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Αγ. Ιωάννης Ρέντη 15/2/2021 
                                                                                                                                          Αρ.πρωτ. 23368 
 

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. : 23365/3.02.2021 Προσκλήσεως σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας για την ανάδειξη Προέδρου και δέκα (10) τακτικών και 
λοιπών αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και τριών (3) τακτικών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε την Εγκύκλιο αυτή 
και σας παρακαλούμε για την ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, 
ώστε να εξασφαλισθεί η απόλυτη νομιμότητα της Γενικής Συνελεύσεως. 

1. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετέχουν και να ψηφίζουν -δια του 
αντιπροσώπου τους- όλα τα σωματεία μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, τα οποία έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές έναντι αυτής υποχρεώσεις τους (ταμειακά εντάξει) και 
συντρέχουν και οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο νόμο 
4726/2020, ήτοι: 

α/Έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, 

β/Έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 
ν. 4714/2020 και συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο κατάλογο που συνέταξε και 
απέστειλε προς έγκριση και επικύρωση στη ΓΓΑ η ΕΣΠΕΔΑ και η εγγραφή τους 
επικυρώθηκε από τη ΓΓΑ σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 14 του ν.2725/99, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 7 και 5, αντίστοιχα, του ν.4726/2020. 

γ/Δύο από τα τρία τελευταία έτη (2018, 2019 και 2020) συμμετείχαν, βάσει ΦΑ, σε 
επίσημες αθλητικές διοργανώσεις της ΕΝΩΣΗΣ της με δώδεκα (12) τουλάχιστον, 
αθλητές. 

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

3. Κάθε σωματείο-μέλος της ΕΝΩΣΗΣ εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν μόνον 
αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του 
σωματείου του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του σωματείου. Ο 
αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη 
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του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 
αυτό. 

4. Κάθε σωματείο μέλος της ΕΣΠΕΔΑ έχει μόνον μία(1) ψήφο στη ΓΣ. 

5. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου εκπροσωπεί μόνον το σωματείο αυτό, συμμετέχει 
και ψηφίζει στη ΓΣ αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της διά πληρεξουσίου 
συμμετοχής και ψηφοφορίας. Το δικαίωμα να ψηφίζει το ασκεί ο τακτικός 
αντιπρόσωπος και μόνον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο αναπληρωτής του. 

6. Α/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  

Β/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. 

7. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της 
γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ θα καταρτίσει και θα 
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.  

8. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων 
διενεργείται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της ΕΣΠΕΔΑ. Κατάσταση των αντιπροσώπων, 
τακτικών και αναπληρωματικών, αναρτάται στα γραφεία της ΕΣΠΕΔΑ, πέντε (5) 
ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Διευκρινίζεται ότι οι εκπροσωπήσεις που 
τυχόν είχαν αποσταλεί σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις δεν ισχύουν και θα 
πρέπει όλα τα σωματεία να αποστείλουν εκ νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ανωτέρω. 

 

javascript:open_links('273839,774305')
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9. 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. 

 

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΓΙΑ     ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Τα σωματεία-μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν συγχρόνως το 
δικαίωμα υποβολής υποψηφίων για πρόεδρο του ΔΣ , για μέλη του Δ.Σ. και μέλη της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΝΩΣΗΣ, ως ακολούθως: 

 

i. Κάθε σωματείο με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, κατά τα προαναφερόμενα, 
μπορεί να προτείνει εγγράφως έναν (1) υποψήφιο για τη θέση του προέδρου ή 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν (1) υποψήφιο για μέλος της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

              Οι προτάσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. εκ μέρους των 
σωματείων μελών υποβάλλονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης 
espeda@espeda.gr δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως αυτή 
παραπάνω καθορίζεται, στο Δ.Σ. της ΕΣΠΕΔΑ και περιλαμβάνουν:  

Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου,  

Πατρώνυμο,  

Διεύθυνση,  

Αριθμό Ταυτότητας  

 

ii. Επίσης στην πρόταση του σωματείου-μέλους πρέπει να βεβαιώνεται η ιδιότητα του 
προτεινόμενου υποψηφίου ως μέλους του σωματείου με δικαίωμα να ψηφίζει, 
να εκλέγει και να εκλέγεται και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα 
κώλυμα βάσει του ισχύοντος αθλητικού νόμου. Ακριβές αντίγραφο της ως άνω 
πρότασης-βεβαίωσης σχετικά με τους υποψηφίους προς εκλογή θα κατατίθεται 
οπωσδήποτε και στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. 

mailto:espeda@espeda.gr
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Μαζί με την ανωτέρω βεβαίωση του σωματείου του ο κάθε υποψήφιος καταθέτει προς την 
ΕΣΠΕΔΑ μέσα στην ίδια προθεσμία και ατομική του υπεύθυνη δήλωση ότι τυγχάνει μέλος 
με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο σωματείο του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του 
κανένα από τα κωλύματα του ν.2725/1999, όπως ισχύει, αλλά και του καταστατικού της 
ΕΣΠΕΔΑ, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα Υ.Δ. ) 

Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/upeuthune-delosekai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses 

 

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι, είτε για τα όργανα της ΕΝΩΣΗΣ (Δ.Σ. και Ε.Ε.) 
άτομα τα οποία εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2725/99. 

Απαγορεύεται στο ίδιο πρόσωπο να είναι υποψήφιος για πρόεδρος ή μέλος του ΔΣ ή μέλος 
της Εξελεγκτικής επιτροπής ταυτόχρονα. 

Λόγω της πρόβλεψης του νέου νόμου 4726/2020 ότι υποχρεωτικά οι υποψήφιοι από κάθε 
φύλο πρέπει να καταλαμβάνουν το 1/3 των προς εκλογή θέσεων, παρακαλούνται τα 
σωματεία να προτείνουν υποψήφιους και από τα δύο φύλα προκειμένου να μην υπάρξουν 
τυχόν προβλήματα στην εκλογή. 

Τα σωματεία οφείλουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 
ΕΝΩΣΗ και να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες υποβολής-γνωστοποίησης των 
εκπροσώπων και υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και το 
καταστατικό. 

Η εκλογή και ανάδειξη των εκλεγέντων θα γίνει σύμφωνα με το νόμο 2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.4726/2020, από την Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 
οποίας θα προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος-δικηγόρος μέλος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. 

Με τις παραπάνω επεξηγηματικές οδηγίες, τα σωματεία-μέλη και οι κ.κ. αντιπρόσωποι 
πιστεύουμε ότι διευκολύνονται στο έργο τους κατά τρόπο που διασφαλίζει από τώρα την 

ομαλότητα και την νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης της 20ης ή 21ης Μαρτίου 2021.  

 

Επίσης, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των σωματείων-μελών, δια την πληρωμή της 
ετήσιας συνδρομής τους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νομιμότητα της 
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συμμετοχής τους στην Συνέλευση, της εκπροσωπήσεώς τους σε αυτή και του δικαιώματος 
ψήφου.  

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  

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 τιμή 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                           
            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ                                                                 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ 

 

 

 

 

 


