
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σ/Ν
 Υπουργείου Π

ολιτισμού και Αθλητισμού
«Αναμόρφ

ω
ση θεσμικού πλαισίου τω

ν αρχαιρεσιώ
ν τω

ν αθλητικώ
ν φ

ορέω
ν, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητώ

ν ΑμεΑ, 
σύσταση Εθνικής Π

λατφ
όρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ο

λυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική 
Π
αραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποτελεί την συνέχεια της αθλητικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε τον Ν
οέμβριο, με τη θέσπιση ορίω

ν στις 
ηλικίες και στις θητείες τω

ν διοικήσεω
ν τω

ν Ο
μοσπονδιώ

ν και μετέπειτα με τη θέσπιση αλλαγώ
ν στα κω

λύματα 
εκλογιμότητας.


Ανταποκρίνεται στην υλοποίηση χρόνιω
ν αιτημάτω

ν που είχε θέσει εξαρχής η κοινω
νία: Ν

οικοκύρεμα, τάξη, 
διαφ

άνεια.


Συσπειρώ
νει την αθλητική οικογένεια, όπω

ς αποδεικνύεται από την καταχώ
ριση 700 σχολίω

ν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα της δημόσιας διαβούλευσης και περίπου 1.500 προτάσεω

ν και υπομνημάτω
ν που κατατέθηκαν στο 

Υφ
υπουργείο.


Φ
έρνει ανανέω

ση στο αθλητικό οικοσύστημα της χώ
ρας.


Δίνει τη δυνατότητα στις υγιείς δυνάμεις να αναδειχθούν και να προσφ
έρουν για την ανάπτυξη του αθλητισμού.


Π
αρακινεί νέες δυνάμεις στην συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του αθλητισμού.


Εισάγει τομές γύρω από τις διαδικασίες τω
ν αρχαιρεσιώ

ν και τω
ν Γενικώ

ν Συνελεύσεω
ν τω

ν αθλητικώ
ν 

φ
ορέω

ν, την ισχυρή εκπροσώ
πηση του Π

αραολυμπιακού κινήματος, τον εκσυγχρονισμό του καθεστώ
τος τω

ν 
προπονητώ

ν και τω
ν διακριθέντω

ν αθλητώ
ν, την αντιμετώ

πιση τω
ν χειραγω

γημένω
ν αγώ

νω
ν, τις άδειες 

λειτουργίας τω
ν αθλητικώ

ν εγκαταστάσεω
ν και τα εργασιακά δικαιώ

ματα του προσω
πικού ΕΑΚΝ

 Αγίου Κοσμά.


Σ/Ν
 Υπουργείου Π

ολιτισμού και Αθλητισμού
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το σχέδιο νόμου απαρτίζεται από 6 μέρη:

Κω
λύματα - Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικώ

ν φ
ορέω

ν.



Αθλητισμός Ατόμω
ν με Αναπηρίες




Τροποποιήσεις διατάξεω
ν για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό 

αθλητισμό



Δημιουργία Εθνικής Π
λατφ

όρμας Σύμβασης M
AG

G
LIG

EN
/

M
AC

O
LIN




Τροποποιήσεις καταστατικού Ελληνικής Ο
λυμπιακής Επιτροπής




Λοιπές διατάξεις (Εργασιακά δικαιώ
ματα προσω

πικού ΕΑΚΝ
 Αγίου 

Κοσμά, Ρύθμιση ζητημάτω
ν διακριθέντω

ν αθλητώ
ν)



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κω
λύματα - Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικώ

ν φ
ορέω

ν 

Π
αρατείνεται ο χρόνος διεξαγω

γής τω
ν αρχαιρεσιώ

ν στις αθλητικές Ο
μοσπονδίες κατά 45 ημέρες. Ο

ι εκλογές τω
ν 

αθλητικώ
ν Ο

μοσπονδιώ
ν μπορούν να διεξαχθούν το τελευταίο δίμηνο του έτους 2020 και το αργότερο μέχρι 15 

Φ
εβρουαρίου 2021. 


Κ
ω
λύματα: καθορίζεται επακριβώ

ς το διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου λογίζεται κάποιος ω
ς «μη εν ενεργεία 

προπονητής» στους δύο μήνες από την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Επιπλέον, επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος να είναι μέλος αθλητικού σω

ματείου που καλλιεργεί το ίδιο 
άθλημα και να μετέχει στο Δ.Σ., καθώ

ς και σε καταστατικά όργανα Έ
νω

σης/Ο
μοσπονδίας, αν ω

ς αθλητής έχει 
κατακτήσει 1η ω

ς 8η θέση σε Ο
λυμπιακούς Αγώ

νες.


Απαγορεύεται ρητά η δια πληρεξουσίου συμμετοχή στις αρχαιρεσίες τω
ν αθλητικώ

ν φ
ορέω

ν: Κ
άθε μέλος 

συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώ
πω

ς με μία μόνο ψ
ήφ

ο. 

Π
ρος διασφ

άλιση του αδιαβλήτου τω
ν διαδικασιώ

ν τω
ν αρχαιρεσιώ

ν, ορίζεται ότι της τριμελούς Εφ
ορευτικής 

Επιτροπής στις αρχαιρεσίες προΐσταται δικηγόρος ω
ς δικαστικός αντιπρόσω

πος.


Ο
ι εκλογές για ΔΣ διεξάγονται με ενιαίο ψ

ηφ
οδέλτιο που απαρτίζεται από δύο επιμέρους τμήματα: Στο πρώ

το τμήμα 
οι υποψήφ

ιοι πρόεδροι και στο δεύτερο τμήμα τα υποψήφ
ια μέλη. Ο

 εκλογέας σταυροδοτεί τον υποψήφ
ιο πρόεδρο 

της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφ
ια μέλη μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου τω

ν 
προς εκλογή θέσεω

ν. Έ
τσι, επιτυγχάνεται ένα «σύστημα ενισχυμένης αναλογικής» και με τον τρόπο αυτόν 

αποφ
εύγονται φ

αινόμενα δυσλειτουργίας και αδυναμίας λήψης αποφ
άσεω

ν που παρατηρούνται σε συστήματα «απλής 
αναλογικής». 
 Διαφ

άνεια - Δημοκρατικότητα - Συμμετοχή 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κω
λύματα - Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικώ

ν φ
ορέω

ν 

Απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώ
ρισης στα Σω

ματεία. Έ
χουν περιθώ

ριο δύο (2) έτη να την 
αποκτήσουν, ειδάλλω

ς διαγράφ
ονται αυτοδικαίω

ς από την Έ
νω

ση ή την Ο
μοσπονδία τους. Επίσης, έω

ς ότου να την αποκτήσουν, 
μπορούν να  μετέχουν σε αγω

νιστικές δραστηριότητες κανονικά, αλλά όχι σε Π
ανελλήνιους αγώ

νες.


Τηρείται μητρώ
ο ειδικά αναγνω

ρισμένω
ν αθλητικώ

ν σω
ματείω

ν. Αθλητικό σω
ματείο που δεν φ

έρει την ειδική αθλητική αναγνώ
ριση 

και δεν έχει εγγραφ
εί στο ηλεκτρονικό μητρώ

ο αθλητικώ
ν σω

ματείω
ν), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που 

ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσω
πα δημοσίου και ιδιω

τικού δικαίου. 


Στις Γ.Σ. συμμετέχουν μόνο αθλητικά σω
ματεία – μέλη, τα οποία εκπροσω

πούνται από έναν αντιπρόσω
πο, μέλος τακτικό του Δ.Σ..


Ο
 εκλογικός κατάλογος περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο Σω

ματεία που έχουν ειδική αθλητική αναγνώ
ριση, έχουν εγγραφ

εί στο 
ηλεκτρονικό μητρώ

ο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 142 του ν.4714/2020  και κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) 
προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώ

σεις με οκτώ τουλάχιστον 
αθλητές για ατομικά και 12 τουλάχιστον αθλητές για ομαδικά αθλήματα. Εξαλείφ

εται το φ
αινομένο τω

ν σω
ματείω

ν «σφ
ραγίδω

ν», 
δηλ. σω

ματείω
ν-«φ

αντασμάτω
ν», τα οποία ενώ δεν είχαν καμία αγω

νιστική δραστηριότητα, παρόλα αυτά ω
ς τώ

ρα ψήφ
ιζαν κανονικά 

στις εκλογές, με αποτέλεσμα να αλλοιώ
νεται σε αρκετές περιπτώ

σεις το εκλογικό αποτέλεσμα.


Ο
ι υποψ

ηφ
ιότητες για το Δ.Σ. και τα άλλα καταστατικά όργανα υποβάλλονται σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 

την ημερομηνία τω
ν αρχαιρεσιώ

ν. Εντός δεκαπέντε (15) ημερώ
ν από την ανάρτηση του καταλόγου τω

ν υποψηφ
ίω
ν στην ιστοσελίδα, 

όποιος έχει έννομο συμφ
έρον μπορεί να προσφ

ύγει κατά της παραπάνω απόφ
ασης του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού 

φ
ορέα, ζητώ

ντας την αναμόρφ
ω
ση του καταλόγου.


Η Γ.Σ. αθλητικής Ο
μοσπονδίας μπορεί να αποφ

ασίσει ταυτόχρονα διεξαγω
γή αρχαιρεσιώ

ν στις έδρες τω
ν Ενώ

σεω
ν – μελώ

ν 
της. Επίσης στην ίδια συνέλευση αποφ

ασίζει και την εκλογή τω
ν μελώ

ν τω
ν εφ

ορευτικώ
ν επιτροπώ

ν. Επιπλέον και οι υποψ
ήφ

ιοι 
Π
ρόεδροι δύνανται να διορίζουν αντιπρόσω

πο, ο οποίος θα μπορεί να μετέχει στην εκλογική διαδικασία ω
ς παρατηρητής. 


Διαφ
άνεια - Δημοκρατικότητα - Συμμετοχή 
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Αθλητισμός ΑμΕΑ 

Δικαιότερη και σύμφ
ω
νη με τις αρχές του αθλητισμού εκπροσώ

πηση 
στην ενδεκαμελή ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Π

αραολυμπιακής 
Επιτροπής τω

ν επιμέρους φ
ορέω

ν, ήτοι της Εθνικής Αθλητικής 
Ο
μοσπονδίας Ατόμω

ν με Αναπηρίες (Ε.Α.Ο
Μ

. ΑμεΑ.), της Ο
μοσπονδίας 

Σω
ματείω

ν Ελλήνω
ν Καλαθοσφ

αιριστώ
ν με Αμαξίδιο (Ο

.Σ.Ε.Κ.Α.) και τω
ν 

Π
αραολυμπιονικώ

ν. 


Μ
ειώ

νεται ο αριθμός τω
ν μελώ

ν της Ε.Α.Ο
Μ

. ΑμεΑ από οκτώ σε πέντε 
μέλη. Αυξάνεται ο αριθμός τω

ν ενεργώ
ν αθλητώ

ν – Π
αραολυμπιονικώ

ν 
σε τρία μέλη.  

Eνθαρρύνεται η σύσταση Ο
μοσπονδίας για το άθλημα του Π

οδοσφ
αίρου 

Ακρω
τηριασμένω

ν: Θ
α απαιτεί αποφ

άσεις τριώ
ν σω

ματείω
ν για τη σύσταση.


Ενισχύουμε στην πράξη τον αθλητισμό ΑμΕΑ

Δίνουμε λόγο στους Π

αραολυμπιονίκες

Επιβραβεύουμε τους συνοδούς 
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Τροποποιήσεις διατάξεω
ν αθλητικής νομοθεσίας 

Τήρηση στην Γ.Γ.Α. Μ
ητρώ

ου Π
ροπονητώ

ν. 
Π
αράλληλη προπονητική δραστηριότητα τω

ν εν ενεργεία αθλητώ
ν σε 

άλλη κατηγορία από την οποία αγω
νίζονται.




Εισαγω
γή της έννοιας του «Εκπαιδευτή» στα αθλήματα της 

σκοποβολής και της τοξοβολίας.

Κ
ατάργηση τω

ν κω
λυμάτω

ν μη αναγνώ
ρισης της διάκρισης  μαθητώ

ν-
αθλητώ

ν, εφ
όσον η διάκριση αυτή επετεύχθη κατά το σχολικό έτος όπου 

η μεταγραφ
ή έγινε είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε ένα άλλο, είτε σε 

Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής, στα ομαδικά αθλήματα.

Χορήγηση παροχώ

ν για εξαιρετικές αγω
νιστικές διακρίσεις και σε 

αρτιμελείς αθλητές – συνοδούς σε αγώ
νες ατόμω

ν με αναπηρίες.
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Σύσταση Εθνικής Π
λατφ

όρμας Σύμβασης M
AG

G
LIG

EN
/M

AC
O

LIN
 

Συστήνεται η Εθνική Π
λατφ

όρμα, η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή 
πληροφ

οριώ
ν ενάντια στη χειραγώ

γηση τω
ν αθλητικώ

ν αγώ
νω

ν και τη 
διαβίβαση αυτώ

ν στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, αλλά και για τον 
συντονισμό τω

ν δράσεω
ν ενάντια στη χειραγώ

γηση τω
ν αθλητικώ

ν 
αγώ

νω
ν.


Διαβιβάζει στις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φ
ορείς 

εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφ
ορίες για πιθανές 

παραβιάσεις νόμω
ν ή αθλητικώ

ν κανονισμώ
ν, που αναφ

έρονται στη 
Σύμβαση και συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες 
αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένω

ν τω
ν εθνικώ

ν 
πλατφ

ορμώ
ν άλλω

ν κρατώ
ν.


Υλοποιείται η Εθνική Π
λατφ

όρμα ενάντια στα «στημένα» 
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Άγιος Κοσμάς

Εξασφ
αλίζονται τα εργασιακά δικαιώ

ματα του συνόλου τω
ν εργαζομένω

ν 
(69), που απασχολούνται στο νομικό πρόσω

πο δημοσίου δικαίου «Εθνικό 
Αθλητικό Κ

έντρο Ν
εότητας Αγίου Κοσμά»

Διασφ
αλίζουμε τους εργαζομένους μας στον Άγιο Κοσμά!  

Η επένδυση στο Ελληνικό προχω
ρά!
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Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι

Ρυθμίζεται η απαιτούμενη αδειοδότηση για την τοποθέτηση σε δημοτικούς 
και δημόσιους  ανοιχτούς κοινόχρηστους χώ

ρους νέας γενιάς 
αεροϋποστηριζόμενω

ν θόλω
ν για τη στέγαση αθλητικώ

ν δραστηριοτήτω
ν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.


Π
ολλαπλασιάζουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις με απλούστευση 

τω
ν διαδικασιώ

ν αδειοδότησης



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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Συνολικά, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί την επισφ
ράγιση του πλαισίου 

της αθλητικής μεταρρύθμισης της Κυβέρνησής μας, με απώ
τερο στόχο 


να οδηγηθεί ο ελληνικός αθλητισμός σταθερά σε τροχιά βελτίω
σης, 


να αναδείξει και να κινητοποιήσει ολοένα και περισσότερο τις υγιείς και 
παραγω

γικές δυνάμεις του.


Το νοικοκύρεμα που επιχειρούμε, τα "αυτονόητα" που εφ
αρμόζουμε και 

δυστυχώ
ς 

αποτελούσαν 
εκκρεμότητες 

πολλώ
ν 

ετώ
ν, 

η 
τάξη 

που 
αποκαθίσταται, με πλήρη διαφ

άνεια, στο αθλητικό τοπίο της χώ
ρας μας, θα 

συντελέσουν στην απαιτούμενη ανανέω
ση και θα αναθερμάνουν το όραμα 

στην αθλητική οικογένεια για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη.



