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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ζάκυνθος, 30/ 09 /2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                     Αρ. Πρωτ.: 74193/12824      

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

             

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο                                          Προς: Αθλητικά Σωματεία Ν. Ζακύνθου 

Ταχ. κωδ.: 29100                                                                            

Τηλ : 2695360348,                            

Πληρ: Ιωάννη Κλάδης Μόρφης       

Τηλεομοιοτυπία:                   
E-mail : tmtap.zak@pin.gov.gr       

        
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Ν.4726/2020 τροποποίησης Ν.2725/1999 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως το Ν.4726/200 (ΦΕΚ 181
 

Α΄/18-09-2020) με θέμα 

«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι 

συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4726/2020: 
1. Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν 

να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του 
ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και7 του παρόντος. ΄Εως ότου 
γίνει η προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου κατισχύουν κάθε 
διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που 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. 

2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική 
ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
χορήγηση της αναγνώρισης αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δε δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πλήρη και άμεση εναρμόνηση σας, εντός των 

αναγραφόμενων προθεσμιών, στον προαναφερόμενο νόμο και να κοινοποιήσετε στην υπηρεσία 

μας τα τροποποιημένα καταστατικά.  

 
     

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Τατιάνα Παντελιού 
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