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Αρ.πρωτ.:180-1    
 
ΠΡΟΣ : ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΕΦΕΟΖΖ 
 

  Προς αποφυγή παρερμηνειών,  σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη διαδικασία 

σύγκλησης  της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας, που διέπεται από 

τα άρθρα του ισχύοντος αθλητικού νόμου, ορθώς η Ομοσπονδία , τηρώντας την 

προβλεπόμενη διαδικασία και τις οριζόμενες εκ του νόμου προθεσμίες, συγκάλεσε τη 

Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή Αρχαιρεσιών την 16/01/2021. 

Όπως έγινε γνωστό, το Υφυπουργείο Αθλητισμού κατέθεσε την 08/12/2020 , ήτοι επτά 

ημέρες μετά την ανάρτηση της Πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση της 16/01/2021, 

Τροπολογία επί του άρθρου 143 Ν. 4714/2020, με την οποία τροποποιεί τις προθεσμίες 

εντός των οποίων δύνανται να διενεργηθούν οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των αθλητικών 

σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών (πλην της ΕΠΟ), παρατείνοντας την προθεσμία έως την 

31/3/2021, ενώ και η προκήρυξη  της Γενικής Συνέλευσης δεν  μπορεί να γίνει πριν την 

01/01/2021.  

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε αυτήν την εξέλιξη , 

όταν αναρτούσαμε την Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.  

Ως εκ τούτου ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ομοσπονδίας, που είχε 

ορισθεί  στις 16/1/2021. 

Για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα ενημερωθείτε με νέα πρόσκληση 

Προς ενημέρωση των σωματείων μελών της ΕΦΕΟΖΖ σας αναφέρουμε ότι η διαδικασία 

σύγκλησης  της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας διέπεται από τα 

κάτωθι άρθρα του Ν. 2725/99 (ως ισχύει με τις τροποποιήσεις): 

Άρθρο 24 

Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 



1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και 

λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο 

τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων 

μελών της. Κάθε σωματείο μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης 

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

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής 

του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και 

εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει 

μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του 

σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης 

της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 

 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα και στις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας. 

 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

3. Αν  υφίστανται υποκείμενες αθλητικές ενώσεις, η Γενική Συνέλευση της αθλητικής 

ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις 

έδρες των ενώσεων μελών της. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της αθλητικής 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. 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. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

4. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην 

Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των 

καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει 

τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία 

σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή 

αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας. Διατάξεις 



καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα 

δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς 

συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε 

τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες. 

 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

6. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής 

αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν 

παρεκκλίνουν του παρόντος, πλην του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς τον 

οποίον ο νόμος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

Παραπέμπει δε στις παραγράφους 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 14 του ίδιου Νόμου , το οποίο 

παρατίθεται αυτούσιο: 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε 

αθλητικό σωματείο 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, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται 

από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους 

αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για  τους 

σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο 

ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης 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. Το 

καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του 

δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες 

πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) 



τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το 

διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης 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. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

4. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος 

αθλητικού σωματείου μέλους της ένωσης, 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. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής 

ένωσης διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει 

υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός 

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

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

οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη 

της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης με την 

επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων 

υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν 

κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη 

διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του 

οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα 

ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό 

πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, 

εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν 

πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο 

εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε 

καταστατικό όργανο της ένωσης. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

Άρθρο 143 



Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 

1. Ειδικά για το έτος 2020, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών 

ενώσεων και των ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των 

καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διμήνου του 

έτους αυτού ή του χρονικού διαστήματος από την 1η.1.2021 έως την 15η.2.2021, κατά 

παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και στο 

καταστατικό της οικείας αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. 

Για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τους 

όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), λαμβάνονται υπόψη τα έτη 

2018, 2019 και 2020. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/9/2020 
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