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Μοσχάτο, 27/1/2022 

Αρ.πρωτ. 23709 
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 
 

 
Προς: Τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.  
 

Μετά την κοινοποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. : 23693-10/1/2022 Προσκλήσεως σε Έκτακτη 
Καταστατική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, σας κοινοποιούμε την Εγκύκλιο αυτή και σας 
παρακαλούμε για την ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Παρούσας και του 
Καταστατικού, ώστε να εξασφαλισθεί η απόλυτη νομιμότητα της Γενικής Συνελεύσεως. 

 
Α) Στη Γενική Συνέλευση  συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία - 

μέλη της Ένωσης. Κάθε σωματείο - μέλος της εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) 
μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με 
την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει 
είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να 
εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος της 
Ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου 
συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά 
πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 

 
 Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση  έχει κάθε αθλητικό σωματείο-

μέλος της Ένωσης 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 της ΕΣΠΕΔΑ, με όσους κατ` 
ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς πετοσφαίρισης 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 ΕΣΠΕΔΑ. 

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής διά ψήφου, έχουν 
δικαίωμα μόνον λόγου, αλλά δεν μετέχουν σε καμία ψηφοφορία. 

Το ΔΣ της Ενωσης σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης 
της Γενικής Συνέλευσης θα καταρτίσει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο 
με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση με 
βάση τα ανωτέρω οριζόμενα . Ο κατάλογος αυτός αμέσως μετά  την κατά νόμο έγκριση και 
επικύρωσή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτήν  ηλεκτρονικό 
μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) θα ισχύσει ως ο οριστικός 
κατάλογος δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου σωματείων μελών . 
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  Γ)Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από 
επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την ΕΣΠΕΔΑ.  
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 δικαιοδοτικού οργάνου ή του ΔΣ 
της ΕΣΠΕΔΑ ή της  ΕΟΠΕ. 
 
  Δ)Αθλητικό σωματείο-μέλος της Ένωσης που τυχόν  αποβλήθηκε, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης , 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.Β της παρούσας. 

 
Ε) Κατά τα λοιπά και αναφορικά με την συμμετοχή  των σωματείων/ μελών διά των νομίμων 

αντιπροσώπων τους (γνωστοποίηση, έγκριση και ανάρτηση πίνακα αντιπροσώπων δικαιουμένων 

συμμετοχής και ψήφου σωματείων/μελών κλπ) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του 

καταστατικού της Ενωσης , το δε ΔΣ επιφυλάσσεται να εκδώσει τυχόν διευκρινιστικές εγκυκλίους 

και επιπρόσθετα να ενημερώσει έγκαιρα τα σωματεία για τις υπό έγκριση τροποποιήσεις του 

καταστατικού μας, όπως και για τυχόν διεξαγωγή της Γ.Σ. με ψηφιακά μέσα λόγω μέτρων της 

πολιτείας κατά της πανδημίας. 

 

ΣΤ)Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό αντιπροσώπου του και του αναπληρωτή του, 

γνωστοποιείται στο Δ.Σ. της Ένωσης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της , κατά τα ανωτέρω, 

καθορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση espeda@espeda.gr Στην απόφαση του ορισμού αντιπροσώπων (τακτικού και 

αναπληρωματικού) θα εμπεριέχεται υποχρεωτικά και βεβαίωση του σωματείου, υπογεγραμμένη 

από τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα αυτού ότι οι εκπρόσωποι του σωματείου τυγχάνουν τακτικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο 

τους. Κάθε αντιπρόσωπος Τακτικός ή Αναπληρωματικός, πρέπει να προσκομίσει κατά την ημέρα της 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης Δημόσιο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή 

δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π.) προκειμένου να συμμετέχει σε αυτή και να ασκήσει το εκλογικό του 

δικαίωμα. Τα σωματεία οφείλουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 

ΕΝΩΣΗ και να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες υποβολής-γνωστοποίησης των εκπροσώπων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και το καταστατικό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, η ετήσια συνδρομή των σωματείων-μελών, καθορίζεται 
ως εξής: 
1.Για τα σωματεία Α΄ Εθνικής Κατηγορίας 6 ευρώ  
2.Για τα σωματεία Β΄ «» 5 ευρώ  
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3.Για τα σωματεία Γ΄ «» 3 ευρώ  
4.Για τα σωματεία Α΄ κατηγορίας και λοιπών κατηγοριών 2 ευρώ 
 Οι αντιπρόσωποι των σωματείων, μπορούν να καταβάλλουν την συνδρομή τους, πριν την έναρξη 
των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί αυτή. 

 

 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                              
          ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΟΦΑΚΗΣ  


