
η αθλητική µεταρρύθµιση ...   

συνεχίζεται



Σχέδιο νόµου:

«Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου της 

Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, 

διατάξεις εναρµόνισης µε ολιστική µελέτη FIFA-

UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική 

Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, αναδιάρθρωση 

επαγγελµατικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, 

λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισµού 

Καταπολέµησης Ντόπινγκ, αναµόρφωση 

θεσµικού πλαισίου προπονητών αθληµάτων 

και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής 

νοµοθεσίας»



1. Λέσχες Φιλάθλων, «Ιδιώνυµο», 
οργανωµένες µετακινήσεις φιλάθλων

• Εξορθολογίζουµε την αντικειµενική ευθύνη των
οµάδων για τη δράση των φιλάθλων τους,
διευκολύνοντας την αναγνώριση των λεσχών από 
τις οµάδες.

• Επαναφέρουµε την απαγόρευση της αναστολής
και της µετατροπής των στερητικών της 
ελευθερίας ποινών για ποινικά αδικήµατα βίας, µε 
αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις.

• Θέτουµε νέο πλαίσιο διενέργειας οργανωµένων 
µετακινήσεων µε αυστηρό πλέγµα κυρώσεων σε 
περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων. 



2. Αναδιάρθρωση – Συγχώνευση 
Επαγγελµατικών Κατηγοριών 
Ποδοσφαίρου

• Συγχωνεύονται οι 2 µικρότερες κατηγορίες πρωταθληµάτων 

ποδοσφαίρου ώστε να αναπτυχθεί και να γίνει βιώσιµο, 

ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο.

Πως;

• Δραστική αύξηση του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου

• Δραστική αύξηση του κατώτατου ορίου εγγυητικής 

επιστολής

• Υποχρεωτική συµµετοχή Ελλήνων ποδοσφαιριστών

• Τριετής κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων



3. Ρύθµιση θεµάτων προπονητών: Εθνική Σχολή Προπονητών 
ΓΓΑ, άδειες και επαγγελµατικά δικαιώµατα

• Δηµιουργούµε σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για το 
επάγγελµα του προπονητή, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις

• Ιδρύουµε Εθνική Σχολή Προπονητών
• Δηµιουργούµε Μητρώο Προπονητών, συµβάλλοντας
στη διαφάνεια και την επαγγελµατική πιστοποίηση

• Κατοχυρώνουµε τους αποφοίτους ΣΕΦΑΑ µε κύρια 
ειδικότητα το ποδόσφαιρο  

• Εξασφαλίζουµε την εκπροσώπηση των προπονητών 
στα Δ.Σ. των αθλητικών οµοσπονδιών 



4. Ασφάλιση ερασιτεχνών αθλητών

• Για πρώτη φορά οι ερασιτέχνες αθλητές 

οµαδικών αθληµάτων εθνικών κατηγοριών,

που ως τώρα ήταν ανασφάλιστοι, 

αποκτούν ασφαλιστική κάλυψη για την 

περίπτωση ατυχήµατος.



5. Απελευθέρωση µεταγραφών 
ερασιτεχνών αθλητών στα 19 έτη

• Εκλογικεύουµε και περιορίζουµε το 

πλαίσιο που κρατούσε οµήρους τους 

αθλητές, χωρίς την συναίνεση του 

σωµατείου τους, αρκετά έτη µετά την 

ενηλικίωσή τους. 



6. Ψηφιακή πλατφόρµα 
καταγραφής αθλητικών
εγκαταστάσεων ΠΕΛΟΠΑΣ

• Κατοχυρώνουµε την πλατφόρµα ΠΕΛΟΠΑΣ σε συνεργασία 

µε την ΚΕΔΕ και την υποχρέωση εγγραφής και καταχώρισης

όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ σε αυτή. 

• Στοχεύουµε στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη

αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και στην

προτεραιοποίηση των κατά τόπους αναγκών για αθλητικές

υποδοµές. 

• Παρατείνουµε έως 31-8-2021 την προθεσµία εγγραφής των

αθλητικών σωµατείων στο Μητρώο, προκειµένου να έχουν

τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚ 

και των ΟΤΑ για την προσεχή σεζόν. 



7. Νέος τρόπος αντιµετώπισης 
ύποπτων για χειραγώγηση αγώνων 
µέσω της Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

• Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. και όχι η Επιτροπή 

Επαγγελµατικού Αθλητισµού επιλαµβάνεται 

πλέον των αναφορών για ύποπτους αγώνες 

που προέρχονται από την Ε.Π.Ο., από την 

Ε.Ο.Ε., από την Ε.Π.Ε. και τις λοιπές αθλητικές 

οµοσπονδίες.



8. Νέο θεσµικό πλαίσιο Επιτροπής 
Επαγγελµατικού Αθλητισµού 

• Ενισχύουµε και θωρακίζουµε µε εγγυήσεις 
περαιτέρω λειτουργικής και προσωπικής 
ανεξαρτησίας την Ε.Ε.Α.

• Για τη σύνθεσή της απαιτείται η γνώµη της Βουλής

• Ενδυναµώνονται οι ελεγκτικές της αρµοδιότητες και 
αυξάνονται οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι της



9. Κίνητρα για την αναβάθµιση
δηµόσιων αθλητικών
εγκαταστάσεων από τις Αθλητικές
Ανώνυµες Εταιρείες

• Δίνουµε τη δυνατότητα σε Αθλητικές 

Ανώνυµες Εταιρείες να χρηµατοδοτούν 

παρεµβάσεις σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Δηµοσίου και να τις 

συµψηφίζουν µε τα µισθώµατα χρήσης 

τους.



10. Λειτουργική ενίσχυση του ΕΟΚΑΝ

• Εξασφαλίζουµε αποτελεσµατικότερη και

αποδοτικότερη λειτουργία του Εθνικού

Οργανισµού Καταπολέµησης Ντόπινγκ

• Καθορίζονται τα προσόντα των θέσεων

ευθύνης



11. Έλεγχος αθλητικών φορέων από την ΓΓΑ 

• Θωρακίζουµε τον αθλητισµό

• Δηµιουργούνται κλιµάκια ελέγχου και
θεσπίζεται ο επιτόπιος έλεγχος των
αθλητικών φορέων, για την
αποφυγή φαινοµένων υποβολής
ψευδών στοιχείων και µη τήρησης
της νοµιµότητας



12. Διοργάνωση στην Ελλάδα των
«3ων Παγκόσµιων Αγώνων
Εργασιακού Αθλητισµού 2021»

• Καλύπτεται το πλαίσιο ενιαίας

διοργάνωσης όλων των σχετικών

αθληµάτων και δραστηριοτήτων για τους

«3ους Παγκόσµιους Αγώνες Εργασιακού

Αθλητισµού 2021», που θα διοργανωθούν

το φθινόπωρο στην Αθήνα και θα 

συµβάλλουν σηµαντικά στη διεθνή

προβολή της Χώρας µας. 


