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ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 52 Έναρξη ισχύος 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός  

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον τομέα 

του αθλητισμού.  

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των μέτρων προώθησης του αθλητικού εθελοντισμού 

μέσω της σύστασης και λειτουργίας εθνικής βάσης δεδομένων, της αξιολόγησης των εθελοντών και των 

εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, της εκπόνησης ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος, της 

θέσπισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθελοντών, της βράβευσης και της πρόβλεψης 

περιπτώσεων διαγραφής των εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από την εθνική 

βάση δεδομένων.  

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Για τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως: 

α) «Αθλητικός Εθελοντισμός»: Η πρόθυμη και αυτόβουλη διάθεση φυσικού ή νομικού προσώπου ή 

ενώσεως φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, να προσφέρει υπηρεσίες, για ορισμένο ή 

αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και 

βαθμίδας ή επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121). 

β) «Αθλητικός Εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχοντας συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) 

έτος της ηλικίας του, εντάσσεται οικειοθελώς στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου, χωρίς να 

υποκαθιστά το έμμισθο προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και 

χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με 
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αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας ή επιτροπή του άρθρου 53 του. ν. 

2725/1999. 

γ) «Διεθνής αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση στην οποία η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, 

η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής αθλητική ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων 

αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την 

αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης.  

δ) «Εθνική αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή 

διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση.  

ε) «Εθελοντική αθλητική οργάνωση»: Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ένωση φυσικών 

προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητικού 

εθελοντισμού και εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γ.Γ.Α. προκειμένου, σε 

συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής ή με επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 

2725/1999, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού 

κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, χωρίς οι διατιθέμενοι για τον σκοπό αυτόν 

αθλητικοί εθελοντές - μέλη της οργάνωσης να υποκαθιστούν το έμμισθο προσωπικό. Η 

δραστηριοποίηση της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης στον χώρο του αθλητικού εθελοντισμού 

προκύπτει από τους σκοπούς του καταστατικού της, ενώ αν πρόκειται για ένωση προσώπων χωρίς 

νομική προσωπικότητα προκύπτει από την αποδεδειγμένη εθελοντική δράση της κατά το πρόσφατο 

παρελθόν. 

στ) «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.)»: Η τηρούμενη στη Γ.Γ.Α. διαδικτυακή ηλεκτρονική 

βάση (μητρώο) εγγραφής και καταγραφής αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών 

οργανώσεων, ανάρτησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αναζήτηση υπηρεσιών 

αθλητικού εθελοντισμού, καθώς και ανάρτησης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και 

εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Το Ε.Δ.Α.Ε. περιλαμβάνει τα εξής πέντε (5) υπομητρώα που 

διασυνδέονται μεταξύ τους:  

στα) το υπομητρώο των αθλητικών εθελοντών,  

στβ) το υπομητρώο των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων,  

στγ) την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αθλητικών φορέων και οργανωτικών 

επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999,  

στδ) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και 

στε) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.  

ζ) «Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αθλητικών Φορέων»: Η ψηφιακή πλατφόρμα που αποτελεί 

το υπομητρώο της υποπερ. στγ) της περ. στ), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-

gov.gr), στην οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που 

διοργανώνουν ένα αθλητικό γεγονός, αναρτούν τα στοιχεία διεξαγωγής του συγκεκριμένου γεγονότος 

και περιγράφουν τις ανάγκες για απασχόληση αθλητικών εθελοντών ή εθελοντικών αθλητικών 
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οργανώσεων. Οι αναρτήσεις στην πλατφόρμα περιέχουν, ιδίως, αναλυτική περιγραφή της αθλητικής 

διοργάνωσης και των θέσεων απασχόλησης αθλητικών εθελοντών, τον αριθμό των ζητούμενων 

εθελοντών, τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε συγκεκριμένη θέση, τις ώρες απασχόλησης και τον 

τόπο όπου θα παρασχεθούν οι εθελοντικές υπηρεσίες. 

η) «Αρχεία Εκθέσεων Αξιολόγησης Αθλητικών Εθελοντών και Εθελοντικών Αθλητικών Οργανώσεων»: Τα 

ηλεκτρονικά - ψηφιακά αρχεία, που αποτελούν αντιστοίχως το υπομητρώα των υποπερ. στδ) και στε) 

της περ. στ), στα οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 καταχωρίζουν 

αντιστοίχως τις εκθέσεις αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών ή των εθελοντικών αθλητικών 

οργανώσεων. 

 

Άρθρο 4 

Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού  

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συστήνεται 

και λειτουργεί διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ψηφιακή πλατφόρμα) με τίτλο «Εθνικό 

Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού» (Ε.Δ.Α.Ε), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

(ΕΨΠ-gov.gr). Στο Ε.Δ.Α.Ε. εγγράφονται οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις, 

που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων. Το Ε.Δ.Α.Ε. λειτουργεί ως μηχανισμός προώθησης της 

συνεργασίας και δικτύωσης των μελών των υπομητρώων των υποπερ. στα) και στβ) της περ. στ) του 

άρθρου 3 με τους αθλητικούς φορείς και τις επιτροπές διοργάνωσης που έχουν αναρτήσει προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υποπερ. (στγ) της περ. στ) του άρθρου 3. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να αναθέτει σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής 

υλοποίησης και υποστήριξης του έργου του Ε.Δ.Α.Ε. 

2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Ε.Δ.Α.Ε. είναι:  

α) οι αθλητικοί εθελοντές, 

β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων,  

γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι αθλητικών φορέων ή επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που 

διοργανώνουν αθλητικές διοργανώσεις και  

δ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α.  

3. Η εγγραφή στα υπομητρώα των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων 

του Ε.Δ.Α.Ε. γίνεται αντιστοίχως μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητικών εθελοντών και 

εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Η αίτηση εγγραφής στα υπομητρώα της παρούσας υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά μετά από προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ενδιαφερόμενου αθλητικού εθελοντή ή της 

ενδιαφερόμενης εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ΄ του μέρους Α΄ του ν. 

4727/2020 (Α΄ 184).  
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4. Αθλητικός φορέας ή οργανωτική επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που έχει αναλάβει τον 

σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, αν επιθυμεί να 

προσελκύσει αθλητικούς εθελοντές και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις, αναρτά σχετική πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποτελεί το υπομητρώο της υποπερ. στγ) 

της περ. στ) του άρθρου 3 και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr). Η 

πρόσκληση του πρώτου εδαφίου αναρτάται ηλεκτρονικά με διαβαθμισμένη πρόσβαση του 

ενδιαφερόμενου αθλητικού φορέα ή της οργανωτικής επιτροπής στο υπομητρώο της υποπερ. στγ) της 

περ. στ) του άρθρου 3. Η πρόσκληση αυτή περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: στοιχεία της 

συγκεκριμένης διοργάνωσης, τον αριθμό των απαιτούμενων εθελοντών, τα ελάχιστα προσόντα αυτών, 

τις θέσεις απασχόλησης και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης. Οι αθλητικοί εθελοντές και οι 

εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο υπομητρώο της υποπερ. στγ) 

της περ. στ) του άρθρου 3 και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, με βάση τις περιεχόμενες 

στη σχετική πρόσκληση πληροφορίες και απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης.  

 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων 

1. Οι αθλητικοί φορείς και οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) συντάσσουν εκθέσεις 

αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που παρείχαν 

εργασία ή υπηρεσίες αθλητικού εθελοντισμού στο πλαίσιο μίας αθλητικής διοργάνωσης. Οι εκθέσεις 

αυτές έχουν τόσο μορφή απαντήσεων ερωτηματολογίου και βαθμολόγησης, με βάση προκαθορισμένη 

βαθμολογική κλίμακα, συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων, όσο και μορφή 

αξιολογικών κρίσεων με ελεύθερη διατύπωση σε κείμενο προκαθορισμένου αριθμού λέξεων. Τα πεδία 

της αξιολόγησης είναι ιδίως η συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου εθελοντικής υπηρεσίας, ο βαθμός 

αφομοίωσης της εκπαίδευσης στην οποία ενδεχομένως υποβάλλεται ο αθλητικός εθελοντής προτού του 

ανατεθούν εργασία και θέση ευθύνης, η προσήλωση στα ανατεθέντα καθήκοντα, η τυχόν αδικαιολόγητη 

εγκατάλειψη της θέσεως εργασίας, το επίπεδο επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας με τα λοιπά 

μέλη της ομάδας και τον επικεφαλής – ομαδάρχη, η προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

διαπίστευσης, η αποφυγή προσφοράς υπηρεσίας την οποία δεν είχε διαπιστευθεί να προσφέρει, η ορθή 

και προσεκτική χρήση των υλικών και των μέσων που είχαν διατεθεί και η διατήρηση της καθαριότητας 

στον χώρο εργασίας ή ευθύνης.  

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και αναρτώνται ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες πλατφόρμες των 

υπομητρώων των υποπερ. στδ) και στε) της περ. στ) του άρθρου 3. Για τις αναρτήσεις των εκθέσεων 

αξιολόγησης οι αθλητικοί φορείς και οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) έχουν 

διαβαθμισμένη πρόσβαση στα υπομητρώα των υποπερ. στδ) και στε) της περ. στ) του άρθρου 3. Οι 

εκθέσεις αξιολόγησης υποβάλλονται μετά το πέρας της οικείας διοργάνωσης και αποτελούν το κύριο 

εργαλείο αποτύπωσης της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των αθλητικών 

εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. 

 

Άρθρο 6 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού – Εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και 

των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων  
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1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Για τον σκοπό αυτόν 

δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας, προγραμματικές συμφωνίες ή συμβάσεις με αρμόδιους 

κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς ή υπερεθνικούς, ή με άλλους ειδικώς εξουσιοδοτημένους ή 

αναγνωρισμένους προς τούτο, φορείς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, σε αντικείμενα σπουδών 

συναφή με την αποστολή του αθλητικού εθελοντισμού. 

2. Η Γ.Γ.Α. εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου εκπονεί το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

αθλητικού εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να εγγράφει στον προϋπολογισμό της, ειδική 

πίστωση ενίσχυσης, με υλικά, εξοπλισμό και μέσα, των ενταγμένων στο Ε.Δ.Α.Ε. αθλητικών εθελοντών 

και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.  

3. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και 

Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α΄7)  είναι αρμόδια για θέματα αθλητικού 

εθελοντισμού.  

 

Άρθρο 7 

Εργασιακές και ασφαλιστικές συνέπειες αθλητικού εθελοντισμού  

Αθλητικός εθελοντής, που υπηρετεί ως υπάλληλος στο Δημοσίο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

(ν.π.δ.δ.), σε κρατικό νομικό προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), σε οργανισμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αν απασχοληθεί 

ενεργά με την ιδιότητά του ως εθελοντής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διεθνούς ή 

εθνικής αθλητικής διοργάνωσης, δικαιούται υποχρεωτική, ισόχρονη άδεια απουσίας από την εργασία 

του. Για τη λήψη της άδειας του πρώτου εδαφίου, η οποία δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο της 

προβλεπόμενης κανονικής ετήσιας άδειας, απαιτείται η προσκομιδή βεβαίωσης του Γενικού Γραμματέα 

Αθλητισμού, στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια το είδος της αθλητικής διοργάνωσης, ο χρόνος 

απασχόλησης του αθλητικού εθελοντή και η φύση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. 

Άρθρο 8 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητικού εθελοντή 

1. Κάθε αθλητικός εθελοντής δικαιούται:  

α) Να λαμβάνει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εθελοντικής δράσης του, 

καθώς και τα απαραίτητα μέσα και υλικά, προκειμένου να παράσχει με ασφάλεια, τόσο για τον ίδιο όσο 

και για τρίτους, τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης 

του.  

β) Να απολαύει του σεβασμού και της αναγνώρισης για την κοινωνική αξία της προσφοράς του. 

γ) Να απολαύει του σεβασμού της ελευθερίας του, της αξιοπρέπειάς του και των πεποιθήσεών του, 

χωρίς να υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής διάκριση.  
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δ) Να συμμετέχει ενεργά στην αθλητική διοργάνωση στην οποία εμπλέκεται, συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων και 

προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.  

ε) Να εκτελεί τα καθήκοντά του σε ένα περιβάλλον ασφαλές, στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. 

στ) Να λαμβάνει αποζημίωση των εξόδων που προκύπτουν από την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών του 

(ιδίως, δαπανών οδοιπορικών, διατροφής και διαμονής).  

ζ) Να έχει διαπίστευση που να υποδεικνύει ότι είναι εθελοντής.  

2. Κάθε αθλητικός εθελοντής υποχρεούται:  

α) Να φέρει εις πέρας το έργο ή τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει έναντι του αθλητικού φορέα ή της 

οργανωτικής επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1995 (Α΄ 121) της αθλητικής διοργάνωσης στην οποία 

έχει επιλεγεί να παράσχει τις εθελοντικές υπηρεσίες του, σεβόμενος τους σκοπούς και τους οικείους 

κανονισμούς, και να ακολουθεί τις υποδείξεις που γίνονται προς αυτόν κατά την παροχή των 

εθελοντικών υπηρεσιών του.  

β) Να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο της εθελοντικής 

δράσης του.  

γ) Να αρνείται οποιασδήποτε οικονομική ανταμοιβή που του προσφέρεται για την εθελοντική του 

εργασία.  

δ) Να σέβεται τα πάσης φύσεως δικαιώματα (ενδεικτικά: τηλεοπτικά, εμπορικά, διαφημιστικά, 

χορηγικά) των αθλητικών φορέων ή των οργανωτικών επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1995 που 

τον έχουν επιλέξει να παράσχει τις εθελοντικές υπηρεσίες του.  

ε) Να επιδεικνύει αλληλέγγυα συμπεριφορά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας.  

στ) Να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων του και παρέχονται από τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή της αθλητικής 

διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει.  

ζ) Να κάνει σωστή χρήση της διαπίστευσής του και των λογοτύπων της διοργάνωσης και να χρησιμοποιεί 

με προσοχή τα υλικά και τα μέσα που του έχουν διατεθεί για την παροχή των εθελοντικών υπηρεσιών 

του.  

 

Άρθρο 9 

Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη αθλητικού εθελοντή 

 

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών ο ασφαλιστικά ικανός, άμεσα ή 

έμμεσα, αθλητικός εθελοντής καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ασφαλιστικό 

φορέα  ασθενείας του.  
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2. Αν ο αθλητικός εθελοντής είναι ανασφάλιστος και νοσηλεύεται εξαιτίας τραυματισμού λόγω 

ατυχήματος που προκλήθηκε αποδεδειγμένα κατά την παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού, 

απολαύει πλήρους νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

ν. 4368/2016 (Α΄21), ακόμη και αν απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική 

αναπηρία. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν 

στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας. 

3. Ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται έναντι του αθλητικού φορέα 

ή της επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που διοργάνωσε την αθλητική εκδήλωση στο 

πλαίσιο της οποίας παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για κάθε ζημιά την οποία προξένησαν στον 

φορέα ή την επιτροπή, κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Έναντι 

τρίτων ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο με τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή για κάθε είδους ζημία που προκάλεσαν με 

δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπεύθυνος 

για την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσας ζημίας είναι ο φορέας που διοργανώνει την αθλητική 

εκδήλωση.  

 

Άρθρο 10 

Χορήγηση βεβαίωσης – Βραβεύσεις 

1. Κάθε αθλητικός εθελοντής και εθελοντική αθλητική οργάνωση που έχει εγγραφεί στο Εθνικό Δίκτυο 

Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε) και έχει αποδεδειγμένα παράσχει υπηρεσίες αθλητικού εθελοντισμού 

σε μία τουλάχιστον αθλητική διοργάνωση, δικαιούται να λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

(Γ.Γ.Α.) πιστοποιητικό αθλητικής εθελοντικής προσφοράς. 

2. Μια φορά ανά έτος διοργανώνεται από τη Γ.Γ.Α. εκδήλωση βράβευσης των αθλητικών εθελοντών και 

των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που έχουν λάβει τις καλύτερες αξιολογήσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 5. Στην εκδήλωση αυτή καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές 

αθλητικές οργανώσεις.  

 3. Σε αθλητικό εθελοντή που διακρίθηκε για εξαίρετη πράξη ή προσπάθεια που υπερβαίνει σημαντικά 

το μέτρο της καλώς εννοούμενης εθελοντικής αθλητικής προσφοράς, απονέμεται η ηθική αμοιβή του 

επαίνου και της εύφημης μνείας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.  

 

Άρθρο 11 

Διαγραφή αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από το Εθνικό Δίκτυο 

Αθλητικού Εθελοντισμού  

 

Οι αθλητικοί εθελοντές και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το Εθνικό Δίκτυο 

Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για τους παρακάτω λόγους: 

α) Υπαίτια άρνηση παροχής υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού, 

β) αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία από τον καθορισμένο τόπο παροχής εθελοντικής εργασίας ή 

υπηρεσίας, 

γ) πλημμελής ή μη προσήκουσα εκτέλεση εθελοντικής εργασίας ή υπηρεσίας,  
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δ) άσκηση ή κεκαλυμμένη επιδίωξη άσκησης κερδοσκοπικής δραστηριότητας, 

ε) μη παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού για συνεχές χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την 

τριετία, 

στ) μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την παροχή εθελοντικής εργασίας ή υπηρεσίας, 

ζ) υποβολή ανακριβών ή ψευδών ή ανυπόστατων στοιχείων κατά την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής 

στο Ε.Δ.Α.Ε.,  

η) αμετάκλητη καταδίκη για τέλεση πράξεως με πρόθεση, η οποία τιμωρείται από ποινικό νόμο ή 

αποτελεί πειθαρχική παράβαση και 

θ) οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος. 

 

Άρθρο 12 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Αθλητικού 

Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε) και των υπομητρώων του, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε υπομητρώου και τα 

πεδία που αυτό περιλαμβάνει, τα θέματα που αφορούν στη διαλειτουργικότητα των υπομητρώων, στη 

διαδικασία αυθεντικοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους πιστοποιημένους χρήστες και 

σε όσους αποκτούν πρόσβαση στο Ε.Δ.Α.Ε., τα θέματα μεταφοράς των δεδομένων από οποιοδήποτε 

τυχόν υπάρχον φυσικό ή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών εθελοντών, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

καταχώρισης στοιχείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στοιχεία αναγραφής στην αίτηση του 

αθλητικού εθελοντή και στην αίτηση της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης στα υπομητρώα των 

αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων του Ε.Δ.Α.Ε. καθώς και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5.  

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη 

διαδικασία ενίσχυσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη 

διαδικασία βράβευσης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, οι δικαιούχοι 

των βραβεύσεων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στο σύστημα αξιολόγησης του άρθρου 5, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 10. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

 

Άρθρο 13 

Σκοπός  

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην προώθηση του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για 

όλους.  
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Άρθρο 14 

 Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους, μέσω 

κανόνων ίδρυσης και λειτουργίας σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, τήρησης 

ηλεκτρονικού μητρώου ειδικά αναγνωρισμένων σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για 

όλους, σύστασης ομοσπονδίας αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, καθώς και αναγγελίας και 

πιστοποίησης εκπαιδευτών.  

 

Άρθρο 15 

Ορισμοί 

Για τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως: 

1. «Αθλητισμός αναψυχής και άθληση για όλους»: Οποιαδήποτε συστηματική σωματική και αθλητική 

άσκηση χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, που διεξάγεται αυτόβουλα και εκούσια από τον αθλούμενο πολίτη 

στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του, για τη βελτίωση του βιολογικού του επιπέδου, την καλλιέργεια 

αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης και την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου του.  

2. «Διοργάνωση αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η διοργάνωση αθλητισμού αναψυχής 

και άθλησης για όλους χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 

οι εξής προϋποθέσεις: α) συμμετέχει οποιοσδήποτε αθλούμενος χωρίς την ιδιότητα ή την επίδειξη 

δελτίου αθλητή, μη αποκλειομένων των αθλητών, β) δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό 

πρόγραμμα (καλεντάρι) ή δεν αποτελεί επίσημο πιστοποιημένο αγώνισμα αναγνωρισμένης αθλητικής 

ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και γ) η κατάταξη ή επίδοση των 

συμμετεχόντων και η τυχόν απονομή βραβείων δεν αναγνωρίζεται ούτε προσμετράται για την εξαγωγή 

βαθμολογίας ή τη λήψη προνομίων, αλλά αποτελεί απλή επιβράβευση της προσπάθειάς τους.  

3. «Αθλούμενος (αθλητής αναψυχής)»: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται σε άθλημα ή συμμετέχει σε 

αθλητικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής και ευεξίας, χωρίς να είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας, θεωρημένου από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία αγωνιστικού αθλητισμού. 

4. «Σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η ένωση φυσικών προσώπων που ιδρύεται 

και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και έχει σκοπούς την 

καλλιέργεια, την ανάπτυξη και τη διοργάνωση παντός είδους δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής 

και άθλησης για όλους, με στόχο την κινητική αναψυχή των πολιτών, την προαγωγή της υγείας τους και 

τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 14, όπου στον 

παρόντα αναφέρεται ο όρος «σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους», νοείται 

το σωματείο που έχει την κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι 

εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 4 του άρθρου 17. 

5. «Ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η δευτεροβάθμια, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, οργάνωση σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άσκησης αθλητισμού αναψυχής και 

άθλησης για όλους, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού 

Κώδικα και σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, ενός τέτοιου κλάδου 

άσκησης. 
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6. «Κλάδος άσκησης»: Η ομάδα δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, όπως οι 

δραστηριότητες αυτές ομαδοποιούνται και κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 16.  

 

Άρθρο 16 

 Κλάδοι άσκησης  

1. Οι δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους ομαδοποιούνται και 

κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους άσκησης: 

α) Άσκηση εσωτερικού χώρου-αίθουσας, όπως χορός, είδη αερόβιας άσκησης, είδη μυϊκής 

ενδυνάμωσης, 

β) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων εσωτερικών υδάτων (λίμνες, ποτάμια κ.λπ.), 

γ) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων βουνού, 

δ) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων θαλάσσης, 

ε) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων αέρα, 

στ) άσκηση μικτών υπαίθριων δραστηριοτήτων, 

ζ) άσκηση δρομικών δραστηριοτήτων,  

η) άσκηση αστικών δραστηριοτήτων (urban sports), 

θ) άσκηση ομαδικών αθλημάτων αναψυχής (ενδεικτικά: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, beach volley), και 

ι) άσκηση ατομικών αθλημάτων αναψυχής (ενδεικτικά: τένις, γκολφ, είδη αυτοάμυνας, ενόργανη). 

2. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε 

διοργάνωσης αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους. 

 

Άρθρο 17 

Σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους - Ειδική αθλητική αναγνώριση – 

Ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους 

1. Για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους ιδρύονται 

και λειτουργούν σωματεία, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, που 

αναγνωρίζονται ως σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους και εγγράφονται στο 

ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 4. 

2. Το σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, για κάθε κλάδο άσκησης που καλλιεργεί, 

δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση 

χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον το αιτούν σωματείο: 

α) Είναι μέλος ομοσπονδίας αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, όπως προκύπτει από σχετική 

βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Αν δεν δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι 

η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. 

β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε 

εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών 

με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους. 
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γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο 

αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική 

γλώσσα. 

δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο 

βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. 

ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.  

3. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε ομοσπονδία, το σωματείο μετέχει στις αθλητικές 

δράσεις και διοργανώσεις αναψυχής και άθλησης για όλους της ομοσπονδίας, χωρίς να διαθέτει ειδική 

αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού 

διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το σωματείο δεν έχει λάβει 

ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ομοσπονδίας και 

δεν δύναται πλέον να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διοργανώσεις αθλητικής αναψυχής και 

άθλησης για όλους της αντίστοιχης ομοσπονδίας. 

4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων 

σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους. Σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν 

ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων αθλητισμού 

αναψυχής και άθλησης για όλους, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν 

σε εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α. νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 

 

Άρθρο 18 

Ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους 

1. Για κάθε κλάδο άσκησης του άρθρου 16 επιτρέπεται η σύσταση μίας (1) μόνο ομοσπονδίας για όλη τη 

χώρα. Ομοσπονδία επιτρέπεται να περιλαμβάνει και άλλους κλάδους άσκησης, εφόσον οι κλάδοι αυτοί 

δεν έχουν υπαχθεί σε ιδιαίτερη ομοσπονδία. 

2. Για τη σύσταση ομοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των γενικών 

συνελεύσεων δέκα (10) τουλάχιστον σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, που 

καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άσκησης. 

3. Η εγγραφή μέλους σε ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους γίνεται με απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου της και η διαγραφή με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας. 

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες διακρίσεις. Η 

δυνατότητα και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου των σωματείων που εγγράφονται 

στην οικεία ομοσπονδία και πριν αυτά αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 4 

καθορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας. 

4. Η ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής 

αθλητικής αναγνώρισης για τον κλάδο άσκησης που καλλιεργεί. Η ειδική αναγνώριση χορηγείται ύστερα 

από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τουλάχιστον δέκα (10) σωματείων που 

καλλιεργούν και αναπτύσσουν την, κατά το καταστατικό της οικείας ομοσπονδίας, δραστηριότητα στον 

αντίστοιχο κλάδο άσκησης και 

β) τα σωματεία αυτά έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 17.  

 



15 
 

Άρθρο 19 

Διοργανώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους 

1. Εκδηλώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, διοργανώνονται, κατόπιν έγκρισης του 

αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), και από φορείς, που δεν είναι σωματεία 

ή ομοσπονδίες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους και δεν διαθέτουν την ειδική αθλητική 

αναγνώριση των άρθρων 17 και 18 αντιστοίχως, έχουν όμως καταστατικό σκοπό σχετικό με τον 

αθλητισμό αναψυχής και την άθληση για όλους, τον πολιτισμό, τη νεολαία ή την εκπαίδευση και άθληση.  

2. Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής της Γ.Γ.Α. της περ. γ) της 

παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι 

οι πιστοποιημένοι φορείς υλοποίησης διοργανώσεων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, οι 

οποίοι έχουν λάβει τη σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 1. Η 

καταχώριση κάθε φορέα με τα ειδικότερα στοιχεία του, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του 

αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του ιδίου, ο οποίος 

υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται 

άμεσα το τηρούμενο μητρώο. 

3. Η αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια, πριν από κάθε διοργάνωση αθλητικής αναψυχής και άθλησης για 

όλους, η οποία πραγματοποιείται από σωματεία ή ομοσπονδίες αθλητικής αναψυχής και άθλησης για 

όλους ή πιστοποιημένους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1, οι 

οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 2, εφόσον η σχετική αίτηση συνοδεύεται 

από υπεύθυνη δήλωση του διοργανωτή ή του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου λαμβάνει χώρα η 

διοργάνωση, αδειοδοτεί για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου. 

 

 

Άρθρο 20 

 Εκπαιδευτής 

1. Εκπαιδευτής είναι ο επαγγελματίας με την απαιτούμενη κατάρτιση, που πιστοποιείται από αρμόδιο 

φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, σχετικά με: α) διοργάνωση ή δραστηριότητα 

αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους ή ακραία αθλητική δραστηριότητα (extreme sports), β) 

αθλήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και γ) ειδικότητα 

άσκησης σε αντικείμενα, που δεν διδάσκονται σε Σχολή ή Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ο οποίος, ως επικεφαλής αθλούμενων που συμμετέχουν σε τέτοιες 

δραστηριότητες σε υπαίθριο ή μη περιβάλλον:  

i) μεριμνά για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής και 

άθλησης για όλους ή των ακραίων αθλητικών δραστηριοτήτων και την ασφάλεια των αθλούμενων, μέσω 

της παρουσίασης και διδασκαλίας των βασικών τεχνικών δεξιοτήτων και της εκμάθησης του τρόπου 

χρήσης των τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πραγματοποίησης 

των δραστηριοτήτων αυτών,  

ii) καθοδηγεί μεμονωμένα ή ομαδικά τους αθλούμενους που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες,  

iii) αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη ή την εποπτεία διεξαγωγής ατομικών και 

ομαδικών προγραμμάτων σε γυμναστήρια, αίθουσες ή στην ύπαιθρο, ή προγραμμάτων άθλησης για 

όλους και  
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iv) παρέχει μεμονωμένα ή σε ομάδα αθλούμενων, καθοδήγηση και βοήθεια στους τομείς της άσκησης 

και της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης. Στην έννοια του εκπαιδευτή συγκαταλέγονται και οι 

οδηγοί ή συνοδοί βουνού.  

2. Ο εκπαιδευτής οφείλει, πριν από την έναρξη διεξαγωγής της δραστηριότητας, να ενημερωθεί για το 

επίπεδο εμπειρίας, φυσικής κατάστασης και υγείας των αθλουμένων που συμμετέχουν σε αυτήν.  

 

Άρθρο 21 

Αναγγελία και εγγραφή εκπαιδευτών στο ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτών 

1. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή, και απασχολείται σε φορείς που πραγματοποιούν τις 

δραστηριότητες του άρθρου 18, αναγγέλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) την έναρξη της 

δραστηριότητάς του, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ψηφιακό μητρώο 

εκπαιδευτών του άρθρου 20. 

2. Για την αναγγελία της έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή βεβαίωση ή αποδεικτικό σπουδών αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή 

σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο 

από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και  

Θρησκευμάτων, συνοδευόμενα από αντίστοιχη πιστοποίηση προσόντων επαγγελματικής επάρκειας του 

επιπέδου που απαιτείται σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τη δραστηριότητα για την οποία επιθυμούν να 

αναγγελθούν, 

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα 

αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 

γ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από 

δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων, 

δ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό 

Υπουργού, 

ε) ευκρινή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,  

στ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών και  

ζ) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο 

εκπαιδευτικό κέντρο. 

Μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της 

Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή 

λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτών, που 

τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή στην ομοσπονδία 

αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, η οποία τηρεί μητρώο εκπαιδευτών για κάθε άθλημα ή 

κλάδο άθλησης ή άσκησης αντιστοίχως. 

3. α. Η απασχόληση και παρουσία εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική, όταν οι δραστηριότητες της παρ. 1 του 

άρθρου 20 ασκούνται από σωματεία ή ομοσπονδίες αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους ή 

πιστοποιημένους από τη Γ.Γ.Α. φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19, στο πλαίσιο οργανωμένης 

δραστηριότητας αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους. Σε περίπτωση παραβίασης της 
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υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων, που 

διοργανώνουν τις οικείες αθλητικές δραστηριότητες, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά 

από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, 

ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τυχόν επανάληψή της και τον βαθμό της υπαιτιότητας του 

προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη αυτή. 

β. Η απασχόληση εκπαιδευτή για αγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες από αθλητικά σωματεία, 

ενώσεις, ομοσπονδίες και άλλους αθλητικούς φορείς, απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παρ. 11 του 

άρθρου 31 του ν. 2725/1999 για τους εκπαιδευτές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας.  

Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος των παραπάνω φορέων, με 

απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια 

(1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τυχόν 

επανάληψή της, και τον βαθμό της υπαιτιότητας του προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη 

αυτή. 

4. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή του άρθρου 20, 

υποχρεούνται όπως εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών αναγγείλουν τη δραστηριότητά τους στη 

Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. 

 

 

Άρθρο 22 

Ψηφιακό μητρώο εκπαιδευτών 

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται από το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και 

Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) 

ηλεκτρονικό μητρώο, που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(ΕΨΠ-gov.gr) και διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα 

με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και στο οποίο 

καταχωρίζονται όλοι οι εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν αναγγείλει στη Γ.Γ.Α. την έναρξη δραστηριότητάς 

τους κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 21. Η καταχώριση του εκπαιδευτή με τα ειδικότερα 

στοιχεία του, γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του ιδίου, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί 

τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται άμεσα το τηρούμενο μητρώο της παρούσας. 

2. Τα στοιχεία που εισάγονται στο μητρώο διατηρούνται στη Γ.Γ.Α. και μεταφέρονται στο Μητρώο 

Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), του οποίου το μητρώο εκπαιδευτών 

αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του εκπαιδευτή και με την προϋπόθεση τήρησης 

των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 

Άρθρο 23 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

1. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί, με απόφασή του, να υπαγάγει σε ειδικά 

αναγνωρισμένη ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, κλάδο άσκησης για τον 

οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισμένη ομοσπονδία, καθώς και κλάδο άσκησης για την υπαγωγή 

του οποίου υφίσταται αμφισβήτηση. 
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2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του αρμοδίου κατά περίπτωση 

υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια πιστοποίησης των φορέων, που δεν είναι σωματεία ή 

ομοσπονδίες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους και δεν διαθέτουν την ειδική αθλητική 

αναγνώριση των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα, έχουν όμως καταστατικό σκοπό σχετικό με τον αθλητισμό 

αναψυχής και την άθληση για όλους, τον πολιτισμό, τη νεολαία ή την εκπαίδευση και άθληση, οι 

προϋποθέσεις υλοποίησης εκδηλώσεων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, η διαδικασία 

λήψης της έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 19, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα.  

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, τα 

οποία απαιτούνται για την καταχώριση του εκπαιδευτή στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 22.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 24 

Σκοπός 

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην ενίσχυση του πνευματικού αθλητισμού, λαμβανομένου 

υπόψη ότι, λόγω της κατ’ εξοχήν πνευματικής προσπάθειας, δεν προσιδιάζουν οι ρυθμίσεις για τα 

αθλήματα, στα οποία υπερέχει η φυσική δραστηριότητα.  

 

 

 Άρθρο 25 

Αντικείμενο  

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του πνευματικού αθλητισμού μέσω του ορισμού της έννοιας, 

της διάκρισης των πνευματικών αθλημάτων, της χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά 

σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, καθώς και της πρόβλεψης για την αθλητική 

εγκατάσταση των σωματείων αυτών και της ειδικής ρύθμισης για τις αθλητικές συναντήσεις και τις 

προπονήσεις του πνευματικού αθλήματος του μπριτζ. 

 

 

Άρθρο 26 

Ορισμός - Κατηγορίες πνευματικών αθλημάτων 

1. Για τις σκοπούς του παρόντος ως «πνευματικός αθλητισμός» ορίζεται η κάθε μορφή αναμέτρησης 

μεταξύ αθλητών ή ομάδων, που απαιτεί πνευματική προσπάθεια και μειωμένη φυσική δραστηριότητα 

με σκοπό την επίτευξη νίκης, τον πνευματικό ανταγωνισμό και τη βελτίωση της ψυχικής και πνευματικής 

υγείας. 

2. Τα πνευματικά αθλήματα διακρίνονται σε επιτραπέζια αθλήματα/παιχνίδια στρατηγικής (όπως 

ζατρίκιο) και αθλήματα/παιχνίδια καρτών (όπως αγωνιστικό μπριτζ). 

 

 

Άρθρο 27 
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Έννοια αθλητικού σωματείου - Ειδική αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων πνευματικών 

αθλημάτων - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2725/1999 

 

1. Στην αρχή του άρθρου 1 του ν. 2725/1999 (Α΄121) περί ορισμού του αθλητικού σωματείου εισάγεται 

ο εισαγωγικός αριθμός (1) και πριν τη λέξη «δυνατοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «ψυχοσωματικών και 

πνευματικών», μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 1 

 

Έννοια - Σκοπός 

 

 1. Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση 

φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των 

ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς 

αγώνες. 

 

2. Στα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού η ειδική αθλητική αναγνώριση με τους όρους του άρθρου 8 και εφαρμόζονται αναλόγως οι 

ειδικές διατάξεις για το αγωνιστικό μπριτζ και το ζατρίκιο.». 

 

 

Άρθρο 28 

Πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης πνευματικών αθλημάτων – 

 Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999  

 

Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί ένταξης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων σε κατηγορίες προστίθεται υποπερ. στστ) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, 

τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν: 

 

 α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις: 

 

 αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται μόνο 

προπονήσεις. 

 

 ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται και 

αγώνες. 

 

 γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή 

ερασιτεχνικοί αγώνες. 
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 δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών 

κατηγοριών. 

 

 εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή 

αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. 

 

 στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία 

των αγώνων. 

 

 ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές. 

 

 ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή 

ερασιτεχνικοί αγώνες. 

 

 θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών 

κατηγοριών. 

 

 ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή 

αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. 

 

 β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις: 

 

αα) Ομάδα Ζ1: Υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως 

θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την 

εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης β` της 

παρούσας παραγράφου εφόσον είναι μόνιμες. 

 

Ομάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, 

όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους 

πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις 

για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του 

μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης ββ` της 

περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι προσωρινές. 

 

 ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 

4276/2014 (Α` 155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.). 

 

 γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η 

οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες εγκαταστάσεις). 
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javascript:open_links('273839,627215')


21 
 

 δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η 

οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές εγκαταστάσεις). 

 

 εε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η 

οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια 

(ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, 

σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.). 

 

στστ) Ομάδα IA: Για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα (αγωνιστικό μπριτζ, 

ζατρίκιο κ.λπ.) αθλητική εγκατάσταση θεωρείται ο ειδικά διαμορφωμένος, μόνιμα ή προσωρινά, χώρος 

άθλησης και προπόνησης εντός του εντευκτηρίου του σωματείου ή εντός αθλητικής ή μη εγκατάστασης 

(ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.), για την καταλληλότητα του οποίου δεν απαιτείται η 

έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β. Ως τέτοια άδεια λογίζεται η ανάθεση ή η έγκριση 

της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.». 

 

Άρθρο 29 

Διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ - Τροποποίηση του 

άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 

 

Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων προστίθεται 

παρ. 4Α ως εξής: 

 

«4Α. Ειδικά για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ, οι αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις 

εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων και 

διαχωρίζονται σε βαθμίδες αγώνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής 

ομοσπονδίας. Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου 

εδαφίου λογίζεται η ανάθεση ή η έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.». 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (e-sports) 

 

Άρθρο 30 

Σκοπός  

Οι διατάζεις του παρόντος αποσκοπούν στην καθιέρωση και ενίσχυση του ηλεκτρονικού αθλητισμού.  

Άρθρο 31 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση μέτρων προώθησης του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) 

μέσω του ορισμού του ηλεκτρονικού αθλητισμού και του αθλητή ηλεκτρονικού αθλητισμού, της 
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αναγνώρισης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που έχουν αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο ως αθλητικών – 

αγωνιστικών δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και ρυθμίσεων για την ίδρυση 

και την ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων, τα οποία καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα.  

Άρθρο 32 

Ορισμός 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports)» νοείται μορφή αγωνιστικού 

(ερασιτεχνικού) αθλητισμού στο διαδίκτυο, στην οποία οι παίκτες, ατομικά ή ομαδικά, προπονούνται 

και αγωνίζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και η οποία περιλαμβάνει:  

α) Την ενεργητική και συστηματική ενασχόληση με ηλεκτρονικό άθλημα, ατομικά ή ομαδικά, με 

συγκεκριμένο τρόπο και ειδική μεθοδολογία, 

β) τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων και την εκμάθηση των κανόνων για την 

συμμετοχή σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, ατομικά ή ομαδικά, 

γ) την επικοινωνία με ηλεκτρονική συσκευή (Η/Υ ή κονσόλα), 

δ) τη συμμετοχή σε ειδικά σχεδιασμένες αγωνιστικές διοργανώσεις, με την παρουσία θεατών, είτε στον 

χώρο διεξαγωγής είτε μέσω διαδικτύου και  

ε) την επιδίωξη της μέγιστης απόδοσης με σκοπό την κατάκτηση του επάθλου. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως ηλεκτρονικά αθλήματα νοούνται αυτά που έχουν αμιγώς αθλητικό 

περιεχόμενο, δηλαδή όσα αποτελούν ψηφιακή αναπαράσταση γνωστού αθλήματος, ατομικού ή 

ομαδικού, που καλλιεργείται από τις ήδη αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες (όπως ποδόσφαιρο, 

αντισφαίριση, μαχητικές τέχνες, μηχανοκίνητος αθλητισμός, καλαθοσφαίριση) και διακρίνονται σε: α) e-

sports με αθλητικό χαρακτήρα, β) παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση ειδικής μάσκας και 

γ) παιχνίδια προστιθέμενης πραγματικότητας (Augmented Reality).  

Άρθρο 33 

Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού 

1. Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, είτε ατομικά, είτε ως μέλος 

ομάδας, συμμετέχει σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού, 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα.  

2. O αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού 

σε περισσότερα από ένα ατομικά ή ομαδικά ηλεκτρονικά αθλήματα, δεν μπορεί όμως να είναι μέλος σε 

περισσότερες από μία ομάδες.  

3. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταγραφές αθλητών ερασιτεχνικού αθλητισμού ισχύουν και για τις 

μεταγραφές αθλητών ηλεκτρονικού αθλητισμού. 

 

 

Άρθρο 34 

Φορείς ανάπτυξης ηλεκτρονικού αθλητισμού  

1. Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού αθλητισμού ιδρύονται σωματεία κατά τις διατάξεις των άρθρων 

78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, δηλαδή ενώσεις προσώπων, που έχουν ως κύριο σκοπό τη 

συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών τους (παικτών) για τη 
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συμμετοχή τους σε αγωνιστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων ηλεκτρονικών αθλημάτων σε κονσόλες 

ή υπολογιστές.  

Τα ήδη νομίμως υφιστάμενα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική 

αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο 

αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), δύνανται να καλλιεργούν ως κλάδο 

άθλησης ηλεκτρονικά αθλήματα (e-sports).  

2. Για τη σύσταση ομοσπονδίας ηλεκτρονικού αθλητισμού απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών 

συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον σωματείων της παρ. 1, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2725/1999.  

 

Άρθρο 35 

Ειδική αθλητική αναγνώριση 

1. Σωματεία, τα οποία καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα με την έννοια του παρόντος, δικαιούνται να 

ζητήσουν την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, η οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη διαδικασία και 

τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).  

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 36, η απόφαση παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 

ανακαλείται για τους λόγους της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, καθώς και αν διαπιστωθεί ότι 

το σωματείο καλλιεργεί ηλεκτρονικό άθλημα χωρίς αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο, το οποίο απεικονίζει, 

αναπαράγει και προωθεί κάθε είδους βία.  

 

Άρθρο 36 

Εφαρμογή του ν. 2725/1999 στον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports) 

Ο ηλεκτρονικός αθλητισμός και τα σχετικά με αυτόν αθλήματα αποτελούν αθλητική δραστηριότητα, η 

οποία διέπεται από τις ρυθμίσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121), εξαιρουμένων των άρθρων 31, 34 και 35 του 

εν λόγω νόμου. 

Άρθρο 37 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού αθλητισμού του 

άρθρου 32, με τους οποίους καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα μέτρα ασφαλείας, οι 

προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια. 

 

 

ΜΕΡΟΣ E’ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 38 

Σκοπός  
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Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αναγνώριση και προώθηση του εργασιακού αθλητισμού. 

Άρθρο 39 

Αντικείμενο 

 Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του εργασιακού αθλητισμού μέσω του ορισμού της έννοιας, 

της πρόβλεψης για την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή προγράμματος εργασιακού 

αθλητισμού από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της καθιέρωσης υποχρέωσης έκδοσης 

κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζόμενου ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή του σε διοργάνωση ή 

πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού.  

 

Άρθρο 40 

Ορισμός 

Ως «εργασιακός αθλητισμός» νοείται το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, 

που διοργανώνονται εντός ή εκτός εργασιακού χώρου με πρωτοβουλία του εργοδότη μιας ιδιωτικής 

επιχείρησης ή ενός δημόσιου φορέα και απευθύνονται στους εργαζομένους με σκοπό την κινητοποίηση 

στη διά βίου άσκηση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας των εργαζομένων, την 

κοινωνικοποίησή τους μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού 

περιβάλλοντος και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  

 

Άρθρο 41 

Εποπτεία εργασιακού αθλητισμού 

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη 

διοργανώσεων και προγραμμάτων εργασιακού αθλητισμού.  

2. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), στο πλαίσιο της εποπτείας της, μπορεί να επιχορηγεί τους 

φορείς που διοργανώνουν προγράμματα ή δράσεις εργασιακού αθλητισμού για την αντιμετώπιση των 

δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής στις εν λόγω δραστηριότητες, να χορηγεί την αιγίδα της, ύστερα από 

σχετικό αίτημα, σύμφωνα με την υποπερ. γγ) της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 

7), να διαθέτει τα εξειδικευμένα στελέχη της για την παροχή τεχνογνωσίας στους εργοδότες σε θέματα 

άθλησης, υγιεινής και ασφάλειας και σχεδιασμού αθλητικών δραστηριοτήτων και να διαβουλεύεται με 

συναρμόδιους φορείς τη θεσμοθέτηση κινήτρων, ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών, για την 

ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού. 

Άρθρο 42 

Κάρτα υγείας αθλούμενου εργαζομένου 

Η πιστοποίηση της υγείας των εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή τους σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται 

μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων και καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί 

προσωπικό έγγραφο του αθλούμενου εργαζόμενου και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. 

 

Άρθρο 43 

Εξουσιοδοτική διάταξη 
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 Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι απαιτούμενες 

ιατρικές εξετάσεις, η αρμοδιότητα θεώρησης και ανανέωσης και όλες οι λεπτομέρειες έκδοσης της 

κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζομένου.  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 44 

Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 2725/1999 

 

Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) μετά το άρθρο 29 προστίθεται άρθρο 29Α περί του αθλητισμού ατόμων με 

νοητική αναπηρία, ως εξής: 

 «Άρθρο 29Α 

Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία 

1. Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ -ΕΛΛΑΣ» λογίζεται ως 

αθλητική ομοσπονδία του άρθρου 19 και λαμβάνει τακτική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50.  

2. Με ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η γενική συνέλευση του σωματείου, τίθενται οι κανόνες για 

όλα τα θέματα που αφορούν στους αθλητές, την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των 

αθλημάτων που υπάγονται σε αυτό, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι κανονισμοί αυτοί και 

οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού 

Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27. Για την κατάρτιση των ως άνω κανονισμών, 

λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL» 

και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που να προσιδιάζει στις ειδικές 

δεξιότητες των αθλητών.  

3. Για το ως άνω νομικό πρόσωπο δεν έχουν εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 και 

η παρ. 3 του άρθρου 135.». 

Άρθρο 45 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών – Βετεράνοι αθλητές – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 

του ν. 2725/1999  

Στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999 (Α΄121) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:  

1. Στην παρ. 1 προστίθεται αναφορά στους βετεράνους αθλητές και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα 

αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και σε βετεράνους 
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αθλητές, ήτοι όσους έχουν συμπληρώσει το αναφερόμενο στους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας 

ηλικιακό όριο, οι οποίοι διαθέτουν υποχρεωτικά δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας αθλητή.». 

 

2. Στην παρ. 9: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται αναφορά στην έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας, β) 

προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«9. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική 

και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή 

δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του 

Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον 

αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται 

σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και 

ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και 

εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου 

εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου 

εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. 

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από 

ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή 

Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες 

οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την 

καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 

μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των 

αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. 

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. 

Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής 

εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών 

Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή 

αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, 

γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) 

ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα 

(προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που 

ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. 

Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες 

οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των 

αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους. 

Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών 

γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών. 

Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά 

ετησίως.». 

 

Άρθρο 46 

Αθλητές ορειβασίας και αναρρίχησης – Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 2725/1999  
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Στο άρθρο 134 του ν. 2725/1999 (Α΄121) περί ρύθμισης ειδικών θεμάτων προστίθεται παρ. 12 περί 

ορισμού των αθλητών της ορειβασίας και αναρρίχησης και της συμμετοχής τους σε αθλητικούς αγώνες 

ως εξής: 

 

«12. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται: 

α) Ως «αθλητές ορειβασίας και αναρρίχησης»: Οι κάτοχοι δελτίου και κάρτας υγείας αθλητή, 

θεωρημένων από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, που καλλιεργεί τα συγκεκριμένα αθλήματα και 

κλάδους άθλησης, ήτοι την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, οι οποίοι έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες και γενικά σε αξιολογημένες αθλητικές δραστηριότητες, που 

διοργανώνει η ανωτέρω ομοσπονδία και 

β) ως «συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες»: Η συμμετοχή των αθλητών της περ. α) σε ορειβατικές 

αποστολές, αναβάσεις σε βουνά, αναρριχήσεις βράχου και πάγου σε φυσικό περιβάλλον με την 

εφαρμογή αθλητικών τεχνικών, όπως ορίζονται στους κανονισμούς των οικείων διεθνών αθλητικών 

ομοσπονδιών και στον κανονισμό της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας μετά την έγκρισή του 

σύμφωνα με το άρθρο 27.». 

 

 

Άρθρο 47 

Υπομητρώα μητρώου αθλητικών φορέων – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4373/2016  

 

Στο άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49) περί δημιουργίας μητρώου φορέων Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Στην υποπερ. 7 της περ. Α της παρ. 1, η αναφορά στον νομό αντικαθίσταται με αναφορά στην 

περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων (αθλητικών 

σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών κ.λπ.), η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Α. Στοιχεία ταυτότητας φορέα και γενικές πληροφορίες: 

1. Η πλήρης επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του. 

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας. 

4. Το έτος ίδρυσης. 
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5. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός. 

6. Το ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και οι τροποποιήσεις. 

7. Η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος, η δημοτική ενότητα και το δημοτικό διαμέρισμα 

στο οποίο εδρεύει ο φορέας. 

8. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εφόσον ο φορέας έχει ήδη 

αναγνωριστεί. 

Β. Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου, οργάνων Διοίκησης και νόμιμου εκπροσώπου: 

1. Η ημερομηνία εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Το όνομα, το επώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο ΑΜΚΑ των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου με την αντίστοιχη ιδιότητα κάθε μέλους. 

3. Το όνομα και το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου και την ιδιότητα αυτού. 

4. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών. 

5. Ο αριθμός των ενεργών μελών. 

6. Ο αριθμός των ατόμων που προσφέρουν αμισθί εθελοντική υπηρεσία στο φορέα. 

7. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται από το φορέα με αμοιβή και με οποιαδήποτε μορφή 

απασχόλησης (π.χ. συμβάσεις εργασίας ή έργου). 

Γ. Στοιχεία επικοινωνίας: 

1. Διεύθυνση έδρας του φορέα. 

2. Διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεών του, καθώς και παραχωρητήριο ή μισθωτήριο αυτών. 

3. Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας του φορέα. 

4. Τηλέφωνα επικοινωνίας. 

5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

6. Ιστοσελίδα. 
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Δ. Δραστηριότητα του φορέα: 

1. Αθλήματα που καλλιεργεί με ειδική αθλητική αναγνώριση.  

2. Αθλήματα που καλλιεργεί χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση. 

3. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, αριθμό δελτίου και αριθμό φορολογικού μητρώου αθλητών, προπονητών 

και βοηθητικού προσωπικού ανά άθλημα που καλλιεργεί. 

4. Υπερκείμενες ενώσεις στις οποίες είναι μέλος. 

5. Υπερκείμενες Ομοσπονδίες στις οποίες είναι μέλος. 

6. Αγώνες στους οποίους συμμετέχει, αθλητές που συμμετείχαν, αποτελέσματα, διακρίσεις και άλλες 

δραστηριότητες. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας των 

διοργανώσεων. 

7. Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριότητας (τοπική, περιφερειακή, πανελλαδική, ευρωπαϊκή, διεθνής). 

8. Χρονική εμβέλεια δραστηριότητας (ετήσια, περιοδική, περιστασιακή κ.λπ.). 

9. Κοινό στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (ηλικίες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ΑΜΕΑ, ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, κ.λπ.). 

Ε. Οικονομικά στοιχεία του φορέα. 

1. Αριθμό φορολογικού μητρώου και ετήσια εκκαθαριστικά σημειώματα. 

2. Πηγές εσόδων (εισφορές μελών, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις κ.λπ.). 

3. Περιουσιακά στοιχεία (κτίρια, οικόπεδα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα).». 

2. Μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής: 

«1Α. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων της παρ. 1 αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί 

ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών του και των εξής 

υπομητρώων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 

α) Υπομητρώο αθλητών, στο οποίο εγγράφονται οι αθλητές με ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, τα 

στοιχεία των οποίων προκύπτουν από τα τηρούμενα αρχεία της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, 
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β) Υπομητρώο προπονητών, στο οποίο εγγράφονται οι προπονητές αθλημάτων, οι οποίοι, κατόπιν 

σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του 

ν. 2725/1999 (Α’ 121), λαμβάνουν ατομικό αριθμό μητρώου και  

γ) Υπομητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευτές δραστηριοτήτων αθλητισμού 

αναψυχής και άθλησης για όλους, οι οποίοι, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21, λαμβάνουν ατομικό αριθμό μητρώου.». 

 

3. Στην παρ. 2 η αναφορά στο αθλητικό μητρώο αντικαθίσταται με αναφορά στο μητρώο αθλητικών 

φορέων και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στα συνδεδεμένα 

υπομητρώα και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που 

απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τροποποίηση των 

ως άνω στοιχείων του μητρώου αθλητικών φορέων και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται 

για την εγγραφή στα συνδεδεμένα υπομητρώα.». 

 

Άρθρο 48 

Απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων – Τροποποίηση περ. γ) 

της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010  

 

Το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α’ 167), τροποποιείται ως προς 

την απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού και σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων που έχουν 

καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως 

εξής:  

 

 «6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με 

σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού 

Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, που: 

 α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ, 

 β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή 

καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α` 302) και 

 γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό 

άθλημα. Πριν από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς 

την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω 

απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών 

στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την κατάκτηση από τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω 

τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία. 
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 Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί: 

 α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι 

των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο 

ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης 

παραμονής στο στράτευμα, 

 β. εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά 

και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών, 

 γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα 

εκπαιδευτών φυσικής αγωγής, 

 δ. έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που 

προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου, 

 ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται 

σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη 

συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν την 

επετηρίδα καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση 

που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης 

θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, 

 στ. προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις 

λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και 

χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία. 

 ζ. έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α.». 

 

Άρθρο 49 

Προϋποθέσεις λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga) 

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα 

του π.δ. 219/2006 (A’ 221), περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας 

ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, δεν απαιτούνται για τη λειτουργία 

κέντρων γιόγκα (yoga), εφόσον αυτά λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν αποκλειστικά και μόνο 

υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα. 

 

Άρθρο 50 

Χαρακτηρισμός του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας 

- Μεταβίβαση κυριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

στον Δήμο Σίφνου 

1. Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου», που ιδρύθηκε δυνάμει 

του β.δ. 204/1971 (Α’ 61) και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), χαρακτηρίζεται 

ως δημοτικής σημασίας και υπάγεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εποπτεία του Δήμου 

Σίφνου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί. 
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2. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Σίφνου η κυριότητα του συνόλου των εδαφικών 

εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και 

ο περιβάλλων χώρος του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου», στη θέση «ΜΑΡΟΥΣΑ» 

συνολικής έκτασης 2.931 τ.μ., που έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Σίφνου με ΚΑΕΚ 

290180123002/0/0. Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου» 

καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό την προϋπόθεση 

της έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της μεταβίβασης 

κατά τους όρους του παρόντος. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο 

περιγράφονται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, αποτελεί τον τίτλο για την 

καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.  

3. Ο Δήμος Σίφνου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι εκτάσεις και οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του 

καταργούμενου «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» σύμφωνα με την παρ. 2, υπεισέρχεται 

στο σύνολο των εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τον ν. 423/1976 (Α’ 223). 

4. Απαγορεύονται η αλλαγή της χρήσης των παραχωρούμενων κατά κυριότητα εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με το παρόν, και η μεταβίβαση αυτών σε τρίτους.  

 

Άρθρο 51 

Τροποποίηση άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4639/2019 – Τροποποίηση του Καταστατικού της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) από την 35η Ολομέλεια / 2.3.2021 

 

Στο δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α’ 185): α) στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 7 περί των 

μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, με την προσθήκη 

διευκρίνισης ως προς τις θέσεις εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. και προστίθεται τρίτο 

εδάφιο ως προς την εκλογή των Προέδρων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε., των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας 

(ΕΘΝ.Ο.Α.), β) προστίθεται παρ. 5 στο εσωτερικό άρθρο 8 περί της θητείας των μελών της Δ.Ο.Ε., δ) 

προστίθεται περ. γ) στην παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 10 περί απώλειας της ιδιότητας του μέλους της 

Ε.Ο.Ε., δ) στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 14 μετά τη φράση «των μελών της» προστίθεται η φράση 

«με δικαίωμα ψήφου»,ε) τροποποιείται η περ. β) της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 19 περί των 

τακτικών επιτροπών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ως προς το παραπεμπόμενο άρθρο, στ) 

τροποποιείται η παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 20 περί της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, ως 

προς την παραπεμπόμενη παράγραφο, ζ) στο εσωτερικό άρθρο 23 περί της Επιτροπής Αθλητών, στην 

περ. (α) της παρ. 4 μετά τη λέξη «θερινών» τίθεται η λέξη «Ολυμπιακών», στην περ. (β) της παρ. 4 η 

φράση «ένας άνδρας» αντικαθίσταται με τη φράση «μία αθλήτρια» και στην περ. (γ) της παρ. 5 μετά τη 

φράση «Παγκόσμιο Κώδικα» η φράση «κατά της φαρμακοδιέγερσης» αντικαθίσταται από τη λέξη 

«Αντιντόπινγκ», η) τροποποιείται η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 28 περί της επίλυσης διαφορών και 

της διαιτησίας, ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο και θ) τροποποιείται το ακροτελεύτιο εδάφιο 

πριν από τις υπογραφές περί έγκρισης του τροποποιηθέντος καταστατικού στην τελική του μορφή από 

την 35η Ολομέλεια/2.3.2021 της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και το άρθρο δέκατο τρίτο 

διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Άρθρο δέκατο τρίτο 

Καταστατικό της Ε.Ο.Ε. 

 

 1. Ο αθλητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1894 υπό την επωνυμία «Επιτροπή 

Ολυμπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.) με σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 

και ο οποίος απέκτησε νομική υπόσταση με το άρθρο 35 του ν. ΒΧΚΑ` της 10ης Ιουλίου 1899 (Α` 141), 

ανασυγκροτήθηκε με τον ν. 3148/1955 (Α` 50) και μετονομάστηκε σε “Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή” 

(Ε.Ο.Ε.) με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2725/1999 (Α` 121) και το κατ` εξουσιοδότηση του νόμου π.δ. 

130/2000 (Α` 113) (καταστατικό), μετατρέπεται σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

πλήρως αυτοδιοικούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

 2. Το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. και οι τροποποιήσεις αυτού: α) ψηφίζονται από την Ολομέλειά της, με 

απόφαση που λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών και πλειοψηφία 

τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των έγκυρων ψήφων, β) εγκρίνονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 

(Δ.Ο.Ε.) και γ) κυρώνονται με νόμο. 

 

 3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, με την επιφύλαξη τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς 

και της εθνικής νομοθεσίας που ισχύει σε συμμόρφωση προς αυτήν, το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. το οποίο, 

όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλειά της Ε.Ο.Ε. κατά την υπ` αρ. 21/3.10.2019 συνεδρίαση και εγκρίθηκε 

από τη Δ.Ο.Ε. με το από 24.8.2018 έγγραφό της, έχει ως εξής: 

 

“ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ο.Ε.) 

 

Άρθρο 1 

Νομική μορφή - επωνυμία έδρα 

 

 1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

 2. Η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη (Olympic Charter), το παρόν 

καταστατικό και το ελληνικό δίκαιο. 

 

 3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ο.Ε. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Olympic 

Committee (H.O.C)». 

 

 4. Έδρα της Ε.Ο.Ε. ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός - αρμοδιότητες 
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 1. Σκοπός της Ε.Ο.Ε. είναι η ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη. 

 

 2. Στον σκοπό και στις αρμοδιότητες της Ε.Ο.Ε. περιλαμβάνονται ιδίως: 

 

 (α) Η μέριμνα για την ορθή ερμηνεία κι εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών, αξιών και κανόνων του 

Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και η επίβλεψη και διασφάλιση της τήρησής του στην Ελλάδα. 

 

 (β) Η προαγωγή των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς του 

αθλητισμού και της εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν η Ε.Ο.Ε.: (αα) μεριμνά για τη διάδοση της 

Ολυμπιακής παιδείας, (ββ) προωθεί την ενσωμάτωση ολυμπιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, (γγ) υποστηρίζει, με κάθε τρόπο και 

μέσο, τη λειτουργία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, (δδ) ενθαρρύνει τη σύσταση Ολυμπιακών 

Μουσείων και Ινστιτούτων κάθε είδους αφιερωμένων στην Ολυμπιακή Παιδεία, καθώς και την ανάπτυξη 

αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δράσεων ή προγραμμάτων σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα. 

 

 (γ) Η διάδοση και προάσπιση των αρχών του φίλαθλου πνεύματος σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Δ.Ο.Ε. 

 

 (δ) Η διάδοση στη νεολαία της αγάπης για τον αθλητισμό και του σεβασμού προς το αθλητικό και 

ολυμπιακό ιδεώδες. 

 

 (ε) Η ενθάρρυνση, επίβλεψη και οικονομική ενίσχυση του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, καθώς και 

του αθλητισμού για όλους. 

 

 (στ) Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών του 

αθλητισμού και κάθε άλλης φύσεως σεμιναρίων ή εκδηλώσεων που προάγουν τις αρχές και τις αξίες του 

Ολυμπισμού. 

 

 (ζ) Η υλοποίηση των δράσεων και παρεμβάσεων που εγκρίνει η Ολομέλειά της, ύστερα από εισήγηση 

των τακτικών επιτροπών της, καθώς και η συμβολή, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, σε δράσεις της 

Διεθνούς και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ή άλλων φορέων με έργο τη διάδοση των ολυμπιακών 

αρχών και αξιών, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη της Δ.Ο.Ε. 

 

 (η) Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και βίας 

στον αθλητισμό, καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της 

κοινωνίας σχετικά με την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και βίας στον αθλητισμό. 

 

 (θ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Code) 

από τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς φορείς, καθώς και η υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων και 

πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη του ντόπινγκ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές 

του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και τον ρόλο και τα καθήκοντα που ο Κώδικας αυτός αναθέτει στις 



35 
 

Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, ιδίως σχετικά με τις απαιτήσεις συμμετοχής σε αγώνες ή οικονομικής 

ενίσχυσης των αθλητών και των οικείων ομοσπονδιών και την εν γένει διαχείριση των αποτελεσμάτων 

των ελέγχων αντιντόπινγκ. 

 

 (ι) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα της Δ.Ο.Ε. για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων 

και η ενημέρωση των αθλητών και των αθλητικών Ομοσπονδιών για τις διατάξεις του. 

 

 (ια) Η ενθάρρυνση και υποστήριξη μέτρων για την ιατρική περίθαλψη και εν γένει τη διασφάλιση και 

προώθηση της υγείας των αθλητών. 

 

 (ιβ) Η οικονομική επιχορήγηση και η εν γένει υποστήριξη, με κάθε άλλο μέσο ή τρόπο, των εθνικών 

αθλητικών ομοσπονδιών μελών της για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή των ολυμπιακών 

αθλημάτων και για την προετοιμασία των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους θερινούς 

ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που 

τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή 

της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η απευθείας οικονομική ενίσχυση των αθλητών 

για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στους παραπάνω αγώνες, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της 

αθλητικής ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκουν. 

 

 (ιγ) Η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των κάθε είδους αθλητικών και μη εγκαταστάσεων που της 

ανήκουν κατά κυριότητα ή της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, των παραρτημάτων και των 

περιβαλλόντων χώρων αυτών, ιδίως του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου, του Ολυμπιακού 

Κολυμβητηρίου της Αθήνας, της εγκατάστασης της Αρχαίας Ολυμπίας και του Μουσείου Σύγχρονων 

Ολυμπιακών Αγώνων, του ξενοδοχείου επί της οδού Κηφισίας και Παντανάσσης στον Παράδεισο 

Αμαρουσίου και του οικήματος επί της οδού Καψάλη 4 στην Αθήνα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ε.Ο.Ε. 

παραχωρεί τη χρήση των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση 

αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων, έναντι 

ανταλλάγματος καθοριζόμενο σε: 

 

 (αα) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του 

χρήστη διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση αγώνων. Η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, 

κατ` εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, να 

καθορίζει ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), ακόμη και μηδενικό ποσοστό, αν η 

παραχώρηση γίνεται προς αθλητικά σωματεία ή ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα, 

 

 (ββ) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του 

χρήστη διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών 

ή άλλης φύσεως εκδηλώσεων, εκτός αν η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ` εξουσιοδότηση αυτής, η 

Εκτελεστική Επιτροπή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, καθορίσει διαφορετικό ποσοστό ή 

αποφασίσει την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού αντί για την παρακράτηση ποσοστού επί των 

ακαθάριστων εισπράξεων. 
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 Οι ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., ανάλογα με την 

περίπτωση, εκδίδονται για συγκεκριμένο κάθε φορά αγώνα ή εκδήλωση, ύστερα από σχετική εισήγηση 

είτε του αρμοδίου τμήματος της Ε.Ο.Ε. είτε τακτικής επιτροπής της. 

 

 Για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Ο.Ε. ή και της Δ.Ο.Α. και τηρουμένων των διατάξεων του 

Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, η Ε.Ο.Ε. παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της στην Αρχαία 

Ολυμπία χωρίς αντάλλαγμα. 

 

 (ιδ) Η προστασία με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη 

δικαιοσύνη, των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων της. Ιδίως η Ε.Ο.Ε. μεριμνά για: 

 

 (αα) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων επί του οικοπέδου επί του οποίου 

έχει ανεγερθεί το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης (Ο.Α.Κ.Α.) και οι συνοδευτικές 

αυτού αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις, 

 

 (ββ) την επιστροφή της επικαρπίας του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» άμα τη λήξει του 

παραχωρητηρίου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και από τη Γ.Γ.Α. προς την εταιρεία «Γ. 

Καραϊσκάκης Α.Ε.» και 

 

 (γγ) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις όπου 

στεγάζεται η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) και το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 

στην Αρχαία Ολυμπία και στα υπόλοιπα οικόπεδά της στην Αρχαία Ολυμπία και στην Αθήνα, στις 

περιοχές Στύλοι Ολυμπίου, Παγκράτι, Παναθηναϊκό Στάδιο, Οδός Άγρας ή όπου αλλού ευρίσκονται. 

 

 (ιε) Η συμμετοχή με εκπροσώπους της στη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών 

(Ο.Α.Κ.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 (ιστ) Η έκδοση και διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων, μεταλλίων, γραμματοσήμων και άλλων 

αντικειμένων με την ευκαιρία τέλεσης των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, των 

Ευρωπαϊκών Αγώνων, των Μεσογειακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων και κάθε άλλου 

ηπειρωτικού ή διηπειρωτικού αγώνα που τελεί υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών 

Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων. 

 

 (ιζ) Η έκδοση και διάθεση λευκωμάτων, ειδικών εκδόσεων σχετικά με την ανάπτυξη και προαγωγή της 

Ολυμπιακής Ιδέας, της ιστορίας του Ολυμπισμού και του αθλητισμού εν γένει, ενημερωτικού υλικού και 

κάθε είδους εντύπων. 

 

 (ιη) Η παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος έναντι 

ανταλλάγματος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας ή, κατ` εξουσιοδότηση 

αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης. 
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 (ιθ) Η σύναψη συμβάσεων χορηγίας με τρίτους (χορηγούς), με αντικείμενο την παροχή ενίσχυσης προς 

την Ε.Ο.Ε., σε χρήμα ή σε είδος/υπηρεσία, για την εκπλήρωση των σκοπών της, με αντιστάθμισμα την 

παραχώρηση στους χορηγούς, του δικαιώματος χρήσης του εμβλήματος λογοτύπου της Ε.Ο.Ε. της παρ. 

3 του άρθρου 3 ή άλλες παροχές σε είδος/υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες ή για άλλους αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών 

Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, εξασφάλιση διαμονής στον τόπο διεξαγωγής 

των αγώνων αυτών, παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της για τη διοργάνωση συνεδρίων και 

κάθε είδους εκδηλώσεων. Για την έγκυρη κατάρτιση των χορηγικών αυτών συμβάσεων απαιτείται ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ή, κατ` εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της, στην οποία καθορίζονται ρητά τουλάχιστον η χορηγία, η αντιπαροχή της Ε.Ο.Ε. και η 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

 (κ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με νόμο, καθώς και κάθε αρμοδιότητα που ανατίθεται 

στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη. 

 

 3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ο.Ε. ανήκει: 

 

 (α) Η τελική επιλογή των αθλητών που εκπροσωπούν κάθε φορά την Ελλάδα στους θερινούς ή 

χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και σε οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που 

τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή 

της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων. 

 

 (β) Η επιλογή της πόλης, η οποία μπορεί να διεκδικήσει τη διοργάνωση στην Ελλάδα, θερινών ή 

χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, Ευρωπαϊκών Αγώνων που 

διοργανώνονται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, Μεσογειακών Αγώνων ή άλλων 

ηπειρωτικών ή διηπειρωτικών αγώνων που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, 

των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η 

εποπτεία της διοργάνωσης των παραπάνω αγώνων εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Ολυμπιακό 

Καταστατικό Χάρτη. 

 

 (γ) Η μέριμνα για την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και την τελετή 

Παράδοσής της, καθώς και για τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια της Ολυμπιακής 

Λαμπαδηδρομίας, για τους θερινούς και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και για κάθε άλλη 

περίπτωση που αποφασίζει η Ολομέλειά της, σε συνεργασία με τη Δ.Ο.Ε. 

 

 (δ) Η παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της εκάστοτε διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών 

Αγώνων, ύστερα από έγκριση της Δ.Ο.Ε. 

 

 (ε) Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων με σκοπό την άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή αμφισβήτησης 

ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, των εσωτερικών κανονισμών και 

αποφάσεων της Ε.Ο.Ε., των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισμών και των 
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αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. ή σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών 

ή σχετικά με άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. 

 

 4. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Ο.Ε. μπορεί: 

 

 (α) να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συμμετέχει σε αυτά, 

σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ή με άλλους, διεθνείς ή μη, αθλητικούς 

οργανισμούς, 

 

 (β) να συνάπτει συνεργασίες με μη κυβερνητικούς ή και με κυβερνητικούς οργανισμούς, υπό τον όρο 

ότι το αντικείμενο, οι όροι και το γενικότερο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών είναι σύμφωνο με τις αρχές 

και τους κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και 

 

 (γ) να εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και κάθε άλλον αρμόδιο Υπουργό τη 

λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της. 

 

 5. Για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας της και την εκπλήρωση των σκοπών της, η 

Ε.Ο.Ε. μπορεί να ιδρύει νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 3 

Εμβλήματα Ε.Ο.Ε. - Ολυμπιακά Σύμβολα 

 

 1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσματα εμβλήματα, εγκεκριμένα από τη Δ.Ο.Ε.: (α) το επίσημο 

έμβλημά της και (β) δεύτερο έμβλημα λογότυπο. Αμφότερα τα εμβλήματα αυτά απολαμβάνουν 

διαρκούς προστασίας κατά τις διατάξεις του ν.  4072/2012 (Α` 86) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο 

και για τις κλάσεις υπηρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόμηση της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α` 118). 

 

 2. Το επίσημο έμβλημα της Ε.Ο.Ε. είναι ο συνδυασμός του σταυρού της ελληνικής σημαίας και των πέντε 

ολυμπιακών κύκλων. Στο επάνω μέρος του εμβλήματος είναι οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι και στο κάτω, 

ως βάση, ο σταυρός της ελληνικής σημαίας. Στο επάνω μέρος του σταυρού της σημαίας και σε μπλε 

λωρίδα αναγράφεται με λευκά γράμματα η λέξη «ΕΛΛΑΣ». Το έμβλημα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 

συγκατάθεση της Ε.Ο.Ε. 

 

 3. Το δεύτερο έμβλημα λογότυπο της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους, κάτω 

από τους οποίους υπάρχει απεικόνιση κιονόκρανου, υποστηριζόμενου από τμήμα κίονος με 7 

ραβδώσεις, εντός ορθογωνίου πλαισίου. Το λογότυπο αυτό μπορεί να το εκμεταλλεύεται αποκλειστικά 

και μόνο η Ε.Ο.Ε. προς όφελός της. 

 

 4. Το ολυμπιακό έμβλημα πέντε κύκλων και η ολυμπιακή σημαία που προσδιορίζονται ως Ολυμπιακά 

Σύμβολα στον ν. 1808/1951 (Α` 129) και στη Συνθήκη του Ναϊρόμπι για την προστασία του Ολυμπιακού 
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Συμβόλου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1347/1983 (Α` 47), ο Ολυμπιακός Ύμνος που αναγνωρίστηκε ως 

Ολυμπιακό Σύμβολο από τη Δ.Ο.Ε. στην 55η σύνοδό της το έτος 1958, οι όροι «Ολυμπιακός», 

«Ολυμπιάδα» και κάθε συναφής όρος, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, το Ολυμπιακό Σύνθημα 

«Ταχύτερα Ψηλότερα Δυνατότερα» (Citius Altius Fortius), η Ολυμπιακή Φλόγα και κάθε άλλο σύμβολο, 

έμβλημα ή διακριτικό, αναγνωρισμένο από τη Δ.Ο.Ε. ως Ολυμπιακό (από κοινού «Ολυμπιακά Σύμβολα») 

ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και 

εκμετάλλευσής τους και την προστασία τους. Η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία 

των Ολυμπιακών Συμβόλων στην Ελλάδα και να απαγορεύει κάθε χρήση τους από μη δικαιούμενα προς 

τούτο πρόσωπα, καθώς και κάθε χρήση τους, η οποία παραβιάζει τις αξίες και αρχές του Ολυμπιακού 

Καταστατικού Χάρτη. 

 

 5. Η Ε.Ο.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τα Ολυμπιακά Σύμβολα στο πλαίσιο των μη κερδοσκοπικών 

δραστηριοτήτων της, υπό την προϋπόθεση ότι η γενόμενη χρήση: α) δεν υποβαθμίζει την αξία τους, β) 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού Κινήματος και γ) είναι σύμφωνη με τον Ολυμπιακό 

Καταστατικό Χάρτη. 

 

 6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήματος των εμβλημάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των 

Ολυμπιακών Συμβόλων από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης 

καταχώρισης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει Ολυμπιακά Σύμβολα, ο 

εξεταστής υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την 

εξέταση των λόγων απαραδέκτου  σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και πριν από την 

έκδοση απόφασης, καλεί υποχρεωτικά την Ε.Ο.Ε. να γνωμοδοτήσει σχετικά. 

 

Άρθρο 4 

Διοικητική και διαχειριστική αυτονομία 

 

 1. Η Ε.Ο.Ε. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη 

διοίκηση και διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της. 

 

 2. Η E.O.E. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του 

άρθρου 16 του Συντάγματος, μόνο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών 

επιχορηγήσεων που λαμβάνει. 

 

 3. Η Ε.Ο.Ε. δε ζητά ούτε λαμβάνει δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ούτε από 

οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατά την άσκηση των 

δραστηριοτήτων της, η Ε.Ο.Ε. μπορεί να ζητά και να δέχεται προτάσεις ή συστάσεις από τη Δ.Ο.Ε. 

 

 4. Η Ε.Ο.Ε. οφείλει να μην επηρεάζεται από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, οικονομικές ή 

οποιασδήποτε άλλης μορφής επιρροές και παρεμβάσεις, κυβερνητικής ή άλλης προέλευσης. 

 

Άρθρο 5 

Οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεία 
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 1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δική της περιουσία και οικονομική αυτοτέλεια. 

 

 2. Η Ε.Ο.Ε. επιχορηγείται σε ετήσια βάση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών. Με απόφαση του αρμόδιου κατά 

περίπτωση οργάνου, η Ε.Ο.Ε. μπορεί να λαμβάνει και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλων Υπουργείων, για την εξυπηρέτηση 

ειδικών κάθε φορά σκοπών. 

 

 3. Η τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 

(50%) του ετήσιου προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε. και ως εκ τούτου η τελευταία δεν ανήκει στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα ούτε στα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

 4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της Ε.Ο.Ε. ανήκει αποκλειστικά 

στην Ολομέλειά της, με εξαίρεση τα ποσά που εισπράττει από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία θα 

ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύννομη διαχείρισή τους. 

 

 5. Η Ε.Ο.Ε. υπόκειται, σε ετήσια βάση, σε υποχρεωτικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένο/η στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) κατά το άρθρο 14 του ν. 4449/2017 (Α` 7). Μετά 

το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται Πιστοποιητικό Ελέγχου και Έκθεσης Ελέγχου, στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα, το οποίο αναρτάται, με επιμέλεια της Ε.Ο.Ε., στην επίσημη ιστοσελίδα της. 

 

 6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να δημοσιεύει στην 

επίσημη ιστοσελίδα της τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Ειδικά 

για την πρώτη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία του πρώτου 

εδαφίου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

 

Άρθρο 6 

Πόροι 

 

 Οι πόροι της Ε.Ο.Ε. είναι: 

 

 (α) Η ετήσια τακτική και κάθε έκτακτη κρατική επιχορήγηση ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 5, η 

οποία κατατίθεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί 

σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 

 

 (β) Τα ποσά που εισπράττει από τη Δ.Ο.Ε., την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, τη Διεθνή 

Ένωση Μεσογειακών Αγώνων, τις άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Αθλητικές 

Ομοσπονδίες και άλλους Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς κατά την εκπλήρωση των καταστατικών της 

σκοπών. 
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 (γ) Τα έσοδα από Ολυμπιακούς Αγώνες, Μεσογειακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, 

Ευρωπαϊκούς Αγώνες και Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεότητας που διεξάγονται στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό, δυνάμει συμφωνίας με τον αντίστοιχο φορέα διοργάνωσης. 

 

 (δ) Τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της κατά την περ. ιη` της παρ. 2 του 

άρθρου 2, καθώς και τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της διοργανώτριας 

πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την περ. δ` της παρ. 3 του άρθρου 2. 

 

 (ε) Επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κληρονομιές, κληροδοσίες, 

δωρεές μελών ή τρίτων και πάσης φύσεως εισφορές και παροχές σε χρήμα και σε είδος υπέρ αυτής. 

 

 (στ) Οι εν γένει πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία της, ιδίως από την εκμετάλλευση των 

εγκαταστάσεων που διοικεί ή διαχειρίζεται. 

 

 (ζ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως 

εκδηλώσεων. 

 

 (η) Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε 

τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως 

εκδηλώσεων σύμφωνα με την περ. ιβ` της παρ. 2 του άρθρου 2. 

 

 (θ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών της εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2725/1999 (Α` 121). 

 

 (ι) Τα έσοδα από την έκδοση και διάθεση των ειδικών αναμνηστικών και των εκδόσεων των περ. ιστ` και 

ιζ` της παρ. 2 του άρθρου 2. 

 

 (ια) Τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγίας της περ. ιθ` της παρ. 2 του άρθρου 2. 

 

 (ιβ) Κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση. 

 

Άρθρο 7 

Μέλη Ε.Ο.Ε. 

 

 1. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. διακρίνονται σε μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνο 

τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν 

δικαίωμα εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. (δηλαδή στις θέσεις του Προέδρου, του Α’ 

και Β’ Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία) και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης 

μεταξύ των παραπάνω μελών εκλέγονται οι Πρόεδροι όλων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. και η πλειοψηφία 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. και της ΕΘΝ.Ο.Α.  

 

 2. Μέλη της Ε.Ο.Ε., με δικαίωμα μίας ψήφου το καθένα, είναι: 
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 (α) Εκ της ιδιότητάς τους (ex-officio) και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή, τα μέλη της Δ.Ο.Ε. 

για την Ελλάδα, εάν και εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, η Ολομέλεια 

της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της. 

 

 (β) Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν αθλήματα που περιλαμβάνονται στο επίσημο 

πρόγραμμα των επερχόμενων θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (ολυμπιακά αθλήματα), 

εφόσον συγκεντρώνουν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: αα) έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ββ) είναι αναγνωρισμένα 

μέλη της αντίστοιχης διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 

Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις 

συμμετέχει στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με έναν εκπρόσωπο και έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ακόμη και 

αν καλλιεργεί περισσότερα του ενός ολυμπιακά αθλήματα. Ο εκπρόσωπος κάθε ομοσπονδίας εκλέγεται, 

μαζί με τον αναπληρωματικό του, από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της ομοσπονδίας το αργότερο έως την 

31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια 

του άρθρου 12. Μέσα στην ίδια καταληκτική προθεσμία, κάθε ομοσπονδία υποβάλλει στη Γραμματεία 

της Ε.Ο.Ε. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. της περί εκλογής του εκπροσώπου της 

στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και του αναπληρωματικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η 

συγκρότηση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. σε σώμα γίνεται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της. 

 

 (γ) Ένας αθλητής που έχει συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος 

εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες 

(Ε.Σ.Ο.Α.). Με αποκλειστική επιμέλειά της, η Ε.Σ.Ο.Α. υποβάλλει στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο 

έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική 

Ολομέλεια του άρθρου 12, νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης περί εκλογής του ως άνω 

αθλητή και του αναπληρωματικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της 

Ε.Ο.Ε. συγκροτείται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της. 

 

 (δ) Δύο (2) αθλητές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται 

από τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ως μέλη της Επιτροπής 

Αθλητών της Ε.Ο.Ε. και εκπρόσωποι της Επιτροπής αυτής στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. το αργότερο έως την 

31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια 

του άρθρου 12. 

 

 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα 

υπόλοιπα μέλη της. Υποψήφιοι για εκλογή είναι αθλητές και αθλήτριες που έχουν λάβει μέρος είτε στους 

τελευταίους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε στους δύο (2) τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Η διαδικασία εκλογής των αθλητών αυτών αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης των θερινών Ολυμπιακών 

Αγώνων. Η σχετική δε απόφαση της Ε.Ε. κοινοποιείται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, στον Αρχηγό 

και στον Υπαρχηγό της αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και στις εθνικές αθλητικές 

ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα. 
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 (ε) Δύο (2) προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με προσφορά στον 

αθλητισμό και στη διάδοση του ολυμπιακού πνεύματος, οι οποίοι εκλέγονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 

του παρόντος καταστατικού. 

 

 3. Η θέση του εκπροσώπου εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., 

καθώς και η θέση του αιρετού μέλους της Ε.Ο.Ε. είναι τιμητική και άμισθη. Στους εκπροσώπους των 

αθλητικών ομοσπονδιών και στα αιρετά μέλη της Ε.Ο.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση για τις δαπάνες 

μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

 

 4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή κάποιος από τους αθλητές των 

περ. γ` και δ` της παρ. 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τη θέση 

του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός του, ώσπου να εκλεγεί νέος εκπρόσωπος ή νέο τακτικό μέλος 

αθλητής. Η ομοσπονδία, η Ε.Σ.Ο.Α. ή τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών 

Αγώνων, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται, μέσα σε έναν (1) μήνα, να εκλέξουν νέο εκπρόσωπο 

ή νέο τακτικό μέλος στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή 

εκπεσόντος εκπροσώπου ή αθλητή τακτικού μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Η ίδια 

υποχρέωση εκλογής αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για άλλον 

λόγο έκπτωσης αναπληρωματικού εκπροσώπου ομοσπονδίας ή αναπληρωματικού μέλους της Ε.Ο.Ε. 

αθλητή. 

 

 5. Μέλη της Ε.Ο.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν 

ολυμπιακά αθλήματα και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της περ. β` της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν 

υπαχθεί σε άλλη ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση του αρμοδίου για τον 

αθλητισμό Υπουργού. Κάθε τέτοια ομοσπονδία εκπροσωπείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με έναν 

εκπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του από τη Γ.Σ. της ομοσπονδίας μέσα 

στην προθεσμία της περ. β` της παρ. 2. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. 

χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν έχουν δικαίωμα εκλογής στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. ούτε σε άλλη 

επιτροπή της. 

 

 6. Αν με απόφαση της Δ.Ο.Ε. κάποιο άθλημα παύσει να είναι ολυμπιακό, οι αθλητικές ομοσπονδίες μέλη 

της Ε.Ο.Ε. που καλλιεργούν το άθλημα αυτό, εφόσον δεν καλλιεργούν άλλο ολυμπιακό άθλημα που να 

τους επιτρέπει να παραμείνουν μέλη με δικαίωμα ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β` της 

παρ. 2, καθίστανται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια της παρ. 5. Η απώλεια του δικαιώματος 

ψήφου επέρχεται αυτομάτως και αυτοδικαίως: (α) από την επομένη της κοινοποίησης στην Ε.Ο.Ε. της 

σχετικής απόφασης της Δ.Ο.Ε., αν η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο 

πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριλήφθηκε τελευταία φορά ή (β) από την επομένη της 

τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριελήφθη 

για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Δ.Ο.Ε. λήφθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς αυτούς Αγώνες. 
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 7. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ο.Ε. υποβάλλει 

στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που 

αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. β` της παρ. 2. Με επιμέλεια της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, η αίτηση, με τα συνοδεύοντα αυτήν αποδεικτικά έγγραφα, εισάγεται προς εξέταση και λήψη 

απόφασης στην πρώτη μετά από την υποβολή της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Αν η αίτηση υποβληθεί 

μετά από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται στην περ. β` της παρ. 2, η ενδιαφερόμενη 

αθλητική ομοσπονδία καθίσταται μέλος της Ε.Ο.Ε. στην επόμενη συγκρότησή της. 

 

 8. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., συνιστάται μητρώο μελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο αναρτάται 

(εκτός από τη διεύθυνση κατοικίας) στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο χρησιμεύει ως 

σημείο αναφοράς για τη σύγκληση των συνεδριάσεών της. Στο μητρώο μελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο 

τηρείται με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της, καταχωρίζονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

 (α) για τα ex officio μέλη της Ε.Ο.Ε. μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής στην Ελλάδα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

 

 (β) για τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της Ε.Ο.Ε.: επωνυμία και έδρα ομοσπονδίας, ολυμπιακό 

ή ολυμπιακά αθλήματα που καλλιεργεί, υπουργική απόφαση χορήγησης ειδικής αθλητικής 

αναγνώρισης, καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, και διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπροσώπων τους και των αναπληρωματικών αυτών και 

 

 (γ) για τα υπόλοιπα αιρετά μέλη, αθλητές και προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, και τους 

αναπληρωματικούς τους: ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

Άρθρο 8 

Θητεία μελών 

 

 1. Τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι μόνιμα μέλη της Ε.Ο.Ε. 

 

 2. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και τα αιρετά μέλη των περ. γ`, δ` και ε` της παρ. 

2 του άρθρου 7, καθώς και οι αναπληρωματικοί αυτών εκλέγονται για τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει 

την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την εκλογή τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

διεξαγωγής των επόμενων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. 

 

 3. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη 

των περ. γ`, δ` και ε` της παρ. 2 του άρθρου 7 είναι επανεκλέξιμοι. 

 

 4. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της νέας κάθε φορά Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., η απερχόμενη Ολομέλεια 

ασχολείται αποκλειστικά με τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων της Ε.Ο.Ε. από την Εκτελεστική 
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Επιτροπή, καθώς και με άλλα ζητήματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, η αναβολή αντιμετώπισης των οποίων 

μπορεί να επιφέρει βλάβη στα συμφέροντα της Ε.Ο.Ε. 

 

5. α) Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να εκλεγεί ως Πρόεδρος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. για τρεις 

(3) και μόνο θητείες. Στη συνέχεια, αν και εφόσον δεν εμπίπτει στα όρια ηλικίας που ορίζονται στην περ. 

ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 10, μπορεί να είναι απλό μέλος της Ολομέλειας ως εκπρόσωπος αθλητικής 

ομοσπονδίας-μέλους της Ε.Ο.Ε. ή υπό την τυχόν ιδιότητά του ως μόνιμου μέλους της Δ.Ο.Ε.. 

β) Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που συμπληρώνουν τρεις (3) συνεχόμενες θητείες, δεν έχουν το 

δικαίωμα να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και για τέταρτη θητεία. Μπορούν όμως να εκλεγούν 

κα πάλι σε εκτελεστική θέση αφού συμπληρώσουν μία (1) θητεία ως απλά μέλη της Ολομέλειας. 

Η ως άνω ρύθμιση δεν αφορά το μέλος ή τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα που ex-officio είναι μόνιμα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2, περ. β’ του ισχύοντος Καταστατικού 

της Ε.Ο.Ε.. 

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των θητειών που θέτει η ως άνω διάταξη τόσο για τον Πρόεδρο όσο 

και για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ισχύσει από τη θητεία 2021-2024, αποκλειομένης της 

αναδρομικής ισχύος της. 

 

Άρθρο 9 

Κωλύματα και ασυμβίβαστα 

 

 1. Δικαίωμα να εκλεγούν εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά 

της, καθώς και μέλη της Ε.Ο.Ε. έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 

2 του άρθρου 7, εφόσον δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παρ. 2. 

 

 2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά 

της ούτε μέλος της Ε.Ο.Ε.: 

 

 (α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο εκλογής 

του, 

 

 (β) όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, για όσο χρόνο 

τελεί υπό το καθεστώς αυτό, 

 

 (γ) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των περ. β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α` 121), 

καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, σε οποιαδήποτε ποινή, για κάποιο από τα ποινικά 

αδικήματα της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α` 26), 

 

 (δ) όποιος έχει τιμωρηθεί από τη Δ.Ο.Ε., για οποιαδήποτε αιτία και σε οποιαδήποτε ποινή, σύμφωνα με 

τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, και 
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 (ε) όποιος έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας Ηθικής και Δεοντολογίας για όσο χρόνο 

ορίζει η σχετική απόφαση αυτής. 

 

 3. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν εκπρόσωποι αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά 

της ούτε μέλη της Ε.Ο.Ε.: 

 

 (α) όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή ή και εμπορία ειδών αθλητικής 

ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και κάθε άλλης φύσεως αθλητικών ειδών, καθώς και όσοι 

φέρουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου μέλους εταιρείας με το ίδιο ως άνω αντικείμενο, 

 

 (β) όσοι διατηρούν πρακτορείο προγνωστικών αγώνων και οι σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται οι 

Ολυμπιονίκες που έλαβαν άδεια πρακτορείου προγνωστικών σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 (Α` 137), 

 

 (γ) οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) και οι σύζυγοι αυτών, 

 

 (δ) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου: αα) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και 

των εποπτευόμενων από αυτή φορέων, ββ) των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών που είναι μέλη της 

Ε.Ο.Ε., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και γγ) κάθε άλλου φορέα του Δημοσίου, νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή οργανισμού, φορέα ή υπηρεσίας Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, με αντικείμενο 

τον αθλητισμό. Εξαιρούνται οι Ολυμπιονίκες που έχουν διοριστεί ή αποσπαστεί σε τέτοιες θέσεις 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 10 

Απώλεια αναστολή ιδιότητας μέλους Ε.Ο.Ε. 

 

 1. Τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα χάνουν αυτομάτως και αυτοδικαίως την ιδιότητά τους ως μέλη της 

Ε.Ο.Ε. αν χάσουν την ιδιότητα του μέλους της Δ.Ο.Ε., για οποιονδήποτε λόγο. Αν ανασταλεί η ιδιότητά 

τους ως μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή, αναστέλλεται 

αυτομάτως και αυτοδικαίως και η ιδιότητά τους ως μέλη της Ε.Ο.Ε. 

 

 2. Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες χάνουν την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου, αν 

διαλυθούν ή απωλέσουν μία έστω από τις αναγκαίες προϋποθέσεις της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 7. 

Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. 

με την οποία διαπιστώνεται η διάλυση της ομοσπονδίας ή η απώλεια μίας εκ των προϋποθέσεων της 

περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 7. 

 

 3. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών -μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. 

γ`, δ` και ε` της παρ. 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή 

του μέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 (α) αν αποβιώσουν, 

 

 (β) αν παραιτηθούν. Επί ποινή απαραδέκτου, η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως από τον 

παραιτούμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. και 

επιφέρει τα αποτελέσματά της από την υποβολή της, 

 

 (γ) αν παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι αναγκαίες προϋποθέσεις εκλογής τους, σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και αν συντρέξει στο πρόσωπό τους κώλυμα ή ασυμβίβαστο του 

άρθρου 9. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται απόφαση της 

Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. με την οποία διαπιστώνεται η μη συνδρομή των θετικών προϋποθέσεων της παρ. 

2 του άρθρου 7 ή η συνδρομή κωλύματος ή ασυμβίβαστου του άρθρου 9, 

 

 (δ) με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 5. 

 

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Ε.Ο.Ε., ανεξάρτητα αν κατέχει εκτελεστική ή όχι θέση, επέρχεται 

την 31η Δεκεμβρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνει το 75ο έτος της ηλικίας του. 

Ο υπολογισμός της ηλικίας που ορίζεται με την ως άνω διάταξη, θα ισχύσει από τη θητεία 2025-2028, 

αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της. 

 

 4. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. γ` 

και δ` της παρ. 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή του 

μέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τους (α) σε τρεις (3) συνεχόμενες 

τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή (β) σε περισσότερες από τις μισές πενήντα τοις εκατό 

(50%) συνεδριάσεις ανά έτος. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτή, απαιτείται 

απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., με την οποία διαπιστώνεται ο αδικαιολόγητος χαρακτήρας των 

απουσιών του ενδιαφερόμενου εκπροσώπου ή μέλους και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων. Η απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. εκδίδεται ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του ενδιαφερόμενου να παράσχει εξηγήσεις ενώπιόν της, κοινοποιηθείσα προ πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί ρητά ή σιωπηρά να παράσχει εξηγήσεις ή οι 

παρασχεθείσες εξηγήσεις κριθούν αβάσιμες, αναπόδεικτες ή ανεπαρκείς. 

 

 5. Αν κάποιος εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε., ή αιρετό μέλος των περ. γ`, δ` και 

ε` της παρ. 2 του άρθρου 7 παραβιάσει τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τον Κώδικα Δεοντολογίας της 

Δ.Ο.Ε., το παρόν καταστατικό, τα ψηφίσματα ή τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., της 

Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλης Επιτροπής ή οργάνου της Ε.Ο.Ε., η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., τηρουμένων 

των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, του επιβάλλει μία από τις ακόλουθες ποινές: 

 

 (α) έγγραφη επίπληξη, 

 

 (β) αναστολή της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή μέλους της Ε.Ο.Ε. για χρονικό διάστημα από έναν (1) 

μήνα έως ένα (1) έτος, ή 
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 (γ) παύση της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή μέλους της Ε.Ο.Ε. 

 

 Η απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων 

ψήφων, ύστερα από πρόσκληση προς ακρόαση του ενδιαφερομένου, κοινοποιηθείσα προ πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμων ημερών. 

 

Άρθρο 11 

Όργανα της Ε.Ο.Ε. 

 

 Όργανα της Ε.Ο.Ε. είναι: 

 

 1. Η Ολομέλεια. 

 

 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 12 

Εκλογική Ολομέλεια Ε.Ο.Ε. 

 

 1. Τα ορισθέντα κατά το άρθρο 7 μέλη της Ε.Ο.Ε. συνέρχονται σε συνεδρίαση κατά το χρονικό διάστημα 

από 15 έως 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Εκλογική 

Ολομέλεια), ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου κατά την παρ. 3 προσώπου, η οποία τους 

κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου να εκλέξουν: 

 

 (α) τον Πρόεδρο, τους Α` και Β` Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή του, τον 

Ταμία και τον αναπληρωτή του και 

 

 (β) αφού συγκροτηθούν σε σώμα, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), τον 

Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.), τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής 

Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.), τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠ.Ο.Λ.) και τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας, μετά του αναπληρωτή του. 

 

 2. Αρμοδιότητα για τη σύγκληση της Εκλογικής Ολομέλειας της παρ. 1 σε συνεδρίαση έχουν κατά σειρά: 

 

 (α) το αρχαιότερο μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα ex officio, μέλος της Ε.Ο.Ε., 

 

 (β) αν δεν υφίσταται μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος της απερχόμενης Ολομέλειας εφόσον: 

αα) είναι εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της τρέχουσας Ολομέλειας ή αιρετό μέλος αυτής 

και ββ) δεν είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου και 

 

 (γ) αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β` στο πρόσωπο του Προέδρου της απερχόμενης 

Ολομέλειας, το αρχαιότερο μέλος της Ολομέλειας. Για τους σκοπούς της παρούσας, αρχαιότερο μέλος 
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λογίζεται ο εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ε.Ο.Ε. ή το αιρετό μέλος αυτής που 

συγκεντρώνει τις περισσότερες πλήρεις θητείες, και τέλος 

 

 (δ) αν περισσότεροι εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. ή αιρετά μέλη αυτής 

συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό πλήρων θητειών, ο πρεσβύτερος εξ αυτών. 

 

 3. Ο έχων την αρμοδιότητα της σύγκλησης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Εκλογικής 

Ολομέλειας και προεδρεύει αυτής μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής της παρ. 

10, ο οποίος και τον διαδέχεται στην προεδρία της συνεδρίασης. Εκτός αν υποβληθεί προσφυγή κατά το 

άρθρο 4, ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., ο οποίος και 

αναλαμβάνει την προεδρία της Εκλογικής Ολομέλειας μέχρι το πέρας των εργασιών της. 

 

 4. Ο πίνακας των μελών της Ε.Ο.Ε. και των εκπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε., 

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας αποστέλλεται 

σε όλα τα μέλη, και όσον αφορά στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες στους εκπροσώπους αυτών, μαζί 

με την πρόσκληση στη συνεδρίαση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος έχει 

δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα. Με ποινή απαραδέκτου, κάθε ένσταση κατά του πίνακα 

υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Μέσα σε 

είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την υποβολή της ένστασης, η Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. κοινοποιεί, με κάθε 

πρόσφορο μέσο, αντίγραφο της υποβληθείσας ένστασης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα, 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. έγγραφες 

εξηγήσεις και κάθε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται το δικαίωμά του να συμμετέχει και να 

ψηφίσει στην Εκλογική Ολομέλεια. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας εξετάζει τους ισχυρισμούς του 

ενδιαφερομένου και τα προσκομισθέντα από αυτόν έγγραφα και αποφαίνεται εγγράφως τουλάχιστον 

είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Ο ενιστάμενος και ο ενδιαφερόμενος έχουν δικαίωμα 

να προσφύγουν κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα ενώπιον της Εκλογικής Ολομέλειας. Η 

προσφυγή ασκείται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και εξετάζεται από τα παριστάμενα μέλη της Ε.Ο.Ε. 

πριν από κάθε άλλη ενέργεια. Το πρόσωπο, του οποίου αμφισβητείται το δικαίωμα συμμετοχής, δεν έχει 

δικαίωμα ψήφου επί της προσφυγής και δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της απαρτίας και της 

πλειοψηφίας. 

 

 5. Για κάθε αξίωμα υποβάλλεται χωριστή υποψηφιότητα και ακολουθεί χωριστή μυστική ψηφοφορία, 

η οποία διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Προηγείται χρονικά η ψηφοφορία για την εκλογή 

του Προέδρου της Ε.Ο.Ε. 

 

 6. Με εξαίρεση όσους συμμετέχουν ex officio στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δ.Ο.Α., 

τα μέλη της Ε.Ο.Ε. και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών, μπορούν να 

θέσουν υποψηφιότητα για μία (1) μόνο θέση Διοίκησης και για μία (1) μόνο θέση Προέδρου των 

Τακτικών Επιτροπών της παρ. 1. 

 

 7. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Ε., καθώς και για την 

εκλογή στις θέσεις του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π., και του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Λ., οι υποψήφιοι απαιτείται 
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να έχουν προηγουμένως θητεύσει μία (1) τουλάχιστον πλήρη τετραετία ως μέλη της Ε.Ο.Ε. ή ως 

εκπρόσωποι αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. 

 

 8. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Προέδρου, των Α` και Β` Αντιπροέδρων, του Γενικού 

Γραμματέα και του Ταμία της Ε.Ο.Ε., καθώς και για τις θέσεις του Προέδρου της Δ.Ο.Α., του Προέδρου 

της ΕΘΝ.Ο.Α. και των Προέδρων των Τακτικών Επιτροπών του άρθρου 18 του παρόντος, πλην της 

Επιτροπής Αθλητών, υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες 

πριν από τη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας. Η Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. εξετάζει το τυπικά 

παραδεκτό των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και, τουλάχιστον δύο (2) 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, κοινοποιεί σε όλα τα μέλη, πλήρη κατάλογο των υποψηφιοτήτων, με 

ένδειξη επί του παραδεκτού ή μη καθεμίας εξ αυτών. 

 

 9. Με ποινή απαραδέκτου, αντιρρήσεις κατά της εκλογιμότητας οποιουδήποτε υποψηφίου κατατίθενται 

εγγράφως στην Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση 

και εξετάζονται από την Εκλογική Ολομέλεια πριν από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Η 

Εκλογική Ολομέλεια αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος 

δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ακροάσεώς του. Ο υποψήφιος, η εκλογιμότητα του οποίου 

αμφισβητείται, δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία και δεν υπολογίζεται για την εξεύρεση της απαρτίας 

και της πλειοψηφίας. 

 

 10. Η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη, εκλέγεται από τα 

παριστάμενα μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Εφορευτική 

Επιτροπής όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τις θέσεις που προβλέπεται να πληρωθούν κατά την 

διάρκεια της εκλογικής Ολομέλειας του παρόντος. Η Εφορευτική Επιτροπή, επικουρούμενη στο έργο της 

από τη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., επιβλέπει όλη την εκλογική διαδικασία και προβαίνει στην καταμέτρηση 

των ψήφων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 

 11. Για την έγκυρη διενέργεια κάθε ψηφοφορίας απαιτείται η παρουσία του μισού (50%) πλέον ενός (1) 

των μελών της Ε.Ο.Ε. που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαγορεύεται η ψήφος με πληρεξούσιο, καθώς και η 

επιστολική. Κάθε ψηφοφορία διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται μηχανικά, με 

επιμέλεια της Γραμματείας της Ε.Ο.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων. Παρέχονται επίσης και λευκά 

ψηφοδέλτια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των 

ψηφισάντων. Εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψηφοδελτίων. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος την απόλυτη 

πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αποκλείεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις 

λιγότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας στον μικρότερο αριθμό ψήφων, ακολουθεί ψηφοφορία 

μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν και αποκλείεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες 

ψήφους σε αυτήν την ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η ίδια 

διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου μείνουν δύο (2) υποψήφιοι. Αν κατά την τελική ψηφοφορία 

μεταξύ των δύο (2) αυτών υποψηφίων υπάρξει ισοψηφία, η μεταξύ τους ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται κατά την 

εκλογική διαδικασία εγγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και εξετάζονται αμέσως από την 
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Εκλογική Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία. Η ίδια εκλογική διαδικασία 

εφαρμόζεται για καθένα από τα αξιώματα της παρ. 1. 

 

 12. Ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι έχουν αναβληθεί για το έτος 2021, η 

συνεδρίαση της Ολομέλειας της παρ. 1 θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 

Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, η παραπάνω συνεδρίαση θα 

πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής. Η θητεία όλων των μελών της Ολομέλειας που έχουν εκλεγεί μετά από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο παρατείνεται μέχρι την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης Εκλογικής 

Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. 

 

Άρθρο 13 

Δεύτερη συνεδρίαση Ολομέλειας 

 

 1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας του άρθρου 12, ο 

Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. συγκαλεί εκ νέου την Ολομέλεια σε συνεδρίαση προκειμένου να εκλέξει: 

 

 (α) τα πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους της περ. ε` της παρ. 2 του άρθρου 7. Επί ποινή απαραδέκτου, 

κάθε υποψηφιότητα συνοδεύεται από τρείς (3) υπογραφές μελών της Ε.Ο.Ε., με δικαίωμα ψήφου και 

κατατίθεται στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε 

μέλος της Ε.Ο.Ε., με δικαίωμα ψήφου έχει δικαίωμα να υπογράψει την υποψηφιότητα δύο (2) συνολικά 

υποψηφίων, 

 

 (β) τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ο.Α., πλην του Πρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Ε. και των 

μελών της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα (αν υπάρχουν), οι οποίοι αποτελούν ex officio μέλη της Δ.Ο.Α. Οι 

υποψήφιοι για τη Δ.Ο.Α. προτείνονται από τον Πρόεδρό της, 

 

 (γ) τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. προτείνονται από τον 

Πρόεδρό της ή και από παριστάμενα μέλη της Ολομέλειας με δικαίωμα ψήφου και φέρουν τις ακόλουθες 

ιδιότητες: (αα) τέσσερις (4) τουλάχιστον υποψήφιοι για να καταλάβουν τέσσερις (4) αντίστοιχα θέσεις 

στο Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών 

μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου και (ββ) τέσσερις (4) τουλάχιστον υποψήφιοι για να καταλάβουν 

τις υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις στο Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι προσωπικότητες κύρους από τον ευρύτερο 

χώρο του αθλητισμού και της παιδείας. 

 

 Αν αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο, μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α., το νέο 

μέλος που θα εκλεγεί πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με τον αντικαθιστάμενο, 

 

 (δ) τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς και τον Πρόεδρο και τα μέλη 

κάθε άλλης ήδη υφιστάμενης ή μέλλουσας Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., πλην της Επιτροπής Αθλητών, 

 

 (ε) τους Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων.  
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Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα των περ. γ` και δ` προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε., τον Πρόεδρο 

της εκάστοτε ενδιαφερόμενης Επιτροπής ή και από παριστάμενα μέλη της Ολομέλειας με δικαίωμα 

ψήφου. 

 

 2. Οι προτάσεις για τις υποψηφιότητες για τα αξιώματα των περ. β` έως ε` κατατίθενται εγγράφως πριν 

από την έναρξη της αντίστοιχης ψηφοφορίας. 

 

 3. Η εκλογή των προσώπων αναγνωρισμένου κύρους της περ. ε` της παρ. 2 του άρθρου 7 γίνεται με 

μυστική ψηφοφορία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 12, ενώ η εκλογή στα 

αξιώματα των περ. β` έως ε` της παρ. 1 γίνεται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών, με δικαίωμα ψήφου. 

 

Άρθρο 14 

Ολομέλεια Ε.Ο.Ε. 

 

 1. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ο.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται του 

σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε., το οποίο δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου 

οργάνου. 

 

 2. Η Ολομέλεια είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 

 

 (α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Ο.Ε, 

 

 (β) την εκλογή των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13, 

 

 (γ) την έγκριση του απολογισμού, προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε. και των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων και εκθέσεων, 

 

 (δ) την έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των Τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε., 

 

 (ε) τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών και τη ρύθμιση κάθε ζητήματος σχετικά με τη λειτουργία τους, 

συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης κανονισμών λειτουργίας αυτών, 

 

 (στ) την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με την ερμηνεία κι εφαρμογή του καταστατικού της 

και των εσωτερικών κανονισμών της, 

 

 (ζ) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται ρητά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ότι υπάγεται στην 

αποκλειστική της αρμοδιότητα. 

 

 3. Η Ολομέλεια απαρτίζεται από τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, τους εκπροσώπους των αθλητικών 

Ομοσπονδιών μελών της και τα αιρετά μέλη του άρθρου 7. 
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 4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη 

ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της με δικαίωμα 

ψήφου για τη συζήτηση ειδικού και συγκεκριμένου θέματος, το οποίο εξειδικεύεται στη σχετική αίτηση. 

 

 5. Η Ολομέλεια συγκαλείται, με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη αυτής, πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. ή, σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος αυτού, από τον Α` Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον Β` 

Αντιπρόεδρο. 

 

 6. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου που 

παρίστανται κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι περισσότερα από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου που 

απουσιάζουν. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ολομέλεια συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον 

ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας 

διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθμός των παριστάμενων 

μελών με δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών με δικαίωμα 

ψήφου. 

 

 7. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται 

με την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Με εξαίρεση τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σε 

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 

Άρθρο 15 

Εκτελεστική Επιτροπή 

 

 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι αρμόδια να: 

 

 (α) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της Ε.Ο.Ε., 

 

 (β) αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε., ύστερα από σχετική 

εξουσιοδότηση της Ολομέλειας, 

 

 (γ) υποβάλλει εισήγηση στην Ολομέλεια σχετικά με την έγκριση του απολογισμού και του 

προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε., καθώς και σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις, 

 

 (δ) εισηγείται στην Ολομέλεια τη συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών και να επιλαμβάνεται 

των εισηγήσεων των Επιτροπών αυτών, 

 

 (ε) επιμελείται της σύνταξης των κανονισμών λειτουργίας των γραφείων, των αθλητικών ή μη 

εγκαταστάσεων και των τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. και να μεριμνά για τον συντονισμό αυτών, 
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 (στ) εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν στην τρέχουσα λειτουργία, τις εγκαταστάσεις και την κατασκευή 

έργων της Ε.Ο.Ε. και να διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς, μέχρι του ποσού που ορίζει κάθε φορά η 

Ολομέλεια. 

 

 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από: 

 

 (α) τον Πρόεδρο. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται εκ της ιδιότητάς του (ex officio) ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., 

αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Α` Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Ε., 

 

 (β) τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, αν υπάρχουν, τα οποία ορίζονται ex officio μέλη της Ε.Ε., 

 

 (γ) τον Α` Αντιπρόεδρο, 

 

 (δ) τον Γενικό Γραμματέα, 

 

 (ε) τον Ταμία και 

 

 (στ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών. Αν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που άπτεται 

των αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Α., της ΕΘΝ.Ο.Α. ή κάποιας Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., στη σύνθεση της Ε.Ε. 

συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Α., της ΕΘΝ.Ο.Α. ή και της ενδιαφερόμενης Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., 

αντίστοιχα, με δικαίωμα ψήφου μόνον επί του θέματος αρμοδιότητάς του. 

 

 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 

αυτού, από τον Α` Αντιπρόεδρο τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα. Η πρόσκληση αποστέλλεται 

τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και συμπεριλαμβάνει την ημερήσια 

διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν. 

 

 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα 

απόντα και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 

Άρθρο 16 

Πρόεδρος 

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Α` Αντιπρόεδρος: 

 

 (α) εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ε. δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης 

αρχής, υπηρεσίας ή φορέα, καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, 

 

 (β) υπογράφει για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε. κάθε είδους συμβάσεις, 
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 (γ) επιβλέπει και ελέγχει την ορθή λειτουργία της Ε.Ο.Ε., κατευθύνει τις υποθέσεις που την αφορούν, 

προασπίζεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της Ε.Ο.Ε., 

 

 (δ) προΐσταται των οργάνων της Ε.Ο.Ε. (Ολομέλειας και Εκτελεστικής Επιτροπής), τα συγκαλεί σε 

συνεδρίαση και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους και διασφαλίζει 

τη σύννομη και αποτελεσματική διεξαγωγή τους, υπογράφει για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε. κάθε σύμβαση 

αυτής, 

 

 (ε) υπογράφει, μόνος ή από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα, την επίσημη αλληλογραφία της Ε.Ο.Ε., 

 

 (στ) υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε., από κοινού με τον Ταμία και τον Προϊστάμενο 

ή άλλο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Οικονομικών Υπηρεσιών, τις εντολές πληρωμής της Ε.Ο.Ε. είτε 

με μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω web banking είτε με επιταγές είτε με κάθε 

άλλο νόμιμο μέσο. Με απόφαση της Ολομέλειας και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, η αρμοδιότητα 

αυτή μπορεί για συγκεκριμένες διαδικασίες και για λόγους διευκόλυνσης της λειτουργίας της Ε.Ο.Ε. να 

εκχωρείται στον Ταμία και τον Αναπληρωτή του, 

 

 (ζ) υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε., κινήσεις εταιρικών πιστωτικών καρτών μέχρι 

ποσού που ορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Άρθρο 17 

Γενικός Γραμματέας 

 

 Ο Γενικός Γραμματέας: 

 

 (α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ε.Ο.Ε., 

 

 (β) μεριμνά για την ταχεία και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, 

 

 (γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί ο Πρόεδρος με απόφασή του, 

 

 (δ) υπογράφει, από κοινού με τον Πρόεδρο ή μόνος ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου, την 

επίσημη αλληλογραφία ης Ε.Ο.Ε. 

 

Άρθρο 18 

Ταμίας 

 

Ο Ταμίας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 
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(α) συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους 

οποίους και υποβάλλει, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην Ολομέλεια προς 

έγκριση, 

 

(β) μεριμνά για τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε., 

 

(γ) υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ο.Ε., από κοινού με τον Πρόεδρο και τον 

Προϊστάμενο ή άλλο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Οικονομικών Υπηρεσιών, τις εντολές πληρωμής 

της Ε.Ο.Ε. είτε με μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω web banking είτε με επιταγές 

είτε με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. 

 

Άρθρο 19 

Τακτικές Επιτροπές Ε.Ο.Ε. 

 

 1. Στην Ε.Ο.Ε. λειτουργούν οι εξής τακτικές Επιτροπές: 

 

 (α) Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.), 

 

 (β η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠ.Ο.Λ.), 

 

 (γ) η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), 

 

 (δ) η Επιτροπή Αθλητών (Ε.Α.), 

 

 (ε) η Επιτροπή Ισότητας των φύλων (Ε.Ι.Φ.), 

 

 (στ) η Επιτροπή Μάρκετινγκ (Ε.Μ.), 

 

 (ζ) η Επιτροπή Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Ε.Α.Π.). 

 

 2. Η θητεία των τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. είναι αντίστοιχη με τη θητεία της Ολομέλειας. 

 

 3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των τακτικών Επιτροπών εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, εκτός 

από: (α) τα δύο (2) μέλη της ΕΠ.Ο.Π. και το ένα (1) μέλος της ΕΠ.Ο.Λ. που υποδεικνύονται από την 

Επιτροπή Αθλητών και (β) τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητών, οι οποίοι εκλέγονται 

σύμφωνα με το άρθρο 23. 

 

 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Ε., ορίζει έναν 

(1) υπάλληλο της Ε.Ο.Ε. ως γραμματέα κάθε τακτικής Επιτροπής. 

 

 5. Η θέση του μέλους τακτικής ή άλλης Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., συμπεριλαμβανομένης της θέσης του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι τιμητική και άμισθη. 
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 6. Οι τακτικές Επιτροπές, με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου τους, συντάσσουν και υποβάλλουν 

προς έγκριση στην Ολομέλεια, τον κανονισμό λειτουργίας τους και κάθε τροποποίηση αυτού. 

 

 7. Οι τακτικές Επιτροπές παρίστανται σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας και ενημερώνουν τα μέλη της 

για το έργο και τις δράσεις τους, ιδίως για την πορεία διευθέτησης και την έκβαση των υποθέσεων που 

τους έχει αναθέσει η Ολομέλεια, με απόφασή της. 

 

Άρθρο 20 

Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας 

 

 1. Σκοπός της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.) είναι ο συντονισμός, η οργάνωση, η 

εποπτεία, καθώς και η ενίσχυση και υποστήριξη, με κάθε τρόπο και μέσο, της προετοιμασίας των 

αθλητών και ομάδων αθλητών, οι οποίοι με βάση τα αποτελέσματά τους και την εν γένει προοπτική που 

παρουσιάζει η αθλητική τους εξέλιξη και πορεία, είναι, σύμφωνα με τα κρατούντα στην αθλητική 

πρακτική και λογική, υποψήφιοι να συμμετάσχουν στους θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες 

και σε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., της 

Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων ή της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών. 

 

 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η ΕΠ.Ο.Π. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 

 (α) συνεργάζεται με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που έχουν στο δυναμικό τους αθλητές 

προετοιμαζόμενους για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή άλλη αθλητική διοργάνωση της 

παρ. 1, 

 

 (β) συστήνει συμβουλευτικό όργανο, αποτελούμενο από τους εθνικούς ομοσπονδιακούς προπονητές 

και τεχνικούς συμβούλους που υποδεικνύουν οι αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της, το οποίο παρέχει 

εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις για την καλύτερη και αρτιότερη δυνατή προετοιμασία των αθλητών και 

ομάδων αθλητών που έχουν ενταχθεί στην προολυμπιακή ομάδα, 

 

 (γ) συστήνει συμβουλευτική επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 

(ιδίως φυσικοθεραπευτές, εργοφυσιολόγους, στατιστικολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους), ειδικούς 

στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού και επιστήμονες σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο, οι 

οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην εκπόνηση και στον συντονισμό προγραμμάτων ολυμπιακής 

προετοιμασίας, 

 

 (δ) παρακολουθεί και εποπτεύει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προπονητικών προγραμμάτων 

προετοιμασίας των αθλητών, 

 

 (ε) παρακολουθεί την πορεία των συμμετοχών των αθλητών και ομάδων αθλητών σε ημεδαπούς και 

διεθνείς αγώνες, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης της 
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αγωνιστικής προόδου και εξέλιξης τόσο των αθλητών και ομάδων αθλητών που έχει εντάξει στην 

προολυμπιακή ομάδα όσο και των υπό ένταξη αντίστοιχων, 

 

 (στ) εισηγείται στην Ολομέλεια την παροχή οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης στους αθλητές της 

προολυμπιακής ομάδας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας της, 

 

 (ζ) εισηγείται στην Ολομέλεια κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, με 

σκοπό την παροχή άδειας και κάθε άλλης προβλεπόμενης στον νόμο διευκόλυνσης στους αθλητές που 

εργάζονται στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την προετοιμασία και τη συμμέτοχή τους 

σε αγώνες, ιδίως σε εκείνους που αποτελούν κριτήριο για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες, 

 

 (η) εισηγείται στην Ολομέλεια την τελική συγκρότηση των ομάδων και εν γένει των αποστολών που 

συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις άλλες αθλητικές διοργανώσεις της παρ. 1, σύμφωνα 

με τα κριτήρια που ορίζει η Ολομέλεια και με τους κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., των Παγκόσμιων Αθλητικών 

Ομοσπονδιών και της Διοργανώτριας Αρχής των Αγώνων. Αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με το φύλο 

αθλητή-αθλήτριας υποψήφιου/ας να συμμετέχει στις άνω ομάδες και αποστολές, η ΕΠ.Ο.Π. ακολουθεί 

και εφαρμόζει τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της Δ.Ο.Ε., 

 

 (θ) εισηγείται στην Ολομέλεια την ονομαστική, αριθμητική και ανά ιδιότητα σύνθεση του αρχηγείου της 

κάθε αποστολής, σύμφωνα με τις αντικειμενικές ανάγκες της κάθε διοργάνωσης αλλά και τους ισχύοντες 

κανονισμούς των διεθνών οργάνων και των διοργανωτών, συνεκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα του καθενός εξ αυτών αλλά και την εμπειρία του σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης 

αθλητικών αποστολών, 

 

 (ι) εισηγείται στην Ολομέλεια τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται οι αθλητές στους οποίους 

θα κατανεμηθούν οι υποτροφίες των προγραμμάτων Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Δ.Ο.Ε.,  

(ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που της αναθέτει η Ολομέλεια με απόφασή της. 

 

 3. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η ΕΠ.Ο.Π. μπορεί να εισηγείται στην Ολομέλεια: 

 

 (α) τη στελέχωσή της με προσωπικό της Ε.Ο.Ε., 

 

 (β) τη σύναψη συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν 

επιστημονική κατάρτιση ή και αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο της Ολυμπιακής Προετοιμασίας και 

 

 (γ) την απόσπαση στην Ε.Ο.Ε., με σκοπό τη διάθεση σε αυτήν, τεχνικών συμβούλων που υπηρετούν στον 

δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διαθέτουν αυξημένη εμπειρία, λόγω τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων, στο αντικείμενο της Ολυμπιακής προετοιμασίας. 
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 4. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.), αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) 

μέλη, εκ των οποίων: 

 

 (α) τουλάχιστον τα μισά πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον ενός (1) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών 

ομοσπονδιών -μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ο.Π. εκλέγεται από την 

Εκλογική Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα υπόλοιπα εκ των μελών αυτών εκλέγονται κατά τη 

δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 13. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη 

της ΕΠ.ΟΠ. κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίασή της, 

 

 (β) τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται και εκλέγονται με κριτήριο τη διακεκριμένη δράση και προσφορά τους 

στον αθλητισμό και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στον υψηλό 

αγωνιστικό αθλητισμό. Δύο (2) από τα μέλη αυτά υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών. Τα 

υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 13. 

 

 5. Για την επιλογή των μελών της περ. β` της παρ. 2, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. καλεί τις αθλητικές 

ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. και την Επιτροπή Αθλητών να προτείνουν υποψηφίους και να υποβάλουν 

τα βιογραφικά τους σημειώματα. 

 

 6. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΠ.Ο.Π. εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. εντός του πρώτου 

έτους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ακολουθούν την ψήφιση του νόμου. 

 

Άρθρο 21 

Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας 

 

 1. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠ.Ο.Λ.) εισηγείται στην Ολομέλεια ή στην Εκτελεστική 

Επιτροπή, αν της έχει ανατεθεί σχετική αρμοδιότητα από την Ολομέλεια, για: 

 

 (α) την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία 

Ολυμπία, καθώς και της τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, 

 

 (β) την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού των τελετών Αφής και Παράδοσης της 

Ολυμπιακής Φλόγας, 

 

 (γ) την προετοιμασία και διεξαγωγή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στην Ελληνική Επικράτεια, 

 

 (δ) τη διαβούλευση και την επίσημη αλληλογραφία με τις Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών 

Αγώνων και κάθε αρμόδια αρχή για διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην Ολυμπιακή 

Λαμπαδηδρομία, 

 

 (ε) την επιλογή των Λαμπαδηδρόμων για το σκέλος της διαδρομής που διεξάγεται στην Ελληνική 

Επικράτεια, 
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 (στ) για κάθε επιμέρους σχετικό θέμα, ιδίως για το τελετουργικό των τελετών Αφής και Παράδοσης της 

Ολυμπιακής Φλόγας, την επιλογή της πρωθιέρειας και των ιερειών, την επιλογή των χορηγών κ.ά. 

 

 2. Η ΕΠ.Ο.Λ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη ως εξής: 

 

 (α) δέκα (10) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. Ο 

Πρόεδρος της ΕΠ.Ο.Λ. εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα υπόλοιπα 

μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 13. Από τα μέλη 

αυτά, τέσσερα (4) τουλάχιστον, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα 

ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Τα υπόλοιπα μέλη 

επιλέγονται και εκλέγονται με κριτήριο τη διακεκριμένη δράση και προσφορά τους στον αθλητισμό και 

τις εξειδικευμένες γνώσεις τους ή την αυξημένη εμπειρία τους στο αντικείμενο της Ολυμπιακής 

Λαμπαδηδρομίας, 

 

 (β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Επιτροπή Αθλητών. 

 

 H ΕΠ.Ο.Λ. στην πρώτη συνεδρίαση μετά από τη συγκρότησή της, εκλέγει τον Αντιπρόεδρό της. 

 

Άρθρο 22 

Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας 

 

 1. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ε.Ο.Ε.: 

 

 (α) επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος κάθε υπαίτιου για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος και των 

θεμελιωδών αρχών και κανόνων αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τους κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. και τους εγκεκριμένους από 

την Ολομέλεια κανονισμούς της, 

 

 (β) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το φίλαθλο πνεύμα, τις αρχές και τους κανόνες αθλητικής 

ηθικής και δεοντολογίας που της αναθέτει ο νόμος ή η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με απόφασή της. 

 

 2. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας ή 

αυτεπαγγέλτως στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις: 

 

 (α) χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), επιβεβαιωμένη με 

πόρισμα -απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής, 

 

 (β) αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, 

για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - 

δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών, 

 

 (γ) παραβίαση του Κώδικα της Δ.Ο.Ε. για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων, 

 

 (δ) παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην αθλητική δράση, 

 

 (ε) λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος, γλώσσας, 

φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.), 

 

 (στ) παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της Ε.Ο.Ε. και των εσωτερικών κανονισμών της, με 

σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης 

αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες, 

 

 (ζ) κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της 

αθλητικής δεοντολογίας. 

 

 3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η 

Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Ολομέλεια, ειδικό Κανονισμό, με τον οποίο: (α) 

ορίζονται οι έννοιες «Φίλαθλος», «Φίλαθλος Ιδιότητα», «Φίλαθλον Πνεύμα», «αθλητικά και αγωνιστικά 

ήθη» και κάθε άλλη έννοια σχετική με το έργο της και (β) θεσπίζονται διαδικαστικοί δικονομικοί κανόνες, 

ιδίως σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ανάκρισης, τις ειδικότερες εξουσίες της, την 

ακρόαση του ενδιαφερόμενου κ.ά., οι οποίοι εξασφαλίζουν αφενός την προστασία θεμελιωδών 

δικαιωμάτων κι αφετέρου τον σχηματισμό ορθούς και δίκαιης κρίσης, η οποία να ικανοποιεί το κοινό 

περί δικαίου αίσθημα στο αθλητικό γίγνεσθαι. 

 

 4. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη με τις εξής ιδιότητες: 

 

 (α) τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή 

εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου, 

 

 (β) δύο (2) μέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, κατά προτίμηση απόφοιτοι νομικών σχολών 

της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο. 

 

 5. Ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Τα υπόλοιπα μέλη 

εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας του άρθρου 13, τα δε πρόσωπα 

αναγνωρισμένου κύρους προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. 

 

 6. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και με 

πενταμελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης, 
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σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο και στους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια 

κανονισμούς της. 

 

Άρθρο 23 

Επιτροπή Αθλητών 

 

 1. Αποστολή της Επιτροπής Αθλητών είναι να αντιπροσωπεύει τους αθλητές, να εκφράζει τις απόψεις 

τους και να τις μεταφέρει στην Ε.Ο.Ε. 

 

 2. Η Επιτροπή Αθλητών είναι αρμόδια ιδίως: 

 

 (α) να ερευνά θέματα που αφορούν στους αθλητές και να συμβουλεύει σχετικά την Ε.Ο.Ε., 

 

 (β) να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και προγράμματα κατά του ντόπινγκ και των εξαρτησιογόνων 

ουσιών με πρωτοβουλίες και προγράμματα που υποστηρίζουν τους «καθαρούς» αθλητές εντός και εκτός 

αγωνιστικού χώρου, 

 

 (γ) να προασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αθλητών και να υποβάλει σχετικές προτάσεις 

και εισηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης διορισμού διαιτητών στο Διεθνές Συμβούλιο 

Διαιτησίας για τον Αθλητισμό (ICAS) και 

 

 (δ) να διατηρεί επαφή με την Επιτροπή Αθλητών της Δ.Ο.Ε και την Επιτροπή Αθλητών των Ευρωπαϊκών 

Ολυμπιακών Επιτροπών. 

 

 3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Επιτροπή Αθλητών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά 

τον χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί απαραίτητο. 

 

 4. Η Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη αθλητές, ως εξής: 

 

 (α) οι Έλληνες αθλητές που είναι μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Δ.Ο.Ε. και Επιτροπής Αθλητών της 

Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών καθίστανται εκ της ιδιότητας τους (ex officio) μέλη, 

 

 (β) δύο (2) μέλη, ένας αθλητής και μία αθλήτρια, εκλέγονται από την τελευταία αποστολή των θερινών 

Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με την περ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 7, 

 

 (γ) ένα (1) μέλος εκλέγεται από την τελευταία αποστολή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατ` 

αναλογία της περ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 7, 

 

 (δ) τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.) 

σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο Καταστατικό της. 
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 Η Επιτροπή Αθλητών, άμα τη σύστασή της, συνεδριάζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της μεταξύ των μελών 

της που έχουν εκλεγεί από την Ε.Σ.Ο.Α. 

 

 5. Μέλη της Επιτροπής Αθλητών μπορούν να εκλεγούν όσοι αθλητές κατά τον χρόνο εκλογής τους: 

 

 (α) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, 

 

 (β) έχουν συμμετάσχει σε θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήμισυ πενήντα τοις εκατό 

(50 %) τουλάχιστον των μελών της Επιτροπής Αθλητών πρέπει να έχει συμμετάσχει σε μία (1) 

τουλάχιστον από τις τρεις (3) τελευταίες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, 

 

 (γ) δεν έχουν τιμωρηθεί για αδίκημα ντόπινγκ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ ούτε 

για κάποιο από τα αδικήματα της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 22. 

 

 6. Και τα δύο φύλα πρέπει να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Αθλητών, με τον αριθμό των μελών από 

κάθε φύλο να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της. 

 

Άρθρο 24 

Λοιπές τακτικές Επιτροπές 

 

 1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών Ισότητας των φύλων, Μάρκετινγκ και Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. κατά τη δεύτερη συνεδρίαση του άρθρου 13. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Ολομέλεια αποφασίζει τον αριθμό των μελών κάθε Επιτροπής, ύστερα από 

εισήγηση του Προέδρου της, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού σκοπού που καθεμία υπηρετεί. 

 

 2. Πρόεδρος εκλέγεται μόνο μέλος της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωπος αθλητικής 

ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Για την ιδιότητα ή προέλευση των υπόλοιπων 

μελών δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός. 

 

Άρθρο 25 

Συγκρότηση ειδικών Επιτροπών 

 

 1. Με απόφαση της Ολομέλειας μπορεί να συγκροτούνται ειδικές Επιτροπές με έργο τη μελέτη και 

προώθηση επιστημονικών, αθλητικών, πολιτιστικών, τεχνικών και άλλων θεμάτων που άπτονται των 

σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε 

ειδικής Επιτροπής, η διάρκειά της, η σύνθεσή της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της. 

 

 2. Οι ειδικές Επιτροπές αποτελούνται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την 

Ολομέλεια. Πρόεδρος εκλέγεται μέλος της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωπος αθλητικής 

ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου. 
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 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, ορίζει έναν (1) υπάλληλο της 

Ε.Ο.Ε. ως Γραμματέα της κάθε ειδικής Επιτροπής. 

 

 4. Η Ολομέλεια μπορεί να ανασυγκροτεί ή να καταργεί ειδικές Επιτροπές οποτεδήποτε. 

 

Άρθρο 26 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

 

 1. Στην Ε.Ο.Ε. λειτουργεί Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, στο οποίο απασχολούνται, με απόφαση 

της Ολομέλειας που εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου της, δύο (2) εν ενεργεία 

δημοσιογράφοι, με ειδίκευση στο αθλητικό ρεπορτάζ, μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α). Οι δημοσιογράφοι αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ο.Ε. με 

σύμβαση έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, δυνάμενη να ανανεωθεί. 

 

 2. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στελεχώνεται για τη γραμματειακή του υποστήριξη από 

προσωπικό της Ε.Ο.Ε. με εμπειρία στο αντικείμενο, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, ύστερα από σχετική πρόταση του Γενικού Γραμματέα. 

 

Άρθρο 27 

Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων 

 

 Οι Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.: 

 

 (α) επιβλέπουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ευθύνης τους, 

 

 (β) μεριμνούν για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής 

Επιτροπής που αφορούν τις εγκαταστάσεις ευθύνης τους, 

 

 (γ) ασκούν κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα, η οποία τους ανατίθεται με νόμο ή με απόφαση της 

Ολομέλειας. 

 

Άρθρο 28 

Επίλυση διαφορών - Διαιτησία 

 

 1. Κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση που ανακύπτει μεταξύ των μελών της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ή μεταξύ 

των μελών τακτικής ή ειδικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος, 

των εσωτερικών κανονισμών και αποφάσεων της Ε.Ο.Ε., των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού 

Χάρτη, των κανονισμών και των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. ή σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και 

τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών ή σχετικά με άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. 

συζητείται και επιλύεται με φιλικό τρόπο στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και, αν το ζήτημα αφορά 

συγκεκριμένες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, σε συνεργασία και διαβούλευση με τις αντίστοιχες 

διεθνείς ομοσπονδίες. Η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. μπορεί να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, σύμφωνα με 
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την περ. ε` της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος, πριν ή και μετά την ανάκυψη οποιασδήποτε σχετικής 

διαφωνίας ή αμφισβήτησης. 

 

 2. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

ύστερα από σχετική εισήγηση και με τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., συνιστάται στην 

Ε.Ο.Ε. μόνιμο όργανο διαιτησίας, στο οποίο υπάγονται όλες οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία της Ε.Ο.Ε. και οι οποίες μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, περιλαμβανομένων των αποφάσεων της Ολομέλειας. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες, η σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία του διαιτητικού αυτού οργάνου και κάθε άλλο 

συναφές θέμα. 

 

 3. Μέχρι τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 2, διαφορές ιδιωτικού δικαίου που γεννώνται 

μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε μέλους της ή μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή 

νομικού προσώπου επιλύονται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Τμήμα Τακτικής Δικαιοδοτικής 

Διαδικασίας του CAS (Ordinary Arbitration Division), κατ` εφαρμογή του Ελληνικού δικαίου και σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας του CAS. Μετά τη 

σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 2, οι αθλητικές αυτές διαφορές θα επιλύονται σε πρώτο 

βαθμό από το διαιτητικό αυτό όργανο και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό με προσφυγή κατά της 

απόφασης του διαιτητικού οργάνου ενώπιον του Τμήματος Εφέσεων (Appeals Arbitration Division) του 

Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας (Court of Arbitration for Sport CAS) κατ` 

εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας. 

 

Άρθρο 29 

Τελικές διατάξεις 

 

 1. Όλες οι προθεσμίες του παρόντος υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 240 και 

επόμενα του Α.Κ. Η τελευταία ημέρα κάθε προθεσμίας λήγει την ώρα που λήγει, τη συγκεκριμένη αυτή 

ημέρα, το ισχύον ωράριο εργασίας του δημοσίου τομέα, μετά τη λήξη του οποίου κανένα έγγραφο δεν 

λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. 

 

 2. Οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση σε Σώμα της Ε.Ο.Ε. και την εκλογή και συμμετοχή των μελών 

στην Ολομέλεια, θα ισχύσουν από την επόμενη θητεία της Ολομέλειας, η οποία αρχίζει από την ημέρα 

της συνεδρίασης της εκλογικής Ολομέλειας που ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 12. 

 

 3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος ψηφίζεται από την Ολομέλεια, με απόφαση που λαμβάνεται με 

απαρτία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των 

έγκυρων ψήφων, εγκρίνεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και κυρώνεται με νόμο. 

 

 4. Το παρόν καταστατικό είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, στον οποίο 

και αναφέρεται ρητά. Αν υπάρξει οποιαδήποτε διάσταση μεταξύ των διατάξεων του παρόντος 

Καταστατικού και εκείνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, υπερισχύουν οι τελευταίες. 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗΑΠΟ ΤΗΝ 35η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/2.3.2021 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Ε.» 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 52 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 

αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


