
 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 12/02/2017 
                                        Αρ. Πρωτ.: 66 

                                     
                                            ΠΡΟΣ: Σωματεία – Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 

        
θΕΜΑ : Τροποποίηση καταστατικού της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 

      

 κ. πρόεδρε,  

Ενόψει της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες από το 
Διοικητικό Συμβούλιο νέες διατυπώσεις των τροποποιημένων άρθρων 1, 2, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 19, 
22, 24, 25 και 27 του καταστατικού της Ένωσης. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

 
 

 
 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 
 
 

 

Χρήστος Ψαθάς  Ειρήνη Μανδραβέλη  

 
 
 
 
 
 
 



 

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

Ελλάδος (Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε) η οποία ε ίναι  η περιφερειακή οργάνωση 

αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τα αθλήματα της γυμναστικής 

(Ενόργανη, Ρυθμική Γυμναστική, Τραμπολίνο, Ακροβατική, Αεροβική 

και  Γυμναστική για όλους),  με έδρα τη Θεσσαλονίκη και  αποτελεί 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της Α.Ε.Σ.Γ.B.E .  ε ίναι  η υποβοήθηση και  η ανάπτυξη 

των αθλημάτων της και  μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται  από τους 

ε ιδικούς κανονισμούς της υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας 

δηλαδή της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) και 

λειτουργεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επ. του ΑΚ και  του 

Ν. 2725/1999 όπως ισχύει  σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  
ΜΕΛΗ  
Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.B.E .  ε ίναι  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 Δυτικής Μακεδονίας, 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης, 

Θεσσαλίας. 

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  

μέλος  της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και  να υπαχθεί  στη δύναμή της πρέπει  να 

υποβάλει  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 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 και  το επάγγελμα  των μελών. 

-Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει  δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον  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 κρίνε ι 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 δραστηριότητές 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.  



 

Η Γ.Σ. στις πιο πάνω περιπτώσεις αποφασίζει  για τη διαγραφή 

αφού προηγηθεί  σχετική εισήγηση  του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε .  

Το υπό κρίση σωματείο-μέλος δεν  ψηφίζει  γ ια τη λήψη της 

απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  
1.  Στις Γ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. μετέχουν με αντιπροσώπους όλα τα 

αθλητικά σωματεία μέλη αυτής. 

2.  Κάθε αθλητικό σωματείο εκπροσωπείται  στη Γενική Συνέλευση 

της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με ένα 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 τ ις 

τελευταίες εκλογές αυτού, ε ίτε 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  

και  οι  αναπληρωτές τους, των σωματείων -μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  

χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα λόγου και  το δικαίωμα να 

εκλέγονται  στα όργανα της Ένωσης.  

4.Κάθε αθλητικό σωματείο έχει  δικαίωμα μίας (1) ψήφου. 

5. Κάθε αντιπρόσωπος έχει  δικαίωμα να εκπροσωπεί  μόνο ένα 

(1) σωματείο. 

6. Το δικαίωμα του εκλέγειν  το ασκεί  ο αντιπρόσωπος και  σε 

περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής του.  

7. Στις τακτικές και  έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. δεν  έχουν δικαίωμα ψήφου: 

α) Τα αθλητικά σωματεία που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα 

μήνες από την  ημερομηνία εγγραφής τους, ως μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  
β) Τα αθλητικά σωματεία, που κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος από τη Γενική Συνέλευση, δεν  ε ίχαν  συμμετοχή σε 

επίσημους και  αξιολογήσιμους αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον  



 

αθλητές στα αθλήματα γυμναστικής, όπως αυτά προσδιορίζονται  στο 

άρθρο ένα (1) του παρόντος και  ε ίναι  ενταγμένα στο επίσημο 

πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων.  

γ)  Οι επίσημες διοργανώσεις προγραμματίζονται  και 

καθορίζονται  από την  Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. ύστερα από έγκριση της Ε.Γ.Ο.  

δ)  Όσα σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου στις Τακτικές Γενικές 

Συνελεύσεις, έχουν και  στις ενδιάμεσες έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, 

που γίνονται  μέχρι  τη λήξη του ίδιου ημερολογιακού έτους. 

ε)Τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην 

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και  

αναπληρωματικούς, που εκλέχθηκαν με τις προϋποθέσεις της παρ.2 

του παρόντος άρθρου αμέσως μετά τ ις εκλογές του Δ.Σ.  Κωλυομένων 

των εκλεγμένων αντιπροσώπων, το σωματείο εκπροσωπείται  από τον  

πρόεδρο αυτού.  

στ)  Η θητεία των αντιπροσώπων είναι  όση και  η θητεία των Δ.Σ. 

των σωματείων.  Η εκπροσώπηση του σωματείου γνωστοποιε ίται  με 

επίσημο έγγραφο του Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου, όπως ορίζεται 

στην παρ. α΄ του παρόντος άρθρου, φέροντος υποχρεωτικά την 

υπογραφή του  προέδρου και  του Γ. Γραμματέα και  τη σφραγίδα του 

σωματείου, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ τ. σύγκλισης 

της Γ.Σ.  

ζ) 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. 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  ότ ι  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 οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. δεν 

εξαντλήσει  τη θητεία 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) μελή.  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  επιτρόπων. 

β)  Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς δεν συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται  και για τ ις 

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.  

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 

ε ιδών. 

6. Τα μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. της αθλητικής ένωσης 

πρέπει  να  έχουν την κατοικία τους στην  περιφέρεια που καλύπτει η 

αθλητική ένωση.  



 

7.  Εάν ο αριθμός  των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. εξαιτ ίας 

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. γ ια 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  αναγκαίο 

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 

τ ις 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 τ ις  

αποφάσεις του Δ.Σ. και  των Γ.Σ. της.  

 

 

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 ε ίναι  

ο μεγαλύτερος σε ηλικ ία από τα μέλη της. 

Τα κωλύματα εκλογής για τα μέλη του Δ.Σ. ισχύουν και  γ ια τα 

μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 



 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί  να βοηθείται  στο έργο της από 

εξειδικευμένα πρόσωπα μετά από απόφαση του Δ.Σ. 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. ε ίναι : 

Οι επιχορηγήσεις 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  απ’ αυτήν . 

Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία. 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζε ι  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 διαχείρισης 

τους .  Ο προϋπολογισμός της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε καταρτίζεται  έως την 30η  

Σεπτεμβρίου εκάστου 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 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 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, ο ι 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 

εκλέγονται , 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 επιτυχία 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 όλων των παραπάνω, γ ίνεται  κλήρωση από την  Εφορευτική 

Επιτροπή μεταξύ των ισοψηφησάντων. 

 

 

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 24  
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.  

Για την  τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. ,η Γ.Σ.  

που συγκαλείται  γ ια το σκοπό αυτόν βρίσκεται  σε απαρτία όταν  

παρίσταται  το μισό και  πλέον  του ενός του συνόλου των 

αντιπροσώπων και οι  αποφάσεις λαμβάνονται  με  πλειοψηφία 3/4 των 

παριστάμενων  αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου.  

Κάθε αίτηση και  πρόταση για μεταβολή του καταστατικού 

συζητείται , μετά από ένα (1) μήνα από την  υποβολή της σχετικής 

αίτησης ή την απόφαση του Δ.Σ. και  με την  προϋπόθεση ότι ,  

τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. θα αποσταλούν 

στα σωματεία οι  προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

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  
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  
Η διάλυση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. μπορεί  να αποφασισθεί  σε ε ιδική 

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 . 

 

ΑΡΘΡΟ 27  
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 27 άρθρα εγκρίθηκε 

σήμερα 22 Απριλίου 2000  ημέρα Σάββατο  από τους αντιπροσώπους 

των σωματείων που συμμετείχαν  στη συστατική συνέλευση της 

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε που πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 

στη Θεσσαλονίκη.  

 

 

 


	Διαβιβαστικό ενημερωσης για τροποιποιηση καταστατικου ΑΕΣΓΒΕ
	ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕΣΓΒΕ Τροποποιηση αρθρων

