
  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Αρ. αθλ. αναγν. ΦΡ 51        

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 

 

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ΟΑΚΑ – Λ. Σπύρου Λούη 1 – ΤΚ 15123 – Μαρούσι 
Ποδηλατοδρόμιο (Α’ Επίπεδο) – Είσοδος ΣΤ’ από Λ. Σπύρου Λούη 

t: 210 68 92 000 f: 210 68 92 002 s: www.omae-epa.gr  e: info@omae-epa.gr 

 

 

Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2022 

Προς Σωματεία, μέλη της ΟΜΑΕ 

Θέμα: "Παράταση Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης Τροποποίηση Καταστατικού για Ευθυγράμμιση με 

Ν.2725/99" 

Στις 6/6/2022 ψηφίστηκε ο Ν.4938/22 (ΦΕΚ 109/Α//6-6-2022) στο άρθρο 151 του οποίου τροποποιεί την 

 παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 σε ότι αφορά την «Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού 

αθλητικών σωματείων,…»  

Η συγκεκριμένη τροπολογία δίνει παράταση έως τις 31/12/2022, στην προθεσμία εναρμόνισης των 

Καταστατικών αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών.  

Ακολουθεί το άρθρο 151 του Ν.4938/22 όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 109/Α//6-6-2022. 

Άρθρο 151 

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών 

ομοσπονδιών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς 

την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών 

σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 

1διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές 

ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή 

του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις 

αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά 

παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του 

καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής 

καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η 

ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 

2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω 

νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής 

αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.». 

 

Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

Δημήτριος Μιχελακάκης  Αναστάσιος Καρκάνης 

http://www.omae-epa.gr/

