
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

   Μαρούσι,  .…/..…/2013   

     Αρ. Πρωτ. 
   
   
  ΠΡΟΣ:  1. Αθλητικές Ομοσπονδίες 

 2. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το άρθρο 38 του Ν.4115/2013» 
 

Προκειμένου η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προβαίνει σε έλεγχο των 

αιτήσεων αθλητών –τριών για την εγγραφή τους στον ειδικό πίνακα αθλητών με 

εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 παρ. 1,2, και 9 του 4115/2013 και την υπ. 

αρ. 11596/ 09-05-2013  Υπουργικής Απόφασης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

 

α) Η οικεία ομοσπονδία ή η αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή, θα πρέπει να βεβαιώνει 

τους αθλητές – τριες (ονομαστικός πίνακας) που συμμετείχαν στην εκάστοτε 

διοργάνωση και  έχουν δικαίωμα εγγραφής στον ειδικό πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 

38 παράγραφος 2 εδάφιο 5δ του Ν. 4115/2013 «Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο 

αθλητής πρέπει  ………. και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων 

αθλητών − τριών της ομάδας του − της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού, των 

υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, 

δικαιουμένων αθλητών − τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή.» 

 

Ο παραπάνω αριθμός των αθλητών – τριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τα 

εκατό (20 %) των δικαιουμένων αθλητών – τριων να συμμετάσχουν στη διοργάνωση 

σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του αθλήματος.  

 

β) Η οικεία ομοσπονδία ή η αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή,  θα πρέπει να  βεβαιώνει 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα βεβαίωσης) ότι ο αθλητής –τρια  είναι «ενεργός» όπως 

ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του ν.4115/2013  «Απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών 

……………………και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της 



αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού 

δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης 

κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα 

αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 

σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια : 

 Να έχει θεωρημένο δελτίο αθλητή  - αριθμό μητρώου 

 Να έχει συμμετοχές σε επίσημους αθλητικούς αγώνες (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 

2725/1999) ανά αγωνιστική περίοδο  

 

Σε περίπτωση που αθλητής – τρια για λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. τραυματισμός) δεν 

συμμετείχε σε αγώνες σε κάποια αγωνιστική περίοδο αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται 

από την οικεία ομοσπονδία ενώ θα συνοδεύεται παράλληλα από υπεύθυνη δήλωση 

του αθλητή – τριας καθώς και από τα αντίστοιχα παραστατικά (π.χ. ιατρική 

γνωμάτευση).   
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