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Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Αρµοδιότητα και έναυσµα έρευνας
O Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ.
9 του Συντάγµατος και το νόµο 3094/2003, ιδίως δε στο πλαίσιο της αποστολής του ως
Συνήγορος του Παιδιού, εξέτασε αναφορές πολιτών σχετικά µε την πραγµατοποίηση
µεταγραφών ανήλικων αθλητών από και προς σωµατεία διαφόρων αθληµάτων. Στο
πλαίσιο αυτό διαµεσολάβησε σε αρκετές περιπτώσεις προς τη διοίκηση των σωµατείων
αλλά και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, την
ανάγκη εκσυγχρονισµού της αθλητικής νοµοθεσίας, ειδικά ως προς το πλαίσιο που
τίθεται για την πραγµατοποίηση των µεταγραφών. Επειδή µέχρι σήµερα δεν έχουν
υπάρξει νοµοθετικές εξελίξεις στον τοµέα αυτό, συντάσσεται το παρόν Πόρισµα µε τις
κύριες διαπιστώσεις και προτάσεις της Αρχής.

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Η Ελληνική Αθλητική Νοµοθεσία
Μετά την περίοδο της δικτατορίας, µε την αποκατάσταση του νόµιµου πολιτεύµατος
και υπό το Σύνταγµα του 1975, που όρισε στο άρθρο 16 παρ. 9 ότι: «Ο αθλητισµός
τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί
και ελέγχει τις ενώσεις αθλητικών σωµατείων κάθε είδους, όπως νόµος ορίζει…»,
εκδόθηκε ο ν. 75/19751 περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισµού. Σε αυτόν,
καταρχήν «επανατοποθετήθηκε ο Ελληνικός Αθλητισµός τουλάχιστον σε
δηµοκρατικές βάσεις2..» και επιπλέον προσδιορίστηκαν σε αδρές γραµµές οι κύριοι
άξονες του κρατικού ενδιαφέροντος για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό (εκτός των όσων
έχουν να κάνουν µε τα σχολεία) που εν πολλοίς ισχύουν και σήµερα.
Συγκεκριµένα, βάσει του παραπάνω νόµου:
•

Βασικός φορέας ανάπτυξης εξωσχολικής αθλητικής δραστηριότητας παραµένει
το σωµατείο του Αστικού Kώδικα (άρθρα 78 επ.), που ιδρύεται µε τέτοιο
σκοπό, διακρινοµένου πλήρως του µέλους του σωµατείου από τους αθλητές του
σωµατείου (άρθρα 2-7).

•

Οι όροι των εγγραφών και µεταγραφών αθλητών στα σωµατεία «οιουδήποτε
κλάδου αθλήσεως» ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 20 παρ. 3).

•

Το κράτος ενισχύει µε επιχορηγήσεις τόσο τις ενώσεις σωµατείων όσο και τα
ίδια τα σωµατεία (άρθρο 24).

•

Τα σωµατεία πρέπει να έχουν µια υποτυπώδη οικονοµική διαχείριση.
Υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να συντάσσουν κατ’ έτος
προϋπολογισµό, στον οποίο να καταγράφεται όλη η οικονοµική τους
δραστηριότητα (άρθρο 12).
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•

Ορίζονται κίνητρα για τους αθλητές που διακρίνονται στα αγωνίσµατά τους
(άρθρο 42).

•

Ιδρύεται το Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών ∆ιαφορών, ως
δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση των διαφορών µεταξύ των διαφόρων
αθλητικών υποκειµένων (άρθρο 38). Οι µεταγραφές και οι διαφορές που
γεννώνται εξ αιτίας τους εµπίπτουν ρητά στην αρµοδιότητά του (άρθρο 39).

Οι επιλογές του νοµοθέτη να στηρίξει τους συλλόγους, χωρίς να λάβει ιδιαίτερη
µέριµνα για τους αθλητές και τους προπονητές, αιτιολογούνται από το γεγονός ότι την
εποχή εκείνη (1975):
•

ίσχυε ο Αστικός Κώδικας του 1946 και τα παιδιά αντιµετωπίζονταν ως πλήρως
ετεροκαθοριζόµενα µέλη της οικογένειας, υπό την «εξουσία» του πατέρα, µε
περιορισµένα δικαιώµατα

•

το κράτος χρηµατοδοτούσε τον αθλητισµό µέσω των (αθλητικών) δοµών του,
άρα ενδιαφερόταν να έχει αξιόπιστους συνοµιλητές-λήπτες των κρατικών
χρηµάτων

•

κυριαρχούσε στους αθλητικούς χώρους η ιδέα της ιδιαίτερης συλλογικότητας,
δηλαδή του στενού δεσµού µεταξύ των αθλητών και του συλλόγου στον οποίο
εντάσσονταν, ενώ παράλληλα ο αθλητισµός ήταν ερασιτεχνικός.

Με βάση το ανωτέρω βασικό θεσµικό πλαίσιο3 αναπτύχθηκε ο ερασιτεχνικόςεξωσχολικός αθλητισµός κατά τα επόµενα έτη. Το 1980, εκφράζοντας τις νέες
συνθήκες και αντιλήψεις στον χώρο, το ποδόσφαιρο (µόνο) κατέστη επαγγελµατικό
(ν.879/1979 περί ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιριών) αλλά η αναπτυσσόµενη επιρροή
του επαγγελµατισµού ήταν φανερή και σε άλλα αθλήµατα.
Σηµειωτέον ότι καθ όλη την δεκαετία του΄80 η κρατική επιχορήγηση προς τους
αθλητικούς φορείς, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, αυξήθηκε αλµατωδώς
(βλ. προϋπολογισµούς ΓΓΑ που αυξάνονται κατακόρυφα), όπως και η βαρύτητα των
χρηµατοδοτήσεων των αθλητικών οµοσπονδιών. Σταδιακά, στους πιο µαζικούς
αθλητικούς χώρους (µπάσκετ, βόλεϋ, στίβος, κολύµβηση, πόλο), µε δεδοµένη την
έντονη επιρροή από τα διεθνή πρότυπα περί εισόδου των επιχειρήσεων, της διαφήµισης
και του επαγγελµατισµού στον αθλητισµό, οι συνθήκες συµµετοχής των αθλητών
µεταβλήθηκαν, περιλαµβάνοντας πλέον οικονοµικές συναλλαγές, συγκαλυµµένα ή
απροκάλυπτα.
Στη δεκαετία του ΄90, µε διαπιστωµένη την αναγκαιότητα µεταρρύθµισης της
αθλητικής νοµοθεσίας4 πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές αρχικά µε το ν. 1958/1991 (που
ρύθµισε την ίδρυση τµηµάτων αµειβόµενων αθλητών και σε άλλα αθλήµατα, ενώ
προσδιόρισε τον τρόπο λειτουργίας των αθλητικών ανωνύµων εταιριών). Επειδή οι
θεσµικές προβλέψεις σύντοµα κατέστησαν ανεπαρκείς, λόγω των εξελίξεων, τελικά
επαναπροσδιορίστηκαν µε τον ν. 2725/19995.
Συνοπτικά, οι καταλυτικές µεταβολές που έγιναν κατά την 25ετία 1975-1999 και
επηρέασαν τις αθλητικές δραστηριότητες ήταν οι εξής:
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•

Θεσµοθέτηση νέων ρυθµίσεων στον Αστικό Κώδικα (ν. 1329/83), µε τις οποίες
τα παιδιά αναγνωρίζονται ως προσωπικότητες σε ανάπτυξη και όχι ως
παθητικοί δέκτες της πατρικής εξουσίας (1983).

•

∆ιεθνής αναγνώριση των δικαιωµάτων των παιδιών, µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση του
ΟΗΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή το 1992 (ν.2101/92).

•

Μεταβολή του κυρίαρχου µοντέλου διεθνώς αλλά και στον ελληνικό
αθλητισµό, από ερασιτεχνικό /ηµιεπαγγελµατικό σε αµιγώς επαγγελµατικό6 και
ραγδαία είσοδος στο χώρο του αθλητισµού των εµπορικών συµφερόντων.

•

Γενικότερη µεταβολή της αντίληψης περί αθλητισµού, από εξωεπαγγελµατική
ψυχαγωγική δραστηριότητα σε επένδυση, κατά την εφηβική ηλικία, µε
κατεύθυνση την επαγγελµατική αποκατάσταση κατά τη νεανική ηλικία.

2. Ο Νόµος 2725/1999
Το 1999, παρουσιάζοντας το νέο νόµο µετά την ψήφιση του από τη Βουλή, ο
εισηγητής του υφυπουργός Αθλητισµού δήλωσε ότι «πρόκειται για µια γενναία
µεταρρύθµιση που θέτει γερά θεσµικά θεµέλια για την ανάπτυξη τόσο του ερασιτεχνικού
όσο και του επαγγελµατικού αθλητισµού, ενώ ικανοποιεί ένα πολύχρονο αίτηµα του
αθλητικού κόσµου». Ωστόσο, ο νέος νόµος που συνιστά έκτοτε, µε µικρές
τροποποιήσεις, το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο, εξακολουθεί να έχει σηµαντικές
αδυναµίες, ιδίως στο επίπεδο των σχέσεων των συλλόγων µε νέους αθλητές µε
υπέρµετρη δέσµευση των ανηλίκων αθλητών.
α) Ως προς τους ανήλικους αθλητές, δεδοµένου ότι ο νόµος δεν έχει λάβει υπόψη του
τις γενικές αρχές και τις ειδικότερες συναφείς διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν. 2101/1992), καίτοι η τελευταία έχει αυξηµένη τυπική ισχύ
έναντι της λοιπής εθνικής νοµοθεσίας και
β) Ως προς την επιλογή του νοµοθέτη να προστατεύει τους συλλόγους έναντι των
αθλητών, παρά τις σηµαντικές αλλαγές που επήλθαν στο συνολικό τοπίο του
αθλητισµού, οι οποίες µετέβαλαν την αποστολή των συλλόγων.
Οι διατάξεις του ν. 2725/99 για τις µεταγραφές, ουσιαστικά επαναλαµβάνουν τη
φιλοσοφία του ν. 75/1975, δεσµεύοντας υπερβολικά τους αθλητές µε τους
συλλόγους, στους οποίους έτυχε να εγγραφούν για πρώτη φορά.
Ειδικότερα:
Η σχετική διάταξη περιέχεται στο Κεφάλαιο Ε΄ του νόµου 2725/1999, στο άρθρο 33
και έχει ως εξής:
«∆ικαιώµατα - Υποχρεώσεις αθλητών
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε
τµήµα αµειβόµενων αθλητών αθλητικού σωµατείου ή σε αθλητική ανώνυµη εταιρεία.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόµου, η αγωνιστική
δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελµατικής αθλητικής
δραστηριότητας. Οικονοµικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωµατεία,
6
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ενώσεις ή οµοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους
δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονοµικά ανταλλάγµατα, κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος νόµου. Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών
σωµατείων καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού
κανονισµού της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας».
Ειδικά, για τις µεταγραφές ορίζεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου (33):
«Με τους ειδικούς κανονισµούς του άρθρου 27 του παρόντος νόµου καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις εγγραφών και µεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους,
καθώς και η διαδικασία και τα αρµόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές
επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια µίας µόνο µεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο,
µε εξαίρεση τις µεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες µπορεί να
ορίζεται άλλη µεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια της µεταγραφικής περιόδου δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες. Μεταξύ των όρων και των
προϋποθέσεων των µεταγραφών συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις
µεταγραφής λόγω συναίνεσης σωµατείου, αποδέσµευσης, αγωνιστικής απραξίας,
µετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελµατικούς λόγους του ίδιου ή των
γονέων του, λόγω ελεύθερης µεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισµένη ηλικία
και λόγω διάλυσης σωµατείου ή αναστολής δραστηριότητας τµήµατός του ή
απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του. Η συµφωνία µεταγραφής αθλητή από αθλητικό
σωµατείο σε άλλο µε συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και µε οικονοµικό
αντάλλαγµα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του
αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον
αναλογούντα φόρο προστιθεµένης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωµατείων. Οι ανωτέρω κανονισµοί, κατά το µέρος που
αφορούν διατάξεις για εγγραφές και µεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να
τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόµο έγκρισή τους».
Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι:
Για να λάβει µεταγραφή ανήλικος αθλητής, χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου
του, πρέπει διαζευκτικά ή σωρευτικά να συµβαίνουν τα παρακάτω:
•

Να µην λάβει µέρος σε επίσηµους αγώνες (πρωταθλήµατα) για 2 συνεχή έτη

•
Να µετοικήσει σε περιοχή µακρινή για λόγους σπουδών ή επαγγελµατικούς
του ιδίου ή των γονέων του
•
Να διαλυθεί το σωµατείο ή να αναστείλει τη δραστηριότητα του
συγκεκριµένου τµήµατος ή να χάσει την ειδική αθλητική του αναγνώριση.
Οι παραπάνω λόγοι καταγράφονται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, κάτι που σηµαίνει
ότι δεν µπορεί να προστεθεί κάποιος άλλος πέραν των αναφεροµένων. Επίσης µπορούν
να χαρακτηρισθούν ως εξαιρετικά αυστηροί, καθώς επιτρέπουν την µεταγραφή µόνο
όταν υπάρχουν συγκεκριµένοι αντικειµενικοί παράγοντες (µετοίκηση του αθλητή / της
οικογένειάς του ή παύση λειτουργίας του σωµατείου) ή όταν ο αθλητής δεν λαµβάνει
µέρος σε επίσηµους αγώνες για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε σοβαρές συνέπειες στο
ηθικό και την αθλητική του πορεία. Η τόσο έντονη δέσµευση των ανηλίκων αθλητών
σε ερασιτεχνικά σωµατεία δεν µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογηµένη και βρίσκεται σε
αναντιστοιχία µε τις ανάγκες και την διαδικασία ανάπτυξης της προσωπικότητας των
ανηλίκων αθλητών κατά την περίοδο αυτή της ζωής τους.
Κινούµενο πάντως στα πλαίσια του αθλητικού νόµου και των γενικών αρχών του
δικαίου, το υφιστάµενο από το 1975 Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών
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∆ιαφορών (ΑΣΕΑ∆), το οποίο συνέχισε να ασκεί τις ίδιες αρµοδιότητες (άρθρα 123128 νόµου), έχει ήδη διαπλάσει µε τις αποφάσεις του µία ακόµη περίπτωση, όταν η
µεταγραφή γίνεται για «σοβαρό λόγο»7 ο οποίος εξακριβώνεται κατά περίπτωση.
∆ηλαδή µπορεί να δοθεί άδεια για κατ’ εξαίρεση µεταγραφή ανηλίκου αθλητή χωρίς τη
συναίνεση του σωµατείου του, εφόσον οι ασκούντες την επιµέλεια του, ως νόµιµοι
εκπρόσωποί του, προσφύγουν στο ΑΣΕΑ∆ επικαλούµενοι και (προπαντός)
αποδεικνύοντας «σοβαρό λόγο».
Με βάση τα παραπάνω, η µόνη σοβαρή εναλλακτική επιλογή που διαθέτει ο επιθυµών
να µεταγραφεί, αν δεν υπάρχει συναίνεση του σωµατείου του, είναι να προσφύγει στο
ΑΣΕΑ∆, να επικαλεστεί την ύπαρξη σοβαρού λόγου, τον οποίο οφείλει και να
αποδείξει πειστικά προς το δικαιοδοτικό όργανο. Η διαδικασία αυτή ενώπιον του
ΑΣΕΑ∆, µπορεί µεν να είναι διοικητική8 και όχι δικαστική, αλλά σαφώς αποτελεί
σοβαρή νοµική διαδικασία, στην οποία απαιτείται η υποστήριξη δικηγόρου µε
εξειδικευµένες γνώσεις αθλητικού δικαίου. Ακόµη άλλωστε και στο επίπεδο της
ουσίας, γίνεται εύκολα κατανοητή η εξαιρετική δυσχέρεια απόδειξης του «σοβαρού
λόγου» που διασπά την ψυχική σχέση αθλητή-συλλόγου, γεγονός που προκύπτει
σαφώς από τη µελέτη των σχετικών αποφάσεων, όπου διαπιστώνεται η ιδιαίτερα
συσταλτική ερµηνεία του όρου από το αρµόδιο όργανο .

3. Η ∆ιεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν. 2101/1992)
Στη Σύµβαση, που αποτελεί νόµο αυξηµένης τυπικής ισχύος, ορίζεται µεταξύ άλλων:
α) «1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από
δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις
διοικητικές αρχές ή από τα νοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται πρώτιστα υπόψη
το συµφέρον του παιδιού» (άρθρο 3 παρ. 1, βλ. ανάλογη διατύπωση στο άρθ. 24 του
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
β) «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωµα στην ανάπαυση και
στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση µε ψυχαγωγικά παιχνίδια
και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη
συµµετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή» (άρθρο 31 παρ. 1).
γ) «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το
δικαίωµα έκφρασης της γνώµης του σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που το αφορά,
λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και το βαθµό
ωριµότητάς του» (άρθο 12).
Σηµειωτέον ότι το άρθρο 12 θεωρείται µια από τις θεµελιώδεις διατάξεις της
Σύµβασης, καθώς αποτελεί το πραγµατικό προαπαιτούµενο για την άσκηση
πολλών από τα υπόλοιπα δικαιώµατα. Με βάση την παραπάνω διατύπωση ανάγεται
πλέον σε νοµικό κανόνα η προσέγγιση ότι οι ανήλικοι ορισµένης ηλικίας διαθέτουν
ικανότητα κρίσης και δικαιούνται να αυτοπροσδιορίζονται και να συγκαθορίζουν,
από κοινού µε τους λοιπούς ενδιαφεροµένους, το µέλλον τους. Το πεδίο εφαρµογής
7

Αποφάσεις ΑΣΕΑ∆ 118/1989, 25/1990, 74/1990, 95/1990, 14/1991, 92/1991, 110/1991, 20/1992 κ.ά..
Ειδικά στην πρώτη, αναγνωρίζεται ως σοβαρός λόγος που επιτρέπει την ελεύθερη µεταγραφή το βαρύ
ψυχολογικό κλίµα που αναστέλλει την αθλητική δραστηριότητα ανήλικων αθλητών.
8
Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, το ΑΣΕΑ∆ είναι διοικητικό όργανο µε δικαιοδοτική λειτουργία, οι δε
αποφάσεις του ως διοικητικές πράξεις, προσβάλλονται ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.
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της διάταξης καταλαµβάνει όχι µόνο τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες,
αλλά και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία τυπική ή άτυπη, αρκεί να εµπλέκεται
ευθέως σ’ αυτήν ανήλικο πρόσωπο. Η διάταξη µάλιστα του άρθρου 12 επιβάλλει
στα Κράτη µέλη της Σύµβασης συγκεκριµένη υποχρέωση, εξακολουθεί δηλαδή να
υφίσταται ακόµη και όταν ο εθνικός νοµοθέτης σιωπά.
Το δικαίωµα του άρθρου 12 συνάδει απολύτως µε τα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1
του Συντάγµατος, που επιβάλλουν τον σεβασµό και την προστασία της αξίας του
ανθρώπου και κατοχυρώνουν το δικαίωµα καθενός να αναπτύσσει ελεύθερα την
προσωπικότητά του. Με δεδοµένο ότι το θεµελιώδες δικαίωµα του
αυτοπροσδιορισµού, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τη φυσιολογική
ανάπτυξη του ανηλίκου, θα πρέπει να αποτελεί και πρωταρχικό κριτήριο κατά τη
λήψη αποφάσεων που τον αφορούν, όπως εκείνων που καθορίζουν, το εάν θα
εξακολουθήσει ή όχι να αθλείται ερασιτεχνικά σε ορισµένο σωµατείο ή θα
µεταγραφεί σε άλλο. Η ελευθερία της βούλησης του παιδιού, ιδιαίτερα σε έναν
τοµέα που σχετίζεται άµεσα µε την ψυχαγωγία και την οµαλή ψυχοσωµατική του
ανάπτυξη, αποτελεί τον θεµέλιο λίθο ώστε να µη µετατρέπεται ο ανήλικος αθλητής
σε όµηρο των διοικητικών αποφάσεων και θύµα των αθλητικών συµφερόντων. Βλ.
σχετικά και το Σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 (General Comment No
12/2009, “Το δικαίωµα ακρόασης του παιδιού”9).
δ) «1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα του παιδιού στην
ελευθερία του να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά» (άρθρο 15)
Το άρθρο αυτό, σε συνδυασµό µε το άρθρο 12, κατοχυρώνει το δικαίωµα κάθε
παιδιού να συµµετέχει στην επιλογή των όρων συµµετοχής του σε συλλόγους και
άλλα συλλογικά σχήµατα µε γνώµονα το συµφέρον του, και να µη δεσµεύεται
απόλυτα από επιλογές που έχουν κάνει οι ασκούντες την επιµέλειά του, ούτε να
υποχρεώνεται σε αναγκαστική αποχή από αθλητικές δραστηριότητες εξ αιτίας των
επιλογών αυτών.
ε) «1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού να
προστατεύεται από την οικονοµική εκµετάλλευση και από την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που µπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την
εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική ή
κοινωνική ανάπτυξή του». (άρθρο 32)
στ) «Τα συµβαλλόµενα κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη µορφή
εκµετάλλευσης επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευηµερίας του» (άρθρο 36).
Οι τελευταίες δύο διατάξεις, σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις της διεθνούς και
εθνικής νοµοθεσίας για θέµατα παιδικής εργασίας, θέτουν το γενικό περιοριστικό
πλαίσιο των όρων ένταξης των ανηλίκων σε επιχειρήσεις ή άλλες επικερδείς
δραστηριότητες, υπογραµµίζοντας την ανάγκη προστασίας του παιδιού από
πρόσωπα / παράγοντες που επιδιώκουν να το αξιοποιήσουν εµπορευµατικά ή να
πραγµατοποιήσουν διαφόρων µορφών κέρδη από την δραστηριότητά του σε βάρος
της εκπαίδευσης, της υγείας και της εν γένει ανάπτυξής του.
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Στο Σχόλιο (CRC/C/GC/12, 20/7/2009) γίνεται ρητή αναφορά και στην υποχρέωση κατοχύρωσης του
δικαιώµατος ακρόασης των απόψεων του παιδιού στον τοµέα του αθλητισµού (σελ.25).
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4. Οι ρυθµίσεις του ν. 2725/1999 περί µεταγραφών ανήλικων αθλητών υπό το
πρίσµα της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν. 2101/1992)
Η µελέτη του αθλητικού ν. 2725/1999, υπό το πρίσµα των παραπάνω διατάξεων και
του συνολικού πνεύµατος της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,
αναδεικνύει τον εξαιρετικά περιοριστικό χαρακτήρα των ειδικών ρυθµίσεων για την
πραγµατοποίηση µεταγραφών των ανήλικων αθλητών, στο βαθµό που δεν λαµβάνεται
επαρκώς υπόψη το στοιχείο της ανηλικότητας και δεν ενσωµατώνονται σχετικές
ρυθµίσεις, σε συµφωνία µε τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις των κρατών για την
προστασία και το σεβασµό της παιδικής ηλικίας.
Συνοπτικά, επισηµαίνεται ότι:
•
Στην ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, δεν προβλέπεται διαδικασία ακρόασης
της γνώµης του ανήλικου αθλητή για θέµα που προφανώς τον αφορά άµεσα, ούτε και
υποχρέωση των εµπλεκόµενων φορέων να λάβουν υπόψη τη γνώµη αυτή και, φυσικά,
να εξετάσουν το ζήτηµα υπό το πρίσµα της προστασίας του υπέρτατου συµφέροντος
του παιδιού. Οι νεαροί αθλητές αντιµετωπίζονται ως παθητικά πρόσωπα, που δεν
δικαιούνται να έχουν λόγο επί της ποιότητας της άθλησης που τους παρέχεται, ούτε για
τους όρους λειτουργίας των συλλόγων, στους οποίους η απόφαση του γονιού τους
κάποια στιγµή τους ενέταξε και οι οποίοι πιθανόν να µην ταιριάζουν καθόλου στην
προσωπικότητα ή στις προσδοκίες τους. Μια τέτοια ρύθµιση εµφανίζεται ως ιδιαίτερα
αυστηρή, ιδίως µάλιστα όταν, σύµφωνα και µε τον ελληνικό Αστικό Κώδικα, οι
ανήλικοι στο 14ο έτος της ηλικίας τους µπορούν να διαθέτουν ελεύθερα ότι κερδίζουν
από την προσωπική τους εργασία ή τους δόθηκε για να το χρησιµοποιούν ή για να το
διαθέτουν ελεύθερα (άρθρο 135 Α.Κ.) ενώ οι ανήλικοι που έχουν συµπληρώσει το 15ο
έτος της ηλικίας τους µπορούν να συνάψουν σύµβαση εργασίας ως εργαζόµενοι, µε τη
γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιµέλειά τους (άρθρο 136 Α.Κ.).
•
Η προβλεπόµενη υπερβολική δέσµευση ενός ανηλίκου στον σύλλογο όπου
αρχικά ενεγράφη, συχνά ευκαιριακά, και η απαγόρευση της µεταγραφής του, σε σηµείο
µάλιστα που να οδηγεί στην αναγκαστική αποχή από συµµετοχή σε αθλητικές
οργανώσεις επί διετία, προκειµένου να λάβει µεταγραφή, µπορεί να οδηγήσει σε
παραβίαση των δικαιωµάτων του στην ψυχαγωγία και την οµαλή σωµατική και
ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του, που πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα σε κάθε αθλητική
δραστηριότητα του παιδιού.
•
Στις ειδικές διατάξεις για τη µεταγραφή ανήλικων αθλητών δεν προβλέπεται
ούτε προκρίνεται µε άλλο (έµµεσο) τρόπο το κριτήριο του συµφέροντος του ανηλίκου,
παρά τη σαφή υποχρέωση που απορρέει από τη Σύµβαση. Αντίθετα, οι ρυθµίσεις υπέρ
των συλλόγων και σε βάρος των αθλητών, δηµιουργούν ένα πλέγµα σχέσεων που
αναδεικνύουν σε κυρίαρχους τους «αθλητικούς παράγοντες», όσους δηλαδή
εµπλέκονται στη διοίκηση των σωµατείων. οι οποίοι µπορούν εύκολα να
χρησιµοποιούν τους αθλητές προς ίδιον όφελος (των συλλόγων τους αλλά και των
ίδιων ατοµικά). ∆ίνεται δηλαδή από το ισχύον πλαίσιο η δυνατότητα στο σωµατείο να
ξεχωρίζει τους ταλαντούχους ανήλικους αθλητές και να συναλλάσσεται οικονοµικά µε
τρίτους σχετικά µε τη µεταγραφή τους, αδιαφορώντας για τις πραγµατικές επιθυµίες,
τις ανάγκες και γενικότερα την ευηµερία τους.
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Γ. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. Συνέπειες της υπέρµετρης δέσµευσης µεταγραφών για τους ανήλικους αθλητές
Από τη διερεύνηση των αναφορών που υποβλήθηκαν και τα στοιχεία που
προσκοµίσθηκαν από αναφεροµένους, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι,
πράγµατι, η ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία αφήνει περιθώρια εκµετάλλευσης των
ανήλικων αθλητών, δεσµεύοντάς τους υπέρµετρα.
Παράλληλα, η µη λήψη υπόψη και φυσικά η µη ενσωµάτωση στο ν. 2725/1999 των
επιταγών της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, όπως επισηµάνθηκε
παραπάνω, οδηγεί συχνά στην πράξη σε παραβίαση σειράς δικαιωµάτων των
ανηλίκων, αλλοιώνοντας την ιδιαίτερη φύση του αθλητισµού, η οποία θα έπρεπε να
διασφαλίζεται ιδιαίτερα όταν τα υποκείµενα είναι ανήλικα.. Σηµαντικός αριθµός
ανηλίκων βιώνουν ιδιαίτερο άγχος λόγω των πολύ αυστηρών όρων δέσµευσής τους
στα αθλητικά σωµατεία, στα οποία εγγράφηκαν αρχικά, σε διαφορετικές συνθήκες από
αυτές που καθορίζουν τις τρέχουσες ανάγκες τους. Επίσης, σε περιπτώσεις που η
σχέση του παιδιού µε προπονητή ή άλλον παράγοντα του σωµατείου έχει διαρραγεί για
οποιουσδήποτε λόγους, και το σωµατείο αρνείται να δώσει την συγκατάθεσή του για
µεταγραφή του ανήλικου αθλητή σε άλλο σύλλογο, συχνά παρατηρείται το φαινόµενο
ο/η ανήλικος/-η αθλητής / αθλήτρια να απογοητεύεται και να αποσύρεται από την
αθλητική δράση, µε σοβαρές συνέπειες στην υγιή ανάπτυξη και την άσκηση των
δικαιωµάτων του/της.
2. Λοιπές προβληµατικές διαστάσεις των ρυθµίσεων περί µεταγραφών ανήλικων
αθλητών: απουσία ελέγχων, οικονοµική διάσταση
Η εξέταση των αναφορών από την Αρχή, πέραν του ζητήµατος του µη σεβασµού των
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των ανήλικων αθλητών, ανέδειξε και άλλα δύο κρίσιµα
σηµεία εύνοιας του νοµοθέτη προς τα αθλητικά σωµατεία, εις βάρος των ανήλικων
αθλητών, µε συνέπειες στην ενδεχόµενη ανάπτυξη διαπλοκής συµφερόντων.
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 2725/99, οι λεπτοµερείς όροι για τη διεξαγωγή των
αθληµάτων και µεταξύ αυτών και για τη διενέργεια των µεταγραφών, θεσπίζονταιεξειδικεύονται από τις αθλητικές οµοσπονδίες µε κανονισµούς τους, κάτι που είναι
σύµφωνο και µε τις διεθνείς συνθήκες περί αυτοτέλειας των αθλητικών φορέων. Το
πρόβληµα όµως προκύπτει από το γεγονός ότι η αρµόδια κρατική αρχή (Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού) δεν έχει προβεί εδώ και χρόνια σε έλεγχο νοµιµότητας µιας
σειράς κανονισµών οµοσπονδιών (πχ ποδοσφαίρου, κολύµβησης κλπ), µε αποτέλεσµα
αυτοί να εφαρµόζονται άνευ σαφούς κρατικής επικύρωσης (λόγω της διάταξης που
ορίζει την νοµιµοποίησή τους µετά την άπρακτη πάροδο διµήνου προθεσµίας),
δηµιουργώντας µια de facto κατάσταση νοµιµότητας. Η απουσία ελέγχων ωστόσο
αφήνει ακόµη ευρύτερο περιθώριο στα σωµατεία για εισαγωγή ακόµη αυστηρότερων
και, ενδεχοµένως, καταχρηστικών περιορισµών, σε βάρος των ανήλικων αθλητών.
2) Επειδή η µεταγραφή, κατά το άρθρο 33 παρ. 3 «… επιτρέπεται και µε οικονοµικό
αντάλλαγµα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του
αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον
αναλογούντα φόρο προστιθεµένης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωµατείων», χρειάζεται ένας ασφυκτικός έλεγχος εκ
µέρους των κρατικών αρχών, τόσο για την επακριβή τήρηση των όρων καταβολής των
χρηµάτων όσο και για τη µη χρήση της νοµοθετικής πρόβλεψης µε εκβιαστικό τρόπο.
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Τα συναρµόδια υπουργεία (Πολιτισµού και Οικονοµικών), παρά τη ρητή συνταγµατική
επιταγή του άρθρου 16 παρ. 9 («Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις
αθλητικών σωµατείων κάθε είδους..»), ατυχώς δεν επέδειξαν µέχρι σήµερα τη δέουσα
επιµέλεια, µε αποτέλεσµα να µην έχει εκδοθεί επί σειρά ετών η ΚΥΑ για τη σύσταση
του αρµόδιου συµβουλίου οικονοµικών ελέγχων (άρθρο 52 νόµου), µε τελική συνέπεια
να µην διεξάγεται έλεγχος και οι σύλλογοι να είναι εντελώς ανέλεγκτοι στις τέτοιου
τύπου δραστηριότητές τους.
Η απουσία ελέγχου της τήρησης έστω και στα στοιχειώδη (κατάθεση ποσού στα ταµεία
του συλλόγου και έκδοση σχετικού φορολογικού στοιχείου) της ήδη προβληµατικής
διαδικασίας, φαίνεται πως έχει δυσµενείς επιπτώσεις στους αθλητικούς χώρους, µε
πολλούς παράγοντες να εκβιάζουν για τη λήψη χρηµατικού ανταλλάγµατος (είτε προς
όφελός τους είτε προς όφελος του συλλόγου τους), προκειµένου να συναινέσουν στη
µεταγραφή, η οποία αλλιώς δεν παραχωρείται.
Από όσα εκτίθενται παραπάνω προκύπτει η ευνοϊκή στάση της Πολιτείας έναντι των
συλλόγων χωρίς αντίστοιχη διασφάλιση των ανήλικων ιδίως µελών τους, φαίνεται
να δηµιούργησε τους όρους για την εκµετάλλευση των ταλαντούχων νεαρών
αθλητών από επιτήδειους αθλητικούς παράγοντες. Παράλληλα, η αδράνειά της να
συστήσει κατάλληλο ελεγκτικό µηχανισµό συνεπάγεται εν τοις πράγµασι ανοχή
έκνοµων οικονοµικών δραστηριοτήτων που, εκτός των άλλων (προσβολή
προσωπικότητας και παραβίαση άλλων δικαιωµάτων των ανηλίκων), συνιστούν
φοροδιαφυγή.
Η σοβαρότητα και η ένταση του προβλήµατος, που εκτέθηκε παραπάνω, δεν
διαπιστώθηκε µόνο από τον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς,
όπως φαίνεται και από το περιεχόµενο της Λευκής Βίβλου για τον αθλητισµό
[COM(2007)391/11-7-2007]. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εισαγωγή της Βίβλου
σηµειώνεται µεταξύ άλλων ότι: «…ο αθλητισµός αντιµετωπίζει επίσης νέες απειλές και
προκλήσεις που προκύπτουν για την ευρωπαϊκή κοινωνία, όπως η εµπορική πίεση, η
εκµετάλλευση νεαρών παικτών, το ντόπινγκ, ο ρατσισµός, η βία, η διαφθορά και το
ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος».

∆. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλίας για την
αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ των εµπλεκοµένων, δηλαδή των συµφερόντων
των συλλόγων µε τα δικαιώµατα των ανήλικων αθλητών, που πρέπει να
εξασφαλισθούν, καθώς συνδέονται µε την οµαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Αυτό δεν αποτελεί µια ενέργεια διακριτικής ευχέρειας αλλά ενέργεια που επιβάλλεται
για την εναρµόνιση της υφιστάµενης αθλητικής νοµοθεσίας µε τα οριζόµενα στη
Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Παιδιού και τις συνταγµατικές διατάξεις περί
προστασίας της παιδικής ηλικίας.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την εξέταση από την πολιτική ηγεσία
των παρακάτω εκδοχών νοµοθετικών ρυθµίσεων:
Α) Τα συµβόλαια που υπογράφονται και αφορούν ανήλικους αθλητές να έχουν
µέγιστη διάρκεια ενός έτους, παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στους
αθλητές και τους γονείς τους να επιλέξουν άλλο σύλλογο µετά την πάροδο του χρόνου
αυτού. Εναλλακτικά, προτείνεται να γίνεται διάκριση µεταξύ διαφορετικών µορφών
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συµµετοχής-ένταξης ανηλίκου σε έναν αθλητικό σύλλογο. Να διακρίνεται δηλαδή η
υπογραφή απλού δελτίου από την υπογραφή δελτίου-συµβολαίου, µε το πρώτο να έχει
περιορισµένη χρονική διάρκεια δέσµευσης (π.χ. 9 µηνών), ώστε να δίνεται η ευκαιρία
στον αθλητή και στην οικογένεια του για επανεξέταση της κατάστασης (αθλητική
δραστηριότητα, συµπεριφορές προπονητών-παραγόντων κ.λπ.) προς το συµφέρον του
παιδιού.
Β) Να προσδιοριστεί συγκεκριµένα στον νόµο και να διευρυνθεί αρκετά η έννοια
του «σοβαρού λόγου» για την πραγµατοποίηση µεταγραφών, ώστε να καλύπτει πολύ
περισσότερες περιπτώσεις από τις σηµερινές, µε καταγραφή ενδεικτικών περιπτώσεων,
όπως:
-προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου από συµπεριφορά προπονητών ή παραγόντων ή
λοιπών συνεργατών-εργαζοµένων του σωµατείου (φυσικοθεραπευτών, φυλάκων κ.λπ.),
-προσβολή των συµφερόντων του ανηλίκου από συµπεριφορά προπονητών ή
παραγόντων ή λοιπών συνεργατών-εργαζοµένων του σωµατείου,
-κλονισµός της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ αθλητή και προπονητή,
-απουσία κλίµατος συνεργασίας εντός της οµάδας-σωµατείου και θεµιτής ανάπτυξης
της προσωπικότητας του ανήλικου αθλητή (µια βελτίωση δηλαδή του
αναγνωριζόµενου σήµερα «βαρέος ψυχολογικού κλίµατος»),
-κυριαρχία αθέµιτων πρακτικών και συµπεριφορών εντός της οµάδας-σωµατείου.
Επιπροσθέτως, πρέπει να µην απαιτείται πλήρης απόδειξη της στοιχειοθέτησης των
παραπάνω λόγων, αλλά να αρκεί η απλή πιθανολόγηση.
Γ) Να προβλεφθεί ένας πιο ευέλικτος µηχανισµός εξέτασης των σοβαρών λόγων,
που επιτρέπουν την πραγµατοποίηση µεταγραφών ανήλικων αθλητών, ώστε να µην
απαιτείται προσφυγή του αιτουµένου στο (δευτεροβάθµιο όργανο) ΑΣΕΑ∆ και
ενώπιόν του να χρειάζεται να αποδείξει µε στοιχεία, τα οποία είναι συνήθως τεχνικά ή
πολλές φορές δυσεύρετα ή δυσαπόδεικτα, ότι υφίσταται «σοβαρός λόγος» µεταγραφής.
Σε µια τέτοια κατεύθυνση, θα µπορούσε να προβλεφθεί ενδεχοµένως η σύσταση
τριµελούς επιτροπής, σε επίπεδο τοπικής αθλητικής ένωσης, αποτελούµενης από έναν
γυµναστή/προπονητή του συγκεκριµένου αθλήµατος, έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης
Πολιτισµού-Αθλητισµού της οικείας Περιφέρειας και οπωσδήποτε, έναν ψυχολόγο
(π.χ. υπάλληλο της Περιφέρειας ή άλλου δηµόσιου φορέα). Έργο της επιτροπής θα
είναι να εξετάζει όλα τα αιτήµατα µεταγραφής, λαµβάνοντας υπόψη και τη γνώµη του
ανήλικου αθλητή και να τα ικανοποιεί όταν διαπιστώνει ότι έχει κλονιστεί η σχέση
εµπιστοσύνης µεταξύ συλλόγου-αθλητή ή όταν διαπιστώνει ότι η συνέχιση της
παραµονής δεν είναι προς το συµφέρον του παιδιού.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, για τη συνεπή τήρηση των οριζοµένων στην ∆ιεθνή
Σύµβαση αλλά και των βασικών αρχών του Αστικού ∆ικαίου περί προσωπικότητας και
προφανώς του άρθρου 5 του Συντάγµατος, επιβάλλεται µε την ενηλικίωση του
ανήλικου αθλητή, να έχει ο τελευταίος το δικαίωµα επανεξέτασης της επιλογής
σωµατείου που έγινε κάποια στιγµή και υπό συγκεκριµένες συνθήκες µε ευθύνη
των γονέων του και να µπορεί να µεταγράφεται ελεύθερα ή να µένει στον αθλητικό
σύλλογο της αρεσκείας του.
Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αναφορές που εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη
***/2005 για όρους διεξαγωγής αγώνων κολύµβησης που αποδίδουν οφέλη στους
αθλητές (µόρια για είσοδο σε ΑΕΙ)
***/2007 για όρους αναγνώρισης αγώνων ιστιοπλοίας που αποδίδουν οφέλη σε
αθλητές
***/2007 µεταγραφή αθλητών ποδοσφαίρου µε εκβιασµό για παροχή ανταλλάγµατος
***/2007 για όρους µεταγραφής αθλητών ποδοσφαίρου
***/2008 για όρους µεταγραφής αθλητριών µπάσκετ
***/2009 για όρους µεταγραφής αθλητών κολύµβησης
***/2010 όροι συµµετοχής σε αθλητική δραστηριότητα (κολύµβηση)
***/2011 για όρους µεταγραφής αθλητών µπάσκετ
***/2011 για όρους µεταγραφής αθλητών ποδοσφαίρου
***/2011 για όρους µεταγραφής αθλητριών.
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