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Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
 
 

Θέμα: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΌΜΟ 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι 2 πολύ σημαντικές προτάσεις που θα 

βοηθήσουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του αθλήματός μας  υιοθετήθηκαν μετά από τις κοινές 

προτάσεις Ομοσπονδίας μας και της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας προς τον υφυπουργό Αθλητισμού 

κ. Λευτέρη Αυγενάκη και ενσωματώθηκαν στο σχέδιο του αθλητικού νόμου που βρίσκεται αυτή τη 

στιγμή σε διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα: 

  

Άρθρο 11 Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 ( Α΄121)   

…………………………………………………………….. 

10. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω 

ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή 

τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας 

αθλητικής Ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα, ενώ η άσκηση της 

σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή 

επιτηδεύματος από αυτόν. 

Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας 

εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, η οποία τηρεί Μητρώο 

Εκπαιδευτών. 

Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν 

αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή 

του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών της παρ. 2, με σύμβαση απασχόλησης 

οικειοθελούς προσφοράς άνευ ανταλλάγματος.» 

 

Άρθρο 5 Σύσταση – Μέλη – Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) 

Στο άρθρο 20 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 
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«3. Δύνανται να εγγράφονται ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία οι αθλητικές ομάδες, που συγκροτούνται 

από ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από 

το Δημόσιο, τα οποία καλλιεργούν αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Οι αθλητικές ομάδες του προηγούμενου 

εδαφίου δεν έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα και τα θέματα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση και 

λειτουργία τους ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα όπου ανήκουν και από το καταστατικό της 

οικείας ομοσπονδίας, στην οποία εγγράφονται, δύνανται δε να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις των οικείων 

ομοσπονδιών χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα αυτών. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 

του άρθρου 50, οι αθλητικές ομάδες της παρούσας δεν επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 

εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 7.» 

Και τα δύο άρθρα θα μπορέσουν να δώσουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στο αθλήμα μας τόσο σε επίπεδο 

σωματείων για την κάλυψη των προπονήσεων των ανήλικων αθλητών όσο και για την δυνατότητα ανάπτυξης 

του αθλήματος μας σε φορείς όπως σχολεία, πανεπιστήμια, σώματα ασφαλείας κλπ που μέχρι σήμερα δεν ήταν 

εφικτή. 

Παροτρύνουμε όλα τα σωματεία μας να ενισχύσουν τις θέσεις μας στην διαβούλευση με την προσθήκη  σχολίου 

στα αντίστοιχα άρθρα. Οδηγίες για τον τρόπο  σχολιασμού μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο. Η 

διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι 20 Αυγούστου. 

 

 Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 
 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

   
 Δρ. Πέτρος Συναδινός Έβελυν Παπαδοπούλου 
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