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Θέμα: «Δε νοείται άσκηση καθηκόντων ιατρού από μη ιατρούς» 

 

Κυρία Υπουργέ, 

Τον Ιούλιο του 2018 η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέδωσε τον Κανονισμό Αγώνων 

Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Στο άρθρο 16 παρ. 2 εδ. 

α΄ του εν λόγω Κ.Α.Π. προβλέπεται ρητώς σε όλους τους αγώνες, όλων των επαγγελματικών και 

ερασιτεχνικών πανελλήνιων πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων υποδομής και προεπιλογής εθνικών 

ομάδων (Παίδων και Νέων), είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία 

ιατρού.  

Πλην όμως στο εδ. β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου ορίζεται ότι: «Σε όλους τους αγώνες, 

όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με 

ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού 

αγώνα….» 

Όπως γίνεται αντιληπτό, δε νοείται ούτε «άσκηση ιατρικών καθηκόντων ή πράξεων» από μη 

ιατρό, ούτε ο ανωτέρω διαχωρισμός! Δυστυχώς είναι πολλά τα περιστατικά που αθλητές από άγνοια 

ή/και ελλειπή έλεγχο χάνουν την ζωή τους στο γήπεδο. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο και δεν 

κάνει διάκριση μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

74 παρ.3 του Ν. 3057/2002, ορίζεται μεταξύ άλλων και ότι με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς κάθε 

αθλητικής ομοσπονδίας τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την 

οργάνωση και την διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, η τήρηση δε 

των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους 

υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός 

μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους, οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί. 

Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να 

τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο κανονισμός αυτός αναπέμπεται 



στην οικεία ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να συμμορφωθεί, μέσα σε δέκα ημέρες 

από την αναπομπή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την 

τακτική επιχορήγηση της ομοσπονδίας.  

Από την γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι ο νόμος για τη μη 

συμμόρφωση και μη εναρμόνιση του Κανονισμού της εκάστοτε Ομοσπονδίας προς τις διατάξεις του 

Αθλητικού Νόμου, προβλέπει ως κύρωση κατ’ αυτής την αναστολή της τακτικής επιχορήγησής της. 

Κυρία Υπουργέ, 

Στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας του Κ.Α.Π. από εσάς, σας καλούμε έχοντας υψηλή αίσθηση 

ευθύνης, όπως ζητήσετε την άμεση τροποποίηση του εδαφίου β΄ της παραγράφου  2 του άρθρου 16 

του εν λόγω Κ.Α.Π., προκειμένου να αναπεμφθεί στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενόψει της φύσης του εν λόγω ζητήματος και της 

σπουδαιότητας προάσπισης της ζωής και της υγείας των αθλητών, θεωρούμε κα Υπουργέ, ότι 

όχι απλώς δύναστε αλλά υποχρεούστε να αναστείλετε την τακτική επιχορήγηση της 

συγκεκριμένης Ομοσπονδίας με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ζωής των νέων 

αθλητών.  

Παρακαλούμε, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα χρήζει άμεσης επίλυσης, καθώς 

αφορά στην διαφύλαξη της υγείας των αθλητών, όπως επανεξετάσετε την ερμηνεία της 

προαναφερόμενης διάταξης και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. 
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