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ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Αθλητισμού                                                    Θεσσαλονίκη 25 / 5 / 2015 
κ. Σταύρο Κοντονή                                                                                 Αρ. Πρωτ. 6131 
 
 
               Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ  

 
Στον απόηχο της ψήφισης του νόμου 4326/2015 – ΦΕΚ 49 Α’ 13-5-2015, 

«Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» με τις 
ρυθμίσεις του οποίου σε αρκετά μεγάλο βαθμό συμφωνούμε, σας κοινοποιούμε επιστολή 
που αποστείλαμε το 2010 στον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Παναγιώτη Μπιτσαξή 
(τότε δεν υπήρχε υφυπουργός αρμόδιος για τον αθλητισμό) με την οποία θέταμε όλες τις 
παραμέτρους που αφορούν το εξαιρετικά σοβαρό αλλά και σύνθετο θέμα της άσκησης 
του επαγγέλματος του προπονητή αθλημάτων και σας παρακαλούμε να αναλάβετε 
άμεσα τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να δοθεί οριστικά λύση στο 
σημαντικό αυτό ζήτημα. Την ίδια επιστολή είχαμε αποστείλει και στους επόμενους 
επικεφαλείς του ελληνικού αθλητισμού (υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς) και δεν την 
επικαιροποιήσαμε σκόπιμα, προκειμένου να λάβετε γνώση της διαχρονικής εξέλιξης της 
όλης κατάστασης. Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία όσων περιλαμβάνει εξακολουθεί να 
ισχύει.  

Για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα σας ενημερώνουμε ότι στο μεσοδιάστημα 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1732/2001 (τμήμα Δ’) Απόφαση του ΣτΕ για το θέμα (σας την 
κοινοποιούμε) η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «…….., το άρθρο 37 του ν. 75/75 (Α' 138), 
ως ίσχυε αρχικώς, όριζε ότι «Το επάγγελμα του προπονητού δύναται ν' ασκώσι μόνον οι  
κεκτηµένοι παρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικής αδείας, ως και οι απόφοιτοι 
της Εθνικής Ακαδημίας Σωµατικής Αγωγής διά τα αθλήµατα άτινα εδιδάχθησαν». Στη 
συνέχεια, µε το άρθρο 31 του ν. 2725/99 (Α' 121) ορίσθηκαν τα εξής «1. Η άσκηση του 
επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη  
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού .... 2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του 
επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται : α) πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή 
ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του 
εξωτερικού, ... ». Περαιτέρω, σύμφωνα µε τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 136 παρ. 5 του 
αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 παρ. 14 του ν. 3057/2002 (Α' 239): «Οι 
άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα 
που εδιδάχθησαν, µε την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο 
αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 σε 
αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται µε 
βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα στα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη 
ειδικότητα, άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους  
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Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που 
βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.»  
4. Επειδή, εν προκειμένω, ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής  
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παραρτήματος Σερρών) 
κτηθέντος το έτος 1993. Στις 16.5.2006, ο αιτών υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
προπονητή αντισφαίρισης, η οποία του χορηγήθηκε µε την πράξη 22522/17.5.2006 του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και, στη συνέχεια, στις 24.8.2006, υπέβαλε αίτηση για να λάβει 
άδεια προπονητή κλασσικού αθλητισμού, συνυποβάλλοντας βεβαίωση του «Γ.Α.Σ. 
Αναγέννηση Άρτας», σύμφωνα µε την οποία ο αιτών διετέλεσε προπονητής στο στίβο από 
31.11.1993 έως 30.11.1994 και από 20.2.1996 έως 31.12.1998. Με την πράξη 
7580/15.2.2007 του - µε εντολή Υφυπουργού Πολιτισμού υπογράφοντος - Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της «Επιτροπής 
για την αντιμετώπιση θεμάτων εφαρμογής του νέου αθλητικού νόμου 2725/1999» (πρακτικό 
239/10.10.2006), χορηγήθηκε στον αιτούντα άδεια προπονητή κλασσικού αθλητισμού. 
Τέλος, µε την ήδη προσβαλλόμενη πράξη, η άδεια αυτή ανακλήθηκε, µε την αιτιολογία ότι η 
χορήγησή της ήταν µη νόµιµη, διότι το µεν αρ. 31 του ν. 2725/99 απαιτεί για τη χορήγηση 
της άδειας προπονητή σε συγκεκριμένο άθλημα πτυχίο ΤΕΦΑΑ µε πρώτη ή κύρια 
ειδικότητα στο άθλημα αυτό, η δε  μεταβατική διάταξη του άρθρου 136 αναφέρεται σε 
πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ χωρίς δίπλωμα ειδικότητας και, άρα, δεν καλύπτει την περίπτωση του 
αιτούντος, ο οποίος είχε δίπλωμα ειδικότητας στην αντισφαίριση.  
5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο πτυχίο που έλαβε ο αιτών 
από το ΤΕΦΑΑ Σερρών το έτος 1993 και του οποίου η νοµιµότητα δεν μπορεί να ελεγχθεί 
παρεμπιπτόντως, αναφέρεται μόνον ότι αυτός «κρίθηκε άξιος πτυχίου του Τµήµατος 
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, µε βαθµό 7,14». Στο εν λόγω πτυχίο 
δεν αναγράφεται ότι χορηγήθηκε στον αιτούντα πτυχίο µε ειδικότητα αντισφαίρισης. Ούτε 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «δίπλωμα ειδικότητας», κατά την έννοια της µμεταβατικής 
διάταξης του άρθρου 136 παρ. 5 του ν. 2725/99, το υπάρχον στο φάκελο, από 26.11.1993, 
αυτοτελές «πιστοποιητικό» του αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος, του οποίου, μάλιστα, η 
αυτοτελής έκδοση δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε διάταξη της ισχύουσας για τα ΤΕΦΑΑ 
νοµοθεσίας, και στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών παρακολούθησε µε επιτυχία την 
ειδικότητα του αθλήματος «αντισφαίριση», δεδομένου, άλλωστε, ότι, σύμφωνα µε το άρθρο 
6 παρ. 2 του ν. 1268/82 (προστεθέν µε το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/83), όπως ίσχυε τον 
κρίσιμο χρόνο λήψης του πτυχίου του αιτούντος, για τον καθορισμό κατευθύνσεων και 
ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τµήµα Σχολής ΑΕΙ, απαιτείτο προεδρικό 
διάταγμα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί εν προκειμένω. Ενόψει αυτών, δεν μπορούσε να 
αντιταχθεί στον αιτούντα, κατά την εφαρμογή της ως άνω μεταβατικής διάταξης, ότι κατείχε 
«δίπλωμα ειδικότητας» σε άλλο άθλημα, και δεν κωλυόταν, συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, η 
χορήγηση άδειας προπονητή κλασσικού αθλητισμού. Ως εκ τούτου, ο αιτών μπορούσε, από 
την άποψη αυτή, να υπαχθεί στη μεταβατική  ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 
136 παρ. 5 του ν. 2725/99 και να λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στον 
κλασσικό αθλητισμό, εφόσον, κατά την εκτίμηση της Διοικήσεως, είχε διδαχθεί το αντικείμενο 
αυτό κατά τη φοίτησή του στο ΤΕΦΑΑ και ασκούσε το επάγγελμα του προπονητή κλασσικού 
αθλητισμού επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 σε αθλητικό 
σωματείο. Συνεπώς, είναι µη νόµιµη η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία στηρίζεται στην  
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εσφαλμένη πραγματική βάση ότι ο αιτών διέθετε «δίπλωμα ειδικότητας» στο άθλημα της 
αντισφαίρισης.».  

Εκδόθηκαν επίσης στο μεσοδιάστημα ο Ν. 4170/2013 ο οποίος με την παρ. 2 του 
άρθρου 78 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 136 του Ν. 2725/1999 και ο Ν. 3919/2011 
ο οποίος με το άρθρο 3 «Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης 
διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων» οδήγησε στην ισχύουσα σήμερα  
διαδικασία «Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή ………..» μέσω Αίτησης – 
Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και τη συνυποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Προέκυψε τέλος στο μεσοδιάστημα, η αναγνώριση σε 
εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους κολλεγίων σε 
παρεμφερή με την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού αντικείμενα. 

 
Κύριε Υφυπουργέ 

 Με την ανάγνωση της επισυναπτόμενης επιστολής θα αντιληφθείτε την ιδιομορφία 
και την πολυπλοκότητα του θέματος. Εμείς απλώς θέλουμε να προσθέσουμε ότι δεν 
κατανοούμε γιατί το 2015 πρέπει ένα υπουργείο ή μια Γενική Γραμματεία να λειτουργεί 
σχολές προπονητών με υπουργική απόφαση και μέσω των υπαλλήλων της και να 
απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα και γιατί να συμβαίνει αυτό από όλα τα υπουργεία και 
τις γενικές γραμματείες μόνο με τη Γ.Γ.Α., τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν 5 
πανεπιστημιακά τμήματα (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) που κάνουν αυτή τη δουλειά. Φαντασθείτε το ίδιο να 
συνέβαινε π.χ. με τις σχολές του εμπορικού ναυτικού, τις σχολές τουριστικών 
επαγγελμάτων, κλπ, και τι θα γινόταν με τα αντίστοιχα υπουργεία που τις εποπτεύουν αν 
επιχειρούσαν να τις λειτουργήσουν με αυτό τον τρόπο. Είναι αδιανόητο μια προ δεκαετιών 
«εφεύρεση» - οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. -, η οποία στην εποχή της μπορεί να 
κάλυπτε υπαρκτές ανάγκες, να εξακολουθεί να βρίσκει εφαρμογή ακόμα και σήμερα με 
50.000 απόφοιτους – άνεργους πτυχιούχους φυσικής αγωγής και αθλητισμού.   

 
Κύριε Υφυπουργέ 

Με την ευκαιρία της παρούσας επιστολής και επειδή πιστεύουμε ότι τα προβλήματα 
του ελληνικού αθλητισμού χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση θέλουμε να σας επισημάνουμε 
μερικά από τα πλέον σημαντικά και να καταθέσουμε παράλληλα τις προτάσεις μας για την 
επίλυσή τους.  

Θα θεωρούσαμε λοιπόν σημαντική παράλειψη, να μην αναφερθούμε, ακροθιγώς 
έστω, και στα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν γενικότερα τον Ελληνικό αθλητισμό και 
στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού αθλητικού οικοδομήματος.  

Άλλωστε, με πρόσφατες δηλώσεις σας έχετε προαναγγείλει την προετοιμασία για 
την ψήφιση ενός νέου αθλητικού νόμου και πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις μας μπορούμε 
να συμβάλλουμε δημιουργικά στην κατάρτισή του.  

 
Κύριε Υφυπουργέ 

Ήδη η υποχρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού εδώ και πολλά χρόνια, αλλά 
και η κακή οργάνωσή του έχουν προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. 

Επιπροσθέτως, είναι ολοφάνερο ότι ο Ελληνικός αθλητισμός εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια έχει προβλήματα διαφάνειας, αξιοπιστίας και αξιοκρατίας. Στην ουσία έχει 
πρόβλημα δημοκρατίας. 
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Μονοπαραταξιακές διοικήσεις στις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες και τις 

αθλητικές ενώσεις, χωρίς εσωτερικό οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, αδιαφάνεια, απόλυτη 
επικράτηση του παραγοντισμού, ρουσφέτια, «συναλλαγές», αναξιοκρατία, νεποτισμός - 
οικογενειοκρατία, διοικητική ανεπάρκεια και απουσία οράματος και σχεδιασμού για το 
μέλλον είναι μερικά από τα φαινόμενα που εμφανίζονται με εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα.  

Χαρακτηριστικά μόνο θα αναφερθούμε σε παραδείγματα τρόπου διοίκησης 
ομοσπονδιών, σταχυολογώντας μερικά μόνο σημεία από πορίσματα του ελεγκτικού 
συμβουλίου της Γ.Γ.Α. μετά από έλεγχους που διενεργήθηκαν παλαιότερα σε κάποιες 
ομοσπονδίες ……. «Τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας συνήψαν συμβάσεις εργασίας με 
συγγενικά τους πρόσωπα, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας», «Η ομοσπονδία 
ενώ είχε υποχρέωση να απασχολεί προπονητές κατόχους νόμιμης άδειας, σύνηψε 
συμβάσεις και απασχολούσε άτομα ως προπονητές, που ασκούσαν παρανόμως το 
επάγγελμα του προπονητή», «Σωματεία συμμετείχαν στις γενικές συνελεύσεις της 
ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, του 
καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού διοίκησης». Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν 
επιβεβαιώθηκαν τα αναγραφόμενα στα πορίσματα και αν προέκυψαν οι κατά νόμω 
προβλεπόμενες συνέπειες.   

 
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει όσα προαναφέραμε είναι ο 

άκρατος παραγοντισμός, που έκανε έλληνα παράγοντα προκειμένου να διατηρήσει τη θέση 
του στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία του αθλήματος, να κατέβει στις αντίστοιχες εκλογές – τις 
οποίες ευτυχώς και έχασε – ως υποψήφιος των Σκοπίων και με το έμβλημα MKD, δίπλα 
στην υποψηφιότητά του.   

Το καλύτερο όμως συνέβη από τοπική ένωση μεγάλου αθλήματος λίγα χρόνια πριν, 
η οποία διέκοψε αναίτια όλα τα πρωταθλήματά της επί δύο εβδομάδες πριν από τις 
εκλογές, στο μέσον της αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου αυτές να διεξαχθούν λέει 
απρόσκοπτα.  

 
Είναι φανερό ότι το θεσμικό πλαίσιο του αθλητισμού χρειάζεται 

εκσυγχρονισμό, κωδικοποίηση και ανανέωση, καθώς και συγκεκριμένη φιλοσοφία 
για την οργάνωση και την ανάπτυξή του και όχι αποσπασματικές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες. 

Στην κατεύθυνση λοιπόν της εξυγίανσης προτείναμε και στο παρελθόν σειρά 
ρυθμίσεων και μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα. Από τη δέσμη των προτάσεών 
μας θέλουμε στην παρούσα επιστολή μόνο να επαναλάβουμε:  

Την άμεση ανάγκη να καταστεί δυνατός ο εσωτερικός διοικητικός και οικονομικός 
έλεγχος των διοικήσεων των ομοσπονδιών και των ενώσεων, με τη θέσπιση 
αναλογικότερου συστήματος εκλογής που θα επιτρέπει την παρουσία αντιπολίτευσης στα 
διοικητικά συμβούλια ως μειοψηφίας. Δυστυχώς, πριν λίγα χρόνια στη βουλή με 
παρέμβαση του τότε υπουργού πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου χάθηκε μια χρυσή 
ευκαιρία, αφού καταψηφίστηκε σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί από βουλευτές 
τεσσάρων κομμάτων. 

Επίσης, την ανάγκη για θεσμοθέτηση ελέγχου για τη διακρίβωση του επαγγέλματος 
που ασκούν τα μέλη των διοικήσεων των ομοσπονδιών, αν υπάρχει, και των εισοδημάτων 
που δήλωναν από το προηγούμενο οικονομικό έτος της εκλογής τους ως μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου ομοσπονδίας. Για να σταματήσουμε να έχουμε διοικήσεις και  



ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 Θεσσαλονίκη – Τηλ & Φαξ: 2310 282 512 

Website: www.egve.gr – email: info@egve.gr 

NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION (E.G.V.E.) 
 

51, Prox. Koromila Str. ● GR 546 22 Thessaloniki, Makedonia, Greece ● Tel. & Fax: +30 231 0282512 ● email: info@egve.gr 

 
 
 

προέδρους ομοσπονδιών άνεργους και ανεπάγγελτους. Επιτέλους, η ιδιότητα του 
προέδρου ή του μέλους Δ.Σ. Αθλητικής Ομοσπονδίας δεν είναι επάγγελμα.  

Την ανάγκη για περιορισμό της πολυθεσίας στο χώρο του αθλητισμού. 
Την ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων 

των ομοσπονδιών και τη θεσμοθέτηση ευθύνης για τα μέλη του Δ.Σ. με την προσωπική 
τους περιουσία για τυχόν χρέη που θα προκύψουν ή θα δημιουργηθούν από τα διοικητικά 
τους πεπραγμένα και από κακοδιαχείριση, αφού προηγηθεί οικονομική εξυγίανση όσων 
ομοσπονδιών αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, για να αποδοθούν «καθαρές» στις 
νέες διοικήσεις τους όταν προκύψουν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την 
τακτική και έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. στις ομοσπονδίες προκειμένου 
να αποφευχθεί η αναίτια αναζήτηση ευθυνών για τα προβλήματα που δημιουργούνται από 
την καθυστερημένη έγκριση από τη Γ.Γ.Α. των προϋπολογισμών των ομοσπονδιών, 
καθυστέρηση η οποία δεν δικαιολογείται, και κατ’ επέκταση την καθυστέρηση υλοποίησής 
τους. 

Τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για την ταυτοποίηση ατομικών αστικών, ποινικών αλλά 
και διοικητικών ευθυνών για κακοδιοίκηση και οικονομική κακοδιαχείριση σε σωματεία (του 
επαγγελματικού αθλητισμού), ενώσεις και ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων.  

Και τέλος, την ανάγκη τα υπερκείμενα όργανα διοίκησης και ελέγχου να μην 
συγκροτούνται από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στις ομοσπονδίες. Να είναι 
δηλαδή τα ίδια πρόσωπα ελεγκτές και ελεγχόμενοι, κριτές και κρινόμενοι. 

Για την ιστορία περιλαμβάνουμε κατωτέρω το κείμενο της τροπολογίας που 
προαναφέραμε.   

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
Στο Σχέδιο Νόμου: «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των 

προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 
Άρθρο 21 
Ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Έχοντας ως στόχους: 
- την εξασφάλιση της εναλλαγής προσώπων στις Διοικήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών, 
- την προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου και την εκπροσώπηση όλων των Σωματείων, 
- την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού, οικονομικού και διαχειριστικού  ελέγχου στις 
Διοικήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών, 
- και, γενικότερα, την πρόβλεψη και αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο του 
Αθλητισμού, 
  
θεωρείται σκόπιμη μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να αλλάζει τον υφιστάμενο τρόπο 
ανάδειξης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Ομοσπονδιών, με βάση 
συνδυασμούς υποψηφίων και με την εφαρμογή αναλογικότερων συστημάτων εκλογής 
(σύστημα ενισχυμένης ή, ακόμη, και απλής αναλογικής).  
Η κατεπείγουσα ανάγκη για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προκύπτει και από το 
γεγονός ότι οι εκλογές στις Ομοσπονδίες θα γίνουν στο τέλος του 2012 και οι επόμενες 
εκλογές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα γίνουν το 2016. Αναλογιζόμενοι τα 
στεγανά που έχουν δημιουργηθεί στις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες και άρα την 
πιθανότητα η ρύθμιση να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά στις μεθεπόμενες από 
την εφαρμογή της εκλογές, δηλαδή στις εκλογές του 2020, η συνέπεια θα είναι η βελτίωση  
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ενός τόσο κρίσιμου για τον εκδημοκρατισμό του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των 
αθλητικών ομοσπονδιών ζητήματος, να παραπεμφθεί στις γνωστές ελληνικές «καλένδες». 
    Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη: 

 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Άρθρο 21 
Προστίθεται νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 21 του Σχεδίου Νόμου η οποία προβλέπει 
τα ακόλουθα: 
«Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
8. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα αν το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας το 
προβλέπει ή όχι, οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων. Σε περίπτωση 
που υποβληθεί υποψηφιότητα από έναν ή περισσότερους συνδυασμούς υποψηφίων ή και 
μεμονωμένους υποψήφιους, η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. ορίζεται 
ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός, εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον 
εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., ο δε υπόλοιπος 
αριθμός των μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς ή τους 
μεμονωμένους υποψηφίους και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς 
συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τηρουμένων των προβλέψεων που 
αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, τυχόν αδιάθετες έδρες μετά 
την πρώτη κατανομή των εδρών, κατανέμονται αναλογικά με βάση τα υπόλοιπα των ψήφων 
και στον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και στους μειοψειφήσαντες συνδυασμούς. Σε 
περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, πλην εκείνου 
του συνδυασμού που πλειοψήφησε, δεν συγκεντρώσει το προαναφερόμενο ποσοστό 
ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ.  
Σε περίπτωση που υποβληθούν υποψηφιότητες μόνον από μεμονωμένους υποψηφίους, 
τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το 
καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας για την εκλογή των μελών του Δ.Σ.      
Σε περίπτωση που υποψηφιότητα υποβληθεί από έναν ή περισσότερους συνδυασμούς 
αλλά και μεμονωμένους υποψηφίους και υπάρξει ισοψηφία μεταξύ συνδυασμού και 
μεμονωμένου υποψηφίου, εφόσον βεβαίως έχουν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων σε 
ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων 
ψηφοδελτίων, εκλέγεται στο Δ.Σ. κατά προτεραιότητα ο μεμονωμένος υποψήφιος. Κατά τα 
λοιπά ισχύει η ανωτέρω διαδικασία.  
Σε όσα καταστατικά αθλητικών ομοσπονδιών προβλέπεται σύστημα απλής αναλογικής για 
την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα 
εδάφια της παραγράφου αυτής.»  

 
Κύριε Υφυπουργέ  
Ο αθλητισμός στην εποχή μας έχει ξεφύγει τελείως από την επιρροή, τον έλεγχο και 

την εποπτεία της Γ.Γ.Α., πολλές φορές και από τον έλεγχο των ίδιων των ομοσπονδιών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αθλητικές ακαδημίες οι οποίες είναι ουσιαστικά 

ανεξέλεγκτες. Σήμερα στην ελληνική αθλητική πραγματικότητα ειδικά στα μεγάλα αθλήματα, 
ζουν και βασιλεύουν οι αθλητικές ακαδημίες για τις οποίες δεν υπάρχει καμία νομοθετική  
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και οργανωτική πρόβλεψη. Όποιος θέλει, όπου θέλει, με όποιον τρόπο θέλει στήνει μια 
αθλητική ακαδημία και εισπράττει. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι διαχειρίζεται παιδικές 
ψυχές. Με ποια προσόντα, με ποιό υπόβαθρο, με ποιόν έλεγχο και από ποιον, με τι είδους 
γνώσεις κανείς δεν καθορίζει και κανείς δεν επιβλέπει. Οι γονείς και ελληνική νεολαία 
βορρά στα άγρια θηρία. Οι ευαίσθητες παιδικές ψυχές στα χέρια κάθε άσχετου.  

Υπολογίζεται με βάση έρευνες ότι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό νέων μέχρι την 
ηλικία των 15 ετών που ασχολούνται με κάποιο από τα διαδεδομένα ομαδικά αθλήματα, 
είναι ενταγμένο σε κάποια αθλητική ακαδημία, που δεν έχει τη μορφή σωματείου 
ενταγμένου στη δύναμη των σωματείων της αντίστοιχης ομοσπονδίας ή λειτουργεί 
παράλληλα με το σωματείο. Και οι ομοσπονδίες κατά τα άλλα έχουν στις αρμοδιότητές τους 
και την ανάπτυξη του αθλήματος. 

Το καλύτερο όμως είναι, ότι ακόμα και αυτές οι ακαδημίες – καταχρηστική η χρήση 
του όρου – έχουν πρωταθλητικό προσανατολισμό και απομονώνουν ή περιθωριοποιούν τα 
παιδιά που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να μπουν σε συναγωνιστική διαδικασία, στους 
χώρους αυτούς που τους αντιλαμβάνονται σαν χώρους αναψυχής και παιχνιδιού. Και οι 
γονείς βέβαια πληρώνουν, για να εισπράττουν τα παιδιά τους συναισθήματα απόρριψης και 
αποκλεισμού.      

Όσον αφορά τα προγράμματα «Αθλητισμός για όλους».  
Μετά από 30 χρόνια σχεδόν αδιάκοπης εφαρμογής τους αφού ξεκίνησαν το 1985 με 

τον τότε βαρύγδουπο τίτλο Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός, το μέλλον τους εμφανίζεται αν δεν 
αναδιοργανωθούν και αν δεν χρηματοδοτηθούν επαρκώς, τουλάχιστον άδηλο. 

Πέρα από την κριτική που έχουμε ασκήσει κατά καιρούς στον τρόπο υλοποίησης 
των προγραμμάτων, η βασική και ουσιαστική μας θέση ήταν πάντοτε ότι αυτά χρειάζονταν 
βελτίωση στον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης και αλλαγή του υφιστάμενου 
οργανωτικού πλαισίου και όχι βέβαια κατάργηση ή μακρόχρονη διακοπή.  

Τα προγράμματα χρειάζονται ακόμα, πραγματική και ουσιαστική αξιολόγηση, 
περιορισμό του γραφειοκρατικού συστήματος υλοποίησης και ένταξη σε μια γενικότερη 
φιλοσοφία και πολιτική για τον αθλητισμό, την άσκηση και τη Φυσική Αγωγή, που θα 
υπακούει στις σύγχρονες ανάγκες και θα συνδυάζει μεταξύ τους όλες τις εφαρμοζόμενες 
πολιτικές και προγράμματα στην κατεύθυνση ενός κοινού στόχου.     

Θέλουμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ιδιαίτερα δυσμενείς είναι οι επιπτώσεις 
από τη μη εφαρμογή εδώ και χρόνια των ειδικών προγραμμάτων για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες σε σχολεία και ιδρύματα και των προγραμμάτων που εφαρμόζονταν στα 
κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα Ψυχικής Υγείας, στις φυλακές, κλπ. 

Παρά τα προβλήματα που υπήρχαν, όπως, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών 
αθλητικής δραστηριότητας, η μη υλοποίηση των αθλητικών δραστηριοτήτων όλο το χρόνο, 
η χαμηλή αποζημίωση των εργαζομένων, ο ολιγάριθμος αριθμός γυμναστών σε σχέση με 
τους αθλούμενους και άλλα πολλά, με τις φιλότιμες και ευσυνείδητες προσπάθειες των 
καθηγητών φυσικής αγωγής, των φορέων υλοποίησης και των αθλουμένων, στα 
προγράμματα των ειδικών κοινωνικών ομάδων, επιτελούνταν ένα σημαντικό κοινωνικό 
έργο και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά και πολύ ουσιαστικά. 

Ας μην παραβλέπουμε ότι η απαξίωση του αθλητισμού με λανθασμένους χειρισμούς 
και πολιτικές είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, ενώ η έλλειψη της δυνατότητας για άσκηση – 
άθληση και ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες, είναι 
κοινωνικά επικίνδυνη. 
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Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας με το επιστημονικό μας δυναμικό, προκειμένου να 

εξειδικεύσουμε και να αναλύσουμε περισσότερο τις προτάσεις μας.  
 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα διαθέσετε.  
 Μετά τιμής.   
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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