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ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  

ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των 
σωματείων μελών της, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος με το οποίο  
εκφράζει τη σθεναρή εναντίωσή της και την κάθετη αντίδρασή της στην πρόσφατα εκδοθείσα 
απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας.  
Είναι πασιφανές ότι οι Ανώτατοι δικαστές αγνοούν πλήρως την υπερπροσπάθεια που 
καταβάλουν ανά την Ελλάδα νέα παιδιά προκειμένου να αθληθούν σε επίπεδο πρωταθλητισμού 
και να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις παγκοσμίως εκπροσωπώντας την Ελλάδα.  
 
Σε μία χώρα, η οποία κλυδωνίζεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, ο 
αθλητισμός παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα ελάχιστα προπύργια ανάπτυξης και αξιών, στο 
οποίο στρέφονται οι νέοι με αυταπάρνηση, με ζήλο και με προσήλωση. Το επίπεδο του 
πρωταθλητισμού - θα έπρεπε να γνωρίζουν οι κυρίες και κύριοι δικαστές – απαιτεί πολύωρες 
προπονήσεις, ειδική διατροφή και πρόγραμμα αυστηρής πειθαρχίας.  
Είναι λοιπόν απόλυτα φυσικό, ένας νέος, που αφιερώνει πολλές ώρες στον αθλητισμό να μην 
μπορεί να συναγωνιστεί στις εξετάσεις με κάποιον, ο οποίος δεν αθλείται. Αυτή την αδικία έχει 
καλύψει ο νομοθέτης μοριοδοτώντας τους αθλητές, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά παγκοσμίως 
ακόμα και σε χώρες περισσότερο προηγμένες όπως οι Η.Π.Α., οι οποίες προωθούν τον 
αθλητισμό σε τεράστιο βαθμό. Έτσι, οι αθλητές ανά την υφήλιο μορφώνονται ενώ παράλληλα 
ασχολούνται με την κλίση του αθλητικού τους ταλέντου.  
 
Είναι παρήγορο το γεγονός ότι οι δικαστικές αποφάσεις στην χώρα μας αποτελούν δευτερογενή 
πηγή δικαίου και ως εκ τούτου δεν είναι δεσμευτικές για κανέναν.  
Μάλιστα η Κυβέρνηση, έχει ήδη διαχωρίσει τη θέση της αποδοκιμάζοντας τη δικαστική 
απόφαση του ΣτΕ γεγονός που θεωρούμε πολύ θετικό.   
 
Εμείς στην ΕΟΧΑ φρονούμε πως πρόκειται για μία “ατυχή στιγμή” που επιχειρεί να πλήξει τον 
ερασιτεχνικό πολιτισμό του αθλητισμού και αποτυγχάνει να αφουγκραστεί την αγωνία, τον 
αγώνα, τις θυσίες, τα έξοδα και την αφιέρωση που καταβάλλουν οι νέοι αθλητές αλλά και οι 
γονείς τους.  
Από κάθε θέση και με κάθε τρόπο θα συνεχίσουμε να εναντιωνόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις 
που στρέφονται κατά του ερασιτεχνικού αθλητισμού συστρατευόμενοι με την Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή και όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες,  ενστερνιζόμενοι απόλυτα τη ρήση του 
Αριστοτέλη «Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο, από την ίση μεταχείριση των ανίσων». 
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