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Πρos
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Α' rENlKEΣ ToΠoΘEΤΗΣΕlΣ

1. 'Exovταq υπδψη μαs Kαl τo o1θδιo vδμoυ

τoυ 19B3 δlατυπιbvoυμε Tην ατroρiα γlατi o
πληρθoτερog εκεivoq, κατα τη δlκη μαg &τroψη,
vδμog δεν πρoωθηΘηκε γlα ψdφloη ατrδ τη
Boυλη καl ακδμα γlατi o viog τεμαxioΘηκε qroν
ν. 1646186 ΚαI τov πρoτειvδμενo oημερα.

vio vδμo η
Πoλlτεiαs γlα

2. Δεν δlατυπδvowαl ρητα oτo

φlλooοφiα Kαt η σκoπoΘεoiα τηg
τηv εξυγiανση Καl μΙα αλλαγξι πΡoS τηv κατεΟθυvoη τoυ Avθρωπloτl κoδ-Kolvωνt κoυ oκoτroι)
απδ τov αvTαγωvlσTlκδ, εκμεταλλευτlκδ Αθλητloμδ τηq Blτρivαq Kαl Tηζ oρoφηs xωρig Θεμiλια πoυ υπαρ1εr oημερα.

3. ol Bαorκis αρXεs τoυ voμoσXEδloυ υπoδηλιbvoυv τηv πρoσπdΘεlα, με τroλΟ λiγη 6μωg
τδλμη, αλλαγηq oτα αΘλητlκd τrρξμαTα τoυ
τδπoυ μαs με Θετrκα μiτρα εκδημoκρατιoμoΦ
(αvolγμα Tωv σωμαTεiωv oτηv εYγραφη μελδv,
απλξ αvαλoγrκd, oυμμετo1η τωv αΘλητδv oτη
διoiκηoη των αθλητlκΦv oωματεiωv, εvδoεων
Kαιoμoσπovδlδv κλπ.) καιαυτδ εivαι Evα θετlκδ 6ημα πoυ γiνεταl με To voμoα1Eδlo.

4. To νoμoαxεδlo υπo8αΘμiζεl την πρooτrα-

θεlα τηq oργdvωoηg τoυ MαζlκoΟ ΑΘλητιoμoδ
και Θεoπiζει τρ6πoυq θξω απδ την αTroκεvτρωτικξ oργαvωoη τoυ ατ16 τoυg Δημoυq Kαl Tls
Kolvδτητεq, μ ε καθοδ ηγηoη, 6oηΘεlα, ετroτrτεiα
απδ τo Νoμδ καr oικovoμlκη ταγrlκη κdλυψη

απδ τo Yφυπoυργεio ΑθλητιoμoΟ.

5. ΑvτiΘετα ΘεoμoΘετεi, αxεδδv ατroκλεlατlκα
καt μ6νo, μiτρα για τηv αvdτrτυξη τoυ ΣωματεlακoΟ καt τoυ ΑθλητιoμoΟ υΨηληs ετriδooηq.
6. Δεv καΘoρiζεταr o τρδπog διαoOvδεoηq τoυ
MαζlκoΟ ΑΘλητloμoΟ με Tov ΑΘλητιoμδ υψηληs
επiδooηq, πρΦμα πoυ επl6εBαlΦνεl τlq υπoψiεq
μαsγlαTηv κατε0θυvoη τoυ ΑΘλητιoμoυ 6ιτρiναq.
7. Τo voμoα1θδlo δεv πρo6λiπει τiπoτα για τηv
επlσTημovlκη oτηρlξη τoυ Αθλητloμo0 Kαl Τηv
αvαπτυξη τηg Αθλητικηq θρευναq καl Eτrlαrξμηq.
8. Δεν ρυΘμiζovταl τα θθματα δlαθεoηg τακΤlκδv επιxoρηγηoεων πρoξ τoυζ αθλητlκoυg φoρεiq απδ τov Kρατlκδ Πρoυπoλoγroμδ καl τo

ΠPo-Πo.

πρoxωρεi oυoιαατlκd αrην εξυγiαvση τoυ
ετrαψελματrκo0 αθλητloμoΟ μioα ατrδ τo Νδμo.
10. Δεv πρoθλEπεl BoηΘεlα τηq Toτrlκη9 Αυτoδloiκηoηq με oιKovoμlκig επιxoρηγηoειq, τε1vικη
6oξΘεlα καl παραxδρηση Tωv αγωνlατικδv xΦρωV γlα αΘλητlκoΟg oκoπoδg.
Γεvlκd δμωg o v6μog καταργΦvταs τoν ν.75175
και πoλλεg αλλεq δlατdξεlg τoυ τrαρελθδwog, αναxρovtoτlκθg Kαι συvTηρητικiq, κρivεταl ατrδ την
'Evωoη
μαs ωξ κατ' αρ1ηv θετl κδq γlα τηv εξελl κτι_
κη πoρεiα τoυ Aθλητιoμo0 μαs ττρos τoυs
ΑvθρωπIαrlκo0g-KolvωvtκoΟq oκoπoυq καl τη δη_
μoκρατlκξ τoυ oργαvωoη, μ€oα ατα τrλαiolα τηs
κolvωvlκηg, olKovoμlκηq και πoλlτικηg oργαvιυ_
9. Δεv

σηt τoυ τδπoυ

μαq.

B'ToΠoΘETHΣEtΣ ΠΑΝΩ ΣTA ΑPΘPΑ ToY
Νo-

MoΣxEΔloY

Εlδrκδτερα παvω αrα αρΘρα Toυ πρoTεΙvδμεvoυ
voμoo1εδιoυ €1oυμε vα κdvoυμε T|s
πlo κατω τoπoΘετηoεlg.
'ΑΦρo 1 - sl
Σκoπδqτoυ ΣωματεlακoΟ αΘλητloμοΟ τrρ€πει
vα
.
εivαl η καλλriργεrα τωv εξαιρετiκδv oωματrκΦv,
ψυΧoπvευματlκιi:v καl αλλωv lκαvoτητωv τωv vθωv με Tηv επlδiωξη αθλητlκηg ετriδooηq
μ€oα ατrδ

δlκαiωμα τoυ YτroυργoΟ
γlα τov καΘoρloμo τωv
αΘληματωv πoυ oι αΘλητiq
μ'roρ"Jr rα εivαl

μiλη Δ.Σ. κλπ. xωρiq καvεvα-τrερlδρloμο.
YπooτηXoρηYηση δ,*α,ωμλτos fηφo, σToυζ

:λζ:_Ψ.n"
αt
ΛηTεζ.

'ΑρΘρο 12 5,
s 6,7, 8 και 9
Θετlκα τα πρo6λεπoμεvα απδ τlg
πlo τrαvω τrαραγραφoυg γlα Tηv εκπρooδπηoη iru oωματεiωv
ατα δργαvα τωv Εvδoεωv.
'ΑρΘρo 13 g
s
επloτημovlκα Θεμελlωμεvα τrρoγραμματα
Θ_ετlκη η πρδBλεψη
αoκηoηq_πρoπ^δvηoη g, αΘλ
γlα To δlκαiωμα ψηφoυ, vα
ηoη g *r,' oγλrrr, .rr,_
εκλεγoυv Kαl vα εκλiγovταl
oτημovlκδv μεΘδδωv καl oΟγxρouru
μελη τωv Εuιboεω, μoμεorr,
vo ol αvTlπρδοωπol. Επioηq oτo
μ..αρΘρo 21 5 3 (oπlσTημovlKα καταρτloμεvo τrρooωτrlκδ
τroυ δλα μooπoνδiεq).
αυτd Θα εξαoφαλiζoυv, περα ατrδ τηv
υψηλη 6lo- 'Αρθρo 20 1, 2, 3'
4, 5, 6 και 7
s
λoγlκξ oταΘμη καl Tηv oμαλη oωματ,η
αvαπτυ_
Θετlκεg ol τrρο6λεψεlζ
Υlα Tηv εκπρoσδτrηoη
ξηακδμα Kαlτη γεvlκη ΑvΘρωπloτlκη Παlδεiα καl
τωv ΕvΦoεωv oτη Γ.Σ. τωv oμooπovbrωv.
καλλrεργεrα τηq ατoμrκδτηταq τous.
'Αρθρo 29 1 καl
'ΑρΘρo 1 2
$
s2
Θετlκδτατη η τrρo6λεψη ωg εκλoγlκoΟ
oυoτηκαι η παρα1δρηοη αρ_
ξωoτη η Ιδρυoη γΑ
τηg απλξq αvαλoγlκηq o, δλα
τα
|o1os
δργαvα
μoδloτητωv γlα πoλλd θiματα ,ro, oroφ.ρovταl
δloΙκηoηq τoυ ΑΘλητloμoΟ. τo αρορo
σTo ν.σX. Πρεπεl δμωs τoπoθετηoη
29 ατroτεTωV μελΦv
η
Bα9η
τoυ
εκδημoκρατroμoΟ
τoυ
vα γivεταt με αξloκρατικα κρrτηρlα
ΑΘλητloμoυ.
'AρΘρo 33
Kαι'Tα μeλη αυ- }^εΙΨ
$ 1 καl 3
τd vα εivαt εlδlκoi επloτημovεs, στα
θεματα τηq
Διαπloτδvεταl η lσXυρη Θεo.η τωv ΠΑΕ
ΦΑ-Α δλωv τωv τρμiωv, Μαζrκob,ΑγωvlJτlκoυ
τωv ] 6
και
Α' Εθvlκηg κατηγoρiαζ
ΑθλητloμοΟ υψηληq επΙδooηq'καi
9^u1δωv
τη δ,oiκηoη 'ΑρΘρo 34 S l, z
συμμετoΧη
εκπρooωTroυ
η
τηζ
1γ._Ατrαoαiτητη
Θετlκη η πρδ6λεψη TωV παραγρ. 1
ΠΕΠΦΑ.
καr 2 γrα τlq
υτro_ψ
'Αρθρo 1 _
ηφlδτηTεζ σΤΙs oμ ooπoνδiεq.
s5
'AρΘρo 35
sγ
Θετlκη η πρδBλεψη γ^lα Tov αρlΘμδ τωv
ΣωμαΔlαπlαrδvεTαΙ
Kαlεδδ η lo.xυρη Θεoη τωv Π.Α.Ε.
τεiωv με τηv €vvolα δτl θα υτrαρxεl
πρδ6λεψη καl oτo Δ.Σ. τηq Ε.Π.o.
Θα πρoγραμματiζεταl
η KαTασt<ευη αvαλoγωv 'ΑρΘρo 37
Trρos Tov πληΘυoμδ αγωvlαrlκδv
xιbρωv γlα doκηΣτoυq
αγδvεq, ιboτε vα μηv υπαρxoυv δlακρioεlq.
_olKovoμlκoΟq π'oρoυq τηq ΕΠo δεv oυμ!n
φl
τrεριλαμBαvoVTαl ol επrxoρηγηo.,ξ
'ΑρΘρo 2 _
Γ.Γ.Α. καl
sI
Τo πoσoσTδ τoυ ΠPo-Πo.
'ηq
Θετlκδ αrol1εio εκδημoκρατloμoΟ τo
αvorγμα γlα 'ΑρΘρo 38 καl 39
Tηv εγYραφη ατrερlδρloτoυ αρlΘμoυ
μελδv η καM...nγ ιδlαΙτερη oργανωoη, τo oΟoτημα
ταργηoη τωv δlακρΙoεωvμεταξ0
τωv o.
f.λωu rorq, ΛoμεΛεlωv
τωv oμαδωv EΘvlκδv Πρωταδληματωv
orμμετoxη των αΘλητδv σTα Σωματεiα.
53,Ι
'ΑρΘρo 3 _
::,:η: rδlαiτερη ουμμετo1η ToUs σTα ο|γαvα τηq
s+
η oυvαμ η Toυ επαγγελματl κο Ο
1!9: -r:u:,ιi-lvεταl
η oυμμετoΧη ωζ μελιilv σε περlσ'Περloρloτlκη
υ
σΓη'
ΔI
oiκηoη τηq oμ ooπovδ iαq π ooδτερα
ατrδ δΟo oωματεΙα. Mπoρεi vα
Ι::-::9^1,ρo
εivαl ελεΟ- ooσφα|ρoυ
γενrκα.
θερη.η oυμμετoxη oε πoλλα
αoxoλoδvταl με To Ιδlo αΘλημα.
";μ;';;; τroυ δεv 'ΑρΘρo 42 $ 1 καl 2
Πlοτε0oμε δτl ol olκovoμlκεq δlαφoρiq
'ΑρΘρo5-s1,3καl 4
πou πρoκδπτoυv
μεταξΟ Τωv_ επαYγελματlcbv πoδooφo,_
Θετtκδτατη η σUμμετoΧη τωv αΘλητιbν
oτη δloi- ρloτδν Kαl Tωv Συλλδγωv
Kηση Τωv Σωματεiωv. Aρvητlκη
η ΠΑΕ καl ακδμα η
δμωs η τrρδ6λε- Tηρηση τωv
δρωv
τωv
oυμBαo.rr,
,ror rrρεπεt vα
ψη Tηζ oυμμετoxQg
ΙωρΙs ψηφo, η εκλoγη τωv oυvταοooνται μioα oτα πλαiolα τωv
εκτrρooδπωv με εvιαio
δκαrωματωv
ψηφoδθλτlo καl ακδμα τo τoυ αvθρδπoυ,
πρθπεt vα επtλOov.o' o.ro oρμo

!

'r,

δlα δlκααrηρlα καt με 6doη τo εργατoΟτrαλληλlκδ δiκαlo.
'ΑΦρο 52 s 1
o q1εδlαoμδq τoυ ετηoloυ σγ(rνιστlκoδ και αvατrrυξlακoΟ τrρoγΦμμοrros καl των δατrανδν
τrρiτrεl vα γivεταl απδ πqoμoαrrovδiεq σε συvεργαoiα με τη δlolκητlκη αρ1η τηg Γ.Γ.Α- και δ1l, δτrιυg τrρo8λiτrεταl ατrδ τo v.σx. To αtrriΘετo. Η
διoiκηαη vα ξεl τηv τελlκd €γκρloη.
'AΦρo 56 s 1-5
α) Eiμααrε αwiΘεrol με τη λετoυργiα Σ1oλιbv κατdρτηoη9 μεrεκτrαiδευoηs καl εm μδρφ<rloη s Τrρoτrovητδv ατrδ oτroloδξτroτε τrαΦYowα εκτδg τοrv
TEΦΑΑ τα oτroiα Θα ξoυν καl τηv ετrlατημovlκη
ευΘυvη.

6) Mε τηv ευθυvη των ΤEΦΑΑ μτroρεi vα ιδρυΘoυv Σxoλig 1αμηλδτερoυ ετrlτriδoυ τroυ να λεlτoυργoΦv μioα αro τrλαiolo τηg δρααrηριδτηταg
Toυs, καl γlα αvαλoγo xΦvo, γlα εκεiνoυq τroυ δεν

τlq δυvατδτητεs εττrσTημovlκιirv oτroυδιirν
αrα TΕΦΑΑ καl τroυ να xoρηγoδv δlτrλΦμmα γrα
την αvdληψη αvαλoγoυ τrρoΤroνηTlκoΟ 6ργoυ.
Υ) ol Tεxvlκoi αυτoi τωv αθληματωv, Trρoτrovητεg αv&λoγoυ τrρoTrovητlκoΟ iργoυ, vα oρiζovται
ωs τTρoτrovητiq Γ' κατηγoρiαg, vα μΤroρoδν Οoτε_
ρα ατro τrαρακoλoυΘηoη αxετl{ηg ετrrμδρφωσηζ
vα γivovrαι TrρoτrovηTiq B- κατηγoρiαq. Πoτi δ_
μωq δεv πρετrεl vα αvαYνωρiζowαι ωg Α' κατηγoρiαs αν δεv ατroκτηooυv δiτrλωμα
" Πανετrιοτημlακδv απoυδΦv αrα ΤΕΦΑΑ.
δ) Απαραδεχrη η τrρo8λετrδμεvη ατrδ To v.σΧ.
αvdληψη τηqευθυvηqτιοv Εθuκδvoμαδιοv και τωv
oμαδιυv Α' κατηγoρiαq ατrδ μη διπλωματoΟxoυg
τrρoτrovητθg των ΤΕΦΑΑ d Ανιilτατηg Σxoληq Φυoικηq ΑγωγQq τoυ εξιoτερlκoΟ.
ε) oι τrρoτroνητiq ετrioηq τrρiτrεl vα ξoυv ηΘlκη τrρooαrτrικδτητα, τriαrη αrα AΦριυτrlατικd αθλητlκd lδαvlκd, καl τoυq δlατrαrδαγιυγlκoδg
oκoτroΟq τoυ αΘλητloμoυ, να αoκεiταl ετroτrτεiα
αro εργo τoυq ατrδ εtδlκα δργανα τηq τroλlτεiαq,
vα εxoυv oυvε1ξ ετrrμδρφωoη καI ενημερωση με
ευΘδvη των TΕΦΑΑ.
αr) Δεv τrρετrεl vα τrρooλαμBανεταl τrρoτrovητηq oε oτroloδητroτε ετriτrεδo d κατηγoρiα εφ' δoov υτrαρ1εl πρooφoβ εργαoiαg τrrυxloυxoυ τωv
€xoυν

ΤΕΦΑΑ η αλληq Αvδτcrrηg Σ1oληg τoυ εξωτερlκoυ.

'ΑρΘρο 58
Εiμααrε α'rriθετol με τηv τrρδoληψη αλλoδατrδv
τrρoτrovητιbv σTls εΘνlκεq oμdδε5 αλλd καl σToυs

ΑΘλητlκoΟg Συλλδγoυg γrα λδγoυq'EΘvlκoΟg, olκovoμικoΟq, ψυxoλoγlκoΟg κλπ.
'ΑΦρα 59, 60,61 κλτr.
Να καθlερωΘoΟv καl vα ΘεoμoΘετηΘoΟv κρlτηρlα, περα ατrδ τηv εlδικη ικαvδτητα δlεOΘυvoηq
τιοv αγιbvωv Kαl τηv ατrδλυτη γνΦoη Tωv καvovloμιbv, δτrωq η μδρφ<οoη Kαl η τrvευματlκd καλλliρ_
γεlα, η αΘλητlκη παlδεiα, η ηΘlκη πρooωτrlκδτητα,
τo oυναioΘημα υψηληg ευΘOvηq και τiλoq πioτη
αrα ΑΦρωπlcrrlκα αΘλητlκd rδανtκα καl τoυq διαπαlδαγωγητlκoΟq oκoτroΟ5 τoυ ΑΘλητlαμoΟ.
'λρΘρo 73
Eiμαατε αvτiΘετoι με τα κivητρα αθλητrκηg αvατrτυξηg τroυ ε1oυv oxioη με Tηv εroαγωγη αΘλητδv αrηv τρlτo8αΘμlα εκπαiδευoη Χωρis εξεταoεlq.
Δη μ ιoυ ργoΟv δ lακρioεlq, ατrαραδεμεq oυvαλλαγis, xρημαTιoμδ, ηΘlκδ εκτrεoμδ, θiα καl τελlκd δεv
ατroδiδoυv τΙπoτα oτηv αθλητικη αvατrτυξη παρd μδvo τo 6δλεμα TωV πρωTαΘλητδv.
Απαρdδεγrα εivαt Tα τΤlo πdvω κivητρα, καt πρεπεl αμioωq vα KαTαργηΘoΟv, πoυ παραΧωρoυνταl σToυs vrκητεg των Σxoλlκδν αγιilvωv ωq
αvτlεκπαlδευτlκα καl ανTlτΤαrδαγωγlκα μεoα.
H Θioη μαs γlα κivητρα εivαl:
α) 'oλol vα δiνoυv τlq τrρo6λετrδμεvεq εξεταoεlg
καl αφoδ oυγκεvτρδσoυν TΤρoαγιbγrμη BαΘμoλoγiα vα επlδoτoΟvται με μδρIα BαΘμoλoγiαq αvαλoγα με τηv ανδτερη επiδooη τoυ η τη viκη τroυ
τriτυxαv oε ετrioημoυg αγιbvεq πoυ.πρo8λiπovταl απδ τo Νδμo, vα εlodγovTαl σTα TΕΦΑΑ-ΑEl,
αv η BαΘμoλoγiα των μαΘηματωv καl τηq επlδδTησηζ θα εivαr ioη τoυλξlσTov με τη θαθμoλoγiα
τoυ τελευταioυ εroαγoμEvoυ oτη Σxoλη TΙoυ επlΘuμoΟν να εloαxΘoΟν.
B) Να δiνovταl υπoτρoφiεζ γlα τls TΓρoπTυΧlακiq και μεTαπτυΧlακθg οτroυδθg, τrq εξεlδrκεΟoεlq
oτηv ΑΘλητικη ετrloτημη εφ' δoov υπαρxεl ετriδo_
ση σTlζ oπoυδig αυτiq.
Υ) No πρoτlμoΟvταl σToυs δloριoμoΟq γlα δημδoιεq Θioεlq Kαl vα ατroτελoΟν oι viκεg Toυζ Kρlτηρlα υτrηρεolακξζ Toυζ εξiλlξηq.
δ) Nα τoυq εξαoφαλiζεταl καl vα κατo1υρδvεταt oτrωoδητroτε η επαγγελματlκη τoυg απoKατdoταoη.
ε) Να τoυq δivoνταl ηθlκ€q αμolBεg.
'AΦρo 79 s 1
o λoγιoτlκδq καr διαxεlρloτrκδg ελεγxoq vα γi_
νεTαl ταKTIKα καl δxl ευκαlρlακα, Οcrrερα ατrδ εντoλη τoυ Πρωθυπoυργoυ η τηv irριυτo8oυλiα τωv

Πρoi'oταμεvωv Tωv Γραφεiωv Φυolκηq ΑγωYηs,
τα
l
δε απoτελΕσματα vα δημoolεοor'αi.

'AρΘρo s0 l
s
Nα oυμπληρωΘεi η παραγραφoq 1:
o...εoοδα πoυ πρoEρXovTαl απδ
τov oΠΑΠ, oΔlΕ, τov Kρατlκδ Πρouτroλoγlδμδ καl αλλεq
πηγiq τro_υ περlερxovταl o, αυτη irrn), γ,ατi καrα rη,
απoψη μαs ol δlατrΘEμεvεq τrloτιboilg δεu
επαρκoΟv γlα τηv υλlκoτε1vlκξ υπoδoμη,
τηv αvαπτυ!n 1", -τη λεlτoυργiα τoυ αΘλητloμoΟ μαζ π.Χ.
Σxoλlκδq Αθλητloμδq, Mαζικoq κλπ.
'ApΘρo 87
Nα γivεl θρευvα για Tls πρoυπoΘεoεlq
iδρυoηg
καl τov τρδπo λεlτoυργiαq τωv lδιωτlκδv:xoλιbv
Γυμvαoτlκξs Κα| vα ρυΘμloτoΟν τα θεματα
με Νδμo καl δxl απδφαση Toυ YπoυργoΟ.
'AρΘρo 89
ΔlαφωνoΟμε με Tηv πρoτ_avδμεvη απδ
τo v.σX.
oργαvωoη τoυ Mαζlκoδ ΑΘλητloμoυ.
Πroτε0oυμε δτl Οoτερα απδ ερευvα των
δεδoμθvωv τηg xΦραq μαs Kαl με Bαoη τα πoρioματα
Tηs καl Οoτερα ατrδ τηv εφαρμoγη
πεlραματlκδv
πρoγραμματωv vα γivει ΘεoμoΘθτηoη τoυ
η
MαζrκoΟ ΑθλητloμoΟ με vδμo πoυ θα λjvεl τα Θ€ματα τoυ δπωq εΙvαl o τρδπoq καr ευΘΟuη -δs
η
oργdvωoηq^ καl Tηs εφαρμoγηq/ o πρoγραμμαTloyδs, καΘoδξγηoQ, ξ επoπτεiα, επloTημovl_
η
!
κη oτηρlξη/ To πρoσωπtκδ, τl5 πιoτιbοεl5,
τηv
υλκoτεxvlκη υπoδoμη κλπ. πρo8ληματd
τoυ.
BαoIκα η Θθoη μαq εΙvαι:

με απαραiτηTo vα τoviooυμε δτl τrρωταρxlκδ αiτημ: μ1s εivαl η αμεoη τrρoΦΘηoη πρos
ψηφlση
απδ τη Boυλξ τo γρηγoρδ'.ρo, ,o,
voμooxeε,oυ
γlα vα γivεl επlτελoυq εvα ioτω πρΦτo οημo
γ,o
την εξυγiαvση Καt τηv πρδoδo ,o,
nΘληiloμoυ
μαs, πρos δφελoq τoυ ΛαoΟ καl τηg Νε-

1:γ^P'"
oΛα!αs
μαs.

.ΠtoτεΟoυμε δτl η αΘλητlκη ηγεoiα Θα τrρoxωρξoεl oτηv τrρoδΘηoη Toυ voμoσXεδΙoυ λαμ6αvovταq υ-τrδψη τηs Tlζ oκεψεlq, τlq Θεoεlg
Kαl τlζ
πρoταoεlq δλωv τωv πραγματικd εvδlαφερoμεvωv
πoυ Θα oυμBαλλoυv KαlσTηv υλoπoioη
rrρo-

'Evgoη

μαq εivαr oτη δlαΘεoη τoυ Yφυπoυρ!
γεΙoυ ΑΘλητroμo0 γlα καΘε_ Θετlκη πρooτrαΘεlα
γiα
τηv πραγμαTωση Tωv ΑvΘρωπroτlκιbv
- Kolvωvl-

κδν oτδ1ωv τoυ ΑΘλητloμoΟ.

Γlα τo Διolκητtκδ ΣυμBoΟλlo
Πρδεδρoq
o Γραμματεαq
Mπαμπηg Γoυvαρiδηg
Niκoq Tρlπδδηg

o

*

1. EυΘυvη oργαvωoη5 Kα| εφαρμoγξg
η Toπlκη
αυτoδroiκηoη αvαλoγεq ΑΘλητlκεq'iπlτρoτrεg
iKΑE.ΔΑE και τηv καθoδηγηoη *o, .λo.τεiα τωv

Ν.Α.E.).

2.'Ερευvα, TΤρoγραμματloμδq, καΘoδηγηoη,
ε_
τroπτεiα, πρooωτrlκ6. Elδlκδ ερευvητlκδ
*irrρo,
T.Ε.Φ.Α.Α. Kαι κεvTρlKη υτrηρεoiα απο
εlδlκoοξ iτrtoτημovεζ.
3. Εξεlδlκευμ€vo

πρooωπtκδ.

4. ΠroτΦoεrs γlα Tηv αvαπτυξη uλlκoτεxvrκηg

τroδoμηq Kαl Tη λεlτoυργΙα τoυ.

'rr

BλEψειi-lv τoυq.

υ_

5. Πρδ6λεψη γlα τo δtκαΙωμα oτηv
αΟξηoη τωv
εργαζoμivων καl κ0ρlα
iq.ορ*η6 xρδvoυ.
'ηq
Περα καl πdvω.τωv δoωv αvαφερoυμε,
Θεωρoυ

tj:")

1,.

*
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*

