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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 03/04/2021   
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 45-2 

 
ΠΡΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΕΦΕΟΖΖ 
 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
 
Παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των αθλητικών σωματείων σύμφωνα με 
ενημέρωση που λάβαμε από την Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, λόγω των  έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας που βρίσκονται σε ισχύ, στο άρθρο 90 του Ν 4790/2021 - ΜΕΡΟΣ Δ ΦΕΚ 48 
Α 31-3-2021 προβλέπεται παράταση θητειών ΔΣ αθλητικών σωματείων έως 30-6-2021. 
  
Άρθρο 90 
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης 
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 
πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), 
καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή 
λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν 
διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, 
έως την 30ή.6.2021. 
Κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 
4753/2020 (Α’ 227), με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και 
των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι 
την 30ή.4.2021. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Β’ ΦΑΣΗ 
 
Σύμφωνα με το Ν4790/2021 (ΦΕΚ48/Α/31-03-2021) προβλέπεται στο Άρθρο 118: "Αναβολή 
κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005" 
 
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο προβλέπεται στο Άρθρο 119: "Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης 
σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία".  
Πρόκειται για τη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών σωματείων που 
ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων έως τις 31/12/2020 
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