3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται, τουλάχιστον τρία (3) Μέλη. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου. 

4. Ο Γραμματέας της Δικαστικής Επιτροπής: 

α) Τηρεί τα   πρακτικά  των συνεδριάσεων, τα οποία μετά την καθαρογραφή τους, 

αποτελούν  τμήμα της απόφασής της. 

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 πρωτόκολλο και αρχείο των υποθέσεων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

1. Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα: 

α) Να επιβάλλει, στα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα του άρθρου 35 του παρόντος 

καταστατικού τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 38. 

β) Να εκδικάζει διαφορές του άρθρου 39 παρ. 4  εδ. α΄  που ασκούνται από Φυσικά ή 

Νομικά πρόσωπα κατά αποφάσεων Δ.Σ. Σωματείων, με τις οποίες επιβάλλονται 

ποινές για παραπτώματα σχετικά με το άρθρο 35 του παρόντος, δικαιούμενη να 

μεταρρυθμίζει ή να διαγράφει τις ποινές αυτές. 

2.   Οι   αποφάσεις της   Δικαστικής  Επιτροπής,   μετά   την  επικύρωση   τους  από το Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  είναι  δεσμευτικές    για    τα  Σωματεία, τις Ε.Α.Σ. τα Φυσικά ή Νομικά  

πρόσωπα και τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ, το Δ.Σ. του οποίου έχει την ευθύνη της εκτέλεσής τους. 

3.  Η Δικαστική Επιτροπή   επιλαμβάνεται   στην περίπτωση  α  της παρ. 1 του    παρόντος  

άρθρου  μόνο   μετά   από   απόφαση   του   Δ.Σ.   του   Σ.Ε.Γ.Α.Σ,   στην   οποία   πρέπει   

να   υπάρχει  εμπεριστατωμένη έκθεση της παράβασης ή της κατηγορίας που αποδίδεται 

κατά του  Φυσικού  ή  Νομικού   προσώπου. Η  απόφαση   του  Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η 

οποία διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα στη Δικαστική Επιτροπή αποτελεί την 

έγκληση. 

4.  Οι αποφάσεις της  Δικαστικής Επιτροπής υπόκεινται   στην  επικύρωση  του   Δ.Σ., το οποίο 

δικαιούται μόνο να επιβάλλει ή να επαυξάνει τις ποινές. Οι   επικυρωτικές αποφάσεις του 

Δ.Σ. προσβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν Μέλη της, τα οποία 

μετέχουν στις Διοικήσεις των ενδιαφερομένων μερών, ή έχουν συγγένεια μέχρι 4ου βαθμού με 

τους ενδιαφερόμενους στην υπόθεση που εκδικάζεται. Στην περίπτωση αυτή, το κωλυόμενο 

Μέλος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

1. Ο   εισηγητής    μέσα    στη   προθεσμία    που   καθόρισε  ο Πρόεδρος ενεργεί εξέταση της  

υπόθεσης, και έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο κατηγορούμενο ή μάρτυρα. 

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

επιστολή ή τηλεγραφικά. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης ο εισηγητής υποβάλλει σχετική έκθεση 

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

την εκδίκαση της Υπόθεσης. 
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4. Στη συζήτηση της υπόθεσης καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος και όσα πρόσωπα που ο 

Πρόεδρος κρίνει ότι μπορούν να χρησιμεύσουν ως μάρτυρες. 

5. Στοιχεία από την υπόθεση δεν δίνονται παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στο Δ.Σ. 

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

1. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής συντάσσονται γραπτά, περιέχουν οπωσδήποτε 

αιτιολογία και καταχωρούνται σε περίληψη στο προβλεπόμενο βιβλίο. 

2. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., στο 

Σωματείο του και στην Ε.Α.Σ. που ανήκει το Σωματείο του. 

3. Η τυχόν επιβαλλόμενη ποινή αρχίζει από την ημέρα που καταχωρίζεται η απόφαση, στο 

βιβλίο αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην 

απόφαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Από την Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και 

Εξελεγκτική Επιτροπή. 

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. 

3. Η θητεία των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τετραετής, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 27 του παρόντος. 

4. Η εκλογή των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με το σύστημα που προβλέπεται 

με τα άρθρο 28 του παρόντος. 

5. 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 Γενική 

Συνέλευση από τον Προεδρεύοντα που είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα Μέλη της ή 

ένα εξ' αυτών. 

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

Επιτροπής. 

7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να βοηθείται στο έργο της από εξειδικευμένα πρόσωπα 

μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ: 
 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

α) Η    Οικονομική    Επιτροπή   αποτελείται     από  τρία  (3)  μέχρι  επτά   (7) Μέλη.   

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πάντοτε ο Ταμίας του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

β)   Η  Οικονομική   Επιτροπή   συντάσσει    τον    Προϋπολογισμό   και   Ισολογισμό   

του    Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ,   επιβλέπει,   ελέγχει  και παρακολουθεί την τήρηση του 

Προϋπολογισμού, τις   δαπάνες,   τα   Λογιστικά βιβλία και γενικά κάθε έσοδο και 

έξοδο ενημερώνοντας το   Δ.Σ. για    την   οικονομική  κατάσταση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

και εισηγείται προς το Δ.Σ.  για κάθε θέμα   και   ζήτημα που έχει σχέση με την 

πορεία του Προϋπολογισμού και σε  συνεργασία με την Επιτροπή Marketing την 

εξεύρεση πόρων.  

 

 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

α)    Η Επιτροπή προμηθειών αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) Μέλη.  Πρόεδρος  
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της Επιτροπής   ορίζεται   ο   Έφορος Υλικού του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ή ένας εκ των 

τριών  Αντιπροέδρων του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

β)     Η   Επιτροπή   προμηθειών προβαίνει στην έρευνα της αγοράς και εισηγείται στο 

Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ την προμήθεια των πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών, που 

απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

γ)  Η προμήθεια του πάσης φύσεως αθλητικού ή άλλου υλικού, αγαθών και υπηρεσιών 

γίνεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις Αθλητικές 

Ομοσπονδίες. 

  

ΑΡΘΡΟ 24 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

1.  α) Το  Δ.Σ.  του   Σ.Ε.Γ.Α.Σ.   συγκροτεί  με  απόφασή  του  και   άλλες  Επιτροπές 

(Υψηλού Αθλητισμού, Ανάπτυξης, Κριτών, Αγώνων,  κ.λ.π.) στα διάφορα 

Αθλήματα ή επί μέρους τομείς λειτουργίας του, από Μέλη του Δ.Σ., Τεχνικούς, 

Επιστημονικό προσωπικό, εκπροσώπους των Αθλητικών Φορέων και Φιλάθλους, ο 

αριθμός των οποίων θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες στελέχωσης από τους πιο 

πάνω αναφερόμενους κάθε Επιτροπής ή Υποεπιτροπής, προεδρευομένης της κάθε 

μιας από ένα Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Επίσης, συγκροτεί Επιτροπές από 

Φιλάθλους ή Προσωπικότητες του ευρύτερου κοινωνικού Χώρου, για την στήριξη 

των προγραμμάτων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., την προβολή του έργου του και την επίτευξη 

των Αθλητικών και κοινωνικών στόχων του. 

β) Οι   Επιτροπές    τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων τους, τα οποία υποβάλλουν στο 

Δ.Σ. του     Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

2. Κάθε Επιτροπή ανάλογα με το αντικείμενό της, έχει ως σκοπό: 

α) Τη μελέτη κάθε θέματος του αντίστοιχου Αθλήματος ή Τομέα. 

β) Την εισήγηση    για   την  τροποποίηση των ειδικών Κανονισμών, σύμφωνα με τις 

Διεθνείς εξελίξεις. 

γ) Την πρόταση για τη συγκρότηση των αντιπροσωπευτικών Ομάδων για τις Διεθνείς  

συναντήσεις. 

δ) Τον έλεγχο της καλής και σύμφωνης με τις Προκηρύξεις και τους Κανονισμούς 

διεξαγωγής των αγώνων καθώς και την τυχόν επιβολή των προβλεπομένων στο 

Καταστατικό και τους Κανονισμούς αγωνιστικών και λοιπών κυρώσεων. 

ε) Τη μελέτη και το σχεδιασμό Αγωνιστικών και Επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

όπως και κάθε θέματος που συμβάλλει στην Ανάπτυξη των Αθλημάτων, που 

καλλιεργεί ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

στ) Οι εισηγήσεις των παραπάνω Επιτροπών των άρθρων 23 και 24 υποβάλλονται προς 

έγκριση στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

3. Το   Δ.Σ. με απόφασή του συντάσσει Κανονισμούς λειτουργίας των Τεχνικών και των άλλων 

         Επιτροπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

1. Στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. λειτουργεί Επιτροπή Μετεγγραφών και αποτελείται από πέντε (5) Μέλη 

που ορίζονται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα της συγκροτήσεως και λειτουργίας της 

διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Υπουργικής απόφασης περί 

Εγγραφών - Μετεγγραφών και του ειδικού κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ( άρθρο 27 και 23 παρ. 3 του Ν. 2725/1999). 

2. Η Επιτροπή Μετεγγραφών συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και βρίσκεται σε απαρτία, 

εφόσον  παρίστανται  τουλάχιστον τρία (3)  Μέλη της. Οι  αποφάσεις  της  λαμβάνονται  με  
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απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, πρέπει να επικυρωθούν από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα 

με τον Νόμο και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η μεταγραφή αθλητή – αθλήτριας ηλικίας άνω των 35 ετών εγκρίνεται από την Επιτροπή 

Μεταγραφών μόνον εφ’ όσον αποδεικνύεται ότι ο αιτούμενος –νη αυτήν είχε επιτύχει, κατά 

την προηγούμενη της μεταγραφής αγωνιστική περίοδο, επίδοση που περιλαμβάνεται στις 

πενήντα (50) καλύτερες του ετήσιου πίνακα επιδόσεων του αγωνίσματός του. 

5. Επίσης επιτρέπεται η μεταγραφή αθλητή – αθλήτριας άνω των τριάντα πέντε (35) ετών σε 

περίπτωση διαγραφής ή διάλυσης του Σωματείου που ανήκε, με απόφαση του Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και με την προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο τέσσερα (4) του 

παρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

1. Πόροι του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι: 

α) Τα έσοδα που χορηγούνται σε αυτόν από τις Κρατικές Επιχορηγήσεις, την 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

και κάθε άλλη διάταξη καθώς και οι πάσης φύσεως χρηματικές ενισχύσεις, τακτικές 

ή έκτακτες από οποιοδήποτε φορέα, του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα. 

β) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές ή έκτακτες εισφορές, σύμφωνα με τον Νόμο, 

ως επίσης οι πάσης φύσεως Χορηγίες ή ενισχύσεις τρίτων. 

γ) Τα ειδικά τέλη, παράβολα και συνδρομές που τυχόν θα προβλεφθούν με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες κλπ.» 

δ) Οι εισπράξεις από Αγώνες που τελούνται απ' αυτόν. 

ε) Τα έσοδα από συμβάσεις Χορηγίας ή διαφήμισης με Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς της διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

       στ)  Κάθε άλλο έσοδο από Νόμιμη αιτία. 

2. α)   Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου    

κάθε χρόνου. Ο ισολογισμός και ο Απολογισμός συντάσσονται για κάθε οικονομικό 

έτος, σύμφωνα με τον Νόμο και υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για 

έγκριση. 

3. β) Ο  Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. καταρτίζεται και υποβάλλεται στη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, ο δε Απολογισμός και 

Ισολογισμός έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. 

4.  

 

ΑΡΘΡΟ 27 

Η διάρκεια της θητείας όλων των διορισμένων ή εκλεγμένων Επιτροπών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. λήγει 

με την λήξη της θητείας του Δ.Σ. αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΣΕΓΑΣ καθώς και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) 

χρόνια και εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών 

Αγώνων. 

2. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) 

πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ. Σαράντα 

(4) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, το 
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Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική 

Συνέλευση, προκειμένου να εφαρμοσθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999. 

3. Δικαίωμα να εκλεγεί στα ανωτέρω όργανα (Διοικ. Συμβούλιο – Εξελεγκτική Επιτροπή) του 

ΣΕΓΑΣ έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους αυτού, που έχει δικαίωμα να εκλέγει 

και να εκλέγεται στα όργανα του σωματείου του, εφ’ όσον αυτό έχει αποκτήσει δικαίωμα 

συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 8 

Παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού. Η απόκτηση εκ μέρους του υποψηφίου του 

δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική 

βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία προσκομίζεται στον ΣΕΓΑΣ δέκα (10) 

πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, μαζί με την αίτηση που υποβάλει ο 

υποψήφιος για την συμμετοχή σε αυτές. Η ανωτέρω βεβαίωση, επί ποινή ακυρότητας της 

υποψηφιότητας, κατατίθεται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Με την αίτηση 

υποψηφιότητας υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί μη συνδρομής στο 

πρόσωπό του των κωλυμάτων και απαγορεύσεων των άρθρων 3 και 12 του Ν. 2725/1999. 

4. « Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του προέδρου και των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και 

των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής διεξάγονται από τριμελή 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 οποίου εδρεύει ο ΣΕΓΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του Διοικ. Συμβουλίου αυτού. Τα υπόλοιπα 

δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση» 

5.  Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου 

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 υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και 

τους υποψήφιους συμβούλους 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 υποψηφίους συμβούλους μέχρι τα δύο 

τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζομένης 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 την θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας 

λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων υποψηφίων προέδρων, πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο 

πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων 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, συνυπολογιζομένης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που 

γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

6.   Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικ. Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη 

πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που 

συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω 
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θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος 

πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, 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 αθλητικού 

σωματείου δεν εξαντλήσει την 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 του. 

7. Ως μέλη του ΔΣ εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας όσοι εκ των υποψηφίων συγκεντρώσουν 

τους περισσότερους σταυρούς, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το 

Καταστατικό αριθμός είκοσι (20) Τακτικών μελών του Διοικ. Συμβουλίου και τριών (3) 

μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων για την 

τελευταία θέση η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής 

Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ( Ε.Α.Σ.) 
 

1. Τα Αθλητικά Σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν υπό τους όρους του ΑΚ και του Ν. 

2725/1999 και του παρόντος Καταστατικού να συγκροτούν Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων 

(Ε.Α.Σ.) 

2. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από Σωματεία το οποία έχουν την έδρα τους στην ίδια 

Περιφερειακή Ενότητα. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα επιτρέπεται να ιδρύεται και να 

λειτουργεί μια μόνο αθλητική ένωση. Η έδρα της ΕΑΣ που θα συσταθεί, θα αποφασίζεται 

από την πλειοψηφία των Σωματείων μελών της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.  

3. Κατ’ εξαίρεση δύνανται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΣΕΓΑΣ να ιδρύονται και να λειτουργούν ΕΑΣ περιλαμβάνουσες Σωματεία με έδρα σε 

περισσότερες από μια όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Στην περιφέρεια Αττικής και στην 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν μέχρι δύο (2) 

Ενώσεις περιλαμβάνουσες Σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερες από μια 

περιφερειακές ενότητες. 

Οι ΕΑΣ που εδρεύουν στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Αιγαίου, 

Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αναγνωρίζονται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 

παράγραφος δύο (2). 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ε.Α.Σ.- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

1. Προκειμένου να αναγνωρισθεί μια Ε.Α.Σ., από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. πρέπει να έχει στην δύναμή 

της τουλάχιστον  δέκα (10) Σωματεία Μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον το 

50% να έχουν δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σε περίπτωση μη 

πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, αίρεται η αναγνώριση με απόφαση του Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ και τα Σωματεία μέλη της Ε.Α.Σ. πρέπει να επιδιώξουν την εγγραφή τους σε 

άλλη Ε.Α.Σ. υπό τους όρους του Καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ ή σε Τοπική Επιτροπή.  

2. Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) που εδρεύουν σε νομούς των περιφερειακών 

Ενοτήτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αναγνωρίζονται, κατά 

παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο εφ’ όσον διατηρούν στην 

δύναμή τους πέντε (5) τουλάχιστον Σωματεία – μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) με 

δικαίωμα ψήφου. 

3. Για την αναγνώριση μιας Ένωσης από τον ΣΕΓΑΣ υποβάλλονται τα εξής 

δικαιολογητικά: 
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α)   Επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ρητή διάταξη 

ότι η ένωση αποδέχεται τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ ως υπερκείμενη αθλητική αρχή, 

αποκλειστικά αρμόδια για τον σχεδιασμό ανάπτυξης των αθλημάτων του άρθρου 

ένα (1) του παρόντος και για την οργάνωση και διεξαγωγή πάσης φύσεως αγώνων 

και Πρωταθλημάτων. 

β)    Επίσημο αντίγραφο της απόφασης του Δικαστηρίου περί αναγνώρισης της ΕΑΣ. 

γ)  Πιστοποιητικό του Δικαστηρίου περί των τυχόν τροποποιήσεων του Καταστατικού. 

δ)  Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε)  Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα. 

4. Περί της αναγνώρισης της ΕΑΣ αποφασίζει το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. εντός προθεσμίας τριών 

(3) μηνών από της παραλαβής της σχετικής έκθεσης. 

5. Όλα τα Σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα του άρθρου ένα (1) του παρόντος και είναι 

μέλη του ΣΕΓΑΣ πρέπει να είναι μέλη Ένωσης Αθλητικών Σωματείων ή Τοπικής 

Επιτροπής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ε.Α.Σ. – ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

1. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του μπορεί να διακόπτει τις πάσης 

φύσεως χρηματοδοτήσεις προς την Ε.Α.Σ. που για δύο (2) συνεχή χρόνια δεν παρουσιάζει 

Αθλητική δραστηριότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται από το ετήσιο Αγωνιστικό πρόγραμμα 

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε και δεν 

περάτωσε με υπαιτιότητά της δύο (2) τουλάχιστον επίσημες Αθλητικές Εκδηλώσεις 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς του κάθε κλάδου Άθλησης, όπως αυτές οι εκδηλώσεις 

προσδιορίζονται και αναθέτονται από τον ετήσιο Αγωνιστικό προγραμματισμό του Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

2. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η άρση αναγνώρισης μιας ένωσης (Ε.Α.Σ.), εάν 

προηγουμένως αυτή δεν κληθεί νόμιμα σε απολογία. 

3. Σε περίπτωση που μια ένωση (Ε.Α.Σ.) δεν αναγνωρίζεται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τα Αθλητικά 

Σωματεία που ανήκουν σ' αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, συγκροτούν Τ.Ε. 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 

4. Όλα τα Σωματεία που καλλιεργούν τα Αθλήματα του άρθρου 1 του παρόντος και είναι 

Μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., υπάγονται υποχρεωτικά  και αυτοδίκαια στην Ένωση Αθλητικών 

Σωματείων (Ε.Α.Σ.) ή στην Τοπική Επιτροπή, που ιδρύθηκε στην περιοχή τους. 

5. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δικαιούται να άρει την αναγνώριση της Διοίκησης της Ε.Α.Σ. που αρνείται 

για οποιοδήποτε λόγο να γράψει στη δύναμή της Αθλητικό Σωματείο που είναι Μέλος, του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε.Α.Σ. 
 

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

1. Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους κάθε Ένωση Αθλητικών Σωματείων υποβάλλει στο 

Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ τα συμπεράσματα, τις παρατηρήσεις και προτάσεις της για τη διάδοση 

των Αθλημάτων, την άνοδο και την ανάπτυξή τους. 

2. Στον Σχεδιασμό του ετήσιου Αγωνιστικού και Αναπτυξιακού προγράμματος, όπως και 

στον καθορισμό των αναγκαίων δαπανών, η Ε.Α.Σ. συνεργάζεται με το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.ΑΣ.. 

Με βάση αυτόν τον Σχεδιασμό, που προεγκρίνεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. η Ε.Α.Σ. 

υποβάλλει στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους τον Προϋπολογισμό της, που 

περιέχει τα έσοδα και τα έξοδα μέσα στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η 

Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 
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3. Ο Προϋπολογισμός της Ε.Α.Σ. καθορίζει αναλυτικά  τα έσοδα και τα έξοδα και εγκρίνεται 

από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού δεν επιτρέπεται καμία 

υπέρβαση, τόσο στο σύνολο, όσο και στα επί μέρους Κεφάλαια και άρθρα. Κατά τη 

διάρκεια του Οικονομικού έτους (1/1 μέχρι 31/12) επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. και έγκριση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., αναμόρφωση του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού, αλλά μόνο για σπουδαίο λόγο. 

 

 

 

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ Ε.Α.Σ. 
 

1. Οι  Ε.Α.Σ. επιχορηγούνται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ για την κάλυψη των ανελαστικών 

λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και του ετήσιου Αγωνιστικού προγράμματος τους, που 

θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 

2. Παράλληλα, οι Ε.Α.Σ. προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που είναι δυνατόν 

να τους εξασφαλίσουν Οικονομικούς πόρους από την Πολιτεία ή τρίτους (Τοπικούς Φορείς, 

Εταιρείες, Χορηγούς) να προβάλλουν το έργο τους και γενικά να πραγματοποιήσουν τους 

στόχους τους. 

3. Οικονομικοί πόροι των Ε.Α.Σ. είναι και οι διαλαμβανόμενοι στο άρθρο 26 του παρόντος. 

4. Με απόφαση του Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι δυνατόν να θεσμοθετηθούν ειδικά παράβολα, 

εισφορές κ.λπ. για την έκδοση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας. Το σύνολο των 

χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται από αυτούς τους πόρους θα εισπράττονται 

απευθείας από τις Ε.Α.Σ. Για τυχόν θέσπιση παραβόλων για συμμετοχή σε Διασυλλογικά 

και Πανελλήνια Πρωταθλήματα απαιτείται πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Α.Σ. 
 

1. Η Ε.Α.Σ. μέσα στον Ιανουάριο κάθε χρόνου, υποβάλλει στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Οικονομικό 

Απολογισμό για τα ποσά με τα οποία επιχορηγήθηκε από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Η μη υποβολή 

του παραπάνω Απολογισμού συνεπάγεται:  

α) Την αναστολή ή διακοπή επιχορηγήσεων 

β) Την διενέργεια Διοικητικού και Οικονομικού ελέγχου με απόφαση του Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

2. H υποβολή του Απολογισμού της Ε.Α.Σ. στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και όσα η παρ. 1 του 

παρόντος ορίζει είναι ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. προς τη Γενική 

της Συνέλευση και τα δικαιώματα που αυτή έχει να εγκρίνει ή όχι όλη την Οικονομική και 

Αθλητική δραστηριότητα του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

1. Σε περιοχές όπου τα υφιστάμενα σωματεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την σύσταση 

Ε.Α.Σ. και η ένταξή τους σε ΕΑΣ όμορης περιοχής δεν ενδείκνυται για λόγους 

γεωγραφικούς, συγκοινωνιακούς, οργανωτικούς κλπ, ή προκύπτει ουσιαστική ανάγκη 

απένταξής τους ,με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ συστήνεται Τοπική 

Επιτροπή. 

2.  Οι Τοπικές Επιτροπές δεν έχουν νομική προσωπικότητα.  Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ η διοίκηση και η διαχείριση αυτών ανατίθεται σε τρία (3) 
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πρόσωπα (Πρόεδρο και 2 μέλη) που έχουν την ιδιότητα του μέλους με δικαίωμα εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι σωματείου με έδρα την περιοχή της Τοπικής Επιτροπής. 

Οι πράξεις διοίκησης και διαχείρισης τελούν υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΣΕΓΑΣ. 

3. Οι ειδικότεροι σκοποί και τα καθήκοντα των Τοπικών Επιτροπών είναι: 

α) Η   καλλιέργεια   και   διάδοση   στην  περιφέρεια τους των Αθλημάτων του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. η  μελέτη των Τοπικών Αθλητικών προβλημάτων, η οργάνωση και η 

διεξαγωγή των Τοπικών Πρωταθλημάτων, μετά από έγκριση, σε συνεργασία και 

κάτω από τις οδηγίες του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η εποπτεία και ο έλεγχος στα Αθλητικά 

Σωματεία της περιοχής της. 

β)   Η   σύνδεση  και η συνεργασία της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Τοπικούς 

λαϊκούς  φορείς και την εργατική εκπροσώπηση, για την προώθηση της Ειρήνης και 

της Προόδου και  για την δημιουργία Κοινωνικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στην περιοχή της που θα έχουν ως σκοπό την Ανάπτυξη του Πολιτιστικού επιπέδου 

του λαού της περιοχής της. 
 
4. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δύναται να ενώσει δύο (2) Τ.Ε. σε μία ή να χωρίσει μία (1) Τ.Ε. σε 

δύο (2) ή να προσαρτήσει μία Τ.Ε. σε δύο (2) όμορες, εφόσον αυτό εξυπηρετεί την 

καλύτερη προώθηση και Ανάπτυξη του Αθλητισμού ή το επιβάλλουν λειτουργικές ανάγκες. 
 
5. Περιοχές που έχουν Μέλη ολιγότερα των πέντε δεν μπορούν να συγκροτήσουν Τοπική 

Επιτροπή και με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τα Σωματεία αυτά προσαρτώνται στη 

δύναμη μια όμορης ένωσης (Ε.Α.Σ.) ή (Τ.Ε.). 
 

6. Οι Τοπικές Επιτροπές διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε 

(5) Τακτικά και δύο (2) Αναπληρωματικά Μέλη. 
 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από Σωματεία της περιοχής τους, που αποτελούν τη 

Γενική Συνέλευση της Τοπικής Επιτροπής. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται εκείνοι από τους 

υποψήφιους που έλαβαν τους περισσότερους κατά σειρά Ψήφους, οι Δε επόμενοι μετά των 

5ο κατά σειρά ψήφων, είναι αντίστοιχα οι Αναπληρωματικοί. 
 

8. Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται από ένα (1) Αντιπρόσωπο και τον Αναπληρωτή του που 

πρέπει να είναι Μέλη του Σωματείου και μόνιμοι κάτοικοι της έδρας του Σωματείου. 
 

9. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όσα Σωματεία είναι Μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

Τα  Μέλη που δεν έχουν κλείσει έτος από της εγγραφής τους στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχουν μόνο 

δικαίωμα λόγου. 
 

10. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Τ.Ε. είναι τετραετής και ακολουθεί 

σε κάθε περίπτωση τη θητεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 
11. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν στο Δ.Σ. της Τ.Ε.  δύο (2) ή περισσότερα Μέλη από το ίδιο 

Σωματείο, εκτός αν ο αριθμός των Σωματείων της Τ.Ε. είναι μικρότερος από τον αριθμό 

των Μελών του Δ.Σ., Τακτικών και Αναπληρωματικών. 
 

12. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή Εξελεγκτική 

Επιτροπή, που έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 22 του παρόντος. 
 

13. Δεν δύναται να εκλεγούν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που εμπίπτουν 

στις απαγορεύσεις του Ν. 2725/1999. 
 

14. Τα Μέλη του Δ.Σ. της Τ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση, η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενα από τον πλειοψηφήσαντα 

Σύμβουλο εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 
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15. Εάν ο αριθμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Τ.Ε. εξ αιτίας θανάτου, 

παραίτησης, ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω των 3/5 και δεν υπάρχουν Νόμιμοι Αναπληρωτές, 

πρέπει να συγκληθεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση για την εκλογή Νέας Διοίκησης. 
 

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Τ.Ε. συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μία φορά 

τον μήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον δύο 

(2) Μέλη του Δ.Σ. δικαιολογούντες και τον λόγο της αίτησή τους. 
 

17. Το Δ.Σ. των Τ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον Μέλη. Οι 

αποφάσεις 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 ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος  του Προέδρου ή του 

Προεδρεύοντος. 
 

18. Το Δ.Σ. των Τ.Ε. υποχρεούται σε κάθε συγκρότηση του σε σώμα ή μετά από οποιαδήποτε 

μεταβολή της σύνθεσής του, Ατόμων και θέσεων, να αποστείλει  το συντομότερο στον 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ονομαστικό κατάλογο των Μελών που το απαρτίζουν. 
 

19. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των Τ.Ε. δύναται να παρακολουθεί Αντιπρόσωπος του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ορισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

20. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές. Το Δ.Σ. της Τ.Ε. με απόφασή του χορηγεί 

δικαίωμα λόγου σε εκπροσώπους φορέων που παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις. 
 

21. Το Δ.Σ. της Τ.Ε. υποχρεούται να εφαρμόζει το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις του 

Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 
 

22. Κάθε χρόνο το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. απολογισμό της Αθλητικής 

και Οικονομικής δράσης του, όπως επίσης και τα δικαιολογητικά των δαπανών που 

διενήργησε. 
 

23. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο προτάσεις για τον Αγωνιστικό και 

Αναπτυξιακό προγραμματισμό στην περιφέρεια της Τ.Ε. 
 

24. Κάθε Μέλος του Δ.Σ. των Τ.Ε. είναι προσωπικά υπεύθυνο για την Οικονομική διαχείριση 

των χρημάτων που διέθεσε ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην Τοπική Επιτροπή. 
 
25. Η Τοπική Επιτροπή δεν δικαιούται να μεταβάλλει τη διάθεση των χρημάτων χωρίς έγγραφη 

έγκριση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

26. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δικαιούται να προβεί στη έκπτωση του Δ.Σ. της Τ.Ε. αν αυτή 

παράλειψε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να στείλει Οικονομικό Απολογισμό 

της δράσης όπως επίσης και τα αναγκαία δικαιολογητικά των δαπανών που διενήργησε ή αν 

προέβη σε μεταβολές της διάθεσης των χρημάτων χωρίς έγκριση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

Επίσης το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δικαιούται να διενεργεί στις Τ.Ε. Οικονομικούς ελέγχους. 
 

27. Καθήκοντα Μελών Δ.Σ. των Τοπικών Επιτροπών: 

α) Ο   Πρόεδρος   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   της   Τ.Ε.,      Αντιπρόεδρος,   ο 

Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας έχει αναλογικά όσα δικαιώματα αναφέρονται στα 

άρθρα 11 έως και 15 του παρόντος. 

β)    Επίσης  όσα αναφέρονται για τις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ισχύουν 

αναλογικά και για τις Τοπικές Επιτροπές, εφόσον δεν υπάρχει στο παρόν αντίθετη 

ρύθμιση. 

γ)       Στις Γενικές Συνελεύσεις των Τ.Ε. παρίσταται Μέλος   του  Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., το 

οποίο δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και να προεδρεύει  της Γενικής 

Συνέλευσης 
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δ)    Το κάθε φύσης προσωπικό των Τ.Ε.,   Διοικητικό   και  Τεχνικό, προσλαμβάνεται  

από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. των Τ.Ε.  

             

 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

Τα Μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων που καλλιεργούν Αθλήματα του άρθρου 1 του παρόντος, οι 

Αθλητές τους, τα Μέλη τους, τα Μέλη των Ε.Α.Σ., των Τ.Ε. και τα Μέλη του Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., 

οι Προπονητές, οι Κριτές, και τα Μέλη των λοιπών Επιτροπών και Οργάνων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

οφείλουν να συμπεριφέρονται πάντοτε κατά τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές του Ολυμπισμού 

τις αρχές του Αθλητισμού και του Φίλαθλου Πνεύματος, και να τηρούν το Καταστατικό και 

τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 

Οι παραβάσεις εκδικάζονται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν Καταστατικό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) 

μήνες από την τέλεσή τους. Η Παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα τα οποία ο Ποινικός 

Νόμος θεωρεί ατιμωτικά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 37 

Οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Σωματείων που επιβάλλουν τιμωρία σε Αθλητές τους, σύμφωνα με 

το Καταστατικό τους, δεν ισχύουν έναντι του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. αν δεν υποβληθούν μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την ημέρα που ελήφθησαν, στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. 

Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται με: 

      α)     Απόδειξη ότι ο Αθλητής κλήθηκε σε απολογία. 

      β)     Αντίγραφο των διατάξεων του Καταστατικού βάσει των οποίων τιμωρήθηκε. 

      γ)     Απόσπασμα του σχετικού πρακτικού. 

Οι αποφάσεις αυτές επικυρώνονται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και καταχωρούνται από το 

Γραφείο Μητρώου σε ειδικό βιβλίο κίνησης και μεταβολών κάθε Αθλητή μετά την τελεσιδικία 

τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

ΠΟΙΝΕΣ 

1. Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει η Δικαστική Επιτροπή είναι: 

Α)  Στις Ε.Α.Σ. 

      α)   Γραπτή επίπληξη. 

      β)   Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλες τις Ε.Α.Σ. 

Β)  Στα μέλη Διοικήσεων των Ε.Α.Σ. και των Σωματείων 

      α)   Γραπτή επίπληξη 

      β)   Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία και τις Ε.Α.Σ.. 

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

      δ)   Παραπομπή στην Ε.Φ.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύει. 
 

Γ)  Στα Σωματεία    

     α)   Γραπτή επίπληξη 

      β)   Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωματεία και τις Ε.Α.Σ. 

      γ)  Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 50.000 δραχμές. 

      δ)   Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη διοργάνωση. 
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Δ)  Στους Αθλητές 

      α)   Γραπτή επίπληξη 

      β)   Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία και τις Ε.Α.Σ. 

γ)   Προσωρινή αποβολή από τους Αγώνες, Επίσημους και Ανεπίσημους, μέχρι δύο  

     (2) χρόνια. 

     δ)   Διαγραφή από τα Μητρώα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 

 ε)   Διακοπή παροχών. 

 

Ε)  Στους Προπονητές  

 α)   Γραπτή επίπληξη 

 β)   Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία και τις ΕΑΣ 

 γ)   Διακοπή Συμβολαίου 

 δ)   Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους καθώς και απαγόρευση   

               συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μέχρι δύο (2) χρόνια. 

 ε)   Διαγραφή από το Μητρώο Προπονητών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

ΣΤ)  Στα Μέλη  Σωματείων - Φιλάθλους 

       α)   Γραπτή επίπληξη. 

       β)   Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία και τις Ε.Α.Σ.. 

       γ)   Απαγόρευση    εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους Αγωνιστικούς χώρους,  

      όταν γίνονται Αγώνες. 

       δ)   Παραπομπή στην Ε.Φ.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύει. 
 
    Ζ)   Επίσης  η  Δικαστική  Επιτροπή  μπορεί  να  επιβάλει  σ' όλες τις κατηγορίες των Φυσικών ή  

           Νομικών  προσώπων   (περιπτώσεις Α-Δ)   εκτός   της  τελευταίας  και   την   υποχρέωση να                  

          ανακαλέσουν οποιοδήποτε γραπτό κείμενο, που θα κριθεί ότι έχει  ύφος ανάρμοστο. 

   

2. Όλες οι παραπάνω ποινές μπορούν να επιβληθούν και με αναστολή, τη διάρκεια της οποίας 

καθορίζει η απόφαση, εφόσον τα παράπτωμα δεν διώκεται σύμφωνα με τον Ποινικό 

κώδικα. Σε περίπτωση όμως που μέσα στον χρόνο της αναστολής το Φυσικό ή Νομικό 

πρόσωπο διαπράξει και Νέο παράπτωμα, τότε εκτίει και την ποινή που ανεστάλη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στους Αγώνες όλων των αθλημάτων και αγωνισμάτων που καλλιεργεί ο ΣΕΓΑΣ (άρθρο 2 

παράγραφος 2 του παρόντος) οι οποίοι οργανώνονται από αυτόν, από τις ΕΑΣ ή από 

Σωματεία της δύναμής του μετέχουν μόνον Φίλαθλοι, όπως η ιδιότητα αυτή προβλέπεται 

και καθορίζεται από τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 

2.  Οι Πανελλήνιοι και Διασυλλογικοί Αγώνες όλων των αθλημάτων του άρθρου 1 και του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος, όπως και κάθε άλλος αθλητικός αγώνας που 

διεξάγεται στην Ελλάδα και περιλαμβάνει επίσημα αγωνίσματα της IAAF, του ΣΕΓΑΣ και 

των Διεθνών Ομοσπονδιών των οποίων είναι μέλος ο ΣΕΓΑΣ (άρθρο 5 του παρόντος), 

εγκρίνεται, ρυθμίζεται και ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, που είναι 

αρμόδιο για την έγκριση των σχετικών Προκηρύξεων και την χορήγηση συγκατάθεσης για 

την έκδοση της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή.» 

3. Κανένας αθλητής δεν θα απολαμβάνει της συγκαταθέσεως του ΣΕΓΑΣ να χρησιμοποιεί 

εκπρόσωπο και κανείς εκπρόσωπος αθλητή δεν θα νομιμοποιείται, παρά μόνον εάν 

υφίσταται γραπτό συμβόλαιο μεταξύ του αθλητή και του εκπροσώπου του, το οποίο 

περιέχει τους ελαχίστους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς της IAAF σχετικά με 

τους εκπροσώπους αθλητών Εθνικών Ομοσπονδιών. 
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4. α)       Όλες  οι  διαφορές  μεταξύ  αθλητών, βοηθητικού  προσωπικού  αθλητών    ή   άλλων  

προσώπων που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του ΣΕΓΑΣ, με όποιον τρόπο και αν 

προκύπτουν οι διαφορές αυτές, είτε αφορούν είτε όχι θέματα ντόπινγκ, θα 

υποβάλλονται σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής του 

ΣΕΓΑΣ. 

Μια τέτοια ακρόαση θα διέπεται από τις παρακάτω αρχές: 

Μια έγκαιρη ακρόαση ενώπιον ενός δικαίου και αμερόληπτου ακροαματικού 

οργάνου, το δικαίωμα ενός ατόμου να ενημερωθεί για την κατηγορία που του 

προσάπτεται, το δικαίωμα να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καλεί και να ανακρίνει μάρτυρες, το 

δικαίωμα να εκπροσωπείται από Νομικό Σύμβουλο και έναν μεταφραστή (το κόστος 

θα επιβαρύνει το πρόσωπο αυτό) και μία έγκαιρη και με επιχειρήματα γραπτή 

απόφαση. Όπου τέτοιες διαφορές προκύπτουν σε μη πειθαρχικό πλαίσιο, το σχετικό 

ακροαματικό όργανο θα λειτουργεί ως διαιτητικό όργανο. 

Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων ντόπινγκ εφ’ όσον δεν έχει 

επιληφθεί το ΕΣΚΑΝ, σύμφωνα με το Νόμο. 

β)       Όλες οι διαφορές που θα προκύπτουν μεταξύ του ΣΕΓΑΣ και  της IAAF θα φέρονται  

ενώπιον του Συμβουλίου της IAAF. Το Συμβούλιο θα ορίζει μια διαδικασία για την 

επίλυση της διαφοράς ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης υποθέσεως. 

γ)       Όλες οι  διαφορές μεταξύ  του ΣΕΓΑΣ και ενός άλλου μέλους της IAAF θα φέρονται  

ενώπιον του Συμβουλίου της IAAF. Το Συμβούλιο θα καθορίζει την διαδικασία για 

την επιδίκαση της διαφωνίας ανάλογα με τις συνθήκες της εν λόγω υπόθεσης.  

5. α)        Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δικαιούται  και  υποχρεούται να  διεξάγει ελέγχους anti - doping εκτός  

 Αγώνων και να αποστέλλει κάθε χρόνο σχετική έκθεση στην I.A.A.F. 

Ακόμη  ο   Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  επιτρέπει στην I.A.A.F. να διεξάγει anti - doping ελέγχους 

κατά τη διάρκεια των Εθνικών Πρωταθλημάτων ή άλλων συναφών Meetings, στους 

Αθλητές είτε  μετέχουν, είτε δεν μετέχουν στους παραπάνω Αγώνες. 

β)    Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  θα επιτρέπει    στην   I.A.A.F. να διεξάγει ελέγχους εκτός Αγώνων 

στους Αθλητές  του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

6. α) Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει αποκλειστικό  δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με ξένες        

Ομοσπονδίες, ή Σωματεία, ή διοργανωτές Αγώνων εν γένει. 

β)   Καμία αθλητική συνάντηση  των  Σωματείων και  των Ε.Α.Σ. με  ξένα  Σωματεία  ή  

Ομοσπονδίες, μεμονωμένους αθλητές δεν επιτρέπεται, χωρίς την γραπτή άδεια του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μετά από σχετικό αίτημα. 

γ) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών – αθλητριών που ανήκουν σε Σωματείο της 

δύναμης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε αγώνες αθλημάτων ή αγωνισμάτων της παραγράφου ένα 

(1) του άρθρου ένα (1) του παρόντος και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των 

Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων που διεξάγονται υπό την εποπτεία της I.A.A.F, χωρίς 

την έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., εάν πρόκειται για αγώνες που διεξάγονται στο 

εξωτερικό. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από το Σωματείο του Αθλητή ή από τον 

ίδιο. 

δ) Επίσης απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών – αθλητριών που ανήκουν σε 

Σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σε αγώνες του εσωτερικού στα αγωνίσματα ή 

αθλήματα της παραγράφου ένα (1) του άρθρου ένα (1) του παρόντος, εάν ΔΕΝ 

διοργανώνονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ή τις Ε.Α.Σ. ή τα Σωματεία με την έγκριση του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αγώνων του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 Τέλος  απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών – αθλητριών της δύναμης του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σε αγώνες αθλημάτων ή αγωνισμάτων της παραγράφου δύο (2) του 

άρθρου δύο (2) του παρόντος εάν δεν έχουν εγκριθεί από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και 

περιληφθεί στο ειδικό Καλεντάρι για αγώνες σε Δημόσιο Δρόμο και Βουνό του 
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Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο μετά από αίτημα του Σωματείου του Αθλητή 

και έγκριση του Δ.Σ. της οικείας  Ε.Α.Σ. 

 Στις περιπτώσεις που παραβιάζονται οι διατάξεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και 

(δ), οι υπαίτιοι παραπέμπονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στη Δικαστική Επιτροπή και επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 38, 

κατά περίπτωση. 

7. Για την ένταξη και άλλων αθλημάτων στον ΣΕΓΑΣ μετά από υπαγωγή τους σε αυτόν 

σύμφωνα με τον Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων- 

μελών που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

ΚΡΙΤΕΣ 

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΚΡΙΤΩΝ. 
 

1. Στον   Σ.Ε.Γ.Α.Σ.    και    σε  σχέση με τους Κριτές, τους Αφέτες, τους Χρονομέτρες, τους 

Σημειωτές, και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο κρίσης λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή 

Κριτών (Κ.Ε.Κ.) και Επιτροπή Εφέσεων. 

Η Κ.Ε.Κ. με υποεπιτροπές της ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ορισμού 

Αγωνόδικων  Επιτροπών (Ε.Ο.Α.Ε.) καθώς και της Πειθαρχικής Επιτροπής Κριτών 

(Π.Ε.Κ.) 

2. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών καθορίζονται με 

τον Εσωτερικό Κανονισμό Κριτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43,44 και 45 του 

Ν. 2725/1999. 

 

Β) ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 
 

1. Οι Αγωνόδικες   Επιτροπές    ασκούν   έργο   Κρίσης   (διαιτησίας)   σε σχέση με την 

διεξαγωγή των Αγώνων για τους οποίους ορίζονται. 

2. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές οποιασδήποτε φύσεως Αγώνα και για κάθε Άθλημα, έχουν την 

δικαιοδοσία που προβλέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς κάθε Αθλήματος και τις 

διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ( άρθρο 46 παρ. 2 του παρόντος). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

 

Στους αγώνες που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ ή που διοργανώνονται με την έγκρισή του, 

ορίζονται Ελλανόδικες Επιτροπές. 

Οι Ελλανόδικες Επιτροπές δεν ασκούν έργο Κρίσης (διαιτησίας) αλλά είναι αρμόδιες για 

την εκδίκαση όλων των ενστάσεων και θεμάτων που υποβάλλονται, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς του ΣΕΓΑΣ, προς κρίση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

1. Είναι   δυνατή   και  επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων αναγνωρισμένων από 

τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σωματείων υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Νόμου 2725/1999. 

2. α)  Η  συγχώνευση γίνεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων για  

      τη διάλυση και τη συγχώνευση τους σε ένα Νέο. 
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β)    Συγχώνευση  μπορεί να γίνει και με διάλυση ενός ή περισσοτέρων Σωματείων και 

την προσχώρησή τους σε άλλο. 

3. Η συγχώνευση ισχύει από τη δημοσίευση του Νέου Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων του 

Πρωτοδικείου της έδρας τους, ή από την καταχώρηση της πράξης διάλυσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 85 του Αστικού κώδικα στο ίδιο βιβλίο στην περίπτωση της περίπτωσης β της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου. Όμως για να έχει τα δικαιώματα που του παρέχει το παρόν 

Καταστατικό, το Νέο Σωματείο ή τα Σωματεία που μετά τη διάλυση συγχωνεύτηκαν σε 

άλλο (περίπτωση 2β), πρέπει απαραίτητα να αναγνωρισθεί από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Η 

αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετά από αίτηση του Νέου 

Σωματείου ή του Σωματείου στο οποίο συγχωνεύτηκαν, αλλά η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται απαραίτητα από:  

α) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μελών των Σωματείων που δέχτηκαν τη 

διάλυση. 

β)    Πιστοποιητικό   του   Γραμματέα   του Πρωτοδικείου, ότι σημειώθηκε η απόφαση 

της Γενική Συνέλευσης για διάλυση του Σωματείου στο αρμόδιο βιβλίο του 

Πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Αστικού κώδικα. 

γ)    Επίσημο   αντίγραφο   του   Καταστατικού  του Νέου Σωματείου, που προήλθε από 

τη συγχώνευση   και    της      Δικαστικής      απόφασης    που  το   αναγνωρίζει, 

όπως και   πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου, για την εγγραφή του 

στο βιβλίο των Σωματείων. 

δ)    Επίσημο   αντίγραφο   του    Καταστατικού   του   Σωματείου   στο   οποίο   έγινε   η  

συγχώνευση, για την περίπτωση β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με τις 

προϋποθέσεις που έγιναν στο   Καταστατικό   του  μαζί με τη Δικαστική  απόφαση 

που τις επικυρώνει, όπως και πιστοποιητικό   του    Γραμματέα     του   

Πρωτοδικείου για την καταχώρησή τους στο αρμόδιο βιβλίο.  

ε)   Κατάσταση   Αθλητών   των   Σωματείων που διαλύθηκαν και αίτηση για την  

εγγραφή τους στο Νέο ή σ' αυτό που συγχωνεύτηκαν για έκδοση και των σχετικών 

δελτίων. 

4. Η απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. λαμβάνεται απαραίτητα μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αίτησης και των αναγκαίων εγγράφων. 

5. Οι Αθλητές των Σωματείων που διαλύθηκαν, για να συγχωνευθούν σε Νέο ή να 

προσχωρήσουν σε άλλο δεν θεωρούνται ελεύθεροι, αλλά εγγράφονται αυτοδίκαια στη 

δύναμη του Νέου Σωματείου. 

6. Επιτρέπεται η συγχώνευση τμημάτων Αθλητικών Σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο 

κλάδο Άθλησης ή η συγχώνευσή τους με τμήμα του ίδιου κλάδου Άθλησης υφισταμένου 

Αθλητικού Σωματείου σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Όλα τα φυσικά και Νομικά πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στους 

διεξαγόμενους Αγώνες αρμοδιότητος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., των Ε.Α.Σ., και Τ.Ε. που υπάγονται σε 

αυτόν συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια ως διαιτητικά όργανα για 

την επίλυση των μεταξύ τους Αγωνιστικών διαφορών και οι οποίες έχουν σχέση με την 

εφαρμογή και ερμηνεία του Καταστατικού, των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των 

προκηρύξεων των Αγώνων για κάθε Άθλημα του άρθρου 1 του παρόντος μόνο τα 

προβλεπόμενα από τον Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τους οικείους Κανονισμούς 

δικαιοδοτικά όργανα ή Επιτροπές. 
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ΑΡΘΡΟ 44 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

1. Με γενικούς ή ειδικούς Κανονισμούς, που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των Σωματείων - 

Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν 

την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Αθλημάτων που υπάγονται σε αυτόν, την διαδικασία 

και τα όργανα επίλυσης των Αθλητικών διαφορών και την επιβολή πειθαρχικών ποινών, τις 

σχέσεις Αθλητών και Αθλητικών Σωματείων, τις εγγραφές και μετεγγραφές Αθλητών, τον 

έλεγχο της φαρμακοδιέγερσης (Doping) καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την 

λειτουργία του Αθλήματος. 

Για την κατάρτιση των παραπάνω Κανονισμών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ισχύοντες Διεθνείς 

Κανονισμοί. 

2. Με Κανονισμούς που ψηφίζει το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ρυθμίζονται όλα τα θέματα 

Οργάνωσης, Διοίκησης και λειτουργίας αυτού και των Ε.Α.Σ. και Τ.Ε., τα θέματα 

λειτουργίας των Επιτροπών Κρίσης, τα θέματα της Προμήθειας Αθλητικού και άλλου 

υλικού καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτών, σύμφωνα 

με το άρθρο 30 του Ν. 2725/1999. 

3. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα Αθλητικά Σωματεία, τις Αθλητικές 

Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές που υπάγονται στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

4. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με απόφασή του προσλαμβάνει το κάθε μορφής υπαλληλικό 

προσωπικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.  

Με απόφασή του το Δ.Σ. συντάσσει, εγκρίνει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό 

λειτουργίας Υπηρεσιών του, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, για την καλύτερη 

λειτουργία του. 

     5.  Ο ΣΕΓΑΣ υιοθετεί και εφαρμόζει τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αντιντόπινγκ του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), τους σχετικούς Κανονισμούς της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 4791/2021 

ΦΕΚ Α΄ 51) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 Οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Αντιντόπινγκ (WADA) ενσωματώνονται στους Κανονισμούς του ΣΕΓΑΣ, ο οποίος 

αναγνωρίζει την αρμοδιότητα και ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την 

εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ και αποδέχεται τις αποφάσεις που 

εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από τα αρμόδια όργανα.  

     6.  Ο ΣΕΓΑΣ υιοθετεί και εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Στίβου (IAAF). Με ειδικό Κανονισμό που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των Σωματείων – 

μελών του ΣΕΓΑΣ καταρτίζεται ή υιοθετείται Κώδικας Δεοντολογίας, εναρμονισμένος με τα 

πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) ή/και της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής. Μέχρι την, με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, σύσταση Επιτροπής 

Δεοντολογίας, αρμόδια για την εκδίκαση των σχετικών παραπτωμάτων και την επιβολή των 

προβλεπομένων κυρώσεων, είναι η Δικαστική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ. 

   7.   Ο ΣΕΓΑΣ υιοθετεί και εφαρμόζει τον Κανονισμό Χειραγώγησης αθλητικών αγώνων της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) καθώς και τον Κώδικα του Ολυμπιακού Κινήματος 

για την Πρόληψη της Χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

ΒΙΒΛΙΑ 
 

1. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και οι υπαγόμενες σε αυτόν Ε.Α.Σ. τηρούν υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία, 

θεωρημένα από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 

α) Μητρώο Μελών. 

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

δ) Εσόδων - Εξόδων. 

ε) Περιουσιακών στοιχείων. 

στ)  Πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων. 

2. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών. 

            

 

ΑΡΘΡΟ 46 

                                     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

1. Το   Καταστατικό   του  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δύναται να τροποποιηθεί με πρόταση του Δ.Σ. ή αν 

αυτό ζητηθεί γραπτά από ένα τρίτο (1/3) των Μελών του. Για την τροποποίηση του 

Καταστατικού η Γενική Συνέλευση που Συγκαλείται για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε 

απαρτία, όταν παρίσταται το μισό πλέον του ενός του συνόλου των Αντιπροσώπων των 

Σωματείων που δικαιούνται Ψήφου. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 

τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων Αντιπροσώπων. 

2. Κάθε αίτηση και πρόταση για μεταβολή του Καταστατικού και του Εσωτερικού 

Κανονισμού συζητείται μετά ένα (1) μήνα τουλάχιστον από την υποβολή της σχετικής 

αίτησης ή την απόφαση του Δ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα αποσταλούν στα Σωματεία οι προτεινόμενες 

τροποποιήσεις. 

3. Όταν η τροποποίηση ζητείται από τα Σωματεία, μαζί με την αίτηση, πρέπει να 

υποβάλλονται στο Δ.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και οι μεταβολές που προτείνονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 

1. Η διάλυση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  μπορεί να αποφασισθεί σε Ειδική Γενική Συνέλευση, η οποία 

βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των Μελών του, 

που δικαιούνται Ψήφου και η απόφαση πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των τεσσάρων 

πέμπτων (4/5) των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς εξυπηρέτηση Αθλητικών Σκοπών. 

2. Τα παραπάνω σχετικά με την απαρτία και την αναγκαία πλειοψηφία ισχύουν και για τη 

διάλυση Ε.Α.Σ., της οποίας η περιουσία περιέρχεται πάντοτε στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει σφραγίδα που φέρει γύρω - γύρω τις λέξεις <<ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ>> και στη μέση τη ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΩΝΙΟΥ, η 

οποία αποτελεί και το σήμα του. 

Επίσης η σημαία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι κυανή  και έχει στη μέση λευκό Σταυρό και στο κέντρο της 

υπάρχει  σε μεγέθυνση το αποτύπωμα της σφραγίδας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 49 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  Η θητεία της εκλεγείσας την 31 Μαρτίου 2021 Διοίκησης θα διαρκέσει μέχρι την εκλογή νέας 

διοίκησης από την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής 

των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 και πάντως όχι πέραν της 31.12.2024.  
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Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 49 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν προς 

εναρμόνιση στον Ν.2725/1999,όπως ισχύει , εγκρίθηκε σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

της ………………………… που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, 

από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

                                         Αθήνα 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 


