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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/2021 

Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης ωφελιμότητας εγγραφής μέλους στην ΚΟΞ, με 

βάση το άρθρο 5.4 του Καταστατικού της ΚΟΞ. 

 

Το ΔΣ κατά τη διαδικασία εξέτασης αίτησης νέου μέλους, πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρει 

το άρθρο 5.3, 5.4 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 1/2019, σε εφαρμογή του άρθρου 5.4 -

παραγράφου «Απόρριψη Αίτησης», θα λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω: 

Ακατάλληλες-ανεπαρκείς εγκαταστάσεις: Εξετάζεται η καταλληλότητα της δηλωμένης έδρας, 

μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και με βάση την εγκύκλιο 1/2019 που αφορά τους 

«Ενδείκτες Έδρας Σωματείων». Ο χώρος θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή προπόνηση του 

ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων αθλητών (20), όπως καθορίζει το άρθρο 5.3 (στ). Λοιπά όπως 

καθορίζει το άρθρο 5.4 (δ). 

 

Ακαταλληλότητα προπονητή: Εξετάζεται εάν ο προπονητής, κατά το χρόνο της αίτησης, έχει 

εγγραφεί στο μητρώο προπονητών της ΚΟΞ, του έχει απονεμηθεί Εθνική κατηγορία και έχει έγκυρη 

Εθνική άδεια Προπονητή. Λοιπά όπως καθορίζουν τα άρθρα 5.3 (ζ) & 5.4 (γ).  

 

Μεγάλος αριθμός σωματείων ενεργοποιημένων στο άθλημα στην ίδια επαρχία: Εξετάζεται η 

βιωσιμότητα, η ωφελιμότητα και η αναγκαιότητα εγγραφής νέου μέλους, απαντώντας στα 

παρακάτω ερωτήματα: 

• Εξυπηρετούνται οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΚΟΞ; 

• Με βάση την ετήσια κρατική χορηγία στο κεφάλαιο «Ανάπτυξη Βάσης», μπορεί να στηρίξει 

αποτελεσματικά η ΚΟΞ όλα τα μέλη της; 

• Συγκριτικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά άλλων χωρών ή/και πόλεων και τα ήδη 

εγγεγραμμένα μέλη, δικαιολογείται η εγγραφή νέου μέλους; 

• Θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι αθλητές από άλλο ενεργοποιημένο σωματείο; 

•  Θα μπορούσε ο προπονητής να απασχοληθεί σε άλλο ενεργοποιημένο σωματείο ή 

πανεπιστήμιο; 

Επιπλέον, στη βάση των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί ένεκα της πανδημίας του 

COVID19, θα λαμβάνεται υπόψη η μείωση του αριθμού των αθλητών στα ήδη υφιστάμενα 

σωματεία μέλη και η δυσκολία στην ανταπόκριση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, λόγω των 

μέτρων κατά της πανδημίας. 

 

Τα πιο πάνω αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις οποίες το ΔΣ της ΚΟΞ θα αξιολογεί 

και ανάλογα θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει νέες αιτήσεις σωματείων μελών. 

 

Εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΞ την 17/04/2021. 


