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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ με τίτλο: «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» 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

ΜΕΡΟΣ Α: ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις: Αφενός ορίζεται ότι  κατ’ εξαίρεση, δύναται ο εν ενεργεία 

προπονητής αθλήματος να είναι και μέλος σωματείου, που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 

άθλησης και να μετέχει στο Δ.Σ. και στα άλλα καταστατικά όργανα του σωματείου, εφόσον  

ως αθλητής έχει κατακτήσει 1η έως 8η θέση σε ολυμπιακούς αγώνες, ως αναγνώριση της 

προσφοράς των εν λόγω υψηλού επιπέδου αθλητών στον αθλητισμό, οι οποίοι λόγω της 

αυξημένης και εξειδικευμένης εμπειρίας τους μπορούν να εισφέρουν τα μέγιστα και στις 

διοικήσεις των αθλητικών φορέων, αφετέρου εντάσσονται τα αθλήματα της αντισφαίρισης 

και της τοιχοσφαίρισης στην κατηγορία των εξαιρέσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν., κατά 

την οποία δύνανται οι αθλητές να εγγράφονται ως μέλη σε σωματεία και να μετέχουν στα 

όργανα του αθλητικού σωματείου, της ένωσης ή της ομοσπονδίας, εφόσον έχουν 

συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, ενώ τέλος θεσπίζεται κώλυμα για εμπόρους, 

κατασκευαστές και εφαρμοστές   μηχανικών ή ηλεκτρονικών μερών οχημάτων ως προς το 

δικαίωμα συμμετοχής τους στη διοίκηση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων νομικών 

προσώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επιπλέον γίνεται προσθήκη του αθλήματος της 

γυμναστικής στον κατάλογο των αθλημάτων, για τα οποία κατ’ εξαίρεση δεν θα ισχύουν οι 

περιορισμοί της παρ. 4 του άρθρου 3. 

Ως προς τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, περιορίζεται το 

περιεχόμενο της απαιτούμενης από τον νόμο βεβαίωσης της αθλητικής ένωσης ή της 

ομοσπονδίας στην πιστοποίηση μόνον της εγγραφής του σωματείου ως μέλους τους και δεν 

απαιτείται πλέον στη βεβαίωση αυτή να πιστοποιείται η συγκέντρωση και των λοιπών 

προϋποθέσεων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα καταστατικά τους, ενώ προβλέπεται 

μία διαδικασία σιωπηρής και κατά πλάσμα δικαίου έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης. 

Περαιτέρω επιδιώκεται η εφαρμογή ενός νέου πλαισίου στην ανάδειξη των διοικήσεων των 

αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων και σωματείων, βασισμένο σε συνθήκες διαφάνειας. 

Σκοπός είναι, μέσα από νόμιμες εκλογικές βάσεις και αξιοκρατικές διαδικασίες, με την 

κατάργηση των σωματείων «σφραγίδων», την κατοχύρωση ενός εκλογικού σώματος 

αναγνωρισμένου από τις Ομοσπονδίες και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μέσω της 

καταχώρισής του στο Μητρώο, αλλά και μέσα από ένα νέο σύστημα «ενισχυμένης 

αναλογικής» ψηφοφορίας, να αναδειχθούν ανανεωμένες διοικήσεις, οι οποίες θα 

εργαστούν για την υγιή ανάπτυξη του αθλητισμού. Επιπλέον  απλοποιούνται οι διαδικασίες 

χορήγησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στα Σωματεία, τα οποία έχουν περιθώριο δύο (2) 
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έτη να την αποκτήσουν, ειδάλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από την Ένωση ή την 

Ομοσπονδία τους και έως ότου να την αποκτήσουν, δεν μπορούν να μετέχουν σε 

Πανελλήνιους αγώνες. 

Επιπλέον, με το ισχύον εκλογικό σύστημα «απλής αναλογικής», μέσω του οποίου 

προκύπτουν οι διοικήσεις, παρουσιάζονται φαινόμενα δυσλειτουργίας και αδυναμίας λήψης 

αποφάσεων. 

Επίσης προκαλούνται ζητήματα με τις επιβραβεύσεις των διακριθέντων σε αγώνες αθλητών, 

λόγω μη συμμετοχής σε αυτούς του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού σωματείων με ειδική 

αθλητική αναγνώριση ή αθλητών που ανήκουν σε τέτοια σωματεία.   

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται εκπροσώπηση στην ενδεκαμελή ολομέλεια της 

Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής των επιμέρους φορέων, ήτοι της 

Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), της Ομοσπονδίας 

Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και των 

Παραολυμπιονικών, εισάγεται δε ως εξαίρεση στη θέσπιση αναγνώρισης μίας μόνο 

αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, η αναγνώριση δυνατότητας σύστασης 

Ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων, λόγω της ιδιαιτερότητας 

του συγκεκριμένου αθλήματος και του μειωμένου αριθμού αθλητών με την εν λόγω 

αναπηρία.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιδιώκεται κυρίως η 

προσαρμογή στα ισχύοντα δεδομένα της έννομης τάξης. Ειδικότερα: 

α) προβλέπεται η τήρηση στη ΓΓΑ μητρώου προπονητών, β) ορίζεται ότι η υποχρέωση 

απασχόλησης προπονητή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πέραν των 

προβλεπομένων με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από απλή γνώμη (και όχι πρόταση) της οικείας Ομοσπονδίας, γ) οι εν ενεργεία 

αθλητές θα μπορούν να ασκούν παράλληλα  προπονητική δραστηριότητα, αρκεί να είναι 

κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή, σύμφωνα με τα όσα νομίμως ισχύουν.  

Εξακολουθεί να μην επιτρέπεται η δυνατότητα ενός αθλητή να είναι προπονητής στην ίδια ή 

σε άλλη ομάδα της κατηγορίας, στην οποία αγωνίζεται. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα 

κατ΄εξαίρεση στον εν ενεργεία αθλητή της ιππασίας να ασκεί παράλληλα και χωρίς όρους και 

προπονητική δραστηριότητα, δ) Απαλείφεται το ανώτατο όριο των διακοσίων πενήντα 

(250,00) ευρώ που τίθεται σήμερα σχετικά με το ποσό των διδάκτρων εκάστου υποψηφίου 

στις περιοδικές σχολές προπονητών που ιδρύει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η 

προτεινόμενη διάταξη ανταποκρίνεται σε αίτημα της πλειοψηφίας των αθλητικών 

ομοσπονδιών, έτσι ώστε να μπορούν  να οργανώνουν πιο εύκολα σχολές σε συνεργασία με 

την ΓΓΑ. 

Επιπλέον, εισάγεται η έννοια του «Εκπαιδευτή» των αθλημάτων της σκοποβολής και της 

τοξοβολίας, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά σε ερασιτεχνικά 

σωματεία να αναθέτουν την εκπαίδευση των ανηλίκων αθλητών τους σε συγκεκριμένο 

ατομικό άθλημα ή κλάδο άθλησης, σε εκπαιδευτές με σύμβαση απασχόλησης άνευ 

ανταλλάγματος (οικειοθελούς προσφοράς), οι οποίοι τυγχάνουν έμπειροι αθλητές και οι 
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οποίοι θα είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου «Εκπαιδευτή» της οικείας αθλητικής 

Ομοσπονδίας. Η άσκηση της δραστηριότητας του «Εκπαιδευτή» δεν υποδηλώνει καθ' 

οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος. 

Εξαιρούνται τα αθλήματα του μπριτζ και του ζατρικίου από την υποχρέωση απασχόλησης 

προπονητή, αλλά και από την υποχρέωση έκδοσης κάρτας υγείας αθλητή, διότι αφενός μεν 

στα εν λόγω αθλήματα προέχει η πνευματική προσπάθεια με κατανάλωση κυρίως 

πνευματικής ενέργειας, αφετέρου δε σε καμία σχολή στην Ελλάδα δεν υπάρχει τμήμα 

απόκτησης πτυχίου προπονητή για τα εν λόγω πνευματικά αθλήματα. 

Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στις αθλητικές ομοσπονδίες, προκειμένου για αθλητές που 

δεν αγωνίζονται σε ΤΑΑ ή ΑΑΕ, με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του ν. 

2725/1999 που καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών 

αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή 

τους όργανα, να προβλέπουν δύο μεταγραφικές περιόδους εντός ενός χρόνου (αντί μία που 

ισχύει σήμερα) με μέγιστη διάρκεια εκάστης εξήντα (60) ημερών αντί 30 που προβλέπει η 

σήμερα ισχύουσα διάταξη.  

Καταργούνται τα κωλύματα μη αναγνώρισης διάκρισης στα σχολικά πρωταθλήματα 

ομαδικών αθλημάτων και μη εγγραφής στον ειδικό πίνακα της ΓΓΑ για μαθητές/τριες που 

μετεγγράφονται σε Λύκεια της ημεδαπής. 

Επιτρέπεται η μετεγγραφή διακεκριμένου αθλητή σε ΣΕΦΑΑ πλησιέστερα στην έδρα του 

σωματείου του, εφόσον το πανεπιστημιακό τμήμα εισαγωγής του δεν καλλιεργεί την 

ειδικότητα του αθλήματός με την οποία σημείωσε τη διάκριση του. 

Χορηγούνται οι παροχές για εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις και σε αρτιμελείς αθλητές - 

συνοδούς, που αγωνίζονται νομίμως, με βάση τους διεθνείς κανονισμούς εκάστου 

αθλήματος, σε αγώνες Ατόμων με Αναπηρίες. 

Ρυθμίζεται η αδειοδότηση των ιππικών εγκαταστάσεων ως  αμιγώς αθλητικών. 

Για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες(Κ.Α.Ε.), το σύνολο των ποσών που 

καταβάλλονται από μέλη των διοικήσεων ή μετόχους αυτών, λόγω δανείου ή ως ταμειακή 

διευκόλυνση, απαγορεύεται να ξεπερνά το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού τους 

κεφαλαίου. Μετά από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το παραπάνω 

ποσοστό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 

Επιπλέον, θεσμοθετείται μία διαδικασία «προαδειοδότησης» των Κ.Α.Ε. και των αντίστοιχων 

ομάδων, προκειμένου αυτές να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 

εθνικής κατηγορίας. Αυτό θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου από τον 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ως διοργανώτρια αρχή, των όρων και των προϋποθέσεων, με άλλα λόγια των 

κριτηρίων, συμμετοχής τους στη κορυφαία εθνική διοργάνωση καλαθοσφαίρισης, ήτοι στο 

πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας. Τέλος, με την προστιθέμενη παρ.6 στο άρθρο 17, οι 

Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών παρακρατούν για λογαριασμό 

του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.) από τις αποδοχές 

των καλαθοσφαιριστών τους - μελών του Π.Σ.Α.Κ., κατόπιν χορήγησης προς αυτές από τους 

καλαθοσφαιριστές ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια 

συνδρομή προς τον Π.Σ.Α.Κ., το οποίο αποδίδεται στον Π.Σ.Α.Κ. το αργότερο εντός δύο (2) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MAGGLINGEN / MACOLIN 
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Συστήνεται η Εθνική Πλατφόρμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών 

αγώνων που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014 που κυρώθηκε 

με τον ν. ν. 4639/2019 (Α΄185) , η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών ενάντια 

στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες αρχές και 

οργανισμούς, τον συντονισμό των δράσεων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών 

αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, τη 

λήψη και ανάλυση πληροφοριών για παράτυπα ή ύποπτa στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες, 

που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει 

προειδοποιήσεις. Επιπλέον, διαβιβάζει στις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς 

ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις 

νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση και συνεργάζεται με όλους 

τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων 

των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών. 

 

ΜΕΡΟΣ E: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) στην υπ’ αρ. 27/25.2.2020 

συνεδρίασή της αποφάσισε, με την προβλεπόμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που 

προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 3 του καταστατικού της, το οποίο κυρώθηκε και απέκτησε 

ισχύ νόμου με το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4639/2019 (Α΄ 185), να τροποποιήσει το ως άνω 

καταστατικό.  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων (69), που 

απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας 

Αγίου Κοσμά», του οποίου οι προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις θα κατεδαφιστούν για να 

υλοποιηθεί το πρόγραμμα ανάπλασης και ανοικοδόμησης του Ελληνικού από την εταιρεία 

Lamda Development ΑΕ. 

Επιδιώκεται η  δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, που θα ρυθμίζει την απαιτούμενη 

διαδικασία αδειοδότησης για την τοποθέτηση νέας γενιάς αεροϋποστηριζόμενων θόλων 

αθλητικών δραστηριοτήτων σε δημοτικούς και δημόσιους  ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπό αυστηρές προδιαγραφές, που θα εξασφαλίζουν αφενός 

την ασφάλεια των αθλουμένων και αφετέρου την προστασία του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος και της αισθητικής των πόλεων. 

Επιτρέπεται ρητά και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη διενέργεια προμηθειών 

μεταξύ των οικείων φορέων και του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου. Επίσης 

προστίθενται στους συμβαλλόμενους φορείς και τα αναπτυξιακά νομικά πρόσωπα των 

δήμων, ως αρμόδια για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων. 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  

ΜΕΡΟΣ Α: Μακροπρόθεσμοι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η επικράτηση 

διαφανών διαδικασιών στις αρχαιρεσίες και την ανάδειξη των διοικήσεων, με τη συμμετοχή 

νόμιμων αθλητικών φορέων, καταχωρημένων στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. και με ενεργή αθλητική 

δραστηριότητα και την ανάδειξη ανανεωμένων προσώπων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην 
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ανάπτυξη του αθλητισμού και την εισαγωγή καινοτόμων πολιτικών, ασκώντας διοίκηση 

ενισχυμένης αναλογικής. 

 

Επιπλέον, απλοποιείται το ζήτημα της απόκτησης αθλητικής αναγνώρισης των σωματείων, 

τα οποία θα μπορούν να μετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή 

ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτουν 

ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν το αργότερο 

εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, επιλύοντας το πρόβλημα της επιβράβευσης των 

διακριθέντων αθλητών, οι οποίοι την έχαναν λόγω μη συμμετοχής του ελάχιστου 

απαιτούμενου αριθμού σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση ή αθλητών που ανήκουν 

σε τέτοια σωματεία. 

 

ΜΕΡΟΣ Β: Επιδιώκεται η δικαιότερη και σύμφωνη με τις αρχές του αθλητισμού 

εκπροσώπηση στην ενδεκαμελή ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής 

Επιτροπής των επιμέρους φορέων και καλύπτεται η ανάγκη παροχής δυνατότητας ανάπτυξης 

του αθλήματος του ποδοσφαίρου, που καλλιεργείται από την ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα 

των ακρωτηριασμένων, λαμβανομένου υπόψιν του μειωμένου αριθμού αθλητών με τη 

συγκεκριμένη αναπηρία  (ακρωτηριασμός ή εγγενής ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων). 

 

ΜΕΡΟΣ Γ:  

Α.α) με την τήρηση στη ΓΓΑ του ηλεκτρονικού μητρώου προπονητών, επιτυγχάνεται η 

ενίσχυση της διαφάνειας και η εξυγίανση ενός επαγγελματικού κλάδου από τους πιο 

ευαίσθητους στο αθλητικό γίγνεσθαι, 

β) η επέκταση υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή και σε άλλες κατηγορίες με υπουργική 

απόφαση ύστερα από πρόταση της οικείας Ομοσπονδίας, το οποίο αποτελούσε 

προαπαιτούμενο,  δεν διευκόλυνε την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας,  

γ) Πολλοί εν ενεργεία αθλητές, κυρίως ερασιτεχνικών αθλημάτων, επιθυμούν να 

ακολουθήσουν και προπονητική καριέρα στο άθλημα, που υπηρετούν. Η προτεινόμενη 

διάταξη τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι ενεργοί αθλητές, δηλαδή να μην 

αναγκάζονται να διακόψουν την αθλητική τους καριέρα και να ασκούν παράλληλα  

προπονητική δραστηριότητα, κάτι που σήμερα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν επιτρέπεται. 

Εξακολουθεί να απαγορεύεται η δυνατότητα ενός παίκτη να είναι προπονητής στην ίδια ή σε 

άλλη ομάδα της κατηγορίας, στην οποία αγωνίζεται. Ως προς τον αθλητή της ιππασίας, ο 

οποίος μπορεί παράλληλα και άνευ όρων να ασκεί και προπονητική δραστηριότητα, αυτό 

οφείλεται στην  ιδιαιτερότητα του αθλήματος, στο οποίο οι προπονητές αναλαμβάνουν την 

προπόνηση τόσο του ιππέα όσο και του αλόγου και είναι απαραίτητο να διατηρούν ένα 

υψηλό επίπεδο ιππευτικής ικανότητας, το οποίο επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της αγωνιστικής 

δραστηριότητας. 

δ) Ακόμη, έχει παρατηρηθεί ότι η θέση ενός πλαφόν συνιστά τροχοπέδη ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που οι σχολές πρέπει να διοργανωθούν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες 

περιοχές, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι προπονητές των περιοχών αυτών να αναγκάζονται 

να ταξιδεύουν σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) για να τις παρακολουθήσουν 

Σχετικά με την εισαγωγή του «Εκπαιδευτή» υφίστανται ερασιτεχνικά σωματεία στα 

αθλήματα της τοξοβολίας και της σκοποβολής, ιδίως σε απομακρυσμένες από τα αστικά 

κέντρα περιοχές της Χώρας, τα οποία αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσλάβουν 
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προπονητή, με αποτέλεσμα είτε να αντιμετωπίζουν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις, 

προκειμένου να απασχολήσουν έναν προπονητή, είτε να εγκαταλειφθεί η άσκηση των εν 

λόγω αθλημάτων. 

Β. Με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς υφίσταται η αδικία να μην αναγνωρίζεται η διάκριση 

που σημειώνεται από μαθητή/τρια – αθλητή/τρια, προκειμένου να εισαχθεί αυτός/η στα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους, εφόσον η 

διάκριση αυτή επετεύχθη κατά το σχολικό έτος όπου αυτός/η μετεγράφη είτε από ένα Λύκειο 

της ημεδαπής σε ένα άλλο είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής, στα 

ομαδικά αθλήματα. Έτσι, προκαλούνται ανισότητες μεταξύ των 

μαθητών/μαθητριών –αθλητών/τριων, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, 

μεταγράφονται ελεύθερα από σχολείο σε σχολείο αλλά η νίκη τους, ενώ αναγνωρίζεται με 

σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν αναγνωρίζεται από τη 

Γ.Γ.Α. και δεν εγγράφονται στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α., χάνοντας αδικαιολόγητα ένα 

δικαίωμα που τους απονέμει ο νόμος. 

Επιπλέον, υφίσταται νομοθετικό κενό λόγω της μη ρητής συμπερίληψης της εγγραφής στον 

ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. και της μη ρητής χορήγησης παροχών σε αρτιμελείς 

αθλητές, που αγωνίζονται νομίμως, με βάση τους διεθνείς κανονισμούς εκάστου αθλήματος, 

σε αγώνες ατόμων με αναπηρίες. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αθλητές 

με αναπηρίες, τους οποίους καθοδηγούν, συνοδεύουν ή συνεπικουρούν, καθώς αποτελεί 

προφανή αξιολογική αντινομία να απολαμβάνουν τα σχετικά προνόμια και τις παροχές 

αποκλειστικά οι αθλητές με αναπηρία και καθόλου 

οι συνοδοί -  αθλητές, που επίσης αγωνίζονται νομίμως με βάση τους διεθνείς κανονισμούς 

στους αθλητικούς αγώνες ΑΜεΑ. 

Γ. Η δραματική συρρίκνωση των εσόδων που επέφερε στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες 

Εταιρείες (Κ.Α.Ε.) η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εξαιτίας της αγωνιστικής απραξίας 

και, ιδίως, της διαφαινόμενης και ορατής πλέον προοπτικής διεξαγωγής στο μέλλον όλων 

των αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών, και η συνακόλουθη άμεση αντανάκλαση της 

συρρίκνωσης αυτής στα ταμειακά τους διαθέσιμα, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για 

σημαντική επαύξηση του ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου τους, στο οποίο (ποσοστό) 

επιτρέπεται να ανέρχονται τα δάνεια και οι ταμειακές διευκολύνσεις εκ μέρους των μελών 

των διοικήσεών τους και των μετόχων τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προσκαίρως 

οι δεδομένες και σοβαρές ταμειακές δυσχέρειές τους. 

Σχετικά με την αδειοδότηση των Κ.Α.Ε. υφίσταται το πρόβλημα να αγωνίζονται στην πρώτη 

τη τάξει επαγγελματική κατηγορία καλαθοσφαίρισης, ομάδες, οι οποίες εμφανίζουν κατά τη 

διάρκεια της σεζόν οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Κρίνεται αναγκαίο επομένως να προβλεφθεί ένας 

επιπλέον έλεγχος των κριτηρίων συμμετοχής των ομάδων. 

Σχετικά με το καθεστώς της ετήσιας συνδρομής, οι Κ.Α.Ε. καίτοι εισπράττουν τις εν λόγω 

συνδρομές από τους καλαθοσφαιριστές τους κατά την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων 

αφαιρώντας τα αντίστοιχα ποσά από τις αποδοχές των αθλητών τους, στην πράξη αρνούνται 

να αποδώσουν τα ποσά αυτά στον Π.Σ.Α.Κ., με αποτέλεσμα ο τελευταίος να στερείται τη 
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βασικότερη πηγή των εσόδων του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες ταμειακές 

δυσχέρειες στον συνδικαλιστικό φορέα των επαγγελματιών καλαθοσφαιριστών. 

Δ. Στόχος της ρύθμισης ως προς τα έξοδα μετακίνησης αθλητών και ομάδων είναι να 

καμφθούν τα εμπόδια συμμετοχής στα εθνικά πρωταθλήματα των αθλητών και των 

αθλητικών ομάδων εν γένει αλλά κυρίως των απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι, λόγω 

της γεωγραφικής θέσης του τόπου διαμονής τους, αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες για 

τη μετακίνησή τους, ευρισκόμενοι έτσι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους αθλητές και τις 

αθλητικές ομάδες της υπόλοιπης χώρας. 

ΜΕΡΟΣ Δ: Ο ελληνικός αθλητισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με φαινόμενα χειραγώγησης των 

αγώνων, στους οποίους εμπλέκονται αθλητές, προπονητές, μέλη διοίκησης, παράγοντες των 

ομάδων και τις στοιχηματικές εταιρίες, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος. Τα 

φαινόμενα αυτά νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και υποβαθμίζουν το αθλητικό προϊόν, 

καθώς και την ενασχόληση της κοινωνίας με τον αθλητισμό. Για το λόγο αυτό αποτελούσε 

αναγκαιότητα η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 

καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων που υπογράφηκε στο 

Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014 και μετέπειτα η προβλεπόμενη σύσταση 

μιας Εθνικής Πλατφόρμας. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: Είναι αναγκαία η νομοθετική κύρωση της τροποποίησης του καταστατικού της 

Ε.Ο.Ε. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ:  

Α) Με τη θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα 

του συνόλου των εργαζομένων (69), που απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά», του οποίου οι προϋπάρχουσες 

εγκαταστάσεις θα κατεδαφιστούν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ανάπλασης και 

ανοικοδόμησης του Ελληνικού από την εταιρεία Lamda Development ΑΕ, με σκοπό αφενός 

μεν να μην καταστεί κενή ουσίας η απονομή του ευεργετήματος του διορισμού μέρους των 

υπαλλήλων (20) λόγω της εξαιρετικής διάκρισης που προβλέπεται με τις διατάξεις του 

άρθρου 27 του ν. 2166/1993 και εν συνεχεία με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 και αναπτύσσει 

εδώ και πολλά έτη τα έννομα αποτελέσματά της, αφετέρου δε να διασφαλιστεί η 

υπηρεσιακή κατάσταση και οι θέσεις εργασίας και των λοιπών υπαλλήλων (49), που έχουν 

διοριστεί υπό διαφορετικό νομικό καθεστώς στο Ε.Α.Κ.Ν. Αγ.Κοσμά.. 

Β) Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης περί σύστασης της εθνικής πλατφόρμας της 

Σύμβασης Macolin είναι η επικράτηση συνθηκών χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, 

οι οποίες θα προάγουν την υγιή αθλητική δραστηριότητα, με την συνεργασία όλων των 

αρμοδίων φορέων για την καταγραφή των χειραγωγημένων αγώνων. Επιπλέον στόχος είναι 

η ευαισθητοποίηση των μελών της κοινωνίας που εμπλέκονται με τον αθλητισμό, μέσα από 

την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η Εθνική Πλατφόρμα θα συμβάλει 

στην καταγραφή των χειραγωγημένων αγώνων και της παραβίασης νόμων ή αθλητικών 

κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση, αλλά και στη συνεργασία όλων των 

οργανισμών και των αρμοδίων αρχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των 

εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών. 
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Συνέπειες στην οικονομία 

Επισυνάπτεται έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Καταλληλότητα 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι δυνατό να επιτευχθούν μόνο δια της νομοθετικής οδού και 

όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου. 

 

Νομιμότητα 

Οι προωθούμενες διατάξεις είναι σύμφωνες με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και 

εντός του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προστασία του 

αθλητισμού ως συνταγματικώς κατοχυρωμένου θεσμού.  

 

Αρμοδιότητα 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

 

Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες για την 

κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής. 
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