
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπόψιν του Υφυπουργού 

Αθλητισμού) 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: «Ανάγκη ενίσχυσης της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της

ΕΠΟ»

Σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του

Ν.3057/2002 και το άρθρο 13 του Ν.3262/2004, οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν

από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και αθλητικών ανωνύμων εταιριών ή

αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβόμενων αθλητών, στην περίπτωση

που  δεν  ορίζεται  διαφορετικά  εντός  της  σύμβασης,  επιλύονται  από  τις  Επιτροπές

Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.  Οι  συγκεκριμένες  επιτροπές  είναι  πρωτοβάθμια και

δευτεροβάθμια όργανα, συνιστώνται και διέπονται από τα προβλεπόμενα σε κανονισμό

που, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου νόμου, δημοσιεύεται με απόφαση του αρμόδιου

Υπουργού  στην  εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  και  οι  τελεσίδικες  αποφάσεις  τους

αποτελούν δεδικασμένο κι είναι εκτελεστοί τίτλοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 904 παρ. 2

περιπτ. β του ΚΠολΔ.

Οι  επιτροπές  αυτές  συντίθενται,  οι  πρωτοβάθμιες  από  πέντε  μέλη,  έναν  Πρόεδρο

Πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, δύο Πρωτοδίκες της

πολιτικής  και  ποινικής  δικαιοσύνης,  ως  μέλη,  ένα  μέλος  του  ΔΣ  του  οικείου

επαγγελματικού  συνδέσμου  ή  της  οικείας  ολομέλειας  των  τμημάτων  αμειβόμενων

αθλητών και  έναν εκπρόσωπο των αθλητών,  ή  κατά  περίπτωση των προπονητών,  οι

δευτεροβάθμιες  είναι  επίσης  πενταμελείς,  έναν  Πρόεδρο  Εφετών  της  πολιτικής  και

ποινικής δικαιοσύνης,  ως Πρόεδρο,  δύο εφέτες  πολιτικής και  ποινικής δικαιοσύνης ως

μέλη, ένα μέλος του ΔΣ της οικείας ομοσπονδίας και έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή

κατά περίπτωση των προπονητών.



Στην  περίπτωση  του  ποδοσφαίρου,  αν  ανατρέξουμε  στο  Δικονομικό  Κανονισμό  της

ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ, στο άρθρο 4 αναφέρεται πως η ΠΕΕΟΔ αποτελείται από έναν πρόεδρο

κι  έναν αναπληρωτή πρόεδρο που είναι  ανώτεροι  ή ανώτατοι  δικαστικοί  λειτουργοί  εν

ενεργεία ή όχι.

Παράλληλα,  την  περίοδο  των  περιορισμών  και  των  μέτρων  για  τον  περιορισμό  της

πανδημίας η συζήτηση υποθέσεων οικονομικών διαφορών είχε ανασταλεί.

Μάλιστα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών με ανακοίνωση του

στις 26/5/2020 κατήγγειλε πως η ΕΠΟ καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΕΕΟΔ καθυστερούν

εσκεμμένα την απόδοση δικαιοσύνης,  με  τον τελευταίο  να απέχει  πεισματικά από την

εκτέλεση των καθηκόντων του, παρά τις έντονες πιέσεις και εκκλήσεις των αντιπροσώπων

των  αθλητών,  αρνούμενος  να  προσδιορίσει  δικάσιμο  για  τις  ήδη  δεκάδες  εκκρεμείς

προσφυγές ενώπιον της Επιτροπής, ενώ αρνείται, χωρίς έννομη δικαιολογία, τη συζήτηση

των υποθέσεων είτε  με  τηλεδιάσκεψη είτε  με  φυσική  παρουσία,  μολονότι  η  ΕΠΟ έχει

επανέλθει σε πλήρη λειτουργία από 18/5/2020.

Παρά τις διαμαρτυρίες, τον αυξημένο αριθμό υποθέσεων προς συζήτηση καθώς και το

γεγονός πως σύντομα ξεκινάει η μεταγραφική περίοδος η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με

τη μέρα.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν ώστε να ενισχυθεί η ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ

με νέους δικαστικούς λειτουργούς;

2. Σε ποιες κινήσεις θα προβούν ώστε να έχουμε ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης και

να μην χάσουν τη μεταγραφική περίοδο οι αθλητές; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα


