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1. Τις διατάξεις:                                                                                                                                           
α) Του άρθρου 28 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός 
αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
β) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».
γ) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
δ) Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Tου Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».
στ) Του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως ισχύει.
2. Την υπ΄ αριθμ. 28101/656/597/325/31.10.2014 (ΦΕΚ 2994 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου».
3. Την υπ’ αριθμ. Γ/31413/16.12.1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού με την 
οποία αναγνωρίσθηκε ως φίλαθλη αθλητική ομοσπονδία η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 
Σόφτμπολ.
4. Το υπ’ αριθμ. 15897/9.7.2012 έγγραφό μας προς τις ομοσπονδίες ατομικών αθλημάτων 
με το οποίο κλήθηκαν οι ομοσπονδίες να γνωστοποιήσουν άμεσα στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού την αθλητική δραστηριότητα των σωματείων μελών τους για τα έτη 2009, 2010, 
2011 και 2012. 
5. Το υπ’ αριθμ. 177/18.9.2012 έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Σόφτμπολ, 
από το οποίο προκύπτει ότι το έτος 2009 αγωνιστική δραστηριότητα είχαν επτά (7) 
σωματεία εκ των οποίων ένα δεν έχει αθλητική αναγνώριση και δύο υπέβαλαν αίτημα 
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χορήγησης αθλητικής αναγνώρισης το έτος 2013, τα δε έτη 2010 και 2011 αγωνιστική 
δραστηριότητα είχαν πέντε (5) σωματεία εκ των οποίων το ένα υπέβαλε αίτημα χορήγησης 
αθλητικής αναγνώρισης το έτος 2013.
6. Το υπ’ αριθμ. 5246/18.2.2014 έγγραφό μας προς την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 
Σόφτμπολ με το οποίο: α) διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθμ. 113/10.2.2014 αναφορά του 
σωματείου μέλους της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ β) ζητήθηκε να γνωστοποιηθεί 
η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της και γ) ζητήθηκε να αποσταλούν καταστάσεις των 
σωματείων μελών της από το έτος 2012.
7. Τα υπ’ αριθμ. 97/27.3.2014 και 98/27.3.2014 έγγραφα της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Σόφτμπολ για τη σωματειακή της βάση και, αντίστοιχα, για τη σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της.    
8. Το υπ’ αριθμ. 16656/4.6.2014 έγγραφό μας προς την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 
Σόφτμπολ με το οποίο της διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθμ. 118/9.4.2014 αναφορά του σωματείου 
μέλους της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ και τέθηκε προθεσμία για την κατάθεση 
των απόψεών της μέχρι 9.6.2014.
9. Το υπ’ αριθμ. 17888/13.6.2014 έγγραφό μας προς την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 
Σόφτμπολ με το οποίο παρατάθηκε η ως άνω προθεσμία μέχρι 18.6.2014, κατόπιν 
αιτήματός της.
10. Το υπ’ αριθμ. 21430/15.7.2014 έγγραφό μας προς την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 
Σοφτμπολ με το οποίο:
α) της γνωστοποιήθηκε ότι από τον έλεγχο των στοιχείων που υπέβαλλε διαπιστώνεται ότι:
α1) Ο πίνακας αποδεκτών της πρόσκλησης για την τακτική γενική συνέλευση της 
20ης/8/2008 περιλαμβάνει εννέα (9) σωματεία, εκ των οποίων δύο (2) σωματεία δεν έχουν 
λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπoλ (καθόσον έχουν καταθέσει 
σχετική αίτηση, πλην όμως δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), 
ψήφισαν δε όλα τα σωματεία.
α2) Ο πίνακας αποδεκτών της πρόσκλησης για την έκτακτη γενική συνέλευση της 
9ης/3/2009 περιλαμβάνει τέσσερα (4) σωματεία εκ των οποίων το ένα (1) δεν έχει λάβει την 
ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπoλ (καθόσον έχει καταθέσει σχετική 
αίτηση, πλην όμως δεν έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), ψήφησαν δε 
μόνο δύο (2) σωματεία.
α3) Ο πίνακας αποδεκτών της πρόσκλησης για την έκτακτη γενική συνέλευση της 
26ης/7/2010 περιλαμβάνει επτά (7) σωματεία εκ των οποίων τα δύο (2) σωματεία δεν έχουν 
λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπoλ (καθόσον έχουν καταθέσει 
σχετική αίτηση, πλην όμως δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), 
ψήφησαν δε μόνο δύο (2) σωματεία.
α4) Ο πίνακας αποδεκτών της πρόσκλησης για την τακτική γενική συνέλευση της 
10ης/1/2011 περιλαμβάνει τέσσερα (4) σωματεία εκ των οποίων ένα (1) σωματείο δεν έχει 
λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπoλ (καθόσον έχει καταθέσει 
σχετική αίτηση, πλην όμως δεν έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), 
ψήφησαν δε τρία (3) σωματεία.
α5) Ο πίνακας αποδεκτών της πρόσκλησης για την έκτακτη γενική συνέλευση της 
2ης/12/2012 περιλαμβάνει τέσσερα (4) αθλητικά σωματεία εκ των οποίων ένα (1) σωματείο 
δεν έχει λάβει την αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπoλ (καθόσον έχει καταθέσει 
σχετική αίτηση, πλην όμως δεν έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), 
ψήφησαν δε όλα τα σωματεία.
α6) Ο πίνακας αποδεκτών της πρόσκλησης για την έκτακτη γενική συνέλευση της 
26ης/6/2013 περιλαμβάνει πέντε (5) σωματεία εκ των οποίων τα δύο (2) δεν έχουν λάβει την 
αθλητική αναγνώριση στο  άθλημα  του σόφτμπoλ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
(καθόσον έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, πλην όμως δεν έχουν προσκομίσει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά), ψήφησαν δε όλα τα σωματεία.
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α7) Στην κατάσταση αγωνιστικής δραστηριότητας έτους 2009 εμφανίζονται επτά (7) 
σωματεία, εκ των οποίων τα τρία (3) δεν έχουν αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του 
σόφτμπολ.
α8) Στην κατάσταση αγωνιστικής δραστηριότητας έτους 2010 εμφανίζονται (5) σωματεία εκ 
των οποίων το ένα (1) δεν έχει αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπολ.
α9) Στην κατάσταση αγωνιστικής δραστηριότητας έτους 2011 εμφανίζονται (5) σωματεία εκ 
των οποίων το ένα (1) δεν έχει αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπολ.
β)  Τέθηκε στην Ομοσπονδία προθεσμία μέχρι 31.7.2014 για την κατάθεση των απόψεών 
της. 
11. Το υπ’ αριθμ. 21079/14.7.2014 έγγραφό μας προς είκοσι τρία (23) σωματεία μέλη της 
Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Σόφτμπολ, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
καταστάσεις αθλητικής δραστηριότητας των ετών 2009 έως και 2012 που απέστειλε η εν 
λόγω Ομοσπονδία, με το οποίο τέθηκε προθεσμία μέχρι 31.7.2014 για την κατάθεση των 
απόψεων τους.
12. Τα υπ’ αριθμ. 89/26.8.2014 και 191/17.9.2014 έγγραφα των σωματείων ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και, αντίστοιχα, ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙ με τα οποία τα εν λόγω σωματεία δηλώνουν ότι ουδέποτε 
καλλιέργησαν το άθλημα του σόφτμπολ.
13. Το υπ’ αριθμ. 249/15.9.2014 έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας 
Σόφτμπολ με το οποίο απέστειλε καταστάσεις αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων 
μελών της για τα έτη 2012, 2013 και 2014, από το οποίο προκύπτει ότι το έτος 2012 
αθλητική δραστηριότητα είχαν έξι (6) σωματεία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είχαν λάβει 
αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του σόφτμπολ, το δε έτος 2013 αθλητική 
δραστηριότητα είχαν έξι (6) σωματεία εκ των οποίων τα τέσσερα είχαν λάβει αθλητική 
αναγνώριση στο άθλημα του σόφτομπολ, ενώ τα δύο είχαν υποβάλλει αίτημα αθλητικής 
αναγνώρισης πλην όμως δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
14. Το υπ’ αριθμ. 32392/9.10.2014 (ορθή επανάληψη 17.10.2014) έγγραφό μας προς την 
Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Σοφτμπολ με το οποίο της γνωστοποιήθηκε ότι από τον 
έλεγχο των στοιχείων αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων μελών της για την 
περίοδο 2009-2013 διαπιστώθηκε ότι αθλητική δραστηριότητα είχαν μόνο πέντε (5) 
σωματεία με αθλητική αναγνώριση και συγκεκριμένα τα σωματεία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΙΡΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 2004, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ, καθόσον τα σωματεία ΝΑΥΤΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΩΨ έχουν αθλητική αναγνώριση, όμως δεν έχουν αθλητική 
δραστηριότητα, τα σωματεία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. 
ΚΟΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΡΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΗ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑμεΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ και 
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ δεν έχουν αθλητική αναγνώριση, τα δε σωματεία 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΠΑΤΡΩΝ, 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ και 
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Ο ΦΑΡΟΣ 
έχουν υποβάλλει αίτημα αθλητικής αναγνώρισης στο άθλημα του σόφτμπολ, πλην όμως 
δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
15. Το υπ’ αριθμ. 271/11.11.2014 έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας 
Σόφτμπολ με το οποίο απέστειλε Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσής της στις 
31.10.2012, στην οποία συμμετείχαν τρία (3) σωματεία από τα τέσσερα (4) που έχουν 
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δικαίωμα ψήφου και στην οποία αποφασίσθηκε η διαγραφή τριάντα επτά (37) σωματείων 
μελών της λόγω πολυετούς αποχής τους από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
16. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/312824/1374/793/343/3-12-2014 (ΑΔΑ: 
7ΥΑ3Γ-6Ψ7) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με την οποία ανακλήθηκε η 
αθλητική αναγνώριση είκοσι δύο (22) σωματείων μελών της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Σόφτμπολ, επειδή δεν είχαν αθλητική δραστηριότητα τουλάχιστον τα έτη 
2012 και 2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Γ/31412/16.12.1997 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Αθλητισμού με την οποία αναγνωρίσθηκε ως φίλαθλη αθλητική ομοσπονδία η Ελληνική 

Φίλαθλη Ομοσπονδία Σόφτμπολ, κωδικός ΓΓΑ ΟΤ53 και την υπαγωγή του αθλήματος του 

σόφτμπολ στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Γ.Ο.)
Η ανάκληση γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2725/1999, 

επειδή τα σωματεία μέλη της ομοσπονδίας που έχουν αθλητική αναγνώριση περιορίζονται 
σε πέντε (5), ενώ τρία (3) ακόμη σωματεία έχουν υποβάλλει αίτημα αθλητικής αναγνώρισης 

στο άθλημα του σόφτμπολ, αλλά δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

                                                                                                                                                                                           

                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                   

                                                              

    
 

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Κοινοποίηση
1. Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Σόφτμπολ
Κηφισίας 37 Ο.Α.Κ.Α. Κτίριο Δ (πρώην ξενώνες), 151 23 Μαρούσι 
2. Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
Λ. Κηφισίας 37 ΟΑΚΑ Κτίριο ΕΚΑΕ (πρώην ξενώνες)
Έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού, 151 23 Μαρούσι
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52
15233 Χαλάνδρι Αττικής
4. ΕΦΙΠ
 Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52
15233 Χαλάνδρι Αττικής
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Τμήμα Προστασίας Οικονομίας 
Λ. Αλεξάνδρας 173, 115 22 Αθήνα  
6. ΣΔΟΕ 

Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα
7. Περιφέρεια Αττικής 

Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού  
Σταδίου 60 10564 Αθήνα 

   8. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  
Κατεχάκη 56 11525 Αθήνα     

ΑΔΑ: Ω3ΤΙΓ-ΦΓ0



Σελίδα 5 από 5

 Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού
3. Γενική Διευθύντρια Αθλητισμού 
4. Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού 
5. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
6. Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού & Αθλοπαιδιών
7. Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού (για ενέργεια )
8. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού
9. Τμήμα Αθλητικών Φορέων

ΑΔΑ: Ω3ΤΙΓ-ΦΓ0


