
 

 

 

 

        Αθήνα, 20/ 1/ 2020 

 Αριθ. Πρωτ.:52 

ΠΡΟΣ     :    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ & ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 

 

E-mail: tysma@gga.gov.gr 

 

Υπόψη Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ  :«  Σεμινάριο επιμόρφωσης βοηθών/συνοδών αγώνων»  
  

ΣΧΕΤ. το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/…/ΤΥΣΜΑ/7274/231/88/9 έγγραφο της Γ.Γ.Α. 
 

           Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας σας με την οποία  

μας διαβιβάσατε άλλη μια αναφορά του γνωστού κατ’ επάγγελμα καταγγέλλοντος 

την ΕΛΟΚ Κώστα Μητρόπουλου,  σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
 

 

1ον)
 

 

 

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Δ/νσης 

Αγωνιστικού Αθλητισμού με την Προόεδρο του Δ.Σ. της ΕΛΟΚ  δεσμευτήκαμε ότι θα 

απέχουμε από την χορήγηση «διπλωμάτων εκπαιδευτών» και σε καμία περίπτωση δεν 

είναι στις προθέσεις μας ούτε να υποκαταστήσουμε το ρόλο της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού η οποία είναι υπεύθυνη σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες για 

την ίδρυση και την λειτουργία Σχολών Προπονητών, ούτε να προσδώσουμε ιδιότητα 

προπονητή μην έχοντας αρμοδιότητα.    

 

Παραπλανητικά ο καταγγέλλων,  ενώ το γνωρίζει, δεν αναφέρει ότι η επίμαχη ιδιότητα 

ήταν ρητά διατυπωμένη ως         « εκπαιδευτής αγώνων» και αφορούσε στο δικαίωμα να 

μπορεί να διαπιστεύεται κάποιος με τεχνικά προσόντα στους αγώνες της ΕΛΟΚ για να 

συνδράμει τον προπονητή του σωματείου του κατά τα στάδια της προαγωνιστικής 

διαδικασίας (προετοιμασία αθλητών,  ενημέρωση απαραίτητων δικαιολογητικών 

συμμετοχής,  ζύγιση,  παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος & δέντρου κληρώσεων, 

κ.α.) και όχι αόριστα να τιτλοφορείται «εκπαιδευτής καράτε» που θα υποκαταστήσει 

τον σωματειακό προπονητή και θα ασκεί παρανόμως τα καθήκοντα προπονητή. 
 

 

Εξάλλου, όπως σας τονίσαμε στη συνάντησή μας, έχουμε από το 2016 αυστηροποιήσει 

το εποπτικό πλαίσιο στα σωματεία μέλη - μας από τα οποία ζητείται,  μεταξύ άλλων,  να 

αποδεικνύουν ότι απασχολούν με σύμβαση διπλωματούχο προπονητή καράτε με άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή από την Γ.  Γ. Α.  Επίσης,  για εκείνα τα σωματεία 

που επιθυμούν να εγγραφούν μέλη μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση να απασχολούν 

προπονητή, όπως άλλωστε προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.    
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2ον)  
 

Επί της καταγγελίας Μητρόπουλου έχουμε να επισημάνουμε καταρχήν ότι η υπ’ αριθ. 

πρωτ. 945/30-12-2019 προκήρυξη στην οποία αναφέρεται ο συγκεκριμένος έχει ήδη 

αντικατασταθεί από την υπ’ αριθ. 8  /  9-1-2020 2η προκήρυξη σεμιναρίου επιμόρφωσης 

η οποία επισυνάπτεται για την ενημέρωσή σας και από την οποία έχουν απαληφθεί   

οι επίμαχοι όροι «βοηθός προπονητή» ή «εκπαιδευτής»που ενδεχομένως δημιουργούν 

σύγχυση και δίνουν τροφή στον γνωστό, πλέον και σε εσάς,     καταγγέλλοντα Κώστα 

Μητρόπουλο.   
 

Το συγκεκριμένο σεμινάριο τιτλοφορείται ως     « Σεμινάριο Επιμόρφωσης & Εξετάσεις 

Βοηθών-Συνοδών Αγώνων»και εδράζεται στην εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών 

της Ομοσπονδίας μας μέσω της τέλεσης σεμιναρίων επιμόρφωσης στους κανονισμούς 

του αθλήματος και της διαιτησίας,  την τεχνική κλπ.  Επίσης,  δεν υπάρχει καμιά αναφορά 

στην προκήρυξη για χορήγηση διπλωμάτων παρά μόνο η πιστοποίηση του δικαιώματος 

διαπίστευσης σε συγκεκριμένους αγώνες της ΕΛΟΚγια συγκεκριμένη περίοδο κατόπιν  

παρακολούθησης του σεμιναρίου και επιτυχών εξετάσεων.    Είναι δε προαιρετικό και 

όχι  υποχρεωτικό,  ενώ οι συμμετέχοντες προτείνονται από τα σωματεία -μέλη μας. 
 

 

Κατά τ’άλλα με τις αόριστες, αναπόδεικτες και υποθετικές αναφορές και εικασίες του 

Κώστα Μητρόπουλου δεν πρόκειται να ασχοληθούμε.  
 

 

3ον) 
 

Παρά το γεγονός ότι η θέση της Ομοσπονδίας παραμένει αταλάντευτη στο δικαίωμα 

των αθλητικών ομοσπονδιών να οργανώνουν το άθλημα που καλλιεργούν με γνώμονα 

την ανάπτυξη και διάδοσή του,  αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των σωματείων και των 

αθλητών αλλά και την ιδιαιτερότητα κάθε αθλήματος,  σας γνωρίζουμε, για να άρουμε 

κάθε αμφιβολία, ότι η πιστοποίηση συνοδών  /  βοηθών στους αγώνες είναι απαίτηση των 

σωματείων - μελών μας για να καλυφθούν οι αντικειμενικές ανάγκες των αθλητών τους 

στους αγώνες. 
 

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι σε αγώνες παίδων ή στα κύπελλα εγχρώμων ζωνών η 

συμμετοχή υπερβαίνει τους 1000 αθλητές (σύνηθες φαινόμενο σ’ αυτές τις ηλικιακές 

κατηγορίες για τα μαχητικά σπορ το οποίο απασχολεί και άλλες ομοσπονδίες) και ως 

εκ τούτου είναι υπαρκτή και αναντίρρητη η ανάγκη για συνοδούς  /  βοηθούς για τους 

προπονητές των σωματείων που συμμετέχουν με 20, 30 ή 40 αθλητές σ’ αυτούς τους 

αγώνες οι οποίοι διεξάγονται σε 4, 5 ή και 6 αγωνιστικούς χώρους (tatami) ταυτόχρονα, 

ενώ επίσης είναι σύνηθες αθλητές -τριες του ίδιου σωματείου να αγωνίζονται σχεδόν 

ταυτόχρονα σε διπλανά tatami.  Αν αναλογιστεί κανείς την προ  αγωνιστική διαδικασία 

που περιγράψαμε προηγουμένως καθώς επίσης ότι από συζητήσεις που είχαμε με άλλες 

μαχητικές ομοσπονδίες μας ενημερώσαν ότι στους αγώνες τους διαπιστεύουν βοηθούς 

των προπονητών των σωματείων (με απλή δήλωση του σωματείου!)     θεωρούμε ότι 

το επίμαχο σεμινάριο που διεξάγουμε όχι μόνο δεν αντίκειται στον αθλητικό νόμο αλλά 

είναι στο πνεύμα του νόμου και των καταστατικών σκοπών μας, καθώς επίσης είναι 
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υποχρέωση της Ομοσπονδίας μας να βοηθά τα σωματεία - μέλη της και τους ανήλικους 

αθλητές τους. 
  

 

4ον) 
 

Η διαφοροποίηση του εν λόγω σεμιναρίου έγκειται στο γεγονός ότι η διαπίστευση δεν 

δίνεται με απλή δήλωση του σωματείου αλλά μέσω πιστοποίησης της ομοσπονδίας μας 

κατόπιν παρακαλούθησης του σεμιναρίου και εξετάσεων.   Η διαδικασία αυτή κρίνεται 

απαραίτητη δεδομένου οι βοηθοί   /  συνοδοί θα πρέπει να είναι άτομα με ένα μίνιμουμ 

επίπεδο τεχνικής κατάρτισης στο άθλημα,  δηλ. να γνωρίζουν τα βασικά του αθλήματος, 

να μπορούν να κατανοήσουν τις αλλαγές στους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων και 

της διαιτησίας και τους κανόνες συμπεριφοράς (σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας) καθώς αφού συμμετέχουν στην αγωνιστική διαδιακασία υπόκεινται κι 

αυτοί στους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις του σωματείου (βλ. δήλωση αποδοχής 

όρων   /   προϋποθέσεων συμμετοχής) στους αγώνες αλλά το σημαντικότερο για να είναι 

ουσιαστικά και πρακτικά χρήσιμοι στους αθλητές τους και όχι να τριγυρίζουν άσκοπα 

στον αγωνιστικό χώρο για δημόσιες σχέσεις.  
 

 

Επιπροσθέτως,  μέσω της κεντρικής διαδικασίας του σεμιναρίου επιμόρφωσης και των 

εξετάσεων (και όχι με ad hoc αποφάσεις της Επιτροπής Αγώνων για την έκδοση των 

διαπιστεύσεων βοηθών) θα δοθούν ίσες ευκαιρίες στα σωματεία ώστε όλοι να μπορούν 

να συμμετέχουν και να πιστοποιήσουν τους βοηθούς    /  συνόδους και άρα να μην μπορεί 

ο κάθε κατ’επάγγελμα καταγγέλλων προσχηματικά να κάνει λόγο για δήθεν διακρίσεις, 

επιλεκτικές εξυπηρετήσεις και αμφιλεγόμενες διαδικασίες.   
 

 

5ον)
 

 

Ενημερωτικά, επειδή μας εγκαλεί ο Κ. Μητρόπουλος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα    

του σεμιναρίου, σας γνωρίζουμε ότι στο αντίστοιχο πρόγραμμα του έτους 2018 είχαμε 

συμπεριλάβει μεταξύ άλλων: α) Πρώτες Βοήθειες, β) Διαχείριση Προ-αγωνιστικού 

Άγχους, γ) Διαδιακασίες Anti-Doping με ειδικούς - επαγγελματίες εισηγητές και από 

την άλλη διαμαρτύρεται για το κόστος; Στο φετινό σεμινάριο το οποίο έχει στόχευση 

στην αγωνιστική διαδικασία (π.χ.  αλλαγές κανονισμών, διαδικασίες κλπ.)   μειώσαμε, 

κατόπιν όλων όσων συζητήσαμε στην συνάντησή μας στο Γραφείο του Προϊσταμένου 

της Δ/νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού,   αισθητά στο 1/3 το κόστος συμμετοχής για την 

κάλυψη αποκλειστικά των εξόδων τέλεσης του εν λόγω σεμιναρίου επιμόρφωσης (π.χ. 

ενοικίαση εξοπλισμού - προτζέκτορα, καρέκλες, τραπέζια, εκπαιδευτικό υλικό, οδηγίες 

και κανονισμοί, έκδοση διαπιστεύσεων κ.ο.κ.) αλλά και πάλι όψιμα μας εγκαλούν για 

δήθεν εισπρακτικού χαρακτήρα διαδικασίες και ελλιπές πρόγραμμα επιμόρφωσης.  
 

Σε κάθε περίπτωση και επειδή προτιθέμεθα,  μετά από οχλήσεις των συλλόγων για το 

ζήτημα που ανέκυψε κατόπιν της καταγγελίας Μητρόπουλου οι οποίοι διαμαρτύρονται 

ευλόγως ότι η μη τέλεσή του θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην συμμετοχή αθλητών τους 

στους αγώνες και στην ανάπτυξη του αθλήματος ως φυσικό επακόλουθο, να προβούμε  

στην διεξαγωγή του ως άνω σεμιναρίου επιμόρφωσης (και όχι Σχολής) στο πλαίσιο το  
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οποίο σας περιγράψαμε παραπάνω (δηλαδή ανευ χορήγησης διπλωμάτων,   μη απονομή 

τίτλου εκπαιδευτή   /  βοηθού προπονητή) πιστεύοντας ακράδαντα ότι δεν αντίκειται στις 

διατάξεις του αθλητικού νόμου, αλλά αφορά σε μια εσωτερική διαδικασία οργάνωσης 

του αθλήματος και των αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, όπως άλλωστε 

πράττουν και άλλες ομοσπονδίες στις οποίες δεν έχει την τύχη να δραστηριοποιείται 

παραγοντικά ο κατ’ επάγγελμα καταγγέλλων Κώστας Μητρόπουλος ο οποίος μονίμως 

απασχολεί την υπηρεσία σας και σας θυμίζουμε:  
 

1. Κατήγγειλε την νομιμότητα του Πειθαρχικού μας Κανονισμού ενόσω γνώριζε ότι 

νομίμως έχει εκδοθεί σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  
 

 

2. Κατήγγειλε τον χρόνο διεξαγωγής του αγωνίσματος Kumite στους αναπτυξιακούς 

αγώνες στην Λαμία, ενόσω δεν συμμετείχε το σωματείο του, δεν υπέβαλε ένσταση και 

ενόσω γνώριζε ότι αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς αγώνων της ομοσπονδίας.  
 

 

3. Κατήγγειλε περιφερειακούς αγώνες στην Αμαλιάδα, ενόσω το σωματείο του δεν είχε 

καν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτούς.  
 

 

4. Κατήγγειλε σωματεία - μέλη μας στην επαρχία (π.χ. στη Χίο και αλλού) για δήθεν 

παραβάσεις τα οποία ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να διαπιστωθεί το 

παραμικρό.  
 

Ωστόσο, οποιαδήποτε διαφορετική άποψη της υπηρεσίας σας ή για τυχόν διευκρινίσεις 

παρακαλούμε να μας τεθεί εγγράφως για την άμεση ενημέρωση των σωματείων  -  μελών 

μας, ιδιαίτερα σε περίπτωση που απαιτηθούν και άλλες ενέργειες από την Ομοσπονδία 

μας,  αλλά πρωτίστως για να γνωρίζουν άπαντες τη ζημία που προκαλούν παράγοντες 

«άσχετοι» με το άθλημα του Καράτε.   
 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εποικοδομητική συνεργασία και παρακαλούμε 

τις υπηρεσίες σας να αναγνωρίσουν ότι δεν μπορεί η Ομοσπονδίας μας να ασχολείτε 

αποκλειστικά με την παροχή απόψεων επί των συνεχών, ψευδών και ανυπόστατων 

καταγγελιών από τους γνωστούς κατ’ επάγγελμα καταγγέλλοντες καθώς διανύουμε την 

ολυμπιακή χρονιά και θέλουμε να επικεντρωθούμε στην πρόκριση των αθλητών μας 

στους O.A. Τόκυο 2020 και την ανάπτυξη του ολυμπιακού αθλήματος του Καράτε.  
 

 

 

Η Πρόεδρος 

Για το Δ.Σ. 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

 

 

 

 

Εμμανουέλα Ποντίδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στέφανος Λαζαρίδης 

 

Συνημμένα: η υπ’ αριθ. πρωτ. 8/9-1-2020 Προκήρυξη του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Βοηθών/Συνοδών 
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