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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/29.9.2021 

  

Πρόταση ΣΑΜΑΕ για συμμετοχή ΟΜΑΕ και λοιπών ομοσπονδιών μη ολυμπιακών 

αθλημάτων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 

 

Σε συνέχεια πρόσφατων προτάσεων του Συνδέσμου μας, οι οποίες ήδη εξετάζονται από τα 

αρμόδια όργανα, διατυπώνουμε δημόσια την πρότασή μας για ανάληψη των απαραίτητων 

πρωτοβουλιών από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) και την 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για συμμετοχή στην ΕΟΕ και όλων των αθλητικώς 

αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών μη ολυμπιακών αθλημάτων.  

 

Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

έχουν αναγνωριστεί 28 αθλητικές ομοσπονδίες ολυμπιακών αθλημάτων, που συμμετέχουν 

με εκπροσώπους τους στην ΕΟΕ, και 20 αθλητικές ομοσπονδίες μη ολυμπιακών 

αθλημάτων, μεταξύ των οποίων και η ΟΜΑΕ, που δεν συμμετέχουν με εκπροσώπους τους 

στην ΕΟΕ.  

 

Η πρότασή μας αυτή βρίσκεται πρώτα από όλα σε συμφωνία με όσα ισχύουν διεθνώς για το 

ζήτημα, με ενδεικτικό παράδειγμα αυτό της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής (CNOSF), στην 

οποία συμμετέχουν συνολικά 108 αθλητικές ομοσπονδίες (ολυμπιακών και μη αθλημάτων) 

μέσω εκπροσώπων τους σε 3 όργανα: τη Γενική Συνέλευση, το (αντίστοιχο με την Ολομέλεια 

της ΕΟΕ) Συμβούλιο Διοίκησης και την (αντίστοιχη με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΕ) 

Εκτελεστική Επιτροπή (επισυνάπτονται  το καταστατικό της CNOSF και σχετικές αναρτήσεις 

από την ιστοσελίδα της).  

 

Η πρότασή μας αυτή θα ενισχύσει σημαντικά σε θεσμικό επίπεδο το ρόλο της ΟΜΑΕ και 

αντιστοίχως και των λοιπών ομοσπονδιών μη ολυμπιακών αθλημάτων ως συνομιλητών 

ισότιμων με όλες τις άλλες ομοσπονδίες ολυμπιακών αθλημάτων για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν την οργάνωση του αθλητισμού σε εθνικό επίπεδο.  
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Θεωρούμε ότι καθίσταται επιβεβλημένο η πρότασή μας αυτή να αξιολογηθεί από τα αρμόδια 

όργανα, όχι μόνο προς εναρμόνιση με τα διεθνώς ισχύοντα και προς παροχή ίσων 

δικαιωμάτων και ευκαιριών σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα, αλλά και προς 

κατοχύρωση πλουραλισμού απόψεων και προτάσεων και έμπρακτη αποδοχή του 

σημαντικότατου ρόλου και της πολύ μεγάλης επιτυχίας και αναγνώρισης που έχουν και 

πολλά μη ολυμπιακά αθλήματα παγκοσμίως, όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι 

μοτοσυκλέτες, πολλές πολεμικές τέχνες κ.ά.  

 

Ήδη η πρόσφατη, εύλογη και αυτονόητη πολύ μεγάλη επιτυχία της επαναφοράς του Ράλλυ 

Ακρόπολις αποδεικνύει ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, όχι απλώς δεν θα πρέπει να απέχει 

από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε αυτά 

και μάλιστα με ουσιώδη και αποφασιστικό ρόλο.  

 


