
Άρθρο 6 - Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση 
του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄121) 

  

Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το 

άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας   

1. Το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του 

τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από 

πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) 

σωματεία. β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα 

ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία. γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η 

ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία. δ) από 

δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα 

ένα (251) ή περισσότερα σωματεία. Ειδικά το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους 

διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών.  

2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση. 

3. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και αυτές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 

εφαρμόζονται ανάλογα. 

4. (Καταργείται)5. (Έχει καταργηθεί με  το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4603/2019, Α΄ 48)6. Στο 

διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων 

Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 

Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος. 

7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, 

όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν 

επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 

ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες 

φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες 

σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια 

θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 



εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε 

θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες 

αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της. Κατ` εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα 

εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν 

επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει 

τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των 

ηλικιακών ορίων της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους 

εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό 

τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.» 

 23 Αυγούστου 2020, 22:57 | Ελένη Μιχοπούλου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο11, 
παράγραφος 2… α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.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 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολώνπροπονητών 
του εξωτερικού, 
Πρόταση: 
Να μην υπάρξει διαχωρισμός κύριας ή πρώτης ειδικότητας,γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα των 
ΣΕΦΑΑ οι ειδικότητες είναι μονοετούς φοίτησης και κάποιος φοιτητής-τρια μπορεί να παρατείνει 
για ένα έτος τις σπουδές του για να πάρει δύο ειδικότητες. 
Παράγραφος 6:»…..Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να 
ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά 
αθλήματα,με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και 
Θρησκευμάτωνκαι Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας 
ομοσπονδίας». 
Πρόταση: 
Να συμπεριληφθούν στις αποστάσεις ομοσπονδιακών προπονητών και όσοι υπηρετούν σε άλλες 
θέσεις του Δημόσιου Τομέα. Επιπλέον πρέπει νασυμπεριληφθούν και άλλες ειδικότητες όπως 
γιατροι(αθλητίατροι- φυσίατροι) και φυσικοθεραπευτές. 
Παράγραφος 8:»….Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον 
προπονητή,απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου 
αυτούεπιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη. 
Παρατήρηση: Από τη 40χρονη εμπειρία μου στη ΡΓ,ο/η χορογράφος δεν έχει την ίδια συμμετοχή 
τόσο σε χρόνο όσο και σε περιεχόμενο της προπόνησης του αθλητή ή της ομάδας, με το 
προπονητή. 
Προταση: 
«…η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους ως εξής:2/3 στο 
προπονητή και 1/3 στο χορογράφο» 

 23 Αυγούστου 2020, 21:48 | Ελένη Μιχοπούλου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4530
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4529


Αρθρο 6 παρ.6:»Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
συμμετέχουν,χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του 
ΠανελλήνιουΣυνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών 
ΠοδοσφαίρουΕλλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος» 
Πρόταση:΄ 
Στα ΔΣ όλων των Εθνικών Ομοσπονδιών να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των 
αθλητών,χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Αυτό εφαρμόζεται σε πολλές Διεθνείς Ομοσπονδίες 
Αρθρο 6 παρ.7: 
Συμφωνώ με την πρόταση των θητειών και την αναδρομική εφαρμογή τους γιατί επιτέλους πρέπει 
να δώσουμε τόπο στη νέα γενιά!!! 
Άλωστε υπάρχουν Διεθνείς Ομοσπονδίες,που έχουν ήδη ψηφίσει θητείες και μάλιστα με 
αναδρομική ισχύ(FIG) 

 23 Αυγούστου 2020, 18:34 | Θρασύβουλος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Στο Δ/Σ της ΕΠΟ να συμμετέχει η ΠΕΠΠΠΕ με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 17:50 | thomas sarikos 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 17:11 | thanos despotopoylos 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4526
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4521
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4520


αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 17:21 | dedes alexandros 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 17:02 | ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

23 Αυγούστου 2020, 12:46 | Τζωρτζακης Εμμανουηλ Μόνιμος ΣύνδεσμοςΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ 
Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά 
προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου 

 23 Αυγούστου 2020, 17:39 | καραισκου αλεχανδρα 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4516
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4514
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4513


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 17:59 | ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου 

 23 Αυγούστου 2020, 17:48 | Κάλλος Ευάγγελος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ)στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφουΣχετικά με το 
Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του 
ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4510
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4503


 23 Αυγούστου 2020, 17:46 | DEDES ATHANASIOS 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 16:04 | Στέλιος Χριστοδούλου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Οπωσδήποτε τα προβλήματα με τις Διοικήσεις των Ομοσπονδιών είναι πάρα πολλά, αλλά με 
προ-αποκλεισμούς δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ένας έλληνας πολίτης να μπορεί 
να γίνει πρωθυπουργός ή/και Πρόεδρος Δημοκρατίας και να μην μπορεί να γίνει Πρόεδρος Αθλ. 
Ομοσπονδίας λόγω ηλικίας. Καταλύουμε την Δημοκρατία, ότι θέλουν δλδ οι «κακοί» που έχουμε 
στο νου μας και θέλει το παρόν αθλ. νομοσχέδιο να πλήξει. 

Μετέχω στις διαβουλεύσεις των υπό ψήφιση αθλητικών νομσοχεδίων από την πρώτη ημέρα του 
opengov.gr και η κατάσταση παραμένει η ίδια, και εγώ λοιπόν θα προτείνω το ίδιο: 
ΕΛΕΓΧΟΣ των πεπραγμένων των ΔΣ των αθλ. Ομοσπονδιών!! Μην ξαχνάμε ότι βάσει του 
Ν2725/99 η αναγνωρισμένη αθλ. Ομοσπονδία είναι μόνο μια άρα, εξ’ ορισμού, λειτουργεί σε 
μονοπωλιακό περιβάλλον – καθεστώς. Εχει εκ του νόμου δεσπόζουσα θέση και θα πρέπει, αυτός 
που της δίνει αυτή την δεσπόζουσα θέση (η Πολιτελία δλδ) να την ελέγχει με πρώτη, εύκολη και 
ακόμα και αυταπάγγελτη ποινή την προσωρινή ή και μακρόχρονη απώλεια της ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης. Ο Ν2725/99 προβλέπει ελεγκτική επιτροπή των αθλητικών ομοσπονδιών η οποία 
ποτέ δεν δούλεψε σωστά (τώρα έχει καταργηθεί τελείως!!!) αφού ποτέ δεν θεσμοθετήθηκε σωστά. 
Είναι ευθύνη της πολιτείας, του νομοθέτη, να φτιάξει το πλαίσιο στο οποίο, ο οποιοσδήποτε 
καταλαμβάνει την θέση του μέλους ΔΣ (*) Αθλ. Ομοσπονδίας να έχει την πλήρη ευθύνη της θέσης 
αυτής, όποια ηλικία ή εμπειρία να έχει. Δεν μπορεί να θεωρείται παράπτωμα η αποδοχή από το 
σώμα (για να έχει εκλεγεί κάποιος σε συνεχόμενες θητείες, το σώμα τον αποδέχεται) και μάλιστα 
παράπτωμα τιμωρητέο προκαταβολικά!! Αντίθετα, είναι η αίσθηση απυρόβλητου που έχουν τα 
μέλη των ΔΣ Αθλ. Ομοσπονδιών αυτό που τα κάνει ασύδοτα. Και αναφέρομαι μόνο στις Αθλ. 
Ομοσπονδίες γιατί στα αθλ. Σωματεία δεν υπάρχει μονοπώλιο, ο πολίτης μπορεί να κάνει τις 
επιλογές του, ακόμα και να συστήσει σωματείο. Η Αθλ. Ομοσπονδία όμως είναι μια (**), 
μονοπώλιο, ο πολίτης πρέπει να αφήσει την αθλητική τύχη του παιδιού του στην μια και μόνη Αθλ. 
Ομοσπονδία χωρίς άλλη επιλογή. Αυτό το πλαίσιο του μονοπωλίου απαιτεί αυστηρό έλεγχο από 
αυτόν που ορίζει το μονοπώλιο. 

Εχω προτείνει και άλλες φορές σε διαβουλεύσεις μέτρα ελέγχου των ΔΣ των Αθλ. Ομοσπονδιών, 
να μην κουράσω όποιος θέλει μπορεί να φτιάξει το πλαίσιο. Ευκαιρίας δοθείσης να σημειώσω-
τονίσω την δημοσιότητα. Δεν μπορεί η βουλή να έχει τα πάντα σε δημοσιευμένα πρακτικά και οι 
αθλητικές ομοσπονδίες να λειτουργούν στο σκοτάδι. Πρακτικά ΔΣ, ΓΣ και Επιτροπών μαζί με τις 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4502
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4499


αποφάσεις, ΓΣ, ΔΣ και Επιτροπών πλήρως δημοσιευμένα για να έχουν ισχύ. Θα κουράσω, το 
μονοπώλιο δημιουργεί ειδικές συνθήκες, δεν υπάρχουν προσωπικά η άλλα δεδομένα για 
προστασία. Όλα στο φως! 

(*) Κατηγορούμε όλοι τον Πρόεδρο μιας Αθλ. Ομοσπονδίας αλλά αν δούμε τα Καταστατικά των 
Αθλ. Ομοσπονδιών, οι Πρόεδροι έχουν ελάχιστες αρμοδιότητες, σχεδόν τίποτα δεν μπορούν να 
κάνουν μόνοι τους. Είναι το ΔΣ σαν σώμα που αποφασίζει, ο Πρόεδρος μιας Αθλ. Ομοσπονδίας 
δεν είναι πρωθυπουργός που καταρτίζει μόνος του Υπουργικό Συμβούλιο. 
(**) Συμφωνώ στην μια ειδικά αναγνωρισμένη εθνική αθλ. ομοσπονδία, αλλά γιατί να μην μπορούν 
να λειτουργήσουν και άλλες, να υπάρχει συναγωνισμός, αντίπαλο δέος -βασική αρχή στον 
αθλητισμό- απλά μόνο μια να εκπροσωπεί την χώρα. Σκέψη-πρόταση με δυσκολίες στη εφαρμογή 
αλλά όχι καθοριστικές αδυναμίες εφαρμογής. 

Ευχαριστώ, 

Στέλιος Χριστοδούλου 
Πολυπρωταθλητής μοτοσυκλετισμού 
Μέλος ΔΣ αθλητικών φορέων με πολύχρονη δράση. 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 23 Αυγούστου 2020, 16:12 | Γιαννης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 16:49 | Σταυρος Ζαζάνης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 
2725/1999 (Α΄121) 
Οδηγίες: πατήστε το πράσινο βέλος με την λέξη σχολιάστε 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4496
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4493


ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου 

 23 Αυγούστου 2020, 16:44 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών είναι αναίτιο και αν 
ισχύσει πρέπει να υπάρξει μεταβατικό στάδιο. 

 23 Αυγούστου 2020, 16:09 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΗ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 15:22 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ), ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΤΑΜΕΙΑΣ- ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ «ΔΙΟΙΚΟΥΝ» ΓΙΑ 50 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ 

 23 Αυγούστου 2020, 15:14 | βασιλης Τσιαρας 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4488
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4481
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4476
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4472


Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 15:20 | Παπαδόπουλος Χρήστος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 

Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 

Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 14:34 | Δημήτρης Τσακαλίδης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Για το συγκεκριμένο άρθρο αλλά και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση προτείνω να είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με τους αντίστιχους κανόνες και διατάξεις των Διεθνών Ομοσπονδιών και τις 
Δ.Ο.Ε. 

 23 Αυγούστου 2020, 14:33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2725 του 1999, παράγραφος 3 “Οι εν ενεργεία και μη εν 
ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού 
αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που 
καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του 
σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες…”. 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4471
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4468
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4461


Στην από 15 Φεβρουαρίου 1999 Εισηγητική έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου 
νόμου «Για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό» (του Γενικού Διευθυντή Διονυσίου 
Ρίζου), ο οποίος ψηφίστηκε και έλαβε τον αριθμό 2725/1999, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ότι: 
“…με τα νέα θετικά δεδομένα των επιτυχιών, της αύξησης του διεθνούς αθλητικού κύρους της 
χώρας και της προσέλκυσης σημαντικών ανθρώπων στο χώρο του αθλητισμού, όχι μόνο δεν 
εξαφανίστηκαν, αλλά επεκτάθηκαν τα γνωστά σε όλους νοσηρά φαινόμενα του παραγοντισμού, 
της αίσθησης ότι τα μαζικά – ομαδικά αθλήματα πάσχουν από διαφθορά, της έλλειψης 
ορθολογισμού και διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων, της βίας, του αναποτελεσματικού 
συστήματος απονομής αθλητικής δικαιοσύνης, της διάβρωσης της διαιτησίας, της σύγχυσης του 
αθλητισμού ως ερασιτεχνικής και ως επαγγελματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.. Ταυτοχρόνως, 
λοιπόν, με τις επιτυχίες αναπτύχθηκε, ανδρώθηκε και συγκεκριμενοποιήθηκε το αίτημα για μια 
ριζική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού με βάση τους κατωτέρω άξονες: 
…- πλήρης και σαφής διαχωρισμός των διαδικασιών και των φορέων της ερασιτεχνικής αθλητικής 
δημιουργίας, από την επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα του αθλητικού θεάματος υψηλού 
επιπέδου, 
– πρόβλεψη κανόνων λειτουργίας για την κατοχύρωση της διαφάνειας, της ισονομίας σε επίπεδο 
σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, επαγγελματικών ενώσεων, 
…- ρύθμιση θεμάτων της διαιτησίας με τρόπο ενιαίο, που θα επιτρέπει, ωστόσο, το σεβασμό των 
ανά άθλημα ιδιαιτεροτήτων και θα επιτρέψει την εξυγίανσή της… 

Οι ασχολούμενοι με τη διοίκηση του αθλητισμού πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνονται 
τίμιοι… Διαιτητές ομαδικών αθλημάτων και προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν 
επιτρέπεται όταν ασκούν το ευαίσθητο έργο τους να είναι και μέλη αθλητικών σωματείων που 
καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή της διοίκησής τους. Το αγωνιστικό αποτέλεσμα πρέπει να προκύπτει 
από τις προσπάθειες των διαγωνιζόμενων αθλητών αποκλειστικά και μόνο στους αγωνιστικούς 
χώρους. Οι υπόνοιες για συναλλαγή ή επιρροή προσώπων που έχουν την ιδιότητα μέλους 
αθλητικού σωματείου, την ίδια στιγμή που ασκούν και το λειτούργημα του διαιτητή ή του 
προπονητή, πρέπει να εκλείψουν οριστικά. Η ενασχόληση με τα κοινά του αθλητισμού δεν πρέπει 
να γεννά υπόνοιες για προσκόμιση ίδιου οφέλους… (άρθρο 3). 
…Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του αθλητισμού είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων 
αθλητικών σωματείων. Λόγω της ανυπαρξίας εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, σε πολλές 
περιπτώσεις η ίδρυση και λειτουργία πάρα πολλών αθλητικών σωματείων σε περιοχές που το 
έμψυχο δυναμικό αλλά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν επαρκούσαν, προκάλεσε πολλά και 
δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως την πίεση στο Κράτος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων 
αθλητικών εγκαταστάσεων αμφισβητούμενης χρησιμότητας, το νοσηρό παραγοντισμό, αλλά και το 
κόστος από την επιχορήγηση των σωματείων αυτών. Η νοσηρή αυτή κατάσταση πρέπει να 
θεραπευτεί…. (άρθρο 9)”. 

Επειδή λοιπόν ο νομοθέτης ξεκαθαρίζει ότι θέλει πια, από το 1999 και μετά, ξεκαθαρισμένους 
ρόλους και ιδιότητες στον αθλητισμό, δηλαδή “ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς” (κατά τον Γέρο 
του Μοριά). 
Για αυτόν το λόγο, δεν αναφέρει πουθενά για κριτές εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία στο συγκεκριμένο 
άρθρο, γεγονός που καθιστά σαφές ότι δεν κάνει διάκριση στο θέμα αυτό. Συνεπώς, είτε είσαι εν 
ενεργεία κριτής, είτε δεν είσαι, έχεις κάνει την επιλογή σου στον αθλητισμό να είσαι κριτής, και δεν 
μπορείς να είσαι μέλος διοικητικού συμβουλίου Αθλητικής ομοσπονδίας. Άλλωστε η ιδιότητα του 
κριτή ουδέποτε αφαιρείται και ουδέποτε συνταξιοδοτείται, συνεπώς ένας κριτής μπορεί να ασκήσει 
τα καθήκοντά του ανά πάσα στιγμή. 

Η φράση “… εφόσον είναι… μέλη του οικείου συνδέσμου…”, είναι αντίστοιχη της έξυπνης λογικής 
της Πυθίας “Ήξεις, αφήξεις ,[ου], εν πολέμω θνήξεις”, ώστε να παρακάμπτεται εσκεμμένα η 
αληθής θέληση του νομοθέτη. 

Ας κάνουμε αρχικά ένα παραλληλισμό για να γίνει περισσότερο κατανοητό το θέμα. 
Ένας δικαστικός, ως έμμισθος δημόσιος λειτουργός, έχει κώλυμα στο να εκλεγεί βουλευτής. 
Φανταστείτε να υπήρχε διάταξη που να έλεγε, ότι αν δεν είναι μέλος της ένωσης δικαστών και 
εισαγγελέων δεν θα είχε τέτοιο κώλυμα. 
Η αληθής θέληση του νομοθέτη για την ιδιότητα του κριτή-δικαστή δεν μπορεί να παρακαμφθεί 



από άσχετες, χωρίς ουσιαστική νομική επιρροή, καταστάσεις, όπως αυτή της ιδιότητας μέλους 
οικείου συνδέσμου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να την επηρεάσουν. 

Εάν κριθεί τελεσίδικα, σύμφωνα με την εκκαλούμενη, ότι, αν ένας κριτής, δεν είναι μέλος του 
οικείου συνδέσμου κριτών, μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί ως μέλος διοικητικού 
συμβουλίου Αθλητικής ομοσπονδίας, θα συμβεί το ακόλουθο, που θα αποτελέσει ευθεία 
παράκαμψη της αληθούς θέλησης του νομοθέτη, με τεράστια τελικά προβλήματα: 
Οι κριτές θα ζητήσουν τη διαγραφή τους από τους συνδέσμους τους και θα εγγραφούν ως μέλη σε 
αθλητικά σωματεία, προς το σκοπό της συμμετοχής τους στη διοίκηση των αθλητικών σωματείων 
και παραπέρα και της αθλητικής ομοσπονδίας. 
Στους αθλητικούς αγώνες οι κριτές αυτοί θα κρίνουν, όντας μέλη ενός ή περισσοτέρων αθλητικών 
σωματείων, υποκειμενικά υπέρ των σωματείων στα οποία είναι μέλη ή ακόμα και μέλη της 
διοίκησης των αγωνιζομένων σωματείων, με αποτέλεσμα η κρίση να μην γίνεται από αντικειμενικό 
τρίτο, αλλά από κριτή που έχει ιδιοτελή σκοπό να κρίνει υπέρ του σωματείου που είναι μέλος. 
Έχοντας βάλει υποψηφιότητα και έχοντας εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο αθλητικής 
ομοσπονδίας, θα μπορεί να τους δίνεται, αν το θελήσουν, η δυνατότητα και η δύναμη να ελέγχουν 
πλήρως τα αποτελέσματα των αγώνων, όπως έχει καταγγελθεί εγγράφως ότι συμβαίνει αυτή τη 
στιγμή στο αθλήματα του ζατρικίου – σκάκι και του μηχανοκίνητου αθλητισμού (δείτε τη 
διαβούλευση του νέου αθλητικού νόμου Κοντονή στην 
ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6413, για να καταλάβετε τα σχετικά 
προβλήματα). 

Άλλωστε, ο νομοθέτης, δεν έχει προσθέσει καν χρονικές προϋποθέσεις, δηλαδή αν κάποτε (ένα ή 
περισσότερα χρόνια) ήταν ένας κριτής μέλος οικείου συνδέσμου, ούτε άλλες προϋποθέσεις, 
δηλαδή αν διαγράφηκε από τον οικείο σύνδεσμο και πότε, ή αν ξαναγράφτηκε σε αυτόν, και 
γενικότερα, όπως αναλύθηκε παραπάνω δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση 
ισχύος της διάταξης η φράση “μέλη των οικείων συνδέσμων”, αλλά αποτελεί μια γενικόλογη 
άχρηστη φράση, χωρίς καμία ουσιαστική νομική επιρροή στην αληθή θέληση του νομοθέτη να 
εξαιρέσει πλήρως τους κριτές, χωρίς καμία προϋπόθεση, από την δυνατότητα της υποψηφιότητας 
σε διοικητικά συμβούλια. 

 23 Αυγούστου 2020, 14:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Σοβαρό θέμα για παραπομπή σε δικαστική κρίση, η οποία πρέπει να αποφεύγεται, εφόσον 
υπάρχει σοφή πρόβλεψη στον αθλητικό νόμο, είναι η επικύρωση των υποψηφιοτήτων για τα 
Διοικητικά Συμβούλια και τις Εξελεγκτικές Επιτροπές. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται 
στην Γ.Γ.Α., μέσω τηλεπλατμόρφας, η οποία ελέγχοντας τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, 
επικυρώνει ή απορρίπτει τις υποψηφιότητες, δίνοντας και 3ήμερη προθεσμία ένστασης των τρίτων 
ενδιαφερομένων και 3ήμερης προθεσμίας είτε απόκρουσης της ένστασης των τρίτων, είτε 
ένστασης επί της απορριπτικής απόφασης της ΓΓΑ. Έτσι η επικύρωση των υποψηφιοτήτων θα 
γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και θα αποφεύγεται η ετσιθελική και σκόπιμη απόρριψη ή 
επικύρωση υποψηφιοτήτων από τα απερχόμενα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών. 
Πέραν αυτού, το σωστό είναι κάθε υποψήφιος να έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ως 
δικαιολογητικό σύντομο έγγραφο με τους λόγους που θέλει να θέσει υποψηφιότητα και τις 
προτάσεις του για την ανάπτυξη του αθλητισμού και του αθλήματος που επιλέγει να υπηρετήσει, 
ώστε αυτό να δημοσιεύεται από την ΓΓΑ μαζί με την επικύρωση της υποψηφιότητας του κάθε 
υποψηφίου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους εκλογείς να κρίνουν την δυναμική κάθε 
υποψηφίου, αλλά και να ελεγχθεί ο κάθε εκλεγείς στο τέλος της 4ετίας για το έργο που 
υποσχέθηκε να προσφέρει. 

 23 Αυγούστου 2020, 14:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6413
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4459


Μόνιμος Σύνδεσμος 

Καθότι ο Πρόεδρος που εξελέγη μπορεί να μην ολοκληρώσει την θητεία του για όποιους λόγους, 
πρέπει να προβλέπεται η αντικατάστασή του, και προτείνω ο 1ος (Α’) Αντιπρόεδρος (και 
αντικαταστάτης του 1ου Αντιπροέδρου ο 2ος Αντιπρόεδρος ή σε ανυπαρξία 2ου Αντιπροέδρου ο 
εκλεγόμενος από το Δ.Σ. 1ος Αντιπρόεδρος, κ.ο.κ.), ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα 
αντικατάστασης του Προέδρου, να προάγεται σε Πρόεδρο, ώστε αυτό να είναι διευθετημένο από 
την αρχή της θητείας του Δ.Σ., και να μην δημιουργούνται εκλογικές αναταράξεις (και λοιπές άλλες 
ανωμαλίες) σε αυτό που θα έπρεπε να είναι “ομαλή λειτουργία” του Δ.Σ. και αρμονική 
ολοκλήρωση των προγραμματισμένων στρατηγικών στόχων της 4ετίας. 

 23 Αυγούστου 2020, 14:10 | Γεώργιος Παϋσανίδης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 14:59 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η παγκόσμια συνέλευση των θεωρητικά ανώτατων παραγόντων, που αυτοονομάζεται Δ.Ο.Ε., 
απεφάνθη και διατύπωσε στο πιο πρόσφατο καταστατικό της, τον Ιούλιο 2020, τα κάτωθι περί του 
ορίου ηλικίας των ασχολουμένων με τον αθλητισμό παραγόντων : 

3.3 Όριο ηλικίας: 3.3.1 Κάθε μέλος της ΔΟΕ παύει να είναι μέλος στο τέλος του ημερολογιακού 
έτους κατά τη διάρκεια του οποίου φτάνει στην ηλικία των 70 ετών… 

Ως εκ τούτου, το όριο ηλικίας ενασχόλησης με τα διοικητικά θέματα πρέπει και στον ελληνικό 
αθλητικό νόμο να καθορίζεται στα 70 έτη. 

Όμως, ο ελληνικός αθλητισμός μπορεί να εκμεταλλευτεί δημιουργικά την εμπειρία των άνω των 70 
ετών διοικητικών παραγόντων και προτείνω την δημιουργία στην ΓΓΑ δεκαμελούς “Συμβουλίου 
Σοφών”, με έδρα την ΓΓΑ, με ετήσια δυνητική ανανέωση των μελών του, συγκαλούμενου μια φρά 
τον μήνα, αλλά και όποτε υπάρχει ανάγκη ενασχόλησης με σημαντικά εθνικά και διεθνή θέματα, 
από το νεώτερο των μελών του, με ανοικτή και ευέλικτη σε προτάσεις ατζέντα (επιπρόσθετα των 
θεμάτων που συνεκλήθη). 

 23 Αυγούστου 2020, 14:30 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣ 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4456
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4454
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4453
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Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 13:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 13:19 | Ερμής 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Θεωρούμε πως εφόσων έχει προκληθεί τόσο μεγάλη αναστάτωση όσον αφορά τα ηλικιακά όρια, 
το σωστό θα είναι ο νόμος να εναρμονιστεί με τα ηλικιακά όρια που υπάρχουν διεθνώς και όποιος 
έχει συμπληρώσει τα 70 έτη να μην μπορεί να είναι υποψήφιος για θέση στο ΔΣ, αλλά να μπορεί 
να προσφέρει μέσω επιτροπών. 
Γι αυτό προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση στην παράγραφο 7 του άρθρου 6. 

7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 
ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο 
αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από 
τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που 
έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του 
προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει 
χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ου) 
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έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη 
αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατ` 
εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα εξής: α) το 
ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο 
) έτος και β) δεν επιτρέπεται 
να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις 
(4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.» 

 23 Αυγούστου 2020, 13:07 | Γιάννης Χατζηπουργάνης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 13:26 | Πατλάκας Ιωάννης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 
2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το 
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 
1. Το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του 
τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: 
α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι 
τριάντα (50) σωματεία. 
β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (51) 
έως εκατό (150) σωματεία. 
γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα 
(151) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία. 
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια 
πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία. 
Οι άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού να ψηφιστούν ως έχουν. 
Η παραπάνω πρόταση στοχεύει στην μείωση των λειτουργικών εξόδων των Ομοσπονδιών και στο 
γεγονός του ότι τρείς οι τέσσερις το πολύ παράγοντες ασχολούνται ενεργά με διοικητικά 
καθήκοντα ευθύνης. Κατά συνέπεια το συλλογικό όργανο που ονομάζεται διοικητικό συμβούλιο 
όσο πιο μεγαλύτερο αριθμητικά είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία συνεδριάσεων και 
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αποφάσεων. 
Η αυτοαξιολόγηση κάποιων ομοσπονδιαρχών ότι μόνο αυτοί κατέχουν την γνώση επί των 
αθλητικών θεμάτων και ότι είναι αναντικατάστατοι στις θέσεις τις οποίες λυμαίνονται χρόνια τώρα 
είναι βλαπτική για τον αθλητισμό και επιζήμια και συνάμα προκλητική για την Ελληνική κοινωνία 
και Πολιτεία. 
Για τις εξελίξεις στον παγκόσμιο αθλητισμό και στις δράσεις καλύτερης ανάπτυξής του οι γνώσεις 
πολλών εκ των σημερινών διοικητικών παραγόντων και ομοσπονδιαρχών είναι ελάχιστες έως 
μηδενικές. Η γνώση τους σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες είναι σε πλήρη ανεπάρκεια. 
Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής οι τρεις θητείες στην προεδρεία απαγορεύουν νέα 
υποψηφιότητα, με αναδρομική ισχύ από το 2008. Είναι απόφαση γενικής συνέλευσης το 2018 με 
ισχύ από 1/1/2019. 
Η ΔΟΕ ως όριο ηλικίας μέλους της έχει τα 70 χρόνια. 
Γιατί λοιπόν εναντιώνονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας και προσπαθούν να 
κερδίσουν ακόμη λίγο χρόνο; 
Είναι απολύτως βέβαιο ότι το κάνουν αυτό για να ικανοποιήσουν τις ιδιοτελείς τους επιδιώξεις. 
Τόσο το ηλικιακό όριο όσο και το όριο των θητειών των θέσεων ευθύνης των διοικητικών 
συμβουλίων των ομοσπονδιών είναι σωστό και θα έπρεπε να γίνει πριν από πολλά χρόνια. Άρα η 
αναδρομικότητα κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. 
Οι διοικητικοί παράγοντες των αθλητικών μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων παρέχουν 
υπηρεσίες σε εθελοντική βάση και στα πλαίσια των κανόνων των νόμων και των διαδικασιών που 
θεσπίζει η Ελληνική Πολιτεία. 
Η πολιτεία υποχρεούται να βάλει φρένο στην καθεστωτοποίηση του αθλητισμού, προκειμένου τα 
χρήματα που διαθέτει για την ανάπτυξη του αθλητισμού να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη 
αυτών των αναγκών με διαφάνεια και κυρίως με φειδώ. 
Η διαχείριση δημόσιου χρήματος θα πρέπει να γίνεται από διοικητικούς παράγοντες οι οποίοι δεν 
αρκεί να είναι τίμιοι και να ασκούν χρηστή διοίκηση, αλλά να το δείχνουν με τρόπο έμπρακτο και 
διαφανή στον καθένα από εμάς και πολύ περισσότερο στην πολιτεία. 
Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η πολιτεία, αλλά δεν πρέπει να το αγνοήσει, προκειμένου να 
ελέγξει τα έργα και τις ημέρες των ομοσπονδιαρχών τόσων χρόνων, το επιχειρεί με τον καλύτερο 
τρόπο το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, προκειμένου να υπάρξει άνεμος αλλαγής και προοπτικής 
για τον αθλητισμό. 

 23 Αυγούστου 2020, 13:11 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 13:54 | Μιχαήλ Χρυσός 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4428


Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:56 | Παντελης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:46 | Τζωρτζακης Εμμανουηλ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
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ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:39 | Φωτιος παλαιολογου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 
2725/1999 (Α΄121) 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:54 | Κοκοτος Παύλος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:22 | Παναγιώτης Γεωργίου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4423
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4421
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4420


Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:00 | Σχίζας Αριστοτέλης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:04 | Βασιλης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 
Οδηγίες: πατήστε το πράσινο βέλος με την λέξη σχολιάστε 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4419
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4418


«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:05 | Xρήστος Σαββάκης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 

 23 Αυγούστου 2020, 12:57 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΗ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) 

ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Π.Ε.Π.Π.Π.Ε. στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. (με προπονητικά προσόντα Α.Ε.Ι.) με δικαίωμα 
ψήφου. 
Αιτιολογία: Η Π.Ε.Π.Π.Π.Ε. με μέλη της απόφοιτους Α.Ε.Ι. ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ και αλλοδαπής με 
ειδικότητα το ποδοσφαίρο, η συνεισφορά μας με θέση ψήφου στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., θα είναι καίρια 
με πανεπιστημιακά κριτήρια και γνώσεις. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:22 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4415
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4414
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4413


Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:56 | Άρης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:59 | Γιαννης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:42 | Αυγερινάκης Μάριος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Συγχαρητήρια κ. Υπουργέ για την κάθαρση που προσπαθείτε να φέρετε στον αθλητισμό. 
Επί του άρθρου 6 
«Όποιος εκλέγεται ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου 
αθλητικής ομοσπονδίας να έχει πλαφόν τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στα αξιώματα 
αυτά. Να δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών». 
Το όριο στις θητείες των διοικητικών συμβουλίων των ομοσπονδιών θα πρέπει να ισχύσει όχι 
μόνο από την επόμενη μέρα της ψήφισης του νόμου αλλά οπωσδήποτε με αναδρομική ισχύ για να 
επιτευχθεί και η εφαρμογή του. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ 
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Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:42 | ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:59 | Απόστολος Αλβανός 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
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ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 12:49 | Πανιός Αθανάσιος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 11:34 | Χρήστος Παπαϊωάννου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 
Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 
αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 11:32 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΛΛΑΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ)στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου 

Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 
22 του ν.2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4406
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αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας 
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου. 

 23 Αυγούστου 2020, 10:48 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

α) Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας 
Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ δεν είναι σωστή. 

Η αναδρομικότητα αντιβαίνει στην αρχή της Μεταβατικότητας που διασφαλίζει τη σταδιακή και όχι 
αιφνιδιαστική μεταβολή της διαμορφωμένης νομικής και πραγματικής κατάστασης των 
προσώπων. 

β) Η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου των 71 ετών, για την εκλογή στη Διοίκηση Αθλητικής 
Ομοσπονδίας, συνιστά αθέμιτο περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Αθλητικών 
Ομοσπονδιών 
Αντιβαίνει επίσης στα Καταστατικά πολλών Διεθνών Ομοσπονδιών (π.χ. του Στίβου), που δεν 
προβλέπουν ηλικιακό όριο σε καμία περίπτωση. 

Σε ότι αφορά τέλος το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς 
αναπηρίες, αυτό παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
α) Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών πρέπει να έχει ένα μεταβατικό στάδιο μιας ή δύο 
θητειών για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του Γενικού 
Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει 
όριο θητειών. 
Εκεί μπορούν να προσφέρουν πολλά όσοι έχουν θητεύσει σε μια από τις τρεις βασικές 
εκτελεστικές θέσεις. 

β) Όσο για το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του Καταστατικού μιας 
αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΙΚΑΚΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ: 
1) Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών να είναι το ίδιο για 
τα άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
2) Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 23 Αυγούστου 2020, 10:35 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

«1) Η καθιέρωση ορίου θητειών στον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. μιας Ομοσπονδίας και μάλιστα 
με αναδρομική ισχύ είναι απαράδεκτη, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της ασφάλειας 
και της βεβαιότητας του Δικαίου και της Αρχής της προστατευμένης εμπιστοσύνης. 
2) Το όριο των 71 ετών για την εκλογή στη διοίκηση αθλητικής ομοσπονδίας, συνιστά αθέμιτο 
περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των αθλητικών ομοσπονδιών ( Ολυμπιακή χάρτα, κεφ. 1 
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άρθρο 25). 
Τα καταστατικά πολλών διεθνών ομοσπονδιών (π.χ. του Στίβου), δεν προβλέπουν όριο ηλικίας σε 
καμία περίπτωση. 
Έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 12 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι το οποίο αναφέρεται στην ελευθερία των μελών να επιλέγουν τη διοίκησή τους. 
Σε ότι αφορά το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς 
αναπηρίες δεν έχει καμία λογική και παραβιάζει το σύνταγμα. 
Προτείνω:1) Να υπάρχει μεταβατικό στάδιο μίας ή δύο θητειών εφόσον έχουν καλύψει το όριο, για 
τη θέση του προέδρου, του ΓΓ ή του ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου και του ΔΣ να 
μην υπάρχει όριο θητειών. 2) Σε κάθε περίπτωση το όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένο με το καταστατικό της διεθνούς ομοσπονδίας την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 
Το όριο ηλικίας για τα μέλη των διοικήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών πρέπει να είναι το ίδιο 
για τα άτομα με και χωρίς αναπηρία.» 

 22 Αυγούστου 2020, 22:47 | Ζήκας Βασίλειος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Απαλειψη της παραγρ 7. Η καθιέρωση ορίου θητειων για τον πρόεδρο και τα μέλη του προεδρείου 
του Δ.Σ της Ομοσπονδίας με αναδρομική ισχύ είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογική, αλλά και 
αναξιοπρεπής πράξη απέναντι σε ανθρώπους που προσέφεραν και εξακολουθούν να 
προσφέρουν ΑΝΕΙΔΙΟΤΕΛΩΣ στα αθλητικά δρωμενα του τόπου μας. Το ίδιο ισχύει και για το 
ηλικιακά όριο που ορίζεται στην συγκεκριμένη παράγραφο. » Σκοτώνουν τ’αλογα όταν γεράσουν» 
Το επιχείρημα περί.. ανανέωσης των μελών,.. φρέσκες ιδέες κλπ είναι προτετασματα καπνού, που 
υποκρυπτουν στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων. 

 22 Αυγούστου 2020, 21:41 | Ευάγγελος Κακοσαίος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Κύριε Υπουργέ 
οι αποφάσεις σας και οι ενέργειές σας δείχνουν οτι επιδιώκεται βαθιά τομή στον χώρο του 
αθλητισμού . Το πλαίσιο που βάζει ο νέος Αθλητικός νόμος, η νομιμότητα που επιδιώκεται στους 
συλλόγους, η δημιουργία του νέου παραολυμπιακού Αθλητικού κέντρου στην Ραφήνα για άτομα 
με αναπηρία είναι ενέργειες οι οποίες μας έχουν εκπλήξει ευχάριστα . 
τα κατεστημένα στις ομοσπονδίες πρέπει να εκλείψουν το όριο στις τρεις θητείες των διοικητικών 
συμβουλίων των ομοσπονδιών θα πρέπει να ισχύσει από την επόμενη μέρα της ψήφισης του 
νόμου και με αναδρομικότητα για να επιτευχθεί άμεσα η εφαρμογή του που είναι η ουσία και το 
ζητούμενο για την ανανέωση των διοικήσεων 
Το όριο ηλικίας θα έπρεπε να ισχύει άτυπα στις ομοσπονδίες Αφού όμως κάποιοι ξεχνούν να 
παραχωρήσουν την θέση τους σε νεότερους ,Καλό είναι που θεσμοθετείται τώρα από εσάς ,σε 
λίγα χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία το όριο ηλικίας γιατί θα το προλαβαίνει ο αριθμός των 
θητειών των διοικητικών συμβουλίων. 
Θεωρώ όμως ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για τις ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία 
Γιατί αυτό αποτελεί διάκριση και κατάφορη αδικία έναντι των υπολοίπων ομοσπονδιών. 
Είμαστε στο πλευρό σας Έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθειά σας για πρόοδο στο χώρο του 
αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. 

 22 Αυγούστου 2020, 21:55 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ 
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Μόνιμος Σύνδεσμος 

Επί του άρθρου 6 
Ο περιορισμός του ορίου θητειών για τον πρόεδρο και τα μέλη του προεδρείου του Δ.Σ 
Ομοσπονδίας, με αναδρομική ισχύ, αποτελεί ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά των 
Ομοσπονδιών. Ο αναδρομικός περιορισμός των θητειών, που στοχεύει στην αφαίρεση του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι , προσβάλλει βάναυσα το συνταγματικό δικαίωμα Ελλήνων πολιτών 
στη συμμετοχή και ανάδειξή τους στις εν λόγω θέσεις, χωρίς να εξαρτάται το δικαίωμά τους από 
προηγούμενη άδεια ( άρθρο 12 Σ ). Προτείνουμε λοιπόν, την κατάργηση του ορίου θητειών για 
όλες τις θέσεις στα Δ.Σ των ομοσπονδιών. 
Ωστόσο, η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού περιορισμού στα 71 έτη, για την εκλογή στη διοίκηση 
αθλητικής ομοσπονδίας, συνιστά πολιτική πρακτική, που πέρα από Αντισυνταγματική, είναι και 
καταδικαστέα, καθώς δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για τις ιδιοτελείς προθέσεις και 
τα κίνητρα αποκλεισμού συγκεκριμένων προσώπων, τη στιγμή μάλιστα, που έρχεται σε ευθεία 
αντίθεση με το καταστατικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου ( Word Athletic ) , που δεν 
προβλέπει σε καμία περίπτωση ηλικιακά όρια, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό, διεθνώς τη χώρα 
και ζημιώνοντας τον Ελληνικό Αθλητισμό. Προφανώς, τα όρια ηλικίας υποψηφίων μελών Δ.Σ, των 
Εθνικών Ομοσπονδιών, θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα των Διεθνών 
Ομοσπονδιών. 

 22 Αυγούστου 2020, 17:23 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 
ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ . ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 

 22 Αυγούστου 2020, 15:54 | ΑΙΟΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γ.Ε.Π.Θ. 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩNOYME ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΘΗΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ KAI ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓIATI EINAI 
ANITIΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 71 ΕΤΩΝ. 

 22 Αυγούστου 2020, 14:09 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6, Τροποποίηση Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικής Ομοσπονδίας Άρθρο 22 
Παραγραφος 7 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4374
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4362
http://aiolosmakedonias2003blogspot.gr/
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4357
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4356


Τι σύνολο της θητείας μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής οποιασδήποτε Αθλητικής 
Ομοσπονδίας από τις ανάλογες θέσεις (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας) 
δεν δύναται να υπερβαίνει συνεχόμενα της τρεις (3) θητείες συνολικά χωρίς παρέλευση διακοπής 
δύο (2) ετών. 

Σχόλια – μόνο έτσι θα αποφεύγεται η διαπλοκή διότι εάν κάποιος είναι 20 χρόνια ταμίας και βάλει 
υποψηφιότητα για Πρόεδρος μπορεί να εκλέγεται αλλά δώδεκα (12) χρόνια μέσα στην εκτελεστική 
επιτροπή της αθλητικής Ομοσπονδίας 

 22 Αυγούστου 2020, 13:12 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Όριο θητείας Προέδρου – Μέλη Προεδρείου Δ.Σ. Ομοσπονδιών. 
Όρια ηλικίας. 
Άρθρο 6 
(τροποποίηση άρθρου 22 παρ.7 του ν.2725/1999\ 
Το σχετικό άρθρο είναι εκ πρώτης όψεως θετικό για την καθιέρωση θητειών. Κανένας νόμος όμως 
δεν είναι σύμφωνος με το σύνταγμα και καθολικά αποδεκτός και εφαρμόσιμος αν δεν προβλέπεται 
από πριν η γνώση του από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Η αναδρομικότητα εφαρμογής ενός 
νόμου εγείρει αδικία εις βάρος ατόμων που βρίσκονται σε αυτή τη θέση μεγίστης ευθύνης 
αιφνιδιάζοντάς τα με νόμο που καταργεί την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των αρχών του περί 
δικαίου αισθήματος. Παράλληλα μια τέτοια διάταξη με μη ομαλή μεταβατικότητα θα στερήσει από 
τα νέα Δ.Σ. παλαιά μέλη Δ.Σ. με γνώσεις και εμπειρίες χρόνων οι οποίες θα είναι χρήσιμες σε 
πολλά επίπεδα, πρωτίστως σε διεθνείς συναντήσεις οργανισμών που προάγουν τον ελληνικό 
αθλητισμό. Η ομαλή μετάβαση με τη δυνατότητα μεταλαμπάδευσης γνώσεων σε νεαρότερα μέλη 
προ της οριστικής αποχώρησης σύμφωνα με το νόμο θα ήταν ευχής έργο για τις ελληνικές 
διεκδικήσεις στα διεθνή forum. Η αρχή της ομαλής μετάβασης πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα 
στην παρούσα φάση. 
Το όριο ηλικίας τώρα είναι άδικο και περιορίζει την εκλογή ατόμων που έχουν και τον άπλετο 
χρόνο και τη δυνατότητα προσφοράς σε μια ηλικία που κανένας Διεθνής Οργανισμός δε θέτει ως 
όριο. Ούτε στην ελληνική επικράτεια είναι θεσμοθετημένη ανάλογη ρύθμιση για ηλικιακό όριο 
προσφοράς στην πολιτική, κοινωνική και αθλητική ζωή του τόπου. Ο νομοθέτης θα πρέπει να δει 
με ανάλογη συμπάθεια αυτό το ζήτημα καταργώντας την εν λόγω διάταξη. Υπάρχουν και 
ικανότατα νεότερα σε ηλικία στελέχη όμως υπάρχει και το αντίθετο που δεν το καθορίζει η ηλικία. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Κατάργηση αναδρομικής ισχύος του νόμου. Πρόβλεψη για θεσμοθετημένη ομαλή 
μεταβατικότητα και αναπροσαρμογή του ορίου ηλικίας σύμφωνα με την Ελληνική πραγματικότητα 
και τους διεθνείς Οργανισμούς. 

 22 Αυγούστου 2020, 10:14 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΒΟΥΤΑΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΘΗΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΑΣ 
ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4354
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4341


ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 22 Αυγούστου 2020, 09:05 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΘΗΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΘΗΤΕΙΩΝ. 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ 
ΘΗΤΕΙΩΝ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΛΛΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΡΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 22 Αυγούστου 2020, 09:58 | Αλέξανδρος Κονταξης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Αρθρο 6. 
Σωστά να αλλάξει ώς προς τα όρια των ηλικιών. 
Διότι. Στην ουσία έχουμε μονιμότητα. Αναφέρω χαρακτηριστικά πρόεδρο ομοσπονδίας που έχει 
22 χρόνια σαν γραμματέας και ήδη 5 σαν πρόεδρος. 
Και συνεχίζει ακάθεκτος. Το ιδιο συμβαίνει και με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
Φθάνει πια. Οτι έιχαν να προσφέρουν το κάνανε. Δεν έχουν τίποτα άλλο να δώσουν. Αφήνω το 
γεγονός οτι κατέλαβαν αυτές τις θέσεις εν μέσω αδιαφανειών διαδικασιών και με μαιμού σωματεία. 
πρέπει επιτέλους να μπουν κανόνες επιτέλους. 

 22 Αυγούστου 2020, 01:42 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Για το συγκεκριμένο άρθρο προτείνω: 
1)Οι τροποποιήσεις να μην επηρεάζουν το αυτοδιοίκητο των Αθλητικών Ομοσπονδιών. 
2)Να τηρούνται οι διαδικασίες εκείνες που ακολουθούν οι Διεθνείς Ομοσπονδίες και η Δ.Ο.Ε. 

 21 Αυγούστου 2020, 20:02 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Να μην υπάρχουν όρια θητειών. 

 21 Αυγούστου 2020, 20:35 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4336
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4332
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4326
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4314


Μόνιμος Σύνδεσμος 

α) Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας 
Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ είναι αντιδημοκρατική και απαράδεκτη. 
Η αναδρομικότητα αντιβαίνει στην αρχή της Μεταβατικότητας που διασφαλίζει τη σταδιακή και όχι 
αιφνιδιαστική μεταβολή της διαμορφωμένης νομικής και πραγματικής κατάστασης των 
προσώπων. 
Σε ότι αφορά τέλος το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς 
αναπηρίες, αυτό και αν παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
α) Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών πρέπει να έχει ένα μεταβατικό στάδιο ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 
δύο θητειών για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του 
Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην 
υπάρχει όριο θητειών. 
β) Όσο για το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του Καταστατικού μιας 
αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Προτείνω δε σε κάθε περίπτωση τα 75 έτη 
γ) σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 21 Αυγούστου 2020, 15:07 | Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6 
Στην τελική διαμόρφωση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 καταργείται η παράγραφος 4 σύμφωνα 
με την οποία «Υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος, γενικός γραμματέας, ταμίας 
αθλητικής ομοσπονδίας, αποσπάται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, για 
όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή, σε υπηρεσία αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη 
Γ.Γ.Α. και έχει τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα». Παρά το 
γεγονός ότι η διάταξη αυτή καταργήθηκε σιωπηρά με το άρθρο 73 παράγραφος 7 του ν. 
3057/2002 προτείνεται η θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Προϊσταμένου 
Τμήματος της ΓΓΑ , του Διευθυντή και οποιουδήποτε άλλου ατόμου κατέχει την ιδιότητα του 
μετακλητού υπαλλήλου στο Γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού – Αθλητισμού και του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού, επειδή παραβιάζεται το βασικό ασυμβίβαστο της συνύπαρξης της 
ιδιότητας ελέγχοντος και ελεγχόμενου από τη στιγμή που η ΓΓΑ εποπτεύει και ελέγχει τα αθλητικά 
σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες. 
Επί του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7: «Για την εφαρμογή των ηλικιακών 
ορίων της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός 
του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό 
τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.» Ζητείται σαφής διατύπωση καθότι η υπάρχουσα είναι 
δυσερμήνευτη, αόριστη και ασαφής. 

 21 Αυγούστου 2020, 14:09 | ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΚΥΡΙΕ ΑΥΓΕΝΑΚΗ 
ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4313
http://www.httf.gr/
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4301
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4296


θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια σας να καθαρίσετε τον αθλητισμό από συλλόγους 
φαντάσματα, μόνο στα χαρτιά και διαπλοκές που υπάρχουν σε κάποιες αθλητικές ομοσπονδίες. 

Επειδή η καρέκλα είναι καλή και συμφέρουσα από δεινόσαυρους παράγοντες, ο αθλητισμός 
πρέπει να καθαρίσει. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ να μην έχει δικαίωμα να είναι 
υποψήφιος εάν έχει διατελέσει΄΄ Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας σε 
σύνολο τρεις (3) θητείες. 

ΔΗΛΑΔΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δύνανται να είναι υποψήφιοι μόνο μετά την παρέλευση δύο(2)ετών όπως εσείς προτείνετε. 

 21 Αυγούστου 2020, 13:26 | Έλλη Παπαδοπούλου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Κ. Υφυπουργέ σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια , για την προσπάθεια που κάνετε ώστε να φέρετε 
την διαφάνεια και την εξυγίανση στον Ελληνικό αθλητισμό. 
Για να μπορέσετε να κάνετε επανεκκίνηση στον αθλητισμό και να μιλάμε για διαφάνεια και πάταξη 
των φαινομένων των «αιωνίων» παραγόντων, θα πρέπει να τροποποιήσετε την παρ.7 που έχει 
τεθεί στη διαβούλευση έτσι ώστε όποιος εκλέγεται ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή 
Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας να έχει πλαφόν τρεις (3) συνολικά πλήρεις 
ή μερικές θητείες στα αξιώματα αυτά. Να δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον 
μεσολαβήσει χρονική περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών. 
Καλή δύναμη 

 21 Αυγούστου 2020, 13:05 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Πρόταση τροποποίησης του Άρθρου 6, Παραγράφου7 
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, 
όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό ή εχει 
υπηρετησει δύο (2) θητείες σε οποιαδήποτε άλλη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν 
επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 
ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες 
φορές για πλήρη ή μερική θητεία ή εχει εκλεγεί και υπηρετήσει ως απλό μέλλος Διοικητικου 
Συμβουλίου. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από 
τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον 
μεσολαβήσει χρονική περίοδος τεσσάρων (4) ετών. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Έτσι αποφεύγεται η εναλλαγή θέσεων μεταξύ των μελλών μιας Διοίκησης 
οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβουλίου δίνοντας την δυνατότητα εκλογής νέων προσώπων με 
φρέσκες ιδέες για την εξέλιξη του οποιουδήποτε αθλήματος. 

 21 Αυγούστου 2020, 13:16 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 
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Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: Ότι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιρετών διοικητικών 
αθλητικών Ομοσπονδιών, στα πρόσωπα των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα, της 
αναδρομικότητας και του ορίου ηλικίας τη στιγμή αυτή κατέχουν αξιώματα σε παγκόσμιες και 
Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες. Είναι γνωστό ότι τα αξιώματα αυτά ναι μεν προήλθαν ύστερα από 
εκλογικές διαδικασίες, από την άλλη όμως πλευρά, είναι επίσης γνωστό ότι η εκλογή αυτή 
επιτεύχθηκε εξαιτίας της πολυετούς παρουσίας των στελεχών αυτών στις διεθνείς δραστηριότητες 
των αθλητικών αυτών οργανισμών και στην εμπιστοσύνη που απέκτησαν από τα μέλη της 
διεθνούς κοινότητας του αθλήματος εξ αυτού του γεγονότος να βρίσκονται στα κέντρα όπου 
λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις!!! 
Επίσης αυτοί που έχουν περάσει από όλα τα στάδια της αθλητικής και επιστημονικής διαδρομής ( 
Αθλητές, προπονητές συλλόγου, ομοσπονδιακοί προπονητές, Εθνικοί προπονητές, Τεχνικοί 
σύμβουλοι, διεθνείς κριτές καθηγητές στα ΤΕΦΑΑ αλλά και στη Μ.Ε μετά την συμπλήρωση του 
εβδομηκοστού πρώτου έτους (71) της ηλικίας των παύει να υφίσταται η κρίση τους, η αντίληψη 
τους, οι γνώσεις τους , και οι εμπειρίες τους!!! 
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την καθιέρωση των θητειών για τους Προέδρους, 
Αντιπροέδρους, Γενικούς Γραμματείς και Ταμίες των αθλητικών ομοσπονδιών, χωρίς όμως η 
ρύθμιση αυτή να έχει αναδρομική ισχύ Και το ηλικιακό όριο στις διοικήσεις των ομοσπονδιών και 
των σωματείων να πάει στα 75 έτη όπως άλλωστε ισχύει και για τα μέλη της διεθνούς ολυμπιακής 
επιτροπής. 

 21 Αυγούστου 2020, 11:39 | Ευσταθια χασογια 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6, Τροποποίηση Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικής Ομοσπονδίας Άρθρο 22 
Παραγραφος 7 

Τι σύνολο της θητείας μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής οποιασδήποτε Αθλητικής 
Ομοσπονδίας από τις ανάλογες θέσεις (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας) 
δεν δύναται να υπερβαίνει συνεχόμενα της τρεις (3) θητείες συνολικά χωρίς παρέλευση διακοπής 
δύο (2) ετών. 

Είναι μια εξαιρετική προσέγγιση προς αποφυγήν επανεκλογής των ίδιων ατόμων και διάθεση 
συγκάλυψης των μελών που παραμένουν εσαί στα ΔΣ ομοσπονδιών. Δεν είναι δυνατόν να 
βλέπουμε τα ίδια μέλη να διοικούν 20 και πλέον χρόνια, κάνοντας rotation. 

 21 Αυγούστου 2020, 10:06 | Νίκος Τσώνης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Για πρώτη φορά ανοίγονται ορίζοντες στις σκέψεις των ανθρώπων που ασχολούνται με τον 
αθλητισμό και αναζητούνται προτάσεις που θα κάνουν περισσότερο Δημοκρατικό αυτό το χώρο. 
Παρόλα αυτά έρχονται άνθρωποι, που υποστηρίζουν για τις ομοσπονδίες καθεστώτα 
τριακονταετίας με σκέψεις που πρέπει να αποκλειστούν γιατί δυστυχώς οδηγούν αντίθετα από την 
εξέλιξη και βελτίωση της λειτουργίας του αθλητισμού. 
Το 50% των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι γυναίκες, οι οποίες φέρνουν 
περισσότερες διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ηπειρωτικά ή παγκόσμια πρωταθλήματα 
από τους άνδρες. Παρόλα αυτά στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών η ποσόστωση τους 
είναι ελάχιστη. Το ίδιο ίσχυε και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να γίνουν παρεμβάσεις 
Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών φορέων προκειμένου να υποστηριχθούν και οι γυναίκες. 
Τα προβλήματα στα θέματα διοίκησης του αθλητισμού μέσω ομοσπονδιών δημιουργούνται από 
τον ως τώρα τρόπο λειτουργίας και πρέπει να καλωσορίσουμε προοδευτικές προτάσεις που θα 
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οδηγήσουν σε εκδημοκρατισμό και όχι σε υποτακτικούς και εξαρτώμενους. 
Προτείνω: 1. Να υπάρχει ποσόστωση για τις γυναίκες. 
2. Εκλογή προέδρου χωριστά από την εκλογή των μελών του Δ.Σ. 
3. Αντικαταστάτης του Προέδρου, σε περίπτωση ασθένειας ή αποχώρησης του για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα, να αναλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος που θα εκλέξει μετά την συγκρότηση σε σώμα του 
Δ.Σ. 
4. Περιορισμός εκλογής σε οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ. μετά από 12 χρόνια θητείας σε 
οποιαδήποτε θέση του Προεδρείου Αθλητικής Ομοσπονδίας. 

 21 Αυγούστου 2020, 10:12 | Λάμπρος Κωνσταντής 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η αυτοαξιολόγηση κάποιων κρυπτόμενων ομοσπονδιαρχών ότι μόνο αυτοί κατέχουν την γνώση 
επί των αθλητικών θεμάτων και ότι είναι αναντικατάστατοι στις θέσεις τις οποίες λυμαίνονται 
χρόνια τώρα είναι βλαπτική για τον αθλητισμό και επιζήμια και συνάμα προκλητική για την 
Ελληνική κοινωνία και Πολιτεία. 
Για τις εξελίξεις στον παγκόσμιο αθλητισμό και στις δράσεις καλύτερης ανάπτυξής του οι γνώσεις 
πολλών εκ των σημερινών διοικητικών παραγόντων και ομοσπονδιαρχών είναι ελάχιστες έως 
μηδενικές. Η γνώση τους σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες είναι σε πλήρη ανεπάρκεια. Η βιολογική 
τους κατάσταση και δυναμική είναι κατά πολύ μικρότερη από νεώτερους σε ηλικία διοικητικούς 
παράγοντες. 
Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής οι τρεις θητείες στην προεδρεία απαγορεύουν νέα 
υποψηφιότητα, με αναδρομική ισχύ από το 2008. Είναι απόφαση γενικής συνέλευσης το 2018 με 
ισχύ από 1/1/2019. 
Η ΔΟΕ ως όριο ηλικίας μέλους της έχει τα 70 χρόνια. 
Γιατί λοιπόν εναντιώνονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας και προσπαθούν να 
κερδίσουν ακόμη λίγο χρόνο; 
Είναι απολύτως βέβαιο ότι το κάνουν αυτό για να ικανοποιήσουν τις ιδιοτελείς τους επιδιώξεις. 
Τόσο το ηλικιακό όριο όσο και το όριο των θητειών των θέσεων ευθύνης των διοικητικών 
συμβουλίων των ομοσπονδιών είναι σωστό και θα έπρεπε να γίνει πριν από πολλά χρόνια. Άρα η 
αναδρομικότητα κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. 
Οι διοικητικοί παράγοντες των αθλητικών μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων παρέχουν 
υπηρεσίες σε εθελοντική βάση και στα πλαίσια των κανόνων των νόμων και των διαδικασιών που 
θεσπίζει η Ελληνική Πολιτεία. 
Η πολιτεία υποχρεούται να βάλει φρένο στην καθεστωτοποίηση του αθλητισμού, προκειμένου τα 
χρήματα που διαθέτει για την ανάπτυξη του αθλητισμού να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη 
αυτών των αναγκών με διαφάνεια και κυρίως με φειδώ. 
Η διαχείριση δημόσιου χρήματος θα πρέπει να γίνεται από διοικητικούς παράγοντες οι οποίοι δεν 
αρκεί να είναι τίμιοι και να ασκούν χρηστή διοίκηση, αλλά να το δείχνουν με τρόπο έμπρακτο και 
διαφανή στον καθένα από εμάς και πολύ περισσότερο στην πολιτεία. 
Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η πολιτεία, αλλά δεν πρέπει να το αγνοήσει, προκειμένου να 
ελέγξει τα έργα και τις ημέρες των ομοσπονδιαρχών τόσων χρόνων, το επιχειρεί με τον καλύτερο 
τρόπο το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, προκειμένου να υπάρξει άνεμος αλλαγής και προοπτικής 
για τον αθλητισμό. 

 21 Αυγούστου 2020, 10:43 | Λάμπρος Κωνσταντής 

Μόνιμος Σύνδεσμος 
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Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 
2725/1999 (Α΄121) 
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το 
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 
1. Το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του 
τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: 
α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι 
τριάντα (50) σωματεία. 
β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (51) 
έως εκατό (150) σωματεία. 
γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα 
(151) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία. 
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια 
πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία. 
Οι άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού να ψηφιστούν ως έχουν. 
Η παραπάνω πρόταση στοχεύει στην μείωση των λειτουργικών εξόδων των Ομοσπονδιών και στο 
γεγονός του ότι τρείς οι τέσσερις το πολύ παράγοντες ασχολούνται ενεργά με διοικητικά 
καθήκοντα ευθύνης. Κατά συνέπεια το συλλογικό όργανο που ονομάζεται διοικητικό συμβούλιο 
όσο πιο μεγαλύτερο αριθμητικά είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία συνεδριάσεων και 
αποφάσεων. 

 21 Αυγούστου 2020, 09:56 | ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Αρθρο 6.Διοικητικο Συμβούλιο Αθλητικής Ομοσπονδίας.(τροποποιηση του αρθ 22 παρ 7 του ν 
2725/99). 
Απαλειψη της παραγρ 7. Η καθιέρωση ορίου θητειων για τον πρόεδρο και τα μέλη του προεδρείου 
του Δ.Σ της Ομοσπονδίας με αναδρομική ισχύ είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογική, αλλά και 
αναξιοπρεπής πράξη απέναντι σε ανθρώπους που προσέφεραν και εξακολουθούν να 
προσφέρουν ΑΝΕΙΔΙΟΤΕΛΩΣ στα αθλητικά δρωμενα του τόπου μας. Το ίδιο ισχύει και για το 
ηλικιακά όριο που ορίζεται στην συγκεκριμένη παράγραφο. » Σκοτώνουν τ’αλογα όταν γεράσουν» 
Το επιχείρημα περί.. ανανέωσης των μελών,.. φρέσκες ιδέες κλπ είναι προτετασματα καπνού, που 
υποκρυπτουν στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων. 

 21 Αυγούστου 2020, 08:50 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Κύριε Υφυπουργέ. Συγχαρητήρια για την τόλμη σας να κάνετε εξυγίανση στις αθλητικές 
ομοσπονδίες από αιώνιους παράγοντες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει προσωπικά συμφέροντα και 
διαπλοκές λυμαίνοντας τον αθλητικό χώρο. 

Για να αποφευχθεί η διαπλοκή θα πρέπει η παράγραφος 7 πρέπει να συμπληρωθεί όπως 
παρακάτω 

΄΄ Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας (μέλη της εκτελεστικής επιτροπής των 
αθλητικών ομοσπονδιών) δεν δύνανται συνεχόμενα να είναι υποψήφιοι πάνω από τρεις (3) θητείες 
συνεχόμενα σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις. Δύνανται να είναι υποψήφιοι μόνο μετά 
την παρέλευση δύο(2) ετών σε αδράνεια» 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4281
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4267


Μόνο έτσι θα αποφευχθεί ένας για παράδειγμα Αντιπρόεδρος που έχει πέντε (5) θητείες να θέσει 
υποψηφιότητα και να εκλεγεί Πρόεδρος μένοντας άλλα χρόνια – τρεις (3) θητείες δηλ ακόμα. 

 21 Αυγούστου 2020, 00:53 | Νίκος Τσώνης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Θα πρέπει να αντιληφθούν οι παράγοντες των 20 και πλέον χρόνων σε διοικήσεις ομοσπονδιών 
ότι η χαρά της συμμετοχής στον αθλητισμό πρέπει να ανήκει σε όλους και μάλιστα σε εκείνους 
που έχουν βιολογικά μεγαλύτερη δυναμική. 
Το ίδιο πρέπει να δεχθούν και οι υποστηρικτές τους που έχουν τακτοποιήσει επαγγελματικά τους 
συγγενείς τους και εμφανίζονται ως μετέχοντες στην διαβούλευση. 
Η πολιτεία υποχρεούται να εκδημοκρατίσει τον αθλητισμό και να ενισχύσει τα σωματεία που 
εξαρτόνται και δεσμεύονται από τις ομοσπονδίες με διάφορες παροχές και διευκολύνσεις. 
Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο εμφάνισε Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές να διακδικούν την εκλογή 
τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών, αφού διαπίστωσαν με το νέο νόμο τέτοιες 
δυνατότητες σε αντίθεση με το παρελθόν. 
Το σχέδιο νόμου είναι ελαστικότερο από εκείνα που ισχύουν στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
(ΔΟΕ) και την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG). 

Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής οι τρεις θητείες στην προεδρεία απαγορεύουν νέα 
υποψηφιότητα, με αναδρομική ισχύ απο το 2008. Είναι απόφαση γενικής συνέλευσης το 2018 με 
ισχύ από 1/1/2019. 
Η ΔΟΕ ως όριο ηλικίας μέλους της έχει τα 70 χρόνια. 
16.2.6.1. 
3.3 Age limit: 
3.3.1 Any IOC member ceases to be a member at the end of the calendar year 
during which he reaches the age of 70, subject to Rule 16.3.3.2 and BLR 
Ως πρόταση θεωρώ σωστό για τον Ελληνικό αθλητισμό – εκτός του ορίου ηλικίας τα 70 έτη – να 
μην έχει το δικαίωμα εππανεκλογής σε καμία θέση όποιος έχει συμπληρώση 12 έτη θητείας σε 
ομοσπονδία στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. 

 21 Αυγούστου 2020, 00:11 | Κέλλης Σπύρος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

I. Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας 
Ομοσπονδίας με αναδρομική ισχύ είναι αντισυνταγματική γιατί: 
1. Αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας και της βεβαιότητας του Δικαίου καθώς και στην Αρχή της 
προστατευόμενης εμπιστοσύνης. 
2. Αντιβαίνει στην αρχή της Μεταβατικότητας που διασφαλίζει τη σταδιακή και όχι αιφνιδιαστική 
μεταβολή της διαμορφωμένης νομικής και πραγματικής κατάστασης των προσώπων. 
II. Η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου (71 έτη) για την εκλογή στη Διοίκηση Αθλητικής 
Ομοσπονδίας δημιουργεί τα εξής προβλήματα: 
1. Συνιστά αθέμιτο περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών ( 
Ολυμπιακή χάρτα, κεφ. 1 άρθρο 25). 
2. Αντιβαίνει στα καταστατικά πολλών Διεθνών Ομοσπονδιών (π.χ. του Στίβου), που δεν 
προβλέπουν ηλικιακό όριο σε καμία περίπτωση. 
3. Συγκρούεται με την αρχή της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος). 
4. Συγκρούεται με την αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
(άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος). 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4264
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4262


5. Συγκρούεται με το άρθρο 12 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι στο οποίο περιλαμβάνεται και η ελευθερία των Μελών να αναδεικνύουν τη 
Διοίκησή τους. 
6. Η διαφοροποίηση του ορίου ηλικίας μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς αναπηρίες, αποτελεί 
παραβίαση του συντάγματος. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
1. Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών να έχει ένα μεταβατικό στάδιο μιας τουλάχιστον θητείας 
(λόγω αντισυνταγματικότητας της αναδρομικής ισχύος) για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο 
σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις 
του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει όριο θητειών. 

2. Το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται με εναρμόνιση του Καταστατικού της αθλητικής Ομοσπονδίας 
με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 
3. Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμείνει στην καθιέρωση ορίων ηλικίας θα πρέπει το όριο 
ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών να είναι το ίδιο για τα άτομα με 
και χωρίς αναπηρία. 
4. Να υπάρξει μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του μέτρου. 

 20 Αυγούστου 2020, 22:23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΜΘ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Απαράδεκτη και αντισυνταγματική η θέσπιση ορίου ηλικίας για την εκλογή διοίκησης Ομοσπονδίας 
και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Αποτελεί φωτογραφική διάταξη και πρέπει άμεσα να 
καταργηθεί.Αφού καθιερώνεται όριο θητειών, τι νόημα έχει η θέσπιση ανώτατου ηλικιακού ορίου 
των 71 ετών. Αυτές δεν αποτελούν διατάξεις διακατέχουσες από φιλελεύθερες ιδέες αλλά 
κατασκευάσματα ολοκληρωτικών καθεστώτων. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Κατάργηση του ορίου ηλικίας, ως περιττή διάταξη αφού θεσπίζεται όριο θητειών. Σε 
κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του νόμου. 

 20 Αυγούστου 2020, 22:41 | Ζορμπάς Σταύρος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Στα πλαίσια της ισονομίας σε μια ευνοούμενη πολιτεία πως είναι δυνατόν να υπάρχει ηλικιακό 
όριο στις διοικήσεις των ομοσπονδιών, ενώ αλλού όχι όταν και στη διεθνή ομοσπονδία δεν 
προβλέπεται το όριο των 71 ετών. Τα όρια στις θητείες(χωρίς αναδρομική ισχύ) και η κρίση των 
σωματείων στις αρχαιρεσίες αποτελούν την εγγύηση για την ανανέωση των διοικήσεων, όταν και 
όπου απαιτούνται. 

 20 Αυγούστου 2020, 20:18 | Παπαδόπουλος Κώστας 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος 
έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. 
Συμφωνούμε σ’αυτό και το Επικροτούμε! 

Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας να 
Ισχύει και για αυτούς για 3 θητείες. 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4256
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4255
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4248


 20 Αυγούστου 2020, 20:24 | Ανδρέας Νικολάου 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Προτείνετε η παρακάτω τροποποίηση της παρ.7 και οπωσδήποτε η αναδρομική ισχύς του νόμου, 
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή 
μερικές θητείες στα αξιώματα αυτά. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί τρείς (3) συνεχόμενες 
θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε 
τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος τεσσάρων (4) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 
εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε 
θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας. 
Τρείς θητείες (δώδεκα χρόνια) είναι αρκετές για να προσφέρει κάποιος τα μέγιστα . Χωρίς 
αναδρομική ισχύ θα αργήσει να έρθει η πολυπόθητη αλλαγή στη σελίδα του αθλητισμού. 
Αυγενάκη κράτα γερά στις πιέσεις, φέρε την εξυγίανση και την ανανέωση στον Ελληνικό 
Αθλητισμό. 

 20 Αυγούστου 2020, 20:42 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών να 
είναι το ίδιο για τα άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει όριο 71 ετών όταν ένας παράγοντας που είναι εθελοντής και πρέπει 
να εργάζεται μέχρι τα 67 να έχει ουσιαστικά μόνο μία τετραετία δυνατότητα να προσφέρει στον 
αθλητισμό. 
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη της μεταβατικότητας στα όρια θητειών, πράγμα 
που ο παρόντας νόμος κακώς δεν το προβλέπει. 

 20 Αυγούστου 2020, 19:37 | Κωνσταντίνος Λυμπίκης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6, Τροποποίηση Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικής Ομοσπονδίας Άρθρο 22 
Παραγραφος 7 

Τι σύνολο της θητείας μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής οποιασδήποτε Αθλητικής 
Ομοσπονδίας από τις ανάλογες θέσεις (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας) 
δεν δύναται να υπερβαίνει συνεχόμενα της τρεις (3) θητείες συνολικά χωρίς παρέλευση διακοπής 
δύο (2) ετών. 

Το άρθρο είναι απολύτως σωστό διότι έτσι αποφεύγεται η μονιμότητα των μελών στα ΔΣ των 
αθλητικών ομοσπονδιών. 
Μόνο με αυτό τον τρόποδεν θα υπάρχει διαπλοκή, καθότι θα αποφεύγεται το rotation ήτοι η 
ανακύκληση των μελών σε άλλες θέσεις του ΔΣ. 
Για παράδειγμα εάν κάποιος είναι 20 χρόνια γραμματέας και βάλει υποψηφιότητα για Πρόεδρος η 
ταμίας, μπορεί να εκλέγεται για αλλά 12 χρόνια μέσα στην εκτελεστική επιτροπή, της αθλητικής 
Ομοσπονδίας. 

Η διακοπή να μην είναι 2 έτη αλλά μια η δύο θητείες του ΔΣ οπως προβλέπεται 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4247
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4244
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4240


 20 Αυγούστου 2020, 18:06 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6. 
(Τροποποίηση του Άρθρου 22 παρ. 7 του Ν. 2725/99). 

α) Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας 
Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ είναι απαράδεκτη. 
Γιατί: Αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας και της βεβαιότητας του Δικαίου καθώς και στην Αρχή 
της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. 
Επίσης η αναδρομικότητα αντιβαίνει στην αρχή της Μεταβατικότητας που διασφαλίζει τη σταδιακή 
και όχι αιφνιδιαστική μεταβολή της διαμορφωμένης νομικής και πραγματικής κατάστασης των 
προσώπων. 

β) Η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου των 71 ετών, για την εκλογή στη Διοίκηση Αθλητικής 
Ομοσπονδίας, συνιστά αθέμιτο περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Αθλητικών 
Ομοσπονδιών (Ολυμπιακή χάρτα, κεφ. 1 άρθρο 25). 
Αντιβαίνει επίσης στα Καταστατικά πολλών Διεθνών Ομοσπονδιών (π.χ. του Στίβου), που δεν 
προβλέπουν ηλικιακό όριο σε καμία περίπτωση. 
Συγκρούεται με το άρθρο 12 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
στο οποίο περιλαμβάνεται και η ελευθερία των Μελών να αναδεικνύουν τη Διοίκησή τους. 
Συγκρούεται επίσης και με την αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος), καθώς επίσης με την αρχή της αξίας του 
ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος). 

Σε ότι αφορά τέλος το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς 
αναπηρίες, αυτό και αν παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
α) Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών πρέπει να έχει ένα μεταβατικό στάδιο μιας ή δύο 
θητειών για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του Γενικού 
Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει 
όριο θητειών. 
Εκεί μπορούν να προσφέρουν πολλά όσοι έχουν θητεύσει σε μια από τις τρεις βασικές 
εκτελεστικές θέσεις. 

β)Όσο για το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του Καταστατικού μιας 
αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 

Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμείνει στην καθιέρωση ορίων ηλικίας θα πρέπει: 
βα) Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών να είναι το ίδιο για 
τα άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
ββ) Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 20 Αυγούστου 2020, 17:45 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α’ Αντ/ρος Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η συγγκεκριμένη πρόσβλεψη είναι άστοχη. 
Στον δημόσιο βίο (Κοινοβούλιο) δεν υπράχει όριο ηλικίας, θητειών, εκλογιμότητας. 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4235
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4230


 20 Αυγούστου 2020, 17:10 | Κέλλης Ε. 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

To όριο ηλικίας εκλογής θα πρέπει να ρυθμίζεται από την εναρμόνιση του Καταστατικού μιας 
αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 
Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 20 Αυγούστου 2020, 15:45 | Αγραπίδης Λουκάς 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Δεν μπορεί να μιλάμε για διαφάνεια όταν μπορεί κάποιος να είναι «επαγγελματίας παράγοντας». 
Σύμφωνα με την τροποποίηση της παρ.7 που έχει τεθεί στη διαβούλευση μπορεί κάποιος να έχει 
θητεία δυο τετραετίες σαν Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας και έπειτα άλλες τρεις θητείες στο 
αξίωμα του Προέδρου δηλαδή 20 συνεχόμενα χρόνια παράγοντας… 
Προτείνετε η παρακάτω τροποποίηση της παρ.7 
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή 
μερικές θητείες στα αξιώματα αυτά. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί τρείς (3) συνεχόμενες 
θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε 
τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 
εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε 
θέση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 20 Αυγούστου 2020, 13:44 | Σφακιανός Γιάννης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Τα όρια των θητειών είναι ένα επαναστατικό μετρό και πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως για την 
ανανέωση του ελληνικού αθλητισμού! 

 20 Αυγούστου 2020, 12:56 | Πετμεζάς Σταύρος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Θα ήθελα να προτείνω τα παρακάτω, όσον αφορά την συνεχόμενη εκλογή ή θητεία ώστε να 
αποφευχθούν τα φαινόμενα του παρελθόντος «οικογενειοκρατία» – «κληρονομικότητα» και 
εξάρτηση των μελών από την ομοσπονδία με πελατειακή σχέση : 

Τα άτομα που έχουν εκλεγεί τόσο ως πρόεδροι ή εκτέλεσαν καθήκοντα γραμματέα, ταμία, 
αντιπροέδρου ή γραμματέα να μην επιτρέπεται η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία όταν 
συμπληρώσουν συνεχόμενες τρεις (3) θητείες συνολικά ανεξαρτήτου θέσης στο ΔΣ. 

Να έχουν δικαίωμα επανεκλογής μετά από χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε αυτό που 
«υπηρέτησαν» συνολικά. 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4229
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4222
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4216
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4212


Να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία εφόσον έχουν συμπληρώσει 
συνολικά δέκα (10) χρόνια σε αντίστοιχα καθήκοντα ή καθήκοντα συμβούλων ανεξάρτητα αν η 
θητεία τους είναι συνεχόμενη ή όχι. 

 20 Αυγούστου 2020, 12:15 | Νίκος Κελεπούρης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η καθιέρωση ορίου ηλικίας θεωρώ πως είναι τελείως αντισυμταγματική και παράλογη, αφού: 
α) Δεν εφαρμόζεται σε βουλή, προεδρία δημόσιων οργανισμών, υπουργεία κ.α. 
β)Ότν το όριο συνταξιοδότησης είναι τα 67 έτη, αποκλείονται σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον 
αθλητισμό (προπονητές, παράγοντες) που ζούν στην επαρχία, ώστε να μπορέσουν να 
προσφέρουν στο άθλημα βάσει της εμπειρίας τους σε θέσεις διοίκησης στις ομοσπονδίες. 
γ) Γιατί να μην ακολουθούνται αυτά που ισχύουν στις διεθνείς ομοσπονδιες; 

 20 Αυγούστου 2020, 12:38 | Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του 
ν.2725/1999. 
Α. παρ. 7: «……Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 
ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα 
αυτό….» 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να μην υπάρχει αναδρομική ισχύ στη θητεία των Προέδρου, Αντιπροέδρου, 
Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Εάν παρεμπιπτόντως επιβάλλεται να υπάρχει αναδρομική ισχύ 
θα πρέπει να ορίζεται για πλήρεις θητείες δηλαδή: δώδεκα χρόνια για τον Πρόεδρο και οκτώ για 
τους, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. 

Β. παρ.4: ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να αντικατασταθεί ως εξής: Ο εκλεγμένος Πρόεδρος, Γενικός 
Γραμματέας, Ταμίας που είναι δημόσιος υπάλληλος, αποσπάται με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων των Υπουργείων που ανήκουν για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή στην οικεία 
ομοσπονδία. 

 20 Αυγούστου 2020, 09:20 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Το Καταστατικό της ΔΟΕ προβλέπει ηλικιακό όριο 70 ετών 

προτείνεται το όριο ηλικίας να εναρμονιστεί με το όριο ηλικίας στη ΔΟΕ και να γίνει 70 ετών και 
όταν συμπληρωθεί η ηλικία των 70 ετών αυτοδίκαια να καταλαμβάνει τη θέση στο ΔΣ ο πρώτος 
αναπληρωματικός σύμβουλος. 

 20 Αυγούστου 2020, 08:18 | Καρανάσσος Βασίλης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 
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α) Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας 
Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ είναι απαράδεκτη. 
Γιατί: Αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας και της βεβαιότητας του Δικαίου καθώς και στην Αρχή 
της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. 
Επίσης η αναδρομικότητα αντιβαίνει στην αρχή της Μεταβατικότητας που διασφαλίζει τη σταδιακή 
και όχι αιφνιδιαστική μεταβολή της διαμορφωμένης νομικής και πραγματικής κατάστασης των 
προσώπων. 

β) Η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου των 71 ετών, για την εκλογή στη Διοίκηση Αθλητικής 
Ομοσπονδίας, συνιστά αθέμιτο περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Αθλητικών 
Ομοσπονδιών ( Ολυμπιακή χάρτα, κεφ. 1 άρθρο 25). 
Αντιβαίνει επίσης στα Καταστατικά πολλών Διεθνών Ομοσπονδιών (π.χ. του Στίβου), που δεν 
προβλέπουν ηλικιακό όριο σε καμία περίπτωση. 
Συγκρούεται με το άρθρο 12 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
στο οποίο περιλαμβάνεται και η ελευθερία των Μελών να αναδεικνύουν τη Διοίκησή τους. 
Συγκρούεται επίσης και με την αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος), καθώς επίσης με την αρχή της αξίας του 
ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος). 

Σε ότι αφορά τέλος το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς 
αναπηρίες, αυτό και αν παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
α) Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών πρέπει να έχει ένα μεταβατικό στάδιο για όσους έχουν 
καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία. 
Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει όριο θητειών. 
Εκεί μπορούν να προσφέρουν πολλά όσοι έχουν θητεύσει σε μια από τις τρεις βασικές 
εκτελεστικές θέσεις. 

β) Όσο για το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του Καταστατικού μιας 
αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 

 20 Αυγούστου 2020, 08:47 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η καθιέρωση ηλικιακού ορίου 71 ετών για την διοίκηση της Ομοσπονδίας είναι αντίθετη από τα 
καταστατικά των Διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών μερικοί πρόεδροι των οποίων είναι 
μεγαλύτεροι των 71 ετών. Αυτοί είναι ικανοί να διοικήσουν αθλητικές ομοσπονδίες , οι Έλληνες 
όχι; 
Εναρμόνιση του καταστατικού της αθλητικής ομοσπονδίας με τις αντίστοιχες προβλέψεις του 
καταστατικού της Διεθνούς ομοσπονδίας. 

 20 Αυγούστου 2020, 02:28 | Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 
2725/1999 (Α΄121) 
Οι προβλέψεις της παραγράφου 7 για αναδρομικότητα των περιορισμών των θητειών για την 
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία και για όριο ηλικίας στην εκλογή των 
οργάνων των σωματείων και των Ομοσπονδιών, τόσο η καθεμία ξεχωριστά όσο και συνδυαστικά, 
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θίγουν την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο των αθλητικών οργάνων και φορέων, έρχονται δε σε 
αντίθεση με τον Καταστατικό Χάρτη και τις επιταγές της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς 
και με το Καταστατικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI). 
Επιπλέον, η συγκεκριμένη προτεινόμενη διάταξη είναι μη ρεαλιστική και εφαρμόσιμη σε «μικρά» 
ερασιτεχνικά, αλλά Ολυμπιακά, αθλήματα, όπως η ιππασία, τα οποία εξ ορισμού διαθέτουν 
περιορισμένο δυναμικό, δυνατότητες και, κυρίως, περιορισμένη δεξαμενή αθλητών και 
κατάλληλων εθελοντών που έχουν την ικανότητα, απαραίτητη γνώση, και διάθεση να αναλάβουν 
τις αυξημένες εκ του νόμου ευθύνες για να προσφέρουν στα κοινά των αθλημάτων τους σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Η πρόβλεψη αυτή κινδυνεύει να δημιουργήσει αδυναμία κατάλληλης 
στελέχωσης και πιθανό αδιοίκητο των «μικρών» Ολυμπιακών αθλημάτων, που έτσι κι αλλιώς 
έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, με καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον τους και για τον 
αθλητισμό και τη νεολαία στην Ελλάδα εξαιτίας αυτής της διάταξης που προτείνεται από τον 
νομοθέτη. 

Για τους άνω λόγους, επιβάλλεται να απαλειφθεί η αναδρομικότητα στους περιορισμούς των 
θητειών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Εναλλακτικά και ειδικά για τα 
«μικρά» Ολυμπιακά αθλήματα, όπως η ιππασία, προτείνεται να υπάρξει μεταβατικό στάδιο για 
όσους έχουν καλύψει το όριο στις ανωτέρω θέσεις. 

Για τους ίδιους λόγους ως άνω, θα πρέπει να απαλειφθεί και το όριο ηλικίας για την εκλογή μελών 
στα Διοικητικά Συμβούλια αθλητικών φορέων. 

 19 Αυγούστου 2020, 22:39 | Πυλιανίδης Θεόφιλος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

α) Ανεπίτρεπτη θεωρώ την καθιέρωση ορίου θητείας του Προέδρου καθώς και των Μελών του 
Δ.Σ. μιας Ομοσπονδίας και με αναδρομική ισχύ. 
β) Ιδιαίτερα εκφράζω την αντίθεσή μου στη θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας τα 71 χρόνια, για την 
εκλογή στη Διοίκηση μιας Αθλητικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικό και 
αντιδημοκρατικό και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Ολυμπιακή χάρτα, κεφ. 1 άρθρο 25 καθώς 
και με Καταστατικά πολλών Διεθνών Ομοσπονδιών, όπως του Στίβου, που δεν προβλέπουν 
ηλικιακό όριο. 
Προτείνω να μη γίνουν τροποποιήσεις σχετικά με το όριο θητείας και ηλικίας που αναφέρονται 
παραπάνω. (Τροποποίηση του Άρθρου 22 παρ. 7 του Ν. 2725/99) 

 19 Αυγούστου 2020, 20:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η καθιέρωση ορίου θητειών και ηλικιακού ορίου στον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου του 
Δ.Σ. μιας Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ είναι αντιδημοκρατική και υπονομεύει την 
δύναμη , την εμπειρία και το κεφάλαιο γνώσης των ομοσπονδιών. Τις στερεί από τις φυσικές τους 
ηγεσίες και διευκολύνει τον άτυπο έλεγχο της λειτουργίας τους από διαχρονικά παράκεντρα , 
επιχειρηματικά , πολιτικά κ.λ.π. ή από ευκαιριακές συσπειρώσεις διαφόρων συμφερόντων ή και 
σκοπιμοτήτων. Ως αντίληψη για την δημόσια σφαίρα και την διοίκηση στερεί από την κοινωνία 
τους ηγέτες της και μετατρέπει όλη την δημόσια προσφορά των στελεχών κάθε είδους(και 
πολιτικών κάθε επιπέδου) σε αναλώσιμη διαδικασία και θέτει τον δημοκρατικό έλεγχο και ευθύνη 
κάτω από την ισχύ των διαχρονικών παράκεντρων, επιχειρηματικών πολιτικών κ.λ.π. και του 
καιροσκοπισμού ομάδων και ατόμων. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ!!!!! Αν κάποιος είναι λάθος στον δημόσιο ρόλο του, να ελέγχεται αρμοδίως από τα 
αρμόδια όργανα της Πολιτείας. 
ΜΌΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΚΆΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΞΙΏΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΥ 
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΚΆΘΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΉς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Η ΓΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. και του Προέδρου της. 

 19 Αυγούστου 2020, 18:58 | M.K. 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών πρέπει να έχει ένα μεταβατικό στάδιο μιας ή δύο θητειών 
για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του Γενικού 
Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει 
όριο θητειών. 
Εκεί μπορούν να προσφέρουν πολλά όσοι έχουν θητεύσει σε μια από τις τρεις βασικές 
εκτελεστικές θέσεις. Όσο για το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του 
Καταστατικού μιας αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμείνει 
στην καθιέρωση ορίων ηλικίας θα πρέπει: Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των 
Αθλητικών Ομοσπονδιών να είναι το ίδιο για τα άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 19 Αυγούστου 2020, 18:20 | Παύλος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών πρέπει να έχει ένα μεταβατικό στάδιο μιας ή δύο θητειών 
για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του Γενικού 
Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει 
όριο θητειών. 
Εκεί μπορούν να προσφέρουν πολλά όσοι έχουν θητεύσει σε μια από τις τρεις βασικές 
εκτελεστικές θέσεις. Όσο για το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του 
Καταστατικού μιας αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 

Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμείνει στην καθιέρωση ορίων ηλικίας θα πρέπει: 
Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών να είναι το ίδιο για τα 
άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 19 Αυγούστου 2020, 13:11 | Δονύσης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Συμφωνώ με τα όρια στις θητείες. 
Και βέβαια θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ διαφορετικά είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το 
δάκτυλό μας, δηλαδή ψηφίζουμε κάτι που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αλλά αυτό θα ισχύσει μετά 
από αρκετά χρόνια ? 
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 19 Αυγούστου 2020, 13:25 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

α) Η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών πρέπει να έχει ένα μεταβατικό στάδιο μιας ή δύο 
θητειών για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη θέση του Προέδρου, του Γενικού 
Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει 
όριο θητειών. 
Εκεί μπορούν να προσφέρουν πολλά όσοι έχουν θητεύσει σε μια από τις τρεις βασικές 
εκτελεστικές θέσεις. 

β) Όσο για το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του Καταστατικού μιας 
αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 

Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμείνει στην καθιέρωση ορίων ηλικίας θα πρέπει: 
βα) Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών να είναι το ίδιο για 
τα άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
ββ) Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 19 Αυγούστου 2020, 01:09 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Πολύ σωστό να υπάρχουν όρια στις θητείες ελπίζω να το κρατήσετε έως τέλους και να μην κάνετε 
πίσω τη τελευταία στιγμή. 

 19 Αυγούστου 2020, 00:10 | chris 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου των 71 ετών, για την εκλογή στη Διοίκηση Αθλητικής 
Ομοσπονδίας, συνιστά αθέμιτο περιορισμό . 

Σε ότι αφορά τέλος το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς 
αναπηρίες, αυτό παραβιάζει το Σύνταγμα. 

ολα αυτά θα μπορούσαν να ισχύουν αν και ΄για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και για 
τους βουλευτές είχαν εφαρμογή. 

 18 Αυγούστου 2020, 20:03 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας 
Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ νομίζω ότι θα δημιουργήσει περισσότερα 
προβλήματα από αυτά που θα λύσει! 
Καταρχήν αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας και της βεβαιότητας του Δικαίου καθώς και στην 
Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Η αναδρομικότητα είναι σαφές ότι αντιβαίνει στην αρχή 
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της Μεταβατικότητας που διασφαλίζει τη σταδιακή και όχι αιφνιδιαστική μεταβολή της 
διαμορφωμένης νομικής και πραγματικής κατάστασης των προσώπων. 
Ακόμη, η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου των 71 ετών, για την εκλογή στη Διοίκηση 
Αθλητικής Ομοσπονδίας, συνιστά αθέμιτο περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Αθλητικών 
Ομοσπονδιών ( Ολυμπιακή χάρτα, κεφ. 1 άρθρο 25), όπως αντιβαίνει επίσης στα Καταστατικά 
πολλών Διεθνών Ομοσπονδιών που δεν προβλέπουν ηλικιακό όριο σε καμία περίπτωση. 
Συγκρούεται με το άρθρο 12 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
στο οποίο περιλαμβάνεται και η ελευθερία των Μελών να αναδεικνύουν τη Διοίκησή τους. 
Σε ότι αφορά τέλος το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς 
αναπηρίες, αυτό και αν παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω η διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών να έχει ένα 
μεταβατικό στάδιο μιας ή δύο θητειών για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, έχοντας 
θητεύσει στη θέση του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία. Για τις υπόλοιπες θέσεις 
του Προεδρείου και του Δ.Σ. να μην υπάρχει όριο θητειών. 
Όσο για το όριο ηλικίας, μπορεί η κάθε Ομοσπονδία να εναρμονίσει το Καταστατικό της με την 
αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία. 
Αν επιμείνετε στην καθιέρωση ορίων ηλικίας και θητειών θα πρέπει το όριο ηλικίας να είναι το ίδιο 
για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Ομοσπονδιών για τα άτομα με 
αναπηρία. Επίσης, να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη εφαρμογή του 
μέτρου. 

 18 Αυγούστου 2020, 18:58 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Ως Πρόεδρος Ναυταθλητικού Ομίλου θεωρώ πως πολύ σωστά τέθηκε στο νομοσχέδιο το θέμα 
των θητειών και του ορίου ηλικίας, αρκεί να ψηφιστούν ως έχουν. 
Η εφαρμογή του θα έχει σαν αποτέλεσμα εισροή ορεξάτων νέων ανθρώπων με όραμα στα όργανα 
των Ομοσπονδιών και ταυτόχρονη άνθιση του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. 
Πρέπει όμως να δοθεί μεγάλη προσοχή, διότι έχω το φόβο πως πιθανόν κάποιοι από τις 
απερχόμενες διοικήσεις θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τις εκλόγιμες θέσεις κλειδιά με 
ανθρώπους της επιλογής τους, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς του παλαιοπαραγοντισμού 
που έχουν φροντίσει τόσα χρόνια να εδραιώσουν. 
Μάλλον δεν καταλαβαίνουν πως αν μεταχειριστούν τέτοιες ενέργειες, στην παρούσα φάση, θα 
αμαυρώσουν ακόμη και τα καλά που προσέφεραν στις πολλές δεκαετίες της παραμονής τους. 
Κάποιοι από μία ομοσπονδία μάλιστα έχουν βάλει σε επετηρίδα τους τέσσερις επόμενους 
Προέδρους της. 
Κατ αρχάς αντέδρασα στα εσωτερικά πλαίσια και Θα επανέλθω πάνω σε αυτό όταν το κρίνω 
σκόπιμο. 
Αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει το πόσο απαραίτητο και αναγκαίο ήταν να τεθεί το κόλλημα 
των θητειών και της ηλικίας, στο προς ψήφιση νομοσχέδιο. 
Αυγενάκη κράτα καλά στις πιέσεις, που είμαι σίγουρος πως έχεις, διότι αν κάνεις πίσω θα χαθεί 

μια ιστορική ευκαιρία να μπουν νέες βάσεις στον Ελληνικό αθλητισμό. 

 18 Αυγούστου 2020, 17:47 | Ανδρουλιδάκης Χριστόφορος 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Μιά εναλλακτική πρόταση για την διάταξη για καθιέρωση ορίου θητειών εκτιμώ ότι πρέπει να έχει 
ένα μεταβατικό στάδιο μιας ή δύο θητειών για όσους έχουν καλύψει ήδη αυτό το όριο σήμερα, στη 
θέση του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου και του Δ.Σ. 
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δεν είναι απαραίτητη η καθιέρωση ορίου θητειών. 
Εκεί μπορούν να προσφέρουν με την εμπειρία τους πολλά όσοι έχουν θητεύσει σε μια από τις δυο 
βασικές εκτελεστικές θέσεις. 
Επίσης σχετικά με το όριο ηλικίας να θεσμοθετείται η υποχρέωση εναρμόνισης του 
Καταστατικού μιας αθλητικής Ομοσπονδίας, με τις αντίστοιχες προβλέψεις της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 
Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμείνει στην καθιέρωση ορίων ηλικίας θα 
πρέπει από την μιά το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών να 
είναι το ίδιο για τα άτομα με και χωρίς αναπηρία αλλά και γενικά σε κάθε περίπτωση να υπάρξει 
πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο στην πρώτη 
εφαρμογή του μέτρου. 

 18 Αυγούστου 2020, 16:09 | Λιούμπας Ιωάννης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Πως προκύπτει ο μαγικός αριθμός 71 ετών. Στην ηλικία αυτήν, μα και σε πολλή μεγαλύτερη, 
είχαμε πλήθος βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών μα και προέδρων Δημοκρατίας. Πως 
προκύπτει λοιπόν αυτό το ηλικιακό όριο? Στην ηλικία των 71 ετών κάποιος χάνει την ικανότητα της 
προσφοράς στα κοινά, την ικανότητα κρίσης, αντίληψης ? Ταυτίζεται με τα όρια που θέτουν οι 
παγκόσμιες ομοσπονδίες ? Η αναδρομικότητα στις θητείες είναι μία ακόμη λάθος πρόταση. 
Πρόταση μου : Ναι στις θητείες, όχι όμως με αναδρομική ισχύ , απόσυρση του ηλικιακού ορίου 
των 71 ετών και ταύτισης αυτού με ότι ισχύει στις αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες 

 18 Αυγούστου 2020, 12:00 | Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Α. Αναδρομικότητα θητειών του άρθρου 6 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, που τροποποιεί 
το άρθρο 22 του Ν. 2725/99. 
Άρθρο 6 
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121) «Διοικητικό Συμβούλιο» 
Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 29 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48), τροποποιείται ως εξής: 
«7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, 
όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν 
επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 
ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες 
φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες 
σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια 
θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 
εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε 
θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες 
αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της. Κατ’ εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα 
εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν 
επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει 
τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των 
ηλικιακών ορίων της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του 
ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4063
http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=4053


ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.». 
Η παρ. Β του ιδίου άρθρου διευκρίνιζε ρητά ότι η ρύθμιση – τροποποίηση της παρ. α είχε 
αναδρομική ισχύ. 
Με δεδομένο ότι η ρύθμιση του όγδοου άρθρου του Ν. 4639/2019, η οποία επαναλαμβάνεται 
αυτούσια στο άρθρο 6 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, αναφέρεται σαφέστατα στο συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, αλλά και του συνεταιρίζεσθαι, θεωρούμε 
ότι η αναδρομική ισχύς της εν λόγω διάταξης είναι ανεπίτρεπτη και εν πολλοίς αντισυνταγματική 
(ora σχετική γνωμοδότηση του καθηγητή κ. Νίκου Αλιβιζάτου, Νοέμβριος 2019). 
Πέραν της αντικειμενικής αδυναμίας να εξευρεθούν εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης 
στελέχη ικανά και έμπειρα προκειμένου να αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα αιρετά διοικητικά 
στελέχη που στο πρόσωπό τους συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου το 
χρονικό διάστημα μέχρι τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις αθλητικές Ομοσπονδίες, δεν επιτρέπει 
την ομαλή μετάβαση των διοικητικών σχημάτων στο καθεστώς που προβλέπει το άρθρο 6 του 
σχεδίου νόμου με αναδρομική ισχύ. 
Επισημαίνεται ακόμη ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιρετών διοικητικών αθλητικών 
Ομοσπονδιών, στα πρόσωπα των οποίων συντρέχουν τα πιο πάνω κωλύματα, τη στιγμή αυτή 
κατέχει αξιώματα σε παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες. Είναι γνωστό ότι τα αξιώματα 
αυτά ναι μεν προήλθαν ύστερα από εκλογικές διαδικασίες, από την άλλη όμως πλευρά, είναι 
επίσης γνωστό ότι η εκλογή αυτή επιτεύχθηκε εξαιτίας της πολυετούς παρουσίας των στελεχών 
αυτών στις διεθνείς δραστηριότητες των αθλητικών αυτών οργανισμών και στην εμπιστοσύνη που 
απέκτησαν από τα μέλη της διεθνούς κοινότητας του αθλήματος εξ αυτού του γεγονότος. Στις 
Ευρωπαϊκές αλλά και στις παγκόσμιες ομοσπονδίες αθλημάτων είναι επίσης γνωστό ότι πολύ 
συχνά συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μείζονος 
σημασίας εθνικά θέματα της χώρας (π.χ. προσπάθειες για έμμεση ή άμεση αναγνώριση 
αθλητικών Ομοσπονδιών και λοιπών οργάνων στο ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, ένταξη του 
κράτους του Ισραήλ στις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, αναγνώριση εθνικών αθλητικών 
Ομοσπονδιών του Μαυροβουνίου, αναγνώριση εθνικών αθλητικών Ομοσπονδιών της Κινεζικής 
Ταιπέι κλπ). 
Είναι σαφές ότι οι αιρετές αυτές θέσεις των νυν διοικητικών αθλητικών στελεχών που θα 
αποχωρήσουν από τις διοικήσεις των Ομοσπονδιών λόγω των κωλυμάτων του άρθρου 6, δεν 
πρόκειται να καλυφθούν από ελληνικά αθλητικά διοικητικά στελέχη πριν την παρέλευση 
τουλάχιστον μιας 5ετίας και υπό τον όρο ότι θα αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των ηγεσιών των 
παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών αθλητικών Ομοσπονδιών. 
Θεωρούμε ότι το κενό αυτό θα επιφέρει σημαντικότατη ζημία στο βαθμό που οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται στις παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, επηρεάζουν την τύχη των αθλητικών 
θεμάτων της χώρας. Για παράδειγμα είναι γνωστή η προσπάθεια του ψευδοκράτους της Βόρειας 
Κύπρου να καταστεί μέλος παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών αθλητικών Ομοσπονδιών, με δεδομένο 
ότι με 5 αναγνωρίσεις αθλητικών Ομοσπονδιών του, θα μπορούσε να συγκροτήσει Εθνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή, να καταστεί έτσι μέλος της ΔΟΕ και να επικαλεστεί έτσι το επιχείρημα ότι 
μπορεί στη συνέχεια να ενταχθεί και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 
Πέραν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι κανόνες που διέπουν την Ομοσπονδιακή-Σωματειακή 
δράση σε όλες τις λεπτομέρειές της, πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και 
εμπλεκόμενους και κάθε αλλαγή στον τρόπο εκλογής των μελών τους να δίνει ικανό χρονικό 
περιθώριο προκειμένου να είναι δυνατός ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας. 
Για τους λόγου αυτούς προτείνουμε την καθιέρωση των θητειών για τους Προέδρους, 
Αντιπροέδρους, Γενικούς Γραμματείς και Ταμίες των αθλητικών ομοσπονδιών, χωρίς όμως η 
ρύθμιση αυτή να έχει αναδρομική ισχύ. 

 18 Αυγούστου 2020, 12:43 | ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 
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Παράγραφος 7. Όρια θητειών. 
Από την στιγμή που αποφασίστηκε πολύ σωστά να θεσμοθετηθούν όρια θητειών και ιδιαίτερα με 
το να μην δίνεται η δυνατότητα εκλογής ατόμου μεγαλύτερο των 71 χρόνων, αποτελεί μέγιστη 
αντίφαση, την ίδια στιγμή, στην ίδια διάταξη να δίνεται η δυνατότητα το άτομο αυτό να μπορεί να 
αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Στην ελληνική πραγματικότητα αυτές οι ¨άλλες¨ 
αρμοδιότητες, μπορεί να είναι οι ίδιες ακριβώς με τις προηγούμενες. Ως εκ τούτου είναι προφανές 
πως θα πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα των άλλων αρμοδιοτήτων. 

Παράγραφος 6. Συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνδέσμων 
αθλητών, προπονητών και διαιτητών. 
Είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για την ομοσπονδία καλαθοφαίρισης και 
πετοσφαίρισης και όχι μόνο για την ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Το ερώτημα γιατί ο νομοθέτης δεν 
νομοθετεί το ίδιο και για την ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης και την ομοσπονδία πετοσφαίρισης, 
δεν μπορεί να απαντηθεί με καμία λογική, ενάντια σε κάθε κανόνα χρηστής διακυβέρνησης για 
διαφάνεια και συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. 

Παράγραφος 3, άρθρο 107 του ν 2725/1999 και αυτοδίκαια συμμετοχή τριών εκπροσώπων του 
ΕΣΑΚΕ στο ΔΣ της ΕΟΚ. 
Να τροποποιηθεί και να εκπροσωπείτε ο ΕΣΑΚΕ με ένα μέλος και να προστεθεί αυτοδίκαιη 
συμμετοχή (ex officio) δύο καλαθοσφαιριστών στο 21μελές ΔΣ της ΕΟΚ. Ένα από τον ΠΣΑΚ και 
ένα από μία Επιτροπή Ερασιτεχνών Καλαθοσφαιριστριών, η οποία θα δημιουργηθεί από την 
ΕΟΚ. (Έως σήμερα τα 3 μέλη εκπρόσωποι πό τον ΕΣΑΚΕ, δεν έχουν καμία απολύτως παρουσία 
σε κανένα Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ όλα τα χρόνια που ισχύει η διάταξη) 

 17 Αυγούστου 2020, 23:44 | ΜΕΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Προτείνω να προστεθεί ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή 
Ταμίας του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδία όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις συνολικά πλήρεις ή 
μερικής θητείας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις. Δέκα έξι χρόνια νομίζω ότι είναι υπέρ 
αρκετά σε θέση ευθύνης σε ομοσπονδία και έτσι θα αποφεύγεται η δημιουργία «δεινοσαύρων» 
στον αθλητισμό. 

 17 Αυγούστου 2020, 23:12 | oa 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

η αναδρομική ισχύς για τις θητείες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση και την 
αλλαγή σελίδας στον αθλητισμό. Με παλιά υλικά αλλαγές δεν γίνονται. 

 17 Αυγούστου 2020, 01:28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Γενικά τα όρια θητειών είναι σωστά. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
– θα πρέπει επιπλέον να προβλέπεται ότι στον περιορισμό επανεκλογής για τη θέση του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία δε μπορεί εκλεγεί και άτομο α’ και β’ βαθμού 
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συγγένειας εξ αίματος και εξ αγχιστείας και ο λόγος είναι ότι θα δούμε στις επόμενες εκλογές αυτοί 
που έχουν συμπληρώσει το όριο υποψήφιοι, για την θέση αυτή, να είναι σύζυγοι, γονείς, αδέλφια ή 
τα παιδιά τους. 
– Στα συλλογικά όργανα σωματείων, ενώσεων και κυρίως ομοσπονδιών να απαγορεύεται η 
παράλληλη θητεία, για τους παραπάνω βαθμούς συγγένειας, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα 
«οικογενειοκρατίας» που υφίσταται σε ορισμένες ομοσπονδίες. 
– «Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα 
αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλέγει σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει 
χρονική περίοδος δύο (2) ετών»: Πολύ σύντομο διάστημα θα πρέπει να γίνει : «…εφόσον 
μεσολαβήσει χρονική περίοδο ίση με δύο θητείες». 

 16 Αυγούστου 2020, 10:31 | Δημήτρης Γρηγοριαδης 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΈΣ ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ εφόσον 
καταθέσουν την ιδιότητά τους δύο μήνες πριν τις εκλογές των ομοσπονδιών. Σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν τα παραπάνω. Μ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κερδίσουμε 
ανθρώπους που εχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό και δεν είναι επαγγελματίες 
παράγοντες. Έχουν χαθεί πολλοί που είχαν ενδιαφέρον να ασχοληθούν γιατί με την υποχρέωση 
του ενός ή δύο ετών αποχής δεν επαναδραστηροποιηθηκαν . 

 15 Αυγούστου 2020, 11:20 | Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στις Ομοσπονδίες κυρίως αυτές των 
αθλημάτων που δεν μετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η έλλειψη ικανού αριθμού 
υποψηφίων. Με την νέα αυτή πρόβλεψη η κατάσταση είναι σίγουρο ότι θα κάνει ακόμα πιο 
δύσκολη την κατάσταση αυτή. Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφές κατά πόσον η διάταξη αυτή έχει 
και αναδρομική ισχύ. Θα έπρεπε επίσης οι ίδιες προβλέψεις να υπάρχουν και για άλλα ανάλογα 
αξιώματα στον δημόσιο βίο και όχι να περιορίζονται ή να εφαρμόζονται μόνο στον αθλητισμό. Επί 
παραδείγματι το ίδιο άτομο μπορεί να εκλέγεται και να είναι βουλευτής χωρίς περιορισμούς και να 
είναι αποδοτικό στα καθήκοντα του και να μην μπορεί να κάνει το ίδιο στον αθλητισμό? 

 15 Αυγούστου 2020, 11:40 | Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Θα πρέπει να προστεθεί η διευκρίνιση ότι η πρόβλεψη αυτή αφορά τους θερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες και όχι τους χειμερινούς. Επίσης με την μορφή αυτή υπάρχει πιθανότητα ειδικά για φέτος 
όπου οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναβλήθηκαν και θα διεξαχθούν το 2021, να υπάρξουν 
παρερμηνείες. 

 15 Αυγούστου 2020, 11:41 | oa 
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Μόνιμος Σύνδεσμος 

Επικροτούμε την πρόβλεψη για την αναδρομικότητα στις θητείες του προέδρου και των 
αντιπροέδρων, γραμματέων και ταμιών. Αυτό θα αναζωογονήσει το χώρο του αθλητισμού, θα 
φέρει νέα πρόσωπα της αθλητικής κοινότητας στο προσκήνιο (όσοι έχουν ήδη τρεις θητείες έχουν 
δώσει ότι ήταν να προσφέρουν, πόσο άλλο πια). Τα καινούργια πρόσωπα έχουν πολλά να 
προσφέρουν και αυτά. Ανοίξτε τους νέους δρόμους, νέες προοπτικές. Επίσης επειδή ακούγεται ότι 
για την αναδρομικότητα θα γίνει πολιτικό παζάρι (ξέρετε εσείς καλύτερα για αυτά), στηρίξτε την 
μέχρι τώρα απόφασή σας και μην κάνετε πίσω. 

 14 Αυγούστου 2020, 15:14 | ΣΔΠΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Σ.Δ.Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 
Επικροτούμε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και μας βρίσκετε απόλυτα σύμφωνους το ότι θα 
εκπροσωπείται η ΟΔΠΕ στα διοικητικά συμβούλια της ΕΠΟ. θεωρούμε όμως πως είναι εφικτό να 
παραβρίσκονται στα διοικητικά συμβούλια των ΕΠΣ και οι εκπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών 
ποδόσφαιρο. 

 11 Αυγούστου 2020, 12:58 | Γιάννης Γιαννουρής 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Τα όρια θητειών, είναι απόλυτα σωστά και συμπληρώνουν τη διοικητική διαδικασία ανανέωσης και 
εξέλιξης των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Τη θετική αυτή αλλαγή εκμηδενίζει η διάταξη που 
προβλέπει για όσους έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας να μπορούν να αναλάβουν άλλες 
αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ¨. Με τη διάταξη 
αυτή ο απερχόμενος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος Αθλητικής Ομοσπονδίας θα μπορούν να 
διατηρούν τις ίδιες έως σήμερα αρμοδιότητες και να εμποδίζουν ή την ομαλή και ανεξάρτητη 
λειτουργία του ΔΣ. 

Πρόταση 
Να αφαιρεθεί η πρόταση: δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις 
οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

 10 Αυγούστου 2020, 14:56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Κατ` εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω 
ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά 
πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας 
λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται 
αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.» 
Η εξαίρεση αυτή παραβιάζει ευθέως τη θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της 
ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο, καθόσον με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογείται αυτή η 
διαφορετική αντιμετώπιση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία. 
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 10 Αυγούστου 2020, 14:26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα 
του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική 
περίοδος δύο (2) ετών: 

Να διορθωθεί : «…εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδο ίση με δύο θητείες.» Η τεθείσα χρονική 
περίοδο δύο ετών είναι πολύ σύντομη και αφήνει ορθάνοιχτο το παράθυρο «συνεννόησης» μεταξύ 
παραγόντων που κωλύονται. 

 8 Αυγούστου 2020, 17:17 | Γιάννης Γιαννουρής 

Μόνιμος Σύνδεσμος 

Προτείνεται μεγαλύτερος αριθμός μελών αναλογικά με αριθμό σωματείων αθλητικής ομοσπονδίας 

«Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας  1. Το διοικητικό συμβούλιο της 
αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους 
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από επτά(7) έως εννιά (9) μέλη, εάν η 
ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20)μέχρι τριάντα (30) σωματεία. β) από έντεκα(11) έως 
δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) 
σωματεία. γ) από δεκαεπτά (17) έως εικοσιένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της 
εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία. δ) από είκοσι τρία(23) έως είκοσι επτά 
(27) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα 
σωματεία. 
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