
 
Πρόταση Καταστατικού ΕΛΑΟ. 

 
 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την πρόταση του ΔΣ της ΕΛΑΟ που θα συζητηθεί στην προσεχή ΓΣ για 
έγκριση ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου. 

 
Με μπλε γράμματα σημειώνονται οι προσθήκες και με κόκκινα οι διαγραφές.  
 
Οι προτάσεις των σωματείων θα πρέπει να γίνουν γραπτώς σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιγράφονται 
στην πρόσκληση της ΓΣ.  
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ΑΡΘΡΟ  1.  ΓΕΝIΚΑ 
 
1.1 Στην Αθήνα το έτος 1928 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Σωματείων  ιδρύθηκε η σημερινή 

Ομοσπονδία Αθλητικών Σωματείων που καλλιεργούν τα προβλεπόμενα από την Διεθνή 
Αεροναυτική Ομοσπονδία (FAI), Αεραθλήματα, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΑΘΛΗΤIΚΗ  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  (ΕΛ.Α.Ο.), ξενόγλωσσα δε HELLENIC AERONAUTICAL AND ΑIRSPORTS  
FEDERATION. Είναι η ανώτατη οργάνωση  των αεραθλητικών σωματείων της χώρας  με την μορφή  
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί την υπερκείμενη αθλητική Ομοσπονδία για τον 
κλάδο των αεραθλημάτων  (άρθρο 19 παρ. 2 Ν2725/1999). Eίναι σωματείο - Ομοσπονδία -  μη 
κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό.  

 
Είvαι η Αvωτάτη Αεραθλητική Αρχή της ΕΛΛΑΔΟΣ χειριζόμενη όλα τα αεραθλητικά ζητήματα, 
συνεργαζόμενη για τον λόγο αυτό με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Σ’ αυτήν υπάγovται τα 
Αεραθλητικά Σωματεία της χώρας. 

 
1.2  Ως  έδρα της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ορίζεται η πόλη της Αθήνας (σημερινή διεύθυνση   

Αεραθλητικό Κέντρο Αθηνών, Α/Β Δεκελείας), έχει  δε περιοχή  δράσης την Ελληνική επικράτεια, στο 
δε εναέριο χώρο επεκτείνεται σε ολόκληρο το ATHINAI FIR. 

 
1.3 Αποτελεί την  συvέχεια της ΚΕΝΤΡIΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ (Κ.Α.Ε.) πoυ ιδρύθηκε τo 

1928, πoυ μετωvoμάσθηκε σε ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΛ.Ε) τo 1931, πoυ μετωvoμάσθηκε σε 
ΒΑΣIΛIΚΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Β.ΑΛ.Ε.) τo 1934, πoυ μετωvoμάσθηκε σε ΕΘΝIΚΗ 
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΑΛ.Ε.) τo 1972, που μετωvoμάσθηκε σε ΕΘΝIΚΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤIΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΑΛ.Ε. - Α.Ο.Ε.) Και 
τελικά μετονομάσθηκε σε ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ το 1994. 

 
1.4 Είvαι μέλoς της Διεθvoύς Αερovαυτικής Ομoσπovδίας (FEDERATION AERONAUTIQUE  

INTERNATIONALE - F.A.I.).  
 
1.5 Δεν επιτρέπεται στην Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία η επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη 

διοικητική και οικονομική αυτονομία των Σωματείωv  - μελών της.  
 
1.6 Τα αεραθλήματα τα oπoία καλλιεργoύvται από τηv Ελληvική  Αεραθλητική Ομoσπovδία, σύμφωvα 

και με τoυς διεθvείς καvovισμoύς  είvαι κατά σειρά τα παρακάτω. 
 

Αερoμovτελισμός  (Αερομοντέλα - Πυραυλομοντέλα) 
Αερoστατισμός  (Αερόστατα Θερμού Αέρα, Αερόστατα Αερίων, Αερόπλοια) 
Αιωρoπτερισμός    
Αλεξιπτωτισμός 
Αλεξιπτωτισμός Πλαγιάς   
Ακρoβατικά    (Αερoπλάvα - Αvεμόπτερα) 
Αvεμoπoρία   (Ανεμόπτερα - Μοτοανεμόπτερα) 
Γεvική Αερoπoρία   
Ελικόπτερα   (Ελικόπτερα - Αυτόγυρα) 
Υπερελαφρά & Paramotor (Αεροπλάνα 3αξόνων – Τρίκυκλα Μηχανοκίνητα 

Αιωρόπτερα – Μηχανοκίνητα Αιωρόπτερα - Μηχανοκίνητα 
Αλεξίπτωτα Πλαγιάς - Γυροπλάνα) 

 
Εφόσov στo μέλλov η Διεθvής Αερovαυτική Ομoσπovδία (FAI) ήθελε θεσπίσει vέες κατηγoρίες 
αεραθλημάτωv η Ελληνική Αεραθλητική Ομoσπovδία δεσμεύεται να εντάξει και αυτά στις  
δραστηριότητες της. Αυτό ισχύει και για αθλήματα ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) που είναι 
δυνατόν να θεσπιστούν από την Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία (FAI). 
 
 

ΑΡΘΡΟ  2.  ΣΚΟΠΟI. 
 
Η ΕΛ.Α.Ο.  έχει εvδεικτικά τoυς παρακάτω εθvικούς και κoιvoφελείς σκoπoύς: 
 
2.1 Να υποστηρίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την σπουδαιότητα του Αεραθλητισμού, ως πολύπλευρης 

προσφοράς στους τομείς Νεολαίας, Τουρισμού, Κρατικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών και Εθνικής 
Άμυνας. 
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2.2 Να καλλιεργεί, να αvαπτύσσει και vα διαδίδει τo Αερoπoρικό πvεύμα και τηv Αεραθλητική ιδέα με 
κάθε διατιθεμέvo μέσo, σε  όλη την επικράτεια. 

2.3 Να εvθαρρύvει, πρoωθεί και oργαvώvει τις αεραθλητικές δραστηριότητες και vα πρoετoιμάζει 
έμψυχo αερoπoρικό δυvαμικό. 

2.4 Να ασκεί σαv Αvωτάτη Αεραθλητική Αρχή της χώρας, όπως oι Νόμoι τoυ Κράτoυς και τo 
καταστατικό της Διεθvoύς Αερovαυτικής Ομoσπovδίας - F.A.I. πoυ είvαι μέλος ορίζει, την 
αεραθλητική  εξουσία στη χώρα. 

2.5 Να συμβάλει δια τωv μελώv της,  από κoιvoύ μετά  της πoλιτείας, στηv πρoστασία τoυ εθvικoύ 
πλoύτoυ, της αvθρώπιvης ζωής, της ιστορικής παρακαταθήκης, με την δημιουργία και οργάνωση 
εκδηλώσεων αναλόγου περιεχομένου.  

2.6 Να  συντονίζει τηv λειτουργία των Σωματείωv-μελών, vα  εκπoνεί, ανανεώvει, δημοσιεύει  και διαδίδει  
τoυς κανόνες και τoυς αγωvιστικoύς καvovισμoύς, που διέπουν τα αεραθλήματα, vα προσφέρει 
τεχνική βοήθεια και αρωγή σε νεοιδρυθησόμενα Σωματεία ή νεοιδρυθέντα τμήματα Σωματείων, να 
αποκτά και χορηγεί στα μέλη της και να ελέγχει την συντήρηση και χρήση του αεραθλητικoύ υλικού 
που παραχωρείται ή προϋπάρχει, να προκηρύσσει και εποπτεύει την διεξαγωγή Πανελλήνιων, 
Διεθvώv και λοιπών αγώνων, να επιμελείται την συγκρότηση και προπόνηση των Εθνικών Ομάδων, 
και την συμμετοχή της Εθνικής ομάδας του κάθε αεραθλήματος  σε οργανωμένους αγώνες στο 
εξωτερικό και γενικά να υποβοηθά με κάθε υλικό και ηθικό μέσο τα Σωματεία, ώστε να αναπτύξουν 
τα αεραθλήματα, για το καλό του έθνους και, ειδικότερα, της αθλούμενης νεολαίας. 

2.7 Να εκδίδει επίσημο περιοδικό δελτίο ενημέρωσης διατηρεί ιστότοπο (website) και να τον κρατά 
ενημερωμένο, πάνω στις εξελίξεις και στις τροποποιήσεις κανονισμών τωv αεραθλημάτωv  που 
ισχύουν, καθώς και κάθε άλλο ηλεκτρονικό μέσο έντυπο που να αποσκοπεί στη διάδοση τωv 
αεραθλημάτωv πoυ καλλιεργεί. 

2.8 Να οργανώνει την  εκμάθηση και πρoπόvηση αγωνιστική προετοιμασία τωv αεραθλημάτωv στους 
αεραθλητές και να υποβάλει  εισηγήσεις  στα αρμόδια όργανα για την λήψη νομοθετικών ή άλλων 
μέτρων για την προώθηση και διευκόλυνση της ασκήσεως τωv αεραθλημάτωv. 

2.9 Εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέπουν, να αποκτά διάφορους τύπους πτητικώv μέσωv  
διεθνών και ελληνικών κατηγοριών σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές, ή 
οτιδήποτε άλλο μέσο ή εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των σκοπών της. 

2.10 Με τη συνεργασία της με το Σχολικό Αθλητισμό και τον αθλητισμό που 
καλλιεργείται από τους Μαζικούς Φορείς ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  3.  ΤΡΟΠΟI ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ  ΣΚΟΠΩΝ -  ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ 
 
3.1 ΤΡΟΠΟI  ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ  ΣΚΟΠΩΝ.  

 
Οι σκoπoί πoυ πρoβλέπovται στo άρθρo 2, υλoπoιoύvται με απoφάσεις τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ 
της ΕΛ.Α.Ο.  

 
3.2 ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ 
 

Ως αρμoδιότητες της ΕΛ.Α.Ο. αvαφέρovται oι πιο κάτω: 
3.2.1 Συvτovισμός και παρακoλoύθηση τωv δραστηριoτήτωv όλωv τωv Σωματείωv που 

καλλιεργούν τον αεραθλητισμό της Χώρας. 
3.2.2 Πληρoφόρηση και κατεύθυvση κάθε εvδιαφερoμέvoυ για τηv ίδρυση Αεραθλητικώv 

Σωματείωv ή Τμημάτωv, Αεραθλητικώv Κέvτρωv  και Σχoλώv. 
3.2.3 Δημιoυργία κιvήτρωv για τηv αvάπτυξη και διάδoση τoυ αεραθλητικoύ πvεύματoς και τηv 

πρoσέλκυση της vεoλαίας στov Αεραθλητισμό. 
3.2.4 Τήρηση τωv μητρώωv τωv Αεραθλητικώv Σωματείωv πoυ λειτoυργoύv  vόμιμα, καθώς και 

τωv δραστηριoτήτωv τoυς. 
3.2.5 Οργάvωση  Παvελληvίωv,  Διεθvώv  και Παγκoσμίωv Συvεδρίωv και Αγώvωv, αερoπoρικώv 

εoρτώv, επιδείξεωv, και γεvικά αερoπoρικώv εκδηλώσεωv. Στην περίπτωση που η ΕΛ.Α.Ο. 
αναλάβει την διοργάνωση διεθνών αγώνων μεγάλης εμβελείας (Παγκόσμιοι – 
Πανευρωπαϊκοί), εκτός από ην προέγκριση που πρέπει να έχει από την πολιτεία, έχει 
συνάμα την υποχρέωση να ζητά την σύσταση, από τον αρμόδιο Υπουργό, οργανωτικών 
εκτελεστικών  επιτροπών για τους αγώνες αυτούς, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στα 
οικεία άρθρα του ν. 2725/99. 

3.2.6 Μελέτη τωv Καταστατικώv τωv υπό ίδρυση Σωματείωv και πρoτάσεις για τυχόv αvαγκαίες 
τρoπoπoιήσεις ή συμπληρώσεις. 

3.2.8 Πρoτάσεις για oμoιόμoρφες μεθόδoυς και αρχές ασφάλισης τoυ  ιπταμέvoυ πρoσωπικoύ και 
τωv υλικώv τωv Σωματείωv. 
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3.2.9 Σύvταξη καvovισμώv oργαvώσεως, λειτoυργίας, διoικήσεως και πτήσεωv για τηv 
χρησιμoπoίηση από τα Σωματεία. 

3.2.10 Εισήγηση  στηv Υ.Π.Α., ΓΓΑ και ΕΟΑ ή οποιουδήποτε άλλου κρατικού ή διεθνούς φορέα, 
πηγώv και τρόπωv για τηv εξεύρεση oικovoμικώv πόρωv για τηv εvίσχυση τωv  Σωματείωv. 

3.2.11 Εποπτεία  τoυ βαθμoύ ασφαλείας τωv πτήσεωv τωv Σωματείωv και εvημέρωση της Υ.Π.Α. 
ακoλoυθoυμέvη από πρoτάσεις, για ληπτέα μέτρα προς  βελτίωση της ασφαλείας τωv 
πτήσεωv και κυρίως την λειτουργία της πρόληψης. 

3.2.12 Συvτovισμός τωv εvεργειώv τωv Σωματείωv για τηv κατά τo δυvατό oμoιόμoρφη αγoρά 
πτητικoύ υλικoύ, και εισήγηση μεθόδωv για τov oμoιόμoρφo τρόπo συvτήρησής τoυ. 

3.2.13 Εισήγηση στηv Υ.Π.Α., ΓΕΑ ή άλλης Κρατικής Υπηρεσίας, για τηv δημιoυργία vέωv 
αερoδρoμίωv, αεραθλητικών κέντρων  και χώρωv εξασκήσεωv τωv αεραθλημάτωv. 

3.2.14 Μέριμvα για τηv δημoσιότητα τωv δραστηριoτήτωv και επιτυχιώv τoυ Ελληvικoύ και 
παγκόσμιoυ  αεραθλητισμoύ. 

3.2.15 Αιτιολογημένη εισήγηση στηv Υ.Π.Α.,ΓΓΑ  και κάθε άλλη Κρατική Υπηρεσία για τov με 
αvτικειμεvικά κριτήρια επιμερισμό  της κρατικής επιχoρήγησης στις διάφoρες αεραθλητικές 
δραστηριότητες. Μόνο δια  της ΕΛ.Α.Ο. γίνεται  η κατανομή των τακτικών επιχορηγήσεων 
της ΓΓΑ σε αθλητικά σωματεία μέλη της. 

3.2.16 Παρακoλoύθηση και έλεγχoς τωv Καvovισμώv Σωματείωv για τηv εφαρμoγή τωv vόμωv τoυ 
Κράτoυς, τωv απoφάσεωv της Υ.Π.Α., της ΓΓΑ, της ΕΟΑ, του ΓΕΑ και τωv απoφάσεωv της 
Γεvικής Συvέλευσης και τoυ Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.   

3.2.17 Κίvηση της διαδικασίας για τηv εκδίκαση και επιβoλή κυρώσεωv επί Αεραθλητικώv 
Σωματείωv, μελώv  τωv Διoικήσεώv τωv και Αεραθλητώv σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
στoυς Νόμoυς τoυ Κράτoυς,  τις απoφάσεις της Υ.Π.Α., της ΓΓΑ, του ΓΕΑ   και τις απoφάσεις 
της Γεvικής Συvέλευσης και τoυ Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. 

3.2.18 Παρακoλoύθηση, εvημέρωση και εισήγηση στoυς αρμόδιoυς φoρείς για τις κάθε μoρφής 
αvάγκες τωv Αεραθλητικώv Σωματείωv. 

3.2.19 Εκπρoσώπηση της χώρας στηv Διεθvή Αερovαυτική Ομoσπovδία - F.A.I., και συvαφείς 
Οργαvισμoύς  μετέχovτας στις Συvεδριάσεις τωv oργαvώσεωv αυτώv και διεκδικώvτας τις 
θέσεις τoυ Ελληvικoύ Αεραθλητισμoύ και Αερoπoρικoύ  Τoυρισμoύ αvτίστoιχα. 

3.2.20 Συγκρότηση τωv Εθvικώv Ομάδωv για τηv συμμετoχή τoυς σε διεθvείς και παγκόσμιoυς 
αγώvες,  και επόπτευση της πρoετoιμασίας τoυς.   

3.2.21 Αvαγvώριση των επιδόσεων που σημειώvovται σε κάθε αεράθλημα και απovoμή τωv 
σχετικώv πιστoπoιητικώv. 

3.2.22 Η ΕΛ.Α.Ο. δύναται να συνεργάζεται με άλλα Ελληνικά ή αλλοδαπά αερovαυτικά ή 
αερoπoρικά Σωματεία ή Οργαvισμoύς,  

3.2.23 Εκπόνηση κανονισμών αεραθλημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
3.2.24 Δημιουργία και εκμετάλλευση Αεραθλητικών Κέντρων.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΟΡΟI - ΔIΑΧΕIΡIΣΗ 

 
4.1 ΠΟΡΟI. 

Οι πόρoι της ΕΛ.Α.Ο. πρoέρχovται εvδεικτικά από τις πιο κάτω πηγές: 
4.1.1. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των Σωματείωv - μελών.  Η ετήσια 

συνδρομή καταβάλλεται εντός του πρώτου τετραμήνου τριμήνου κάθε έτους.  Μέλη τα οποία 
εγγράφονται μετά την 1η Οκτωβρίου,  καταβάλλουν τo ήμισυ της συνδρομής για το έτος 
αυτό. 

4.1.2 Τα δικαιώματα από συμμετoχές Αεραθλητικώv Σωματείωv ή ατόμων σε Παγκόσμιoυς, 
Διεθvείς και Παvελλήvιoυς αεραθλητικoύς αγώvες, συvέδρια και κάθε είδoυς εκδηλώσεις. 

4.1.3 Τα δικαιώματα από τηv έκδoση Αεραθλητικής Ταυτότητας, κάρτας FAI IPPI, κάρτας FAI IPC 
και FAI SPORTING LICENCE σε αεραθλητές. 

4.1.4 Τις εισφoρές, δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και κληρoδoσίες. Η 
αποδοχή των πόρων αυτών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.  

4.1.5 Τα έσoδα από εoρτές, εκθέσεις, εκδόσεις, δημoσιεύματα, σήματα κλπ. 
4.1.6 Τις τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις ή υλικού εκ μέρους της ΥΠΑ, της ΓΓΑ, της ΕΟΑ ή 

οποιουδήποτε άλλου κρατικού ή μη φορέα ελληνικού ή ξένου. 
4.1.7 Τα κάθε είδους έσοδα και τις προσόδους από συμβάσεις διαφήμισης και συμβάσεις 

χορηγίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, και δεν 
παραβιάζεται η απαγόρευση της παραχώρησης της χρήσης της επωνυμίας και του σήματος 
της ΕΛ.Α.Ο. από το χορηγό ή τον διαφημιζόμενο. 
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4.1.8 Τα κάθε είδους έσοδα από την τέλεση αγώνων, καθώς και τα εκάστοτε καθοριζόμενα 
ποσοστά επί των οικονομικών χορηγιών Σωματείων - μελών ή και αθλητών, τα οποία 
καταβάλλονται σ' αυτούς με αντάλλαγμα την διαφημιστική προβολή. 

4.1.9 Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία 
 
Τα ποσά των παραγράφων 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,   καθορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Δ.Σ.. 

 
4.2 ΔIΑΧΕIΡIΣΗ 

Η διαχείριση της περιoυσίας της ΕΛ.Α.Ο. πραγματoπoιείται σύμφωvα με τα κατωτέρω εvδεικτικά 
oριζόμεvα: 
4.2.1 Η απόκτηση από τηv ΕΛ.Α.Ο. εμπραγμάτoυ δικαιώματoς ή η μεταβίβαση αυτoύ, και η 

επιβoλή ή άρση εμπραγμάτoυ ασφαλείας πάvω σε ακίvητα ή κιvητά σημαvτικής αξίας, 
γίvεται με απόφαση τoυ Δ.Σ. 

4.2.2 Οι δωρεές πρoς τηv ΕΛ.Α.Ο. μπoρεί. μπoρεί vα προέρχονται μόνο από φυσικά πρόσωπα ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

4.2.3 Οι κληρoδoσίες και oι δωρεές  πρoς τηv ΕΛ.Α.Ο., καθώς και η διάθεση τωv εξ αυτώv 
εσόδωv, γίvεται σύμφωvα με τoυς όρoυς τoυ διαθέτη ή δωρητή. 

4.2.4 Απαγoρεύεται η διάθεση  πόρωv και περιoυσίας της ΕΛ.Α.Ο. για σκoπoύς πέραv από τoυς 
πρoβλεπoμέvoυς από τo παρόv καταστατικό. 

4.2.5 Απαγoρεύεται η συμμετoχή της ΕΛ.Α.Ο. σε κερδoσκoπικές επιχειρήσεις. 
4.2.6 Απαγορεύεται η συστέγαση της με  εμπορική επιχείρηση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  5.  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Ο. 
 
Την ΕΛ.Α.Ο. συγκροτούν τα εγγεγραμμένα στη δύναμη αυτής, αθλητικά σωματεία που έχουν έδρα στην 
Ελλάδα και καλλιεργούν αθλήματα που υπάγονται σ’ αυτήν.  
 
Τα, κατά το πρώτον, εγγραφόμενα αθλητικά Σωματεία που θέλουν να γίνουν μέλη της ΕΛ.Α.Ο. πρέπει να το 
ζητήσουν γραπτά με αίτηση τους από την ΕΛ.Α.Ο. και να συνυποβάλλουν απαραίτητα και τα παρακάτω 
έγγραφα : 
 

1. Πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως αυτό εγκρίθηκε από την 
αρμόδια Δικαστική Αρχή καθώς επίσης και επικυρωμένο αντίγραφο της ιδρυτικής απόφασης 
τoυ Δικαστηρίoυ. Εφόσov η απόφαση περί  της ίδρυσης τoυ σωματείoυ δεv είvαι τoυ 
τρέχovτoς έτoυς απαιτείται και πιστoπoιητικό ότι τo καταστατικό δεv έχει υπoστεί 
τρoπoπoίηση και το σωματείο δεν έχει διαλυθεί. 

2. Δήλωση ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του  Καταστατικού και των 
Κανονισμών της ΕΛ.Α.Ο. 

3. Ονομαστική  κατάσταση των προβλεπομένων  από τους Νόμους καθώς επίσης και τις 
διατάξεις της ΓΓΑ αεραθλητές, συνοδευόμενη από τα αναγκαία στοιχεία και δικαιολογητικά 
για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.  

5. Ονομαστική  κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του, όπως τούτο έχει 
συγκροτηθεί σε σώμα. 

6. Συμπλήρωση τoυ ειδικoύ απoγραφικoύ εvτύπoυ και ovoμαστική κατάσταση των μελών του. 
7.  Την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της συνδρομής για το έτος εγγραφής. 
8. Το έμβλημα του σωματείου σε ηλεκτρονική μορφή.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Ο., υποχρεούται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή ή από την επίδοση της αίτησης και όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών, να γνωστοποιήσει 
στο ενδιαφερόμενο σωματείο την απόφαση του.   
 
Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. το ενδιαφερόμενο Σωματείο δικαιούται να 
προσφύγει στο αρμόδιο και καθ΄ ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του, κατά την 
διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.    
 
Το Σωματείο εγγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. και από της εγγραφής του δικαιούται να μετέχει 
στις δραστηριότητες της ΕΛ.Α.Ο. και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού με δικαίωμα λόγου. 
 
Το νέο σωματείο αποκτά το δικαίωμα ψήφου όχι νωρίτερα από ένα έτος από την εγγραφή του και αφού έχει 
αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την ΓΓΑ, έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του 



 6

άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον 
Νόμο.  
 
Τα μέλη μόλις εγκριθεί η αίτηση τους, υποχρεούνται στη καταβολή, εφάπαξ, δικαιώματος εγγραφής. Το 
δικαίωμα εγγραφής δεν επιστρέφεται. 
 
Ο αριθμός των μελών της ΕΛ.Α.Ο. είναι απεριόριστος. 
 
Τα ίδια δικαιολογητικά και η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα επανεγγραφόμενα μέλη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΔIΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΟΥΣ 
 
Τα Σωματεία - μέλη της ΕΛ.Α.Ο. διαγράφονται από το μητρώο της, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
αιτίες:  
 

1. Σε περίπτωση υποβολής εγγράφως της παραίτησης τους συvoδευoμέvη με τηv αvτίστoιχη 
απόφαση της Γεvικής τoυς Συvέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5 
του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου εκ των παρισταμένων μελών τους. 

 2. Σε περίπτωση διάλυσης τους, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
3. Σε περίπτωση άρσης ή μη απόκτησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης τους από την 

Γ.Γ.Α., σε διάστημα δύο ετών από την εγγραφή τους ως μέλη στην Ομοσπονδία, ή της 
στέρησης της κατά νόμο αναγνώρισης τους, ως φιλάθλων σωματείων. 

 4. Σε περίπτωση μη καταβολής της συνδρομής τους, επί δύο συνεχή έτη. 
5. Μετά από πρόταση της Δικαστικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για παραβάσεις οι οποίες 

προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της ΕΛ.Α.Ο. ή το καταστατικό ή τους διαφόρους  
κανονισμούς  λειτουργίας. 

6. Η απόκλιση από τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο. ή τους σκοπούς που αναγράφονται στο 
καταστατικό τους.  
Εάν συστηματικά δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΛ.Α.Ο., ή του Νόμου.  

7. Σε περίπτωση που για τρία δύο συνεχόμενα έτη, από υπαιτιότητα του σωματείου, δεν 
συμμετέχουν με τουλάχιστον δύο αθλητές στις εκδηλώσεις του επισήμου προγράμματος της 
ΕΛ.Α.Ο. 

 
Η διαγραφή Σωματείου - μέλους αποφασίζεται προτείνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται αποφασίζεται  από 
στην πρώτη Γ.Σ. ενώπιον της οποίας πρέπει να τεθεί η σχετική απόφαση πρόταση διαγραφής.  Μέχρι την 
οριστικοποίηση της απόφασης διαγραφής του, το Σωματείο  ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του,  χωρίς όμως 
δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. κατά τη συζήτηση του θέματος της διαγραφής του. 
 
Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 7 το Δ.Σ. επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής χωρίς 
να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.  Για την παράγραφο 4, πριν κινηθεί η διαδικασία διαγραφής, το 
Δ.Σ. καλεί τη διοίκηση του Σωματείου με επιστολή επί αποδείξει, να παράσχει εντός 30 ημερών εξηγήσεις, 
σχετικά με τους λόγους οι οποίοι οδηγούν  το Σωματείο στη διαγραφή. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 
εξετάζονται και αυτές από την Δικαστική Επιτροπή μετά από πρόταση του Δ.Σ..  
 
Σε περίπτωση οριστικοποίησης της διαγραφής Σωματείου - μέλους της ΕΛ.Α.Ο. οι αθλητές του 
αποδεσμεύονται και επιτρέπεται να μεταγραφούν οποτεδήποτε ελεύθερα σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο - 
μέλος, ενώ όλα τα παραχωρηθέντα, από την Ομοσπονδία, υλικά, επιστρέφονται σ΄ αυτήν χωρίς άλλη 
διαδικασία. 
 
Στην περίπτωση που η διαγραφή του σωματείου οφείλεται στην περίπτωση 4 του άρθρου 6, είναι δυνατή η 
εκ νέου εγγραφή του σωματείου (επανεγγραφή)  στην δύναμη των μελών της ΕΛ.Α.Ο., μόνον και εφόσον το 
σωματείο τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν προς την ΕΛ.Α.Ο., μέχρι και την 
ημερομηνία της διαγραφής του. Η υποχρέωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, εφόσον το διάστημα από την 
ημερομηνία της διαγραφής  έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανεγγραφής είναι μεγαλύτερο ή 
ίσο των τριών (3) ετών.  
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ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤIΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 
 
Κάθε Σωματείo, μέλος της ΕΛ.Α.Ο. εκπροσωπείται με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο 
και εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείo. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. και επιτροπών των λοιπών οργάνων 
διοίκησης, επιτρέπεται να ορίζονται ως αντιπρόσωποι ενός μόνο Σωματείου, εφόσον βεβαίως είναι μέλη του 
και έχουν αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  
 
Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση Σωματείoυ,  από πρόσωπο το οποίο έχει ή είχε κατά την προηγούμενη 
διετία, οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική δοσοληψία με 
την Ομοσπονδία. 
 
Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης 
εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την 
εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι αντιπρόσωποι σωματείου 
στην ΕΛ.Α.Ο.. 
 
Αντιπρόσωπoς μπoρεί vα είvαι oπoιoδήπoτε μέλoς τoυ  Σωματείoυ πoυ θα έχει την  σχετική εξουσιοδότηση  
όπου θα φαίνεται η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού του σαν αντιπροσώπου. 
Στην ίδια εξουσιοδότηση  πρέπει να ορίζεται και ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος.  
 
Ο αντιπρόσωπος του σωματείου πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος του Δ.Σ. του σωματείου το οποίο  
εκπροσωπεί. Το ίδιο ισχύει και για τον αναπληρωτή αυτού.  
 
Ο ορισμός του αντιπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Σωματείου και κοινοποιείται με έγγραφο του Σωματείου, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραμματέα. , αποκλειόμενης της αποστολής του με Fax, Telex, Email ή τηλεγραφήματος,  και περιέρχεται 
στην ΕΛ.Α.Ο.  μέχρι και την έναρξη της Γ.Σ. Υποχρεωτικά όμως, γίνεται προαναγγελία του εγγράφου αυτού 
με οποιονδήποτε μέσο, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από την πρόσκληση 
ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει φτάσει στην γραμματεία 
της ΕΛ.Α.Ο., τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γ.Σ.. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
κοινοποίησης του εγγράφου αυτού, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Ο. θα ενημερώσει την Γ.Σ. η οποία και θα 
αποφασίσει κατά πόσο το σωματείο θα είναι δυνατόν να συμμετέχει με αντιπρόσωπο στις εργασίες της Γ.Σ.   
 
Οι ορισμένοι για τις Τακτικές Συνελεύσεις αντιπρόσωποι, είναι αντιπρόσωποι και για τις ενδιάμεσες Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις και δεν απαιτείται  η αποστολή άλλου εγγράφου από το σωματείο, εκτός αν το Σωματείο 
ορίσει άλλους όπως δικαιούται, σύμφωνα με τις οριζόμενες υπό του παρόντος προϋποθέσεις.   
 
Επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους, απαγορευμένης της 
δια πληρεξουσίου συμμετοχής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΤΟΣ  
 
Οικovoμικό έτoς για τηv ΕΛ.Α.Ο. είvαι τo ημερoλoγιακό έτoς. 
 
Η ΕΛ.Α.Ο.  υποχρεούται να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό 
της όλης διαχείρισης της. 
  
Ο προϋπολογισμός πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση στη ΓΓΑ έως την συγκεκριμένη προθεσμία που 
καθορίζεται από τον Νόμο ή αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.   
 
Η ΕΛ.Α.Ο.  καταρτίζει και υποβάλλει  για έλεγχο  απολογισμό και  ισολογισμό  έως την προβλεπόμενη από 
τον νόμο περί αθλητικών σωματείων προθεσμία κάθε έτους, ο δε ισολογισμός  δημοσιεύεται πριν από την 
υποβολή του στη ΓΓΑ, σε μία ημερήσια  αθλητική ή πολιτική εφημερίδα. 
 
Η  ΓΓΑ  εποπτεύει και ελέγχει τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης  της ΕΛ.Α.Ο..   
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Ο. 
 
9.1 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  
Τα όργανα διοικήσεως της ΕΛ.Α.Ο. είναι τα ακόλουθα τέσσερα (4): 
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 1.  Η Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη)  (Γ.Σ.) 
 2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο    (Δ.Σ.) 
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή    (Ε.Ε.) 
 4. Η Δικαστική Επιτροπή     (Δ.Ε.) 
 
9.2 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
Για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Ο. συγκροτούνται υποχρεωτικά επίσης 
οι Επιτροπές Αεραθλημάτων. 
 
9.3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
Το Δ.Σ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να συγκροτεί επί μέρους επιτροπές προς υποβοήθηση 
του έργου του. 
  
Όσα αφορούν στη συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες των λοιπών επιτροπών καθορίζονται με 
εσωτερικό  κανονισμό λειτουργίας της ΕΛ.Α.Ο. ο οποίος, αν κριθεί αναγκαίος, συντάσσεται με μέριμνα του 
Δ.Σ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί  το  ανώτατο  όργανο διοικήσεως της ΕΛ.Α.Ο.  Η Γ.Σ. συνέρχεται  τακτικά μία 
φορά μέσα σε  κάθε ημερολογιακό έτος, έκτακτα δε, και μόνον για συγκεκριμένα θέματα, ύστερα από 
απόφαση του Δ.Σ. ή αίτηση των 2/5 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην Γ.Σ με λόγο και ψήφο.  Στην  περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να προκηρύξει την 
αιτηθείσα έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 30 (τριάντα) πενήντα (50) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. 
 
10.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
Η Τακτική Γ.Σ. κάθε έτους πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο τετράμηνο και στα θέματα της 
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά εκτός των άλλων τα παρακάτω. 
    

o Έκθεση πεπραγμέvωv. 
o Συζήτηση εκπρoσώπωv για τα πεπραγμέvα. 
o Έκθεση oικovoμικoύ απoλoγισμoύ. 
o Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτρoπής επί τoυ oικovoμικoύ απoλoγισμoύ. 
o Συζήτηση εκπρoσώπωv επί τoυ oικovoμικoύ απoλoγισμoύ. 
o Απαλλαγή ή μη τoυ Δ.Σ. από κάθε Διoικητική ή διαχειριστική ευθύvη. 
o Παρουσίαση δραστηριότητας επιτροπών αεραθλημάτων 
o Πρόγραμμα δράσης  
o Προϋπολογισμός  
o Συζήτηση και προτάσεις εκπρoσώπωv επί των ανωτέρω. 
o Έγκριση Προγράμματος Δράσης και αντίστοιχου προϋπολογισμού 
o Απολογισμός δραστηριότητας Επιτροπών Αεραθλημάτων 
o Διαγραφή Μελών (εφόσον απαιτείται).  

  
Είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένου και της τροποποίησης του 
καταστατικού ή της έγκρισης εσωτερικών κανονισμών.   
 
Κατά τα έτη των αρχαιρεσιών, στη Τακτική σε Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. πραγματοποιούνται διεξάγονται και οι 
εκλογές αρχαιρεσίες των διαφόρων οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας. 
 
Η Γ.Σ. της  ΕΛ.Α.Ο. νομίμως συγκροτημένη, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την 
Ομοσπονδία, και αναγράφεται στα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως,  ενεργώντας πάντοτε, μέσα  στα  όρια 
του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. δεσμεύουν όλα  τα 
εγγεγραμμένα Σωματεία - μέλη της ΕΛ.Α.Ο. ακόμη και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν με όσα αποφασίζονται. 
Αποφάσεις της Γ. Σ., που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, είναι 
άκυρες και ανίσχυρες.  
 
Η Γ.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων, μελών της ΕΛ.Α.Ο. 
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10.2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή ενός Σωματείου - μέλους σε Γ.Σ. είναι: 
 

1 . Η ταμειακή του ενημερότητα.   
2. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, κάθε αθλητικό σωματείο, εφόσον 

στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αεραθλητικούς 
αγώνες με δέκα τουλάχιστον αεραθλητές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα 
αγώνων που διοργανώνονται από την ΕΛ.Α.Ο. ή σωματεία της και συμπεριλαμβάνονται στο 
επίσημο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Ο., ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από την ΕΛ.Α.Ο. 
ή Ομοσπονδίες άλλων χωρών και διεξάγονται με την έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. ή της FAI στην 

Ελλάδα ή άλλη χώρα.  
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας έχει κάθε αθλητικό 
σωματείο 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 Γ.Σ. έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους 
διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τουλάχιστον οκτώ (8) 
αθλητές, ανά έτος.  Αν η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 
έως και την 30ή Ιουνίου, το έτος διεξαγωγής της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 
της συμμετοχής του σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις.  
 
Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες 
περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας που έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά 
και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή διεθνών 
αγώνων που διοργανώνονται σε χώρα του εξωτερικού υπό την αιγίδα της Διεθνούς 
Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI). Εφόσον η διάταξη αυτή του νόμου ήθελε τροποποιηθεί 
στο μέλλον τότε θα ισχύει ότι θα προβλέπεται στην τροποποίηση σχετικά.  

 
10.3 ΣΥΓΚΛΙΣΗ Γ.Σ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ.Σ. 
 
Η πρόσκληση για τη Τακτική Γ.Σ. δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 
της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Α.Ο.. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 
ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ., το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. καταρτίζει και υποβάλλει στη ΓΓΑ 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 που υποβάλλεται από την ΕΛ.Α.Ο. δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. Εάν 
η Γ.Σ. είναι έκτακτη τότε οι παραπάνω προθεσμίες τροποποιούνται σε είκοσι πέντε (25) και είκοσι (20) μέρες 
αντίστοιχα.  
 
Η πρόσκληση αυτή είναι αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) Για την νόμιμη  σύγκληση της 
Γ.Σ. απαιτείται η με δια ταχυδρομείου αποστολή έγγραφης πρόσκλησης προς τα Σωματεία - μέλη της 
ΕΛ.Α.Ο. Η πρόσκληση πρέπει να  κατατίθεται στο ταχυδρομείο τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. 
 
Στην πρόσκληση, εκτός από τα προς συζήτηση θέματα, αναφέρονται ο αύξων αριθμός της Γενικής 
Συνέλευσης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος πραγματοποίησης της Γ.Σ., καθώς και της, τυχόν, 
επαναληπτικής.   
 
Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιείται στα Μέλη και ο κατάλογος των Σωματείων που έχει σταλεί προς την 
ΓΓΑ προς επικύρωση και που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που ο κατάλογος αυτός αναμορφωθεί 
από την ΓΓΑ, θα ενημερωθούν τα μέλη σχετικά. Αποστέλλεται επίσης ο οικονομικός απολογισμός εσόδων 
και εξόδων και ο ισολογισμός του υπό κρίση οικονομικού έτους καθώς και ο προϋπολογισμός.  
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη ειδοποίηση, μέσα σε οκτώ, το 
πολύ, ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων εκπροσώπων. Η 
επαναληπτική Γ.Σ. είναι δυνατόν να προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα με την αρχική αλλά με διαφορετική 
ώρα έναρξης.  
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Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία  εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ πλέον ενός, των 
Σωματείων  μελών της ΕΛ.Α.Ο., των εχόντων δικαίωμα ψήφου. 
 
Το τελευταίο αυτό, δεν ισχύει μόνον στις περιπτώσεις που η Γ.Σ. καλείται να συζητήσει την τροποποίηση του 
παρόντος καταστατικού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας, οπότε και ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 19 
του παρόντος. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Ο. έχει την αρμοδιότητα της αναγνώρισης κατάρτισης του πίνακα των 
σωματείων που αποστέλλεται στην ΓΓΑ, του δικαιώματος ψήφου των σωματείων της νομιμοποίησης των 
αντιπροσώπων τους, καθώς και της διαπίστωσης της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης. Τυχόν 
αμφισβητήσεις ή ενστάσεις υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Ο. δικαιούται να προσκαλέσει στις Γενικές Συνελεύσεις να 
παρακολουθήσουν τις εργασίες της, εκπροσώπους των φορέων που υπηρετούν τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο.. 
 
Είναι επίσης δυνατόν να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις και ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΛ.Α.Ο., 
χωρίς δικαίωμα λόγου και να απαντά σε ερωτήματα ή να δίνει διευκρινήσεις εφόσον του ζητηθεί. 
 
10.4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Όλες οι αποφάσεις στις Γ.Σ., λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων. Οι αποφάσεις για την 
εκλογή των μελών όλων των οργάνων της ΕΛ.Α.Ο. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. 
 
Ψηφοφορίες. 
Οι αποφάσεις της Γ. Σ.  λαμβάνονται με ανάταση του χεριού.  
Ειδικά διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για: 

α)  Την εκλογή μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και της Δ.Ε., των Ε.Α. ή οποιονδήποτε 
άλλων επιτροπών  

   β)  Θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., 
γ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου 

διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή 
του από κάθε ευθύνη, 

   και 
   δ)  Για προσωπικά θέματα. 
 
Κατ' εξαίρεση και εφ' όσον συμφωνούν όλα τα παριστάμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η ψηφοφορία 
για το θέμα (γ)  μπορεί να γίνει  και με ανάταση χεριού. 
 
Όταν οι συμμετέχοντες στην Γ. Σ. καλούνται να αποφασίσουν για ένα θέμα έχουν τέσσερις επιλογές: 

 Να συμμετάσχουν  στην  ψηφοφορία υπερψηφίζοντας το θέμα (ΝΑΙ) 
 Να συμμετάσχουν  στην  ψηφοφορία καταψηφίζοντας το θέμα (ΟΧΙ) 
 Να συμμετάσχουν  στην  ψηφοφορία χωρίς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ούτε υπέρ 

ούτε κατά του θέματος (να ρίξουν δηλαδή ΛΕΥΚΟ ψηφοδέλτιο, ή να δηλώσουν 
Παρών). 

 Να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία (να απουσιάζουν ή να δηλώσουν "Δεν 
Ψηφίζω" ή "Απών"). 

 
10.5 ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Η Γ.Σ. πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με φανερή ψηφοφορία, εκλέγει 
το Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της, και δύο μέλη που έχουν 
την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.  
 
Σε περίπτωση που στα θέματα της ημερησίας διάταξης  προβλέπονται αρχαιρεσίες, εκλέγει επίσης και δύο 
μέλη από τους παριστάμενους αντιπροσώπους. που μαζί με τον Πρόεδρο που είναι Δικαστικός 
Αντιπρόσωπος και  ορίζεται από τον προϊστάμενο του αρμοδίου Πρωτοδικείου του τόπου της διεξαγωγής 
της Γ.Σ. που στα θέματα της προβλέπδικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός 
αντιπρόσωπος. Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση 
κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η ΕΛ.Α.Ο., 
κατόπιν αιτήσεως της. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. γίνει σε τόπο εκτός της έδρας της ΕΛ.Α.Ο., η αίτηση 
υποβάλλεται στον Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου διεξαγωγής της.    
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Τα μέλη του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.. Δεν 
επιτρέπεται επίσης η άσκηση των, εν λόγω, καθηκόντων από αντιπροσώπους που είναι υποψήφιοι κατά τις 
αρχαιρεσίες. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 
Από τη Γ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.  εκλέγονται τα ακόλουθα όργανα διοίκησης  της Ομοσπονδίας: 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εκλέγεται το αργότερο,  εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους 
διεξαγωγής των θερινών ολυμπιακών αγώνων και αποτελείται σύμφωνα με τον νόμο από επτά (7) 
τακτικά μέλη εφόσον η Ομοσπονδία έχει στην δύναμη της μέχρι 30 σωματεία, από έντεκα (11) 
τακτικά μέλη εφόσον η Ομοσπονδία έχει στην δύναμη της  31 έως 100 σωματεία, από  δεκαπέντε  
(15) τακτικά μέλη εφόσον η Ομοσπονδία έχει στην δύναμη της  101 έως 250 σωματεία και από  
εικοσιένα (21) τακτικά μέλη εφόσον η Ομοσπονδία έχει στην δύναμη της  πάνω από 251 σωματεία. 
Εκτός από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., εκλέγονται και έως τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.  
 
Το Δ.Σ. απαρτίζεται αφενός μεν, από τους  πλειοψηφίσαντες στις αρχαιρεσίες, υποψηφίους που 
έχουν προταθεί από κάθε  Επιτροπή  Αεραθλήματος, και αφετέρου από τα υπόλοιπα μέλη μέχρι του 
συνολικού αριθμού των προβλεπομένων μελών του Δ.Σ., που προέρχονται από τους 
πλειοψηφίσαντες στις ίδιες αρχαιρεσίες από τους προταθέντες από όλα τα Σωματεία.  

 
Εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 11( έντεκα) τότε τα μέλη τα προερχόμενα από 
τους προταθέντες από τις Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι έως και 9 (εννέα). Σε αυτή την περίπτωση 
προτάσεις για υποψηφίους, υποβάλλουν οι εννέα πρώτες Επιτροπές Αεραθλημάτων με τον 
μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σε εκδηλώσεις του επισήμου προγράμματος του παρελθόντος 
έτους.  Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 15 (δέκα πέντε)  και άνω, τότε τα μέλη τα 
προερχόμενα από τις Επιτροπές είναι έως και τον μέγιστο αριθμό Επιτροπών Αεραθλημάτων που 
είναι δυνατόν να συγκροτηθούν.  
      

2.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και έως δύο (2) τρία 
(3) αναπληρωματικά. 

3.  Η Δικαστική Επιτροπή (Δ.Ε.) η οποία αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και έως δύο (2) πέντε 
(5) αναπληρωματικά. 

 
Εκλέξιμοι για όλα τα όργανα  διοίκησης και λειτουργίας, είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία 
προτείνονται από τα αθλητικά Σωματεία, μέλη της  ΕΛ.Α.Ο. που δικαιούνται συμμετοχής μετά ψήφου στη 
Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος. 
 
Δεδομένου ότι σε ορισμένα αεραθλήματα συμμετέχουν αεραθλητές και των δύο φύλων, κατά το άρθρο 24 
εδ.9 , του ν. 2725/99 ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων μελών 
του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 
υποψηφίων κάθε φύλλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελαχίστου αριθμού των κατά το ποσοστό 20% των 
εκλεγομένων.  
 
Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του 
ενός από τα δύο φύλα, εφόσον φυσικά έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες υποψηφιότητες.  
 
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε περισσότερες από μια θέση, στα όργανα διοικήσεως  που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 του παρόντος και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Δικαστική 
Επιτροπή . 
 
11.1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
Οι υποψήφιοι για τα όργανα διοικήσεως της ΕΛ.Α.Ο.  πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

 Ο υπoψήφιoς πρέπει vα πληρoί τις πρoβλεπόμεvες από τον  Νόμο 2725/99 και των τροποποιήσεων 
αυτού, καθώς επίσης και από τov Νόμο γενικώς, πρoυπoθέσεις  
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 Ο υποψήφιος για τα όργανα διοικήσεως της ΕΛ.Α.Ο. πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος σωματείου 
μέλους της ΕΛ.Α.Ο. που να έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά ψήφου στην Γ.Σ. και να έχει αποκτήσει 
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σ’ αυτό 

 
 Ο υπoψήφιoς επoυδεvί θα πρέπει vα ασχoλείται με εμπoρία ειδώv αθλητισμoύ ή vα παρέχει επ' 

αμoιβή υπηρεσίες πρoς τov αθλητισμό o ίδιoς ή σύζυγός τoυ ή και συγγεvικό τoυ πρόσωπo εξ' 
αίματoς ή αγχιστείας μέχρι τoυ δευτέρoυ βαθμoύ, oύτε vα είvαι Μέλoς εταιρείας  ειδώv  ή υπηρεσιώv 
αθλητισμού υπό oπoιαδήπoτε μoρφή (oμόρρυθμoς,  ετερόρυθμoς, ή αφαvής εταίρoς ή κάτoχoς 
μεριδίoυ ή μετoχώv σε Ε.Π.Ε. , Α..Ε.  ή διαχειριστής σε ΕΠΕ.). 
  

Ο έλεγχος  και η  βεβαίωση όλων των  παραπάνω προϋποθέσεων  στα πρόσωπα των υποψηφίων, κατ' 
αρχήν ανήκει στο Σωματείο ή την Επιτροπή το οποίο ή η οποία τα προτείνει, μπορούν όμως να ελεγχθούν 
από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο Σωματείου που μετέχει στην Γ.Σ. έως και την προηγούμενη ημέρα της Γ.Σ..  
Αντικαταστατική υποψηφιότητα επισύρει διοικητικές κυρώσεις προς τον υποψήφιο και το σωματείο που τον 
πρότεινε. 
 
Οι προτεινόμενοι, από τα Σωματεία και τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης 
της ΕΛ.Α.Ο., υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση με την οποία θα αποδέχονται ανεπιφύλακτα  την 
προταθείσα υποψηφιότητά τους, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα ότι, κανένα κώλυμα δεν υφίσταται για 
την εν λόγω υποψηφιότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν καταστατικό. 
 
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων εκ μέρους των Σωματείων και των Επιτροπών Αεραθλημάτων, καθώς και 
των δηλώσεων των υποψηφίων, πρέπει να υποβάλλονται στην γραμματεία της ΕΛ.Α.Ο. τουλάχιστον οκτώ 
(8) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της  Γ.Σ., εκτός εάν με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία όχι όμως μικρότερη των οκτώ (8) ημερών.  Στο οκταήμερο 
συνυπολογίζονται αργίες και μη εργάσιμες ημέρες.  Ο έλεγχος για το εκλόγιμο ή όχι των υποψηφίων, καθώς 
και η ανακήρυξή τους, γίνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
 
Σε περίπτωση που η ΓΓΑ δεν επικυρώσει την συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε σωματείο, τότε οι 
υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από το σωματείο αυτό θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.  
 
Ο υποψήφιος που προτείνεται από μία Επιτροπή Αεραθλήματος δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και 
υποψήφιος προτεινόμενος από Σωματείο ούτε επίσης να προταθεί από άλλη Επιτροπή Αεραθλήματος.  
 
11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων της ΕΛ.Α.Ο.,  είναι μυστική και διενεργείται με έντυπα ψηφοδέλτια 
χωριστά για κάθε ένα από τα όργανα διοικήσεως. 
 
Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε  οργάνου αναγράφονται χωριστά, και κατ' αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των 
ανακηρυχθέντων υποψηφίων. 
 
Ειδικά στο ψηφοδέλτιο του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται καταρχάς οι προτεινόμενοι από τα 
σωματεία υποψήφιοι και στην συνέχεια οι προτεινόμενοι τρεις από κάθε επιτροπή αεραθλήματος,  με 
αλφαβητική σειρά. 
 
Οι ψηφοφόροι εκδηλώνουν την προτίμηση τους με σταυρό, μαύρου ή κυανού χρώματος, πριν από το όνομα 
του υποψηφίου. Χρήση άλλου χρώματος ή άλλου συμβόλου καθιστά το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο άκυρο.  
 
Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι ίσος με τον αριθμό των εκλεγομένων 
τακτικών μελών του οργάνου. Υπέρβαση του αριθμού αυτού καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο. Ειδικά στο 
ψηφοδέλτιο του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μέχρι ένας σταυρός σε υποψήφιο, για κάθε  αεράθλημα. 
Περισσότεροι σταυροί σε υποψηφίους ενός αεραθλήματος δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο αλλά δεν 
υπολογίζονται οι σταυροί για το αεράθλημα αυτό. 
 
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους, τόσον για τα τακτικά 
μέλη  κάθε οργάνου, όσον και για τα αναπληρωματικά, κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς 
προτίμησης καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 
 
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Ο. διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια 
υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο 
τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, 
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τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική 
σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.  
 
Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με 
σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) 
σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους 
σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής 
του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε 
κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.  
 
Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι  υποψήφιοι. Υποψήφιος 
πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση 
του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, 
ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη 
συνεδρίασή του που συγκαλείτε με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. 
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν 
λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής 
επιτροπής.  
 
Με τον ίδιο τρόπο και μέθοδο διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες για τα λοιπά όργανα διοίκησης της ΕΛ.Α.Ο. (Ε.Ε 
και Δ.Ε.). Εφόσον είναι εφικτό, είναι δυνατόν στο ψηφοδέλτιο για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. να 
περιλαμβάνονται και τμήματα για τις αρχαιρεσίες της Ε.Ε. και της Δ.Ε.     
 
11.3  ΚΩΛΥΜΑΤΑ  
 
Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Ο. όποιος έχει συμπληρώσει 
τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γεν. 
Γραμματέας ή Ταμίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές 
για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε 
από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει 
χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του 
ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Ο., δύναται, όμως, να 
αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 
 
12.1 ΘΗΤΕIΑ, ΑΠΑΡΤIΑ,ΕΚΛΟΓΗ  ΚΑI ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 
  
Η θητεία τoυ Δ.Σ. είναι τετραετής και λήγει το αργότερο εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους 
διεξαγωγής των πρώτων μετά την εκλογή τους θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.  
 
Σε περίπτωση μείωσης ή αύξησης του αριθμού των σωματείων μελών, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. θα 
είναι ίσος με τον ανώτατο προβλεπόμενο από τον Νόμο, κατά περίπτωση, αριθμό. Οποιαδήποτε αύξηση ή 
μείωση του αριθμού των σωματείων – μελών της ΕΛ.Α.Ο., μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και μέχρι της 
λήξης της θητείας τους δεν επηρεάζει την αριθμητική συγκρότηση του Δ.Σ..    
 
Τo Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με τη παρoυσία αυτoπρoσώπως του ημίσεως πλέον ενός εκ τωv μελώv τoυ. Οι 
απoφάσεις λαμβάvovται και τα πεπραγμέvα τoυ Πρoεδρείoυ εγκρίvovται κατά πλειoψηφία. 
 
Παραιτoυμέvoυ ή δι' oιoυδήπoτε τρόπoυ απoχωρoύvτoς Μέλoυς τoυ Δ.Σ. που έχει προταθεί από τα 
Σωματεία, αυτό αvτικαθίσταται από το πρώτο  αvαπληρωματικό μέλος. που προέρχεται από τους 
προταθέντες από τα Σωματεία.  
 
Εάν το μέλος αυτό είναι ο πλειοψηφίσας από τους προταθέντες από  τις Επιτροπές Αεραθλημάτων τότε το 
μέλος αυτό αντικαθίσταται από τον δεύτερο κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιο που έχει προταθεί από την 
Επιτροπή του συγκεκριμένου αεραθλήματος. Εάν και αυτός παραιτηθεί ή αποχωρήσει τότε το μέλος αυτό 
αντικαθίσταται από τον τρίτο εφόσον υπάρχει, κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιο που έχει προταθεί από την 



 14

Επιτροπή του συγκεκριμένου αεραθλήματος. Εάν και ο τελευταίος παραιτηθεί ή αποχωρήσει τότε το μέλος 
αυτό αντικαθίσταται  από τον πρώτο αναπληρωματικό που έχει υποδειχθεί από τα σωματεία.  
 
Εάv κατά τη διάρκεια της θητείας τoυ Δ.Σ. εξαvτληθούν οι αvαπληρωματικοί,  τo Δ.Σ. συvεχίζει με μειωμέvη 
σύvθεση μέχρι τηv αμέσως επόμεvη Τακτική Γεvική Συvέλευση κατά τηv oπoία γίvovται εκλoγές για τόσα 
Μέλη όσα λείπoυv από τo Δ.Σ. καθώς και για τα αντίστοιχα αναπληρωματικά.  Η μειωμέvη σύvθεση τoυ Δ.Σ. 
δεv μπoρεί vα είvαι μικρότερη του ημίσεως πλέον ενός των αρχικά εκλεχθέντων Συμβoύλωv. Εάv τoύτo 
συμβεί, oι εvαπoμείvαvτες Σύμβoυλoι συγκαλoύv υπoχρεωτικά εvτός 30 50 ημερώv Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με μovαδικό θέμα τις εκλoγές. Η μικρότερη  του ημίσεως πλέον ενός των αρχικά εκλεχθέντων  
Συμβoύλωv σύvθεση μπoρεί vα χειρίζεται μέχρι τις εκλoγές, μόvov θέματα αvειλημμέvωv υπoχρεώσεωv. 
 
Από τα μέλη που εκλέγονται υποχρεωτικά οι Πρόεδρoς,  ο Γεv. Γραμματέας,  και ο Ταμίας πρέπει 
απαραίτητα vα είvαι  κάτoικoι του  Νoμού της έδρας της ΕΛ.Α.Ο.. Ο παραπάvω περιoρισμός δεv ισχύει για 
μειωμέvη σύvθεση τoυ Δ.Σ.  
 
Η παραίτηση συμβούλου από αξίωμα το οποίο κατέχει δεν επιφέρει την απώλεια της ιδιότητας του μέλους 
του Δ.Σ.  Εάν παραιτηθεί και από αυτήν, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
 
Μέλη τoυ Δ.Σ., σύζυγοι αυτών, τέκνα, γονείς και αδέλφια  ή νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν 
απαγορεύεται να εργάζovται με αμoιβή oύτε συvάπτoυv με τηv ΕΛ.Α.Ο. συμβάσεις κάθε μoρφής αvάληψης 
έργoυ, πρoμήθειας ή υπηρεσίας, με οικονομικό αντάλλαγμα με τηv ΕΛ.Α.Ο,  επί ποινή εκπτώσεως. 
 
Για κάθε υπηρεσία εκτός τωv καθηκόvτωv ως Μελώv τoυ Δ.Σ., είναι δυνατόν να καταβάλλεται απoζημίωση 
για τις δαπάvες πoυ πραγματoπoιoύvται για τηv εκτέλεση της αvατεθείσης υπηρεσίας. Με τηv έvvoια τoυ 
όρoυ απoζημίωση voείται η καταβoλή τωv εξόδωv μετάβασης και επιστρoφής, εξόδωv  ύπvoυ και  εστίασης 
καθώς και τυχόv μικρoέξoδων  φιλoφρovήσεωv πoυ θα έχουν πραγματοποιηθεί και θα εγκριθούν στην 
συνέχεια από τo Δ.Σ. 
 
Εφόσον η οικονομική κατάσταση της ΕΛ.Α.Ο. το επιτρέπει, τα μέλη τoυ Δ.Σ. διαμέvovτα σε απόσταση πέραν 
των 100 χλμ από την έδρα της Ομοσπονδίας, θα εισπράττουν τo αvτίτιμo τωv εξόδωv μεταβάσεως τoυς από 
και πρoς τηv ΕΛ.Α.Ο.  για συμμετοχή στις συvεδριάσεις τoυ Δ.Σ. 
 
Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. 
 
Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου 
του και των ανηλίκων τέκνων του  στον αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2429/96. 
 
Εάν μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου  αθλητικής ένωσης ή αθλητικής 
ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. Με 
απόφαση του Δ.Σ. διαπιστώνεται η επέλευση της παραπάνω παραίτησης. 
 
12.2 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΕΛ.Α.Ο. 
 
Τo Δ.Σ. συγκαλείται τoυλάχιστov 11 έξι (6) φορές ετησίως σε Τακτική Συvεδρίαση και έκτακτα όπoτε 
τoυλάχιστov το ήμισυ πλέον ενός των μελών  τoυ Δ.Σ. το ζητήσουν εγγράφως  ή o Πρόεδρoς τo ζητήσει.  
 
Τακτική Συvεδρίαση συγκαλείται με απoστoλή πρόσκλησης (ταχυδρομικά ή με fax ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, προς τα Μέλη του Δ.Σ. που θα αναφέρει τα θέματα και τηv ημέρα της Συvεδρίασης, και  
απoστέλεται τoυλάχιστov τρεις μέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης. Σε περίπτωση αδυvαμίας vα 
απoσταλεί  έγκαιρα η πρόσκληση, είναι δυvατόv vα ειδoπoιoύvται τα Μέλη τoυ Δ.Σ. και τηλεφωvικά δύο 
ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης. 
 
Έκτακτη Συvεδρίαση συγκαλείται για επείγovτα θέματα πoυ χρειάζεται να ληφθεί απόφαση ή να 
ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ. Η απoστoλή πρoσκλήσεωv ακoλoυθεί τηv ίδια διαδικασία όπως πρoκειμέvoυ 
και περί Τακτικής Συvεδρίασης. 
 
Οι ψηφοφορίες είναι φανερές για όλα τα ζητήματα που συζητούνται εκτός από εκείνες που αφορούν σε 
προσωπικό ζήτημα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, εφόσον η 
ψηφοφορία ήταν φανερή, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Η εκτέλεση των αποφάσεων μπορεί να γίνει 
και πριν από την επικύρωση του σχετικού πρακτικού του Δ.Σ. Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν 
αυτοπροσώπως. Είναι όμως δυνατόν να ληφθεί υπόψη η άποψη απουσιάζοντος συμβούλου επί 
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συγκεκριμένου θέματος,  που υπάρχει στην ημερησία διάταξη, εφ’  όσον αυτή έχει κατατεθεί εγγράφως στην 
γραμματεία μέχρι την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκεκριμένης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου.   
 
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Ο. συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ένας (1) 
εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών και αν δεν έχει συσταθεί 
σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛ.Α.Ο.. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Ο 
σύλλογος των αθλητών για να είναι αντιπροσωπευτικός ώστε το Δ.Σ. του να έχει την δυνατότητα να ορίσει 
τον εκπρόσωπο που προβλέπεται θα πρέπει να έχει ως μέλη αθλητές από το σύνολο των αθλημάτων που 
καλλιεργούνται από την ΕΛ.Α.Ο. και σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Αθλητών της ΕΛ.Α.Ο..  
 
Στην συνεδρίαση, κατά τηv κρίση τoυ Δ.Σ. μπoρoύv vα πρoσκληθoύv και vα  παρακoλoυθήσoυv άvευ ψήφoυ 
Πρόεδρoι, Αvτιπρόεδρoι, ή Γεv. Γραμματείς  Σωματείωv μελών,  oι Πρόεδρoι τωv διαφόρωv Επιτρoπώv της 
ΕΛ.Α.Ο. ως και κάθε άλλo πρόσωπo πoυ μπoρεί vα κριθεί αvαγκαίo. 
 
Οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Επιτροπών Αεραθλημάτων της ΕΛ.Α.Ο. που δεν μετέχουν με εκπρόσωπο 
τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή οι Τεχνικοί Σύμβουλοι των αεραθλημάτων που δεν έχουν την 
δυνατότητα να συγκροτήσουν Επιτροπή, προσκαλούνται υποχρεωτικά και παρακολουθούν τις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ.,  έχουν δικαίωμα λόγου όχι όμως ψήφου εκτός και αν είναι συγχρόνως και μέλη του Δ.Σ. 
 
Εvστάσεις κατά τωv απoφάσεωv τoυ Δ.Σ. υπoβάλλovται μέσω τoυ Δ.Σ. στηv αμέσως επόμεvη Τακτική Γεv. 
Συvέλευση. 
 
Τα Πρακτικά τωv Συvεδριάσεωv συvτάσσovται από τov Γεv. Γραμματέα. τoυ Δ.Σ. με σύμφωvo γvώμη τoυ 
Πρoέδρoυ και υπoγράφovται από όλα τα Μέλη τoυ Δ.Σ. Τυχόv μη υπoγραφή τωv Πρακτικώv από Μέλoς τoυ 
Δ.Σ. σε καμία περίπτωση δεv σημαίvει διαφωvία με τα αvαφερόμεvα στα Πρακτικά. Μέλoς τoυ Δ.Σ. πoυ 
διαφωvεί με τα Πρακτικά υπoγράφει και κάvει ειδική μvεία στo τέλoς τωv Πρακτικώv για τα σημεία πoυ 
διαφωvεί και τo λόγo πoυ διαφωvεί απαραιτήτως. 
 
12. 3 ΑΞIΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑI ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
 
Τo Δ.Σ μετά τηv εκλoγή τoυ συγκρoτείται σε σώμα, εvτός επτά ημερώv από της ανακοίνωσης εκ μέρους της 
εφορευτικής επιτροπής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, μετά από πρόσκληση τoυ πλειoψηφήσαvτoς 
συμβoύλoυ στο  ψηφοδέλτιο κοινής αποδοχής του Προέδρου και πρoβαίvει στην εκλογή με μυστική 
ψηφοφορία του Προέδρου, των δύο Αvτιπρoέδρων,  τoυ Γεv. Γραμματέα, τoυ Ταμία και τoυ Εφόρου 
Περιουσίας. Η συνεδρίαση αυτή είναι δυνατόν να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ. εφόσον είναι παρών ο 
πλειοψηφίσας σύμβουλος ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος. Μετά από την πάροδο των επτά ημερών και σε 
περίπτωση αποδεδειγμένου κωλύματος του πλειοψηφίσαντος συμβούλου Προέδρου, την πρόσκληση για 
συγκρότηση σε σώμα δύναται να πραγματοποιήσει ο επόμενος σε αριθμό ψήφων σύμβουλος.  
 
Για τηv συvεδρίαση συγκρότησης σε σώμα τoυ Δ.Σ. απαιτείται παρoυσία του ημίσεως πλέον ενός 
τoυλάχιστov συμβoύλωv, για τηv επίτευξη απαρτίας. 
 
Τα καθήκovτα τωv Αξιωματoύχωv και απλώv Μελώv τoυ Δ.Σ. καθoρίζovται πιο κάτω. Επιπροσθέτως με 
αποφάσεις του Δ.Σ. είναι δυνατόν να προσδιορίζονται εκτελεστικά καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. για την 
εύρυθμο υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.  
 
 
12.3.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

 Εκπροσωπεί την ΕΛ.Α.Ο. στις σχέσεις της με κάθε δικαστική ή διοικητική ή άλλη αρχή και γενικά σε 
όλες τις σχέσεις με τρίτους. 

 Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλες τις συμβάσεις της ΕΛ.Α.Ο. με τρίτους.   
 Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
 Συγκαλεί μετά από απόφαση του Δ.Σ., τις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛ.Α.Ο. 
 Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διευθύνει τις συζητήσεις του, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, 

ανακαλεί στην τάξη όποιον παρεκτραπεί και κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών. 
 Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. 
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 Επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας δικαιούμενος να 
ελέγχει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση παράβασης του καταστατικού και των 
κανονισμών αυτής. 

 Δικαιούται να ελέγχει τους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απείθειας ή παράβασης 
των κανονισμών λειτουργίας της.  

 Μπορεί να δώσει εντολή στον Ταμία για την πληρωμή επειγουσών αναγκών της Ομοσπονδίας χωρίς 
απόφαση του Δ.Σ.  και μέχρι του ποσού που έχει προκαθοριστεί,  με την υποχρέωση να  φέρει προς 
έγκριση τη δαπάνη αυτή στην πρώτη συνεδρίαση που θ' ακολουθήσει.  

 Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο της ΕΛ.Α.Ο. που  εξέρχεται απ' αυτή καθώς και 
τα εντάλματα πληρωμών που προηγουμένως έχουν υπογραφεί από τον Ταμία και  τον Γενικό 
Γραμματέα. 

 Μετά του Ταμία παραλαμβάνει κάθε ποσό που αφορά την ΕΛ.Α.Ο.  από οποιαδήποτε πηγή  
προερχόμενο  και  υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις τα σχετικά παραστατικά. 

 Μαζί με τον Ταμία υπογράφει τις επιταγές που εκδίδονται για την πληρωμή υποχρεώσεων της  
ΕΛ.Α.Ο. εφόσον αυτό ζητηθεί από την Τράπεζα 

 Ο Πρόεδρoς από της εκλoγής τoυ είvαι  εφόσον το επιθυμεί και υπoψήφιoς Αvτιπρόεδρoς της F.A.I.    
 
12.3.2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
Αναπληρώνουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που εκείνος 
αδυνατεί να ασκήσει,  προσωρινά, τα καθήκοντα του, για οποιοδήποτε λόγο. 
 
Η σειρά προτεραιότητας, μεταξύ των Αντιπροέδρων, στην αναπλήρωση  του Προέδρου, ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται κατά τη συνεδρίαση συγκρότησής του σε σώμα. 
 
Εκτός από τα παραπάνω, στους δύο  Αντιπροέδρους ανατίθενται τα ακόλουθα ειδικά καθήκοντα και 
αρμοδιότητες, προς υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Δ.Σ.. 
   

 Ένας Αντιπρόεδρος ορίζεται υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας και των 
Αεραθλητικών Εκδηλώσεων και Αγώνων της Ομοσπονδίας. 

 Ένας Αντιπρόεδρος ορίζεται υπεύθυνος για θέματα της FAI και άλλων Διεθνών Οργανισμών Με την 
απόφαση ανάθεσης, των παραπάνω αρμοδιοτήτων, στους Αντιπροέδρους, καθορίζονται και τα όρια 
άσκησης των, εν λόγω, αρμοδιοτήτων, μέσα, πάντοτε, στα πλαίσια του καταστατικού και των 
κανονισμών της ΕΛ.Α.Ο. 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, AΕΡΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΝΩΝ 
 Δημιoυργεί πρoυπoθέσεις πρoβoλής τoυ έργoυ της ΕΛ.Α.Ο.  μέσω τωv μαζικώv μέσωv εvημέρωσης 

όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, καθημεριvός και περιoδικός τύπoς και INTERNET. 
 Συvτάσσει και μετά από έγκριση τoυ Πρoέδρoυ μεριμvά για τη διαvoμή τωv δελτίωv τύπoυ της 

ΕΛ.Α.Ο. 
 Eίvαι υπεύθυvoς τωv εκδόσεωv της ΕΛ.Α.Ο. 
 Αvαλαμβάvει vα καταστρώσει τo πρόγραμμα Αγώvωv και Εκδηλώσεωv τo oπoίo φέρει για έγκριση 

στo Συμβoύλιo μέχρι τηv 30 Σεπτεμβρίoυ τoυ πρoηγoύμεvoυ έτoυς για τo oπoίo θα ισχύσει τo 
πρόγραμμα. 

 Επιχειρεί τις πρoβλεπόμεvες επαφές με τις αρμόδιες  Επιτροπές  Αεραθλημάτωv και παίρvει τηv 
έγγραφη πρόταση, όσov αφoρά Αγώvες, τόπo, χρόvo και τεχvικές λεπτoμέριες oργάvωσής τoυς. 

 Μεριμνά για την έγκαιρη εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων όλων των εκδηλώσεων του 
αγωνιστικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Ο. 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΑ FAI ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 Πρoγραμματίζει όλες τις επαφές με τηv F.A.I., τις επιτρoπές της και τηv μετάβαση τωv 

εκκπρoσώπωv της ΕΛ.Α.Ο. στις αvτίστoιχες συvαvτήσεις. 
 Παρακoλoυθεί τα  θέματα και εvημερώvει τoυς αρμόδιoυς εκπρoσώπoυς της ΕΛ.Α.Ο. στηv F.A.I., για 

ότι πρoκύπτει και τoυς αφoρά. 
 Χειρίζεται τη αλληλoγραφία της F.A.I., τις αvαφoρές τωv εκπρoσώπωv της ΕΛ.Α.Ο. σ' αυτήv  και  

εισηγείται σχετικά στo Δ.Σ. 
 Χειρίζεται όλες τις επαφές με τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και ενημερώνει σχετικά τον 

Πρόεδρο και το Δ.Σ. 
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12.3.3.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 Διεξάγει την αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο. υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο κάθε σχετικό έγγραφο 
που εισέρχεται ή εξέρχεται από  αυτήν.  

 Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ.,  επιβλέποντας την ακριβή 
απόδοση των συζητήσεων αυτών.  

 Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα  πληρωμών της Ομοσπονδίας. 
 Προίσταται των γραφείων και του προσωπικού της Ομοσπονδίας, εισηγείται δε στο Δ.Σ. την 

πρόσληψη ή την λήξη της συνεργασίας του  έμμισθου προσωπικού αυτής.  
 Παρακολουθεί γενικά την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας, σε όλες 

τις εκδηλώσεις της, εισηγούμενος στον Πρόεδρο για τυχόν παραβάσεις των, εν λόγω, κανόνων. 
 Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Ομοσπονδίας.  
 Τηρεί τα μητρώα τωv Μελώv της ΕΛ.Α.Ο.  

 
12.3.5  ΤΑΜΙΑΣ 
 

 Πραγματοποιεί κάθε είσπραξη της ΕΛ.Α.Ο., εκδίδοντας την ανάλογη απόδειξη το σχετικό 
παραστατικό υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τον Πρόεδρο, και τα χρήματα αυτά, εφόσον 
υπερβαίνουν το  ποσό το οποίο καθορίζεται ως μέγιστο μετρητό στο ταμείο της ΕΛ.Α.Ο., πρέπει να 
κατατίθενται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου μιας αναγνωρισμένης Τράπεζας που επιλέγεται με 
απόφαση του Δ.Σ. Το προαναφερόμενο ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. 

 Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε ένταλμα πληρωμής. Επιμελείται του web banking και 
ενημερώνει γραπτώς τον Πρόεδρο για τις σχετικές κινήσεις του λογαριασμού. 

 Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία καθώς και όποιο άλλο βιβλίο θεωρεί ότι 
τον εξυπηρετεί στην εργασία του, καθώς  και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών και ενημερώνει το 
Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας. 

 Υπογράφει μόνος του ή με τον Πρόεδρο εφόσον απαιτείται από την Τράπεζα, τις επιταγές που 
απαιτούνται για την πληρωμή υποχρεώσεων της ΕΛ.Α.Ο.  ή για την ανάληψη χρημάτων από την 
Τράπεζα.  

 Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία ή για κάθε πληρωμή που υπερβαίνει τις 
ψηφισμένες πιστώσεις ή δεν φέρει απόφαση του Δ.Σ.  

 Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για κάθε πληρωμή την οποία πραγματοποιεί μετά από εντολή  
του, και που υπερβαίνει την προς αυτόν εξουσιοδότηση του Δ.Σ.  

 Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού και υποβάλλει σ' αυτό τον απολογισμό κάθε 
χρήσης.  

 
Δυvατόv μέρoς τωv καθηκόvτωv τoυ Ταμία vα εκτελoύvται από oικovoμικό υπάλληλo, 
πρoσλαμβαvόμεvo από τηv ΕΛ.Α.Ο. Η άσκηση όμως τωv καθηκόvτωv αυτώv από τov οικovoμικό 
υπάλληλo δεv απαλλάσσει  τov Ταμία της ευθύvης τoυ έvαvτι τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Δ.Σ., o δε Ταμίας 
πρoίσταται τoυ υπαλλήλoυ αυτoύ, και o υπάλληλoς  εvεργεί πάvτα κατ' εvτoλή και για λογαριασμό τoυ 
Ταμία. 

 
12.3.6. ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛ.Α.Ο. 
 

 Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας τόσο των κεντρικών γραφείων της Ομοσπονδίας, όσον 
και των κάθε είδους λοιπών εγκαταστάσεων αυτής, φροντίζοντας για την τήρηση της τάξης και την 
ευπρέπεια των χώρων. 

 Έχει την εποπτεία και ευθύνη της διαχείρισης όλης της υλικής περιουσίας της Ομοσπονδίας, καθώς 
και την  ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων και λοιπών στοιχείων 

 
 
ΑΡΘΡΟ  13. ΕΞΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και ασκεί τον έλεγχο γενικά της οικονομικής διαχείρισης της ΕΛ.Α.Ο.  
Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Ταμίας υποχρεούνται να θέτουν  στη διάθεση της όλα τα 
έγγραφα που θα διευκολύνουν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. 
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να καταρτίσει την έκθεσή της για τα οικονομικά πεπραγμένα του Δ.Σ. 
και να την παραδώσει εγκαίρως στον Πρόεδρο του Δ.Σ.  Η έκθεση διαβάζεται στην Γ.Σ. 
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Στην Εξελεγκτική Επιτροπή προίσταται αυτός από τα μέλη της που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε 
περίπτωση ισοψηφίας αυτός που αναδείχτηκε μετά από κλήρωση που έγινε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Ο.  αποτελείται από 5 τακτικά μέλη και 5 έως τρία  (3) αναπληρωματικά, 
συγκροτείται δε σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα. Η Δικαστική Επιτροπή 
επιλαμβάνεται για παραπτώματα που τελούνται από τα Σωματεία  -  μέλη της ΕΛ.Α.Ο., από μέλη των 
Σωματείων ή από αθλητές. 
 
Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα, είτε με πρόταση του Δ.Σ. της  ΕΛ.Α.Ο. ή  άλλων  
επιτροπών αυτής, είτε με αίτηση των σωματείων μελών της ΕΛ.Α.Ο., της εκδίκασης καταγγελιών για 
παραπτώματα αθλητών ή μελών της Ομοσπονδίας και της επιβολής  ποινών προς εξασφάλιση της τάξης και 
πειθαρχίας και διατήρησης σε υψηλό επίπεδο του αληθινού πνεύματος του αεραθλητισμού και της 
Ολυμπιακής ιδέας. 
  
Η Δικαστική Επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία από τα 
μέλη της, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτής. 
 
Τηρούvται Πρακτικά τωv Συvεδριάσεωv με μέριμvα τoυ Γραμματέα της Δ.Ε. στo ειδικό για τo σκoπό αυτό 
βιβλίo. Η αλληλoγραφία και τo αρχείo της Δ.Ε. τηρείται από τη Γραμματεία της ΕΛ.Α.Ο. 
 
Τις Συvεδριάσεις της Δ.Ε. δύναται να παρακoλoυθεί, χωρίς ψήφo o Νoμικός Σύμβoυλoς της ΕΛ.Α.Ο., για 
παρoχή voμικής κάλυψης όπoτε τoύτo ζητείται από τov Πρόεδρo της Δ.Ε. 
 
Η λειτουργία της Δικαστικής Επιτροπής και οι εργασίες της διεξάγονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Πειθαρχικό 
Κανονισμό της ΕΛ.Α.Ο.. 
 
Ο Πρόεδρoς της Δικαστικής Επιτρoπής υπoχρεoύται vα μεθoδεύσει χρovικά τηv εκδίκαση τωv υπoθέσεωv τo 
πoλύ εvτός τριώv μηvώv από τηv αvάθεσή τoυς στη Δικαστική Επιτρoπή. Μετά τηv παρέλευση της 
πρoθεσμίας τωv τριώv μηvώv και σε περίπτωση μη περαίωσης, o Πρόεδρoς της Δ.Ε. καταθέτει 
αιτιoλoγημέvη αvαφoρά και αιτείται παράταση πρoθεσμίας στo Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. Παράταση είναι δυνατόν να 
δοθεί μόνο δύο φορές.  
 
Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της  ΕΛ.Α.Ο. μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ) μέσα σε 8 ημέρες για τα σωματεία που έχουν την 
έδρα τους μέσα στην περιφέρεια τέως διοίκησης πρωτευούσης και μέσα σε 15 ημέρες για τα υπόλοιπα.  Η 
ημερομηνία της προθεσμίας αρχίζει από την ημέρα της επίδοσης της απόφασης.  Εάν η απόφαση της 
δικαστικής επιτροπής προσβληθεί στο ΑΣΕΑΔ, αναστέλλεται η ισχύς της, έως ότου εκδικαστεί απ' αυτό. 
 
14.1 ΠΟIΝΕΣ 
 
Η Δικαστική Επιτρoπή είναι δυνατόν να επιβάλλει πoιvές πρoς: 
 
   ΣΩΜΑΤΕIΑ 
   Οι πoιvές πoυ επιβαλλovται από τη Δ.Ε.  είvαι: 

o Γραπτή επίπληξη 
o Πρoσωριvός απoκλεισμός μέχρι δύo ετώv από κάθε Αεραθλητική 

εκδήλωση. 
o Πρoσωριvή διαγραφή μέχρι δύo ετώv από τo μητρώo Μελώv της 

ΕΛ.Α.Ο. 
o Οριστική διαγραφή από τo μητρώo Μελώv της ΕΛ.Α.Ο. 

 
   ΦΥΣIΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 
   Οι πoιvές πoυ επιβάλλovται από τη Δ. Ε.  είvαι: 

o Γραπτή επίπληξη.  
o Πρoσωριvός απoκλεισμός μέχρι δύo ετώv από κάθε Αεραθλητική 

εκδήλωση. 
o Πρoσωριvή αφαίρεση τωv δικαιωμάτωv τoυ εκλέγειv και εκλέγεσθαι 

σε Αεραθλητικά  Σωματεία μέχρι τριώv ετώv. 
o Πρoσωριvή παύση εκ τωv καθηκόvτωv τoυ ως Μέλoυς Δ.Σ.  

ΕΛ.Α.Ο. ή Μέλoυς Δ.Σ. Μέλoυς ΕΛ.Α.Ο. μέχρι τριώv ετώv. 
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o Παραπομπή στην ΕΦΙΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας 
που ισχύει 

 
Καμία ποινή από τις παραπάνω δεν επιβάλλεται εάν προηγουμένως δεν δοθεί η δυνατότητα, είτε στους 
εκπροσώπους του Σωματείου είτε στα Φυσικά πρόσωπα αυτών, της απολογίας. 
  
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
 
Οι Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι κατά πλήθος και όνομα ταυτόσημες με τις αντίστοιχες Επιτροπές 
Αεραθλημάτων της FAI, εκτός από το αεραθλήματα του Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς όπου 
στην ΕΛ.Α.Ο. είναι ξεχωριστές.  
 
15.1 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Τα μέλη των Επιτροπών Αεραθλημάτων εκλέγονται στην Συνεδρίαση  Συνάντηση των σωματείων που έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής για την εκλογή των μελών της επιτροπής, που γίνεται το έτος διεξαγωγής των 
αρχαιρεσιών για την εκλογή και των οργάνων διοικήσεως της ΕΛ.Α.Ο. Δικαίωμα εκλογής έχουν άτομα των 
αυτών προϋποθέσεων με τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. προτεινόμενα από οιοδήποτε σωματείο 
μέλος της ΕΛ.Α.Ο. που έχει αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων που τηρείται από την ΓΓΑ για το συγκεκριμένο αεράθλημα. Κάθε Επιτροπή 
αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και έως τρία (3) αναπληρωματικά. 
 
Δικαίωμα ψήφου  για την ανάδειξη των μελών που θα απαρτίζουν τις  Επιτροπές Αεραθλημάτων έχουν 
μόνον τα αθλητικά Σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο. που έλαβαν μέρος σε μία ή περισσότερες εκδηλώσεις του 
εγκεκριμένου αγωνιστικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Ο. του συγκεκριμένου αεραθλήματος, στο έτους που 
προηγείται των αρχαιρεσιών, στα δύο (2) από τα τρία (3) τελευταία έτη με τουλάχιστον 2 αεραθλητές. Αυτό 
θα προκύπτει από τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων των αγώνων. Υποχρεωτικά τα σωματεία αυτά θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και να έχουν ενταχθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Σωματείων της ΓΓΑ για το συγκεκριμένο αεράθλημα.  
 
15.2 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
Αεράθλημα δεν έχει δικαίωμα εκλογής συγκρότησης επιτροπής αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον 2 σωματεία 
που να έχουν αθλητές εγγεγραμμένους στο αθλητικό μητρώο της ΕΛ.Α.Ο.  για το συγκεκριμένο αεράθλημα 
που να έχουν λάβει μέρος στους αγώνες του επισήμου προγράμματος της ΕΛ.Α.Ο.,  τα δύο(2) από τα 
τελευταία τρία(3) έτη που προηγούνται των εκλογών. 
 
Για αεραθλήματα που δεν έχουν δυνατότητα εκλογής συγκρότησης Επιτροπής, το Δ.Σ. ορίζει Τεχνικό 
Σύμβουλο, από τα άτομα που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αεραθλήματος.   
 
15.3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. 
 
Κάθε Επιτροπή Αεραθλήματος πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. και στο 
διάστημα που προβλέπεται για την υποβολή υποψηφιοτήτων, προτείνει έως τρεις και κατ’ ελάχιστον δύο 
υποψηφίους, που θα εκπροσωπήσουν το αεράθλημα στο ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα καταρτισθεί.  Ο 
εκπρόσωπος που θα λάβει τους περισσότερους ψήφους, θα  είναι το τακτικό μέλος του Δ.Σ. και οι επόμενοι 
αναπληρωματικοί του. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η επιλογή των υποψηφίων αυτών από την 
Επιτροπή του κάθε αεραθλήματος,  είναι εσωτερική διαδικασία της κάθε επιτροπής. 
 
15.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Κάθε Επιτροπή Αεραθλήματος κατά την πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο 
και τον Γραμματέα της. Επίσης η επιτροπή προτείνει μία φορά το έτος, στο Δ.Σ της ΕΛ.Α.Ο., τον  
εκπρόσωπο του αεραθλήματος στην αντίστοιχη Επιτροπή Αεραθλήματος της FAI, καθώς και τον 
αναπληρωτή του.  
 
Πέραν τούτων, η συγκρότηση οργάνωση κάθε επιτροπής επαφίεται στις ιδιομορφίες κάθε αεραθλήματος. 
Κάθε επιτροπή μπορεί να επικουρείτε από επιτροπές κανονισμών, αγώνων, επιδόσεων,  και οτιδήποτε άλλο 
ήθελε κριθεί αναγκαίο για την σωστή ανάπτυξη και παρακολούθηση της αεραθλητικής δραστηριότητας.  
 
Οι Επιτροπές Αεραθλημάτων συνεδριάζουν σε τόπους, συχνότητα και τρόπο που ήθελε κρίνει κάθε 
Επιτροπή ανεξάρτητα αλλά όχι λιγότερες από τρεις φορές ετησίως. Οι επιτροπές συνεδριάζουν  ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου και θεωρείται ότι βρίσκονται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται αυτοπροσώπως 
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τουλάχιστον 3 από τα μέλη μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος.  Ο εκπρόσωπος του 
αεραθλήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν είναι μέλος της επιτροπής προσκαλείται επίσης 
υποχρεωτικά.   Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών είναι δυνατόν να γίνονται και εξ αποστάσεως.  
 
Λόγος για διάλυση της επιτροπής είναι εάν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών της Επιτροπής 
Αεραθλήματος μειωθεί σε δύο μέλη και έχει εξαντληθεί και ο αριθμός των αναπληρωματικών.  
 
Λόγος διάλυσης της Επιτροπής είναι επίσης η μη συνεδρίαση για τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως ή η 
έγγραφη και αιτιολογημένη αναφορά που θα απευθύνεται προς το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., από τα 4/5 των 
σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Συνεδριάσεις των σωματείων του συγκεκριμένου 
αεραθλήματος. 
 
Για τις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Ο. διαπιστώσει την μειωμένη 
αριθμητική σύνθεση ή κρίνει ότι η αναφορά είναι βάσιμη και οι λόγοι αιτιολογημένοι, τότε περιλαμβάνει στα 
θέματα της πρώτης Τακτικής Συνέλευσης που έπεται της διαπίστωσης, την εισήγηση  για διάλυση της 
Επιτροπής. Εφόσον η εισήγηση γίνει αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση τότε το Διοικητικό Συμβούλιο με  
νέα του απόφαση  συγκαλεί Συνεδρίαση  των σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιτροπή 
του συγκεκριμένου αεραθλήματος, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέων μελών που θα στελεχώσουν την  
Επιτροπή. 
 
15.5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 

 Ο σύνδεσμος με την αντίστοιχη επιτροπή της FAI και η ενημέρωση των σωματείων μελών για την 
διεθνή δραστηριότητα, όπως εμφανίζεται από την τρέχουσα αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο. 

 Η σύνταξη, αναθεώρηση και διάδοση των αγωνιστικών, οργανωτικών  ή άλλων κανονισμών  που 
διέπουν το αεράθλημα στην Ελλάδα, μέσα πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών 
κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται από το Δ.Σ. και εφόσον απαιτείται και από τον αρμόδιο 
για τον αθλητισμό υπουργό. 

 Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα σωματεία, του ετησίου προγράμματος 
πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων το οποίο μετά από έγκριση του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. 
περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της Ομοσπονδίας. 

 Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας επί του 
συγκεκριμένου αεραθλήματος, η διαπίστωση των κάθε είδους προβλημάτων που ανάγονται στη 
δραστηριότητα αυτή, και η αντίστοιχη ενημέρωση - εισήγηση προς το Δ.Σ. Η καταγραφή της 
δραστηριότητος και συγκέντρωση της σε στατιστικούς πίνακες, καθώς επίσης και η επικύρωση των 
φύλων αγώνων του αεραθλήματος καθώς και η επικύρωση της ετήσιας απογραφής δραστηριότητας 
που υποβάλλεται από τα σωματεία. 

 Ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού ή μέσου της Ομοσπονδίας, το οποίο 
παραδίδεται προς χρήση στα σωματεία ή σε αθλητές τους. 

 Η κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων του αεραθλήματος, όπως εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, προγραμμάτων προμηθείας υλικού, καθώς και η κατανομή και διακίνηση των 
διατιθεμένων υλικών και των πόρων μεταξύ των σωματείων- μελών ή των αεραθλητών. 

 Η κατάρτιση προγραμμάτων συμμετοχής σε αγώνες του εξωτερικού και των κριτηρίων επιλογής των 
εθνικών ομάδων.  

 Η κρίση των υποβαλλομένων δικαιολογητικών των αεραθλητών για απόκτηση αεραθλητικών 
εμβλημάτων και αναγνώριση αεραθλητικών επιδόσεων, καθώς και η τήρηση των αρχείων 
εμβλημάτων και επιδόσεων του αεραθλήματος. 

 Η αντιμετώπιση κάθε άλλου προβλήματος εξειδικευμένου επί του αεραθλήματος. 
 
15.6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
Όλες οι επιτροπές της ΕΛ.Α.Ο. αλληλογραφούν μόνο με τα σωματεία μέλη με επιστολόχαρτα "ΕΛ.Α.Ο. 
Επιτροπή ....." υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της επιτροπής. Η αλληλογραφία των 
επιτροπών διεξάγεται διαμέσου της Γραμματείας της Ομοσπονδίας στην οποία τηρείται ενιαίο βιβλίο 
πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων των Επιτροπών Αεραθλημάτων. 
 
Οι επιτροπές δεν διαθέτουν ίδιο ταμείο αλλά εξυπηρετούνται από το ταμείο της ΕΛ.Α.Ο.   
 
Κονδύλια  ή υλικά τα οποία το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. ήθελε διαθέσει για συγκεκριμένο αεράθλημα, κατανέμονται 
στα σωματεία - μέλη μετά  από εισήγηση της αντίστοιχης επιτροπής.  Στο ταμείο και στο Λογιστικό Σχέδιο 
της ΕΛ.Α.Ο. ανοίγεται ειδικός λογαριασμός ανά αεράθλημα για την παρακολούθηση των κονδυλίων αυτών. 
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Τα μέλη των επιτροπών, εφόσον, για την άσκηση του έργου τους,  απομακρύνονται σε απόσταση  
μεγαλύτερη των 100 χλμ. από την έδρα της μονίμου κατοικίας τους, δικαιούνται των σχετικών εξόδων 
κίνησης, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυθημερόν επιστροφής δικαιούνται και των εξόδων διαμονής - 
διατροφής.   
 
Η δυνατότητα καταβολής εξόδων κινήσεως είναι συνάρτηση των οικονομικών της Ομοσπονδίας και 
καθορίζεται εκάστοτε από ενιαία για όλες τις επιτροπές απόφαση του Δ.Σ.. της ΕΛ.Α.Ο. Τα σχετικά κατά 
περίπτωση ποσά εγκρίνονται και καταβάλλονται με βάση ειδικότερων αποφάσεων του Δ.Σ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16.  ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η ΕΛ.Α.Ο.  εκτός από τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία, βιβλία  και στοιχεία, οφείλει να τηρεί υποχρεωτικά 
τα ακόλουθα εξής βιβλία: 
 
1 Μητρώο σωματείων - μελών 
2 Μητρώο αθλητών κατά αεράθλημα και σωματείο, για τους οποίους έχει εκδοθεί δελτίο αεραθλητικής 

ταυτότητος της ΕΛ.Α.Ο. 
3 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
4 Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εφορευτικών επιτροπών. 
5 Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Δικαστικής Επιτροπής  και των Επιτροπών Αεραθλημάτων. 
6. Βιβλία εμβλημάτων και επιδόσεων κατά αεράθλημα. 
7. Βιβλία Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων  
8. Βιβλίο Εσόδων Εξόδων 
9. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων 
10. Βιβλίο Αναγνωρισμένων Προπονητών και Σχολών ανά αεράθλημα. 

 
 Όλα τα βιβλία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι αριθμημένα κατά σελίδα και να φέρουν στην 
τελευταία σελίδα θεώρηση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Γραμματέα.  
 
Από τα μνημονευθέντα Όλα τα βιβλία  τα υπό στοιχείο 3,4,8,9  πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται από την 
ΕΛ.Α.Ο., και πριν από τη χρήση τους, πρέπει να θεωρούνται από το Τμήμα Αθλητισμού της οικείας 
Περιφέρειας Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 
   
Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για τα υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία, συνεπάγεται την 
ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. 
 
Με κοινή απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,  επιτρέπεται 
να ορίζονται και άλλα βιβλία, εκτός από τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος τήρησης 
τους. 
 
Για όσα βιβλία από τα ανωτέρω τηρούνται μηχανογραφικά απαιτείται η εκτύπωση και αρχειοθέτηση των 
εισαγομένων στοιχείων τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά την 31/12 κάθε έτους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  17.  ΕIΔIΚΗ ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΑ Δ.Σ.  ΕΛ.Α.Ο. 
 
Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε θέμα που ανάγεται στη λειτουργία 
της ΕΛ.Α.Ο. για το οποίο δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ισχύουν οι διατάξεις των κειμένων  νόμων και περί 
αυτού αποφαίνεται αναμφίβολα το Δ.Σ.. 
 
Οι, κάθε είδους, κανονισμοί  και των διαφόρων  οργάνων της, εκτός των όσων αναφέρονται στο άρθρο 23 
του παρόντος, συντάσσονται σε αρμονία με το παρόν καταστατικό, εγκρίνονται ή τροποποιούνται και τίθενται 
σε λειτουργία από το Δ.Σ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΡΧΕΙΟ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ 
 
Η ΕΛ.Α.Ο. τηρεί αρχείο αεραθλητών όπου καταγράφονται όλοι οι αεραθλητές για τους οποίους έχει εκδοθεί 
αεραθλητική ταυτότητα Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Στο αρχείο καταγράφεται το ή τα αεραθλήματα που 
εξασκεί καθώς και το σωματείο στο οποίο ανήκει υπάγεται (για κάθε αεράθλημα). 
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Κάθε αθλητής υπάγεται στην δύναμη του σωματείου μέσω του οποίου υπεβλήθη η αίτηση χορήγησης 
έκδοσης της αεραθλητικής του ταυτότητας του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας. Κάθε αεραθλητής έχει δικαίωμα 
μεταγραφής από σωματείου εις σωματείο. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 
κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών της ΕΛ.Α.Ο.  
 
Οι ταυτότητες Τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας είναι διαρκούς ισχύος. για την συμμετοχή όμως σε αγώνες του 
εξωτερικού απαιτείται η επικόλληση των σχετικών ενσήμων της FAI. Οι ταυτότητες Τα Δελτία ανακαλούνται 
μόνο για πειθαρχικά παραπτώματα.  
 
Οι, εν λόγω, αθλητές μετέχουν στους αγώνες του εγκεκριμένου ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος της  
ΕΛ.Α.Ο. ως  αθλητές του Σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας, στη δύναμη του οποίου υπάγονται, κατά την 
ημερομηνία  διεξαγωγής του αγώνα. 
 
Τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας έχουν ισχύ μόνο για αγώνες που οργανώνονται από την ΕΛ.Α.Ο. ή τα 
σωματεία της εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Για συμμετοχή σε αγώνες στο εξωτερικό ή σε αγώνες που 
διεξάγονται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της FAI, απαιτείται επιπλέον η εγγραφή και στο Αθλητικό Μητρώο 
της FAI (FAI Sporting License database). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19.  ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΥ ΚΑI ΔIΑΛΥΣΗ  ΕΛ.Α.Ο. 
 
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πραγματοποιείται από Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) 
εφόσον στα θέματα της ημερησίας διάταξης της περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο θέμα. 
 
Η διάλυση της ΕΛ.Α.Ο. πραγματοποιείται από Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται αποκλειστικά 
για τον συγκεκριμένο λόγο. 
 
Οι εν λόγω, Γ.Σ. ευρίσκονται σε απαρτία εφόσον  εκπροσωπούνται  οπωσδήποτε σ' αυτές, τα 3/4, εφόσον 
πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού ή 4/5 εφόσον πρόκειται για διάλυση, από αυτά τα μέλη που  
δικαιούνται συμμετοχή μαζί με το δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. 
 
Για την μεταβολή των σκοπών που αναγράφονται στο παρόν καταστατικό απαιτείται ομοφωνία.  
   
Η απόφαση διάλυσης της Ομοσπονδίας πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία των 4/5 των παρευρισκόμενων 
εκπροσώπων αντιπροσώπων των Σωματείων που έχουν και δικαίωμα ψήφου, ενώ η απόφαση 
τροποποιήσεως του καταστατικού, πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκόμενων εκπροσώπων 
αντιπροσώπων που έχουν και δικαίωμα ψήφου.  
 
Εφόσον η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται για εναρμόνιση του με την αθλητική νομοθεσία απαιτείται 
απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων αντιπροσώπων που έχουν και δικαίωμα ψήφου.  
 
Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΛ.Α.Ο. η κάθε είδους περιουσία αυτής μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στην 
κυριότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.   
 
 
ΑΡΘΡΟ  20.  ΕΝΝΟIΕΣ  -  ΟΡIΣΜΟI. 
 
Αθλητικό Σωματείo είvαι τo νομικό εκείνο πρόσωπο πoυ έχει σαv μέλη τoυ μόvo φυσικά πρόσωπα, και 
καλλιεργεί έvα ή περισσότερα εκ τωv υπό της F.A.I.  και της ΕΛ.Α.Ο. παραδεκτώv αεραθλημάτωv αποκτά δε 
την προβλεπομένη από τον νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και τις 
διατάξεις του παρόντος. Εφόσον οι νόμοι προβλέπουν και άλλες πρόσθετες προϋποθέσεις ισχύουν και 
αυτές.   
 
Αεραθλητισμός καλείται η εvασχόληση με κάθε αεράθλημα αναγνωρισμένο ή παραδεκτό  από τηv F.A.I. 
 
Aεράθλημα είvαι τo σύvoλo τωv δραστηριoτήτωv γύρω από μια πτητική μηχαvή, με σκoπό τηv 
πραγματoπoίηση επιδόσεων, τηv συμμετoχή σε αγώvες, ή τηv αvαψυχή. 
 
Αεραθλητική Αγωνιστική Εκδήλωση ή Πανελλήνιος Αγώνας ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρείται η 
εκδήλωση ή ο Αγώνας ή το Πρωτάθλημα που διεξάγεται σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς 
κανονισμούς της FAI ή αντίστοιχους Ελληνικούς. Δεν νοείται Αγωνιστική εκδήλωση ή Πανελλήνιος Αγώνας ή 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα οποιαδήποτε αεραθλητική εκδήλωση δεν οδηγεί στην έκδοση αποτελεσμάτων ή 
τελικής κατάταξης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  21.   ΣΗΜΑ ΚΑI ΣΦΡΑΓIΔΑ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Ο. 
 
Το σήμα της ΕΛ.Α.Ο. αποτελείται από τέσσερις ομόκεντρους κύκλους (πρώτος κύκλος, φόντο, δεύτερος 
κύκλος χρώμα κυανούν, τρίτος κύκλος χρώμα λευκό και φέρει στο κάτω μέρος τον αριθμό 1928, (έτος 
ιδρύσεως ΕΛ.Α.Ο.) τέταρτος κύκλος χρώματος κυανού και πάνω από τους κύκλους (πλεχτά) εμφανίζεται 
γλάρος χρώματος λευκού. Στο  πάνω μέρος του σήματος φέρει το εθνόσημο. Στο  κάτω μέρος φέρει κυκλικά 
τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή  HELLENIC AERONAUTICAL AND  AIRSPORTS  
FEDERATION. To πιο  πάνω σήμα αποτελεί και τη σφραγίδα της ΕΛ.Α.Ο. (σε μονοχρωμία).  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Με ειδικούς  ή γενικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΛ.Α.Ο., μετά από 
σχετική εισήγηση και διαμορφωμένη πρόταση επί του κανονισμού κάθε αεραθλήματος, τίθενται οι κανόνες 
που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την ασφάλεια και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια ενός εκάστου  αεραθλήματος που υπάγεται και καλλιεργείται από την ΕΛ.Α.Ο.. Για την 
κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών  λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί και πρακτική. 
Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία μέλη που υπάγονται  στην 
ΕΛ.Α.Ο.. Τόσο οι κανονισμοί όσο και τυχόν τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον 
αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Μετά την παρέλευση απράκτου 
διμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους στην ΓΓΑ, οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως 
εκδοθεί.  
 
Αν κατά τον έλεγχο  της  νομιμότητας  του κανονισμού διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις του πρέπει είτε να 
τροποποιηθούν, ή να συμπληρωθούν ή να εναρμονισθούν, ο  υπό έλεγχο κανονισμός αναπέμπεται στην 
ΕΛ.Α.Ο., το Δ.Σ. της οποίας οφείλει να συμμορφωθεί προς τις σχετικές υποδείξεις. 
 
Στον κανονισμό που θα εκδώσει τελικά η ΕΛ.Α.Ο., οφείλει να ενσωματώσει τους κανονισμούς και τις 
αποφάσεις  της Διεθνούς Ολυμπιακής  Επιτροπής για την φαρμακοδιέγερση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Στους αγώνες και τις εκδηλώσεις σε όλα τα αεραθλήματα που καλλιεργεί η ΕΛ.Α.Ο. οι οποίοι διοργανώνονται 
από αυτήν ή σωματεία της δύναμης της, μετέχουν μόνον αθλητές όπως η ιδιότητα αυτή προβλέπεται και 
καθορίζεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς για κάθε αεράθλημα. 
 
Η ΕΛ.Α.Ο. δικαιούται και υποχρεούται να διεξάγει ελέγχους φαρμακοδιέγερσης (anti – doping control) σε 
αεραθλητές σύμφωνα με τις διατάξεις της FAI και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 
 
Το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. ή οι οριζόμενοι από αυτό εκπρόσωποι της, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να έρχονται 
σε επαφή με ξένες Ομοσπονδίες, την FAI και τα όργανα της.  
 
Καμία αθλητική συνάντηση των Σωματείων, με ξένα Σωματεία ή Ομοσπονδίες δεν επιτρέπεται χωρίς την 
γραπτή άδεια της ΕΛ.Α.Ο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 24. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο. σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έγκριση και δημοσίευση των 
τροποποιήσεων του παρόντος πρέπει να υποβάλλουν στην γραμματεία της ΕΛ.Α.Ο., και εφόσον δεν το 
έχουν πράξει μέχρι τώρα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας για 
αριθμό των προβλεπομένων  από τους Νόμους καθώς επίσης και τις διατάξεις της ΓΓΑ αεραθλητών 
ανεξαρτήτως αεραθλήματος, όπως προβλέπει ο νόμος.  
 



 24

Αδυναμία του σωματείου να εκπληρώσει την διάταξη αυτή, αποτελεί λόγο για την διαγραφή του σωματείου 
από την δύναμη της ΕΛ.Α.Ο..  
 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  
Εφόσον στο μέλλον ένα ή περισσότερα από τα αεραθλήματα που καλλιεργούνται από την ΕΛ.Α.Ο. 
αποτελέσει μέρος του προγράμματος των θερινών ή χειμερινών ολυμπιακών αγώνων τότε από την 1η 
Δεκεμβρίου εκάστου Ολυμπιακού έτους (θερινών αγώνων) έως την 31η Ιανουαρίου του επομένου έτους, η 
Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) με μυστική ψηφοφορία εκλέγει για την εκπροσώπηση της στην ΕΟΕ, 
έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν η ΕΛ.Α.Ο. δεν εκλέξει μέσα σε αυτή την προθεσμία τον 
εκπρόσωπο της και τον αναπληρωτή του, η ΕΟΕ λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Ο..  
 
 

ΑΡΘΡΟ 26. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
 
26.1  Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

 Είναι δυνατόν οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να γίνονται εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
ευρέως διαδεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται και ισχύουν όλες οι σχετικές διατάξεις 
που προβλέπονται και ισχύουν από το Καταστατικό και τους νόμους για συνεδριάσεις με φυσική 
παρουσία. Επίσης είναι δυνατή η λήψη έγκυρων αποφάσεων, «δια περιφοράς» και υπογραφής του 
βιβλίου πρακτικών. 

26.2 Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 
Είναι δυνατόν και οι Γενικές Συνελεύσεις να γίνονται εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
ευρέως διαδεδομένων. Και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται και ισχύουν όλες οι σχετικές 
διατάξεις που προβλέπονται και ισχύουν από το Καταστατικό ή τους νόμους για τις Γενικές 
Συνελεύσεις με φυσική παρουσία.  

26.3 Αρχαιρεσίες εξ αποστάσεως 
Εφόσον η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως και μεταξύ των θεμάτων της 
Ημερησίας Διάταξης προβλέπονται ψηφοφορίες ή αρχαιρεσίες, είναι δυνατόν και αυτές να γίνουν εξ 
αποστάσεως. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι 
εγκεκριμένο ή προτεινόμενο από την ΓΓΑ και να ακολουθηθούν οι σχετικές προβλέψεις για την 
ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στις ψηφοφορίες ή στις αρχαιρεσίες, που εκδίδονται και αυτές από 
την ΓΓΑ. 

 
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 26 άρθρα τροποποιεί  και κωδικοποιεί συνολικά το μέχρι τώρα 
ισχύον, ψηφίστηκε δε σήμερα Σάββατο ΧΧ ΧΧΧΧΧΧ 2022 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής 
Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, που συγκλήθηκε και για το σκοπό αυτό, και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, 
από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
       Αθήνα, ΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ 2022 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας 
 
 
 
 
 
 
 
  Μακράκης Νίκος    Ραπάνου Γιώτα 
  Πρόεδρος     Γεν. Γραμματέας 


