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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΟΤ ΕΓΑ (27.3.22) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 
 
ΚΑΣΙΚΑ ΦΩΣΙΟ 
Τεχνικόσ Διευκυντισ και Μζλοσ του Δ.Σ. 
ΑΣ ΘΓΑΣ τθλ. 6932626625 
Ηθτϊ ςυγγνϊμθ από όποιον κα μελετιςει τισ παρατθριςεισ μου, αλλά ασ γίνει με πνεφμα 
ςυνεργαςίασ και όχι αντιπαράκεςθσ.  
Πποιοσ κα αςχολθκεί με τισ παρατθριςεισ μου ασ ζχει ςτο μυαλό του ότι για το χρόνο που 
χρειάηεται απλά για να τισ διαβάςει, εγϊ ξόδεψα πολλαπλάςιο για να τισ εντοπίςω, να τισ 
διατυπϊςω και να τισ υποβάλω ΕΝΥΡΟΓΑΦΑ. 

 
ΑΘΟ 2  
ΜΕΣΑ ΕΡΙΤΕΥΞΘ ΣΚΟΡΩΝ  
…………………. 

και τουσ οποίουσ εκπροςωπεί ςτθν Ελλάδα, (όπωσ IAAF, EA, IAU, AIMS, ABAF, WMRA κλπ) 

που τελοφνται εντόσ ι εκτόσ ςταδίου επί δθμοςίασ οδοφ, ςε ανϊμαλο ζδαφοσ, ςτο βουνό ι 
ςτισ πόλεισ (πχ Γφροι πόλεων, Run Greece κλπ), όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Γενικό 
Κανονιςμό Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Ρρωτακλθμάτων και Αγϊνων του ΣΕΓΑΣ  
 
 

ΑΘΟ 5  
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
Ο ΣΕΓΑΣ (Federation Hellenique d’ Athletisme Amateur) είναι μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 
Ομοςπονδιϊν Στίβου (International Association of Athletics Federation – IAAF), τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ομοςπονδίασ Στίβου (European Athletics ΕΑ), τθσ Ζνωςθσ Βαλκανικϊν 
…………………… 
Ο ΣΕΓΑΣ αναγνωρίηει, δζχεται, εφαρμόηει, τθρεί και ςυμμορφϊνεται με το εκάςτοτε ιςχφον 
Καταςτατικό, τουσ Κανόνεσ και τουσ Κανονιςμοφσ τθσ IAAF και τθσ ΕΑΑ, κακϊσ και με κάκε 
αλλαγι αυτϊν ςτο μζλλον.  
Αυτό εφαρμόηεται ειδικϊσ και για τουσ Κανονιςμοφσ Anti-Doping, τθν αντιμετϊπιςθ 
διαφορϊν και τισ ςχζςεισ με τουσ εκπροςϊπουσ Ακλθτϊν. 
 
 

ΑΘΟ 8  
ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘ ΣΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
……………. 
β) Δεν ζχουν δικαίωμα να ορίηονται Αντιπρόςωποι Σωματείου και να εκλζγονται ςτο Δ.Σ. ι 
ςτθν Εξελεγκτικι Επιτροπι, Ε.Α.Σ. και Σ.Ε.Γ.Α.Σ., Κριτζσ, μζλθ των οικείων Συνδζςμων, εφ’ 
όςον δεν ζχει παρζλκει τουλάχιςτον ζνα δωδεκάμθνο από τθν τελευταία ςυμμετοχι τουσ 
ςε Αγωνόδικο Επιτροπι πάςθσ φφςεωσ Αγϊνων και τθν διαγραφι τουσ από τα Μθτρϊα του 
οικείου Συνδζςμου κριτϊν. Θ ςυνδρομι τθσ παραπάνω προχπόκεςθσ βεβαιϊνεται ςτθν 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Σωματείου περί οριςμοφ αντιπροςϊπου και 
ελζγχεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

Σχόλιο [FK1]: “Ραγκόςμια Ομοςπονδία 
(World Athletics) 

Σχόλιο [FK2]: “Ραγκόςμια Ομοςπονδία 
(World Athletics) 

Σχόλιο [FK3]: “Ραγκόςμια Ομοςπονδία 
(World Athletics) 

Σχόλιο [FK4]: Γιατί Διαγραφι και ΟΧΙ 
κάτι πιο «ιπιο» μιπωσ επανζλκουν 
κάποτε ωσ Κριτζσ; 



……………………… 
4. Στισ Γενικζσ Συνελεφςεισ του ΣΕΓΑΣ δικαίωμα ψιφου ζχουν τα ακλθτικά ςωματεία – μζλθ 
του ΣΕΓΑΣ εφόςον:  
………….. 
δ) ζχουν τουλάχιςτον κατά τα δφο (2) από τα τρία (3) προθγοφμενα τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ 
ζτθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ζτουσ διεξαγωγισ τθσ εφ’ όςον αυτι προκθρφςςεται μετά 

τθν 1η Ιουνίου του ζτουσ αυτοφ, ςυμμετοχι με οκτϊ (8) τουλάχιςτον ακλθτζσ – ακλιτριεσ 

ανά ζτοσ ςτα Διαςυλλογικά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα που διοργανϊνονται από τον 
ΣΕΓΑΣ και τισ ΕΑΣ ςτα οποία προβλζπονται όρια ςυμμετοχήσ και/ή βαθμολόγηςησ των 
ακλθτϊν – ακλθτριϊν και βαθμολογική κατάταξη ανά αγϊνιςμα και ςυνολικά για τα 
ςωματεία, κακϊσ ςτισ πάςθσ φφςεωσ διεθνείσ ςυναντήςεισ που διεξάγονται ςτθν Ελλάδα 
και το εξωτερικό ςτισ οποίεσ οι ακλθτζσ – ακλιτριεσ μετζχουν είτε με τθν εκνικι ομάδα είτε 
κατόπιν γραπτισ ζγκριςθσ του ΣΕΓΑΣ.  

Αν θ προκιρυξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ γίνεται από τθν 1η Ιανουαρίου ζωσ και την 30η 

Ιουνίου, το ζτοσ διεξαγωγισ τθσ δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογιςμό τθσ 

ςυμμετοχισ του ςωματείου ςτισ ανωτζρω ακλθτικζσ διοργανϊςεισ.  

Ο κάκε ακλθτισ ι ακλιτρια από τουσ πιο πάνω, πρζπει να ζχει ςυμμετοχή ςε δφο (2) 
τουλάχιςτον από τουσ παραπάνω Αγϊνεσ, που να αποδεικνφονται από τα επίςθμα 

φφλλα Αγϊνων ι τα πινάκια ςυμμετοχισ.  
Ειδικά για τα Σωματεία που ζχουν ζδρα τα νθςιά για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτα επίςθμα 
Διαςυλλογικά Ρρωτακλιματα, μόνο εφόςον πραγματοποιείται με ακτοπλοϊκι μετακίνθςθ, 

κα αρκεί μια ςυμμετοχή με τουλάχιςτον οκτϊ (8) ακλθτζσ.  

Ο/Θ ακλθτισ – ακλιτρια κεωρείται ότι ςυμμετείχε μόνον εφ’ όςον τερμάτιςε ςε αγϊνα 
δρόμου ή ςημείωςε ζγκυρη επίδοςη ςε αγϊνα άλματοσ ή ρίψεωσ. 
 
…………. 
β. Θ εκπροςϊπθςθ και θ αλλαγι αντιπροςϊπων αποδεικνφεται με πρωτότυπο ζγγραφο του 
Δ.Σ. του ακλθτικοφ ςωματείου φζροντασ υποχρεωτικά υπογραφι Ρροζδρου και Γενικοφ 
Γραμματζωσ και τθν ςφραγίδα του ςωματείου, αποκλειομζνου του FAX ι TELEX 

ΤΕΛΕΓΑΦΘΜΑΤΟΣ και e-mail. 

 

ΑΘΟ 9  
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
………….. 
α) Ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ ορίηεται ςε είκοςι ζνα (21). 
Σε περίπτωςθ μείωςθσ του αρικμοφ των ςωματείων – μελϊν κάτω των διακοςίων πενιντα 
ενόσ (251), ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ. Συμβουλίου κα είναι ίςοσ με τον ανϊτατο 
προβλεπόμενο από τον Νόμο, κατά περίπτωςθ, αρικμό. Οποιαδιποτε αφξθςθ ι μείωςθ του 
αρικμοφ των Σωματείων – Μελϊν του ΣΕΓΑΣ, μετά τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και μζχρι τθν λιξθ τθσ κθτείασ τουσ δεν επθρεάηει τθν αρικμθτικι ςυγκρότθςθ 
του Δ.Σ. 
……………… 
Στισ ςυνεδριάςεισ του Διοικ. Συμβουλίου ςυμμετζχουν με δικαίωμα ψιφου ζνασ (1) 
εκπρόςωποσ των εν ενεργεία ακλθτϊν / ακλθτριϊν και ζνασ (1) εκπρόςωποσ των εν 
ενεργεία προπονθτϊν / προπονθτριϊν.  
 
Ο εκπρόςωποσ των αθλητϊν / ακλθτριϊν και ο αναπλθρωτισ του ορίηονται με απόφαςθ 
του Δ.Σ. του ςωματείου των ακλθτϊν / ακλθτριϊν και αν δεν ζχει ςυςτακεί τζτοιο 
ςωματείο, ζωσ ότου αυτό ςυςτακεί, με απόφαςθ του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.  
 

Σχόλιο [FK5]: Σε ςφγκρουςθ με τθν 
παρακάτω θμερομθνία  1θ Ιανουαρίου ζωσ 
30

θ
  Ιουνίου. 

Σχόλιο [FK6]: Αυτι θ διάταξθ κακορίηει 
τθ φιλοςοφία τθσ διοίκθςθσ του ΣΕΓΑΣ ΤΙ 
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟ ΘΕΛΟΥΜΕ;  
ΡΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΘΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ; 
 
Γιατί τον «επίςθμο αγϊνα» του νόμου τον 
ςτολίηετε  με «Πρια και Βακμολογίεσ» 
όταν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ αγϊνεσ οι 
προκθρφξεισ δίνουν το δικαίωμα να 
αγωνίηονται και ακλθτζσ χωρίσ όρια. Ζτςι ο 
(Χ) ςφλλογοσ βάηει 8 παιδιά ςτα 100 ι ςτθ 
ςφαίρα, ι ςτον ανϊμαλο, τρζχουν τα 100 
ςε 20 δεφτερα! ι ρίχνουν 4 μ. ςφαίρα! ι 
τερματίηουν ςε μία ϊρα! και γράφονται 
ςτο πινάκιο, ωσ ςυμμετζχοντεσ!  
Αν κζλετε να ζχει νόθμα θ διατφπωςι ςασ 
βάλτε π.χ. να πιάςουν τα ελάχιςτα όρια 
των διαςυλλογικϊν ι ζςτω από τουσ 8 οι 4 
να ζχουν βακμολογθκεί. Αλλιϊσ  
κοροϊδευόμαςτε όλοι και ο (Χ) ςφλλογοσ 
που δεν ζχει οφτε ζνα βακμό αξιολόγθςθσ 
χρθςιμοποιεί τισ εγκαταςτάςεισ του Α 
ςταδίου κάνοντασ μόνον Ακαδθμίεσ και 
Personal! Ζτςι τον κζλετε τον ςφλλογο; 

Σχόλιο [FK7]: Σε ςφγκρουςθ με τθν 
παραπάνω θμερομθνία  1

θ
  Ιουνίου. 

Σχόλιο [FK8]: Θα ιταν πιο δίκαιο αφοφ 
δίνετε αυτό το δικαίωμα τθσ μίασ μόνο 
ςυμμετοχισ ο αρικμόσ των ακλθτϊν να 
ιταν κάπωσ μεγαλφτεροσ (10-12?) 

Σχόλιο [FK9]: Γιατί όχι από το επίςθμο 
e-mail κάκε ςυλλόγου; 



Ο εκπρόςωποσ των προπονητϊν / προπονθτριϊν και ο αναπλθρωτισ του ορίηονται με 
απόφαςθ του Δ.Σ. του ςωματείου τουσ και αν δεν ζχει ςυςτακεί τζτοιο ςωματείο, ζωσ ότου 
αυτό ςυςτακεί, οι προπονθτζσ / προπονιτριεσ δεν εκπροςωποφνται ςτο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.  
 
Ο αρικμόσ των αιρετϊν μελϊν του Διοικ. Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ που ορίηεται ανωτζρω 
προςαυξάνεται κατά ζνα (1) μζλοσ όταν ςτο Δ.Σ. μετζχει εκπρόςωποσ των ακλθτϊν / 
ακλθτριϊν.  
 
Θ κζςθ αυτι καλφπτεται από τον πρϊτο μθ εκλεγζντα, κατά ςειρά ςταυρϊν προτίμθςθσ, 
υποψιφιο ςφμβουλο. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο Διοικ. Συμβοφλιο και εκπροςϊπου 
των προπονθτϊν/τριϊν, δεν προςαυξάνονται τα αιρετά μζλθ ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
παραπάνω. 
 Οι εκπρόςωποι των ακλθτϊν και των προπονθτϊν δεν επιτρζπεται να καταλάβουν κζςθ 
αντιπροζδρου, γραμματζα ι ταμία ςτο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. 
…………… 
 

3. Ροςοςτό τουλάχιςτον είκοςι τοισ εκατό (20%) από τον αρικμό των εκλεγομζνων Μελϊν 

του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψιφιοι του ενόσ από τα δφο φφλα και με τθν προχπόκεςθ ότι 

ο αρικμόσ των υποψθφίων κάκε φφλου είναι τουλάχιςτον διπλάςιοσ του ελαχίςτου 
αρικμοφ των κατά το ποςοςτό 20% εκλεγομζνων. 
……………. 
 

ΑΘΟ 22 
 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ  
 

4. Θ εκλογι των Μελϊν τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ γίνεται με το ςφςτθμα που 
προβλζπεται με τα άρκρο 28 του παρόντοσ.  
5. Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι ζχει ωσ προοριςμό τον ζλεγχο του Ταμείου κατά τθν ετιςια 
κθτεία και τθν υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ τθσ θ οποία ανακοινϊνεται προσ τθ Γενικι 
Συνζλευςθ από τον Ρροεδρεφοντα που είναι ο μεγαλφτεροσ ςε θλικία από τα Μζλθ τθσ ι 
ζνα εξ' αυτϊν. 
 6. Τα κωλφματα εκλογισ για τα Μζλθ του Δ.Σ. ιςχφουν και για τα Μζλθ τθσ Εξελεγκτικισ 
Επιτροπισ. 7. Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι μπορεί να βοθκείται ςτο ζργο τθσ από εξειδικευμζνα 
πρόςωπα μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 
 

ΑΘΟ 25 
 ΕΡΙΤΟΡΘ ΜΕΤΕΓΓΑΦΩΝ 
………… 
4. Θ μεταγραφι ακλθτι – ακλιτριασ θλικίασ άνω των 35 ετϊν εγκρίνεται από τθν Επιτροπι 
Μεταγραφϊν μόνον εφ’ όςον αποδεικνφεται ότι ο αιτοφμενοσ –νθ αυτιν είχε επιτφχει, 
κατά τθν προθγοφμενθ τθσ μεταγραφισ αγωνιςτικι περίοδο, επίδοςθ που περιλαμβάνεται 
ςτισ πενιντα (50) καλφτερεσ του ετιςιου πίνακα επιδόςεων του αγωνίςματόσ του.  
5. Επίςθσ επιτρζπεται θ μεταγραφι ακλθτι – ακλιτριασ άνω των τριάντα πζντε (35) ετϊν 
ςε περίπτωςθ διαγραφισ ι διάλυςθσ του Σωματείου που ανικε, με απόφαςθ του Δ.Σ. του 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και με τθν προχπόκεςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο τζςςερα (4) του 
παρόντοσ άρκρου. 
 

 

Σχόλιο [FK10]: Θ παράγραφοσε αυτι 
κα πρζπει να τοποκετθκεί μία παράγραφο 
πιο πάνω (κάτω από αυτιν που 
αναφζρεται ςτον εκπρόςωπο των ακλθτϊν  

Σχόλιο [FK11]: «Θ κζςθ αυτι» 
αναφζρεται ςτθν κζςθ του προπονθτι που 
δεν υπάρχει ςτο Δ.Σ. … άρα μία 
παράγραφο παραπάνω. 

Σχόλιο [FK12]: Ρουκενά δεν 
περιγράφεται τι κα γίνει αν δεν είναι 
τουλάχιςτον διπλάςιοσ του ελάχιςτου 
αρικμοφ των κατά ποςοςτό 20% 
εκλεγομζνων!  
Θα πρζπει να αφαιρεκεί αφοφ αναφζρεται 
ςτο ίδιο πράγμα και είναι ςε ςφγκρουςθ  
με το ΝΕΟ Άρκρο  28, 5. 

Σχόλιο [FK13]: Στο άρκρο 28 επίςθσ 
δεν αναφζρεται! 

Σχόλιο [FK14]: Δεν κακορίηεται ποιοσ 
κα είναι ο προεδρεφων (ο μεγαλφτεροσ ι 
ζνασ εξϋ αυτϊν) δθλαδι ο οποιοςδιποτε! 
Αλλά ποιοσ; 



ΑΘΟ 28  
ΑΧΑΙΕΣΙΕΣ  
1. Οι αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι του Ρροζδρου και των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
του ΣΕΓΑΣ κακϊσ και των μελϊν τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ διεξάγονται κάκε τζςςερα (4) 
χρόνια και εντόσ του τελευταίου τετραμινου του ζτουσ διεξαγωγισ των κερινϊν 
Ολυμπιακϊν Αγϊνων.  
2. Θ πρόςκλθςθ για τθν Γενικι Συνζλευςθ των αρχαιρεςιϊν δθμοςιεφεται ςαράντα πζντε 
(45) πλιρεισ θμζρεσ πριν τθν διεξαγωγι τθσ με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΓΑΣ. 
Σαράντα (4) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο καταρτίηει και υποβάλλει ςτθν Γενικι Γραμματεία 
Ακλθτιςμοφ κατάλογο με τα ςωματεία που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν 
επικείμενθ Γενικι Συνζλευςθ, προκειμζνου να εφαρμοςκεί θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 14 
του Ν. 2725/1999.  
3. Δικαίωμα να εκλεγεί ςτα ανωτζρω όργανα (Διοικ. Συμβοφλιο – Εξελεγκτικι Επιτροπι) του 
ΣΕΓΑΣ ζχει μόνον μζλοσ ακλθτικοφ ςωματείου – μζλουσ αυτοφ, που ζχει δικαίωμα να 
εκλζγει και να εκλζγεται ςτα όργανα του ςωματείου του, εφ’ όςον αυτό ζχει αποκτιςει 
δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Γενικι Συνζλευςθ ςφμφωνα με τον Νόμο και το 
άρκρο 8 Ραράγραφοσ 5 του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  
Θ απόκτθςθ εκ μζρουσ του υποψθφίου του δικαιϊματοσ να εκλζγει και να εκλζγεται 

αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνο με ςχετικι βεβαίωςθ του οικείου ακλθτικοφ 

ςωματείου, θ οποία προςκομίηεται ςτον ΣΕΓΑΣ δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ πριν τθν θμζρα 

των αρχαιρεςιϊν, μαηί με τθν αίτθςθ που υποβάλει ο υποψιφιοσ για τθν ςυμμετοχι ςε 
αυτζσ. Θ ανωτζρω βεβαίωςη, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ υποψθφιότθτασ, κατατίκεται ςτον 
Ρρόεδρο τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ.  
Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται και υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου περί 
μθ ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό του των κωλυμάτων και απαγορεφςεων των άρκρων 3 και 12 
του Ν. 2725/1999.  
……………. 
……………. 

Θ εκλογι γίνεται κατά τθ ςειρά των ςταυρϊν προτίμθςθσ που ςυγκζντρωςαν οι υποψιφιοι. 

 Υποψιφιοσ πρόεδροσ που κατά τθν πρϊτθ ψθφοφορία λαμβάνει ποςοςτό ψιφων 
τουλάχιςτον είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των εγκφρων ψθφοδελτίων, εκλζγεται μζλοσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, καταλαμβάνοντασ τθν κζςθ του υποψιφιου ςυμβοφλου που 
εκλζγεται ζχοντασ λάβει τουσ λιγότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων υποψθφίων προζδρων, πρόεδροσ εκλζγεται με τθ διαδικαςία 
που ορίηεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 6.  
Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ μεταξφ υποψθφίων ςυμβοφλων, εφόςον πρόκειται για 
ιςοψθφιςαντεσ που ζχουν λάβει τουσ λιγότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, θ τελικι κατάταξθ 
γίνεται με κλιρωςθ ενϊπιον τθσ εφορευτικισ επιτροπισ.  
Ο αρικμόσ των υποψθφίων από κάκε φφλο πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το ζνα 
τρίτο (1/3) του αρικμοφ των προσ εκλογι κζςεων, ςυνυπολογιηομζνθσ και αυτισ του 

προζδρου. Αν κατά τον υπολογιςμό που γίνεται με βάςθ το προαναφερκζν κλάςμα  

προκφπτει δεκαδικόσ αρικμόσ, αυτόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν επόμενθ ακζραιθ μονάδα. 6. 
Ο αντιπρόεδροσ, ο γραμματζασ και ο ταμίασ του Διοικ. Συμβουλίου εκλζγονται, με απόλυτθ 
πλειοψθφία, από το ςφνολο των εκλεγζντων ςυμβοφλων κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι του 
που ςυγκαλείται με ςκοπό τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα.  
Αν θ κζςθ του προζδρου κενωκεί λόγω κανάτου, παραίτθςθσ, ζκπτωςθσ από το αξίωμα ι 
εξαιτίασ οποιουδιποτε άλλου λόγου, ο νζοσ πρόεδροσ εκλζγεται με τθ διαδικαςία του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ, αφοφ προθγουμζνωσ θ κενι κζςθ καλυφκεί από τον 
πρϊτο μθ εκλεγζντα, κατά ςειρά ςταυρϊν προτίμθςθσ, ςφμβουλο. Σε περίπτωςθ που για 
οποιονδιποτε λόγο το διοικθτικό ςυμβοφλιο ακλθτικοφ ςωματείου δεν εξαντλιςει τθν 

Σχόλιο [FK15]: Αφοφ ξζρουμε όλοι ότι 
εντελϊσ ξαφνικά κάποιοσ ορίηεται 
υποψιφιοσ ςε κάποιο ςωματείο ενϊ πριν 
από ζνα μινα δεν είχε καμία ςχζςθ. Γιατί 
αφινουμε τον κάκε ςφλλογο να βεβαιϊνει 
χωρίσ να το αποδεικνφει. Ρότε ενεγράφθ 
ςτα μζλθ του ςυλλόγου (ςυμπλιρωςε 1 
χρόνο) ϊςτε να ζχει δικαίωμα του εκλζγειν 
και εκλζγεςκαι; Απορϊ! Με το 
«αποκλειςτικά και μόνο» αυτισ τθσ 
παραγράφου. 

Σχόλιο [FK16]: Σιγά τθν ποινι, ποια 
είναι θ τιμωρία του ςυλλόγου αν 
βεβαιϊνει ψευδϊσ; 

Σχόλιο [FK17]: Γιατί μόνο «μθ 
ςυνδρομισ των κωλυμάτων και 
απαγορεφςεων των άρκρων 3 και 12…» 
και όχι «υπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροί 
ΟΛΕΣ  τισ προχποκζςεισ ϊςτε να ζχει το 
δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι; 

Σχόλιο [FK18]: 1Θ αναφορά για ςειρά 
ςταυρϊν. 

Σχόλιο [FK19]: Σε ςφγκρουςθ με Άρκρο  
9 παρ. 3 



κθτεία για τθν οποία εκλζχκθκε, το νζο διοικθτικό ςυμβοφλιο εκλζγεται για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του προθγοφμενου.  
Για τθν ανάδειξθ των μελϊν και τθ ςυγκρότθςθ των άλλων καταςτατικϊν οργάνων του 
ακλθτικοφ ςωματείου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του καταςτατικοφ του.  
7. Ωσ μζλθ του ΔΣ εκλζγονται κατά ςειρά επιτυχίασ όςοι εκ των υποψθφίων ςυγκεντρϊςουν 
τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ, μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ από το 
Καταςτατικό αρικμόσ είκοςι (20) Τακτικϊν μελϊν του Διοικ. Συμβουλίου και τριϊν (3) 
μελϊν τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ μεταξφ υποψθφίων για τθν 
τελευταία κζςθ θ τελικι κατάταξθ γίνεται με κλιρωςθ ενϊπιον τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ.  
 
 

ΑΘΟ 39  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 1. Στουσ Αγϊνεσ όλων των ακλθμάτων και αγωνιςμάτων που καλλιεργεί ο ΣΕΓΑΣ (άρκρο 2 
παράγραφοσ 2 του παρόντοσ) οι οποίοι οργανϊνονται από αυτόν, από τισ ΕΑΣ ι από 
Σωματεία τθσ δφναμισ του μετζχουν μόνον Φίλακλοι, όπωσ θ ιδιότθτα αυτι προβλζπεται 
και κακορίηεται από τουσ ελλθνικοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ. 2. Οι Ρανελλινιοι και 
Διαςυλλογικοί Αγϊνεσ όλων των ακλθμάτων του άρκρου 1 και του άρκρου 2 παράγραφοσ 2 
του παρόντοσ, όπωσ και κάκε άλλοσ ακλθτικόσ αγϊνασ που διεξάγεται ςτθν Ελλάδα και 
περιλαμβάνει επίςθμα αγωνίςματα τθσ IAAF, του ΣΕΓΑΣ και των Διεκνϊν Ομοςπονδιϊν των 
οποίων είναι μζλοσ ο ΣΕΓΑΣ (άρκρο 5 του παρόντοσ), εγκρίνεται, ρυκμίηεται και ελζγχεται 
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΣΕΓΑΣ, που είναι αρμόδιο για τθν ζγκριςθ των ςχετικϊν 
Ρροκθρφξεων και τθν χοριγθςθ ςυγκατάκεςθσ για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ άδειασ από τθν 
αρμόδια Αρχι.» 3. Κανζνασ ακλθτισ δεν κα απολαμβάνει τθσ ςυγκατακζςεωσ του ΣΕΓΑΣ να 
χρθςιμοποιεί εκπρόςωπο και κανείσ εκπρόςωποσ ακλθτι δεν κα νομιμοποιείται, παρά 
μόνον εάν υφίςταται γραπτό ςυμβόλαιο μεταξφ του ακλθτι και του εκπροςϊπου του, το 
οποίο περιζχει τουσ ελαχίςτουσ όρουσ που αναφζρονται ςτουσ Κανονιςμοφσ τθσ IAAF 
ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ ακλθτϊν Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν.   
…………. 
β) Πλεσ οι διαφορζσ που κα προκφπτουν μεταξφ του ΣΕΓΑΣ και τθσ IAAF κα φζρονται 
ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ IAAF. Το Συμβοφλιο κα ορίηει μια διαδικαςία για τθν επίλυςθ 
τθσ διαφοράσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποκζςεωσ. 
 γ) Πλεσ οι διαφορζσ μεταξφ του ΣΕΓΑΣ και ενόσ άλλου μζλουσ τθσ IAAF κα φζρονται 
ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ IAAF. Το Συμβοφλιο κα κακορίηει τθν διαδικαςία για τθν 
επιδίκαςθ τθσ διαφωνίασ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τθσ εν λόγω υπόκεςθσ.  
5. α) Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δικαιοφται και υποχρεοφται να διεξάγει ελζγχουσ anti - doping εκτόσ 
Αγϊνων και να αποςτζλλει κάκε χρόνο ςχετικι ζκκεςθ ςτθν I.A.A.F. Ακόμθ ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
επιτρζπει ςτθν I.A.A.F. να διεξάγει anti - doping ελζγχουσ κατά τθ διάρκεια των Εκνικϊν 
Ρρωτακλθμάτων ι άλλων ςυναφϊν Meetings, ςτουσ Ακλθτζσ είτε μετζχουν, είτε δεν 
μετζχουν ςτουσ παραπάνω Αγϊνεσ.  
β) Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κα επιτρζπει ςτθν I.A.A.F. να διεξάγει ελζγχουσ εκτόσ Αγϊνων ςτουσ Ακλθτζσ 
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  
6. α) Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ζχει αποκλειςτικό δικαίωμα να ζρχεται ςε επαφι με ξζνεσ 
Ομοςπονδίεσ, ι Σωματεία, ι διοργανωτζσ Αγϊνων εν γζνει. β) Καμία ακλθτικι ςυνάντθςθ 
των Σωματείων και των Ε.Α.Σ. με ξζνα Σωματεία ι Ομοςπονδίεσ, μεμονωμζνουσ ακλθτζσ 
δεν επιτρζπεται, χωρίσ τθν γραπτι άδεια του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μετά από ςχετικό αίτθμα. γ) 
Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ακλθτϊν – ακλθτριϊν που ανικουν ςε Σωματείο τθσ δφναμθσ 
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ςε αγϊνεσ ακλθμάτων ι αγωνιςμάτων τθσ παραγράφου ζνα (1) του άρκρου 
ζνα (1) του παρόντοσ και περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα των Ραγκοςμίων 
Ρρωτακλθμάτων που διεξάγονται υπό τθν εποπτεία τθσ I.A.A.F, χωρίσ τθν ζγκριςθ του 

Σχόλιο [FK20]: Το καταςτατικό δεν 
μπορεί να παραπζμπει ξανά ςτο 
καταςτατικό!  
Θ παράγραφοσ είναι από το νόμο!!! 

Σχόλιο [FK21]: 2Θ ΑΝΑΦΟΑ … ΜΕ 
ΣΕΙΑ ΕΡΙΤΥΧΙΑΣ. 

Σχόλιο [FK22]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK23]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 
 

Σχόλιο [FK24]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK25]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 
 

Σχόλιο [FK26]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK27]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK28]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK29]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK30]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 



Σ.Ε.Γ.Α.Σ., εάν πρόκειται για αγϊνεσ που διεξάγονται ςτο εξωτερικό. Το ςχετικό αίτθμα 
υποβάλλεται από το Σωματείο του Ακλθτι ι από τον ίδιο.  
 

ΑΘΟ 44 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
…………………. 
5. Ο ΣΕΓΑΣ υιοκετεί και εφαρμόηει τον εκάςτοτε ιςχφοντα Κϊδικα Αντιντόπινγκ του 
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Αντιντόπινγκ (WADA), τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ τθσ Διεκνοφσ 
Ομοςπονδίασ Στίβου (IAAF) και τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ (Ν. 4791/2021 ΦΕΚ 
Αϋ 51) όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Οι διατάξεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Κϊδικα Αντιντόπινγκ 
του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Αντιντόπινγκ (WADA) ενςωματϊνονται ςτουσ Κανονιςμοφσ 
του ΣΕΓΑΣ, ο οποίοσ αναγνωρίηει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 
Αντιντόπινγκ για τθν εφαρμογι του εκνικοφ προγράμματοσ αντιντόπινγκ και αποδζχεται τισ 
αποφάςεισ που εκδίδονται βάςει των κανόνων αυτϊν από τα αρμόδια όργανα.  
6. Ο ΣΕΓΑΣ υιοκετεί και εφαρμόηει τον Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ 
Στίβου (IAAF). Με ειδικό Κανονιςμό που ψθφίηει θ Γενικι Συνζλευςθ των Σωματείων – 
μελϊν του ΣΕΓΑΣ καταρτίηεται ι υιοκετείται Κϊδικασ Δεοντολογίασ, εναρμονιςμζνοσ με τα 
πρότυπα τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Στίβου (IAAF) ι/και τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ 
Επιτροπισ. Μζχρι τθν, με απόφαςθ του Διοικ. Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, ςφςταςθ Επιτροπισ 
Δεοντολογίασ, αρμόδια για τθν εκδίκαςθ των ςχετικϊν παραπτωμάτων και τθν επιβολι των 
προβλεπομζνων κυρϊςεων, είναι θ Δικαςτικι Επιτροπι του ΣΕΓΑΣ.  
7. Ο ΣΕΓΑΣ υιοκετεί και εφαρμόηει τον Κανονιςμό Χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αγϊνων τθσ 
Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Στίβου (IAAF) κακϊσ και τον Κϊδικα του Ολυμπιακοφ Κινιματοσ για 
τθν Ρρόλθψθ τθσ Χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων. 
 
 

ΑΘΟ 46  
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
……………… 
2. Κάκε αίτθςθ και πρόταςθ για μεταβολι του Καταςτατικοφ και του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ ςυηθτείται μετά ζνα (1) μινα τουλάχιςτον από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 
αίτθςθσ ι τθν απόφαςθ του Δ.Σ. και με τθν προχπόκεςθ ότι τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, κα αποςταλοφν ςτα Σωματεία οι προτεινόμενεσ 
τροποποιιςεισ.  
3. Πταν θ τροποποίθςθ ηθτείται από τα Σωματεία, μαηί με τθν αίτθςθ, πρζπει να 
υποβάλλονται ςτο Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και οι μεταβολζσ που προτείνονται. 
 
 
 
Εφχομαι να βοικθςα ζςτω και ςτο ελάχιςτο 
 
Με τιμι 
Και διάκεςθ μόνο να βοθκιςω 
Κατςίκασ Φϊτιοσ 
Α ΡΗΓΑ 
 

Σχόλιο [FK31]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK32]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK33]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK34]: “Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία (World Athletics) 

Σχόλιο [FK35]: Άραγε Θ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Θεςςαλονίκθσ που επικαιροποίθςε το 
καταςτατικό τθσ χωρίσ να ενθμερϊςει 
κανζνα ςωματείο για τισ τροποποιιςεισ, 
ζχει αυτι τθν παράγραφο ςτο καταςτατικό 
τθσ;  
ΔΥΣΤΥΧΩΣ αν και ηθτιςαμε εγγράφωσ από 
1

θ
 Ιουλίου 2021 το Καταςτατικό τθσ ΕΑΣ 

ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ, 9 μινεσ μετά ακόμθ 
δεν ζφταςε ςτα χζρια μασ! Το καλό είναι 
ότι ςτισ 31.3.22 κα γίνει ξανά Γ.Σ.!!! 
Ο ΣΕΓΑΣ τι λζει για τουσ ςυνεργάτεσ του 
και ιδιαίτερα για τα καμάρια τθσ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Θεςςαλονίκθσ; 


