
Θανάσης Βασιλειάδης, Β’ Αντιπρόεδρος – Γυμναστική 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας γεννήθηκε το 1954 στη 

Θεσσαλονίκη και υπήρξε ένας από τους πρώτους αθλητές και προπονητές ενόργανης 

γυμναστικής στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να ασχολείται με την ενόργανη το 1969 ως 

μαθητής του Χρήστου Χατζητάκη και συμμετείχε σε πανεπιστημιακούς αγώνες, 

καθώς και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 1973, ως αθλητής του Πανθεσσαλο-

νίκειου. Ως προπονητής, εργάστηκε στον Πανθεσσαλονίκειο (1977-1980) και 

συνεργάστηκε με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. επί σειρά ετών (1976-1977 και 1981-1985 ως συνεργάτης τεχνικός, 

1985-1994 ως ομοσπονδιακός τεχνικός). Παράλληλα, την περίοδο 1989-1992 υπήρξε 

αρχιπροπονητής της Εθνικής ομάδας ενόργανης γυναικών. Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Ενόργανης Γυμναστικής και πρωτοστάτησε στις κινήσεις για 

δημιουργία ανεξάρτητης Ομοσπονδίας γυμναστικής, με συνέπεια να αποχωρήσει από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ 

το 1994. 

Από το 1997 μέχρι το 2002, ο Θανάσης Βασιλειάδης εργάστηκε για την Ελληνική Γυμναστική 

Ομοσπονδία, έχοντας την οργανωτική ευθύνη για τις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις 

γυμναστικής που πραγματοποιούνταν επί ελληνικού εδάφους. Επίσης, υπήρξε υπεύθυνος της 

Εθνικής ομάδας ενόργανης ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2000 και στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του ίδιου έτους. Κατά τη διετία 2002-2003 είχε συνεργασία με την Ε.Γ.Ο. μόνο κατά τις 

περιόδους των μεγάλων διοργανώσεων και διετέλεσε με ιδιαίτερη επιτυχία Διευθυντής Αγώνων στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Ανδρών / Γυναικών της Πάτρας (2002) και στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο Ενόργανης της Θεσσαλονίκης (2003).  

Από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007 υπήρξε σύμβουλος του Υφυπουργού 

Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού, Γιώργου Ορφανού. Το 2006, είχε το γενικό 

συντονισμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Ανδρών / Γυναικών του Βόλου, ως 

Οργανωτικός Διευθυντής της διοργάνωσης.  

Ο Θανάσης Βασιλειάδης είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής (απόφοιτος του ΕΑΣΑ Θεσσαλονίκης) 

και επιπλέον υπήρξε καθηγητής στα ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 

το 1981 μέχρι το 1987. Εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας τον Ιούνιο του 

2007. Aπό το 2008 είναι μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενώ το 2009 

εκλέχτηκε στη θέση του Β' Αντιπροέδρου της ΕΟΕ και ακολούθησε δεύτερη θητεία στο ίδιο αξίωμα 

το 2013. 
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