
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
 
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 
 
Ιδρύεται η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος 

(Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.), η οποία είναι η περιφερειακή οργάνωση αθλητικών σωματείων που 
καλλιεργούν τα αθλήματα της γυμναστικής (ενόργανη γυμναστική, Ρυθμική 
γυμναστική, Τραμπολίνο, Ακροβατική γυμναστική, Αεροβική γυμναστική, 
Γυμναστική για Όλους, Μπόουλινγκ και Παρκούρ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. είναι η υποβοήθηση και η ανάπτυξη των 

αθλημάτων της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς 
κανονισμούς της υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας δηλαδή της Ελληνικής 
Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 78 επ. του Α.Κ. και του Ν. 2725/199 όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις 
τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 48/14.03.2019 
«Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις») στον οποίο 
εναρμονίζεται το παρόν καταστατικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ 
 
Η Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. επιτυγχάνει τους σκοπούς της: 

α) με την εποπτεία στις τοπικές επιτροπές και τα αθλητικά σωματεία που 
υπάγονται στη δύναμή της και με την επικοινωνία της με αυτά. 

β) με την τέλεση, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Γ.Ο., Πανελληνίων, 
Διασυλλογικών, Τοπικών Πρωταθλημάτων και Διεθνών αγώνων. 

γ) με τη συνεργασία με την Ε.Γ.Ο. και τη χάραξη κοινής πορείας για την 
πρόοδο των αθλημάτων της γυμναστικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 
ΜΕΛΗ 



Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. είναι όλα τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν 
αθλήματα της γυμναστικής και έχουν την έδρα τους εντός των γεωγραφικών ορίων 
της αθλητικής ένωσης, δηλαδή εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες των 
Περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας και Ηπείρου. 

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών της αθλητικής ένωσης, ορίζεται σε δέκα (10) 
αθλητικά σωματεία. 

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες 
παρόμοιες. Κάθε αθλητικό σωματείο που θέλει να εγγραφεί ως μέλος της 
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και να υπαχθεί στη δύναμή της, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη 
αίτηση προς το Δ.Σ. αυτής, στην οποία να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη 
αποδοχή του καταστατικού της Αθλητικής Ένωσης. Μαζί με την αίτηση 
επισυνάπτονται και τα εξής έγγραφα: 

 -Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Δικαστηρίου που το 
αναγνώρισε 

 -Επικυρωμένο αντίγραφο του τροποποιημένου (σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4603/2019) καταστατικού του που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο και 
βεβαιώνεται σ’ αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα βιβλία Σωματείων του 
οικείου Πρωτοδικείου.   

 -Αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 -Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα. 

 -Πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο αναγράφεται η 
ιδιότητα, η διεύθυνση, το ΑΦΜ και το επάγγελμα των μελών. 

 -Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
αθλούμενους στα αθλήματα της γυμναστικής. 

 -Ορισμό αντιπροσώπων στην Αθλητική Ένωση. 

 Η ως άνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το Δ.Σ. Το  Δ.Σ., εφόσον κρίνει 
ότι το αιτούν σωματείο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την 
αίτηση εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την κατάθεσή της και το 
εγγράφει μέλος της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.    

Το σωματείο που εγγράφεται στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. δύναται να συμμετέχει σε όλες τις 
αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητες της. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  
 
Σωματείο – μέλος της Αθλητικής Ένωσης διαγράφεται από μέλος αυτής με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 50% συν ένα των παρόντων 
μελών: 



 α)  Εάν υποβάλει έγγραφη δήλωση αποχώρησης – παραίτησης από μέλος, 
με τις προϋποθέσεις  του άρθρου 87 του ΑΚ. 

  β) Εάν ανακλήθηκε η ειδική αθλητική του αναγνώριση, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις. 

  γ) Εάν στερήθηκε της δικαστικής του αναγνώρισης. 

  δ) Εάν για τρία συνεχή χρόνια δεν έχει συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον από 
τα αθλήματα της ευθύνης της Αθλητικής Ένωσης. 

  ε) Εάν δεν καταβάλλει την ετήσια προς την Αθλητική Ένωση συνδρομή και 
εφόσον προηγήθηκε προς αυτό έγγραφη προειδοποίηση με συστημένη επιστολή 
και μη συμμόρφωση αυτού. 

          στ) Εάν δεν έχει εναρμονίσει το καταστατικό του σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4603/2019. 

 Η  Γ.Σ.  στις πιο πάνω περιπτώσεις αποφασίζει για την διαγραφή αφού 
προηγηθεί σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 

 Το υπό κρίση σωματείο – μέλος δεν ψηφίζει για τη λήψη της απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε 
 
Όργανα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  είναι :  

 α) Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις  

 β) Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 γ)  Η εξελεγκτική Επιτροπή  

 δ) Κάθε επιτροπή, διοικητική, οικονομική, τεχνική που προβλέπεται από το 
παρόν καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
 
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  και έχει 

το δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν την Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. , 
να τροποποιεί το καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., να 
εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό της ένωσης και να ελέγχει 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για 
κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό. 

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται  υποχρεωτικά μία φορά το 
χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. στη χρονική περίοδο του α΄ 
τριμήνου  κάθε χρόνου. 



3. Στις τακτικές συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφαση του:  

α) την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. 

β)  τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου 
καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου. 

γ) την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση 
του Δ.Σ. 

δ) κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του 
καταστατικού. 

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται  με απόφαση του Δ.Σ.  ή μετά από έγγραφη 
αίτηση των δυο πέμπτων (2/5) των μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. που έχουν 
δικαίωμα ψήφου στην οποία αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 
ειδικά και τα θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και 
αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση. 

4.  

α) Τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα από γραπτή 
ανακοίνωση – πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη και δημοσιεύεται στον 
ημερήσιο τύπο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης.  Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. 

 β) Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιούνται στα μέλη : 

- Πίνακας των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου 

- Πίνακας των αντιπροσώπων των σωματείων που έχει στη διάθεση της η 
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ’ αυτές το 
πενήντα τοις εκατό (50%)  συν ένας,  τουλάχιστον του συνόλου των 
αντιπροσώπων των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία, γίνεται νέα, το αργότερο μέσα σε 
οκτώ (8) ημέρες στην οποία υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες 
αντιπροσώπους με δικαίωμα ψήφου. 
γ)  Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών 
που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των 
χεριών, αν το αποφασίσει η Γ.Σ., εκτός από εκείνα τα θέματα στα οποία 
χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

δ) Στα προσωπικά θέματα η Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία. 

ε) To Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και το 
δικαίωμα ψήφου των αντιπροσώπων, καθώς και την απαρτία της 
Συνέλευσης. 

 5. Η  Γενική  Συνέλευση εκλέγει: 

 α)  τριμελές προεδρείο των εργασιών της, αποτελούμενο από πρόεδρο και 
δυο (2) μέλη. 



  β) τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις αρχαιρεσίες για τα 
όργανα της Αθλητικής Ένωσης. 

 6. Η  Γ.Σ. για την εκλογή της νέας διοίκησης πραγματοποιείται: 

 α) όταν λήγει η θητεία του Δ.Σ.  

 β) όταν τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 
και γενικά όταν δεν δύναται να εκπληρώσει τα καθήκοντα και το σκοπό του. 

 γ)  όταν το ζητήσει το 50% συν ένα, των σωματείων – μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
με δικαίωμα ψήφου. 

 Στις Γ.Σ. μετέχουν και τα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου, έστω και αν δεν 
είναι αντιπρόσωποι Συλλόγων. 

 Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται και 
καταχωρούνται συνοπτικά στο οικείο βιβλίο πρακτικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
 
1. Στις Γ.Σ. της  Α.Ε.Σ.Γ.ΒΕ. μετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, με 

αντιπροσώπους όλα τα αθλητικά σωματεία μέλη αυτής.  

2. Κάθε αθλητικό σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της 
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
πρέπει να είναι μέλη του σωματείου και οι οποίοι εκλέχθηκαν ως 
αντιπρόσωποι είτε από τη Γ.Σ. του σωματείου τους κατά τις τελευταίες 
εκλογές αυτού, είτε από το Δ.Σ. αυτού που συνήλθε σε σώμα μετά τις 
εκλογές και γνωστοποιήθηκαν στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.. Η συνδρομή της 
προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου αθλητικού 
σωματείου που αποτελεί μέλος της αθλητικής ένωσης. 

3. Μόνο οι αντιπρόσωποι και αναπληρωτές τους, των σωματείων μελών της 
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και 
να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων-
μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να 
εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης. 

4. Στη Γ.Σ. της αθλητικής ένωσης συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου 
έκαστο, τα αθλητικά σωματεία – μέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική 
αθλητική αναγνώριση και στα δύο προ της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη 
συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις του οικείου κλάδου 
άθλησης: (α) αν πρόκειται για ατομικό άθλημα με δέκα (10) τουλάχιστον 
αθλητές ή (β) αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα με τόσους τουλάχιστον 
αθλητές όσους απαιτεί ο Κανονισμός του οικείου αθλήματος για τη 
συμπλήρωση της ομάδας και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα 
(12) αθλητές. Η απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου 
εδαφίου αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα αγώνων. Για 
τους σκοπούς της παρούσας, επίσημη θεωρείται κάθε αθλητική 
διοργάνωση που διεξάγεται από την οικεία εθνική, αθλητική ομοσπονδία. 
Το καταστατικό της ένωσης μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις 



άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας 
του μέλους της ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. 

5. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης με έναν (1) 
αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. 
του σωματείου. Ο αντιπρόσωπος κάθε σωματείου παρίσταται και ψηφίζει 
αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 

6. Το Δ.Σ. της ένωσης, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει 
πίνακα των αθλητικών σωματείων μελών της που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε αθλητικό σωματείο μέλος της ένωσης 
έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα. 

7. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ένωσης, καθώς και για την 
εκλογή των αντιπροσώπων αυτής στην υπερκείμενη αθλητική ομοσπονδία 
διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει 
υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, 
ύστερα από αίτηση της ένωσης, δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον 
Άρειο Πάγο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου 
βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ. 

8. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα της ένωσης ή αντιπρόσωποι αυτής στην 
υπερκείμενη ομοσπονδία έχουν μόνο τα μέλη των αθλητικών σωματείων – 
μελών της ένωσης που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, τα 
οποία έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. Η εκλογιμότητα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με 
σχετική βεβαίωση του Δ.Σ. του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία 
κατατίθεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής υποψηφιότητας, στον 
Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. 

9.  Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της Ένωσης οι οποίοι εμπίπτουν στις 
απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 12 του Ν. 2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά την ειδική συνεδρίασή του περί νομιμοποίησης 
αντιπροσώπων ή σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
κατά την έναρξη των εργασιών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
 
1. Το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. εκλέγεται για τετραετή θητεία. 

2. α) Εάν μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου 
οργάνου αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικής ένωσης άλλου κλάδου 
άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. 



Με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης διαπιστώνεται η επέλευση της πιο 
πάνω παραίτησης. 

β) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο το Δ.Σ. δεν εξαντλήσει τη 
θητεία του για την οποία εκλέχτηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει 
θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. 

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. αποτελείται από επτά (7) 
μέλη και τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. της 
αθλητικής ένωσης καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα. 
Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά και τέσσερα (4) 
αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
καταλαμβάνουν τις θέσεις των αποχωρούντων, εκπιπτόντων ή 
αποβιωσάντων συμβούλων. 

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. εκλέγονται από τους αντιπροσώπους 
των σωματείων με τους περιορισμούς του παρόντος. 

4. α) Τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση η οποία 
πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη Γ.Σ., 
συγκαλούμενη από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, εκλέγουν με 
μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Έφορο Υλικού και τα μέλη των 
υπολοίπων οργάνων και επιτροπών. 

β) Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς δεν συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και για τις αντίστοιχες 
θέσεις εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τη σχετική 
πλειοψηφία. 

γ) Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που εμπίπτουν 
στις απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 12 του Ν. 2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Δεν μπορεί να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο από το καταστατικό 
προβλεπόμενο όργανο αθλητικής ένωσης υποψήφιος, εφόσον: 

α) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, 

β) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, 

γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

δ) έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτου 
υπηρεσιών με Ανώνυμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και 
κάθε είδους εμπορική εταιρία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο 
εργασιών την εμπορία ή κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. 

6. Τα μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. της αθλητικής ένωσης πρέπει να έχουν 
την κατοικία τους στην περιφέρεια του καλύπτει η αθλητική ένωση. 

7. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. εξαιτίας θανάτου, 
παραίτησης ή έκπτωσης μειωθεί κάτω των τεσσάρων (4) και δεν 
υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές πρέπει να συγκληθεί από τον Πρόεδρο 



και το Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι ενεργούν από κοινού, έκτακτη Γ.Σ. 
για την ανάδειξη νέας διοίκησης. 

8. Το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαία ή του το 
ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. δικαιολογώντας 
την αίτησή τους. 

9.         Το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του 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 περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων επικυρώνονται από το Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. έχει δικαίωμα να εκδίδει εγκυκλίους με 
τις οποίες θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας, επικοινωνίας και 
αλληλογραφίας με τα αθλητικά σωματεία. 

Το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. τηρεί υποχρεωτικά και εφαρμόζει 
απαρέγκλιτα τους εσωτερικούς κανονισμούς της Ε.Γ.Ο. και τις 
αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της. 

       

ΑΡΘΡΟ 10 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.: 

Εκπροσωπεί την Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. σε όλες τις σχέσεις με τους τρίτους και ενώπιον 
κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης 
ενώπιον κάθε οργανισμού, τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. 

Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ’ 
αυτές και καταρτίζει με το Γ. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. 

Υπογράφει με το Γ. Γραμματέα και τον ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων 
και πληρωμών, όπως επίσης συναλλαγματικές ή επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο 
χρεόγραφο ή αξία. 

Αριθμεί και μονογράφει μαζί με το Γ. Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί η 
Α.Ε.Σ.Γ.ΒΕ., εποπτεύει τις εργασίες και τα όργανά του, επιμελείται της εφαρμογής 
του καταστατικού και των κανονισμών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και έχει το δικαίωμα να 
ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 



Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. όταν αυτός 
κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του. 

Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν, τους 
αντικαθιστά ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Ο γενικός γραμματέας της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. διεξάγει την αλληλογραφία, 
υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, μεριμνά για την τήρηση 
και επικύρωση των πρακτικών των τακτικών και εκτάκτων Γ.Σ. τα οποία 
επικυρώνει το προεδρείο τους. 

Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού όλων των 
επιτροπών και οργάνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Το γενικό γραμματέα βοηθά στα καθήκοντά του ο ειδικός γραμματέας 
και τον αναπληρώνει όταν αυτός κωλύεται. 

Με απόφαση του Δ.Σ. το γενικό γραμματέα μπορεί να αναπληρώσει και 
άλλο μέλος του Δ.Σ. εφόσον ο ειδικός γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται. 

 

ΑΘΡΟ 14 
 

Ο ταμίας  της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.: 

α) Διαχειρίζεται τη  χρηματική περιουσία της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  ενεργεί τις 
εισπράξεις και τις πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο και το 
γενικό γραμματέα τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών. 

β) Καταθέτει τα χρήματα στο όνομα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. σε μία 
αναγνωρισμένη τράπεζα. 

γ) Συντάσσει μαζί με τον πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα, τον ισολογισμό, 
απολογισμό και προϋπολογισμό τους οποίους μετά την έγκριση του Δ.Σ. 
υποβάλει στην τακτική γενική συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή μαζί με 
την έκθεση της εξελεγκτικής  επιτροπής. 

Έχει την προσωρινή ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς 
ένταλμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
 
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
 



Επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων, των οργάνων, των 
επάθλων, των αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., τηρεί 
βιβλία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, φροντίζει για τη διατήρηση και τη 
φύλαξή τους και ασκεί καθήκοντα κοσμήτορα Λέσχης. 

Όταν ο έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή παραιτηθεί αντικαθίσταται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. από άλλο σύμβουλο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Από τη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. 

και εξελεγκτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) 
αναπληρωματικά. 

Η εκλογή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής γίνεται με το σύστημα που 
προβλέπεται από το άρθρο 19 του παρόντος. 

Η εξελεγκτική επιτροπή έχει ως προορισμό τον έλεγχο του ταμείου κατά την 
ετήσια θητεία και την υποβολή σχετικής έκθεσής της, η οποία ανακοινώνεται προς 
τη Γ.Σ.  από τον προεδρεύοντα που είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη 
της. 

Τα κωλύματα εκλογής για τα μέλη του Δ.Σ. ισχύουν και για τα μέλη της 
εξελεγκτικής επιτροπής. 

Η εξελεγκτική επιτροπή μπορεί να βοηθείται στ έργο της από εξειδικευμένα 
πρόσωπα μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. δύναται να συσταθεί οικονομική 

επιτροπή, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. 

Η οικονομική επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της 
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του 
προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία και γενικά κάθε έσοδο και 
έξοδα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και εισηγείται προς το Δ.Σ. για κάθε θέμα και ζήτημα που 
έχει σχέση με την πορεία του προϋπολογισμού και την εξερεύνηση εξεύρεση 
πόρων. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη της επιτροπής είναι δυνατό να 
αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, εκτός του προέδρου, που 
είναι εκλεγμένος στο Δ.Σ. της ένωσης. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι πάντοτε ο ταμίας της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.. 

 



ΑΡΘΡΟ 18 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
 
Πόροι της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. είναι: 

Οι επιχορηγήσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται από το κράτος, 
τις Περιφέρειες, τους Δήμους, ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 
(Ε.Γ.Ο.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές, οι χορηγίες ή έκτακτες εισφορές 
σύμφωνα με το νόμο. 

Οι εισπράξεις από αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν. 

Οι εισπράξεις από τα τέλη εγγραφής σωματείων στην Ένωση, τα οποία 
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία. 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

Η Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. υποχρεούται να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος 
προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους. Ο 
προϋπολογισμός της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. καταρτίζεται έως την 30η Σεπτεμβρίου έκαστου 
έτους και υποβάλλεται για έγκριση στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 
(Ε.Γ.Ο.) το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία. 

Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. κατά τη διάρκεια του 
έτους επιτρέπεται ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού της  Συμβουλίου και 
έγκριση του αρμόδιου οργάνου. 

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. καταρτίζεται και 
υποβάλλεται για έλεγχο στην Ε.Γ.Ο.  ως το τέλος του Μαρτίου εκάστου έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 
1. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και της εξελεγκτικής 
επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
υποψήφιοι, οι οποίοι θα έχουν υποβάλλει δι’ αιτήσεων των προς την 
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. δέκα (10) ημέρες πριν τη Γ.Σ. την υποψηφιότητά τους. Ως μέλη 
του Δ.Σ. και των λοιπών επιτροπών εκλεγονται κατά σειρά επιτυχίας, όσοι 
υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς. Μέχρι να 
συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός των επτά (7), 
σύμφωνα με τους περιορισμούς και τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 
Οι υπόλοιποι, κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των 
τεσσάρων (4) για το Δ.Σ. και δύο (2) για τις επιτροπές, θεωρούνται 
αναπληρωματικοί. 



2. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να θέτει το ανώτερο μέχρι πέντε (5) σταυρούς 
για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) σταυρούς το ανώτερο για την 
εξελεγκτική επιτροπή. 
3. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των 
παραπάνω, γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή μεταξύ των 
ισοψηφησάντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 
 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
 

Τα παραπτώματα των σωματείων που καλλιεργούν αθλήματα του άρθρου 1 
του παρόντος, των αθλητών-τριών τους, των μελών των Δ.Σ. των σωματείων, των 
αντιπροσώπων, των γυμναστών, των προπονητών, των κριτών και των άλλων 
οργάνων της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., που έχουν σχέση με την παράβαση της απαραίτητης 
ευπρέπειας στις αθλητικές σχέσεις και με την ουσιαστική αντίθεση των πράξεών 
τους προς τις αρχές του αθλητισμού και του φίλαθλου πνεύματος, όπως επίσης 
και η παράβαση του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Γ.Ο. διαβιβάζονται 
εγγράφως προς το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και εκδικάζονται με τα οριζόμενα στο 
καταστατικό της Ε.Γ.Ο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
 

Η Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 

α) Μητρώου μελών 

β) Πρακτικών  συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

δ) Εσόδων-Εξόδων 

ε) Περιουσιακών στοιχείων 

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από την κατά νόμον Αρχή  ή 
από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 
 

Το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με απόφασή του σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, προσλαμβάνει το κάθε μορφής υπαλληλικό, τεχνικό και προπονητικό 



προσωπικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του και εκπονεί τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της. 

ΑΡΘΡΟ 23 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 

1. Η αθλητική ένωση δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση 
του Δ.Σ. της ένωσης και πρόταση της Ελληνικής Γυμναστικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό 
Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτούμενου οργάνου της 
Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης. 

2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται: 

α) ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Ε.Γ.Ο. για παράβαση των 
υποχρεώσεων και των όρων που προβλέπονται στους ειδικούς 
κανονισμούς της. 

β) αν διαπιστωθεί ότι η ένωση συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή 
υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας με τη λειτουργία της 
ένωσης ή η ένωση δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, όπως 
αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της ή στο καταστατικό της Ε.Γ.Ο. της 
οποίας είναι μέλος ή δεν τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 
2725/1999 βιβλία. 
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1. Το καταστατικό της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. μπορεί να τροποποιηθεί με πρόταση 
του Δ.Σ. ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της 
που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

2. Για την τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., η Γ.Σ. που 
συγκαλείται για το σκοπό αυτόν βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται 
τα μισά και πλέον του ενός του συνόλου των αντιπροσώπων και οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία ¾ των παρισταμένων 
αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

3. Κάθε αίτηση και πρόταση για μεταβολή του καταστατικού συζητείται 
μετά από ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή την 
απόφαση του Δ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. θα αποσταλούν στα σωματεία οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

4. Όταν η τροποποίηση ζητείται από τα σωματεία, μαζί με την αίτηση, 
πρέπει να υποβάλλονται σε σχέδιο στο Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και οι 
μεταβολές που προτείνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 



 
Η διάλυση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. μπορεί να αποφασισθεί σε ειδική Γ.Σ. η 
οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα  
τουλάχιστον των μελών που δικαιούνται ψήφου και με πλειοψηφία των 
4/5 των παρόντων σωματείων-μελών. Σε περίπτωση διάλυσης, όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. μετά την εκκαθάρισή της 
περιέρχονται στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. 
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Η Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. έχει σφραγίδα που φέρει γύρω-γύρω τις λέξεις 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
και στη μέση τον αριθμό 2000. 
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Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 27 άρθρα τροποποιήθηκε, 
κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε σήμερα 25 Ιανουαρίου 2020 ημέρα 
Σάββατο από τους αντιπροσώπους των σωματείων που συμμετείχαν στη 
συστατική συνέλευσης της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. στη Θεσσαλονίκη. 

 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2020 

 

     

      

   

 


