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ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999.
Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
*** ΠΡΟΟΥΖ: Βι.ΚΑΗ Ν.4049/2012"Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηφπηλγθ, ησλ
πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο",ΦΔΚ Α 35/23.2.2012.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:χκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α 35/23.2.2012)
νξίδεηαη φηη:"ηα ζπιινγηθά φξγαλα (ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο) πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε
ζπκκεηνρή, είηε σο κειψλ είηε σο γξακκαηέσλ, κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ, είλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ππάιιεινη ζπλδεφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα, ζε θάζε πεξίπησζε,
πξνζφληα."
*** Βι. θαη ξπζκίζεηο Ν.3708/2009 (ΦΔΚ Α 210).
*** ΠΡΟΟΥΖ : Με ην άξζξν 78 παξ.1-2 Ν.3057/2002,νξίδεηαη φηη:
"1. Ώπνπ ζην θείκελν ηνπ Ν. 2725/1999 αλαθέξεηαη ν "αξκφδηνο γηα ηνλ
Αζιεηηζκφ Τπνπξγφο" λνείηαη ν Τπνπ
ξγφο Πνιηηηζκνχ
2. Ώπνπ ζην θείκελν ηνπ Ν. 2725/1999 αλαθέξεηαη ν "Ο.Π.Α.Π." λνείηαη ή
αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκί
.Π.Α.Π. Α.Δ."
Βι.θαη ινηπέο ξπζκίζεηο Ν.3057/2002
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ 4 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999,
νξίδεηαη φηη:
"4. Ώπνπ ζην λ. 2725/1999,φπσο απηφο ηζρχεη,αλαθέξεηαη ν φξνο
"επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο" λνείηαη ε "επαγγεικαηηθή έλσζε".
*** ΠΡΟΟΥΖ: Βι. ζρ. θαη Ν.3262/2004
*** ΠΡΟΟΥΖ: Βι. θαη άξζξν 29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999.
***Βιέπε θαη ΤΑ 25026/11-29.6.2009 (ΦΔΚ Β΄1271/29.6.2009) "Δγγξαθή αζιεηψλ
κε αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ζηνλ εηδηθφ πίλαθα δηαθξίζεσλ ηεο Γ.Γ.Α. ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2725/1999 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3708/2008."
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Πεξί ηεο ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ
34 ηνπ παξφληνο λφκνπ βιέπε ζρεηηθά ζηηο ππ' αξηζκ. 674/2009, 675/2009,
676/2009, 677/2009 απνθάζεηο ΣΔ.
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή :
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ΣΜΖΜΑ Α`
ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`
ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ
Αξζξν 1
Δλλνηα - θνπφο
Αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 θαη επφκελα ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή
θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηεο γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθνχο αγψλεο.
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Αξζξν 2
Μέιε
1. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ νξίδεηαη ζε είθνζη
(20). Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα Μέιε ή άιιεο
παξφκνηεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνλέκεηαη ν ηίηινο ηνπ
επηηίκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ, ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ, ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ζσκαηείν ή
ζηνλ αζιεηηζκφ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ είλαη απεξηφξηζηνο.
Γηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ είλαη άθπξεο.
2. Καζέλαο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα
εγγξαθεί σο κέινο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλνδεπφκελε απφ πξφηαζε δχν (2)
κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη έγθξηζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ παξέρεηαη κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
απηή, ε έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζεσξείηαη φηη έρεη απηνδηθαίσο
παξαζρεζεί θαη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εγγξαθεί σο κέινο ηνu ζσκαηείνπ ηελ
εμεθνζηή εκέξα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ εγγξαθή απηή εθδίδεηαη
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα κελ εγθξίλεη ην αίηεκα
εγγξαθήο ελδηαθεξνκέλνπ σο κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ. Καηά ηεο πξάμεο απηήο ή ηεο
παξάιεηςεο έθδνζεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα
αζθήζεη αγσγή ζην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, κε ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία
είηε γηα αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ηνπ είηε επηπιένλ γηα ηελ
θαηαδίθε ηνπ ζσκαηείνπ ζε δήισζε βνχιεζεο.
3. Γελ απαηηείηαη ε πξφηαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνθεηκέλνπ πεξί
εγγξαθήο αζιεηψλ ζην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθνπλ θαη νη νπνίνη έρνπλ επηηχρεη
πξψηε έσο φγδνε λίθε ζε νιπκπηαθνχο αγψλεο ή παγθφζκηα ή παλεπξσπατθά
πξσηαζιήκαηα, πξψηε έσο ηξίηε λίθε ζε κεζνγεηαθνχο θαη ζε βαιθαληθνχο αγψλεο
ή πξψηε έσο ηpίηε λίθε ζε παλειιήληνπο αγψλεο.
4. Σα Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ, πιελ ησλ ηδξπηηθψλ, κεηά πάξνδν ελφο (1) έηνπο
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απφ ηελ εγγξαθή ηνπο, απνθηνχλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα
φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ.
5. Ζ δηαγξαθή θαη ε απνβνιή κέινπο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
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Αξζξν 3
Κσιχκαηα εγγξαθήο - Πεξηνξηζκνί
"1. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή κέινο ησλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο ζσκαηείνπ, έλσζεο, νκνζπνλδίαο, επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ή
αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο ή εηδηθφο ζπλεξγάηεο απηψλ, νχηε κπνξεί λα
αλαιάβεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή απφθαζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ νπνηαδήπνηε
αξκνδηφηεηα ή έξγν, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε, δηνίθεζε ή δηαρείξηζε
ηνπ θνξέα:
α) Οπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
β) Οπνηνο έρεη παξαπεκθζεί ζην δηθαζηήξην γηα θαθνχξγεκα κε θιεηήξην
ζέζπηζκα ζχκθσλα κε ην Ν. 663/1977, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή κε ηειεζίδηθν
βνχιεπκα ή έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο, θαζψο θαη
φπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απφθαζε πνπ εθδφζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είηε ζε "πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1)
έηνπο" είηε, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο πνηλήο, γηα ηα
πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ή γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο
ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, θαηαζθνπεία,
θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία,
δσξνιεςία, παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, έγθιεκα θαηά
ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,
παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, πεξί φπισλ θαη πεξί κεζαδφλησλ.
***Οη ιέμεηο «πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ» αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε
κε ην άξζξν 19 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012.
( Δάλ κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηαηάρζεθε ε αλαζηνιή εθηειέζεσο ηεο
πνηλήο (άξζξα 99, 100 θαη 100Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα) ην θψιπκα παχεη λα
ηζρχεη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαζηνιήο, εθηφο εάλ απηή άξζεθε ή αλαθιήζεθε
θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα).
*** Σν εληφο ( )ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ.β` ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ην άξζξν 29
παξ.5 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
γ) Οπνηνο έρεη ζηεξεζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε.
δ) Οπνηνο έρεη ηηκσξεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ηηκσξία."
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*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.1 Ν.2858/2000 ΦΔΚ Α
247/7.11.2000.
"Σα θσιχκαηα ηεο πεξίπησζεο β` ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Α.Δ.). Αλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ θσιχκαηα ζε
νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο κεηφρνπο ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, δελ επηηξέπεηαη λα
ρνξεγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 77Α. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα
ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ηηο δηνξγαλψηξηεο αξρέο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή νπνηαζδήπνηε Α.Α.Δ.
ή Σ.Α.Α. ζε αζιεηηθή δηνξγάλσζε. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, επηβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζηελ ππαίηηα
αζιεηηθή νκνζπνλδία ή δηνξγαλψηξηα αξρή, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α., πξφζηηκν, πνζνχ απφ εθαηφ ρηιηάδεο
(100.000) επξψ έσο έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ. Γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο
εθηέιεζεο θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, απαηηείηαη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ε πξνεγνχκελε θαηαβνιή
ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ πξνζηίκνπ πνπ έρεη επηβιεζεί."
***Σα εληνο "" εδάθηα πξνζηέζεαθλ κε ην άξζξν 19 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012.
"2. Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο νκαδηθνχ αζιήκαηνο, Μέιε ησλ
νηθείσλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ θαη νη ελ ελεξγεία πξνπνλεηέο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ
άζιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη Μέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ
ίδην θιάδν άζιεζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο δηαηηεηή, ελ
ελεξγεία ή κε, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αξραηξεζίεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
έλσζεο ή νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο γηα ηελ αλάδεημε δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ή άιινπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ή εθπξνζψπεζεο, πξηλ απφ
ηελ παξέιεπζε ηξηψλ πιήξσλ εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ηα κεηξψα ηνπ
ζπλδέζκνπ δηαηηεηψλ ζηνλ νπνίν αλήθε. Ζ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ
πηζηνπνηείηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
ζπλδέζκνπ, ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο. Ζ θαηά
παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπκκεηνρή ζε αξραηξεζίεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
έλσζεο ή νκνζπνλδίαο θαη ε ηπρφλ εθινγή είλαη απηνδίθαηα άθπξεο. Ωο
δηαηηεηέο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, ζεσξνχληαη επίζεο νη
επφπηεο, νη ζεκεησηέο, νη θξηηέο, νη ρξνλνκέηξεο, νη αθέηεο, νη παξαηεξεηέο,
θαζψο θαη φζνη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν
νκαδηθνχ αζιήκαηνο."
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.12 άξζξ.20 Ν.2947/2001,
ΦΔΚ Α 228/9.10.2001.
3. Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θαη
φζνη άιινη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν αηνκηθνχ αζιήκαηνο, Μέιε ησλ
νηθείσλ ζπλδέζκσλ, κπνξνχλ λα είλαη Μέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί
ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα είλαη Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ή ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ νχηε λα είλαη
αληηπξφζσπνη ηνπ ζε ππεξθείκελεο ελψζεηο ή νκνζπνλδίεο. "Σν θψιπκα ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο θξηηέο ησλ
αζιεκάησλ ηεο ζθνπνβνιήο, ηνπ δαηξηθίνπ, ηνπ αγσληζηηθνχ κπξηληδ θαη ηνπ
αεξαζιεηηζκνχ."
*** Σν ηειεπηαίν εδαθην ηεο παξ.3 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 73 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
4. Αζιεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνΘέζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ
έηνο κεηά ηελ ηειεπηνία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα. Δπίζεκνο
αζιεηηθφο νγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή
νκνζπνλδία ή δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζή ηεο.
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"5. Καη` εμαίξεζε, νη αζιεηέο ησλ αζιεκάησλ ηεο ζθνπνβνιήο, ηνπ γθνιθ, ηνπ
κπηιηάξδνπ, ηνπ κπφνπιηγθ, ηεο νξεηβαζίαο θαη αλαξξίρεζεο, ηνπ παγθξαηίνπ,
ηεο ηππαζίαο, ηνπ αεξαζιεηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη νη αζιεηέο ησλ
κεραλνθίλεησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ άζιεζεο απηψλ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη
σο Μέιε ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο θαη λα
κεηέρνπλ ζην Γ.. θαη ζηα άιια φξγαλα απηνχ, ππεξθείκελσλ ελψζεσλ ή ηεο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ πέκπην (35ν)
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηελ εμαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππάγνληαη θαη
νη αζιεηέο ησλ αζιεκάησλ ηνπ δαηξηθίνπ, ηνπ αγσληζηηθνχ κπξηληδ θαη ηεο
ηζηηνπινηαο αλνηρηήο ζάιαζζαο, εθφζνλ είλαη ελήιηθεο."
*** Ζ παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 73 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
6. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη Μέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ
ζσκαηείνπ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ κε νπηφ
θαη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηε ιήμε ηεο, θαζψο επίζεο θαη φζνη ζπλάπηνπλ
ζχκβαζε κε ην ζσκαηείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε έξγνπ κε ακνηβή
είηε αηνκηθά είηε σο νκφξξπΘκνη εηαίξνη είηε σο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. ή Μέιε
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε
παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα έλα (1) ρξφλν κεηά ηε ιήμε,
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο ζχκβαζεο ή ηελ παξφδνζε ηνπ έξγνπ, αληίζηνηρα.
Δκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη. δηαρεηξηζηέο θαη
Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη θάζε είδνπο
εκπνξηθήο εηαηξείαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ηελ
εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ επηηξέπεηαη λν
είλαη Μέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή εμειεγθηηθήο επηηξνπήο αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνη ηνπ ζε ππεξθείκελεο ελψζεηο ή
νκνζπνλδίεο. Ζ απαγφξεπζε απηή ηζρχεη επίζεο γηα φζνπο δηαηεξνχλ πξαθηνξεία
πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο θάζε είδνπο, θαζψο θαη γηα ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα
θαη ηνπο γνλείο ηνπο, αιιφ κφλν γηα ζσκαηεία πνπ θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα, νη
αγψλεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη νηα δειηία πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνπ
δηαθηλεί ην πξαθηνξείν.
"7.α) Πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θσιχκαηα ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ράλνπλ απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηά ηνπο.
β) Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζεο εθδίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ή
ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ νηθείνπ θνξέα, κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, αθφηνπ έιαβε γλψζε. ε πεξίπησζε παξέιεπζεο
άπξαθηεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ε πξάμε εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ, κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία. Με ηελ ίδηα πξάμε θεξχζζνληαη
έθπησηα απφ ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηα
ππαίηηα γηα ηε κε έθδνζε ηεο σο άλσ πξάμεο Μέιε απηψλ, ηα νπνία
αληηθαζίζηαληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο."
*** Ζ παξ.7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 28 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 4
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
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1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ απνηειείηαη απφ
πέληε (5) έσο δεθαπέληε (15) Μέιε, κε ζεηεία απφ έλα (1) έσο ηξία (3) έηε.
Σα Μέιε ηνπ Γ.. πξνέξρνληαη απφ Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ.
2. Απαγνξεχεηαη ζην Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο
εξγαζίαο, αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, κε Μέιε ηνπ Γ... κε ηηο ζπδχγνπο, ηα
ηέθλα, ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο ή κε λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία
κεηέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο
ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε. Ζ
έθπησζε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ.
3. Δπηηξέπνληαη πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ην αζιεηηθφ
ζσκαηείν απφ Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
επεηγνπζψλ αλαγθψλ.
4. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζΘε. ηα Μέιε ηνπ
Γ.., φηνλ κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα
πξνζθνξφ νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ζην ζσκαηείν, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη
έμνδα θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 5
πλειεχζεηο - Αξραηξεζίεο - Οξγαλα
Σo θαηαζηαηηθφ ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
αξραηξεζίεο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ
κειψλ ζηηο ζπλειεχζεηο, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε απηέο, ηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ,
ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
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Αξζξν 6
Βηβιία
1. Κάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα εμήο Βηβιία :
α) Μεηξψνπ Μειψλ
β) Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ
γ) Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
δ) Δζφδσλ Δμφδσλ
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ε) Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
ζη) Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ.
2. Σα Βηβιία, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ην Ννκάξρε ή απφ άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν,
3. Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηεο δηάηαμεο
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο
αλαγλψξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 7
Τπνρξεψζεηο - Γηθαηψκαηα
1. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο
νξίδνληαη απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο.
2. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα ηηο πξζζθεξφκελεο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ησλ
αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγεί, δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηζπ
ζπκβνπιίνπ, λα νξηδεη αληίζηνηρν αληίηηκν ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζσκαηείν έρεη
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ φξΘξνπ 2
ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (π.δ. 186/1992). Ζ δηάηαμε ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζηνπο αζιεηέο ησλ
αγσληζηηθψλ νκάδσλ ηνπ ζσκαηείνπ.
3. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν λα δέρεηαη δσξεέο απφ θπζηθά θαη λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, εθφζνλ ηεξνχληαη νη Καλνληζκνί ηεο
Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο
κε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηάο
ηνπ, κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 3 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή απαγνξεχεηαη ε
παξαρψξεζε ρξήζεο ηεο επσλπκίαο, ηνπ εκβιήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δηαθξηηηθψλ
ζηνηρείσλ γηα εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε.
5. Απαγνξεχεηαη ε ζπζηέγαζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη εκπνξηθήο επηρείξεζεο.
Αζιεηηθφ ζσκαηείν, ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε πξσηνβνπιία ηδησηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ή εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη θέξεη ηελ επσλπκία ηνπο,
δχλαηαη λα ζπζηεγάδεηαη ζηελ έδξα απηψλ.
6. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζσκαηείνπ ή αζιεηή ηνπ ζε αγψλεο πνπ
γίλνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, αλ απηνί δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ
ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο.
7. Ζ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία δχλαηαη λα πεξηθφπηεη ή λα δηαθφπηεη γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ
ζπκκεηείρε ζε αγψλεο ή δηνξγάλσζε αγψλεο ρσξίο ηελ έγθξηζή ηεο. "β) Αζιεηηθφ
ζσκαηείν δηθαηνχηαη λα ιάβεη επηρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο
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αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο."
*** Σν εδάθ. β΄πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 73 παξ.3 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
8. Σν θαηαζηαηηθφ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ απαηηείηαη λα νξίδεη ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο άζιεζεο, ζησλ νπνίσλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε
απηφ απνζθνπεί, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο λέσλ θιάδσλ άζιεζεο ή
θαηάξγεζεο πθηζηακέλσλ.
9. Ζ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεξηθή ή νιηθή εθπνίεζε θαη αιιαγή ρξήζεο ησλ
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζσκαηείσλ απαγνξεχεηαη. Καη` εμαίξεζε, αλ νη
παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ θαιχπηνπλ ή δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ηηο αγσληζηηθέο
αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ ή πθίζηαηαη άθεπθηε αλάγθε, επηηξέπεηαη ε εθπνίεζή
ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε λέσλ πνπ πιεξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ή ε
αιιαγή ρξήζεο. Απνθιεηζηηθά αξκφδην λα βεβαηψζεη ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ην
θαηά ην άξζξν 825 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο δηθαζηήξην. Ζ αίηεζε
ππνβάιιεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζήο ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ
ηνπ.
10. ε πεξίπησζε δηάιπζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
κεηά ηελ εθθαζάξηζε, πεξηέξρνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηελ
εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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Αξζξν 8
Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε
1. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα θάζε θιάδν άζιεζεο πνπ θαιιηεξγεί, δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθεο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο. Ζ εηδηθή απηή
αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.., κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ή άιινπ απφ απηφλ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ ηεο
Κεληξηθήο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, εθφζνλ ην ζσκαηείν :
"α) Δίλαη κέινο αζιεηηθήο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο θαη ζπγθεληξψλεη ηηο ινηπέο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα θαηαζηαηηθά απηψλ. Ζ ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζπλππνβνιή ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηεο νηθείαο
έλσζεο ή νκνζπνλδίαο."
*** Σν εδάθ.α΄αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 73 παξ.4 Ν.3057/2002, ΦΔΚ
Α 239/10.10.2002.
β) Γελ έρεη σο επσλπκία ην φλνκα, ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ην
ζήκα νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ
ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή εξγαζηαθψλ κνλάδσλ, κε πξσηνβνπιία, ησλ
νπνίσλ έρνπλ ηδξπζεί αζιεηηθά ζσκαηεία.
γ) Δρεη επσλπκία δηαηππσκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
δ) Τπνβάιιεη εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαηαζηαηηθφ θαη
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ.

-8-

ε) Σεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα λφκν Βηβιία.
"2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα παξέρεηαη εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη
δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ θαιιηεξγεί άζιεκα ή
θιάδν άζιεζεο ην νπνίν δελ ππάγεηαη ζε εηδηθψο αλαγλσξηζκέλε νκνζπνλδία."
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 73 παξ.5 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
3. Ζ απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη, αλ δηαπηζησζεί
φηη ην ζσκαηείν ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε ή ππνθξχπηεηαη άζθεζε
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ ή ην ζσκαηείν δελ
επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ
ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή ηεο νκνζπνλδίαο ηεο νπνίαο είλαη κέινο ή παξαβεί ηα
νξηδφκελα ζην φξΘξν 7 παξ, 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή δελ απαζρνιεί πξνπνλεηή
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ζηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
παξφληα λφκν πεξηπηψζεηο.
4. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηεξείηαη κεηξψν εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
5. Οπνπ εθεμήο ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη αζιεηηθφ ζσκαηείν λνείηαη ην
ζσκαηείν πνπ έρεη ηελ θαηά ην παξφλ Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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Αξζξν 9
πγρψλεπζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
"1. Δπηηξέπεηαη ε πγρψλεπζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ απηψλ. Σν λέν ζσκαηείν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε κπνξεί
λα θέξεη ηελ επσλπκία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ζπγρσλεπζέληα ζσκαηεία ή
νπνηαδήπνηε άιιε επσλπκία.
Σν ηδξπφκελν απφ ηε ζπγρψλεπζε λέν αζιεηηθφ ζσκαηείν εληάζζεηαη, θαη`
άζιεκα, απηνδηθαίσο ζηελ αλψηεξε αγσληζηηθή θαηεγνξία ηεο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ή έρεη απνθηήζεη
δηθαίσκα λα αγσληζζεί, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο, έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπγρσλεπφκελα αζιεηηθά ζσκαηεία.
2. Δηδηθά γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα, επηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε θαη ηκεκάησλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχληνλ ίδην θιάδν άζιεζεο ή ε ζπγρψλεπζε
ζσκαηείνπ κε ηκήκα ηνπ ίδηνπ θιάδνπ άζιεζεο άιινπ πθηζηάκελνπ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο."
*** Οη παξ. 1 θαη 2 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 73 παξ.6
Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
3. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη νη φξνη,
νη πξνυπνζέζεηο, νη αγσληζηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγρψλεπζε,
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ηα ζέκαηα ησλ αζιεηψλ, νη πεξηνξηζκνί ζε πεξηπηψζεηο επαλαζχζηαζεο
ζπγρσλεπζέληνο ζσκαηείνπ ή δηαιπζέληνο ηκήκαηνο πνπ ζπγρσλεχζεθε θαη γεληθά
φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ
παξφληνο.
4. ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε άιιν ν πξφεδξνο, ν
γεληθφο γξακκαηέαο θαη ν ηακίαο ηνπ θάζε ζπγρσλεπφκελνπ ζσκαηείνπ, κέζα ζε
πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζπγρψλεπζε, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηε
ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη λα πξνζθνκίζνπλ γηα αθχξσζε ηα Βηβιία
απηνχ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκνξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Δπίζεο νθείινπλ
λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί δηαγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηα νηθεία
Βηβιία ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ζηελ παξαπάλσ ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. ε πεξίπησζε
παξάιεηςεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ, δελ επηηξέπεηαη ε πξνβιεπφκελε ζην
άξζξν 135 παξ. 7 επηρνξήγεζε ηνπ ζσκαηείνπ πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε.
"5. Οη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ ηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα
εδξεχνπλ εληφο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο."
***Ζ παξ.5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`
ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ
Αξζξν 10
Δλλνηα - θνπφο
ΑΘιεηηθή έλσζε είλαη ε ηνπηθή νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ (λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ) πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, κε ζθνπφ
ηελ ππνβνήζεζε θαη αλάπηπμή ηνπ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κέζα
ζην πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο θνλνληζκνχο ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78
θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 11
Μέιε
1. Κάζε αζιεηηθή έλσζε ζπγθξνηείηαη απφ ζσκαηεία ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο
ηα νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηνλ ίδην λνκφ. ε θάζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
επηηξέπεηαη λα ηδξχεηαη κία κφλν αζιεηηθή έλσζε γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν
άζιεζεο. Καη` εμαίξενε, κηα αζιεηηθή έλσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζσκαηεία

- 10 -

πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ λνκνχο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα νπφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείνο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ην νπνίν
επίζεο πξνζδηνξίδεη θαη ηα φξηα ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο.
2. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ θάζε αζιεηηθήο έλσζεο νξίδεηαη ζε δέθα
(10). Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα Μέιε ηεο
έλσζεο ή άιιεο παξφκνηεο.
3. Αζιεηηθή έλσζε κπνξεί λα ηδξπζεί κε απφθαζε ζπζηαηηθήο ζπλέιεπζεο,
χζηεξα απφ απφθαζε ησλ Γ.. ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζσκαηείσλ. Ζ εγγξαθή κέινπο
ζε αζιεηηθή έλσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ θαη ε
δηαγξαθή κε απφθαζε ηεο γεληθήο ηεο ζπλέιεπζεο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 12
Κσιχκαηα - Πεξηνξηζκνί
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθνξκφδνληαη αλαινγηθά ζηα
πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο
θαλνληζκνχο φξγαλν δηνίθεζεο θαη επηηξνπέο ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ.
2. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί ζην Γ . ή ζε άιιν απφ ην θαηαζηαηηθφ
πξνβιεπφκελν φξγαλν αζιεηηθήο έλσζεο ππνςήθηνο, εθφζνλ :
α) είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ άιιεο αζιεηηθήο έλσζεο θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο,
β) είλαη ππάιιεινο αζιεηηθήο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο.
"γ) Δίλαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.
δ) Δρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ
κε αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξησξηζκέλεο επζχλεο θαη θάζε είδνπο
εκπνξηθή εηαηξεία, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξία ή
θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ."
*** Οη πεξ.γ΄θαη δ΄ πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 73 παξ.6 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
3. Τπνςήθηνο γηα λα εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ, απφ ην θαηαζηαηηθφ
πξνβιεπφκελνπ, νξγάλνπ αζιεηηθήο έλσζεο απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο
ηεο ππνςεθηφηεηαο, λα είλαη κέινο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ απνηειεί κέινο ηεο
αζιεηηθήο έλσζεο κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Ζ ζπλδξνκή ηεο
πξνυπφΘεζεο απηήο απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
πνπ απνηειεί κέινο ηεο αζιεηηθήο έλσζεο.
4. Σα Μέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γ.. ηεο αζιεηηθήο έλσζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ
θαηνηθία ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεη ε αζιεηηθή έλσζε.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 13
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ.) ηεο αζιεηηθήο έλσζεο εθιέγεηαη γηα ηεηξαεηή
Θεηεία θαη απνηειείηαη απφ :
α) επηά (7) έσο ελλέα (9) Μέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο δέθα (10)
έσο ηξηάληα (30) ζσκαηεία,
β) ελλέα (9) έσο έληεθα (11) Μέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο ηξηάληα
έλα (31) έσο εθαηφ (100) ζσκαηεία,
γ) ελλέα (9) έσο δεθαπέληε (15) Μέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο
εθαηφλ
έλα (101) ή πεξηζζφηεξα ζσκαηεία.
2. Δάλ κέινο ηνπ Γ.. αζιεηηθήο έλσζεο εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ νξγάλνπ
αζιεηηθήο έλσζεο ή αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο άιινπ θιάδνπ άζιεζεο, Θεσξείηαη φηη
παξαηηείηαη απηνδηθαίσο απφ ην πξψην αμίσκα. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο έλσζεο
δηαπηζηψλεηαη ε επέιεπζε ηεο πην πάλσ παξαίηεζεο.
3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην Γ.. ηεο έλσζεο δελ
εμαληιήζεη ηε ζεηεία γηα ηελ νπνία εθιέρζεθε, ην λέν Γ.. πνπ ζα εθιεγεί
έρεη ζεηεία γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ).
*** Ζ παξάγξαθνο 3 πνπ είρε θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 8 παξ.15 πεξ. α`
Ν. 3207/2003, επαλήιζε ζε ηζρχ κε ηελ παξ.6α άξζξ.28
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξνγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην Γ.. ηεο αζιεηηθήο έλσζεο.
*** Ζ παξάγξαθνο 3,φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 8 παξ. 15
πεξ.α`Ν.3207/2003,αλαξηζκήζεθε ζε παξ.4 κε ηελ παξ.6β άξζξ.28
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 14
πλειεχζεηο - Αξραηξεζίεο - Οξγαλα
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα
ηηο ζπλειεχζεηο, ηηο αξραηξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο αζιεηηθήο έλσζεο.
2. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ ζπκκεηέρνπλ κε
αληηπξνζψπνπο κφλν ηα αζιεηηθφ ζσκαηεία Μέιε πνπ ηηο απαξηίδνπλ. Κάζε
ζσκαηείν κέινο ηεο έλσζεο εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε έλαλ κφλν
αληηπξφζσπν, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
ζσκαηείνπ. Αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη
θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζσκαηείν.
Κάζε ζσκαηείν ηεο έλσζεο δηαζέηεη κία κνλν ςήθν νηε γεληθή ζπλέιεπζε.
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3. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο θάζε αζιεηηθφ
ζσκαηείν, εθφζνλ ζην πξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπνεο εκεξνινγηαθφ έηνο δελ είρε
ζπκκεηνρή ζε αγψλεο κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα
ή κε είθννη (20) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα νκαδηθά κε δειηίν αζιεηηθήο
ηδηφηεηαο ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν άζιεζεο. Ζ ζπκκεηνρή απνδεηθλχεηαη απφ
επίζεκα θχιια αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθεία έλσζε ή
νκνζπνλδία ή δηεζλψλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ αζιεηηθά ζσκαηεία θαη
δηεμάγνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο. Γηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ
πνπ πξνβιέπνπλ απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ
ηζρχνπλ.
"Σα Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο αζιεηηθήο έλσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε
ζπκκεηνρή κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο
ελψζεσο θαηά παξάβαζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ εθπίπηνπλ ηνπ αμηψκαηνο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ."
*** Σν ηειεπηαίν εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 παξ.16 Ν.3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

15
1

Αξζξν 15
Βηβιίν
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα
ηα Βηβιία πνπ ηεξεί ππνρξεσηηθά θάζε αζιεηηθή έλσζε.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

16
9

Αξζξν 16
Τπνρξεψζεηο - Γηθαηψκαηα
1. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο
λφκνπ εθαξκφδνληαη αλφινγα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ θάζε αζιεηηθήο έλσζεο.
2. Ζ αζιεηηθή έλσζε ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ
ςεθίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ
αζιήκαηνο ή θιάδνπ άζιεζεο. Με ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο ξπζκίδνληαη φια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ αζιήκαηνο απφ ηηο αζιεηηθέο ελψζεηο, νη
πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο θαη νη ιφγνη
αλάθιεζήο ηεο.
3. ε πεξίπησζε δηάιπζεο αζιεηηθήο έλσζεο, φια ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία,
κεηά ηελ εθθαΘφξηζή ηεο, πεξηέξρνληαη ζηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

17
3
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Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

1

Αξζξν 17
Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε
"1. Ζ αζιεηηθή έλσζε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο
αλαγλψξηζεο. Ζ εηδηθή απηή αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ..
ηεο έλσζεο θαη ζχκθσλε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.7 άξζξ.73 Ν.3057/2002,θεθ α
239/10.10.2002.
2. Ζ απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη :
α) χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, γηα
παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εηδηθνχο
θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο,
β) αλ δηαπηζησζεί φηη ε έλσζε ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε ή
ππνθξχπηεηαη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο έλσζεο ή ε
έλσζε δελ επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην
θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή ηεο νκνζπνλδίαο ηεο νπνίαο είλαη κέινο, ή
δελ ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ Βηβιία.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

18
1

Αξζξν 18
Σνπηθή επηηξνπή
Οπνπ δελ ιεηηνπξγεί αζιεηηθή έλσζε επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπηθήο
επηηξνπήο απφ εθπξνζψπνπο ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα ή θιάδν
άζιεζεο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

19
17

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`
ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ
Αξζξν 19
Δλλνηα - θνπφο
1. Αζιεηηθή νκνζπνλδία είλαη ε αλψηαηε νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή
αζιεηηθψλ ελψζεσλ (λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ) πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην
άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, έρεη ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε
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φιε ηε ρψξα θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 θαη
επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
2. Γηα θάΘε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε κίαο (1) κφλν
νκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα. Ζ νκνζπνλδία εθπξνζσπεί ην άζιεκα δηεζλψο,
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο δηεζλνχο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο θαη ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Γ.Ο.Δ.) θαη ε έδξα ηεο
νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Δπηηξέπεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κία
νκνζπνλδία λα πεξηιακβάλεη θαη άιια αΘιήκαηα ή Κιάδνπο άζιεζεο, εθηφο απφ ην
βαζηθφ άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, εθφζνλ ηα αζιήκαηα θαη νη θιάδνη δελ είλαη
δπλαηφλ λα ππαρζνχλ ζε μερσξηζηή νκνζπνλδία.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

20
6

Αξζξν 20
χζηαζε - Μέιε
1. Γηα ηε ζχζηαζε νκνζπνλδίαο απαηηνχληαη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ή ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ ή πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην
άζιεκα ή ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο, επηδεηθλχνληαο αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα.
2. Ζ εγγξαθή κέινπο ζε αζιεηηηηθή νκνζπνλδία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ θαη ε δηαγξαθή κε απφθανε ηrηο γεληθήο ζπλέιεπζεο
ηεο νκνζπνλδίαο. Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθφ, δφθηκα ή πάξεδξα
Μέιε ή φιιεο παξφκνηεο. Ζ δπλαηφηεηα θαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ςήθνπ ησλ ζσκαηείσλ ή ησλ ελψζεσλ, πνπ εγγξάθνληαη ζηε δχλακε
ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη πξηλ απηφ απνθηήζνπλ ηελ εηδηθή
αζιεηηθή αλαγλψξηζε, θαζνξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

21
8

Αξζξν 21
Κσιχκαηα - Πεξηνξηζκνί
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά
θαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο φξγαλα ησλ
νηθείσλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

22
3
2

Αξζξν 22
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
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1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ .) ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο εθιέγεηαη γηα
ηεηξαεηή ζεηεία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη απνηειείηαη :
α) απφ πέληε (5) έσο επηά (7) Μέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο
είθνζη (20) κέρξη ηξηάληα (30) ζσκαηεία.
β) απφ επηά (7) έσο έλδεθα (11) Μέιε, εφλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο
ηξηάληα έλα (31) έσο εθαηφ (100) ζσκαηεία.
γ) απφ έλδεθα (11) έσο δεθαπέληε (15) Μέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε
δχλακε ηεο εθαηφλ έλα (101) έσο δηαθφζηα πελήληα (250) ζσκαηεία.
δ) απφ δεθαπέληε (15) έσο είθνζη έλα (21) Μέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε
δχλακή ηεο δηαθφζηα πελήληα έλα (251) ή πεξηζζφηεξα ζσκαηεία.
2. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο, κεηά
ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.., δελ επεξεάδεη ηελ αξηζκεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε.
"3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλάινγα,"
*** Ζ παξ.3,φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 15 άξζξ.8 Ν.3207/2003,
ΦΔΚ Α 302/24.12.2003,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6β άξζξ.28
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004
4. Τπάιιεινο ηεο Γ.Γ.Α., ν νπνίνο εθιέγεηαη πξφεδξνο, γεληθφο γξακκαηέαο,
ηακίαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, απνζπάηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, γηα φζν ρξφλν δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα απηή, ζε ππεξεζία
αζιεηηθνχ θνξέα πνπ επνπηεχεηαη απφ ηε Γ.Γ.Α. θαη έρεη ηε κνξθή ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
5. ΚφΘε κέινο Γ.. αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε ηεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο απηνχ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ
ζηνλ αξκφδην Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2429/1996 (ΦΔΚ 155 Α). Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 έσο 29 ηνπ λφκνπ απηνχ
έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα Μέιε ησλ Γ.. φισλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ.
"6. ην Γ.. ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο ζπκκεηέρνπλ, ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ, θαινχκελνη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, νη εθπξφζσπνη ηνπ Παλειιήληνπ
πλδέζκνπ Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ, ηεο Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηψλ Πνδνζθαίξνπ
Διιάδνο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ Διιάδνο." *** Ζ παξ.6
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 άξζξ.73 Ν.3057/2002,θεθ α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

23
3
3

Αξζξν 23
Δηδηθφο ζπλεξγάηεο νκνζπνλδίαο

1. Κάζε νκνζπνλδία πνπ πεξηιακβάλεη πφλσ απφ εθαηφ (100) αζιεηηθά ζσκαηεία
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Μέιε δηθαηνχηαη, εθηηκψληαο ηηο αλάγθεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
πξννπηηθή ηεο, λα πξνζιακβάλεη εηδηθφ ζπλεξγάηε.
2. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηψλ, πνπ επηηξέπεηαη λα αλαλεψλεηαη ή λα
παξαηείλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε θνξά. Ζ πξφζιεςε γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γ... Ωο εηδηθφο ζπλεξγάηεο επηιέγεηαη πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ
θχξνπο πνπ έρεη δηαθξηζεί ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, θαηά πξνηίκεζε, ή ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαηέρεη πηπρίν ή δίπισκα αλψηαηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο
θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ή έρεη
εκπεηξία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζε αζιεηηθά ζέκαηα θαη γλσξίδεη άξηζηα δχν
(2) ηνπιφρηζηνλ μέλεο γιψζζεο ρσξψλ ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο. Οη πάζεο θχζεσο
απνδνρέο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε θαη γεληθφ θάζε παξνρή ζε απηφλ θαζνξίδνληαη
απφ ην Γ... ζε θάζε φκσο πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο απνδνρέο
πνπ ιακβάλεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνπξγείνπ, έγγακνο κε
δχν ηέθλα θαη κε εηθνζαεηή πξνυπεξεζία. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζπκβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά εγγξάθσο κε ηελ νκνζπνλδία θαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε, γηα λα είλαη
έγθπξε, απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θαη λα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).
3. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.., κεηαμχ
ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθφ θαη ηηο παξαθάησ :
α) κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ..
β) θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη νην Γ.. ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
νκνζπνλδίαο.
γ) θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γ.. ηα ζρέδηα ησλ θαλνληζκψλ ηεο
νκνζπνλδίαο.
4. Ζ ζχκβαζε ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε κπνξεί λα θαηαγγέιιεηαη κφλν γηα
ζπνπδαίν ιφγν, χζηεξα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο
νκνζπνλδίαο, κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη
ρσξίο λα ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιεο απαίηεζεο απφ νπνηαδήπνηε
αηηία πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε. "Ζ Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο δηθαηνχηαη ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο λα πξνζιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε
εηδηθφ ζπλεξγάηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν απηφ."
*** Ζ εληφο " " λέα παξάγξαθνο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7 άξζξ.78
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

24
4
1

Αξζξν 24
πλειεχζεηο - Αξραηξεζίεο - Οξγαλα
"1. Οη αξραηξεζίεο γηα ηα φξγαλα ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ δηεμάγνληαη απφ
ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή. Σεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο
αληηπξφζσπνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνχλ
αξραηξεζίεο. Σα ινηπά Μέιε εθιέγνληαη απφ ην ζψκα ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο
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πλέιεπζεο."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.30
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004
2. Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη, κε αίηεζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο, πξσηνδίθεο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο
Γηθαηνζχλεο, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ
δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ.
3. Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, σο πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, κπνξεί
λα νξηζζεί θαη γηα ηηο αξραηξεζίεο νξγάλσλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ ε ζσκαηείσλ,
εθφζνλ ν πξντζηάκελνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο έλσζεο ή ηνπ ζσκαηείνπ
θξίλεη αλαγθαία ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο αξραηξεζίεο. Ο νξηζκφο ηνπ δηθαζηηθνχ
αληηπξνζψπνπ γηα αξραηξεζίεο ζε έλσζε γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.. ηεο
αζιεηηθήο έλσζεο ή πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπιάρηζηνλ ησλ
ζσκαηείσλ κειψλ ηεο θαη γηα αξραηξεζίεο ζε ζσκαηείν χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ.
4. Με ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
αξραηξεζίεο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ
κειψλ ζηηο ζπλειεχζεηο, ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ ζε απηέο, ηα φξγαλα ηεο
νκνζπνλδίαο, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγφλσζε ηεο
νκνζπνλδίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
5. ε αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ ελψζεηο, δηθαίσκα
ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο έρνπλ κφλν αληηπξφζσπνη ησλ αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο νκνζπνλδίαο. Κάζε ζσκαηείν κέινο ηεο νκνζπνλδίαο
εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε έλαλ (1) κφλν αληηπξφζσπν, πνπ
νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ. Ωο
αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ έρεη απνθηήζεη θαηά ην ρξφλν
ηνπ νξηζκνχ ηνπ ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο
κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζσκαηείν. Κάζε ζσκαηείν κέινο ηεο νκνζπνλδίαο
δηαζέηεη κηα κφλν ςήθν ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.
6. ε αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ελψζεηο, δηθαίσκα ςήθνπ
αηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ απηψλ έρνπλ είηε αληηπξφζσπνη ησλ
εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ είηε αληηπξφζσπνη ησλ εηδηθά
αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο.
"ε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ςεθίδνπλ αληηπξφζσπνη ελψζεσλ,
δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ έρνπλ αληηπξφζσπνη
ησλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη
Μέιε ησλ ζσκαηείσλ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο πξνθχπηεη κε βεβαίσζε ηνπ
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ζρεηηθή δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο
επηηξνπήο.
Κάζε εηδηθά αλαγλσξηζκέλε αζιεηηθή έλσζε κε Γεληθή πλέιεπζε θαη ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 δηεμάγεη αξραηξεζίεο γηα
ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο
ηεο νκνζπνλδίαο, κε δηθαίσκα ςήθνπ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ
ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ ηεο νκνζπνλδίαο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
ζσκαηείσλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο σο άλσ Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ
ελψζεσλ εθιέγνληαη θαη νη αληηπξφζσπνη εθιέθηνξεο εθάζηεο έλσζεο κε
πνζνζηηαία αλαινγία, αλά δέθα (10) ζσκαηεία έλαο (1) αληηπξφζσπνο κε ηνλ
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ.
Ο αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ εθιεθηφξσλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηνπ

- 18 -

αξηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο σο άλσ Γεληθέο
πλειεχζεηο ησλ ελψζεσλ δηα δέθα. Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη ζηξνγγπινπνηείηαη
πξνο ηα πάλσ εάλ ην πξψην ςεθίν κεηά ηελ ππνδηαζηνιή είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν
κε πέληε (5) θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε (5).
Οη ππνςήθηνη θαηαρσξνχληαη ζε έλα εληαίν ςεθνδέιηην θαη ην δηθαίσκα
ζηαπξνδνζίαο είλαη κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ εθιεγνκέλσλ εθάζηεο έλσζεο, ην
νπνίν θαη ζα αλαγξάθεηαη ζε θάζε ςεθνδέιηην".
*** Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηά άλσ εληφο " "
εδάθηα σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.30 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004
Δλαξμε ηζρχνο ηελ 1.1.2005.
Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαηάμεηο
θαηαζηαηηθψλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, πνπ νξίδνπλ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο σο πξνο
ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη γηα ηδξχηξηεο ελψζεηο ή γηα
επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα, είλαη άθπξεο
θαη αλίζρπξεο.
7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο
ζπλειεχζεηο ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο.
8. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θαηαζηαηηθφ αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο
πξνβιέπεη φηη νη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε βάζε ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ , ε
δηαδηθαζία εθινγήο ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. νξίδεηαη σο εμήο : ν πξψηνο
ζε ςήθνπο ζπλδπαζκφο εθιέγεη αξηζκφ κειψλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα
ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπ Γ.., ν δε ππφινηπνο
αξηζκφο κειψλ ηνπ Γ.. εθιέγεηαη αλαινγηθά απφ ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο θαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο ζπγθεληξψλεη αξηζκφ ςήθσλ, ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαλέλαο ζπλδπαζκφο, πιελ
εθείλνπ πνπ πιεηνςήθεζε, δελ ζπγθεληξψζεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ ςήθσλ, ν
πιεηνςεθήζαο ζπλδπαζκφο εθιέγεη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ Γ... ε φζα
θαηαζηαηηθά αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνβιέπεηαη ζχζηεκα απιήο αλαινγηθήο γηα
ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ ., δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηα
πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
9. ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνχληαη αζιήκαηα ή θιάδνη
άζιεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο θαη ησλ δχν θχισλ, πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), απφ ηνλ αξηζκφ ηνλ εθιεγφκελσλ κειψλ
ηνπ Γ.. απηψλ, θαηαιακβάλνπλ ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θάζε θχινπ είλαη ηνπιάρηζηνλ
δηπιάζηνο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ θαηά ην πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%)
εθιεγνκέλσλ.
"10. Καηά ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο,
ελψζεηο θαη ζσκαηεία πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν επηβάιιεηαη ε
απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ εθιεθηφξσλ απαγνξεπνκέλεο ηεο δηα πιεξεμνπζίνπ
ζπκκεηνρήο."
*** Ζ παξ.10 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.28
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

25
2
1
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Αξζξν 25
Βηβιία
"1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη
γηα ηα Βηβιία πνπ ππνρξεσηηθά ηεξεί θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία, πιεληνπ
Βηβιίνπ ηνπ εδαθίνπ δ΄ εζφδσλεμφδσλ, ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη κε Βηβιία Γ
θαηεγνξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Π.Γ. 186/1992."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.74 Ν.3057/2002,θεθ α
239/10.10.2002.
2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη λα νξίδνληαη θαη άιια Βηβιία, εθηφο απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηήξεζήο ηνπο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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Αξζξν 26
Τπνρξεψζεηο - Γηθαηψκαηα
1. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ θάζε αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηηο παξ.7,8 θαη 9 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999,
νξίδεηαη φηη:
"7. Ζ κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999,
φπσο
ηζρχεη, θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη αζιεηηθήο λνκνζεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ
απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, πνπ
αθνξνχλ:
α) ηηο θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
β) ηηο ινηπέο θξαηηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα, γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ κε αθνξκή ηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο,
γ) θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο,
δ) ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ
έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπο ή κηζζσκέλεο.
Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλαζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
λ. 2725/1999.
8. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηεο αλ παξαγξάθνπ,
αλαζηέιινληαη, ηδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26
παξάγξαθνο 1, 50, 51, 54 παξ. 2, θαη 84 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηέο
ηζρχνπλ.
9. Ζ άξζε ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
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ζπληειείηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ελαξκφληζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, εθδηδνκέλε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ, θαηά ην άξζξν 52 ηνπ
λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηζρχεη, Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο".
2. Ζ νκνζπνλδία ππνρξενχηαη λα ηεξεί κεηξψν αζιεηψλ θαη κεηξψν πξνπνλεηψλ.
3. Γελ επηηξέπεηαη ε έθηαθηε επηρνξήγεζε αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο πνπ
δηεθδίθεζε θαη αλέιαβε ηε δηνξγάλσζε ζηελ Διιάδα επξσπατθνχ ή παγθφζκηνπ
πξσηαζιήκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή δηεζλψλ αγψλσλ κε κεγάιε γεληθά
ζεκαζία θαη δηεζλή εκβέιεηα, ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Αλ ε δηεθδίθεζε κηαο ηέηνηαο δηνξγάλσζεο κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ηειεζθνξήζεη, ε
ζχζηαζε νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απά ην άξζξν 53 παξ.
1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη ππνρξεσηηθή.
4. Ζ αζιεηηθή νκνζπνλδία ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψλεη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεζλνχο
Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, γηα ηε θαξκαθνδηέγεξζε.
5. ε πεξίπησζε δηάιπζεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ηα πεξηνπζηαθά ηεο
ζηνηρεία, κεηά ηελ εθθαζάξηζε, πεξηέξρνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, γηα εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ αλαγθψλ.
"6. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη αζιεηηθή νκνζπνλδία ζε δηεζλείο αγψλεο ή
αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ζην εμσηεξηθφ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν απφ
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ εηήζην αγσληζηηθφ πξφγξακκά ηεο,
ππνβάιιεηαη, θάζε θνξά, πξν είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, αίηεζε πξνο έγθξηζε
κεηάβαζεο κε ην εμήο πεξηερφκελν:
α) ηφπν, ρξφλν θαη ζθνπφ κεηάβαζεο,
β) πιήξε ζηνηρεία θαη ηδηφηεηα ησλ κειψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαβνχλ θαη
γ) αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.
ε επείγνπζεο πεξηmψζεηο ε 20ήκεξνο πξνζεζκία κπνξεί λα κελ ηεξείηαη.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ, πιελ ηεο πεξίπησζεο γ΄, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο θαη επί αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ, ζπλδέζκσλ, Σ.Α.Α. ή Α.Α. Δ.
Τζηεξα απφ αίηεζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη
έγθξηζε γηα ηε κεηάθιεζε ζηε ρψξα αιινδαπψλ αζιεηηθψλ απνζηνιψλ ή
κεκνλσκέλσλ αζιεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε είδνπο δηεζλείο αγψλεο ή
δηεζλείο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο. Ζ έγθξηζε κεηάβαζεο ή κεηάθιεζεο ρνξεγείηαη
πξνθεηκέλνπ πεξί αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ απφ ηελ επνmεχνπζα αξρή ηνπ άξζξνπ 13
παξάγξαθνο 1, κε εμαίξεζε ηα αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζε πξσηαζιήκαηα
εζληθψλ θαηεγνξηψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, ζηα νπνία ε έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ηε
Γ.Γ.Α. Απφ ηε Γ.Γ.Α. επίζεο ρνξεγείηαη ε αλσηέξσ έγθξηζε ζηηο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο, ελψζεηο, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ."
*** Ζ παξ.6 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.74 Ν.3057/2002,θεθ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

27
16

- 21 -

Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

1
1

Αξζξν 27
Καλνληζκνί
"Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 104, κε γεληθνχο ή εηδηθνχο
θαλνληζκνχο, πνπ ςεθίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ θάζε αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο ή ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο, ηίζεληαη νη
θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε
δηεμαγσγή ηνπ αζιήκαηνο ή ησλ αζιεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή, θαζψο θαη
θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ παξαπάλσ θαλνληζκψλ
ιακβάλνληαη ππφςε νη ηζρχνληεο δηεζλείο Καλνληζκνί Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
απηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ηηο αζιεηηθέο ελψζεηο
πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο. Οη Καλνληζκνί θαη νη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πνιηηηζκνχ. Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηνπ ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπο, νη Καλνληζκνί απηνί ζεσξνχληαη φηη έρνπλ λνκίκσο εθδνζεί Αλ
θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαλνληζκνχ δηαπηζησζεί φηη ξπζκίζεηο απηνχ
πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ, λα ζπκπιεξσζνχλ ή λα ελαξκνληζηνχλ, ν θαλνληζκφο
απηφο αλαπέκπεηαη ζηελ νηθεία νκνζπνλδία, ηεο νπνίαο ην Γ.. νθείιεη λα
ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ αλαπνκπή. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο, ν Τπνπξγφο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηεο
νκνζπνλδίαο."
*** Σν άξζξν 27 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 άξζξ.74 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
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Αξζξν 28
Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε
"1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα παξέρεηαη ζε αζιεηηθή
νκνζπνλδία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.. απηήο, Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε,
ηδίσο εάλ γηα ην άζιεκα ή ηνλ θιάδν άζιεζεο πνπ θαιιηεξγεί ππάξρεη
αληίζηνηρε παγθφζκηα νκνζπνλδία αλαγλσξηζκέλε απφ ηε Γ.Ο.Δ."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξ.74 Ν.3057/2002,θεθ α
239/10.10.2002.
2. Ζ απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.
3. Γηα λα αλαγλσξηζζεί απηνηειήο νκνζπνλδία αζιήκαηνο ή θιάδνπ άζιεζεο πνπ
απνρσξίδεηαη απφ ηελ νκνζπνλδία ζηελ νπνία αξρηθά είρε ππαρζεί, απαηηείηαη :
α) Σν άζιεκα Il ν θιάδνο άζιεζεο πνπ αλαπηχζζεη ε λέα νκνζπνλδία λα
πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ
β) Να ππάξρεη αληίζηνηρε απηνηειήο παγθφζκηα νκνζπνλδία, αλαγλσξηζκέλε απφ
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ηε ΓηεΘλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (Γ.Ο.Δ.), ζηελ νπνία θαη λα ππάγεηαη δηεζλψο ην
άζιεκα ή ν θιάδνο άζιεζεο. Αλ ην άζιεκα ή ν θιάδνο άζιεζεο, πνπ θαιιηεξγεί ε
ππφ αλαγλψξηζε νκνζπνλδία, πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, απαηηείηαη επηπιένλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο εθπξνζψπνπ ηεο ζηε ζχλζεζε ηεο νινκέιεηαο ηεο Διιεληθήο
Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, κε αλάινγε εθνξκνγή ησλ θνλφλσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε
ηεο Γ.Ο.Δ..
γ) Να ππάξρνπλ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γ . ή ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ άλσ
ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ζσκαηείσλ πνπ επηδεηθλχνπλ ηελ θαηά ην
θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην νηθείν άζιεκα
ή θιάδν άζιεζεο, ηα ζσκαηεία απηά λα έρνπλ ιάβεη ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε θαη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20). Σα ππφινηπα ζσκαηεία ηνπ
ίδηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ ίδηνπ θιάδνπ άζιεζεο, πνπ δελ έιαβαλ απνθάζεηο γηα
απνρψξεζε απφ ηελ νκνζπνλδία απηνδηθαίσο, δηαγξάθνληαη απφ απηή θαη
εληάζζνληαη ζηε λέα νκνζπνλδία απφ ηε ζχζηαζή ηεο, εθηφο αλ ιάβνπλ απνθάζεηο
γηα ηε κε έληαμή ηνπο ζηε λέα νκνζπνλδία, νπφηε δηαγξάθνληαη απφ ηελ αξρηθή
νκνζπνλδία ηαπηφρξνλα κε ηε ζχζηαζε ηεο λέαο νκνζπνλδίαο.
"4. Αλ ν αξηζκφο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ νκνζπνλδίαο πνπ θαιιηεξγεί ην ίδην
άζιεκα ή ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο θαη έρνπλ ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε πεξηνξηζζεί ζε δεθαπέληε (15) θαη θάησ θαη εθφζνλ ζηελ νκνζπνλδία
δελ ππάγεηαη άιιν άζιεκα, ην άζιεκα ή ν θιάδνο άζιεζεο πνπ θαιιηεξγνχλ
ππάγεηαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ζε άιιε
νκνζπνλδία πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί
Δηδηθά γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηνπ γθνιθ θαη ηνπ θξίθεη ε δηάηαμε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ζσκαηείσλ κειψλ
πεξηνξηζζεί ζε πέληε (5)."
*** Οη παξ. 4 θαη 5 ελνπνηήζεθαλ σο άλσ κε ηελ παξ.5 άξζξ.73
Ν.3057/2002,θεθ α 239/10.10.2002.
5. Ο αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα ππαγάγεη,
ζε εηδηθά αλαγλσξηζκέλε αζιεηηθή νκνζπνλδία, άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο γηα ηνλ
νπνίν δελ πθίζηαηαη εηδηθά αλαγλσξηζκέλε αζιεηηθή νκνζπνλδία, θαζψο θαη
άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη ακθηζβήηεζε.
*** Ζ παξ.6 αλαξηζκήζεθε ζε 5 κε ηελ παξ.6 άξζξ.73 Ν.3057/2002,
θεθ α 239/10.10.2002.
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Αξζξν 29
Αζιεηηζκφο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
1. Ο αζιεηηζκφο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α.) είλαη έλαο
ηδηαίηεξνο ηνκέαο άζιεζεο, πνπ ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο.
2. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ Α.Μ.Δ.Α. ηδξχνληαη ζσκαηεία θαη
νκνζπνλδίεο, πνπ αλαγλσξίδνληαη σο αζιεηηθέο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα

- 23 -

άξζξα 8 θαη 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη
4 ηνπ παξφληνο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηκήκαηνο Α` ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
3. Δηδηθφηεξα, γηα λα αλαγλσξηζζεί σο αζιεηηθφ έλα ζσκαηείν Α.Μ.Δ.Α., ν
ζπλνιηθφο αξηΘκφο ησλ αζιεηψλ ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ
δεθαπέληε (15). Αλ ην αζιεηηθφ ζσκαηείν δηαηεξεί ηκήκα νκαδηθνχ αζιήκαηνο, ν
αξηζκφο ησλ αζιεηψλ ηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αλαγθαίν
αξηΘκφ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ
αζιήκαηνο γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ
ζσκαηείνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε (5) θαη κεγαιχηεξνο
απφ ελλέα (9)
4. Γηα ηε ζχζηαζε αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο Α.Μ.Δ Α., απαηηνχληαη απνθάζεηο ησλ
γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ Α.Μ.Δ.Α.. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ
Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ επηά (7) θαη
κεγαιχηεξνο απφ έληεθα (11). Δηδηθφηεξα, γηα λα αλαγλσξηζζεί σο αζιεηηθή κία
νκνζπνλδία αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ Α.Μ.Δ.Α., πξέπεη λα ππνβιεζεί αξκνδίσο απφ ηε
δηνίθεζή ηεο ε ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ππάξρεη αληίζηνηρε παγθφζκηα αζιεηηθή
νκνζπνλδία.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ επηηξέπεηαη
ε αλάθιεζε ηεο παξνρήο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο.
Δηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ πνπ θαιχπηεη ε Γηεζλήο Παξανιπκπηαθή
Δπηηξνπή (I.P.C.), αλαγλσξίδνληαη πέληε (5) αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο Α.Μ.Δ.Α..
Οη νκνζπνλδίεο απηέο ζπληζηνχλ ζπλνκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία "Δζληθή
Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή", κε έδξα ηελ Αζήλα, ε νπνία εθπξνζσπεί ηε Υψξν καο
ζηελ I.P.C.. ηε ζπλνκνζπνλδία εθπξνζσπνχληαη ηζφηηκα νη πην πάλσ
νκνζπνλδίεο. Υξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ ίδξπζε ησλ νκνζπνλδηψλ θαη ηεο
ζπλνκνζπνλδίαο νξίδεηαη νθηάκελν απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.
Γην ην δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ νθηακήλνπ,
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ζπγθξνηείηαη ελδεθακειήο
πξνζσξηλή Δπηηξνπή πνπ εθπξνζσπεί ηε Υψξα καο ζηελ I.P.C.. ηελ επηηξνπή
απηή ζπκκεηέρνπλ πέληε (5) Μέιε απφ ηελ Παλειιήληα Αζιεηηθή Οκνζπνλδία
Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Π.Α Ο Μ. Α.Μ.Δ.Α.), ηέζζεξα (4) Μέιε απφ ηελ
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Κηλεηηθά Αλαπήξσλ (Π.Α Ο.Κ.Α.) θαη δχν (2) Μέιε απφ
ηελ Οκνζπνλδία σκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε Καξφηζη (Ο..Δ.Κ.Κ.).
Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο νκνζπνλδίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ. Αλ παξέιζεη ην σο άλσ νθηάκελν, ρσξίο λα ζπζηαζνχλ νη πέληε (5)
νκνζπνλδίεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη ε ζπλνκνζπνλδία, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, αίξεηαη ε αζιεηηθή αλαγλψξηζε ησλ νκνζπνλδηψλ
ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ θαη ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή απφ έληεθα (11) Μέιε γηα ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο Υψξαο καο ζηελ I P.C..
***ΠΡΟΟΥΖ : Με ηηο παξ.3 θαη 4 άξζξ.18 Ν.2947/2001 νξίδεηαη φηη: " 3. Ζ
παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 2725/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "4.
Δηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ πνπ θαιχπηεη ε Γηεζλήο Παξανιπκπηαθή
Δπηηξνπή (I.P.C.), αλαγλσξίδεηαη κηα κφλν αζιεηηθή νκνζπνλδία κε ηελ
νλνκαζία Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ
ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έληεθα (11)
Μέιε θαη κεγαιχηεξνο απφ δεθαπέληε (15) Μέιε. ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο φιεο
νη θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ εθπξνζσπνχληαη κε έλα κέινο ηνπιάρηζηνλ θαηά
θαηεγνξία αλαπεξίαο. Μέιε ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο εθιέγνληαη νη πξψηνη
πιεηνςεθήζαληεο θαηά θαηεγνξία αλαπεξίαο. Σα δε ππφινηπα Μέιε εθιέγνληαη
θαηά ζεηξά επηηπρίαο."
4. ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 4ηνπ Ν. 2725/1999, κεηά απφ ηε θξάζε
"απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ" πξνζηίζεηαη ην εδάθην σο εμήο: "Δηδηθά
γηα ηελ θαηεγνξία Α.ΜΔ.Α. Κσθψλ πνπ θαιχπηεη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ
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Κσθψλ (C.I.S.S.), αλαγλσξίδεηαη κία αζιεηηθή Οκνζπνλδίά Κσθψλ, κε έδξα ηελ
Αζήλα πνπ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα έρεη σο Μέιε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
αζιεηηθά ζσκαηεία θσθψλ θαη ε νπνία εθπξνζσπεί ηε ρψξα καο ζηελ C.Η,S.S..
Αζιεηέο Α.ΜΔ.Α. Κσθνί ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο πνπ αλαγλσξίδεη ε
Γηεζλήο Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ Κσθψλ (C.I.S.S.)."
" Σν άζιεκα ηεο θαιαζνζθαίξηζεο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην εμαθνινπζεί λα
ππάγεηαη ζηελ ήδε πθηζηάκελε Οκνζπνλδία σκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ
κε Καξφηζη (Ο..Δ.Κ.Κ.), ε νπνία ηπγράλεη κέινο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο
Καιαζνζθαίξηζεο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην (I.W.B.F.).
*** Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.4 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 άξζξ.28
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
5. Πξφζσπα κε αλαπεξίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε δχλακε αζιεηψλ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ Α Μ.Δ.Α.. Ο ραξαθηεξηζκφο πξνζψπνπ κε αλαπεξία σο αζιεηή ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αζιεκάησλ γίλεηαη απφ εηδηθή επηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ
νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία.
6. Δπηηξέπεηαη εμαηξεηηθψο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ είλαη ελ
ελεξγεία αζιεηέο :
α) λα γίλνληαη Μέιε ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ηνπο θαη λα εθιέγνληαη ζηε
δηνίθεζή ηνπο.
β) λα αληηπξνζσπεχνπλ ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ηνπο ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο
αζιεηηθήο έλσζεο θαη νκνζπνλδίαο.
Γελ επηηξέπεηαη αζιεηέο λα ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα ή λα εθιέγνληαη ζε
δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο έλσζεο ή ηεο νκνζπνλδίαο, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε
άιιν φξγαλν ή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπνε ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ.
Αζιεηέο πνπ έρνπλ εθιεγεί ζην Γ.. αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο Α Μ.Δ Α. εθπίπηνπλ
απφ Μέιε ηεο δηνίθεζήο ηεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηε Θέζε
ηνπο θαηαιακβάλεη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
7. Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή Α.Μ.Δ.Α. επηηξέπεηαη κφλν ζηνλ
θάηνρν εηδηθήο άδεηαο, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31
ηνπ παξφληνο Δηδηθά γηα λε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ πξνπνλεηή Α.Μ.Δ.Α, απαηηείηαη πηπρίν Σ.Δ.Φ.Α.Α ή ηζφηηκεο ζρνιήο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ σο αζιεηέο θαηέθηεζαλ 1ε έσο 8ε
ζέζε ζε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη 1ε έσο 3ε ζέζε ζε παγθφζκηνπο αγψλεο
επηηξέπεηαη λα αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή, χζηεξα απφ θνίηενε ζηελ
εηδηθή ζρνιή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο.
8. Γηαηηεηέο θαη θξηηέο ζε αγψλεο Α Μ.Δ.Α. νξίδνληαη δηαηηεηέο θαη θξηηέο
ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη εηδηθά ζεκηλάξηα ηεο
αληίζηνηρεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο A.M.Δ.A..
"9. Α. Ηδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ νλνκαζία "ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ" (Δ.Π.Δ.). ηελ νινκέιεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο Δ.Π.Δ.
κεηέρνπλ δέθα εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο
Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, εθπξνζσπψληαο ηζφηηκα ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ φπσο
απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηεζλή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (I.P,C.), θαζψο θαη:
έλαο εθπξφζσπνο ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Δ.Ο.Δ.),
έλαο εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ,
ηξεηο Παξανιπκπηνλίθεο, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ,
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ηέζζεξηο πξνζσπηθφηεηεο θχξνπο, νη νπνίεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ.
"Ζ νινκέιεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο εθιέγεη
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη
ηνλ Σακία απηήο, θαζψο θαη ηξία Μέιε, πνπ ζπγθξνηνχλ επηακειή εθηειεζηηθή
επηηξνπή, ζηελ νπνία εθπξνζσπνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ πνπ
θαιχπηεη ε Γηεζλήο Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (I.P.C.)."
*** Σν άλσ εληφο " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.15 άξζξ.8
Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.
Οη ζθνπνί ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη αθφινπζνη:
α) Ζ Δ.Π.Δ. εθπξνζσπεί ηε ρψξα καο ζηε Γηεζλή Παξα νιπκπηαθή Δπηηξνπή.
β) Δηζεγείηαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα φια ηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ Α.ΜΔ.Α..
γ) Δληνπίδεη ηηο ειιείςεηο θαη παξαθνινπζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ
πκβνχιην Αζιεηηθνχ ρεδηαζκνχ ή θάζε αξκφδην θνξέα, ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ
εθζπγρξνληζκνχ ησλ παιαηψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ψζηε λα εμα ζθαιηζηεί ε
πξνζπειαζηκφηεηα ησλ θηλεηηθά αλαπήξσλ θαη ησλ ηπθιψλ αζιεηψλ.
δ) Φξνληίδεη γηα ηελ πξνβνιή ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζε σλ θαη ηηξσηαζιεκάησλ
Α.ΜΔ.Α., κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
ε) Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή πξνεηνηκαζία ησλ εζληθψλ νκάδσλ, ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε δηεζλείο αγψλεο θαη ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο.
ζη) Γλσκνδνηεί γηα ην χςνο ηεο επηρνξήγεζεο ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο
Οκνζπνλδίαο Α.ΜΔ.Α. θαη γηα ηα θξηηήξηα ηεο θαηαλνκήο ηεο επηρνξήγεζεο ζηηο
θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ.
δ) Γλσκνδνηεί γηα ηα θξηηήξηα επηρνξεγήζεσλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
Α.ΜΔ.Α..
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ,
ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ηελ
άζθεζε θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηε
ιεηηνπξγία, ηε δηαρείξηζε, ηνπο πφξνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ηα πξνζφληα ηνπ
πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ ζέζεσλ, ηε δηάξζξσζε ησ
ππεξεζηψλ, ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία
ηεο Δ.Π.Δ..
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Δ.Π.Δ. επηηξέπεηαη ε απφζπαζε πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί
κε θάζε είδνπο ζρέζε ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, θαζψο θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
ησλ δχν βαζκψλ. Ζ απφζπαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε
θνηλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ, ρσξίο λα
απαηηείηαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Β. Ζ Δπηηξνπή κε ηελ επσλπκία "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ", πνπ
ζπζηήζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 2725/1999, ζπλερίδεη λα αζθεί ηα
θαζήθνληά ηεο κέρξη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία
"ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ", πνπ ηδξχεηαη κε ην εδάθην Α`ηεο παξ. "5"
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη ζθνπνί θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ εδαθίνπ Α` ηεο
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παξνχζαο παξαγξάθνπ αζθνχληαη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο
παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 2725/1999 κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ν.Π.Η.Γ. "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ". Ζ σο άλσ επηηξνπή κεξηκλά γηα
ηελ απξφζθνπηε ίδξπζε ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.
Ζ Δπηηξνπή απηή θαηαξγείηαη κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθήο
Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ εδαθίνπ Α` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ."
*** Ζ παξ.9 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.5 άξζξ.18 Ν.2947/2001, ΦΔΚ Α
228/9.10.2001.
*** Ο αξηζκφο 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ αξηζκφ 5 σο άλσ ,κε ην άξζξν 38
Ν.3016/2002,ΦΔΚ Α 110/17.5.2002.
10. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αζιεηηζκνχ
ησλ Α.Μ Δ.Α., ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη εηδηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
"11. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο πξνπνλεηψλ, αζιεηέο
ησλ νπνίσλ θαηέιαβαλ απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ φγδνε ζέζε ζε Παξανιπκπηαθνχο
Αγψλεο θαη απφ ηελ πξψηε έσο ηελ έθηε ζέζε ζε Παγθφζκηνπο ή Παλεπξσπαηθνχο
Αγψλεο, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί αληίζηνηρε νκνζπνλδία,
πηζηνπνηείηαη απεπζείαο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ."
*** Ζ παξάγξαθνο 11 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7 άξζξ.78 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

30
3
3

Αξζξν 30
Οξγάλσζε ππεξεζηψλ νκνζπνλδίαο
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ
1. Με θαλνληζκφ πνπ ςεθίδεη ην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο θαη εγθξίλεη ν αξκφδηνο
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο
θαη ιεηηνπξγίαο απηήο θαη ησλ ελψζεψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Δηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληνκφ πξνβιέπνληαη νη
νξγαληθέο κνλάδεο, ε δηάξζξσζή ηνπο, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ θαηά θιάδν, ε
εηδηθφηεηα, ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα θαη ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεο. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπληζηψκελσλ ζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ πεξί νκνζπνλδηψλ, δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5), εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή
ηεο είθνζη (20) έσο ηξηάληα (30) ζσκαηεία, ηηο δέθα (10), εάλ ε νκνζπνλδία
έρεη ζηε δπλακή ηεο ηξηάληα έλα (31) έσο εθαηφ (100) ζσκαηεία, ηηο δεθαπέληε
(15), εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο εθαηφλ έλα (101) έσο δηαθφζηα
πελήληα (250) ζσκαηεία θαη ηηο είθνζη (20), εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή
ηεο δηαθφζηα πελήληα έλα (251) θαη άλσ ζσκαηεία ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
ζπληζηψκελσλ ζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσλ, είλαη ηξεηο (3) ζέζεηο, εάλ ε
έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο δέθα (10) έσο ηξηάληα (30) ζσκαηεία, έμη (6)
ζέζεηο, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο ηξηάληα έλα (31) έσο εθαηφ (100)
ζσκαηεία, νθηψ (8) ζέζεηο, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο εθαηφλ έλα (101)
έσο δηαθφζηα πελήληα (250) ζσκαηεία θαη δέθα (10) Θέζεηο, εάλ ε έλσζε έρεη
ζηε δχλακή ηεο δηαθφζηα πελήληα έλα (251) θαη άλσ ζσκαηεία. Οη αλσηέξσ
νξγαληθέο ζέζεηο είλαη εληαίεο γηα θάζε νκνζπνλδία θαη ην ζχλνιν ησλ ελψζεσλ
πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ. Απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ εθηφο νξγαληθψλ
ζέζεσλ. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνο έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ απφ ηνλ
αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ δελ πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ε νκνζπνλδία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΓΓΑ ή απφ επνπηεπφκελνπο απφ απηή
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θνξείο ζε πνζνζφ κηθξφηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
ηεο.
2. Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ
θαζνξίδνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2470/1997 (ΦΔΚ 40 Α`),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηα νηθεία κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ππνινγίδεηαη
φινο ν ρξφλνο ππεξεζίαο θαη πξνυπεξεζίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπ, σο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σπρφλ
επηπιένλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη, αλ νη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο ζην πξνζσπηθφ απηφ είλαη κεγαιχηεξεο, δηαηεξείηαη
θαη θαηαβάιιεηαη σο πξνζσπηθή δηαθνξά κέρξη ηελ θάιπςή ηεο, απφ νπνηαδήπνηε
αχμεζε ησλ λέσλ απνδνρψλ.
"Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζην πξνζσπηθφ ησλ
νκνζπνλδηψλ νη νπνίεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ είραλ εγθεθξηκέλνπο
θαλνληζκνχο πξνζσπηθνχ ή νη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ξπζκίδνληαλ απφ
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο."
*** Σν άλσ εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 75 παξ.7 Ν.3057/2002,ΦΔΚ
Α 239/10.10.2002.
3. Οη πξνζιήςεηο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ νκνζπνλδηψλ, κε εμαίξεζε
ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο, ηνπο πξνπνλεηέο, ηνπο γπκλαζηέο, ηνπο ηερληθνχο
ζπκβνχινπο, ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο, ηνπο γηαηξνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ηνπο
δηθεγφξνπο, ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη ζπληνληζηέο ζπλεξγάηεο, ηνπο θξνληηζηέο,
ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο ζπκβνχινπο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, γίλνληαη ζχκςσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α`, Β` θαη Γ` ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α),
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
"4. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπληζηψκελσλ ζέζεσλ ζηελ Δζληθή Αζιεηηθή
Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη
(20)."
*** Ζ παξάγξαθνο 4 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7 άξζξ.78 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο 30Α
"Aξζξν 30Α
1. Οη ζέζεηο ηνπ κφληκνπ θαη ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία
θαηαξγήζεθαλ κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 49, 50, 51, 52, 53 θαη 54 ηεο
18.2.2000 (ΦΔΚ 43 Α΄/1.3.2000), κεηαθέξνληαη, απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο, ζηα
Ν.Π.Γ.Γ πνπ ηδξχζεθαλ κε ηα πην πάλσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ζηα νπνία
πεξηήιζε θαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Ζ κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ απηψλ
γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε ζχζηαζε αληίζηνηρσλ ζέζεσλ ζηα λεντδξπζέληα Ν.Π.Γ.Γ.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο ησλ θαηαξγεζέλησλ Ν.Π.Γ.Γ.
κεηαθέξεηαη θαη θαηαιακβάλεη, έθηνηε, ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ηδξχζεθαλ κε ηα αλσηέξσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα
θαη ππεξεηεί ζε απηά κε ηε ζρέζε εξγαζίαο, κε ηελ νπνία ππεξεηνχζε ζηα
θαηαξγεζέληα Ν.Π.Γ.Γ. Ζ κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ θαη ε θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε
απηέο δηαπηζηψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ. Ο ρξφλνο εξγαζίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ Ν.Π.Γ.Γ. κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
απηήο ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηνπο λένπο θνξείο.
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Σα ηδξπζέληα κε ηα πην πάλσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπο ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ.
2. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Πνιηηηζκνχ, επηηξέπεηαη:
α) ε ζχζηαζε, ε ζπγρψλεπζε ή ε θαηάξγεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη ε έγθξηζε
ησλ Οξγαληζκψλ ηνπο,
β) ε ζχζηαζε ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ
απηψλ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαη
γ) ε πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ φιεο ηηο
εκέξεο ηνπ κήλα, ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην
ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη αληίζηνηρεο απαζρφιεζεο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνξέα."
*** Σν άξζξν 30Α πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.5 άξζξ.73 Ν.3057/2002,θεθ α
239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

31
27
11
1

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`
ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ
Αξζξν 31
Πξνπνλεηήο
1. Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή επηηξέπεηαη κφλν ζηνλ θάηνρν
άδεηαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Ζ απφθαζε
ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία, ε νπνία
ηεξεί κεηξψν Πξνπνλεηψλ γηα θάζε θιάδν άζιεζεο, θαζψο θαη ζηνλ νηθείν
ζχλδεζκν ε νκνζπνλδία πξνπνλεηψλ.
2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
πξνπνλεηή απαηηείηαη :
α) πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.), κε
θχξηα ή πξψηε εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, ή ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο ή δίπισκα ηεο ζρνιήο πξνπνλεηψλ ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή
πηπρίν ή δίπισκα αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ πξνπνλεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ,
β) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ, πνπ λα απνδεηθλχεη φηη δελ πθίζηαηαη
ηειεζίδηθε θαηαδίθε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β. θαη
γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
γ) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, πνπ λα βεβαηψλεη φηη δελ
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εθθξεκεί πνηληθή δίσμε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο πεξ. β`,
δ) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ νηθείσλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο,
ε) θαηαβνιή παξαβφινπ πελήληα ρηιηφδσλ (50.000) δξαρκψλ, εθδηδφκελν απφ ηελ
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.
3. Γηα φζνπο θαηέρνπλ πηπρίν ή δίπισκα αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ πξνπνλεηψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ ή άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο, απαηηείηαη θαη γλψκε,
γηα ηελ ηζνηηκία, ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηνπ
Διιεληθνχ Κέληξνπ Αζιεηηθήο Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Κ.Α.Δ.Σ.). Ζ επηηξνπή
απηή ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηνχ θαη απνηειείηαη
απφ ην Γηεπζπληή Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ,
ην ΓηεπΘπληή Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ., έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο
νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο νκνζπνλδίαο
πξνπνλεηψλ ή ηνπ αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπ ζπλδέζκνπ πξνπνλεηψλ ηνπ νηθείνπ
αζιήκαηνο. Δάλ δελ ππάξρεη νκνζπνλδία ή ζχλδεζκνο πξνπνλεηψλ, νξίδεηαη, σο
πέκπην κέινο ηεο επηηξνπήο, Πξνπνλεηήο κεηαμχ εθείλσλ πνπ θαηέρνπλ δίπισκα
ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο, χζηεξα απφ ππφδεημε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο. Γηα θάζε άζιεκα επηηξέπεηαη λα ζπγθξνηείηαη μερσξηζηή επηηξνπή.
Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη φια ηα
δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε
ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ., νξίδνληαη νη παΘήζεηο θαη νη βιάβεο πνπ θσιχνπλ ηε ρνξήγεζε
εηδηθήο άδεηαο πξνπνλεηή.
4. ην Δ.Κ.Α.Δ.Σ. ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί Δζληθή ρνιή Πξνπνλεηψλ γηα φιεο
ηηο θαηεγνξίεο πξνπνλεηψλ θαη γηα φινπο ηνπο θιάδνπο άζιεζεο. Ζ ιεηηνπξγία
ηεο ζρνιήο πξαγκαηνπνηείηαη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο θαη έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) κήλεο γηα ηελ θαηψηαηε
θαηεγνξία. Με θαλνληζκφ ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ. ξπζκίδνληαη ηα etIJara πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία θαη ην πξφγξακκα ηεο ζρνιήο απηήο, ηα πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ηα πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ πξνπνλεηψλ, ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη
ηελ θαηάηαμε ησλ απνθνίησλ πξνπνλεηψλ ζε θαηεγνξίεο, θαζψο θαη θάζε άιιν
ζπλαθέο ζέκα.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι.ην άξζξν 12 παξ.4 ηεο απφθ.Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ
ππ΄αξηζκ.11671/18.03.05(ΦΔΚ Β 407/29.03.2005)ζην νπνίν νξίδνληαη κεηαμχ
άιισλ ηα εμήο:
"Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο ζρνιήο Πξνπνλεηψλ ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 4
ηνπ Ν. 2725/1999, ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ κπνξεί κε απφθαζε θαη
δαπάλεο ηεο λα ηδξχεη πεξηνδηθέο ζρνιέο πξνπνλεηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ πην πάλσ ζρνιψλ, ησλ πξνζφλησλ ησλ
ππνςεθίσλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα (άξζξν 136 παξ. 6 ηνπ Ν.
2725/1999)".
5. Πξνπνλεηή, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έρνπλ ππνρξέσζε λα απαζρνινχλ.
α) Οη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη νη αζιεηηθέο ελψζεηο.
β) Οη αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ηκήκαηα ακεηβφκελσλ αζιεηψλ.
γ) Σα αζιεηηθά ζσκαηεία ηα νπνία θαιιηεξγνχλ νκαδηθφ άζιεκα θαη ζπκκεηέρνπλ
ζε πξσηαζιήκαηα εζληθψλ θαηεγνξηψλ θαη ζε ηνπηθφ πξσηάζιεκα πξψηεο
θαλεγνξίαο. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ
πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο ή

- 30 -

ζπλδέζκνπ πξνπνλεηψλ, επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε απαζρφιεζεο
Πξνπνλεηή ζε άιιεο θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ.
δ) Σα αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ θαιιηεξγνχλ αηνκηθφ άζιεκα θαη έρνπλ αζιεηέο
ζηε δχλακή ηνπο ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ.
"6. Κάζε Πξνπνλεηήο ζπκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο κε ηνλ αζιεηηθφ θνξέα
ζηνλ νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε πιήξε, κεξηθή ή πεξηνδηθή απαζρφιεζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε, γηα
λα είλαη έγθπξε, απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θαη λα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Τ.
ε θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζην Γεκφζην επηηξέπεηαη λα
αλαηίζεληαη θαζήθνληα νκνζπνλδηαθνχ πξνπνλεηή ή ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηα
νιπκπηαθά αζιήκαηα, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο
νκνζπνλδίαο. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδνληαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ, ε πιήξεο ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληα
ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπο, ε δηαηήξεζε ηεο κηζζνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ απηψλ, θαζψο επίζεο θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα αλαθαιείηαη κεξηθά ή νιηθά ε αξρηθή απφθαζε."
*** Ζ παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.75 Ν.3057/2002,ΦΔΚ
Α 239/10.10.2002.
7. Ζ άδεηα πξνπνλεηή αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ
Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, γηα
παξαβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο β` θαη γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα φζνπο ιφγνπο ζα πξνβιεθζνχλ ζηελ απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ηεο παξ. 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
"8. ηνλ πξνπνλεηή, ηνπ νπνίνπ αζιεηήο ή νκάδα ζεκείσζε κία απφ ηηο
δηαθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 34, ρνξεγείηαη
πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ηνλ αζιεηή αηνκηθνχ αγσλίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
ίδην άξζξν.
ε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο αζιεηήο ή πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αζιεηέο ή νκάδεο
ηνπ ίδηνπ πξνπνλεηή ζεκεηψζνπλ κηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο, ην
ρνξεγνχκελν ζηνλ πξνπνλεηή πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππνινγίδεηαη επί
ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ ζεκείσζαλ νη αζιεηέο ηνπ θαη
πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ γηα θαζεκία απφ ηηο ππφινηπεο δηαθξίζεηο. Με ηελ ίδηα απφθαζε
νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη
θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο
επηβξάβεπζεο. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2238/ 1994,
πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2459/1997, εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη
ζηνπο πξνπνλεηέο.
ηελ πεξίπησζε ησλ θιάδσλ άζιεζεο, ζηνπο νπνίνπο, εθηφο απφ ηνλ πξνπνλεηή,
απαζρνιήζεθε θαη ρνξνγξάθνο, ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ηνπ άξζξνπ απηνχ
επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηνπο θαη` ίζα κέξε.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ επίηεπμε ηεο δηάθξηζεο θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34 έρνπλ ζπκβάιεη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο
πξνπνλεηέο ή άιινη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ αγσλίζκαηνο, ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο
κπνξεί λα επηκεξηζζεί αλάινγα θαη ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα ζχκθσλα κε ηηο πην
πάλσ ηδηφηεηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ νκάδσλ ηεο
νηθείαο νκνζπνλδίαο."
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*** Ζ παξ.8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 άξζξ.75 Ν.3057/2002,θεθ α
239/10.10.2002.
***Γηά ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο ζε δηαθξηλφκελνπο
κεηακνζρεπκέλνπο ή αηκνθαζαηξφκελνπο αζιεηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο
ηνπο πνπ ζεκεηψλνπλ θάπνηα απφ ηηο επηδφζεηο ηεο σο άλσ παξ.2
βιέπε ΤΑ 8905/26.2-3.3.2004 (ΦΔΚ Β΄ 437).
9. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο
πξνπνλεηψλ ή ηνπ ζπλδέζκνπ πξνπνλεηψλ, κέζα ζε έλα (1) ρξφλν απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε
πξνπνλεηψλ ζε αζιεηηθνχο θνξείο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία, ηα πξνζφληα ησλ
πξνπνλεηψλ, ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ησλ πηπρηνχρσλ
ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο, θαζψο θαη ησλ πηπρηνχρσλ ησλ
Σ.Δ.Φ.Α.Α. ρσξίο εηδηθφηεηα.
Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, νη πξνυπνζέζεηο
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, νη φξνη πξφζιεςεο
αιινδαπψλ πξνπνλεηψλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ πξνπνλεηψλ θαη αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
θαη ινηπψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ πνπ απαζρνινχλ πξνπνλεηή, νη πξνυπνζέζεηο
έθδνζεο δειηίνπ ηαπηφηεηαο πξνπνλεηή, απφ ηελ νκνζπνλδία ή ην ζχλδεζκν ησλ
πξνπνλεηψλ, νη πεξηνξηζκνί, ηα αζπκβίβαζηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
πξνπνλεηή, νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο αζιεηηθνχο θνξείο θαη ζηνπο
πξνπνλεηέο γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ ή ηνπ παξφληνο,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα, σο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φζνπο αζθνχλ ήδε
ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. "10. Καηά
παξέθθιηζε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη ζρνιέο
πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ, ζαιάζζηνπ ζθη θαη ρηνλνδξνκίαο κπνξνχλ λα ηδξχνληαη
θαη λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. Με θαλνληζκφ πνπ
ςεθίδεηαη απφ ηηο νκνζπνλδίεο απηέο θαη εγθξίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιψλ, θαζψο θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ πξνπνλεηψλ, ηα πξνζφληα
θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Σα δηπιψκαηα ζηνπο πξνπνλεηέο ρνξεγνχληαη απφ
ηηο νηθείεο νκνζπνλδίεο θαη ζεσξνχληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Ζ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξηπηψζεηο
β΄, γ`, δ`, ε` ηνπ παξφληνο.
11. Ώπνηνο θαηέρεη άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πξνπνλεηή απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, δελ κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ αζιεηηθή ηδηφηεηα θαη λα
αγσλίδεηαη ζε επίζεκνπο αγψλεο ηνπ αζιήκαηνο γηα ην νπνίν θαηέρεη άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, εθηφο εάλ έρεη θαηαζέζεη ηελ άδεηά ηνπ ζηελ νηθεία
αζιεηηθή νκνζπνλδία."
*** Οη παξ. 10 θαη 11 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 75 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ. 1 άξζξ.24 Ν.3262/2004,νξίδεηαη φηη:
"1. ηνπο είθνζη ηξεηο (23) πνδνζθαηξηζηέο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ απνζηνιή
ηεο Δζληθήο Οκάδαο Πνδνζθαίξνπ, πνπ θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ηνπ Δπξσπαηθνχ
Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ Αλδξψλ 2004, φπσο απηνί αλαγξφθνληαη ζην πξψην
θχιιν αγψλνο, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαη ηζνκεξψο θαη θαηά παξέθιηζε ησλ άξζξσλ
31 θαη 34 ηνπ λ. 2725/1999, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ
(4.000.000) επξψ.
ηνλ πξνπνλεηή θαη ζην βνεζφ πξνπνλεηή θαηαβάιιεηαη αληίζηνηρα πνζνζηφ
100% θαη 50% απφ ην πνζφ επηβξάβεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε
πνδνζθαηξηζηή.
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*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Με ην άξζξν 28 παξ.2 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006,νξίδεηαη
φηη:
"2. ηνπο δψδεθα (12) θαιαζνζθαηξηζηέο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ απνζηνιή ηεο
Δζληθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο, ε νπνία θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο Αλδξψλ 2005, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ
θαη
ηζνκεξψο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ άξζξσλ 31 θαη 34 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο
απηά
ηζρχνπλ, ην ζπλνιηθφ πνζφλ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ Ογδφληα νθηψ ρηιηάδσλ
(2.088.000) επξψ. ηνλ πξνπνλεηή θαη ζηνλ βνεζφ πξνπνλεηή θαηαβάιιεηαη,
αληίζηνηρα, πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) θαη πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απφ
ην πνζφ επηβξάβεπζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαιαζνζθαηξηζηή.
Γηα ηελ σο άλσ αηηία νπδεκία άιιε νηθνλνκηθή παξνρή θαηαβάιιεηαη απφ ην
Γεκφζην.
Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Γ.Α. θαη
θαηαβάιιεηαη κε ηαθηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα, πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
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Αξζξν 32
Ηδησηηθά γπκλαζηήξηα - Ηδησηηθέο ζρνιέο
1. Γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθνχ γπκλααηεξίνπ ή ηδησηηθήο
ζρνιήο, πνπ έρεη ζθνπφ ηε ζσκαηηθή άζθεζε ή ηελ εθκάΘεζε αλαγλσξηζκέλνπ ή κε
αζιήκαηνο, κε ηελ θαηαβνιή ή κε δηδάθηξσλ, απαηηείηαη άδεηα ηνπ αξκφδηνπ
Ννκάξρε.
2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ησλ Yπνπξγψλ Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο
άδεηαο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιψλ
ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηα θσιχκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα γηα ηελ θηήζε
ηδηφηεηαο ηδηνθηήηε ή εθπξνζψπνπ ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ηδησηηθήο ζρνιήο,
ην χςνο ηνπ παξαβφινπ ιεηηνπξγίαο, ε δηαδηθανία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, θαζψο
θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία εηδηθήο
επηηξνπήο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ, ε δηαδηθαζία επέθηαζεο ή κεηαθνξάο
γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο, ε αλαλέσζή ηεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο πξνζαξκνγήο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ησλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε
δεκνζίεπζή ηνπ.
*** ΠΡΟΟΥΖ: Βι.ζρ. κε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο αδεηψλ
άξζξ.14 παξ.29 πεξ.δ΄ Ν.2817/2000.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ`
ΑΘΛΖΣΖ
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Αξζξν 33
Γηθαηψκαηα - Τπνρξεψζεηο αζιεηψλ
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζε αζιεηέο πνπ δελ
αγσλίδνληαη ζε ηκήκα ακεηβφκελσλ αζιεηψλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή ζε αζιεηηθή
αλψλπκε εηαηξεία.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε
αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αζιεηψλ δελ απνηειεί άζθεζε επαγγεικαηηθήο
αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Οηθνλνκηθέο ή άιιεο παξνρέο πνπ δίλνληαη απφ
αζιεηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο ή νκνζπνλδίεο ζε αζιεηέο, σο ελίζρπζε γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο αζιεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δελ απνηεινχλ νηθνλνκηθά
αληαιιάγκαηα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
Οη ζρέζεηο αζιεηψλ θαη αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηνπ ζρεηηθνχ εηδηθνχ θαλνληζκνχ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο.
3. Με ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εγγξαθψλ θαη κεηαγξαθψλ αζιεηψλ, ν
ρξφλνο δηελέξγεηάο ηνπο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη ηα αξκφδηα γηα ηελ
έγθξηζή ηνπο φξγαλα. Μεηαγξαθέο επηηξέπεηαη λα γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
κίαο κφλν κεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ θάζε ρξφλν, κε εμαίξεζε ηηο κεηαγξαθέο
Διιήλσλ αζιεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα νξίδεηαη άιιε
κεηαγξαθηθή πεξίνδνο. Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ δελ επηηξέπεηαη
λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο. Μεηαμχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ
ησλ κεηαγξαθψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηαγξαθήο
ιφγνπ ζπλαίλεζεο ζσκαηείνπ, απνδέζκεπζεο, αγσληζηηθήο απξαμίαο, κεηνίθεζεο
ηνπ αζιεηή γηα ζπνπδέο ή γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ηνπ ίδηνπ ή ησλ γνλέσλ
ηνπ, ιφγσ ειεχζεξεο κεηαγξαθήο αζιεηή θάησ ή πάλσ απφ νξηζκέλε ειηθία θαη
ιφγσ δηάιπζεο ζσκαηείνπ ή αλαζηνιήο δξαζηεξηφηεηαο ηκήκαηφο ηνπ ή απψιεηαο
ηεο εηδηθήο αλαγλσξηζήο ηνπ. Ζ ζπκθσλία κεηαγξαθήο αζιεηή απφ αζιεηηθφ
ζσκαηείν ζε άιιν κε ζπλαίλεζε ηνπ πξψηνπ, επηηξέπεηαη θαη κε νηθνλνκηθφ
αληάιιαγκα, εθφννλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ
αζιεηή, εθδνζεί παξαζηαηηθφ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ κε ηνλ
αλαινγνχληα θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη θαηαρσξεΘεί ζηα Βηβιία Δζφδσλ
Δμφδσλ ησλ δχν αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ. Οη αλσηέξσ Καλνληζκνί, θαηά ην κέξνο πνπ
αθνξνχλ δηαηάμεηο γηα εγγξαθέο θαη κεηαγξαθέο αζιεηψλ, δελ επηηξέπεηαη λα
ηξνπνπνηνχληαη, αλ δελ παξέιζεη δηεηία απφ ηελ θαηά λφκν έγθξηζή ηνπο.
4. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηή αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ αζιήκαηνο λα ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, εθφζνλ ηνχην δελ αληίθεηηαη ζηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο ηνπ
αζιήκαηνο, ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηεο Γ.Ο.Δ.
Οη ζπκβάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απαηηείηαη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ νηθεία
αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη κε κέξηκλά ηεο λα θαηαηεζνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. Αλ
δελ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο, νη ζπκβάζεηο είλαη αλίζρπξεο θαη δελ
παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα.
5. Ζ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηηο εζληθέο νκάδεο είλαη χςηζηε ππνρξέσζε ησλ
αζιεηψλ. Αζιεηήο πνπ αξλείηαη αδηθαηνιφγεηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
ζηελ αληίζηνηρε εζληθή νκάδα ηηκσξείηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ
εηδηθφ θαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ
ηνπο αγψλεο ηεο εζληθήο νκάδαο, ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ θππέινπ θαη
ζηεξείηαη ηηο θάζε είδνπο παξνρέο ηεο νκνζπνλδίαο. Αζιεηήο πνπ ηηκσξείηαη
γηα άξλεζε πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ εζληθή νκάδα, ζηεξείηαη επίζεο
ησλ θάζε είδνπο παξνρψλ ηεο Πνιηηείαο, ησλ επεξγεηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη
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απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θζη ησλ ηπρφλ εηδηθψλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.
6. Ο αζιεηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο
ηζρχνληεο εθάζηνηε θαλνληζκνχο ηεο Γ.Ο Δ. ζρεηηθά κε ηε θαξκαθνδηέγεξζε.
ΑΘιεηήο πνπ ηηκσξείηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηελ αληίζηνηρε
παγθφζκηα γηα παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ πεξί θαξκαθνδηέγεξζεο ζηεξείηαη ηηο
θάζε είδνπο παξνρέο ηεο νκνζπνλδίαο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηηο θάζε είδνπο
παξνρέο ηεο Πνιηηείαο θαη ηα επεξγεηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο θαη ηηο ηπρφλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο.
7. ηα ειιεληθά δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα θαη ηνπο αγψλεο θππέιινπ
επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νκνγελείο ή αιινδαπνί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο.
8. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηή ζε αγψλεο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία.
9. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο. Ζ πηζηνπνίεζε
απηή γίλεηαη ζε δειηίν πγείαο πνπ εθδίδεη ε νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη
ην νπνίν ζεσξείλαη απφ λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ή αγξνηηθφ
ηαηξείν ή πγεηνλνκηθή ζηξαηησηηθή κνλάδα ή απφ έρνληεο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε
ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ ηαηξνχο. Σν δειηίν πγείαο ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ
ηε ζεσξεζή ηνπ. Οη παζήζεηο θαη νη βιάβεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή
αζιεηψλ ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο, νη απαηηνχκελεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ηε
Θεψξεζε ηνπ δειηίνπ πγείαο, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη ηα αξκφδηα
φξγαλα γηα ηε Θεψξεζε ηνπ δειηίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, πνπ εθδίδεηαη
χζηεξα απφ εηζήγενε ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ.
"ην δειηίν πγείαο ηνπ θάζε αζιεηή θαηαρσξείηαη ιεπηνκεξψο θάζε ζθεχαζκα,
ην νπνίν ρνξεγείηαη ζε απηφλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ
ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαηφπηλ εηζήγεζεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο
απνηεινχκελεο απφ Μέιε ΓΔΠ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζρεηηθή
εμεηδίθεπζε. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπγθξνηείηαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ."
*** Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ.9 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 18 παξ.1
Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
10. Αζιεηήο εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ πνπ κεηαγξάθεηαη ζε νκάδα ηνπ
εμσηεξηθνχ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, εθφζνλ επηζηξέςεη ζηελ
Διιάδα, εληάζζεηαη απηνδίθαηα ζηε δχλακε ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ζην νπνίν
αλήθε πξηλ απφ ηε κεηαγξαθή ηνπ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

34
71
18
4

***Βιέπε θαη ΤΑ 25026/11-29.6.2009 (ΦΔΚ Β΄1271/29.6.2009) "Δγγξαθή αζιεηψλ
κε αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ζηνλ εηδηθφ πίλαθα δηαθξίζεσλ ηεο Γ.Γ.Α. ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2725/1999 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3708/2008."
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"Αξζξν 34
Παξνρέο ζε
δηαθξηλφκελνπο αζιεηέο
1. ε αζιεηέο πνπ ζεκεηψλνπλ εμαηξεηηθέο αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ζε αηνκηθά
ή νκαδηθά αζιήκαηα ρνξεγνχληαη νη νηθνλνκηθέο παξνρέο, ηα επεξγεηήκαηα θαη
νη δηεπθνιχλζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
2. Δμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο είλαη:
α) ε θαηάθηεζε 1 εο έσο 8εο λίθεο ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο
Αγψλεο,
β) ε θαηάθηεζε 1εο έσο 6εο λίθεο ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ-γπλαηθψλ,
λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ, εθήβσλ-λεαλίδσλ, παίδσλ-θνξαζίδσλ ζε άζιεκα ή αγψληζκα
αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν
νκνζπνλδίεο ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε
εζληθψλ νκάδσλ απφ δεθανθηψ (18) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή
αζιεηψλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ζην αγψληζκα πνπ ζεκεηψζεθε ε
δηάθξηζε,
γ) ε θαηάθηεζε 1εο έσο 6εο λίθεο ζε Δπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ-γπλαηθψλ,
λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ, εθήβσλ-λεαλίδσλ, παίδσλ-θνξαζίδσλ ζε άζιεκα ή αγψληζκα
αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν
νκνζπνλδίεο ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε εζληθψλ
νκάδσλ απφ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή αζιεηψλ
απφ νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ζην αγψληζκα φπνπ ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε,
δ) ε θαηάθηεζε 1εο έσο 3εο λίθεο ζε Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο,
ε) ε θαηάθηεζε 1εο έσο 3εο λίθεο ζε Παλειιήληνπο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ θαη
1ε λίθε ζε Παλειιήληνπο Αγψλεο λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ, εθήβσλ-λεαλίδσλ,
παίδσλ-θνξαζίδσλ,
ζη) ε θαηάθηεζε 1 εο λίθεο ζε Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο-ρνιηθνχο Αγψλεο,
δ) ε επίηεπμε ή ε ηζνθάξηζε παγθφζκηαο ή επξσπατθήο επίδνζεο αλδξψλγπλαηθψλ ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο
θαηά ηνλ παξφληα λφκν νκνζπνλδίεο.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Πεξί ηεο ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ
34 ηνπ παξφληνο λφκνπ βιέπε ζρεηηθά ζηηο ππ` αξηζκ. 674/2009, 675/2009,
676/2009, 677/2009 απνθάζεηο ΣΔ.
3. Οη αζιεηέο πνπ ζεκεηψλνπλ ηηο δηαθξίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 9 ηνπ
παξφληνο εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ πίλαθα πνπ ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ, ε νπνία
θαζνξίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Με ηελ ίδηα
απφθαζε νξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν πίλαθαο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ θαη φια φζα αθνξνχλ ηελ εγγξαθή αζιεηψλ ζηνλ πίλαθα απηφλ.
4. ε αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο θαη 3ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ζε Παγθφζκηνπο θαη ζε Δπξσπατθνχο Αγψλεο αλδξψλγπλαηθψλ, θαζψο θαη ζε φζνπο επηηπγράλνπλ ή ηζνθαξίδνπλ παγθφζκηα ή
επξσπατθή επίδνζε ηεο θαηεγνξίαο αλδξψλ - γπλαηθψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
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παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παξέρεηαη νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε, ην χςνο
ηεο νπνίαο γηα θάζε δηάθξηζε θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ
πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4)
ηνπιάρηζηνλ έηε. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα γηα ηελ
εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο.
5. ηνπο αζιεηέο ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ πιελ ηνπ beach volley θαη ζηνπο
αζιεηέο ησλ ζθπηαινδξνκηψλ ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε είλαη ίζε κε ην 60% ηεο
αληίζηνηρεο αηνκηθνχ αζιήκαηνο ή αηνκηθνχ αγσλίζκαηνο επί ηνλ αξηζκφ φζσλ
δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζηνπο αγψλεο θαη επηκεξίδεηαη ζηνπο αζιεηέο πνπ πήξαλ
κέξνο ζε απηνχο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ
νκάδσλ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο.
6. ε αζιεηή ή νκάδα πνπ ζεκεηψλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαθξίζεηο κέζα ζην
ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ρνξεγείηαη ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ηεο κεγαιχηεξεο
δηάθξηζεο πξνζαπμεκέλε κε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο νηθνλνκηθήο
επηβξάβεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζεκία απφ ηηο άιιεο δηαθξίζεηο.
7. Οη νηθνλνκηθέο επηβξαβεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο ρνξεγνχληαη ζε θάζε αζιεηή κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ή
άιινπ απφ απηφλ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ απφ ηα εηδηθά έζνδα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ
θάζε έηνπο θαη αθνξά ηηο δηαθξίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
8. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαθξηζέλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
παξφληνο αζιεηψλ ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ, ζχκθσλα κε ηε
ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν θαηά θζίλνπζα ζεηξά
κνξίσλ θαη εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηα κφξηα
ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαρζέληνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή ζην ίδην αθαδεκατθφ έηνο,
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2525/1997, κεηά απφ
πξνζαχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ σο αθνινχζσο:
1) Γηα 1ε έσο 3ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο
παξέρεηαη 50% πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% πξνζαχμεζε γηα
εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
2) Γηα 4ε έσο 8ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο
παξέρεηαη 40% πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε άιιε
ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
3) Γηα 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ-γπλαηθψλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, παξέρεηαη 40% πξνζαχμεζε γηα
εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
4) Γηα 4ε έσο 6ε λίθε ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ-γπλαηθψλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, παξέρεηαη 30% πξνζαχμεζε γηα
εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
5) Γηα 1ε έσο 3ε λίθε ζε Δπξσπατθνχο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, παξέρεηαη 35% πξνζαχμεζε γηα
εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
6) Γηα 4ε έσο 6ε λίθε ζε Δπξσπατθνχο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, παξέρεηαη 30% πξνζαχμεζε γηα
εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
7) Γηα 1ε έσο 3ε λίθε ζε Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο παξέρεηαη 30% πξνζαχμεζε γηα
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εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
8) α. Γηα 1ε λίθε ζε Παλειιήληνπο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ παξέρεηαη 15%
πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα
ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
β. Γηα 2ε λίθε ζε Παλειιήληνπο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ παξέρεηαη 14%
πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα
ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
γ. Γηα 3ε λίθε ζε Παλειιήληνπο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ παξέρεηαη 13%
πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα
ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε δηάθξηζεο ζηνπο Παλειιήληνπο
Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ είλαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο δεθαέμη (16)
ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ ή φπνπ ππάξρνπλ φξηα πξφθξηζεο ε ζπκκεηνρή νθηψ (8)
ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ, θαζψο θαη ε δηάθξηζε λα αθνξά άζιεκα ή αγψληζκα
αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν
νκνζπνλδίεο.
9) α. Γηα 1 ε έσο 3ε λίθε ζε Παγθφζκηνπο Αγψλεο λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ,
εθήβσλ-λεαλίδσλ, παίδσλ-θνξαζίδσλ παξέρεηαη 35% πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα
ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
β. Γηα 4ε έσο 6ε λίθε ζε Παγθφζκηνπο Αγψλεο λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ, εθήβσλλεαλίδσλ, παίδσλ-θνξαζίδσλ παξέρεηαη 30% πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ
θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
γ. Γηα 1ε έσο 3ε λίθε ζε Δπξσπατθνχο Αγψλεο λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ, εθήβσλλεαλίδσλ, παίδσλ-θνξαζίδσλ παξέρεηαη 30% πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ
θαη 18% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
δ. Γηα 4ε έσο 6ε λίθε ζε Δπξσπατθνχο Αγψλεο λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ, εθήβσλλεαλίδσλ, παίδσλ-θνξαζίδσλ παξέρεηαη 25% πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ
θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
Όιεο νη αλσηέξσ δηαθξίζεηο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ α` έσο θαη δ` ηεο παξνχζαο
πεξίπησζεο αθνξνχλ αζιήκαηα ή αγσλίζκαηα πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ
αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν νκνζπνλδίεο θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα λα αλαγλσξηζζνχλ σο δηαθξίζεηο είλαη λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηηο αληίζηνηρεο δηνξγαλψζεηο ηεο θαηεγνξίαο αλδξψλ-γπλαηθψλ,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
10) α. Γηα 1ε Παλειιήληα λίθε ζε αγψλεο θαηεγνξίαο λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ,
εθήβσλ-λεαλίδσλ θαη παίδσλ-θνξαζίδσλ παξέρεηαη 20% πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή
ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
β. Γηα 2ε Παλειιήληα λίθε ζε αγψλεο θαηεγνξίαο λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ,
εθήβσλ - λεαλίδσλ θαη παίδσλ - θνξαζίδσλ παξέρεηαη 20% πξνζαχμεζε γηα
εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
γ. Γηα 3ε Παλειιήληα λίθε ζε αγψλεο θαηεγνξίαο λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ,
εθήβσλ - λεαλίδσλ θαη παίδσλ - θνξαζίδσλ παξέρεηαη 20% πξνζαχμεζε γηα
εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη δηαθξίζεηο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ
α`, β` θαη γ` ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο είλαη λα ηζρχνπλ γηα ηε δηνξγάλσζε
φπνπ επηηεχρζεθε ε δηάθξηζε νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
Παλειιήληνπο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 8 ηεο
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παξνχζαο παξαγξάθνπ.
11) Γηα 1ε λίθε ζε Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο-ρνιηθνχο Αγψλεο παξέρεηαη 15%
πξνζαχμεζε γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα
ΑΔΗ ή ΣΔΗ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ γηα ηε δηνξγάλσζε πνπ επηηεχρζεθε
ε επηηπρία νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Παλειιήληνπο Αγψλεο αλδξψλγπλαηθψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 8 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Δπηπιένλ, γηα ηελ αλαγλψξηζε δηάθξηζεο ζε Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο-ρνιηθνχο
Αγψλεο πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη νη εμήο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε νκαδηθά αζιήκαηα ν καζεηήο-αζιεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκκεηνρή ζην
50% θαη άλσ ησλ αγψλσλ ηεο δηνξγάλσζεο.
β) Γελ αλαγλσξίδεηαη δηάθξηζε ε νπνία ζεκεηψλεηαη απφ καζεηή-αζιεηή, ν
νπνίνο κεηεγγξάθεηαη είηε απφ έλα Λχθεην ηεο εκεδαπήο ζε άιιν είηε ζε Λχθεην
ηεο εκεδαπήο απφ Λχθεην ηεο αιινδαπήο. Ζ απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
δελ ηζρχεη, φηαλ αθνξά καζεηή-αζιεηή πνπ ήηαλ κφληκνο θάηνηθνο αιινδαπήο θαη
γηα πξψηε θνξά κεηαγξάθεηαη ζε Λχθεην ηεο εκεδαπήο ή ζε καζεηή-αζιεηή πνπ ν
αζθψλ ηελ επηκέιεηα ηνπ εγθαζίζηαηαη ιφγσ απνδεδεηγκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ ζε άιιε πεξηνρή.
ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο-αζιεηήο ζεκεηψζεη εμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε
θαη ζε καζεηηθνχο-ζρνιηθνχο αγψλεο θαη ζε παλειιήληνπο αγψλεο ηφηε ηα
πξνβιεπφκελα θαηά ηα αλσηέξσ πνζνζηά πξνζαχμεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ
ή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ 1%.
"11α. Γηα δεχηεξε λίθε ζε Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο -ρνιηθνχο Αγψλεο
παξέρεηαη πξνζαχμεζε 15% γηα εηζαγσγή ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε
άιιε ζρνιή ή ηκήκα ησλ Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η..
Γηα ηξίηε λίθε ζε Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο - ρνιηθνχο Αγψλεο παξέρεηαη
πξνζαχμεζε 15% γηα εηζαγσγή ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε άιιε ζρνιή
ή ηκήκα ησλ Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η..
Καηά ηα ινηπά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ
εθαξκφδνληαη αλάινγα ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 11 ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζηα ηέζζεξα ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο 12 ηεο
ίδηαο παξαγξάθνπ."
*** Ζ παξ.11α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 45 παξ.Γ1 Ν.3773/2009,
ΦΔΚ Α 120/21.7.2009.
12) Αζιεηήο ή αζιήηξηα πνπ επηηπγράλεη ή ηζνθαξίδεη Παγθφζκηα, Δπξσπατθή ή
Παλειιήληα επίδνζε θαηεγνξίαο αλδξψλ-γπλαηθψλ ή λέσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ ή
εθήβσλ-λεαλίδσλ ή παίδσλ-θνξαζίδσλ ιακβάλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
πξνζαχμεζεο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ πνπ
παξέρεηαη ζηνλ αζιεηή ή ηελ αζιήηξηα πνπ θαηαθηά 1ε λίθε ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία, θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.
Όινη νη αζιεηέο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη κία ηνπιάρηζηνλ λίθε απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο 1 έσο θαη 12 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
εηζάγνληαη ζηα ΣΔΦΑΑ ζε πνζνζηφ 10% επηπιένλ ηνπ εθάζηνηε αξηζκνχ ησλ
εηζαθηέσλ ζηα ΣΔΦΑΑ θαη ζε πνζνζηφ 1% επηπιένλ ηνπ εθάζηνηε αξηζκνχ ησλ
εηζαθηέσλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ. Οη αζιεηέο πνπ
εηζάγνληαη ζηα ΣΔΦΑΑ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη
λα αθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο, ζην νπνίν ζεκείσζαλ ηε
δηάθξηζε, εθφζνλ ην ηκήκα εηζαγσγήο ηνπ ρνξεγεί ηελ εηδηθφηεηα απηή.
Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πνζνζηά πνπ
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αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 1 έσο θαη 11 ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γίλεηαη
ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα, αλ πξνθχπηεη δεθαδηθφ
ππφινηπν ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ηεο αθέξαηεο κνλάδαο. Αλ ην δεθαδηθφ
ππφινηπν είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηεο αθέξαηεο κνλάδαο, δελ ιακβάλεηαη
ππφςε, εθηφο αλ κεδελίδεηαη ε ζέζε, νπφηε γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ
αθέξαηε κνλάδα, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα ππάξρεη κία ηνπιάρηζηνλ ζέζε γηα
θάζε ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
9. Αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ ηελ 1ε έσο θαη ηελ 3ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή
ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο επηηξέπεηαη λα δηνξίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε
ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, ζε θελέο ζέζεηο είηε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηήλ θνξέσλ είηε ζε νξγαληζκνχο,
θνξείο, γξαθεία ή ππεξεζίεο αζιεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α` θαη Β` βαζκνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη δηνξίδνληαη ζε θελέο
ζέζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο, εθφζνλ
έρνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηηο ζέζεηο, ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ,
γεληθά θαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία
έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, ε δηαδηθαζία θαη
γεληθά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην δηνξηζκφ. Ο δηνξηζκφο γίλεηαη ζηνλ εηζαγσγηθφ
βαζκφ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ ησλ αζιεηψλ, πέξαλ
ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο, είλαη λα
έρνπλ δηαθφςεη απνδεδεηγκέλα ηελ αγσληζηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα δηνξηζκφ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ καδί κε ηε ζρεηηθή
αίηεζε γηα ην δηνξηζκφ θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα αλσηέξσ
νξηδφκελα, ζπλππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί δηαθνπήο ηεο αγσληζηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο σο θαη ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο.
Ζ πξνζεζκία γηα λα αζθήζνπλ νη αζιεηέο ην δηθαίσκα πνπ ηνπο παξέρεηαη κε ηελ
παξάγξαθν απηή νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηε δηαθνπή ηεο αγσληζηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απνθαιπθζεί εθ ησλ πζηέξσλ ε αλαθξίβεηα ησλ
φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε, αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά ν δηνξηζκφο
ηνπο, επηθπιαζζνκέλεο ηεο πνηληθήο θαη αζηηθήο επζχλεο ηνπο γηα ηελ ππνβνιή
αλαθξηβνχο ή αλαιεζνχο δήισζεο.
Αζιεηέο κε αλαπεξίεο επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα
παξάγξαθν, λα δηνξίδνληαη θαη ζε ζπληζηψκελεο πξνζσξηλά ζέζεηο είηε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (ΓΓΑ) θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηήλ θνξέσλ
είηε ζε νξγαληζκνχο, θνξείο, γξαθεία ή ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α` θαη Β` βαζκνχ. Οη Έιιελεο Παξανιπκπηνλίθεο πνπ
ππεξεηνχλ ζηε ΓΓΑ θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηήλ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α` θαη Β`
βαζκνχ θαηαηάζζνληαη ζην θαηαιεθηηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο θαηεγνξίαο
ηνπο κε ηξηαθνληαπεληαεηή ππεξεζία ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα
θαη ζηνπο ΟΣΑ Α` θαη Β` βαζκνχ.
10. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 9 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ηζρχνπλ πεξαηηέξσ νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο:
α) ηα νκαδηθά αζιήκαηα ν αζιεηήο πξέπεη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο. ε δηνξγαλψζεηο πνπ
δηεμάγνληαη θαηά θάζεηο νη ζπκκεηνρέο ζηνπο αγψλεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην
άζξνηζκα ησλ αγψλσλ φισλ ησλ θάζεσλ.
β) Ωο Παλειιήληνη Αγψλεο ή Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζεσξνχληαη κία θαη κφλν
εζληθνχ ή εξαζηηερληθνχ επηπέδνπ δηνξγάλσζε θάζε ρξφλν, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη πάληα ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο γηα θάζε άζιεκα
ή αγψληζκα. Οη δηνξγαλψζεηο θππέιινπ δελ ζεσξνχληαη Παλειιήληνη Αγψλεο ή
Παλειιήλην Πξσηάζιεκα. Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη
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δχν ή πεξηζζφηεξα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα ζε θάζε θαηεγνξία, ιακβάλεηαη
ππφςε κφλν ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ή νη Παλειιήληνη Αγψλεο ηεο κεγαιχηεξεο
ειηθίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ
εδαθίνπ απηνχ, ε νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.
Ωο Παγθφζκην ή Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ
δηεμάγεηαη πεξηνδηθά, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο ηνπ
νηθείνπ αζιήκαηνο. Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη δχν ή
πεξηζζφηεξα πξσηαζιήκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαληηθφηεξε δηνξγάλσζε πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία νκνζπνλδία.
γ) ηα αηνκηθά αζιήκαηα δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε νκαδηθή βαζκνινγία ή
θαηάηαμε. Ωο αηνκηθά αζιήκαηα λννχληαη θαη ηα νκαδηθά αγσλίζκαηα απηψλ. Οη
αλαθεξφκελεο δηαθξίζεηο, πιελ ησλ Οιπκπηαθψλ, Παγθφζκησλ θαη Παλεπξσπατθψλ
Αγψλσλ, πξέπεη λα έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ηνπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηεζζάξσλ (4) ηειεπηαίσλ εηψλ, πξηλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ην νπνίν ν
αζιεηήο ππνβάιιεη αίηεζε εηζαγσγήο.
δ) Οη αζιεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο "ηεο παξαγξάθνπ 8" ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο θαη ηα ακέζσο επφκελα δχν
αθαδεκατθά έηε απφ απηφ πνπ ππέβαιαλ γηα πξψηε θνξά αίηεζε εηζαγσγήο βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
*** Ζ θξάζε "ηεο παξαγξάθνπ 9" αληηθαηαζηάζεθε κε ηε θξάζε "ηεο παξαγξάθνπ
8",σο άλσ,κε ηελ παξ.2 άξζξ.17 Ν.3748/2009,ΦΔΚ Α 29/19.2.2009.
11. Αλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ αζιεηψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
αξηζκφ εθείλσλ πνπ δηθαηνχληαη ηηο παξνρέο, ηα επεξγεηήκαηα θαη ηηο
δηεπθνιχλζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο δηακνξθψλεηαη κε
ηα εμήο θξηηήξηα:
α) δηάθξηζε ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ,
β) λίθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ αγσλίζκαηνο,
γ) ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξίζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ,
δ) βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκφζηα
θιήξσζε.
12. Αζιεηέο ή αζιήηξηεο αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ αζιήκαηνο πνπ θαηέθηεζαλ πξψηε,
δεχηεξε ή ηξίηε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηπγράλνπλ
θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο απνλνκήο ρξπζνχ κεηαιιίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεκνθξαηίαο.
13. Αζιεηέο ή αζιήηξηεο αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ αζιήκαηνο πνπ θαηέθηεζαλ
ηέηαξηε, πέκπηε ή έθηε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο
ηπγράλνπλ θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο απνλνκήο δεκφζηνπ επαίλνπ κεηά
δηπιψκαηνο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ.
14. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα άηνκα κε
αλαπεξίεο (ΑΜΔΑ), ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί αζιεηέο απφ ηελ εηδηθή
επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πιελ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 9 θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ηα ΣΔΦΑΑ θαη ηα ινηπά
ηκήκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο,
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είλαη δπζρεξήο γηα ηα άηνκα απηά ε παξαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο. Δηδηθά ζηνπο αζιεηέο κε αλαπεξία πνπ θαηαθηνχλ 4ε έσο
6ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ή 1ε έσο 6ε λίθε ζε
Παγθφζκηνπο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ ή 1ε έσο 6ε λίθε ζε Παλεπξσπατθνχο Αγψλεο
αλδξψλ-γπλαηθψλ ρνξεγνχληαη φιεο νη παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ νη αζιεηέο κε
αλαπεξία πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο 3ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο
Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηεο
παξνχζαο.
15. Γελ επηηξέπεηαη ρνξήγεζε δεκφζηαο ππνηξνθίαο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Τπνηξνθία πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε ζηα πξφζσπα απηά δηαθφπηεηαη.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Με ην άξζξν 1 παξ.10 Ν.2009/2001,ΦΔΚ Α 90/2.2.2001,νξίδεην
φηη
10. Ζ αιεζήο έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α) είλαη φηη ηα θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Φπζηθήο
Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, ελψ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ινηπά ηκήκαηα ή ζρνιέο
Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ ii ηεο παξαγξάθνπ
13 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, εθαξκφδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κε ηνλ
ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζηα ηκήκαηα ή ηηο ζρνιέο απηέο.
16. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Παγθφζκηνπ πιιφγνπ Οιπκπηνληθψλ
θαζηεξψλεηαη θαη σο έζνδν ηνπ επηρνξήγεζε απφ ηε ΓΓΑ ζε εηήζηα βάζε, θαη`
αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο
αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο.
17. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο:
α. Ζ δηάθξηζε ησλ αζιεηψλ ζηηο θαηεγνξίεο (αλδξψλ-γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλγπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ, παίδσλ - θνξαζίδσλ) γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ νξίδνληαη ηα αλψηεξα ή θαη θαηψηεξα φξηα ειηθίαο γηα
θάζε θαηεγνξία, αλά άζιεκα.
β. Ωο αγσλίζκαηα αηνκηθψλ αζιεκάησλ ή νκαδηθά αζιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ λννχληαη φζα
δηεμάγνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νηθείαο δηεζλνχο νκνζπνλδίαο
ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.
18. Καη` εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ, κπνξεί λα παξέρεηαη νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ζε πξφζσπα ηα νπνία
έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε ή ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, εθφζνλ είλαη
αζιεηέο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, αλαγλσξηζκέλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θαη έρνπλ πεηχρεη εμαηξεηηθέο παλεπξσπατθέο ή παγθφζκηεο δηαθξίζεηο ζε
αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνπλ αληίζηνηρεο δηεζλείο νκνζπνλδίεο, θαζψο θαη ζε
θσθνχο αζιεηέο, πνπ ζεκεηψλνπλ δηαθξίζεηο ζε αζιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην πξφγξακκα αγψλσλ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αζιεηψλ Κσθψλ (C.I.S.S.). Με ηελ
ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε ξπζκίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο σο άλσ
νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο, ην χςνο απηήο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα,
θαη` αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε βάζε ην είδνο
ηνπ αζιήκαηνο, ηελ θαηαβιεζείζα πξνζπάζεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ.
"Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή Αζιεηψλ Κσθψλ (C.I.S.S.) κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεζλή Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ
Κσθψλ (I.C.S.D.). Οη νηθνλνκηθέο επηβξαβεχζεηο, ηα επεξγεηήκαηα θαη νη δηεπθνιχλζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο αζιεηέο κε αλαπεξίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θσθνχο αζιεηέο."
***Σα εδάθηα ηξίην θαη ηέηαξην αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4049/2012
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(ΦΔΚ Α 35/23.2.2012)
19. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπο, ν χιινγνο Διιήλσλ Οιπκπηνληθψλ θαη ν χιινγνο Διιήλσλ
Παξανιπκπηνληθψλ επηρνξεγνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζε
εηήζηα βάζε, θαη` αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ
ηζρχνπλ γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο.
20. ηνλ ζπλνδφ - αζιεηή ησλ ηπθιψλ παξανιπκπηνληθψλ πνπ αγσλίδνληαη καδί
φπνπ απαηηείηαη ζην αγψληζκα ηνπο θαη ζεκεηψλνπλ δηάθξηζε απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 34 ρνξεγείηαη ην 30% ηεο
νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ηπθιφ παξανιπκπηνλίθε
αζιεηή.
21. Όιεο νη νηθνλνκηθέο παξνρέο, ηα επεξγεηήκαηα θαη νη δηεπθνιχλζεηο πνπ
ρνξεγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηεο παξαγξάθνπ 8
ηνπ άξζξνπ 31 θαη ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαθαινχληαη νίθνζελ κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ, εθφζνλ ν δηαθξηζείο αζιεηήο
ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά ή πνηληθά γηα παξάβαζε ληφπηλγθ. Οκνίσο αλαθαινχληαη
θαη φιεο νη νηθνλνκηθέο παξνρέο, ηα επεξγεηήκαηα θαη νη δηεπθνιχλζεηο πνπ
ρνξεγήζεθαλ ζηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο, εάλ
απηά ηηκσξεζνχλ πεηζαξρηθά ή πνηληθά γηα παξάβαζε ληφπηλγθ."
"22. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη νη
πξνυπνζέζεηο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη γεληθά θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αζιεηψλ κε αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγψλ νξίδνληαη ηα αλαγθαία ζπιινγηθά φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο
ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπο."
*** Ζ παξ.22 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.17 Ν.3748/2009,
ΦΔΚ Α 29/19.2.2009.
*** Σν άξζξν 34,φπσο απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηα άξζξα 75 θαη 78 ηνπ
λ.3057/2002 θαη άξζξν 8 ηνπ λ.3207/2003,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε
ην άξζξν 18 παξ.8 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
*** ΠΡΟΟΥΖ:Βι. θαη άξζξν 18 παξ.12 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008
**ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι.ΤΑ Αξηζ.27746/99 ΦΔΚ Β`2119/06.12.1999 "πεξί
Γηνξηζκνχ δηαθξηλνκέλσλ αζιεηψλ ζε θελέο ζέζεηο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
Σνκέα".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 35
Τπνηξνθίεο
1. ε Διιελεο καζεηέο ησλ γπκλανίσλ θαη ησλ ιπθείσλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο
θαη ζε Διιελεο ζπνπδαζηέο αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η) ή
ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.) ή ηλζηηηνχησλ
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επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Η.Δ.Κ ), νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε
επίδνζε ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, ρνξεγείηαη, κε απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ππνηξνθία δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, πνπ κπνξεί
λα αλαλεψλεηαη. Ζ δαπάλε βαξχλεη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.
2. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ρνξεγνχληαη
Τπνηξνθίεο γηα κεηεθπαίδεπζε ε εμεηδίθεπαε ζην εζσηεξηθφ ή ζην
εμσηεξηθφ ζε ζέκαηα πνπ πξνσζνχλ ηηο επηινγέο ηνπ εζληθνχ αζιεηηθνχ
ζρεδηαζκνχ, χζηεξα απφ επηηπρή δνθηκαζία ελψπηνλ επηηξνπήο. Οη
Τπνηξνθίεο απηέο ρνξεγνχληαη κέζα ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ θαη πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ηξηαθνζηνχ πέκπηνπ
(35νπ) έηνπο, κε ηνλ φξν φηη ν ππφηξνθνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Γεκφζην ή ζε επνπηεπφκελν απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζα απνθηήζεη, γηα πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ έηε. Ζ ππνρξέσζε απηή αίξεηαη, αλ ν ππφηξνθνο δελ
πξνζιεθζεί απφ ην Γεκφζην εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ ιήμε ηεο
κεηεθπαίδεπζεο ή ηεο εμεηδίθεπζεο. Αλ ν ππφηξνθνο δελ εθπιεξψζεη ηνλ
παξαπάλσ φξν, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ππνηξνθίαο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε
βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζε βάξνο ηνπ, σο δεκφζην έζνδν,
εληφθσο απφ ηε ιήμε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ή ηεο εμεηδίθεπζεο.
3. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηενε ηνπ Δ..Α ., νξίδεηαη γηα θάζε έηνο ν αξηζκφο ησλ
ππνηξνθηψλ ησλ παξ. 1 θαη 2, ην χςνο ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο δαπάλεο, ε
δηάξθεηα ησλ ππνηξνθηψλ ηεο παξ 2 θαη ξπζκίδνληαη ε ζχλζεζε, ζπγθξφηεζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 2, ην είδνο θαη ν ηξφπνο ηεο
δνθηκνζίαο ελσπηφλ ηεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.
4. Γελ επηηξέπεηαη ρνξήγεζε ππνηξνθίαο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Τπνηξνθία πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε ζηα πξφζσπα απηά, δηαθφπηεηαη.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
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Αξζξν 36
Δηδηθφο ινγνξηαζκφο πεξίζαιςεο
Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αζιεηψλ
Υνξήγεζε αζιεηηθνχ βνεζήκαηνο
1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ δεκηνπξγείηαη εηδηθφο
ινγνξηνζκφο, πνπ ηεξείηαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα ηελ
πεξίζαιςε θαη ηελ ελίζρπζε αλαζθάιηζησλ εξαζηηερλψλ πξψελ αζιεηψλ θαη
ηερληθψλ ζηειερψλ θάζε θιάδνπ άζιεζεο θαη γηα ηελ ελίζρπζε
αλαμηνπαζνπζψλ νηθνγελεηψλ ελ ελεξγεία αλαζθάιηζησλ αζιεηψλ πνπ
απεβίσζαλ.
2. Πφξνη ηνπ πην πάλσ ινγαξηαζκνχ απνηεινχλ :
α) ηα παξάβνια γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιψλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο λφκνπ,

- 44 -

β) ηα παξάβνια ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
πξνπνλεηή, ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
γ) ηα παξάβνια γηα πξνζθπγή ζην Αλψηαην πκβνχιην Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ
Γηαθνξψλ (Α..Δ.Α Γ.), πνπ θαηαπίπηνπλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεληζκφ Τπνπξγνχ
γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε δηθαηνχκελν άηνκν. ε πεξίπησζε
αλεπάξθεηαο ησλ αλσηέξσ πφξσλ, ν πην πάλσ ινγαξηαζκφο κπνξεί λα
εληζρχεηαη απφ ηα εηδηθά έζνδα ηεο Γ.Γ.Α..
3. ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηαθέξνληαη
ηα ρξεκαηηθά πνζά ηνπ ηεξνχκελνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
εηδηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα παξάβνια ηνπ π.δ
144/1976 γηα ηε ρνξήγενε ή αλαλέσζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ
γπκλαζηηθήο θιπ. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εληνιή ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
4. ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο θάζε θιάδνπ άζιεζεο πνπ δελ είλαη
αζθαιηζκέλνη άκεζα ή έκκεζα ζε θάπνηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ζην Γεκφζην,
παξέρεηαη δσξεάλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζηε Γ. Θέζε ησλ λνζειεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ  Τ ). Ζ δαπάλε γηα ηε
λνζειεία ησλ πην πάλσ πξζψπσλ βαξχλεη ηα εηδηθά έζνδα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θνη
Πξφλνηαο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε
ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

37
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ`
ΘΔΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ
Αξζξν 37
Δηδηθά Θέκαηα ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο
1. Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Δπηηξνπή
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (Δ.Ο.Α)" κεηνλνκάδεηαη ζε "Διιεληθή Οιπκπηαθή
Δπηηξνπε (Δ.Ο.Δ.).
"2.α. Ηδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία
"Γηεζλήο Οιπκπηαθή Αθαδεκία (Γ.Ο.Α.)" κε έδξα απηή ηεο Διιεληθήο
Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Δ.Ο.Δ.). Ζ Γ.Ο.Α. επνπηεχεηαη απφ ηελ Δ.Ο.Δ.,
ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη επνπηεχεηαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο Γ.Ο.Α. κπνξνχλ λα
ζπλέξρνληαη θαη ζηελ Αζήλα ή αιινχ, κε απφθαζή ηνπο.
β. ηνπο ζθνπνχο ηεο Γ.Ο.Α. ζπκπεξηιακβάλνληαη ηδίσο: α) ε ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ζηελ Αξραία Οιπκπία, Γηεζλνχο Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, πνπ ζα
κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηνπ Οιπκπηαθνχ Πλεχκαηνο, β) ε
κειέηε θαη εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ αξρψλ ηνπ
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Οιπκπηαθνχ θηλήκαηνο, γ) ε επηζηεκνληθή ζεκειίσζε ηεο Οιπκπηαθήο
ηδέαο, ζχκθσλα πξνο ηηο αξρέο πνπ έζεζαλ `νη αξραίνη`Διιελεο θαη νη
αλαβηψζαληεο ηε ζχγρξνλε Οιπκπηαθή θίλεζε.
γ. `Οξγαλα δηνίθεζεο ηεο Γ. Ο.Α. είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή
άιισο απνθαινχκελν "Δθνξεία" θαη ν πξφεδξνο.
"Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Ο.Α. είλαη ελλεακειέο θαη εθιέγεηαη απφ ηελ
Οινκέιεηα ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη απαξηίδεηαη απφ
πξνζσπηθφηεηεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο."
Πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Ο.Α. είλαη Μέιε
ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο,κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο θαη ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Δ.Ο.Δ..
"Σν κέινο ή ηα Μέιε ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Διιάδα είλαη
exofficio Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Ο.Α. κε δηθαίσκα ςήθνπ."
*** Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ. γ΄αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ θαη ην ηέηαξην
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.8 α΄άξζξ.8 Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.
(Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο ηνπline
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχline πκβνπιίνπ είλαη
απαξαίηεηα κέινο ηεο Δ.Ο.Δ.. Υξέε Γξακκαηέα αζθεί ππάιιεινο ηεο
Γ.Ο.Α. ή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, νξηδφκελνο κε απφθαζε ηνπ
πξνέδξνπ.)
*** Σα ηέηαξην θαη πέκπην εδάθηα ηεο πεξ.γ΄δηεγξάθεζαλ κε ηελ παξ.8 α`
άξζξ.8 Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη Μέινο δηνξηδφκελν ζε αληηθαηάζηαζε άιινπ δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο
ζεηείαο ηνπ πξξθαηφρνπ ηνπ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ εμειέγε νκφθσλα απφ ηελ νινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ. γηα ηελ
ηεηξαεηία 2001-2005, ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004.
Ο πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηε Γ.Ο.Α. δηθαζηηθά θαη εμψδηθα,
ζπγθαιεί ην Γ.., πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ θαη θαηαξηίδεη ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε.
Ο πξφεδξνο κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο
Γ.Ο.Α. θαηά πεξίπησζε ζηνλ αληηπξφεδξν ή ζε κέινο ηνπ Γ... Σνλ
πξφεδξν απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο θαη ζε
πεξίπησζ απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ, έλαο ζχκβνπινο
πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ...
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα
Μέιε ηνπ εηδηθά θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, θαζψο
θαη θαζήθνληα γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ. .
-Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο Γ.Ο.Α., κε εμαίξεζε ηα
ζέκαηα γηα ηα νπνία απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη άιια φξγαλα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηφλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Α.. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλήθεη ηδίσο ε
αξκνδηφηεηα γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη κνξθσηηθήο
πνιηηηθήο ηεο Γ.Ο.Α. .ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, ε ζπλνκνιφγεζε, ππνγξαθή θαη εθηέιεζε, κε ηηο
εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, θάζε ζχκβαζεο
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απαξαίηεηεο γηα ζχζηαζε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ ηεο Γ. Ο .Α., ε
απνδνρή δσξεψλ, εηζθνξψλ ή ρνξεγηψλ, ε ζχλαςε δαλείσλ, ε
πεηζαξρηθή εμνπζία δεχηεξνπ βαζκνχ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Ο.Α., ε
θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο
θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε δηελέξγεηα ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο, ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεοline
ηεο Γ.Ο.Α..
δ. Οη πφξνη ηεο Γ.Ο.Α. είλαη:
Η. Δπηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.
ΗΗ. Δληζρχζεηο απφ ηελ Δπξσπαηθή `Δλσζε ή άιινπο δηεζλείο
νξγαληζκνχο.
ΗΗΗ. Δπηρνξεγήζεηο απφ δεκφζηνπο ή κε θνξείο θαη νξγαληζκνχο.
lV. `Δζνδα πξνεξρφκελα απφ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο,
θαηαπηζηεχκαηα.
V. `Δζνδα απφ ρνξεγίεο πάζεο θχζεσο θαη θάζε είδνπο θνηλσληθνχο
πφξνπο.
Vl. `Δζνδα απφ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ.
Vll. `Δζνδα απφ δηνξγάλσζε ζπλφδσλ, ζεκηλαξίσλ θαη πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ.
Vlll. `Δζνδα απφ νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε πεγή.
ε. Με απφθαζε ηνπ γπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, (κε ηελ νπνία γίλεηαη ν
δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπινπ ηεο Γ.Ο .Α.), νξίδεηαη
ηξηκειήο Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά Μέιε. Ο
πξφεδξνο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη νξθσηφο ειεγθηήο. Οξθσηφο
ειεγθηήο κπνξεί λα είλαη θαη άιιν ή άιια Μέιε ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ελεξγεί ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ηεο Γ.Ο.Α.. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη Με θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ νξίδεηαη ε ακνηβή ησλ κειψλ
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Ο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ παξαγγέιιεη
νπνηεδήπνηε έθηαθην έιεγρν πνπ δηε λεξγεί ην Διεγθηηθφ πλέδξην ή ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
*** Οη εληφο ( ) ιέμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ.ε`δηεγξάθεζαλ κε ηελ
παξ.8 β` άξζξ.8 Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.
ζη. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο Γ.Ο,Α. αξρίδεη ηελ 1ε lαλνπαξίνπ θάζε
έηνπο θαη ηειεηψλεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.
ην ηέινο θάζε ρξήζεο ην Γ.. θιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, θάλεη
απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο.
Ζ Γ.Ο.Α. απνιακβάλεη φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αηειεηψλ,
θαζψο θαη φισλ ησλ δηθνλνκηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνλνκίσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
δ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Πνιηηηζκνχ θαηαξηίδεηαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γ.Ο.Α..
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Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη θαηά εηδηθφηεηα νη ζέζεηο
ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηε Γ.Ο.Α. πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη ηα
πξνζφληα θαηά εηδηθφηεηα θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ
εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γ.Ο.Α., φπσο ε δηάξζξσζε
ησλ ππεξεζηψλ, ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε
ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, νη απνζπάζεηο ππαιιήισλ, νη πεηζαξρηθέο
εμνπζίεο, ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη νη πνηλέο, ε δηαδηθαζία
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ θαη νη ηξφπνη δηαρείξηζήο ηνπο.
Δπηηξέπεηαη ε απφζπαζε ή κεηάηαμε πξνζσπηθνχ απφ ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ ή επνπηεπφκελνπο απφ απηφ νξγαληζκνχο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ή απφ άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε θνηλέο
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ.
Δπηηξέπεηαη επίζεο ε πξφζιεςε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή
ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά ην Ν. 2527/1997, φπσο απηφο ηζρχεη, γηα ηηο
αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Α..
"Γηα φιεο ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε
θαη ζην Π.Γ. 302/2003 (ΦΔΚ 257 A) δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ Ν. 1232/1982 (ΦΔΚ 22 A) θαη νη ζε εμνπζηνδφηεζε απηψλ δηαηάμεηο ηεο
ΠΤ 55/1998 (ΦΔΚ 252 A), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ."
*** Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. δ΄ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.8 γ` άξζξ.8
Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.
ε. Μέρξη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, εΓ.Ο.Α.
ππνβάιιεη ζηελ νινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ. πξνο έγθξηζε αλαιπηηθφ πξφγξακκα
ησλ ζρεδηαδφκελσλ εθδειψζεψλ ηεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ επφκελνπ έηνπο.
Ζ Δ.Ο.Δ., κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γ.Ο.Α., παξαρσξεί
ζηε Γ.Ο.Α. ηε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο αληάιιαγκα.
Ζ "Γηεζλήο Οιπκπηαθή Αθαδεκία", φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2
θαη 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 2725/ 1999 ζπλερίδεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά
ηεο κέρξη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Ν.Π.ηδ. πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ
παξάγξαθν "7" ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη ζθνπνί θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο
παξαγξάθνπ "7" ηνπ άξζξνπ απηνχ αζθνχληαη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε απφ
ηελ Γ.Ο.Α., φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ
37 ηνπ Ν. 2725/ 1999, κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν απηφ.
*** Ο αξηζκφο 5 ζηα πξνηειεπηαίν θαη ηειεπηαίν εδάθηα
αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ αξηζκφ 7 σο άλσ ,κε ην άξζξν 38
Ν.3016/2002,ΦΔΚ Α 110/17.5.2002.
"Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ. 302/2003 θαη κέρξη ηελ 1.4.2004 ε
Γηεζλήο Οιπκπηαθή Αθαδεκία επηθνπξείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη παξαιιήισο
δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο
Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο θαη λα πξνβεί
ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε απηή δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
παξαπάλσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα."
*** Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξ. ε` πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.8 δ` άξζξ.8
Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.
3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηνκφ Τπνπξγνχ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Ο.Δ,
ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε,
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ηε ιεηνπξγία, ηε δηαρείξηζε, ηελ πεξηνπζία, ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε
θαη ην πεηζαξρηθφ δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ζην πξνζσπηθφ, θάζε δήηεκα
ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Ο.Δ θαη ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο
Αθαδεκίαο (Γ.Ο.Α) ελ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, θαζψο θαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα. ην ίδην
δηάηαγκα πεξηιακβάλεηαη ξχζκηζε πνπ θαζνξίδεη ηε ζχλζεζε ηεο Δ.Ο.Δ.,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Οιπκπηαθνχ ράξηε, κε βάζε ηνλ
νπνίν ζηε δηνίθενε κεηέρνπλ ηα κφληκα Μέιε ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο
Δπηηξνπήο (Γ.Ο.Δ) απφ ηελ Διιάδα, νη εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ πνπ θαιιηεξγνχλ νιπκπηαθά αζιήκαηα θαη έλαο χκβνπινο
Δπηθξαηείαο. ηε δηνίθεζε ηεο Δ.Ο.Δ. κεηέρνπλ επίζεο κέρξη ηξεηο (3)
αζιήηξηεο ή αζιεηέο θαη κέρξη ηέζζεξηο (4) πξνζσπηθφηεηεο θχξνπο, νη
νπνίνη αλαθεξχζζνληαη σο Μέιε ηεο απφ ηελ νινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ. κεηά ηε
ζπγθξφηεζή ηεο ζε ζψκα.
4. Ζ Οιπκπηαθή Φιφγα απνηειεί ζχκβνιν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηειεί ππφ
ηελ Πξνζηαζία ηεο Δ.Ο.Δ θαη ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Γ.ΟΔ.),
κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λφζεπζεο θαη
εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηεο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αΘιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο
Δ.Ο.Δ., θαζνξίδνληαη :
α) Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θαηνρχξσζεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο
Οιπκπηαθήο Φιφγαο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο απφ θάζε απφπεηξα
εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Οιπκπηαθνχ Υάξηε ηεο
Γ.Ο.Δ..
β) Σν δηαδηθαζηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ηειεηήο αθήο
ηεο Οιπκπηαθήο Φιφγαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αξραία Οιπκπία
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ησλ ρεηκεξηλψλ Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ.
*** Οη παξ.2 θαη 3 αλαξηζκήζεθαλ ζε 3 θαη 4 θαη ε παξ.4,πνπ
αλαξηζκήζεθε ζε παξ.2,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.7
άξζξ.18 Ν.2947/2001, ΦΔΚ Α 228/9.10.2001.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

38
1

Αξζξν 38
Διιεληθφ Κέληξν Αζιεηηθήο Δξεπλαο
θαη Σερλνινγίαο
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κε πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ
Τπνπξγνχ θαη ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Αλάπηπμεο, ην Δζληθφ Κέληξν Αζιεηηθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Α.Δ ), πνπ
ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία ηνπ Οιπκπηαθνχ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ,
θαζίζηαηαη ίδην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία
"Διιεληθφ Κέληξν Αζιεηηθήο, Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Κ.Α.Δ.Σ)". Σν
λνκηθφ απηφ πξφζσπν επνπηεχεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ
Τπνπξγφ θαη έρεη έδξα ην Γήκν Ακαξνπζίνπ. Με ην ίδην δηάηαγκα
επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία παξαξηήκαηνο ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ ζηελ Αξραία
Οιπκπία, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο.
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2. Σν Δ.Κ.Α.Δ.Σ. έρεη ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ επηζηεκψλ ηνπ αζιεηηζκνχ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηε
ζπιινγή, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ επηζηεκνληθνχ θαη
ηερλνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα αζιεηηθά ζέκαηα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
επηκφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε αζιεηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε πξνπνλεηψλ. Σν Δ.Κ.Α.Δ.Σ., γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ,
ζπλεξγάδεηαη κε ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ
(Σ.Δ.Φ.Α.Α.) θαη άιινπο θνξείο. Δπίζεο κπνξεί λα ζπκπξάηηεη ή λα
ζπλεξγάδεηαη κε νξγαληζκνχο ή κνλάδεο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
(Ν.Π.Γ.Γ.) πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ, ηε
ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηψλ, θαζψο θαη ηελ έξεπλα
ζηελ αζιεηηαηξηθή.
3. Με εηζήγεζε ηνπ Δ.Κ.Α Δ.Σ ζπληζηψληαη ζε πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα
αζιεηηαηξηθά θέληξα, ηα νπνία ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο
επηρνξεγεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. Με ηελ απφθαζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγνχ νξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ησλ
παλεπηζηεκίσλ σο πξνο ηα ζπληζηψκελα απφ απηά αζιεηηαηξηθά θέληξα.
4. Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο :
α) Ρπζκίδνληαη ηα ζέκαηα δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο,
νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ, πεξηνπζίαο, ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη αξκνδηνηήησλ
ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθψλ ζπκβνπιίσλ, ηελ ππεξεζηαθή
θαηάζηαζε θαη ην πεηζαξρηθφ δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ζην πξνζσπηθφ
έληαμεο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Α Δ. ζην Δ Κ.Α.Δ.Σ. θαη
γεληθά φια ηα ζέκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ..
β) Δμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δ.Κ Α.Δ.Σ., γηα ηελ επηηπρία
ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ηδίσο :
αα. ζε ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο βαζηθήο θαη εθαξκαζκέλεο έξεπλαο θαη
αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ησλ
αζιεηηθψλ επηζηεκψλ,
ββ. ζε ζέκαηα αζιεηηαηξηθήο θαη αμηνιφγεζεο αζιεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ
ηθαλνηήησλ,
γγ. ζε ζέκαηα ειέγρνπ, ρξήζεο θαη απαγφξεπζεο ρξήζεο απφ αζιεηέο
νπζηψλ, θαξκάθσλ θαη κεζφδσλ,
δδ. ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ή επηκφξθσνεο πξνπνλεηψλ, γηαηξψλ θαη
γπκλαζηψλ.
γ) Δπηηξέπεηαη λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε, κε θαλνληζκνχο πνπ ζα
θαηαξηίδνληαη απφ ην Γ.. ηνπ Δ.Κ.Α.Δ Σ. θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηνλ
αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα,
πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζην θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο πξνεδξηθφ
δηάηαγκα 5.
Οη πφξνη ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ είλαη :
α) θξαηηθή επηρνξήγεζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,
β) έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ,
γ) δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θαη θάζε άιινπ είδνπο
Δπηρνξεγήζεηο ή εηζπξάμεηο απφ λφκηκε αηηία.
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"Aξζξν 39
Μαδηθφο αζιεηηζκφο
1. πληζηάηαη ζηε Γ. Γ .Α. Γηεχζπλζε "Άζιεζε γηα φινπο", κε αξκνδηφηεηα ηε
κειέηε, νξγάλσζε, δηάδνζε, πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, ππνζηήξημε
θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ" Άζιεζε γηα φινπο" ζε παλειιήλην επίπεδν.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο
θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ πξνγξακκάησλ "Άζιεζεο γηα φινπο", νη ζπλαξκφδηνη
θνξείο, νη θαηεγνξίεο θαη ηα είδε ησλ πξνγξακκάησλ, ε νξγαλσηηθή δνκή, νη
δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο, ππνζηήξημεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο, ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ θαη
θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή
ηεο Γηεχζπλζεο "Άζιεζε γηα φινπο".
"ηε Γηεχζπλζε ,Άζιεζε γηα φινπο" πξνίζηαηαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, θιάδνπ ΠΔ1 ή ΠΔ5 ή εηδηθφο επηζηήκνλαο απφθνηηνο ηνπ
Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, κε γλψζε θαη εκπεηξία ζην καδηθφ
αζιεηηζκφ, απνζπαζκέλνο απφ ην δεκφζην ηνκέα ή λνκηθφ πξφζσπα ηνπ θξφηνπο
κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ."
*** Σν άλσ εληφο " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.25 παξ.1
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ
πξνζηίζεηαη θαη κία ζέζε βαζκνχ Γηεπζπληή, εθηφο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, γηα
ηνπο θιάδνπο ΠΔ5 θαη ΠΔ1.
ηε Γηεχζπλζε ζπληζηψληαη θαη ππάγνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα:
Α) Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα
φινπο.
Β) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα
φινπο.
ε Σκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκά ησλ Άζιεζεο γηα φινπο.
ηα ζπληζηψκελα ηκήκαηα ρεδηαζκνχ θαη Δπηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ πξνγξακκάησλ, νη ζέζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ
θαηαιακβάλνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ5 mπxηνχxσλ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο
Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ.
ην ηκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ε ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ
θαηαιακβάλεηαη απφ ππάιιειν ηνπ θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ θαη
ειιείςεη απηνχ απφ ππάιιειν ηνπ θιάδνπ ΠΔ5 Πηπρηνχρν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο
Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα ζπληζηψληαη
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ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη Πηπρηνχρσλ ηεο
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Πξνγξακκάησλ "Άζιεζεο γηα φινπο." Γηα ηελ πξφζιεςε
ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Ν. 2947/2001.
4. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ Πξνγξακκάησλ "Άζιεζεο γηα φινπο" θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο απηψλ ζπληάζζεηαη εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο
κε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ γξαθείσλ, ν νπνίνο
ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Γ.Γ.Α.
5. Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ ην νπνίν έρεη ήδε δηαηεζεί ή κεηαθεξζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, θαηαηάζζεηαη ζε ζπληζηψκελεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο γηα ηελ θαηά
ηφπνπο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο. Ζ θαηάηαμε
γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία ελφο
κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Ο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ηνπ παξαπάλσ
πξνζσπηθνχ ζηα παξαπάλσ επνπηεπφκελα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππνινγίδεηαη γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπ
θαηάηαμε.
«6. Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο (Δ-ΓΓΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, ηα Ν.Π.Η.Γ. θαη Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ απηήλ, "θαζψο θαη νη θνξείο πνπ
πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Αζιεζεο γηα Οινπο κεηά απφ έγθξηζε ηεο" κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ
θαη λα απαζρνινχλ πηπρηνχρνπο θπζηθήο αγσγήο απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ή θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ νθηψ κελψλ. Δπηηξέπεηαη λα
ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαζ` ππέξ-βαζελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ
πεξηνξηζκψλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, κέρξη χςνπο
δαπάλεο ηνπ πνζνχ πνπ εγγξάθνπλ νη πξνζιακβάλνληεο θνξείο σο πξφβιεςε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ απηψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απφ είζπξαμε δηδάθηξσλ ή ζπλδξνκψλ ζπκκεηνρήο
ζηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο ή απφ είζπξαμε δσξεψλ ή ρνξεγηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα
Άζιεζεο γηα Όινπο θαη ην νπνίν πνζφ ηεο δαπάλεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ εηζέπξαμαλ θαηά
ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο.»
*** Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 39 φπσο είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 76 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 34 παξάγξαθνο 10 Ν.4052/2012,
ΦΔΚ Α 41/1.3.2012.
***Ζ εληφο " " θξάζε "θαζψο θαη νη θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Αζιεζεο γηα Οινπο
κεηά απφ έγθξηζε ηεο" πξνζηέζεθε σο άλσ ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 παξ.6 ηνπ Ν.4075/2012
(ΦΔΚ Α 89/11.4.2012)
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηε παξ.1δ` άξζξνπ 2 ΠΓ 96/2010,ΦΔΚ Α
170/28.10.2010,νξίδεηαη φηη:
"δ) ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηαθέξνληαη σο ζχλνιν
αξκνδηνηήησλ, ζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ:
αα) Απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, νη αθφινπζεο δηεπζχλζεηο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (άξζξν 27 παξ. 1 λ. 1558/1985, Α` 137):
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ (άξζξν 3 π.δ. Ill 1985, Α` 28)
Γηεχζπλζε "Αζιεζε γηα Οινπο" (άξζξν 39 λ. 2725/1999, φπσο ην άξζξν απηφ έρεη
πξνζηεζεί κε ην άξζξν 76 λ. 3057/2002, Α` 239").
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Αξζξν 40
Δζληθφ πκβνχιην Αζιεηηθνχ ρεδηαζκνχ
1. πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ Δζληθφ πκβνχιην
Αζιεηηθνχ ρεδηαζκνχ (Δ..Α..), πνπ έρεη ζθνπφ ηελ ππνβνιή ζηνλ
αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ εηζεγήζεσλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη
πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ εζληθφ αζιεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη
πξνγξακκαηηζκφ.
"2. Σν Δ..Α. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη απνηειείηαη
απφ δεθαπέληε κέιε κε ηεηξαεηή ζεηεία, σο εμήο:
α) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, σο πξφεδξν,
β) ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τγείαο, Γηαηξνθήο θαη Αζιεζεο,
γ) ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο,
δ) δχν (2) κέιε ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο νξηδφκελα απφ ηελ νινκέιεηα ηεο,
ε) ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο,
ζη) ηνλ Γηεπζπληή Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
ζξεζθεπκάησλ,
δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ,
ε) ηνλ Γηεπζπληή Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ,
ζ) ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αζιεηηθψλ Δξεπλψλ,
η) πέληε επηζηήκνλεο θχξνπο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνλ αζιεηηζκφ.
Οη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιινγηθνί θνξείο εθπξνζψπεζεο
αζιεηψλ, δηαηηεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη θηιάζισλ νξίδνπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζην Δ..Α.., νη νπνίνη
κπνξνχλ λα κεηέρνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ χζηεξα
απφ θιήζε απηνχ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
***Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)
"3. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Α.. βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ, ε νπνία δηαζέηεη θαη ην απαξαίηεην γηα ηε γξακκαηεηαθή ηνπ ππνζηήξημε πξνζσπηθφ.
Σα κέιε ηνπ Δ..Α. δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε."
***Ζ παξ.3 φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.11 ηνπ άξζξ.20 Ν.2947/2001,
ΦΔΚ Α 228/9.10.2001 αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηνπ
Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)
"4. Σν Δ..Α.. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) εηζεγείηαη ην πξφγξακκα ηνπ εζληθνχ αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ αλά ηεηξαεηία, εληφο ηνπ πξψηνπ
ηεηξακήλνπ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ,
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β) παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εηζεγείηαη ηηο
αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο,
γ) εηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. Σν
ζπλνιηθφ χςνο ηνπ πνζνχ απηνχ πξνζδηνξίδεηαη θαη` έηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ
θαη Σνπξηζκνχ,
δ) εηζεγείηαη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε αζιεηηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ηελ επηρνξήγεζε θνξέσλ
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Α` θαη Β` βαζκνχ), γηα πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθνχ
ελδηαθέξνληνο,
ε) εηζεγείηαη θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηρνξεγήζεσλ
ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ,
ζη) εηζεγείηαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ απφ ηηο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο,
δ) εηζεγείηαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαηαζθεπήο λέσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
ε) γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη ζε απηφ απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ."
***Ζ παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)
5. Σν Δ.,Α.. ιεηηνπξγεί, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
επφκελνπ εδαθίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Με θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δ..Α.., ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απηνχ, ε άζθεζε θαη ε θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ, ν ηξφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41
9
3
1

"Αξζξν 41
Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο
1. Κάζε πξφζσπν πνπ παξεπξίζθεηαη ή ζπκκεηέρεη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα
θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ ελ γέλεη αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ ηκεκάησλ ακεηβφκελσλ αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) θαη ησλ
αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Α.Δ.) πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε
ιήμε ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, oθείιεη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο, ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ θίιαζιoπ πλεχκαηνο.
2. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε
δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ζην
κέηξν θαη ζην βαζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε
δεκφζηα δήισζε ή άιιε ελέξγεηα αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ, κειψλ δηνηθήζεσλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ, νκνζπνλδηψλ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. ή δηαηηεηψλ
πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή λα
ππξνδνηήζεη ηελ έληαζε θαη ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ θηιάζισλ.
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3. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ππαίηην ηξφπν ζπκκεηνρή ζε πξάμεηο πνπ δπζθεκνχλ
ηνλ αζιεηηζκφ, ζπληζηά ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή πεξίζηαζε πνπ ζπλεθηηκάηαη
απφ ηα Αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ ή απφ
άιιεο δηαηάμεηο.
4. Πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ αληηηίκνπ ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ
αγψλσλ πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο, πεηνζθαίξηζεο, πδαηνζθαίξηζεο θαη
ρεθνζθαίξηζεο πεξηέξρεηαη σο πφξνο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ
αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Υ.-Σ.Α.Τ.Α.Π.). Σα αλσηέξσ έζνδα
επηκεξίδνληαη θαηά πνζνζηφ εμήληα νθηψ ηνηο εθαηφ (68%) ζην Δ.Σ.Δ.Υ. θαη
ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφ (32%) ζην Σ.Α.Τ.Α.Π. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Γεκφζηαο Σάμεο
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, ε δηαρείξηζή ηνπο, θαζψο
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα."
"5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα ζπληαρζεί εληαίνο θαλνληζκφο αζθαιείαο
αγψλσλ γηα ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηεμάγνληαη αζιεηηθέο
ζπλαληήζεηο ησλ εκεδαπψλ θαη δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ
επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη σο θαη νη Δζληθέο Οκάδεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ."
*** Ζ παξ.5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 παξ.14 Ν.3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
*** Σν άξζξν 41 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41Α
3

"Αξζξν 41Α
Γηαξθήο Δπηηξνπή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο
"1.πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο
(Γ.Δ.Α.Β.) πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε σο εμήο: α) ηξεηο (3) επηζηήκνλεο θχξνπο κε
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε λνκηθή ή ηελ ςπρνινγία ή ηελ θνηλσληνινγία ή ηελ πνιηηηθή επηζηήκε ή
ηελ παηδαγσγηθή ή ηελ εγθιεκαηνινγία ή ηελ επηθνηλσλία, β) ηξία (3) εγλσζκέλνπ θχξνπο ζηειέρε
ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο κε ελ ελεξγεία αζιεηήο, γ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, δ) έλαλ (1) αλψηαην ή αλψηεξν αμησκαηηθφ ηεο ΔΛ.Α., ν νπνίνο πξνηείλεηαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Σα κέιε ηεο Γ.Δ.Α.Β. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη γηα ζεηεία ηξηψλ εηψλ κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο ν Πξφεδξνο
ηεο Γ.Δ.Α.Β. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, θαζψο θαη ν γξακκαηέαο ηεο, ν νπνίνο είλαη ππάιιεινο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.
Οη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιινγηθνί θνξείο εθπξνζψπεζεο
αζιεηψλ, δηαηηεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη θηιάζισλ νξίδνπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζηε Γ.Δ.Α.Β., νη νπνίνη
κπνξνχλ λα κεηέρνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο γηα ζέκα πνπ
αθνξά ζην άζιεκα ηνπο, ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη εξγαζίεο ηεο χζηεξα απφ θιήζε απηήο, ρσξίο
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δηθαίσκα ςήθνπ."
***Ζ παξ.1, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ.2 άξζξ.1 Ν.3262/2004,
ΦΔΚ Α 173 θαη ην άξζξν 6 Ν.3708/2008, ΦΔΚ Α 210/8.10.2008
αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Ν.4049/2012
(ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)
"2. ηνλ πξφεδξν, ζηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ζηνλ γξακκαηέα θαη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο
θαηαβάιιεηαη κεληαία απνδεκίσζε, πνπ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Με φκνηα απφθαζε νξίδνληαη νη απνδεκηψζεηο, ηα έμνδα θαη νη
δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ ζψκαηνο παξαηεξεηψλ ηεο Γ.Δ.Α.Β.. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζεζπίδεηαη θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Α.Β.. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, κεηά απφ γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β., ζπληζηάηαη
εηδηθφ ζψκα παξαηεξεηψλ ηεο Γ.Δ.Α.Β.."
***Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν.4049/2012
(ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)
3. Ζ Γηαξθεο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) έρεη σο έξγν:
α) ηε δηαξθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θάζε κνξθήο βίαο ζηνλ αζιεηηζκφ,
ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ πνπ ην πξνθαινχλ θαη ηελ εηζήγεζε ζηα αξκφδηα
φξγαλα γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ,
β) ηελ εηζήγεζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ζπλερή θαη ππεχζπλε
πιεξνθφξεζε ηεο θίιαζιεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο,
γ) ηε κέξηκλα ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα
ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ αζιεηηθψλ
γεγνλφησλ,
δ) ηε κέξηκλα, ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο βίαο, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιηα ησλ αζινπκέλσλ θαη ησλ ζεαηψλ
ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ ζηα
αξκφδηα φξγαλα,
ε) ηελ εηζήγεζε θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέηξνπ, πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο
απαηηείηαη, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο θαηά ηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο,
ζη) ηε ζπλεξγαζία κε ηηο δηνξγαλψηξηεο θαηά ην λφκν αζιεηηθέο ελψζεηο,
νκνζπνλδίεο ή επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, θαζψο θαη κε ηηο αζηπλνκηθέο
αξρέο, αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ησλ εηδηθφηεξσλ κέηξσλ ηάμεο ζηηο ζπλαληήζεηο
πνπ δηεμάγνληαη ζηε ρψξα, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ
θππέιινπ Διιάδαο ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ,
δ) ηελ ππνβνήζεζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ,
ε) ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ελεκεξσηηθνχ ή επηκoξθσηηθoχ ραξαθηήξα κε
ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα αζιεηηθνχ πλεχκαηνο, ηδίσο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ηελ
πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο,
ζ) ηε γλσκνδφηεζε, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηδηαίηεξεο επηθηλδπλφηεηαο
αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, γηα ηε κε ρνξήγεζε εηζηηεξίσλ απφ ην γεπεδνχρν
αζιεηηθφ ζσκαηείν, ην Σ.Α.Α. ή ηελ Α.Α.Δ. ζην θηινμελνχκελν ζσκαηείν,
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Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ.,
η) ηε γλσκνδφηεζε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ αζηπλoκηθψλ αξρψλ,
ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, γηα ηε ρξνληθή κεηάζεζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ
αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
"ηα) Σε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ.
ηβ) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα θαη ηε ζχληαμε εηήζηαο ζρεηηθήο έθζεζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη,
κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.
ηγ) Σελ εηζήγεζε, κεηά ην ηέινο θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ γηα ηελ πιηθή θαη/ ή εζηθή επηβξάβεπζε δηνξγαλσηξηψλ αξρψλ πξσηαζιεκάησλ
νκαδηθψλ αζιεκάησλ, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή ζσκαηείσλ, θαζψο θαη αζιεηψλ πνπ επέδεημαλ θαηά ηελ
νηθεία αγσληζηηθή πεξίνδν πξφηππε αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έκπξαθηε ζπκκεηνρή ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε ησλ ηδεσδψλ ηνπ αζιεηηζκνχ."
***Οη πεξηπηψζεηο ηα` ηβ` θαη ηγ` πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Ν.4049/2012
(ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)
4. Ζ επηηξνπή εθπξνζσπεί ηε ρψξα ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο
Βίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Δθπξφζσπνί ηεο νξίδνληαη ν πξφεδξνο ή
Μέιε ηεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ.
5. Γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελεξγεηψλ βίαο κε αθνξκή
αζιεηηθέο εθδειψζεηο, θαζψο θαη ελεξγεηψλ πνπ δπζθεκνχλ ηνλ αζιεηηζκφ,
κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Πνιηηηζκνχ θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γλψκεο ηεο
Γ.Δ.Α.Β. νξίδνληαη:
α) νη εηδηθφηεξεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ αξρψλ πνπ δηνξγαλψλνπλ
αζιεηηθέο εθδειψζεηο,
β) νη εηδηθφηεξεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ
αζιεηηθψλ ελψζεσλ, ησλ αζιεηηθψλ νκνζπδλδηψλ, ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ, ησλ ηκεκάησλ ακεηβφκελσλ αζιεηψλ θαη ησλ ινηπψλ αζιεηηθψλ
θνξέσλ, θαζψο θαη ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ησλ αζιεηψλ, ησλ πξνπνλεηψλ, ησλ
δηαηηεηψλ, ησλ ζεαηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ θηιάζισλ,
γ) ε νξγάλσζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ,
δ) ε ζπγθξφηεζε εηδηθψλ εζεινληηθψλ ζσκάησλ θηιάζισλ γηα ηελ εθαξκνγή
κέηξσλ επηαμίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο,
[ε) ε ζχζηαζε εηδηθνχ ζψκαηνο παξαηεξεηψλ ζηε Γ.Δ.ΑΒ., απφ πξφζσπα πνπ
δηαζέηνπλ εηδηθά πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο θαη ην έξγν πνπ ζα πξνζθέξνπλ
ζε αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο,]
***Σν εδάθην ε` ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ην άξζξν 48 παξ.ε` ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α 35/23.2.2012)
ζη) ηα εηδηθφηεξα πξφζζεηα κέηξα αζηπλφκεπζεο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
θαη νη αλαγθαίνη πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απεπζείαο ζην λφκν απηφλ
πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο ζηε κεηαθίλεζε, πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ
θηιάζισλ, θαζψο θαη ζηε δηάζεζε εηζηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαηά ην αλαγθαίν κέηξν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο
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δεκφζηαο ηάμεο.
[Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνκoκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ
θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ εηδηθνχ ζψκαηνο παξαηεξεηψλ ζηε
Γ.Δ.Α.Β. θαη εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2470/1997 ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο φκνηεο ηνπ Ν. 2362/1995, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.] [Οη
απνδεκηψζεηο, ηα έμνδα θαη νη ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ
ζψκαηνο παξαηεξεηψλ ζηε Γ.Δ.Α.Β. θαιχπηνληαη απφ ηα εηδηθά έζνδα ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ παξφληνο λφκνπ.]
***Σα εδάθηα β` θαη γ` ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΑΝ κε ην άξζξν 48 παξ.γ` ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α
35/23.2.2012)
6. Ζ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ
ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ."
"7. α) ην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε ΓΔΑΒ δηθαηνχηαη λα
δεηεί θαη λα ιακβάλεη απφ νπνηνλδήπνηε εκπιεθφκελν αζιεηηθφ θνξέα
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ζηνηρείν ή δηεπθξίληζε είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο.
β) Σα Μέιε θαη νη παξαηεξεηέο ηεο ΓΔΑΒ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, απξφζθνπηεο εηζφδνπ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ηεο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο, πιελ ηνπ ρψξνπ ησλ απνδπηεξίσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ θαη
ησλ δηαηηεηψλ, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε αζιεηηθή ζπλάληεζε. Ζ Αζηπλνκηθή Αξρή
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζπλδξνκή ζηα Μέιε ή ηνπο παξαηεξεηέο ηεο ΓΔΑΒ θαηά
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 159 θαη 161 ηνπ π.δ.
141/1991 (ΦΔΚ 58 Α`), φπσο απηά ηζρχνπλ.
γ) Ζ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε παξνρήο ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλίζεσλ
ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή ε παξεκπφδηζε ηεο απξφζθνπηεο
εηζφδνπ ησλ κειψλ ή παξαηεξεηψλ ηεο ΓΔΑΒ ζηνπο ρψξνπο ηεο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη κε: αα)
Πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαηά ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, κε
απνθιεηφκελεο ηεο παξαπνκπήο ηνπ ζέκαηνο ζηνλ Αζιεηηθφ Δηζαγγειέα κεηά απφ
έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑΒ θαη ββ) θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν κελψλ θαη
ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ έσο δχν ρηιηάδσλ επξψ."
*** Ζ παξ.7 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 Ν. 3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
*** Σν άξζξν 41Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βι. θαη άξζξν 23 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,ζρ. κε ηελ
ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ
άξζξσλ 41Α,95,119 θαη 1278 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41Β
1
1
3

"Αξζξν 41 Β`
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Λέζρεο Φίισλ ησλ Αζιεηηθψλ
σκαηείσλ, ΣΑΑ ή ΑΑΔ
"1. ΚΟΠΟ - ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΑΡΥΖ. Λέζρε Φίισλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ (εθεμήο Λέζρε),
ηκήκαηνο
ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) ή αλψλπκεο αζιεηηθήο εηαηξείαο (Α.Α.Δ.) είλαη ε, θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ
πνπ απνβιέπεη ζηε κε θάζε λφκηκν ηξφπν ελίζρπζε ή ππνζηήξημε ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ηνπ
Σ.Α.Α. ή ηεο Α.Α.Δ.. Οη Λέζρεο νθείινπλ λα θαιιηεξγνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηηο αξρέο ηνπ «επ
αγσλίδεζζαη» θαη ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο. Σα νηθεία αζιεηηθά ζσκαηεία, ηα Σ.Α.Α. ή νη Α.Α.Δ.,
ππνρξενχληαη λα αζθνχλ κε εθπξφζσπν ηνπο επνπηεία θαη έιεγρν ζηηο Λέζρεο θαη επζχλνληαη εηο
νιφθιεξνλ γηα πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ πνπ ηεινχλ ηα κέιε ηνπο θαηά ηηο
νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ,
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 41 Γ. Δπνπηεχνπζα θξαηηθή αξρή γηα ηηο Λέζρεο είλαη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ
θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηνπο φξνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηε
δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, Σ.Α.Α. θαη Α.Δ.Δ. επί ησλ
Λεζρψλ.
2. ΜΔΛΖ - ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΜΔΛΟΤ. Μέινο Λέζρεο κπνξεί λα είλαη φπνηνο έρεη κφληκε θαηνηθία ή
ζηαζεξή δηακνλή ζηελ Διιάδα, έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δελ
ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β`, γ` θαη δ` ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ Λέζρε εθδίδεη ππνρξεσηηθά δειηίν
ηαπηφηεηαο γηα θάζε κέινο ηεο, ην νπνίν ηζρχεη γηα έλα έηνο.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ. Πξνθεηκέλνπ ην αξκφδην πξσηνδηθείν λα πξνβεί ζηελ αλαγλψξηζε Λέζρεο σο
ζσκαηείνπ, απαηηείηαη, πιένλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Α. Κ.:
α) λα επηζπλαθζνχλ ζηελ αίηεζε αλαγλψξηζεο:
αα) γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ηνπ Σ.Α.Α. ή ηεο Α.Α.Δ.,
ββ) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ
ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3,
γγ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) θάζε ηδξπηηθνχ κέινπο φηη δελ εθηίεη πνηλή πνπ
ηνπ έρεη επηβιεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 130,
β) λα πξνβιέπεηαη ζε δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ φηη:
αα) ε Λέζρε δηαζέηεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ.,
ββ) δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο Λέζρεο πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα ησλ
πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ή πξφζσπν πνπ εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ
επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 130 θαη
γγ) επηβάιινληαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο απνβνιήο απφ ηε Λέζρε ζε φπνην κέινο δηαπξάηηεη
αδηθήκαηα βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο.
4. ΒΗΒΛΗΑ. Κάζε Λέζρε ηεξεί ππνρξεσηηθά Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ θαη Βηβιίν Δζφδσλ - Δμφδσλ,
ηα
νπνία, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε ή απφ άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν. Όηαλ δηελεξγεί πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο
ππεξεζηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ή ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηεξείηαη
γηα ηηο πξάμεηο απηέο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Βηβιίν Δζφδσλ - Δμφδσλ θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992 -Α` 84) έρεη γηα ηηο πξάμεηο
απηέο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ Κψδηθα γηα ηνλ
επηηεδεπκαηία.
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5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ. Ζ Λέζρε κπνξεί λα δηαηεξεί θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα, εθφζνλ: α)
πξνβιέπεηαη
απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ηεο Λέζρεο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, γ) έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ
παξαξηήκαηνο θαη έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ επνπηεχνπζα θαη ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή.
6. ΓΡΑΦΔΗΑ-ΔΝΣΔΤΚΣΖΡΗΑ. Ζ Λέζρε ή παξαξηήκαηα ηεο κπνξεί λα έρεη γξαθεία ή εληεπθηήξηα,
χζηεξα απφ άδεηα ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο, ε νπνία ρνξεγείηαη, εθφζνλ πξνζθνκηζζεί ζε
απηήλ αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαηά ηνλ παξφληα λφκν θαηαζηαηηθνχ, πξφζθαην
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο Λέζρεο ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ θαη έρεη
νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ή εληεπθηεξίνπ. Ζ άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα
ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ή εληεπθηεξίνπ, ηζρχεη γηα δχν ρξφληα θαη
αλαλεψλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη. Ζ αζηπλνκηθή αξρή πξνβαίλεη
ππνρξεσηηθά ζηε ζθξάγηζε θάζε ρψξνπ πνπ, ρσξίο ηελ αλσηέξσ άδεηα, ζηεγάδεη κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ ή εληεπθηεξίσλ Λέζρεο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ή
ππνζηήξημεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ. απφ νκάδεο ή ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ
δελ απνηεινχλ ζσκαηείν (άξζξν 107 Α.Κ.), έζησ θη αλ ν ρψξνο ιεηηνπξγεί ζην φλνκα ηξίηνπ
πξνζψπνπ ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έρεη ηξίην πξφζσπν.
Όπνηνο ιεηηνπξγεί ηα σο άλσ γξαθεία ή εληεπθηήξηα ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο
ή παξαβηάδεη ηε ζθξαγίδα πνπ έζεζε ε αζηπλνκηθή αξρή ζηνπο ρψξνπο απηνχο ηηκσξείηαη κε ηελ
πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
7. ΔΣΖΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ. Κάζε Λέζρε ππνρξενχηαη κέζα ζην κήλα Ηνχιην θάζε έηνπο λα
ππνβάιεη ζηε Γ.Γ.Α. ή ζε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ φξγαλν ηεο θεληξηθήο ή ηεο
πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηελ νηθεία Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή ζσκαηείν:
α) επίζεκν αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ,
β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο γηα ην εάλ δηαζέηεη
παξαξηήκαηα, πνηα είλαη ηα παξαξηήκαηα απηά θαη πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε
παξαξηήκαηνο,
γ) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Λέζρεο,
δ) ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ησλ κειψλ ηεο φηη ζην πξφζσπν ηνπο δελ ζπληξέρεη
θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαη φηη δελ
εθηίνπλ πνηλή πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
130. Με απφθαζε ηνπ ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κπνξεί λα αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ηεο
ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο ησλ Λεζρψλ ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 52,
ε) γξαπηή αλαλέσζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Λέζρεο.
8. Ζ νηθεία Α.Α.Δ., Σ.Α.Α. ή ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο απφ ηε Λέζρε αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ α` θαη β` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
9. ΓΗΑΛΤΖ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 103 επ. Α. Κ.:
α) ηε δηάιπζε Λέζρεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ην νηθείν αζιεηηθφ
ζσκαηείν, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,
β) ιφγν δηάιπζεο απνηειεί ηδίσο:
αα) ε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ άξζξν, θαζψο θαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε εηζηηεξίσλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ηελ νκαδηθή κεηαθίλεζε
θηιάζισλ,
ββ) ε ιεηηνπξγία γξαθείσλ ή εληεπθηεξίσλ ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα,
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ΤΤ) 1 γξαπηή αλάθιεζε ή ε κε αλαλέσζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α.
ή Α.Α.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία Λέζρεο.
10. Λέζρεο Φίισλ εζληθψλ νκάδσλ ππάγνληαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. Όπνπ αλαθέξεηαη αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ., λνείηαη, γηα ηηο
Λέζρεο θίισλ εζληθψλ νκάδσλ, ε νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία.
11. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ Λεζρψλ,
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπ ειέγρνπ επ` απηψλ."
***Σν άξζξν 41Β,ην νπνίν είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 3 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239 θαη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3262/2004 (ΦΔΚ 173 Α`)
θαη κε ην άξζξν 1 Ν. 3708/2008, ΦΔΚ Α 210/8.10.2008, αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ
σο άλσ κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 κε έλαξμε ηζρχνο ηελ
1/09/2012.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:χκθσλα κε ην άξζξν 49 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ Α 35/23.2.2012)
νξίδεηαη φηη:
"1. Οη πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ιέζρεο θίισλ Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 41Β ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 8 ηνπ
παξφληνο, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ,
δηαιχνληαη θαη ηα ιεηηνπξγνχληα απφ απηέο γξαθεία ή εληεπθηήξηα θαηαξγνχληαη θαη
ζθξαγίδνληαη, αλαθαινχκελεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο."
Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41Γ
1
3
3

"Αξζξν 41Γ
Γηάζεζε εηζηηεξίσλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ
"1. Γηα ηνπο αγψλεο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ
θππέιινπ Διιάδνο φπνπ κεηέρνπλ Α.Α.Δ. ή Σ.Α,Α., ηα εηζηηήξηα εθδίδνληαη
πάληνηε αξηζκεκέλα θαη νλνκαζηηθά, κε ηνλ αξηζκφ ηνπ εηζηηεξίνπ λα
αληηζηνηρεί ζε κία ζέζε θαζήκελνπ ζεαηή. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ
θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Α.Β. θαζνξίδνληαη θαη νη κεκνλσκέλνη αγψλεο
γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθδνζνχλ αξηζκεκέλα θαη νλνκαζηηθά εηζηηήξηα".
Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν αλψηαηνο
επηηξεπφκελνο αξηζκφο ζεαηψλ γηα θάζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη νη
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδνληαη πάληνηε αξηζκεκέλα
εηζηηήξηα.
*** Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξ.1 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ηελ παξ.1
άξζξ.3 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.Με ην άξζξν 32 παξ.2 ηνπ απηνχ
λφκνπ νξίδεηαη φηη:
"Ο ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, πνπ
ηξνπνπνηεί ην άξζξν 41 Γ ηνπ Ν. 2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν
4 ηνπ Ν. 3057/2002, νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ".
"2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο έθδνζεο θαη
δηάζεζεο ησλ εηζηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ν έιεγρνο ηεο δηαθίλεζήο ηνπο, ηα
φξηα ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ Σ.Α.Α., ησλ Α.Α.Δ. θαη
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ησλ θαηφρσλ νλνκαζηηθνχ εηζηηεξίνπ γηα ηπρφλ πιηθέο θζνξέο ησλ ζέζεψλ ηνπο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο."
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.3 Ν.3262/2004,
ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
3. Με επζχλε ηνπ αζιεηηθνχ θνξέα πνπ εθδίδεη ηα εηζηηήξηα αζιεηηθήο
ζπλάληεζεο φπνπ κεηέρνπλ Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ., ηα εηζηηήξηα απηά
ζθξαγίδνληαη, πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπο ζην θίιαζιν θνηλφ, απφ ηελ
αζηπλνκηθή αξρή. Απαγνξεχεηαη ε ζέζε ζε θπθινθνξία θαη ε δηάζεζε
εηζηηεξίσλ πνπ δελ έρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζηεί.
*** ΠΡΟΟΥΖ: Με ην άξζξν 20 παξ.1 Ν.3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008,νξίδεηαη φηη:
"Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζηνπο αγψλεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο
πξσηαζιήκαηνο ηνπ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3372/2005 (ΦΔΚ 187
Α`), πξνβιεπφκελνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο έθδνζεο, δηάζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
δηαθίλεζεο εηζηηεξίσλ, παχεη ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 41 Γ` ηνπ λ. 2725/1999,φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.
3057/2002".
"4. Δάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ν Τπνπξγφο
Πνιηηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη γλψκε ηεο
Γ.Δ.Α.Β. θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο ηεο ζπλάληεζεο, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ
λα απαγνξεχζεη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε εηζηηεξίσλ ηεο ζπλάληεζεο
ζην θηινμελνχκελν αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. θαη ζηνπο θηιάζινπο
απηψλ, θαζψο θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο θηιάζισλ ηνπο θαη ζηα Μέιε απηψλ."
*** Ζ παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 άξζξ.3 Ν.3262/2004,
ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
[5. Αλαγλσξηζκέλνο θαηά ηνλ παξφληα λφκν ζχλδεζκνο θηιάζισλ δηθαηνχηαη λα
ιακβάλεη γηα ηα Μέιε ηνπ αξηζκφ εηζηηεξίσλ ηεο θαηψηεξεο ηηκήο απφ
νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ.(Δάλ γηα κία αζιεηηθή ζπλάληεζε
εθδνζνχλ νλνκαζηηθά εηζηηήξηα, νη ζχλδεζκνη θηιάζισλ ιακβάλνπλ γηα ηα
Μέιε ηνπο κφλν ηέηνηα εηζηηήξηα). Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε εηζηηεξίσλ ζε
ζπλδέζκνπο θηιάζισλ πνπ δελ είλαη αλαγλσξηζκέλνη θαηά ηνλ παξφληα λφκν].
*** Σν εληφο ( ) δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.5 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ηελ παξ.4 άξζξ.3
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
***Ζ παξ.5 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3372/2005
(ΦΔΚ Α 187/2005),ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη:
" 3. Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νλνκαζηηθψλ/αξηζκεκέλσλ εηζηηεξίσλ θαηαξγείηαη ε
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 41Γ ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4
ηνπ λ. 3057/2002 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
3262/2004 θαη απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε εηζηηεξίσλ ζε ζπλδέζκνπο θηιάζισλ γηα
ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο. Δθεμήο ηα σο άλσ Μέιε πξνκεζεχνληαη ηα εηδηθψο
γη`
απηά εθδηδφκελα εηζηηήξηα, αηνκηθά, θαη θαηά ηε δηαδηθαζία, πνπ ηα
πξνκεζεχνληαη θαη νη ινηπνί κε νξγαλσκέλνη ζε ζπλδέζκνπο θηιάζισλ, θίιαζινη,
απαγνξεπνκέλνπ ηνπ θαζνξηζκνχ δσλψλ ή ηκεκάησλ ησλ θεξθίδσλ πνπ λα
πξννξίδνληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηηο ζέζεηο ησλ κειψλ ησλ ζπλδέζκσλ
θηιάζισλ".
"6.Γηα ηελ έθδνζε, δηάζεζε θαη γεληθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ησλ εηζηηεξίσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1, εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηνξγαλψηξηεο ησλ αγψλσλ αξρέο ζχζηεκα
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ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ νλνκαζηηθνχ
εηζηηεξίνπ θαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επνπηείαο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/ 1997, φπσο απηφο ηζρχεη, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε
δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηελ εηζαγσγή, ιεηηνπξγία, δαπάλε εγθαηάζηαζεο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα
κέηξα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο. ηηο ξπζκίζεηο απηέο
πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ε έθδνζε θάξηαο θηιάζινπ, ε δεκηνπξγία θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ
θηιάζισλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηνο θεληξηθήο δηαρείξηζεο εηζηηεξίσλ ζεάκαηνο, πνπ λα
ζπλεξγάδεηαη, κέζσ ηεο θάξηαο θηιάζινπ, κε ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ν θαζνξηζκφο ησλ
ηερληθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ, ν θαζνξηζκφο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία
ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θχιαμε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
απηά παξάγνπλ, ν θαζνξηζκφο ησλ θνξέσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα
δεδνκέλα, ν ρξφλνο ηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ν ηξφπνο θαηαζηξνθήο ηνπο.»
***Ζ παξ.6 φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3372/2005
(ΦΔΚ Α 187/2005) θαη ζπκπιεξσζεί κε ηελ παξ.6 κε ην άξζξν 7 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α
210/8.10.2008, αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
"7. `Όπνηνο κε πξφζεζε ζέηεη ζε θπθινθνξία ή δηαζέηεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ζην θνηλφ εηζηηήξηα αζιεηηθήο ζπλάληεζεο παξαβηάδνληαο ηελ απαγφξεπζε ηεο
παξαγξάθνπ 3 ή ηεο παξαγξάθνπ 5 ή ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 4, ηηκσξείηαη
κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Με ηελ ίδηα πνηλή
ηηκσξείηαη φπνηνο εθδίδεη ή ζέηεη ζε θπθινθνξία αξηζκφ εηζηηεξίσλ κεγαιχηεξν
απφ ηνλ επηηξεπφκελν γηα κία αζιεηηθή ζπλάληεζε ή αζιεηηθή εγθαηάζηαζε,
θαζψο θαη φπνηνο είλαη κέινο δηνίθεζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ .Α.Α. ή Α.Α.Δ.
ή έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αλσηέξσ αζιεηηθνχο
θνξείο θαη επηηξέπεη ή δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε
αξηζκνχ ζεαηψλ κεγαιχηεξνπ απφ απηφλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε ζπλάληεζε ή
ηελ εγθαηάζηαζε."
*** Ζ θξάζε "εθφζνλ απηή έρεη εθδνζεί απφ ηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή"
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.7 δηαγξάθηεθε θαη ε παξ.7
επαλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.5 άξζξ.3 Ν.3262/2004,
ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
8. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ, νη παξαβηάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη θαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 41Ε ηνπ παξφληνο λφκνπ".
*** Σν άξζξν 41Γ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41Γ
4
1
2

"Αξζξν 41Γ
Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ θνξέσλ - Μέηξα αζηπλφκεπζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
"1. Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαηά ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο
εληφο θαη εθηφο ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ αλήθεη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ή ζην
Ληκεληθφ ψκα, εθφζνλ ε αζιεηηθή ζπλάληεζε δηεμάγεηαη ζε πεξηνρή
δηθαηνδνζίαο ηνπ. Οη δηνξγαλψηξηεο αξρέο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ηα εθάζηνηε
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δηαγσληδφκελα αζιεηηθά ζσκαηεία, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ., νη ζχλδεζκνη θηιάζισλ θαη
γεληθά νη αζιεηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξκφδηα
αζηπλνκηθή αξρή θαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνδείμεηο θαη απνθάζεηο ηεο,
ηδίσο γηα ζέκαηα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε νκαιήο ηέιεζεο κηαο
αζιεηηθήο ζπλάληεζεο, ζηε κεηαθίλεζε, πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ θηιάζισλ,
ζηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ εηζηηεξίσλ ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζέζεσλ ησλ νπαδψλ ηνπο ζηηο θεξθίδεο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο θελψλ ηκεκάησλ θαη
γεληθά ζηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο ηάμεο. Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία δηαζέηεη ζηελ
πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο ην θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα
ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζε αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο, ζην νπνίν θαη θαηαβάιιεηαη ε
πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.2800/2000 (ΦΔΚ 41 Α.)
απνδεκίσζε.`
"Σα νηθεία αζιεηηθά ζσκαηεία, νη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α., ζε πεξίπησζε παξάλνκσλ πξάμεσλ βίαο
θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ πνπ ηειέζζεθαλ απφ κέιε Λέζρεο θίισλ ηνπο, ππνρξενχληαη λα
δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ηαπηφηεηαο ησλ ππαηηίσλ θαη, αλ νη πξάμεηο απηέο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθήο εθδήισζεο
ζηνλ νπνίν κεηείρε ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ή Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή θαηά ηε δηάξθεηα νξγαλσκέλεο
κεηαθίλεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηέηνηαο εθδήισζεο, επζχλνληαη κε ηα πξφζσπα απηά εηο
νιφθιεξνλ γηα ηε δεκία πνπ πξνμέλεζαλ ζε ηξίηνπο. Σα σο άλσ αζιεηηθά ζσκαηεία, νη Α.Α.Δ. θαη
ηα Σ.Α.Α. έρνπλ, κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ησλ ππαηηίσλ."
***Σα εληνο "" εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 9 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1/09/2012
*** Οη ιέμεηο "θαη θαηαλνκήο" ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 δηαγξάθηεθαλ
θαη ε παξ.1 επαλαδηαηππψζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.4 Ν.3262/2004,
ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"2. Οη δηνξγαλψηξηεο αξρέο θαη ηα εθάζηνηε δηαγσληδφκελα αζιεηηθά
ζσκαηεία, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζε ζπζθέςεηο πνπ κπνξεί ελ
φςεη κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο λα ζπγθαιεί ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ
Δηζαγγειέαο ή ν θαηά ηφπνλ αξκφδηνο Δηζαγγειέαο ή ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή
ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Δ.Α.Β., πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη ηδίσο κε ηελ νκαιή θαη αζθαιή κεηαθίλεζε,
πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ θηιάζισλ, ηε δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ ελ
γέλεη εχξπζκε δηεμαγσγή ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. Καηά ηηο ζπζθέςεηο απηέο
ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε εθείλνπ πνπ ηε ζπγθαιεί. ε θάζε πεξίπησζε, ηα
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή."
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.4 Ν.3262/2004,
ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"3. `Όπνην κέινο ηεο δηνίθεζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α., Α.Α.Δ. ή
ζπλδέζκνπ θηιάζισλ ή εθπξφζσπνο ησλ θνξέσλ απηψλ δελ πξνζέξρεηαη ζηηο
ζπζθέςεηο πνπ ζπγθαιεί ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέαο ή ν θαηά
ηφπνλ αξκφδηνο Δηζαγγειέαο ή ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ή δελ ππαθνχεη ζε
λφκηκε πξφζθιεζε ππαιιήινπ ή αξρήο πνπ εθηειεί ηα κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ ή παξαβηάδεη ηνπο φξνπο εθηέιεζήο ηνπο ηηκσξείηαη:"
α) κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ, β) κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ αλ ε αλππαθνή
ή ε παξαβίαζε είρε επαθφινπζν ηελ πξφθιεζε εθηεηακέλσλ θζνξψλ μέλεο
ηδηνθηεζίαο, γ) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ αλ ε αλππαθνή ή ε παξαβίαζε
είρε επαθφινπζν ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο, δ) κε θάζεηξμε κέρεη δέθα
εηψλ αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ γ΄ επήιζε ζάλαηνο.
*** Σν πξψην εδάθην ηεο παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 άξζξ.4
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
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"4. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο
νη δηνξγαλψηξηεο αξρέο αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ αζιεκάησλ, ηα αζιεηηθά
ζσκαηεία, ηα Σ.Α.Α. θαη νη Α.Α.Δ. νξίδνπλ ππεχζπλν αζθαιείαο αγψλσλ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ αξκφδην γηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο
εθδειψζεηο, ηνλ νπνίν γλσζηνπνηνχλ ζηε δηνξγαλψηξηα, ζηε Γ.Δ.Α.Β. θαη ζηελ
αζηπλνκηθή αξρή ηεο έδξαο ηνπο. Ωο ππεχζπλνο αζθαιείαο αγψλσλ πξνζιακβάλεηαη
άηνκν κε απνδεδεηγκέλε εηδηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα αζθαιείαο. Ο ππεχζπλνο
αζθαιείαο πξνίζηαηαη θαηά πεξίπησζε ηνπ γξαθείνπ αζθαιείαο γεπέδσλ ηεο
παξαγξάθνπ 10 ή ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο αγψλσλ ηεο παξαγξάθνπ 11. `)
*** Ζ παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξ.4
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
5. Ο Τπνπξγφο Πνιηηηκνχ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β., λα δηαηάδεη ηε ρξνληθή
κεηάζεζε ηεο δηεμαγσγήο κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα
αζιεηηθή ζπλάληεζε ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ηε ρξνληθή κεηάζεζε απνθαζίδεη,
εάλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο
Γηεχζπλζεο.
"6. Με αλαγθαία θαη πξφζθνξα κέηξα ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή απνθιείεη ηελ
πξφζβαζε ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε νκάδσλ θηιάζισλ πνπ δελ δηαζέηνπλ
εηζηηήξηα επηθείκελεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή ηα πξνκεζεχηεθαλ θαηά παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ. Δπίζεο απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αζιεηηθή
εγθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνθαλή θαηάζηαζε κέζεο ή ππφ ηελ
επήξεηα λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή θαηέρνπλ εηζηηήξηα θαη πξνζέξρνληαη ζηελ
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε κε ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ
2."
*** Ζ παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.5 άξζξ.4
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"7. Απαγνξεχεηαη ε θαηάιεςε δηαδξφκσλ θαη θιηκάθσλ ησλ εμεδξψλ απφ ζεαηέο.
`Οπνηνο πσιεί, δηαζέηεη ή θαηαλαιψλεη νηλνπλεπκαηψδε πνηά εληφο ηεο
αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ."
*** Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 αλαξηζκήζεθαλ ζε 8 θαη 9 αληηζηνίρσο
θαη ε άλσ λέα παξάγξαθνο 7 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.6 άξζξ.4
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"8.α. Σα αζιεηηθά ζσκαηεία, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. νθείινπλ λα κηζζψλνπλ ην καδηθφ κέζν κεηαθνξάο
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νπαδνί ηνπο κέιε Λεζρψλ Φίισλ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζέιζνπλ ή λα απνρσξήζνπλ νξγαλσκέλα απφ κία αζιεηηθή ζπλάληεζε. Ωο νξγαλσκέλε
κεηαθίλεζε λνείηαη θαη ε θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν νξγάλσζε ηαπηφρξνλεο κεηαθίλεζεο κε
πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα ηδησηψλ, αλ ε έθηαζε θαη ε κνξθή ηεο κεηαθίλεζεο απηήο
πξνζηδηάδεη ζε καδηθή κεηαθίλεζε νπαδψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ηεο
νκάδαο ηνπο ζε αληίπαιε έδξα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β. θαη ηεο ΔΛ.Α., κπνξεί, εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο
ηάμεο, λα απαγνξεχεηαη ε νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε θηιάζισλ.
Καηά ηηο κεηαθηλήζεηο απηέο ην νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. δηαζέηεη ην αλαγθαίν
πξνζσπηθφ αζθαιείαο, ην νπνίν επηβαίλεη ζην σο άλσ καδηθφ κέζν κεηαθνξάο γηα ηε ζπλνδεία ησλ
θηιάζισλ. Ζ αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο κε ηνπο αλά κεηαθνξηθφ κέζν
κεηαθηλνχκελνπο θηιάζινπο δελ επηηξέπεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1:20. Ο
θνξέαο εθκεηάιιεπζεο καδηθνχ κέζνπ κεηαθνξάο ππνρξενχηαη λα αξλείηαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηνλ
αλσηέξσ ζθνπφ, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ, πξνζδηνξίδνληαη ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο γηα ηα νπνία ηζρχεη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε,
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θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο, νη αλαγθαίεο εγγπήζεηο γηα ηε κε
θζνξά ηνπ καδηθνχ κέζνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
β. Ζ δηελέξγεηα νξγαλσκέλεο κεηαθίλεζεο νπαδψλ απφ κε δηθαηνχκελνπο πξνο ηνχην ή ε
παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο νξγαλσκέλεο κεηαθίλεζεο επηζχξεη γηα ηνλ δηνξγαλσηή ηεο
κεηαθίλεζεο, ηνλ ηδηνθηήηε, εθφζνλ γλψξηδε φηη δηαζέηεη ην κεηαθνξηθφ ηνπ κέζν γηα παξαλφκσο
νξγαλσζείζα κεηαθίλεζε, ην κηζζσηή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ηνλ νδεγφ απηνχ πνηλή
θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ ε ζπληειεζζείζα παξάλνκε κεηαθίλεζε έρεη
σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ επεηζνδίσλ ή άιισλ πξάμεσλ βίαο πνπ ηηκσξνχληαη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 41 Σ ηνπ λ. 2725/1999, ν δηνξγαλσηήο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ν ρξήζηεο ηνπ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Οη ελ γλψζεη ηνπο
κεηέρνληεο ζε παξάλνκα νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε νπαδψλ ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη
ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εάλ θαηά ηελ κεηαθίλεζε βξέζεθαλ
φπια, εχθιεθηεο χιεο, εθξεθηηθά, λαξθσηηθέο νπζίεο θαη γεληθψο αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο εθδήισζεο, ε πνηλή πνπ
επηβάιιεηαη ζηνπο θαηέρνληεο απηά γηα ηηο πξάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ δελ
κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή, δελ αλαζηέιιεηαη θαη δελ ζπγρσλεχεηαη κε πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα
άιιεο πξάμεηο.
γ. Αλεμαξηήησο ηεο πνηλήο ησλ αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν β` δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ,
ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε,
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ έσο νγδφληα ρηιηάδεο (80.000) επξψ θαη
αθαίξεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα έμη (6) κήλεο."
*** Ζ παξ.8 ε νπνία είρε θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 20 παξ.2 Ν.3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008 πξνζηέζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1/09/2012.

9. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ, νη παξαβηάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη θαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 41Ε ηνπ παξφληνο λφκνπ."
*** Σν άξζξν 41Γ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
"10. ε θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία νκαδηθψλ αζιεκάησλ θαη επαγγεικαηηθφ
ζχλδεζκν κέινο απηήο ζπληζηάηαη Γξαθείν Αζθαιείαο Γεπέδσλ, ν ππεχζπλνο ηνπ
νπνίνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιακβαλφκελσλ απφ ηα θαηά ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο αξκφδηα φξγαλα κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο επηαμίαο, θαηά ηηο
αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο δηθαηνδνζίαο ηεο νκνζπνλδίαο ή ηνπ επαγγεικαηηθνχ
ζπλδέζκνπ, αληίζηνηρα, εληφο θαη εθηφο ησλ γεπέδσλ.
β. Παξαθνινπζεί ηελ αθξηβή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο απφ ηνπο αζιεηηθνχο θνξείο
θαη ηδίσο ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ φξζξν θαη ζε πεξίπησζε
δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ ζπληάζζεη έθζεζε, πνπ πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθφ
πεξηζηαηηθφ ηεο θάζε παξάβαζεο, ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη ζηα θαηά πεξίπησζε
αξκφδηα φξγαλα, γηα ηελ επηβνιή ησλ απφ ηνλ παξφληα ή άιιν λφκν ή
θαλνληζκνχο πξνβιεπφκελσλ πνηληθψλ δηνηθεηηθψλ ή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζε
βάξνο ησλ ππαηηίσλ.
γ. πκκεηέρεη, ππνρξεσηηθά, ζε ζπζθέςεηο, πνπ ελ φςεη κηαο αζιεηηθήο
ζπλάληεζεο ζπγθαινχληαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ή ηα ινηπφ αξκφδηα,
θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε αζιεηηθή
ζπλάληεζε, πξνηείλνληαο ηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, εηδηθφηεξα πξφζζεηα κέηξα
αζηπλφκεπζεο ησλ εθδειψζεσλ απηψλ.
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δ. πλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο αζθαιείαο γεπέδσλ ησλ αζιεηηθψλ
νξγαλψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4".
*** Ζ παξ.10 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7 άξζξ.4 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α
173/15.9.2004.
"11.α. Οη Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. πνπ αγσλίδνληαη ζηα εζληθά επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα
πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ
πηζηνπνηεκέλεο ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ
επηαμίαο ησλ γεπέδσλ θαη γηα ηε ζπλνδεία ησλ θηιάζισλ ηνπο, φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπο νξίδεηαη
απφ ην λ. 2518/ 1997 (ΑΊ64) πεξί πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ αζθαιείαο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε γηα πξφζιεςε πηζηνπνηεκέλσλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ
αζθαιείαο έρνπλ θαη ηα ινηπά αζιεηηθά ζσκαηεία, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νθείινπλ λα
κηζζψλνπλ καδηθφ κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε νπαδψλ ηνπο.
β. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο απαηηείηαη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηά λφκν αξκφδηνπο γηα ηελ
πηζηνπνίεζε θνξείο θαη λα εηδηθεχνληαη ζε εηδηθά ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο γηα ηε
ζπλνδεία θαη επηηήξεζε νξγαλσκέλσλ θηιάζισλ εληφο θαη εθηφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ηήξεζεο επηαμίαο ζηνπο ρψξνπο ησλ εμέδξσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηνπο ρψξνπο
ζηάζκεπζεο. Δηδηθψο γηα ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, νη Ηδησηηθέο Δηαηξείεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Αζθαιείαο (Η.Δ.Π.Τ.Α.) θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο εθπαηδεχνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθψο θαη
απφ ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεη-νδφηεζεο Οκάδσλ
ηεο UEFA θαη ηνλ Καλνληζκφ Γεπέδσλ θαη Αζθαιείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Αγψλσλ ηεο αλσηέξσ
νκνζπνλδίαο.
γ. Καηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο
θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ησλ Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ πξνζιακβάλνπλ ην
πξνζσπηθφ απηφ θαη παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ζηε Γ.Δ.Α.Β., ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή ην αξγφηεξν ζαξάληα νθηψ ψξεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε θάζε αζιεηηθήο ζπλάληεζεο.
δ. ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νξηδφκελνη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο Α.Α.Δ. ή
Σ.Α.Α. ή αζιεηηθά ζσκαηεία ππεχζπλνη θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Οη ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο
ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αζηπλνκηθή αξρή, γηα ηελ επηβνιή ησλ ιακβαλφκελσλ
κέηξσλ επηαμίαο. Σα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν
αγψλα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο αγψλσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη είλαη ηδίσο:
αα) Ζ ηήξεζε ηεο επηαμίαο θαηά ηηο νκαδηθέο νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο θηιάζισλ πξνο θαη απφ
ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην πιαίζην ησλ ιακβαλφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή
ζπκπινθψλ θαη εθηξφπσλ.
ββ) Ζ ηήξεζε ηεο επηαμίαο ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
γγ) Ζ ηήξεζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο εηζφδνπο ησλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
δδ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζεαηψλ ζηηο εμέδξεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε φζα
απνθαζίζζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη ε ππνβνήζεζε ησλ αζηπλνκηθψλ
δπλάκεσλ γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ θηιάζισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ, θαζψο θαη γηα ηελ
απνηξνπή εηζφδνπ ηνχησλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο παξνπζίαο, εκθάληζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ
αζθαιείαο."
*** Ζ παξ.11 ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.8 άξζξ.4 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 9 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1/09/2012.
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***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:χκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1/09/2012 νξίδεηαη φηη:
"4. ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Α.Α.Δ. θαη ησλ Σ.Α.Α. πνπ παξαβηάδνπλ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 41Γ ηνπ λ. 2725/1999 επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ."
"12. Ο έιεγρνο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ησλ πξνζεξρφκελσλ θηιάζισλ ζηελ
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ελ φςεη αζιεηηθήο εθδήισζεο κπνξεί, θαηφπηλ ζπλαίλεζεο
ηνπ πξνζεξρφκελνπ θηιάζινπ, λα γίλεη θαη κε ζσκαηηθή έξεπλα απφ κέινο ηνπ
πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηνπ ίδηνπ θχινπ κε ηνλ θίιαζιν. Τπνρξεσηηθφο ζσκαηηθφο
έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, φξγαλα ηεο νπνίαο
κπνξεί λα παξίζηαληαη ζηηο ζχξεο εηζφδνπ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή λα
θαινχληαη εηδηθά πξνο ηνχην. ε πεξίπησζε πνπ πξνζεξρφκελνο θίιαζινο αξλεζεί
ην ζσκαηηθφ έιεγρν, ε αζηπλνκηθή αξρή ή ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο, εθφζνλ έρεη
πξνεγεζεί άξλεζε ειέγρνπ ηνπ απφ ηελ αζηπλνκηθή αξρή θαηά πεξίπησζε,
δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ηνπ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε.
13. ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο πεξηιακβάλεηαη θαη ην
πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 275 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο δηθαίσκα λα ζπιιακβάλνπλ ηνπο δξάζηεο πξάμεσλ βίαο ζηηο
πεξηπηψζεηο απηφθσξσλ αδηθεκάησλ θαη λα ηνπο παξαδίδνπλ ακέζσο ζηελ
παξηζηάκελε Αζηπλνκηθή Αξρή."
*** Οη παξ.12 θαη 13 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 4 Ν.3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
«14. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 41 Δ, θαηφπηλ άδεηαο ηνπ θαηά ηφπνλ
Δηζαγγειέα ή αζιεηηθνχ Δηζαγγειέα, επηηξέπεηαη ε βηληενζθφπεζε ή ε θαηαγξαθή κε αλάινγα
κέζα, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ησλ πξάμεσλ βίαο θαηά πξνζψπσλ θαη
πξαγκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ, θαηά ηε
δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αζιεηηθήο εθδήισζεο. Σν πιηθφ απηφ απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη θαηαζηξέθεηαη κε απφθαζε ηνπ ρνξεγήζαληνο ηελ άδεηα
γηα ηε ζπιινγή ηνπ Δηζαγγειέα.
15. Σα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ επξίζθνληαη εληφο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αζιεηηθή εθδήισζε, απαγνξεχεηαη λα πξνζθέξνπλ
νηλνπλεπκαηψδε πνηά ηέζζεξηο (4) ψξεο πξηλ θαη δχν (2) ψξεο κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο αζιεηηθήο
εθδήισζεο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο πην πάλσ απαγφξεπζεο, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επ-ξψ κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ δεκάξρνπ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ δχν (2) έσο έμη (6)
κήλεο.
16. ηνπο ηδηνθηήηεο ή ζηνπο κηζζσηέο ή ζηνπο ππνκηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπγθεθαιπκκέλε κνξθή, σο ιέζρεο θίισλ, φπνπ
ζπγθεληξψλνληαη άηνκα κε νπαδηθή ζπλείδεζε, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο
(10.000) κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ ζηελ πεξίπησζε
πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξκεηήξηα γηα πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ
17. Ο θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ ή ηκεκάησλ θεξθίδσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο δελ
επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεαηψλ, σο θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ζεαηψλ, απνηειεί επζχλε ηεο
ππεχζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε αζηπλνκηθήο αξρήο.
18. Ο ραξαθηεξηζκφο αγψλα σο πςεινχ θηλδχλνπ απφ άπνςε ηάμεο θαη αζθάιεηαο γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη
γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β..»
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***Οη παξ. 14,15,16,17 θαη 18 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 9 παξ.3 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1/09/2012.
"19. Οη δηνηθήζεηο ησλ δηνξγαλσηξηψλ αξρψλ ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ γεπεδνχρσλ νκάδσλ
έρνπλ δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπο λα απαγνξεχνπλ αηηηνινγεκέλα ηελ είζνδν ζε ζπγθεθξηκέλε
αζιεηηθή εθδήισζε ζε θάζε πξφζσπν, ην νπνίν, θαη` εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη επεηζφδηα ζε απηή θαη ηδίσο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ
παξαβηάζεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ή θξίλνληαη χπνπηα δηάπξαμεο αδηθεκάησλ ζρεηηδφκελσλ
κε ηε βία ζηα γήπεδα ή αξλνχληαη ηε ζσκαηηθή έξεπλα απφ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο ησλ γεπέδσλ
ή βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα νπζηψλ θαη αιθνφι. Ζ απφθαζε απηή, ε νπνία πξέπεη λα εδξάδεηαη ζε
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, γλσζηνπνηείηαη ζηελ επηηφπηα αζηπλνκηθή δχλακε."
***Ζ παξ. 19 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1/09/2012.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41Δ
5
6
3

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ηελ παξ.7 άξζξνπ 14 Ν.3917/2011,ΦΔΚ Α 22/21.2.2011,
" Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 104 παξ. 4 ηνπ λ.
2696/1999 (Κ.Ο.Κ., ΦΔΚ 57 Α`) θαη ηνπ π.δ. 287/2001 (ΦΔΚ 198 Α`), β) ηνπ
άξζξνπ 41Δ ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 125 Α`) θαη ηεο 24560/2003 Κνηλήο Απφθαζεο
ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Πνιηηηζκνχ θαη Γεκφζηαο Σάμεο (ΦΔΚ 1071 Β`), γ)
ηνπ άξζξνπ 253Α παξ. 1 πεξίπησζε δ` ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (π.δ.
258/1986, ΦΔΚ 121 Α`). Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξαγξάθνπ 3, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ".
"Αξζξν 41Δ
Hιεθηξνληθή επνπηεία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
"1. ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξννξίδνληαη είηε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
αγψλσλ ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ Κππέιισλ Διιάδνο, φπνπ
κεηέρνπλ ΑΑΔ ή ΣΑΑ, είηε γηα ηε δηεμαγσγή δηεζλψλ αγψλσλ νπνηαζδήπνηε
δηνξγάλσζεο ησλ αζιεκάησλ πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο, σο
θαη ησλ Δζληθψλ νκάδσλ απηψλ ηνπνζεηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ειεθηξνληθά
ζπζηήκαηα επνπηείαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ επξίζθνληαη ζε απηέο."
Με απηά πξαγκαηνπνηείηαη
ε ιήςε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή εηθφλαο ή εηθφλαο θαη ήρνπ
πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο."
***Σν πξψην εδάθην ηεο παξ.1,φπσο απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.2
άξζξνπ 1 Ν.3372/2005,(ΦΔΚ Α 187) αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 8
Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.

2. Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
είλαη ε αληηκεηψπηζε πξάμεσλ βίαο θαη αμηφπνηλσλ ελ γέλεη πξάμεσλ κε
αθνξκή αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο. Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε ρξήζε ησλ
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ζπζηεκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ ζηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, νη θίιαζινη ελεκεξψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ηδίσο
κε αλαθνίλσζε απφ ηα κεγάθσλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο.
3. Ζ ρξήζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο
επνπηείαο, θαζψο θαη ε επζχλε ηεο επεμεξγαζίαο θαη θχιαμεο ησλ δεδνκέλσλ
πνπ απηά παξάγνπλ, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.
4. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ επνπηείαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ
Διιεvηθή Αζηπλνκία ζηε Γ.Δ.Α.Β., ην νηθείν πεηζαξρηθφ φξγαλν θαη θαηά
πεξίπησζε ζηηο αξκφδηεο αλαθξηηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο.
"5. Ζ επζχλε θαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ βαξχλνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Ζ παξαπάλσ εγθαηάζηαζε κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε κέξηκλα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη εηο ρξέσζε ησλ ππνρξέσλ."
*** Ζ παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.5
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
6. α) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Πνιηηηζκνχ θαη Γεκφζηαο
Σάμεο θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο θαη ηδίσο ηα ζρεηηθά κε ηελ
θαηά πξννξηζκφ ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεπηείαο, ηα
ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο, ην
ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν θαηαζηξνθήο ησλ δεδφκελσλ πνπ απηά παξάγνπλ, θαζψο
θαη ηα πξφζσπα θαη ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα
δεδνκέλα.
β) Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο
απαγνξεχεηαη, ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ ή δηνξγαλψζεσλ
πξσηαζιήκαηνο, ε δηεμαγσγή αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε
πνπ δελ δηαζέηεη ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν ρξνληθά ζπζηήκαηα.
γ) Με φκνηα απφθαζε, ε ππoρξέσζε δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα επνπηείαο κπνξεί λα
επεθηαζεί θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ή άιισλ δηνξγαλψζεσλ
πoδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο ή πεηνζθαίξηζεο ή ζε πξσηαζιήκαηα ή άιιεο
δηνξγαλψζεηο άιισλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ."
*** Σν άξζξν 41Δ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41Σ
11
5

"Αξζξν 41Σ
Aδηθήκαηα βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.2 ηνπ Ν. 4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
νξίδεηαη φηη:
"2. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 Σ ηνπ λ. 2725/1999, θαζψο θαη ηεο πξψηεο
παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 253 Α ηνπ Κψδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πεξί εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία
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καξηχξσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2928/2001.
1. Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, εθηφο εάλ ε πξάμε
ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε, ηηκσξείηαη φπνηνο εθ
πξνζέζεσο κέζα ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ ακέζσο πεξηβάιινληα
ρψξν ηνπο ή ζηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζηνπο ρψξνπο πξνζέιεπζεοθαη
ζηάζκεπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθήο εθδήισζεο:
α) ξίρλεη πξνο ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ή ελαληίνλ άιινπ νπνηνδήπνηε
αληηθείκελν, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έζησ θαη ειαθξά ζσκαηηθή βιάβε,
β) βηαηνπξαγεί θαηά άιινπ, αλεμάξηεηα εάλ απφ ηε βηαηνπξαγία επήιζε
ζσκαηηθή βιάβε, ή εθηνμεχεη απεηιέο θαηά πξνζψπνπ, ην νπνίν ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο αλαγξάθεηαη ζην θχιιν
αγψλα,
γ) θαηέρεη ή ρξεζηκνπνηεί αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
ζσκαηηθέο βιάβεο,
δ) θαηέρεη ή ρξεζηκνπνηεί βεγγαιηθά, θαπλνγφλα, θξνηίδεο θαη γεληθά
εχθιεθηεο χιεο.
2. Με θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή, εθηφο εάλ ε πξάμε
ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε, ηηκσξείηαη φπνηνο:
α) ρσξίο δηθαίσκα απφ ην λφκν ή ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο ή ππεξβαίλνληαο ην δηθαίσκά ηνπ απηφ, εηζέξρεηαη κε ζθνπφ ηε
δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ή ηελ πξφθιεζε επεηζνδίσλ,
ιφγσ ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή
ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ή ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο, ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ή ζην ρψξν ησλ απνδπηεξίσλ ησλ αζιεηψλ θαη ησλ δηαηηεηψλ ή ζηνπο
δηαδξφκνπο πνπ ζπλδένπλ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο,
β) ηειεί θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε αθνξκή
κία αζιεηηθή εθδήισζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ή κεηά ηε ιήμε ηεο ή καθξηά
απφ ην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθδήισζε απηήλ.
"γ) απεπζχλεη αηνκηθά ή σο κέινο νκάδαο ζε ηξίηνπο εθθξάζεηο πνπ πξνζβάιινπλ
ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή είλαη ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή
πξνζβάιιεη ηνλ εζληθφ χκλν, ηα νιπκπηαθά ζχκβνια ή ηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο."
*** Ζ πεξ.γ΄πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.15 ηγ΄ άξζξ.8 Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α
302/24.12.2003.
3. Αλ νη πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηειέζηεθαλ ππφ πεξηζηάζεηο πνπ
καξηπξνχλ φηη ν δξάζηεο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο γηα ηελ νκαιή ηέιεζε
ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ εηψλ,
εθηφο εάλ ε πξάμε ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε. Γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη ηδίσο ν
δξάζηεο πνπ απνδεηθλχεηαη φηη έρεη ηειέζεη ζην παξειζφλ αδηθήκαηα βίαο
κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο ή φηη ζπκκεηέρεη ζηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ
έρνληαο αξρεγηθφ ξφιν ή ελήξγεζε βάζεη νξγαλσκέλνπ εγθιεκαηηθνχ ζρεδίνπ
ή πξνμέλεζε ζεκαληηθήο έθηζαζεο θζνξέο ή βιάβεο ζε έλλνκα αγαζά ηξίησλ.
"4. Ζ ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ ηεο δηέγεξζεο (άξζξα 183185 Π.Κ.), ηεο
δηαηάξαμεο ηεο θνηλήο εηξήλεο (άξζξν 189 Π.Κ.), ηεο δηαηάξαμεο ηεο εηξήλεο
ησλ πνιηηψλ (φξζξν 190 Π.Κ.), ηεο θαζχβξηζεο ζξεζθεπκάησλ (άξζξν 199 Π.Κ.),
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ηεο παξαθψιπζεο ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 292 Π.Κ.), ηεο απιήο, απξφθιεηεο θαη
επηθίλδπλεο ζσκαηηθήο βιάβεο (άξζξα 308, 308Α θαη 309 Π.Κ.), ηεο βαξηάο
ζσκαηηθήο βιάβεο (φξζξν 310 παξ. 1 Π.Κ.) ηεο ζπκπινθήο (άξζξν 313 Π.Κ,), ηεο
παξάλνκεο βίαο (άξζξν 330 Π.Κ.), ηεο απεηιήο (άξζξν 333 Π.Κ.), ηεο
δηαηάξαμεο νηθηαθήο εηξήλεο (άξζξν 334 Π.Κ.), ηεο πξνζβνιήο γελεηήζηαο
αμηνπξέπεηαο (φξζξν 337 Π.Κ.), ηεο πξφθιεζεο ζθαλδάινπ κε αθφιαζηεο πξάμεηο
(φξζξν 353 Π.Κ.), ηεο θζνξάο μέλεο ηδηνθηεζίαο (άξζξα 381 θαη 382 Π.Κ.) θαη
ηεο εθβίαζεο (άξζξν 385 Π.Κ.), ππφ ηηο πξνππνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή πεξίζηαζε θαη ε
επηβαιιφκελε πνηλή κπνξεί λα μεπεξάζεη ην αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη γη`
απηά ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαη λα θηάζεη ζην αλψηαην φξην ηνπ είδνπο ηεο
πνηλήο."
*** ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζηέζεθε θαη ην
αδίθεκα ηεο βαξηάο ζσκαηηθήο βιάβεο ηνπ άξζξνπ 310 παξ.1 Π.Κ. θαη ε
παξάγξαθνο 4 επαλαδηαηππψζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.6
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"5. `Οπνηνο παξνηξχλεη, ππνθηλεί, ελζαξξχλεη ή δηεπθνιχλεη κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν θαη ηδίσο δεκφζηα ή δηα ηνπ έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή ηνπ
δηαδηθηχνπ κεκνλσκέλα άηνκα ή νξγαλσκέλεο νκάδεο πξνζψπσλ γηα λα δηαπξάμνπλ
αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη
κελψλ."
*** Οη παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7 αλαξηζκήζεθαλ ζε 7,8 θαη 9
θαη ε άλσ λέα παξάγξαθνο 5 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.6
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"6. α. Ζ πνηλή γηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο δελ αλαζηέιιεηαη νχηε κεηαηξέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ:
(αα) Ο δξάζηεο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ πην πάλσ πξάμεσλ ρξεζηκνπνίεζε φπιν ή θάζε άιινπ είδνπο
κέζν, ηθαλφ θαη πξφζθνξν λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηξίησλ
ή
(ββ) Απφ ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ηηο πεξηζηάζεηο ηέιεζεο ηεο, απφ ηα αίηηα πνπ ψζεζαλ ηνλ
δξάζηε ζε απηήλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνθχπηεη αληηθνηλσληθφηεηα απηνχ θαη ζηαζεξή
ξνπή ηνπ ζε δηάπξαμε λέσλ εγθιεκάησλ ζην κέιινλ.
β. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην δηθαζηήξην κπνξεί, θαη` εμαίξεζε, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
θαηαδηθαζζέληνο, λα κεηαηξέπεη ηελ επηβιεζείζα πνηλή, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο, ζε παξνρή
θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 6 επ. ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ
θξίλεη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ φηη ε επηβαιιφκελε θαηά κεηαηξνπή πνηλή ηεο
παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο αξθεί γηα λα απνηξέςεη ην δξάζηε απφ ηελ ηέιεζε ησλ
εγθιεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην κέιινλ.
γ. ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο, δελ
επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ζε ρξεκαηηθή ή ζε παξνρή
θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο φηαλ:
(αα) Ο δξάζηεο είλαη ππφηξνπνο ή ηειεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο ή
(ββ) ν δξάζηεο θξίλεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηέιεζεο σο ηδηαηηέξσο επηθίλδπλνο γηα ηε δσή ή ηε
ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή ηελ πεξηνπζία ηξίησλ ή ηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ."
***Ζ άλσ λέα παξάγξαθνο 6, ε νπνία είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ.3 άξζξ.6
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173 θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.1 άξζξ.20
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Ν.3472/2006, ΦΔΚ Α 135 θαη ηελ παξ.1 άξζξνπ 34 Ν.3773/2009,ΦΔΚ Α 120/21.7.2009,
αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Ν.4049/2012
(ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)

"7 α) ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4, ην
δηθαζηήξην επηβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν έσο πέληε εηψλ ζην δξάζηε
απαγφξεπζε πξνζέιεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, αδηαθξίησο
αζιήκαηνο, αθφκε θαη εθείλσλ πνπ δηεμάγνληαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ζηηο νπνίεο
κεηέρεη νκάδα, ζε αγψλα ηεο νπνίαο ή κε αθνξκή αγψλα ηεο νπνίαο, ηειέζζεθε ε αμηφπνηλε πξάμε.
Σν δηθαζηήξην κπνξεί, επίζεο, λα απαγνξεχζεη ηελ πξνζέιεπζε θαη παξαθνινχζεζε θαη
νπνηαζδήπνηε άιιεο αζιεηηθήο εθδήισζεο, αλ απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη κε βάζε ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ δξάζηε θξίλεη φηη απηφο είλαη επηθίλδπλνο γηα ηελ νκαιή ηέιεζε ησλ
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξεπφκελεο πνηλήο ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ην
δξάζηε λα εκθαλίδεηαη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ή δηακνλήο ηνπ πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο θαη λα παξακέλεη ζε απηφ ή ζε ρψξν άκεζεο επνπηείαο ηεο
αζηπλνκηθήο αξρήο, δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο έσο δχν ψξεο κεηά ηε ιήμε ηεο. Σν
δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεκα ηνπ θα-ηαδηθαζζέληνο πξνζδηνξίδεη ζηελ απφθαζε ηνπ ην άζιεκα θαη
ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε αλσηέξσ παξεπφκελε πνηλή. Αλ ν
θαηαδηθαζζείο παξαβηάζεη ηνπο πην πάλσ φξνπο, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ (3)
κελψλ, ε νπνία δελ κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή νχηε αλαζηέιιεηαη, θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή.
Δπηπιένλ, αλ ε αλσηέξσ παξαβίαζε ζπληειεζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο ηεο
θχξηαο πνηλήο, ην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, ηελ νπνία δηαβηβάδεη
ακέζσο ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ έθδνζεο ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη
εθαξκφδεηαη ην άξζξν 101 παξ. 1 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
β) Δάλ ν δξάζηεο θάπνηαο πξάμεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4 είλαη αλήιηθνο,
επηβάιιεηαη σο αλακνξθσηηθφ κέηξν ε πξνβιεπφκελε ζηελ πεξίπησζε α` απαγφξεπζε
πξνζέιεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ πην πάλσ νξίδνληαη. Δάλ ν αλήιηθνο είλαη θάησ ησλ 16 εηψλ, επηβάιιεηαη σο αλακνξθσηηθφ
κέηξν, αληί ηνπ αλσηέξσ, ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο, ηνπο
επηηξφπνπο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπ.
γ) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή
κε ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ παξεπφκελεο πνηλήο ή ηνπ πην πάλσ αλακνξθσηηθνχ κέηξνπ.
δ) Ζ παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηβνιή ηεο παξεπφκελεο πνηλήο
ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξεηο κήλεο, ε νπνία δελ κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή νχηε
αλαζηέιιεηαη, θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. Δθφζνλ ε αλσηέξσ παξαβίαζε ηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο ηεο θχξηαο πνηλήο, δηαθφπηεηαη ε αλαζηνιή θαη ε πνηλή εθηίεηαη ρσξίο
δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο."

***Ζ παξ.7 φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 5 Ν. 3708/2008, ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν.4049/2012
(ΦΔΚ Α 35/23-02-2012)
8."α. Σα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηψθνληαη απηεπαγγέιησο. Καζ` χιελ
αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν ηνπ ηφπνπ ηέιεζήο
ηνπο.
Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά
ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 418 επ. Κ.Π.Γ..
ε θάζε πεξίπησζε ηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδηθάδνληαη εληφο
ηξηάληα εκεξψλ. "
*** Ζ πεξ.α` αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.5 άξζξ.6
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Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
β)( Δθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ν
εηζαγγειέαο έρνπλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο, εάλ κε
απηή επηβιήζεθε πνηλή θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ).
*** Σν άλσ εληφο ( ) εδάθην ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ηελ παξ.4 άξζξ.6
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ε
άζθεζε εθέζεσο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο.ε εμαηξεηηθέο φκσο
πεξηπηψζεηο, ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 497 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ηελ αλαζηνιή
εθηέιεζήο ηεο θχξηαο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε κε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε. Ζ
απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή νξίδεη εάλ απηή ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε
ηειεζίδηθεο απφθαζεο ή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ξεηά κλεκνλεχεηαη,
πξνθεηκέλνπ ν θαηεγνξνχκελνο λα θαιχςεη επείγνπζεο αλάγθεο
δηθέο ηνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.Ζ παξεπφκελε πνηλή, πνπ επηβιήζεθε θαηά
ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νπδέπνηε αλαζηέιιεηαη.
*** ΠΡΟΟΥΖ: Με ηελ παξ.2 άξζξ.20 Ν.3472/2006,ΦΔΚ Α 135/4.7.2006 νξίδεηαη
φηη:
"2. Σα εδάθηα δεχηεξν θαη ηξίην ηνπ ζηνηρείνπ β`ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ
41 Σ ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3057/2002
αλαξηζκήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνη 2 θαη 4 ηνπ λ. 3262/2004,
θαηαξγνχληαη"
γ) Ο εηζαγγειέαο, κε δηάηαμε πνπ εθδίδεη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία γηα ηελ
απφιπζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, εληέιιεηαη πξνο ηελ αζηπλνκηθή αξρή ηνπ
ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο παξεπφκελεο πνηλήο,
κλεκνλεχνληαο ηε δηάξθεηά ηεο ή, εάλ έρεη ήδε εθηηζεί ηκήκα ηεο, ην
ππφινηπφ ηεο. Ο θαηεγνξνχκελνο πξηλ απνιπζεί ιακβάλεη γλψζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο δηάηαμεο.
"δ) ε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο εθδίθαζεο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην
δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη σο πεξηνξηζηηθφ φξν ηελ ππνρξέσζε εκθάληζεο ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 41 Σ. Ζ παξαβίαζε ηνπ πεξηνξηζηηθνχ φξνπ
ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ελφο έηνπο, ε νπνία δελ αλαζηέιιεηαη θαη δελ κεηαηξέπεηαη ζε
ρξεκαηηθή."
***Ζ παξ.δ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
9. Ζ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 275, 409 θαη 417 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο δελ εθαξκφδεηαη γηα πηαίζκαηα ή πιεκκειήκαηα, αλ ε πξάμε
ζηξέθεηαη θαηά ηεο ηηκήο ή αθνξά εληειψο ειαθξά ή αζήκαληε ζσκαηηθή
θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο θαη θέξεηαη φηη δηαπξάρζεθε απφ δηαηηεηή
νπνηνπδήπνηε αζιήκαηνο ή βνεζφ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ
αγψλα θαζεθφλησλ ηνπο, ή απφ αζιεηή θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αζιεηηθή
ζπλάληεζε."
*** Σν άξζξν 41Σ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
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Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

41Ε
3
2

"Αξζξν 41Ε
Πεηζαξρηθέο θαη άιιεο θπξψζεηο
1. ηνπο Kαvνληζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη θαηά ην άξζξν 27
ηνπ παξφληνο, θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία νξίδεη, κεηαμχ φιισλ, ηηο
θπξψζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 έσο 41Σ ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζή
ηνπο. Οη Καλνληζκνί απηνί νθείινπλ λα πξνβιέπνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ φζα
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2. Δάλ ζχλδεζκνο θηιάζισλ παξαβεί ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 έσο 41Σ
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε
εθηέιεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ απαγνξεχεηαη
ζην νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α. ή Α.Α. Δ. λα πξνκεζεχεη κε
εηζηηήξηα ηνλ ππαίηην ζχλδεζκν θηιάζισλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ
έσο δχν εηψλ. Ζ ππνθίλεζε, ε ελζάξξπλζε, ε αλνρή ή ε δηεπθφιπλζε απφ
αζιεηηθφ ζσκαηείν, Α.Α.Δ., Σ.Α.Α. ή απφ πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3
πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απηψλ ησλ παξαβάζεσλ ηνπ
ζπλδέζκνπ θηιάζισλ ή κεκνλσκέλσλ θηιάζισλ ζπληζηά ιφγν επηβνιήο ησλ
θπξψζεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ θαη κάιηζηα ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή
πεξίζηαζε.
3. Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 έσο 41 Σ ηνπ παξφληνο
λφκνπ επηβάιιεηαη:
α) ηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο, ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζηηο επίζεκεο
αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν αγψλεο θαη
πξφζηηκν 10.000 επξψ ηνπιάρηζηνλ ζε πξνπνλεηέο νκάδσλ Α.Α.Δ. ή Σ .Α.Α. θαη
επαγγεικαηίεο αζιεηέο θαη 3.000 επξψ ζε πξνπνλεηέο εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ
θαη εξαζηηέρλεο αζιεηέο, ζε πεξίπησζε δε ππνηξνπήο νη πνηλέο δηπιαζηάδνληαη
β) ηα Μέιε ηεο δηνίθεζεο, ηνπο εθπξνζψπνπο θαη φζνπο ζπλδένληαη κε ην
αζιεηηθφ ζσκαηείν, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. κε επαγγεικαηηθή ζρέζε, ε απαγφξεπζε
εηζφδνπ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα επίζεκεο αζιεηηθήο
ζπλάληεζεο θαη ε έθπησζε απφ ην αζιεηηθφ αμίσκα ή ηδηφηεηά ηνπο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 20.000 επξψ.
Οη παξαπάλσ πνηλέο εθηίνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ.
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη, νη δε παξαβάηεο δελ
κπνξνχλ λα νξηζηνχλ, εθιεγνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή
ηδηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε αζιεηηθφ θνξέα, ζσκαηείν Α.Α.Δ. ή Σ .Α.Α. γηα
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
"γ) ε αζιεηηθφ ζσκαηείν, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ε δηεμαγσγή αγψλα ρσξίο ζεαηέο
(θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αγσληζηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε
γεπεδνχρν ην ππαίηην αζιεηηθφ ζσκαηείν, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. θαη πξφζηηκν γηα ηα
αζιεηηθά ζσκαηεία ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ, γηα ηηο Α.Α.Δ. ή
Σ.Α.Α. ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, θαη εηδηθά γηα ηηο
Π.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α` Δζληθή Καηεγνξία Πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη ηηο
Κ.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α1 Καηεγνξία Καιαζνζθαίξηζεο ηνπιάρηζηνλ πελήληα
ρηιηάδεο (50.000) Δ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ απφ θηιάζινπο αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο
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ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο αγσληζηηθέο
ζπλαληήζεηο κε γεπεδνχρν ην ππαίηην αζιεηηθφ ζσκαηείν, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. θαη
πξφζηηκν σο εμήο:
ί) Γηα θάζε ζπκπεξηθνξά βίαο θαη ηδίσο γηα πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο επεηζφδηα
(ξίςε αληηθεηκέλσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ρξήζε βεγγαιηθψλ, θσηνβνιίδσλ,
θξνηίδσλ θαη ινηπψλ ππξνηερλεκάησλ ζηηο εμέδξεο, πβξηζηηθά ζπλζήκαηα, πνπ
απεπζχλνληαη ελαληίνλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ησλ
αγψλσλ), επηβάιιεηαη πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξψλ) ηνπιάρηζηνλ γηα κία (1) αγσληζηηθή ή πξφζηηκν:
Απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα
ηηο νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο
ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.
Απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηηο
νκάδεο ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ
ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.
Απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ έσο επηά ρηιηάδεο (7.000) επξψ γηα ηηο
νκάδεο ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ
ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.
Απφ ρίιηα (1.000) επξψ έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο φισλ
ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.
ηη) Γηα ζπκπινθέο κεηαμχ νπαδψλ αληηπάισλ νκάδσλ, κεηαμχ ησλ νπαδψλ θαη
παξαγφλησλ ησλ νκάδσλ ή κεηαμχ παξαγφλησλ ησλ νκάδσλ είηε εληφο ηνπ γεπέδνπ
(θεξθίδεο απνδπηήξηα θ.ιπ.) είηε ζηνλ άκεζα πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γεπέδνπ,
πνπ ζπλδέεηαη κε απηφλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη ρσξίο
λα πξνθαιείηαη ηξαπκαηηζκφο ή πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγψλα, επηβάιιεηαη πνηλή
δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) ηνπιάρηζηνλ γηα κία
(1) αγσληζηηθή θαη πξφζηηκν:
Απφ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ
γηα ηηο νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο
Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.
Απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ γηα ηηο
νκάδεο ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ
ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.
Απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα
ηηο νκάδεο ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο
ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.
Απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ έσο έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο
φισλ ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.
ίυ) Γηα εθηεηακέλεο ζπκπεξηθνξέο βίαο ή επεηζνδίσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηνλ ηξαπκαηηζκφ αζιεηψλ ή παξαγφλησλ ησλ νκάδσλ ή ζπληειεζηψλ ησλ αγψλσλ ή
ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγψλα, θαζψο θαη φηαλ απεπζχλνληαη απφ ηνπο
νπαδνχο
εθθξάζεηο ή ζπλζήκαηα αληεζληθνχ ή ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, επηβάιιεηαη
πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) ηνπιάρηζηνλ γηα
δχν (2) αγσληζηηθέο θαη πξφζηηκν:
Σνπιάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο
Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ
αζιεκάησλ.
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Σνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Β` Δζληθήο
Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ
αζιεκάησλ.
Σνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ
αζιεκάησλ.
Σνπιάρηζηνλ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο φισλ ησλ ππνινίπσλ
θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.
ίλ) Γηα εθηεηακέλεο ζπκπεξηθνξέο βίαο ή επεηζνδίσλ πνπ πξνθαινχλ ηελ
νξηζηηθή δηαθνπή αγψλα ή ηε κε έλαξμε απηνχ, επηβάιιεηαη πνηλή δηεμαγσγήο
αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
αγσληζηηθψλ θαη πξφζηηκν:
Σνπιάρηζηνλ εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο
Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ
αζιεκάησλ.
Σνπιάρηζηνλ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Β` Δζληθήο
Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ
αζιεκάησλ.
Σνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ
αζιεκάησλ.
Σνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο φισλ ησλ ππνινίπσλ
θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα ηηο αλσηέξσ (ί), (Μ), (ίυ), (ίλ) πεξηπηψζεηο νη
αλσηέξσ πνηλέο δηπιαζηάδνληαη θαη επηβάιιεηαη ε απαγφξεπζε ηεο ηειενπηηθήο
κεηάδνζεο ησλ αγψλσλ ηνπο, σο γεπεδνχρσλ, ησλ ππαίηησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α..
Γηα ηηο κεηαμχ ηνπ έρνληνο ηα δηθαηψκαηα κεηάδνζεο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ θαη
ηνπ ηηκσξεζέληνο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ζρέζεηο, ε θαηά ηα
πξναλαθεξφκελα κε κεηάδνζε ηνπ αγψλα, ζεσξείηαη σο ππαίηηα κεξηθή αδπλακία
παξνρήο.
ε θάζε πεξίπησζε λέαο ππνηξνπήο, κεηά ηελ πξψηε, επηβάιινληαη νη πνηλέο
ηεο πξψηεο ππνηξνπήο πξνζαπμαλφκελεο κε ηελ πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο
ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) θαηά κία (1) αγσληζηηθή εκέξα."
***Ζ πεξ.γ`αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3372/2005
(ΦΔΚ Α 187/2005)
δ) ηνλ επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν, πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 20.000 επξψ, ην νπνίν
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπιάρηζηνλ δηπιαζηάδεηαη"
*** Ζ παξ.3,φπσο απηή είρε ζπκπιεξσζεί κε ηελ παξ.15 ηδ΄ άξζξ.8
Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1
άξζξ.7 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"4. ε πεξίπησζε ηηκσξίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α` θαη β` ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηηκσξείηαη πάληνηε θαη ην νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν
κε πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 3.000 επξψ, γηα ηηο Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ηνπιάρηζηνλ
15.000 επξψ, θαη εηδηθά γηα ηηο Π.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α` εζληθή
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θαηεγνξία πνδνζθαίξνπ θαη ηηο Κ.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α 1 εζληθή
θαηεγνξία θαιαζνζθαίξηζεο ηνπιάρηζηνλ 50.000 επξψ θαη ζε επηβαξπληηθέο
πεξηπηψζεηο κε πνηλή δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξψλ)."
*** Ζ παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.7
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
5. Οη Καλνληζκνί ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιέπνπλ ηηο
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα αηξεηά απφ γεληθή ζπλέιεπζε Μέιε ησλ νξγάλσλ
ηεο αζιεηηθήο νκνζπoλδίαο γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 έσο
41Σ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε
εθηέιεζή ηνπο. Οη θπξψζεηο κπνξεί λα είλαη αλάινγεο ηεο ηδηφηεηαο ησλ
πξνζψπσλ απηψλ θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θαζήθνληφο ηνπο ζηελ πξναγσγή ηνπ θίιαζινπ
πλεχκαηνο.
6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξη ππνηξνπήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηε δηάπξαμε ηεο πξψηεο
παξάβαζεο. Ωο ππφηξνπν ηηκσξείηαη έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α. ή ΑΑΔ.
θαη εάλ κέζα ζην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα Μέιε ηνπ ή θπζηθά πξφζσπα ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξαβνχλ ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 έσο 41Σ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με ηηο θπξψζεηο ηεο
ππνηξνπήο ηηκσξείηαη έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηα θπζηθά πξφζσπα ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αλ θαη ηηκσξήζεθαλ, δελ ππoβάιινληαη ζηελ πιήξε
εθηέιεζε ηεο θχξσζεο.
7. Ζ άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ.Δ.Α.Β. ή ε αλππαθνή ζηηο ππνδείμεηο ή
ηηο απνθάζεηο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.
8. Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν
επηιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ αλαθνξά ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο
αξρήο, ηεο Γ.Δ.Α.Β., ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ. Ζ απφθαζε είλαη άκεζα εθηειεζηή θαη κπνξεί λα
πξνζβιεζεί ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δεπηεξνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ θαηά
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζηελ Δπηηξνπή θηιάζινπ
Πλεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ απνθιείεηαη.
9. Ζ θαζ΄ ππνηξνπή παξάβαζε απφ αζιεηηθφ ζσκαηείν ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 41 έσο 41Σ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζή ηνπο ζπληζηά ιφγν αλάθιεζεο ηεο θαη΄ άξζξν 8
εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηνλ νηθείν θιάδν
άζιεζεο.
10. ε αζιεηηθή νκνζπνλδία ε νπνία παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
41 έσο 41 Σ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη κεηά
απφ γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β., πεξηθφπηεηαη ή αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο
ηαθηηθήο επηρνξήγεζήο ηεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Aζιεηηζκνχ γηα
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
"11. Δάλ κέιε Λέζρεο θίισλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. θηλήζεθαλ νξγαλσκέλα θαη
ελήξγεζαλ πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ ή δελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο
ηεο αξκφδηαο αξρήο θαηά ηε κεηάβαζε ηνπο ζε γήπεδν ή ζε ρψξν γεπέδνπ ή θαηά ηελ απνρψξεζε
ηνπο κεηά ηε ιήμε αζιεηηθήο εθδήισζεο, απαγνξεχεηαη ζην νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν Α.Α.Δ. ή
Σ.Α.Α. λα νξγαλψζεη νκαδηθή κεηαθίλεζε γηα ηνπο επφκελνπο αγψλεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Αλ
ππνιείπνληαη ιηγφηεξνη απφ πέληε (5) αγψλεο, ε σο άλσ απαγφξεπζε εθηείλεηαη θαη γηα ηνπο πέληε
(5) πξψηνπο εθηφο έδξαο αγψλεο ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην
νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν ή Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ.. ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο
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αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. πνπ παξαβηάδνπλ ηελ πην πάλσ απαγφξεπζε επηβάιιεηαη
πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ."
***Ζ παξ.11 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1/09/2012.
*** Σν άξζξν 41Ε πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο 42
Αξζξν 42
Δπηηξνπή Δλεκέξσζεο Γηεζλψλ
Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Δλεκέξσζεο
Γηεζλψλ Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ. Ζ Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ θαη έρεη σο Μέιε ηα εθιεγκέλα Μέιε δηνηθήζεσλ
αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ ή άιισλ θνξέσλ ζε δηνηθήζεηο αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ
θαη έλνλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ππνδεηθλπφκελν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ. Δξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ
εθπξνζψπσλ ζε δηεζλείο αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο ή ζε δηεζλείο αζιεηηθέο
ζπλαληήζεηο γηα ην ρεηξηζκφ Θεκάησλ πζπ αθνξνχλ ηε ρψξα καο ζε ζέκαηα
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηζκφ. Καζήθνληα πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο εθηειεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ θαη θαζήθνληα
γξακκαηέα κφληκνο ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γξακκνηείαο Αζιεηηζκνχ, ρξέε
αλαπιεξσηή πξνέδξνπ αζθεί ν εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Ο
πξφεδξνο, ηα Μέιε θαη ν γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Ζ Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί ζχκθσλα
κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
γηα πνξνρή πιεξνθνξηψλ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ή άιια πξφζσπα πνπ είλαη
ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα. ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο
δελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ε άιιεο ακνηβήο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε`
ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΑΘΛΖΜΑΣΩΝ
"Aξζξν 43
χλδεζκνη δηαηηεηψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ
1. ηελ πεξηνρή επζχλεο θάζε αζιεηηθήο έλσζεο, θαη`άξζξν 11 παξάγξαθν 1 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, επηηξέπεηαη λα ζπζηαζεί έλαο κφλν ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ γηα
θάζε θιάδν άζιεζεο. Μέιε ησλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
δηαηηεηέο κε δίπισκα δηαηηεηή, κφληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ
ζπλδέζκνπ. Ο ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ είλαη ζσκαηείν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 78 επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
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2. ε ζχλδεζκν δηαηηεηψλ παξέρεηαη ε εηδηθή αλαγλψξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πνιηηηζκνχ ή άιιν απφ απηφλ εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ηεο Κεληξηθήο ή ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε
ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο έλσζεο
πεξί δηεμαγσγήο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηνπ ζπλδέζκνπ,
εθφζνλ ν ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ:
α) Τπνβάιεη εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαηαζηαηηθφ θαη
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ.
β) Δρεη επσλπκία δηαηππσκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ε επσλπκία απηή δελ
πεξηιακβάλεη ην φλνκα, ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ην ζήκα
νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο.
3. Ζ απφθαζε ηεο εηδηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη, αλ δηαπηζησζεί φηη ν
χλδεζκνο ή ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε ή δελ επηδεηθλχεη ηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ή ππνθξχπηεηαη απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδέζκνπ ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
4. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηεξείηαη κεηξψν εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ
ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ.
5. Οη ζχλδεζκνη δηαηηεηψλ έρνπλ θπξίσο σο έξγν ηελ ππνβνιή πηλάθσλ
δηαηηεηψλ ελ ελεξγεία ή κε γηα ηνπο αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, ηε
δηελέξγεηα ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ ησλ ηνπηθψλ θαηεγνξηψλ
θαη ηελ επηκφξθσζε απηψλ, κε ηελ επνπηεία ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ
θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο πεξηπηψζεσο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 43Α."
*** Σν άξζξν 43 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 66 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
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43Α
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"Aξζξν 43Α
Οκνζπνλδίεο Γηαηηεηψλ Οκαδηθψλ Αζιεκάησλ
1. Γηα θάζε νκαδηθφ άζιεκα κπνξεί λα ζπζηαζεί κία κφλν νκνζπνλδία
δηαηηεηψλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ.. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αλαγλσξηζκέλσλ
ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ. Ζ νκνζπνλδία απηή απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ησλ
δηαηηεηψλ θαη είλαη ζσκαηείν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 επφκελα
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
2. Αλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηελ
ίδξπζε Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ σο Οκνζπνλδία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζε παλειιήληα εκβέιεηα ινγίδεηαη ν ζχλδεζκνο πνπ
είλαη ν κνλαδηθφο ζχλδεζκνο ή, εάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζχλδεζκνη, είλαη
απηφο πνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα Μέιε.
3. Οη Οκνζπνλδίεο δηαηηεηψλ αλαγλσξίδνληαη κε εηδηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ ηεο Κεληξηθήο ή ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο,
θαη έρνπλ σο έξγν θπξίσο:
α) ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιψλ δηαηηεηψλ θαη ηνλ νξηζκφ θαζεγεηψλ δηαηηεζίαο
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ζηηο ζρνιέο απηέο,
β) ηελ ππνβνιή πηλάθσλ ησλ ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ γηα ηνπο αγψλεο ησλ
εζληθψλ θαηεγνξηψλ ή ησλ κε ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ ζηελ νηθεία αζιεηηθή
νκνζπνλδία,
γ) ηελ νλνκαζία θαζεγεηψλ δηαηηεζίαο θαη
δ) ηε δηελέξγεηα πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ.
Αλ δελ πθίζηαηαη νκνζπνλδία ή ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ, νη αξκνδηφηεηέο ηεο
αζθνχληαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία.
4. Οη χλδεζκνη θαη νη Οκνζπνλδίεο δηαηηεηψλ έρνπλ δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή
θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 24, θαζψο θαη ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηηο νκνζπνλδίεο θαη
ηνπο ζπλδέζκνπο δηαηηεηψλ.
6. Αληηπξφζσπνη ησλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ πνπ εθιέγνπλ ηα Μέιε ηνπ Γ.. ηεο
Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ ζηα αζιήκαηα ζηα νπνία δηελεξγνχληαη πξσηαζιήκαηα κε
ζπκκεηνρή αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κπνξνχλ λα είλαη κφλν κε ελ ελεξγεία
δηαηηεηέο.
Ο ελ ελεξγεία δηαηηεηήο πνπ, θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ, άζθεζε ην εθινγηθφ δηθαίσκα γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζψπσλ, δελ
εληάζζεηαη ζηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξσηαζιεκάησλ έσο ηε
ιήμε ζεηείαο ηνπ Γ.. πνπ έρεη εθιεγεί θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ή
δηαγξάθεηαη, εθφζνλ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο πίλαθεο απηνχο."
*** Σν άξζξν 43Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 67 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
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"Aξζξν 44
Οξγαλα δηαηηεζίαο θσιχκαηα
1. Κάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία πνπ θαιιηεξγεί νκαδηθφ άζιεκα θαηαξηίδεη
θαλνληζκφ δηαηηεζίαο, ν νπνίνο ζεζπίδεηαη θαη ειέγρεηαη σο πξνο ηε
λνκηκφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο
θαλνληζκφο απηφο νθείιεη λα θαηνρπξψλεη ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ηζνλνκίαο κεηαμχ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη λα δηαζθαιίδεη
ην αλεπεξέαζην έξγν ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη γεληθά ησλ δηαηηεηψλ.
2. Δηδηθφηεξα ν θαλνληζκφο δηαηηεζίαο νθείιεη λα πξνβιέπεη ηνπιάρηζηνλ φηη:
α) ηελ αζιεηηθή νκνζπνλδία ιεηηνπξγεί ηξηκειήο ή πεληακειήο Κεληξηθή
Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Κ.Δ.Γ.), ηεο νπνίαο ε ζεηεία είλαη δηεηήο ή ηξηεηήο.
πγθεληξψλεη δε γηα ην άζιεκα φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή,
ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ νξηζκφ θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ δηαηηεηψλ, ησλ
παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο θαη ησλ ινηπψλ βνεζεηηθψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ησλ
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εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιισλ ηεο Διιάδαο.
β) Ζ Κ.Δ.Γ. ζηειερψλεηαη απφ κε ελ ελεξγεία δηεζλείο δηαηηεηέο πςεινχ
θχξνπο ή θαζεγεηέο δηαηηεζίαο θαη εάλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ, απφ κε ελ
ελεξγεία δηαηηεηέο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο αγψλσλ. Οξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο
νκνζπνλδίαο κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ
θαη κπνξνχλ λα παπζνχλ κφλν κε απφθαζε ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ
ηνπ Γ.. γηα ηδηαίηεξα ζπνπδαίν ιφγν. Δηδηθά γηα ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ
ηα Μέιε ηεο Κ.Δ.Γ. νξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαη κπνξνχλ λα παπζνχλ κφλν απφ ηε Γ.. ηεο
νκνζπνλδίαο κε απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο γηα
ηδηαίηεξα ζνβαξφ ιφγν.
γ) Ζ Κ.Δ.Γ. ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη ηελ νκνζπνλδία
δηαηηεηψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάmπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαηηεζίαο
ηνπ αζιήκαηνο.
Δηδηθφηεξα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νκνζπνλδία δηαηηεηψλ γηα ηελ πξνεπηινγή θαη
αμηνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ηε δηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη θεληξηθψλ
ζεκηλαξίσλ.
δ) Πξνθεηκέλνπ γηα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα θαη εηδηθά σο πξνο ην
πνδφζθαηξν γηα εζληθφ εξαζηηερληθφ πξσηάζιεκα κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ, κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ηξηκειή φξγαλα δηαηηεζίαο πνπ
ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαηηεζία γηα ην
πξσηάζιεκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο.
ε) Σα ηνπηθά φξγαλα δηαηηεζίαο είλαη κνλνκειή ή ηξηκειή, νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο έλσζεο θαη ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθά κε ηε δηαηηεζία ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο.
ζη) Σα Μέιε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο έρνπλ δηεηή
ζεηεία, αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κ.Δ.Γ. θαη παχνληαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο έλσζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2
πεξίπησζε β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
δ) Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο είλαη νξηζηηθέο, άκεζα εθηειεζηέο
θαη δελ ρξήδνπλ επηθχξσζεο απφ άιια φξγαλα ή επηηξνπέο ηεο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο ή ηεο έλσζεο.
ε) Σν έξγν θαη ηηο εξγαζίεο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ππνβνεζεί θαη
παξαθνινπζεί ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ έλαο κε ελ ελεξγεία δηαηηεηήο πνπ νξίδεηαη
γηα κελ ηελ Κ.Δ.Γ. θαη ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα δηαηηεζίαο κε απφθαζε ηνπ Γ..
ηεο νκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ ηνπ αζιήκαηνο, γηα δε ηα ηνπηθά φξγαλα δηαηηεζίαο
κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ δηαηηεηψλ.
ζ) Σν χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο θαη ησλ εμφδσλ θίλεζεο
ησλ δηαηηεηψλ, ησλ παξαηεξεηψλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ νξγάλσληεο δηαηηεζίαο
θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, χζηεξα απφ γλψκε
ηεο Κ.Δ.Γ. θαη ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.
η) Μέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θάζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία νθείιεη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ
θαλνληζκφ δηαηηεζίαο ηεο κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κειψλ ηεο θαη
ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Ζ ηζρχο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ
αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζή ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαηά ην
άξζξν 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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`Δσο ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θαλνληζκψλ, εμαθνινπζνχλ λα
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη λα
ιεηηνπξγνχλ ηα αληίζηνηρα φξγαλα δηαηηεζίαο, κε εμαίξεζε ην πνδφζθαηξν.
3. Σα ίδηα θσιχκαηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο παξαηεξεηέο, ηνπο επφπηεο, ηνπο
ρξνλνκέηξεο, ηνπο ζεκεησηέο θαη θάζε άιιν φξγαλν πνπ αζθεί έξγν δηαηηεζίαο ή
θξίζεο ζε νκαδηθφ άζιεκα.
4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ
αλάινγα γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν πξφζσπα.
5. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ζεζπίδεηαη
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ηνπ αζιήκαηνο."
*** Σν άξζξν 44 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 68 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

45
2
1

"Aξζξν 45
Γηαηηεζία αηνκηθψλ αζιεκάησλ
"1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα
ηνπο δηαηηεηέο αηνκηθψλ αζιεκάησλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ
ζπλζεθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία, σο πξνο ηελ
ηδηφηεηα ησλ κειψλ ησλ νκνζπνλδηψλ θαη ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.19 άξζξ.8 Ν.3207/2003,
ΦΔΚ Α 302/24.12.2003,
2. ε θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία αηνκηθνχ αζιήκαηνο ιεηηνπξγεί Κεληξηθή
Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Κ.Δ.Γ.).
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο,
ηνπο θξηηέο, ηνπο αθέηεο, ηνπο ρξνλνκέηξεο, ηνπο ζεκεησηέο θαη θάζε άιιν
πξφζσπν πνπ αζθεί έξγν δηαηηεζίαο ή θξίζεο ζε αηνκηθφ άζιεκα."
"1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα
ηνπο δηαηηεηέο αηνκηθψλ αζιεκάησλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ
ζπλζεθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία, σο πξνο ηελ
ηδηφηεηα ησλ κειψλ ησλ νκνζπνλδηψλ θαη ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο."
*** Σν άξζξν 45 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 69 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

46
1
1
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"Aξζξν 46
Αμηνιφγεζε δηαηηεηψλ
1. Με θαλνληζκνχο, πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο,
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ, ξπζκίδνληαη:
α) ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη ε έληαμή ηνπο
ζηνπο πίλαθεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξσηαζιεκάησλ,
β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο γηα θάζε θαηεγνξία
πξσηαζιήκαηνο,
γ) ην πεηζαξρηθφ δίθαην πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθ κέξνπο ηνπο δηεχζπλζε
αγψλσλ,
δ) νη πεξηνξηζκνί, ηα αζπκβίβαζηα θαη ηα θσιχκαηα ησλ δηαηηεηψλ θαη
παξαηεξεηψλ, θαη
ε) θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα.
Οη Καλνληζκνί ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ
αξκφδην γηα ηνλ Αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, θαη` αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 27.
2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππφςε θαη ηα
αθφινπζα θξηηήξηα:
α) ηίηινη ζπνπδψλ θαη θαηά πξνηίκεζε πηπxίν Σ.Δ.Φ.Α.Α.,
β) γλψζε μέλεο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ γηα δηεζλείο δηαηηεηέο,
γ) ειηθία,
δ) εκπεηξία, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο εζληθψλ
πξσηαζιεκάησλ,
ε) απφδνζε ζε αγψλεο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ
βαζκνινγία παξαηεξεηψλ,
ζη) θπζηθή θαηάζηαζε θαη πγεία, πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ πξνβιεπφκελεο
αγσληζηηθέο δνθηκαζίεο, εξγνκεηξηθέο θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, θαη
δ) δηαγσγή θαη ζπλέπεηα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ.
3. Οη ππνςήθηνη γηα αμηνιφγεζε θαη έληαμε ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηαηηεηέο,
θαζψο θαη νη πξνο επηινγή παξαηεξεηέο, απαηηείηαη λα έρνπλ ππνβάιεη:
α) δήισζε ζπκκεηνρήο,
β) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, απφ
φπνπ λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο θψιπκα απφ απηά πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη φηη ζε
πεξίπησζε επηγελφκελεο εκθάληζεο ελφο ηέηνηνπ θσιχκαηνο, ζα ππάξμεη
ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε,
γ) απνδεηθηηθφ φηη ππέβαιαλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο δήισζε πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο ησλ ηδίσλ, ησλ ζπδχγσλ ηνπο θαη ησλ αλειίθσλ ή πξνζηαηεπφκελσλ
ηέθλσλ ηνπο ζηνλ αξκφδην Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 2429/1996 (ΦΔΚ 155 Α/), θαζψο θαη ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ
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Αζιεηηζκνχ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πίλαθεο δηαηηεηψλ αγψλσλ επαγγεικαηηθψλ
θαηεγνξηψλ, ή ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο.
4. Οπνηνο ππνςήθηνο, θαηά παξάβαζε ησλ εδψ πξνβιεπνκέλσλ, ζπκπεξηιεθζεί ζε
πίλαθεο ρσξίο λα έρεη ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ`
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δηαγξάθεηαη απηνδηθαίσο απφ ηνπο πίλαθεο. ε
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ππνβάιεη ςεπδή δήισζε ή απνζησπήζεη επηγελφκελν
θψιπκα ηεο πεξίπησζεο β`ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δηαγξάθεηαη απφ ηνπο
πίλαθεο θαη δελ κπνξεί εθεμήο λα ζπκκεηέρεη ζε φξγαλα δηαηηεζίαο ή λα αζθεί
θαζήθνληα παξαηεξεηή δηαηηεζίαο.
5. Τπνρξέσζε γηα ππνβνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε
γ`
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξψλ
απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο, θαη φζνη κεηέρνπλ ζηα φξγαλα ή ηηο επηηξνπέο
δηαηηεζίαο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάινπλ ηηο αλσηέξσ δειψζεηο ή ππνβάινπλ δειψζεηο κε
ςεπδέο πεξηερφκελν ή απνζησπήζνπλ επηγελφκελν θψιπκα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 3, εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ην φξγαλν θαη αληηθαζίζηαληαη άκεζα,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ δηαηηεζίαο."
*** Σν άξζξν 46 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 70 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

47
1

"Aξζξν 47
Δπαγγεικαηηθή δηαηηεζία
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ θαη ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ,
εηζάγεηαη ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο δηαηηεζίαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγψλσλ
εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα."
*** Σν άξζξν 47 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 71 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

48
1

"Aξζξν 48
Δηδηθφο θαλνληζκφο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή δηαηηεζία
1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, χζηεξα απφ γλψκε
ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ θαη ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ
ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, θαηαξηίδεηαη Δηδηθφο θαλνληζκφο ν νπνίνο
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ξπζκίδεη ηα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δπαγγεικαηηθή δηαηηεζία.
2. Ο θαλνληζκφο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο
απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, θαη` αλάινγν εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
3. Ο θαλνληζκφο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξηίδεηαη κέζα ζε έλα (1) ηξίκελν απφ
ηελ έθδνζε ηεο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 47 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ακέζσο επφκελεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα."
*** Σν άξζξν 48 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 72 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

49
2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ`
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΡΩΝ ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ
Αξζξν 49
Δηδηθά έζνδα Γεληθήο ΓξακκαηεΗαο Αζιεηηζκνχ
Σα εηδηθά έζνδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.), πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπιήξσζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ, πξνέξρνληαη απφ ηα
πεξηεξρφκελα ζε απηή θεθάιαηα ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ
Πνδνζθαίξνπ (Ο.Π.Α.Π.) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ
Διιάδαο (Ο.Γ I Δ.), θαζψο θαη απφ πφξνπο άιισλ πεγψλ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

50
11
1

Αξζξν 50
Δπηρνξεγήζεηο
1. Ζ Γ.Γ Α. επηρνξεγεί ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηή αζιεηηθνχο θνξείο γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ εθηέιεζε
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ αζιεκάησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Ζ θαηαλνκή επηρνξεγήζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε αζιεηηθά ζσκαηεία θαη
ελψζεηο δηελεξγείηαη θαηά θιάδν άζιεζεο απφ ηελ νηθεία νκνζπνλδία.
2. Ζ Γ.Γ.Α. κπνξεί λα επηρνξεγεί πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α` θαη Β` βαζκίδαο θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ
επνπηεχεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο
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δηνξγαλψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε αζιεηηθψλ έξγσλ ή γηα ηε ζπληήξεζε
εγθαηαζηάζεσλ ηεξνπκέλεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ζ Γ.Γ.Α. κπνξεί επίζεο λα
επηρνξεγεί ηνπο παξαπάλσ θνξείο γηα αζιεηηθνχο ζθνπνχο πνπ αθνξνχλ ηελ
έξεπλα θαη ηελ επηκφξθσζε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ. ή ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο ρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη Οιπκπηαθήο Παηδείαο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ
παξφληνο. Οη Δπηρνξεγήζεηο απηέο βαξχλνπλ ηα εηδηθά έζνδα ηεο Γ.Γ.Α..
3. Δθηαθηεο Δπηρνξεγήζεηο πξνο νπνηνλδήπνηε αζιεηηθφ θνξέα απφ ηε Γ.Γ.Α.
επηηξέπνληαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
Δ..Α... Σα αζιεηηθά ζσκαηεία ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ απνινγηζκφ ζηε
Γ.Γ.Α. κφλν γηα ηηο έθηαθηεο Δπηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνπλ απφ απηή.
4. Δπηρνξήγεαε ζε αζιεηηθνχο θνξείο κε εηδηθψο αλαγλσξηζκέλνπο επηηξέπεηαη
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ Δ..Α...
5. Γελ επηηξέπεηαη ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα λα δηαζέηεη ηελ επηρνξήγεζε ηεο Γ
Γ.Α. ρσξίο έγθξηζή ηεο γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν γηα ηνλ νπνίν δφζεθε
ε επηρνξήγεζε. Μέινο ηεο δηνίθεζεο ή εηδηθφο ζπλεξγάηεο ή ππάιιεινο
επηρνξεγνχκελνπ θνξέα ή νπνηνζδήπνηε άιινο δηαρεηξίδεηαη ρξεκαηηθά πνζά απφ
ηελ επηρνξήγεζε ηεο Γ.Γ.Α. θαη απφ πξφζεζε ηα δηαζέηεη γηα ζθνπφ δηάθνξν απφ
ηνλ θαζνξηζκέλν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηαε κέρξη δχν (2) εηψλ. Δάλ πέηπρε ή
επεδίσμε ππέξ εαπηνχ ή ηξίηνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, φθεινο πνπ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) δξαρκψλ, ηηκσξείηαη κε
πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ. Αλ ε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο
εμαθνινχζεζε γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα ή ην πνζφ ηνπ νθέινπο είλαη πάλσ απφ
είθνζη εθαηνκκχξηα (20.000.000) δξαρκέο, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε πνηλή
θάζεηξμεο. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δελ δηαηέζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκέλν ζθνπφ
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ πνπ απνθάζηζαλ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηε
δηάζεζε απηή θαη εηζπξαηηφκελν απνδίδεηαη ζην Δ.Κ.Α.Δ.Σ., ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). Ο θαηαινγηζκφο
γίλεηαη απφ ην ΓηεπΘπληή Οηθνλνκηθνχ ηεο Γ.Γ.Α., ν νπνίνο έρεη ηηο
αξκνδηφηεηεο επηζεσξεηή δεκνζίσλ ππνιφγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Καηά
ηεο θαηαινγηζηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.
6. Γελ επηηξέπεηαη επηρνξήγεζε :
α) αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ δελ απαζρνιεί πξνπνλεηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ,
β) αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο πνπ πξνζέιαβε εηδηθφ ζπλεξγάηε θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
7. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 51, θάζε επηρνξεγνχκελνο απφ ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θνξέαο ππνβάιιεη απνινγηζκφ ζε απηήλ γηα ηα
πνζά ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη. "Σαθηηθή ή έθηαθηε επηρνξήγεζε
δελ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Γ.Α. εάλ δελ έρεη ππνβιεζεί απνινγηζκφο γηα
πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο Δπηρνξεγήζεηο, θαη` αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξφληνο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε θαη` έηνο έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο νπνηνλδήπνηε
αζιεηηθφ θνξέα δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ αλαινγνχζα ζ` απηφλ εηήζηα
ηαθηηθή επηρνξήγεζε.
Καη` εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ε έθηαθηε επηρνξήγεζε
κπνξεί λα ππεξβεί ην αλψηαην φξην, ζε πεξηπηψζεηο αζιεηηθψλ έξγσλ φπσο θαη
ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο πνπ νθείινληαη ζε απηαπφδεηθηα απξφβιεπηεο
θαηαζηάζεηο ελ φςεη δηνξγάλσζεο αγψλσλ κε παγθφζκηα, παλεπξσπατθή ή γεληθά
κεγάιε ζεκαζία."
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*** Ζ παξ.7 ζπκπιεξψζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.77 Ν.3057/2002,θεθ α
239/10.10.2002.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηηο παξ.7,8 θαη 9 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999,
νξίδεηαη φηη:
"7. Ζ κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999,
φπσο
ηζρχεη, θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη αζιεηηθήο λνκνζεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ
απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, πνπ
αθνξνχλ:
α) ηηο θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
β) ηηο ινηπέο θξαηηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα, γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ κε αθνξκή ηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο,
γ) θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο,
δ) ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ
έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπο ή κηζζσκέλεο.
Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλαζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
λ. 2725/1999.
8. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηεο αλ παξαγξάθνπ,
αλαζηέιινληαη, ηδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26
παξάγξαθνο 1, 50, 51, 54 παξ. 2, θαη 84 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηέο
ηζρχνπλ.
9. Ζ άξζε ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
ζπληειείηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ελαξκφληζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, εθδηδνκέλε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ, θαηά ην άξζξν 52 ηνπ
λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηζρχεη, Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο".
Απθπο

51

ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

3

Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

2

Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

1

Αξζξν 51
Οηθνλνκηθφ έηνο - Πξνυπνινγηζκφο
Ηζνινγηζκφο - Απνινγηζκφο αζιεηηθψλ θνξέσλ
1. Σα αζιεηηθά ζσκαηεία, νη αζιεηηθέο ελψζεηο ηνπ άξζξνπ 10 θαη νη
νκνζπνλδίεο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ θάζε
νηθνλνκηθφ έηνο πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηεο φιεο
δηαρείξηζήο ηνπο. Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ηα
ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ. Σν νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ.
2. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ ζσκαηείσλ θαηαξηίδνληαη έσο ηελ 30ή
επηεκβξίνπ.
3. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε
ζηηο νηθείεο νκνζπνλδίεο έσο ηελ 30ή επηεκβξίνπ θαη ησλ νκνζπνλδηψλ
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ζηε Γ.Γ.Α. έσο ηελ 31ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.
4. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ θαηαξηίδνληαη έσο ηελ 30ή
επηεκβξίνπ θαη ησλ νκνζπνλδηψλ έσο ηελ 31ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο. Ζ
έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ πεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα ηεο
κεηαξξχζκηζεο, εθφζνλ ε αζιεηηθή έλσζε ή ε νκνζπνλδία δελ ζπκθσλεί κε
ηηο ππνδείμεηο ή ηηο παξαηεξήζεηο ησλ αξκφδησλ γηα έγθξηζε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ νξγάλσλ. Δηδηθφηεξα νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Οκνζπνλδηψλ
ζπλνδεχνληαη απφ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν
άζιεζεο, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη απφ έθζεζε
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία ησλ αζιεκάησλ ηνπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη 1ελ
πξννπηηθή αλάπηπμήο ηνπο ην επφκελν έηνο. Ο νηθνλνκηθφο απηφο
πξνγξακκαηηζκφο θαη ε έθζεζε αμηνινγνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο
ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο Γ.Γ.Α, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ αζιεηηθνχ
ζρεδηαζκνχ, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αζιεκάησλ.
5. Ζ Γ.Γ.Α. αλαθνηλψλεη σο ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ην χςνο ησλ
επηρνξεγήζεσλ ησλ νκνζπνλδηψλ, νη νπνίεο θαηφπηλ πξνβαίλνπλ ζε θαηαλνκή
ζηα ζσκαηεία θαη ζηηο ελψζεηο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
6. Σξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ αζιεηηθήο έλσζεο θαη νκνζπνλδίαο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ηνπο ζπκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Γαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη πέξα απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαηαινγίδνληαη εηο νιφθιεξνλ ζε βάξνο ησλ ππεχζπλσλ
νξγάλσλ πνπ ελέθξηλαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Ο θαηαινγηζκφο γίλεηαη
ππέξ ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ. απφ ην Γηεπζπληή Οηθνλνκηθνχ ηεο Γ.Γ.Α.. πνπ έρεη
ηηο αξκνδηφηεηεο επηζεσξεηή δεκνζίσλ ππνιφγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. Ζ είζπξαμε θαη ε απφδναε ησλ θαηαινγηδφκελσλ πνζψλ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ Δ..
7. Σα αζιεηηθά ζσκαηεία ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ θάζε έηνο θαη
εηδηθφ απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. Με
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο,
ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ εηδηθφ απηφ
απνινγηζκφ, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο ηνπ. Ο
απνινγηζκφο απηφο εληάζζεηαη ζε εηδηθφ θεθάιαην ηνπ απνινγηζκνχ ηεο
παξ. 1 ηνπ παξφληνο. Ο εηδηθφο απνινγηζκφο ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ νθείιεη λα ηνλ
δηελεξγήζεη κέζα ζε πξνζεζκία δχo (2) κελψλ. Με ηνλ εηδηθφ απηφ
απνινγηζκφ ζπλππνβάιινληαη ν απνινγηζκφο θαη ν ηζνινγηζκφο ηεο παξ. 1
ηνπ παξφληνο. Αλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη
παξαβάζεηο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πξνβαίλεη
ζηηο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαδήηενε θαη ηνλ θαηαινγηζκφ
ηπρφλ επζπλψλ θαη εηζεγείηαη αξκνδίσο ηελ πεξηθνπή ή ηε δηαθνπή ηεο
θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ή ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ. σκαηεία πνπ ιακβάλνπλ ζπλνιηθή εηήζηα επηρνξήγεζε, ηαθηηθή
θαη έθηαθηε, κηθξφηεξε ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) δξαρκψλ
κπνξνχλ, αληί απνινγηζκνχ. λα ππνβάιινπλ δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ
ηνπο ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο
δηαηέζεθε γηα αζιεηηθνχο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο επηρνξεγήζεθε.
"8. Ο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο απνινγηζκφο θαη ν ηζνινγηζκφο ησλ
αζιεηηθψλ ελψζεσλ θαηαξηίδνληαη θαη ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζηηο νηθείεο
νκνζπνλδίεο θαη ησλ νκνζπνλδηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Α. σο ην ηέινο
Μαξηίνπ θάζε έηνπο. Δηδηθφηεξα νη ηζνινγηζκνί ησλ νκνζπνλδηψλ δεκνζηεχνληαη
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηε Γ.Γ.Α. ζε κία εκεξήζηα αζιεηηθή εθεκεξίδα. Ζ
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παξάιεηςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή
θαηαβνιήο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε παξάιεηςε απηή."
*** Ζ παξ.8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.77 Ν.3057/2002
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηηο παξ.7,8 θαη 9 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999,
νξίδεηαη φηη:
"7. Ζ κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999,
φπσο
ηζρχεη, θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη αζιεηηθήο λνκνζεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ
απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, πνπ
αθνξνχλ:
α) ηηο θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
β) ηηο ινηπέο θξαηηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα, γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ κε αθνξκή ηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο,
γ) θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο,
δ) ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ
έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπο ή κηζζσκέλεο.
Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλαζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
λ. 2725/1999.
8. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηεο αλ παξαγξάθνπ,
αλαζηέιινληαη, ηδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26
παξάγξαθνο 1, 50, 51, 54 παξ. 2, θαη 84 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηέο
ηζρχνπλ.
9. Ζ άξζε ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
ζπληειείηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ελαξκφληζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, εθδηδνκέλε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ, θαηά ην άξζξν 52 ηνπ
λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηζρχεη, Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο".
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***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι. ζρεηηθή ΤΑ 22237 (ΦΔΚ Β΄ 1120/28-8-2002)

Αξζξν 52
Οηθνλνκηθή επνπηεία

"1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ
ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηε ΓΓΑ Διεγθηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ
είθνζη δχν (22) Μέιε κε δηεηή ζεηεία. ηε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ κεηέρνπλ κέρξη
δεθαέμη (16) κφληκνη ππάιιεινη ηεο ΓΓΑ, ζπκπιεξνπκέλεο ηεο ζπλζέζεσο απφ
κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ."
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`Οια ηα αλσηέξσ Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ, κε εηδηθέο
γλψζεηο, ηδίσο νηθνλνκηθήο, λνκηθήο, ηερληθήο θαη αζιεηηθήο θαηεχζπλζεο. Σα
Μέιε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη Μέιε αζιεηηθψλ
θνξέσλ, ζσκαηείσλ, ελψζεσλ, νκνζπνλδηψλ Κ.ιπ.."
*** Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξ.1,ε νπνία είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 2
Ν. 2858/2000 θαη ηελ παξ.4 άξζξ.77 Ν.3057/2002 θαη αληηθαηαζηαζεί κε ην
άξζξ.26 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173,αληηθαηαζηάζεθαλ θαη πάιη σο άλσ κε ην άξζξν
18 παξ.14 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
2. Δξγν ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη θπξίσο :
α) ε δηελέξγεηα ινγηζηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ειέγρνπ
θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ λφκνπ απηνχ ή ησλ
θαηαζηαηηθψλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ ελψζεσλ θαη ησλ νκνζπνλδηψλ, θαζψο
θαη ησλ άιισλ επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ,
β) ε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο απφ ηα ζσκαηεία, ηηο ελψζεηο θαη ηηο
νκνζπνλδίεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ, ησλ δηαηαγκάησλ, ησλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ, ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθνχο θαη ινγηζηηθνχο
θαλφλεο, νη νπνίνη επηβάιινληαη απφ ην λφκν απηφλ θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο,
γ) ε γλσκνδφηεζε γηα πεξηθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη
ζνβαξέο παξαβάζεηο.
(δ)*** Ζ πεξ.δ δηαγξάθηεθε κε ηελ παξ.3 άξζξ.77 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002
"3. `Οινη νη αζιεηηθνί θνξείο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
θάζε δηεπθφιπλζε γηα έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ησλ παξαζηαηηθψλ
εγγξάθσλ θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ, ην νπνίν ζα δεηεζεί απφ ην Διεγθηηθφ
πκβνχιην. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξαθψιπζεο ηεο δηελέξγεηαο ειέγρνπ, ε
νπνία δηαπηζηψλεηαη κε έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Τπνπξγφο
Πνιηηηζκνχ κε απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή
νπνηαζδήπνηε επηρνξήγεζεο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζιεηηθφ θνξέα γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν (2) κελψλ. ε
πεξίmσζε ππνηξνπήο, ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ.
Γηα ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία, ην έξγν ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνξά κφλνλ ζηα πνζά ησλ
επηρνξεγήζεσλ πνπ εδφζεζαλ ζε απηήλ απφ δεκφζηνπο θνξείο.
Ο ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο γηα ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο Δ.Π.Ο.
δηελεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν ειεγθηηθφ νίθν ή ζψκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο πνπ επηιέγεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο ή άιινπ, ζχκθσλα κε
ην θαηαζηαηηθφ ηεο, νξγάλνπ.
4. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ηαθηηθά, κία θνξά ην ρξφλν θαη έθηαθηα,
νπνηεδήπνηε, κε εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ."
*** Οη παξ.3 θαη 4 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ηελ παξ.5 άξζξ.77
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
5. Γηα ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, ζπληάζζεηαη εηδηθή έθζεζn, ηεο νπνίαο
αληίγξαθν ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζηηφ Τπνπξγφ θαη
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θνηλνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ νηθείν αζιεηηθφ θνξέα. Σν Διεγθηηθφ
πκβνχιην, ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ
ιφγνη θαηαινγηζκνχ, νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ θαη ζην
Γηεπζληή Οηθνλνκηθνχ ηεο Γ.Γ Α.. (Δηδηθά γηα ηα Σ.Α.Α , εθφζνλ ην Διεγθηηθφ
πκβνχιην δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ θεθαιαίσλ Α` θαη Γ` ηνπ
ηκήκαηνο Β` ηνπ παξφληνο λφκνπ, απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο έθΘεζεο ζην νηθείν
δηθαηνδνηηθφ φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ) . *** Σν
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.5 δηαγξάθηεθε κε ηελ παξ.3 άξζξ.77 Ν.3057/2002,ΦΔΚ
Α 239/10.10.2002.
"6. Σ ν Διεγθηηθφ πκβνχιην, αλ δηαπηζησζεί παξάβαζε, έρεη ππνρξέσζε λα
πεξηιάβεη ζηελ έθζεζή ηνπ ηηο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο
γηα ηηο ηπρφλ δηνηθεηηθέο, δηαρεηξηζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο ηνπ
ειεγρφκελνπ θνξέα ή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ.
Ο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ έρεη ηελ ππνρξέσζε, κέζα ζε έλα κήλα, λα δηαβηβάζεη
ηελ έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, εθφζνλ
πηζαλνινγνχληαη πνηληθέο παξαβάζεηο."
*** Ζ παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ κε ηελ παξ.6 άξζξ.77 Ν.3057/2002.
"7. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαηαξηίδεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ
Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ.
8. Ζ Γ.Γ.Α. κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ κεηά απφ αίηεκα ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ
ειέγρσλ. Δπίζεο δηαζέηεη ρψξν γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο θαη θάζε αλαιψζηκν ή πάγην ζηνηρείν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ.
Ζ απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα θαζνξίδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ.
Ο γξακκαηέαο εξγαζηψλ ηνπ Διεγθηηθνπ πκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ηε Γ.Γ.Α. θαη
είλαη κφληκνο ππάιιεινο. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ
βαξχλνπλ ηε Γ.Γ.Α. θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 49 θαη 53 παξ. 5
ηειεπηαίν εδάθην ηνπ παξφληνο λφκνπ."
*** Οη παξ. 7 θαη 8 πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.2 άξζξ.2 Ν.2858/2000 ΦΔΚ Α
247/7.11.2000.
"9. ε δίθεο θαηά κειψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δηψθνληαη γηαηί
ελήξγεζαλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο, κπνξεί, κεηά απφ
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, λα παξίζηαηαη γηα ηελ
ππεξάζπηζή ηνπο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ εθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ
Ννκηθνχ πκβνχινπ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ή ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
*** Ζ παξ.9 πξνζηέζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.7 άξζξ.77 Ν.3057/2002.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι. ΤΑ 45218/2004 (ΦΔΚ Β΄ 1694):"πγθξφηεζε Διεγθηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.2725/1999, "Δξαζηηερληθφο θαη
επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο", φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.2858/2000 θαη ηηο παξ.3,4,5,6,7 ηνπ άξζξνπ 77
ηνπ Ν.3057/2002 "Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν.2725/99, ξχζκηζε
ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θ.α. δηαηάμεηο" θαη Ν.3262/2004 άξζξν
26 "Σξνπνπνηήζεηο άξζξσλ ηνπ Ν.2725/1999 θαη άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ
αζιεηηζκνχ".
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Αξζξν 53
Δηδηθέο επηηξνπέο
"1. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, ζπγθξνηνχληαη νξγαλσηηθέο εθηειεζηηθέο επηηξνπέο, ζηηο
νπνίεο αλαηίζεηαη "ε δηεθδίθεζε" ε πξνεηνηκαζία, ε νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή
αγψλσλ "ζπλεδξίσλ, ζπλφδσλ θαη Οιπκπηαθψλ γεγνλφησλ" ζηε ρψξα πνπ έρνπλ
παγθφζκηα ή παλεπξσπατθή ή γεληθά κεγάιε ζεκαζία. Οη επηηξνπέο
απηέο ακέζσο κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, θαηαζέηνπλ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο
ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Ζ
Γ.Γ.Α. κπνξεί ελ φισ ή ελ κέξεη λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη Σα Μέιε ησλ επηηξνπψλ
απηψλ κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη ειεχζεξα ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Οη
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ απηψλ, ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα θαη θάζε
ζπλαθέο ζέκα θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπο."
"Απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
αθνξνχλ ζπλέδξηα, ζπλφδνπο ή Οιπκπηαθά γεγνλφηα ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή
ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ κε ηελ παξ.7 άξζξ.77
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
*** Οη εληφο " " ιέμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξ.1 πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.15 ηα΄ άξζξ.8 Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α
302/24.12.2003.
2. Οη επηηξνπέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δελ ππάγνληαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Οη επηηξνπέο απηέο, κε απφθαζή ηνπο,
πξνζδηνξίδνπλ ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη γηα άζθεζε νηνλ
πξφεδξν θαη ζηα Μέιε ηνπο.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:ρ.ΤΑ 14838/2005 (ΦΔΚ Β΄ 496) πεξί δηάιπζεο Οξγαλσηηθήο
Δπηηξνπήο (Ν.Π.Η.Γ.) ζχκθσλα κε ην Ν.2725/1999, άξζξν 53 παξ.2,
Παγθφζκηνπ Πξσηαζιήκαηνο Σερληθήο Κνιχκβεζεο 2002.
3. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ κεηαβηβάδνληαη νη
απαξαίηεηνη πφξνη, απφ ηα πεξηεξρφκελα ζηελ Γ.Γ.Α. θεθάιαηα ηνπ Ο.Π.Α.Π,
ζηηο αλσηέξσ επηηξνπέο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δαπαλψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ νπνίν θαηαξηίδνπλ. Οη επηηξνπέο
επηηξέπεηαη λα πξνζιακβάλνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νη ίδηεο
θαζνξίδνπλ. Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο έμη
(6) κήλεο θαη επηηξέπεηαη λα θαηαγγέιιεηαη ειεχζεξα απφ ηηο επηηξνπέο
νπνηεδήπνηε, ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο.
4. Ζ δηάιπζε ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο νη επηηξνπέο απηέο πθίζηαληαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο
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εθθαζάξηζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο έμη (6) κήλεο.
Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, δηαηίζεηαη ε πεξηνπζία ηεο επηηξνπήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεκνζίνπ. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ απνιχεηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο δηθαίσκα
απνδεκίσζεο. Με απφθανε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ
πξνζσπηθνχ ν νπνίνο είλαη αλαγθαίαο γηα ηελ εθθαζάξηζε. Με ηελ πεξάησζε ηεο
εθθαζάξηζεο ην πξνζσπηθφ απηφ απνιχεηαη ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Οη
δαπάλεο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνληαη απφ νξθσηφ ινγηζηή, ην πφξηζκα ηνπ νπνίνπ
ππνρξεσηηθά θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο.
5. ηε Γ.Γ.Α. κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, επηηξνπέο πνπ έρνπλ σο έξγν :
α) ηελ άζθεζε λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ θαη λνκνηερληθψλ θαζεθφλησλ γηα ζέκαηα
αζιεηηζκνχ,
β) ηελ αληηκεηψπηζε νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ηεο Γ.Γ.Α.,
γ) ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο άπηεηαη ησλ ζθνπψλ θαη
αξκνδηνηήησλ ηεο Γ.Γ.Α.,
δ) ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ δηάδνζεο θαη πξναγσγήο ηεο αζιεηηθήο θαη
νιπκπηαθήο παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο.
ηα Μέιε ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίδεηαη κε
ηελ ίδηα απφθαζε, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο θαη
βαξχλεη ηα έζνδα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Απθπο

54

Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

1

Αξζξν 54
Δηζηηήξηα - Πξνζθιήζεηο
1. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ θάζε είδνπο αγψλσλ θαη αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ,
πξνθεηκέλνπ πεξί θηιηθψλ αγψλσλ ή ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ ή
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ ή αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνθεηκέλνπ πεξί
αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ ή θππέιινπ αξκνδηφηεηάο ηνπο.
2. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο
θαη αζιεηηθέο ελψζεηο λα εθδίδνπλ κέρξη πεληαθφζηα (500) δειηία
ειεχζεξεο εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ
αγψλσλ ηνπ αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγνχλ. Δπίζεο, γηα θάζε αγψλα
αξκνδηφηεηάο ηνπο νη αλσηέξσ αζιεηηθνί θνξείο επηηξέπεηαη λα εθδίδνπλ
κέρξη δηαθφζηεο (200) αξηζκεκέλεο πξνζθιήζεηο, κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη
ζε πξφζσπα δηθαίσκα εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ αγψλσλ δσξεάλ. Αχμεζε ηνπ παξαπάλσ αξηζκνχ
επηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηηο παξ.7,8 θαη 9 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999,
νξίδεηαη φηη:
"7. Ζ κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999,
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φπσο
ηζρχεη, θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη αζιεηηθήο λνκνζεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ
απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, πνπ
αθνξνχλ:
α) ηηο θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
β) ηηο ινηπέο θξαηηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα, γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ κε αθνξκή ηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο,
γ) θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο,
δ) ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ
έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπο ή κηζζσκέλεο.
Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλαζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
λ. 2725/1999.
8. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηεο αλ παξαγξάθνπ,
αλαζηέιινληαη, ηδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26
παξάγξαθνο 1, 50, 51, 54 παξ. 2, θαη 84 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηέο
ηζρχνπλ.
9. Ζ άξζε ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
ζπληειείηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ελαξκφληζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, εθδηδνκέλε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ, θαηά ην άξζξν 52 ηνπ
λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηζρχεη, Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο".
3. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ θαζνξίδνληαη ηα
πξφζσπα πνπ, ιφγσ ηεο πξνζθνξάο ηνπο ή ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ
αζιεηηζκφ, θαη ηδηαίηεξα παιαίκαρνη δηεζλείο αζιεηέο δηθαηνχληαη δειηίν
ειεπζέξαο εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαηφ ηε δηεμαγσγή αγψλσλ.
ηα πην πάλσ πξφζσπα ζπκπεξηιακβφλνληαη θαη νη αζιεηηθνί ζπληάθηεο Μέιε ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Αζιεηηθνχ Σχπνπ (Π..Α.Σ.). Ζ είζνδνο
επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ επίδεημε ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ, ην νπνίν
εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ θαζνξίδνληαη θαη νη θπξψζεηο απφ ηε κε
ζπκκφξθσζε παληφο ππεπζχλνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
4. ΑΘιεηήο ή κέινο ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. ή νπνηνζδήπνηε άιινο ν
νπνίνο δηαζέηεη άκεζα ή έκκεζα ππεξηηκεκέλα εηζηηήξηα αγψλσλ ηηκσξείηαη
θαη γηα παξάβαζε ησλ αξρψλ ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Απθπο

55

Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

1

"Aξζξν 55
Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ
1. Ζ πξνκήζεηα απφ αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηνπ πάζεο θχζεσο αζιεηηθνχ πιηθνχ,
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εάλ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ην πνζφ ησλ
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, γίλεηαη χζηεξα απφ δηελέξγεηα δεκφζηνπ
δηαγσληζκνχ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη λα νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκνζπνλδία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, πνπ
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εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο.
2. Γελ επηηξέπεηαη κέζα ζην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο ε θαηάηκεζε πξνκήζεηαο
είδνπο πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα αδηθαηνιφγεηε απνθπγή δηελέξγεηαο
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Με θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. ηεο νηθείαο
νκνζπνλδίαο θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ξπζκίδνληαη
φια φζα αθνξνχλ ηνπο φξνπο, ηνπο ηξφπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα φξγαλα, ηε
δεκνζηφηεηα θαη γεληθά θάζε δήηεκα θαη ιεπηνκέξεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
πξνκήζεηα αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
4. Καη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
επηηξέπεηαη ε πξνκήζεηα αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ρσξίο ηε
δηελέξγεηα δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ, χζηεξα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) Γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, πνπ νθείινληαη ζε απηαπφδεηθηα
απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο.
β) `Οηαλ απνδεδεηγκέλα δελ ππάξρνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πεξηζζφηεξνη ηνπ
ελφο πξνκεζεπηέο ηνπ είδνπο, ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο ησλ νπνίσλ ε παξνρή
δεηείηαη.
γ) Γηα ππεξεζίεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζιεηηθψλ απνζηνιψλ ζην εμσηεξηθφ,
ζχκθσλα κε ηηο πξνθεξχμεηο ησλ δηνξγαλσηψλ ησλ αγψλσλ.
δ) ε πεξίπησζε αλαδήηεζεο ρνξεγνχ ή ρνξεγψλ ηεο νκνζπνλδίαο ή ηεο
πξφζιεςεο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ
κάξθεηηλγθ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο επηηξέπεηαη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ή ε δηελέξγεηα θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ.
5. Οη δηαγσληζκνί γηα ηελ πξνκήζεηα αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειείο επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γ..
θάζε νκνζπνλδίαο. ηηο πεξηmψζεηο πξνκήζεηαο αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ, πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ,
έλα κέινο είλαη ππάιιεινο ηεο Γ.Γ.Α., πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο. Οη επηηξνπέο
απνθαίλνληαη ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Σν Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο θαηαθχξσζεο ή φρη
ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά κε πιήξσο
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, χζηεξα απφ έθζεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ζην άξζξν 52 ηνπ παξφληνο λφκνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα κεηψλεηαη ή
λα κελ δίδεηαη επηρνξήγεζε ζε νκνζπνλδίεο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ."
*** Σν άξζξν 55 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ κε ηελ παξ.9 άξζξ.77
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο

56

ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

1

Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

3
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Αξζξν 56
Ρχζκηζε ζεκάησλ γπκλαζηεξίσλ θαη
ινηπψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
1. Ζ αζιεηηθή αλψλπκε εηαηξεία (Α.Α.Δ.) ή ηκήκα ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ
(Σ.Α.Α) ή αζιεηηθφ ζσκαηείν, πνπ έρνπλ κηζΘψζεη ρψξνπο νπνηνπδήπνηε
νιπκπηαθνχ, εΘληθνχ, δεκνηηθνχ, θνηλνηηθνχ ή ζσκαηεηαθνχ γπκλαζηεξίνπ ή
νπνηαζδήπνηε αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, έρνπλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα
εθκεηάιιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή
ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζπλ δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ ή θηιηθψλ αγψλσλ
ηνπο, πνπ κεηαδίδνληαη ηειενπηηθφ ή κε, εθφζνλ ζεσξνχληαη, ζχκθσλα κε
ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο, γεπεδνχρα.
2. Ζ εθκεηάιιεπνε ησλ δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ησλ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ
παξφληνο γπκλαζηεξίσλ ή αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο
ρψξνπο πνπ είλαη νξαηνί απφ ηνπο ζεαηέο ή απφ ηνπο ηειεζεαηέο, νε
πεξηπηψζεηο απεπζείαο ε καγλεηνζθνπεκέλσλ ηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ ησλ
αγψλσλ. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπνεο ησλ
δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ θαη ηνπο φξνπο απηήο απαηηείηαη ζπκθσλία ηνπ
ηδηνθηήηε ή εθκηζζσηή θαηά πεξίπησζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο, ηεο γεπεδνχρνπ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο ή ηεο
νκνζπνλδίαο ή ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνο ην
νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε.
3. Ζ κηζζψηξηα εηαηξεία ή ην ζσκαηείν ή ην θπζηθφ ή ην λνκηθφ πξφζσπν
νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ ηδηνθηήηε ή νηνλ εθκηζζσηή θαηά πεξίπησζε ηνπ
γπκλαζηεξίνπ ή ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ
(15%) ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.
4. Ζ αλσηέξσ θαηαβνιή ελεξγείηαη απεπΘείαο απφ ην θπζηθφ ή ην λνκηθφ
πξφζσπν, ζην νπνίν παξαρσξείηαη απφ ηε κηζζψηξηα ην δηθαίσκα ηεο
εθκεηάιιεπζεο δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ θαη ην νπνίν παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν
πνζφ απφ ηα νθεηιφκελα ζηε κηζζψηξηα εηαηξεία ή ην ζσκαηείν Ζ άξλεζε ή
ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο πέξαλ ηνπ κελφο, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε
ιχζε ηεο νρεηηθήο νχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ε άζθεζή ηνπ, θαηά ηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο, δηθαηψκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ
δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ηνπ γπκλαζηεξίνπ ε ηεο αζιεηηθήο εγθαηφζηαζεο
επαλέξρεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ εθκηζζσηή θαηά πεξίπησζε απηνχ.
5. πκβάζεηο παξαρψξεζεο ζε ηξίηνπο, απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ
εθκηζζσηή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο, ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπνεο δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ηεο κηζζψηξηαο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ
εηθαξκνγή σο πξνο ηνπο αγψλεο απηνχο. Ο ηδηνθηήηεο ή ν εθκηζζσηήο θαηά
πεξίπησζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζΘιεηηθήο εγθαηάζηαζεο δελ ππνρξενχηαη
ζε νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπ ηξίηνπ απφ ηελ αηηία απηή.
6. Δπηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ Πνδνζθαηξηθήο Αλψλπκεο
Δηαηξείαο (Π.Α.Δ.) πνπ αγσλίδεηαη ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία επαγγεικαηηθνχ
πξσηαζιήκαηνο θαη ηδηνθηήηε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εζληθψλ,
δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή ζσκαηεηαθψλ, κε ηελ νπνία κπνξεί λα
παξαρσξείηαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ, ππφ ηνλ
φξν ηεο αλάιεςεο απφ ηελ κηζζψηξηα Π.Α.Δ φισλ ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο
ηνπ ριννηάπεηα.
7. Πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Π.Α.Δ.), πνπ αγσλίδνληαη ζηελ
αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχλ
εζληθέο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο ή ζσκαηεηαθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο,
έρνπλ ην δηθαίσκα πξνλνκηαθά λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κίζζσζεο κε ηνπο
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ηδηνθηήηεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζε ειεχζεξνπο θαη κε
πξννξηδφκελνπο γηα άιινπο αζιεηηθνχο ζθνπνχο ρψξνπο, νη νπνίνη
επξίζθνληαη ζηηο πην πφλσ εγθαηαζηάζεηο, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ απηψλ. Αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ ζπκθσλνχλ γηα
ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο, ην κίζζσκα θαζνξίδεηαη απφ ην
αξκφδην δηθαζηήξην. ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην
Οιπκπηαθφ ηάδην πνπ βξίζθεηαη ζην Οιπκπηαθφ ΑΘιεηηθφ Κέληξν Αζήλαο
"πχξνο Λνχεο".
8. Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε πξνζσπηθνχ απφ θξαηηθφ λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ επνπηεπφκελν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζε
άιιν θξαηηθφ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχεηαη απφ απηή.
Ζ κεηάηαμε ππαιιήισλ γίλεηαη κε αίηεζή ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο
ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απηνί έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ρσξίο
αίηεζή ηνπο, γηα ηελ θάιπςε εμαηξεηηθψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ή φηαλ
ππάξρεη πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, εθφζνλ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Ζ
κεηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκεο ησλ Γ.. ησλ νηθείσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Οη
κεηαηαζζφκελνη απνιακβάλνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππέρνπλ φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν
κεηαηάζζνληαη.
9. Ζ αξκνδηφηεηα γηα ην δηνξηζκφ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ
επηηξνπψλ δηνίθεζεο ησλ ππφ κνξθή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
ιεηηνπξγνχλ ησλ εζληθψλ γπκλαζηεξίσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην π.δ. 53/
3.3.1998 αλήθεη ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ.
10. ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2166/1993 πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ
έρεη σο εμήο :
"Δμαηξνχληαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ζηηο νπνίεο, ιφγσ ηνπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ πνπ
επηηεινχλ, γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ρξήζεο θαη ηνπ λεξνχ ησλ
θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, επηηξέπεηαη ε ρξήζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο,
ζχκςσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην".
"11. Ζ παξαρψξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ ζε αζιεηηθά ζσκαηεία ή ε πεξαηηέξσ εθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ απφ ηελ παξαρψξεζε απηή δελ ππφθεηληαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ. Ζ
δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ 1.1.2003."
*** Ζ παξ.11 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 14 άξζξ.8 Ν.3207/2003,
ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.

Απθπο

56Α

Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

3

Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

2

"Αξζξν 56Α"
Αδεηα ιεηηoπξγίαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άδεηα ηέιεζεο αγψλσλ
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***ΠΡΟΟΥΖ: Σν άξζξν 56Α φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9 Ν.3057/2002 ΦΔΚ Α
239/10.10.2002 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3207/2003, ΦΔΚ Α 302/24.12.2003 αληηθαηαζηάζεθε
εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 ΜΔ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν.4049/2012 ην νπνίν νξίδεη φηη:
" Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
εθηφο απφ:".... β. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 6, 7, 8, 9 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 22, ε ηζρχο ησλ
νπνίσλ αξρίδεη 18 κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο."
" 1. Γηα ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε αγσληζηηθνχ ρψξνπ ή ρψξνπ άζιεζεο φισλ ησλ εζληθψλ,
πεξηθεξεηαθψλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή ζσκαηεηαθψλ γπκλαζηεξίσλ φισλ ησλ θέληξσλ
άζιεζεο ή ρψξσλ αζινπαηδηψλ θαη ελ γέλεη ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πιελ ησλ
ππαγφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο λφκνπ, απαηηείηαη άδεηα γηα ηε ζπλδξνκή
ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ αζθαιείαο γηα αζινχκελνπο θαη ζεαηέο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ζηε
δηνίθεζε ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή ζηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη απφ ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οπδεκία αζιεηηθή ζπλάληεζε ή
αγψληζκα δηεμάγεηαη ζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε πνπ ζηεξείηαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Ζ άδεηα απηή
πεξηιακβάλεη: α) ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ, ησλ ρψξσλ άζιεζεο θαη ησλ
ινηπψλ ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ
(απνδπηήξηα, ηαηξεία θ.ιπ.) θαη β) ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινηπψλ ρψξσλ ηεο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο ηδίσο απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξφζβαζε, παξακνλή θαη απνρψξεζε ησλ
ζεαηψλ. Ζ άδεηα ηζρχεη γηα δχν (2) έηε απφ ηε ρνξήγεζε ηεο, εθφζνλ έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ
πξψηνπ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο έηνπο: α) ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρνπλ κεηαβιεζεί νη
ζπλζήθεο θαη β) ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη ζηελ σο άλσ εγθαηάζηαζε δελ έρεη αλέιζεη ζε αλψηεξε
θαηεγνξία. ε απηήλ νξίδνληαη ηα αζιήκαηα πνπ κπνξεί λα θηινμελεζνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ην
είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αζθεζνχλ θαηά άζιεκα (αγψλεο ή πξνπνλήζεηο), θαζψο επίζεο
θαη ν αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ή κε αξηζκφο ζεαηψλ πνπ κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ αλά θεξθίδα ή
ηκήκα ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο θαηά ηε δηεμαγσγή θάζε αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή
αγσλίζκαηνο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο, ε νπνία κπνξεί λα εθδνζεί ππφ φξνπο, ή ηεο ηπρφλ αλάθιεζεο
ηεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ θαηά πεξίπησζε δηνξγαλψηξηα αξρή ηνπ αζιήκαηνο,
ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή, ζηελ αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ ππεξεζία ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηε Γ.Δ.Α.Β. θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ/Γηεχζπλζε
Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ.
2. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζπγθξνηείηαη
ππνρξεσηηθά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο Μαίνπ θάζε έηνπο ζηελ έδξα θάζε
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπηηξνπή κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηα φξηα
ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ε νπνία απνηειείηαη
απφ:
ί) έλαλ ππάιιειν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κιάδνπ ΠΔ
Μεραληθψλ θαη θαηά πξνηίκεζε κε εηδηθφηεηα πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή ειεθηξνιφγνπ ή
κεραλνιφγνπ, σο Πξφεδξν,
ηη) έλαλ ηαηξφ πνπ ππεξεηεί ζε Τπεξεζία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, θαηά πξνηίκεζε κε
αζιεηηαηξηθή εηδηθφηεηα ή εκπεηξία,
iii) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη
ίλ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.
Γηα θάζε έιεγρν, ε Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο δηνίθεζεο ηεο
επηζεσξνχκελεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη, έλαλ (1)
εθπξφζσπν ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηνπ θαηά πεξίπησζε αζιήκαηνο θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν
ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο, φηαλ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηεμάγνληαη θαη αγψλεο
επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ. ηελ πεξίπησζε αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνιιαπιήο ρξήζεο,
νη εθπξφζσπνη ησλ δχν ηειεπηαίσλ θνξέσλ πξνέξρνληαη απφ ην άζιεκα κε ηε κεγαιχηεξε
πξνζέιεπζε ζεαηψλ.
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ε πεξίπησζε κε ζπγθξφηεζεο ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν ηειεπηαίνο ειέγρεηαη πεηζαξρηθά.
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζηειέρσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ππάιιειν ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, θαζψο θαη κε ηαηξφ πνπ ππεξεηεί
ζε Τπεξεζία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, απηή ζηειερψλεηαη κε ηδηψηε κεραληθφ θαη ηαηξφ.
3. ηελ Δπηηξνπή αλήθεη ν έιεγρνο ησλ πάζεο θχζεσο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο
ηεινχληαη αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο αζιεκάησλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο φζνλ αθνξά ζηε
δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ αζθαιείαο αζινπκέλσλ θαη ζεαηψλ. Γηα
ην ζθνπφ απηφλ, εάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ παξφληνο,
εληφο ησλ κελψλ Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ κελφο Απγνχζηνπ θάζε
έηνπο ε Δπηηξνπή δηελεξγεί ηαθηηθφ έιεγρν ζε φιεο ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο έθζεζε ειέγρνπ θαη γλψκε γηα ηε ρνξήγεζε, ηε ρνξήγεζε ππφ φξνπο ή ηε κε ρνξήγεζε
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Έθηαθηνο έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγείηαη νπνηεδήπνηε.
4. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηδίσο ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο πξνζέιεπζεο ζηελ αζιεηηθή
εγθαηάζηαζε θαη εθθέλσζεο ηεο απφ ηνπο ζεαηέο θαη ηεο πξνζπέιαζεο νρεκάησλ έθηαθηεο
αλάγθεο. Δπίζεο ειέγρεη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειάρηζηνπ απαξαίηεηνπ ηαηξηθνχ θαη
πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε ζηαηηθή αληνρή ησλ θεξθίδσλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πεξηθξάμεσλ
θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη θαηά ηε γλψκε ηεο αλαγθαίν γηα
ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ φζσλ
νξίδνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην α` ηνπ λ. 423/1976 (Α` 223). Δηδηθφο έιεγρνο γηα
αηνκηθά αζιήκαηα ή αγσλίζκαηα απαηηείηαη κφλν εάλ ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε πξννξίδεηαη
απνθιεηζηηθψο γη` απηά. Δθφζνλ φκσο πξφθεηηαη λα θηινμελεζεί ε ηέιεζε αζιεκάησλ ή
αγσληζκάησλ ζρεηηθψλ κε ξίςεηο, ζθνπνβνιή, ηνμνβνιία, θαηαδχζεηο ή άιια παξφκνηα, ή ε
πξνπφλεζε ή εθκάζεζε ησλ αζιεκάησλ ή αγσληζκάησλ, ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ειέγρεηαη πάληνηε θαη κλεκνλεχεηαη εηδηθά.
5. Ζ Δπηηξνπή ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 41Γ παξ. 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ειέγρεη επίζεο ηελ
χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο.
6. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη ηερληθέο αηέιεηεο ή άιιεο ειιείςεηο ζηελ αζιεηηθή
εγθαηάζηαζε δίλεη εχινγε πξνζεζκία ζηε δηνίθεζε ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο, νξίδνληαο
ηαπηφρξνλα λέα εκεξνκελία επαλειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα ρνξεγεί κέρξη ηελ
εκεξνκελία επαλειέγρνπ άδεηα ιεηηνπξγίαο, αλ θξίλεη φηη νη ειιείςεηο δελ είλαη ηφζν ζνβαξέο, ψζηε
λα ηίζεληαη ζε θίλδπλν νπζηψδε έλλνκα αγαζά ησλ αζιεηψλ θαη ηνπ θνηλνχ. Δάλ θαη θαηά ηνλ
επαλέιεγρν δηαπηζησζνχλ αηέιεηεο ή ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αγσληζηηθψλ
ρψξσλ, ησλ ρψξσλ άζιεζεο θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη δηαηηεηψλ, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηε κε ρνξήγεζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ
πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ αηειεηψλ ή ησλ ειιείςεσλ, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε λέν έιεγρν. Δάλ νη
αηέιεηεο ή ειιείςεηο αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινηπψλ ρψξσλ ηεο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο, ηδίσο απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξφζβαζε, παξακνλή θαη απνρψξεζε ησλ
ζεαηψλ, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο ηε ρνξήγεζε ππφ φξνπο ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ηε ρνξήγεζε
άδεηαο ρσξίο ηελ παξνπζία ζεαηψλ, κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ αηειεηψλ ή ησλ
ειιείςεσλ, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε λέν έιεγρν.
7. Ζ αλάθιεζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη
νπνηεδήπνηε δπλαηή κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο, κε εηδηθά
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Δάλ δηαπηζησζεί
φηη ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δηαηάδεη κε απφθαζε ηνπ ηε ζθξάγηζε ηεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ αηειεηψλ ή ειιείςεσλ. Ζ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα
κε ρνξήγεζε, ηξνπνπνίεζε ή γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ππφθεηηαη ζε αίηεζε ζεξαπείαο,
πνπ ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ, εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Οη
θεξθίδεο ή ηκήκαηα ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ζεαηέο ζε
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πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ηνπο ζθξαγίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηειεηψλ ή ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη
κε λέν έιεγρν. ηνπο ρψξνπο απηνχο απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε θαη παξακνλή ζεαηψλ θαη
θπιάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο.
8. Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο, ηα αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ ηεο θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεξνχληαη ζην αξρείν γπκλαζηεξίσλ θαη
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ/Γηεχζπλζε Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ.
9. Οπδεκία αζιεηηθή ζπλάληεζε δηεμάγεηαη ρσξίο ν ρξήζηεο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο λα έρεη
εμαζθαιίζεη άδεηα δηεμαγσγήο ηεο ζπλάληεζεο. Ζ σο άλσ άδεηα ρνξεγείηαη, εθφζνλ ε αζιεηηθή
εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε ζπλάληεζε δηεμάγεηαη κε ηελ
έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή δηνξγαλψηξηαο αξρήο. Σελ άδεηα δηεμαγσγήο
ηεο ζπλάληεζεο ρνξεγεί ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ ππεξεζίαο ηεο
νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο θνη λνπνηείηαη ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή ή,
θαηά πεξίπησζε, ιηκεληθή αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο.
10. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαη
εμεηδηθεχνληαη νη φξνη ηεο αδείνδφηεζεο αλά άζιεκα θαη αλά αγσληζηηθή θαηεγνξία αζιήκαηνο,
θαζψο επίζεο θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ε ακνηβή ησλ ηδησηψλ πνπ
ηπρφλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, νη νπνίεο
βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
11. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ πελήληα
ρηιηάδσλ (50.000) επξψ ηηκσξείηαη ν ηδηνθηήηεο ή ν ρξήζηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ
ζηεξείηαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη παξαρσξεί ή επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ζε απηή αζιεηηθήο
εθδήισζεο. Οη σο άλσ πνηλέο επηβάιινληαη θαη ζηνλ Πξφεδξν Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, Α.Α.Δ. ή
Σ.Α.Α.
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αζιεηηθή εθδήισζε. Πνηληθή δίσμε δελ κπνξεί λα αζθεζεί θαη ν ππεχζπλνο
απαιιάζζεηαη απφ θάζε πνηλή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί νη επηηξνπέο ή δελ
είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ."

Απθπο
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Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

1

Αξζξν 57
Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε Ληκέλα - Μαξίλαο
ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο
1. Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θηιάζινπο νκάδσλ Α.Α.Δ., Σ.Α.Α. ε
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ ιήμε ησλ αζιεηηθψλ
ζπλαληήζεσλ ζε αζιεηηθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ή εθηφο ησλ εζληθψλ,
ησλ δεκνηηθψλ, ησλ θνηλνηηθψλ ή ησλ ζσκαηεηαθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη αζιεηηθψλ
θέληξσλ, θαζψο θαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Γ.Δ.Κ.Ο.
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ νκφδσλ Α.Α.Δ., Σ Α.Α. ή αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, νη
θίιαζινη ησλ νπνίσλ πξνθάιεζαλ ηα επεηζφδηα.
"Απφ ηελ Ο.Π.Α.Π.Α.Δ. θαη απφ ην πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ δηθαηνχληαη λα
ιάβνπλ απφ απηήλ νη παξαπάλσ νκάδεο, παξαθξαηείηαη πνζφ αλάινγν ησλ δεκηψλ,
ην νπνίν απνδίδεηαη ζηνλ δεκησζέληα, βάζεη ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απφ απηφλ
ηηκνινγίσλ πιεξσκήο, γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, αθνχ πξνεγεζεί έθζεζε
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πηζηνπνίεζεο θαη θαηαινγηζκνχ ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο."
** Σν εδάθην β ηεο παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ κε ηελ παξ.10
άξζξ.77 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
2. Σν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "ηάδην Δηξήλεο θαη
Φηιίαο" (.Δ.Φ) έρεη ηελ επζχλε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ
καξίλσλ πνπ βξίζθνληαη ή δεκηνπξγνχληαη ζηα φξηα ησλ αζιεηηθψλ ηνπ
εγθαηαζηάζεσλ.
Γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα ζθάθε θαη ηελ απφ απηά ρξήζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ην .Δ.Φ. εηζπξάηηεη απφ ηνπο ππνρξένπο δηθαηψκαηα θαη ηέιε
ιηκεληζκνχ, πξνζφξκηζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, χδξεπζεο θαη ινηπψλ
εμππεξεηήζεσλ, λα νπνία κπνξεί λα δηαθξίλνληαη αλά θαηεγνξία ζθάθνπο.

Απθπο
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Αξζξν 58
Αλάπηπμε ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ θαη
ζχλδεζή ηνπ κε ζσκαηεηαθφ
Ζ αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ζσκαηεηαθφ
αζιεηηζκφ απνηειεί βαζηθή αζιεηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην Κξάηνο. Πξνο ην
ζθνπφ απηφλ, κέζα ζε νθηψ (8) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κε
θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ζπληζηάηαη Δζληθή Δπηηξνπή ρνιηθνχ
Αζιεηηζκνχ θαη Οιπκπηαθήο Παηδείαο. Ζ επηηξνπή απηή έρεη γλσκνδνηηθφ
θαη ζπληνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηεο Γ.Γ.Α., ηεο
Ννκνξρηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ
θαη άιισλ θνξέσλ πνπ ζα νξίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ νπφθνζε. ηελ ίδηα
απφθαζε θαζνξίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

Απθπο

59

ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

2

ΣΜΖΜΑ Β`
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`
ΣΜΖΜΑΣΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ ΑΘΛΖΣΩΝ
"Αξζξν 59
Καζνξηζκφο θιάδσλ άζιεζεο γηα αζιεηέο κε ακνηβή
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε
ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν θιάδνο
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άζιεζεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ ηνπ, ζηε δηεμαγσγή
ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηψλ κε ακνηβή. Με ηελ ίδηα
απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη ηπρφλ εηδηθφηεξνη φξνη ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Σ.Α.Α θαη Α.Α.Δ. ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν.
2. Γηα ηελ έθδνζε ηεο πην πάλσ απφθαζεο ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία βησζηκφηεηαο ηνπ θιάδνπ άζιεζεο, ν βαζκφο θαη νη
δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηνπ."
*** Σν άξζξν 59 αληηθαξηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 9 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
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"Αξζξν 60
Ηδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σκεκάησλ Ακεηβφκελσλ Αζιεηψλ
1. Σκήκαηα Ακεηβφκελσλ Αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) επηηξέπεηαη λα ηδξχνπλ κφλν
αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα:
α) δχν (2) ηνπιάρηζηνλ νκάδεο εξαζηηερλψλ αζιεηψλ (παίδσλ - θνξαζίδσλ εθήβσλ - λεαλίδσλ) ζε ιεηηνπξγία ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν άζιεζεο θαη νη
νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα αγσληζηηθά πξνγξάκκαηα ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη
β) ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ Σ.Α.Α.
γηα κία ηξηεηία.
2. Γηα ηελ ίδξπζε Σκήκαηνο Ακεηβφκελσλ Αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) απφ αζιεηηθφ
ζσκαηείν απαηηείηαη:
α) απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, ε νπνία
ιακβάλεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ
θαη κε ηελ απφιπηε πιεηoςεθία ησλ παξφλησλ,
β) νηθνλνκνηερληθή κειέηε απφ αλεμάξηεηε εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ
ινγηζηψλ ή ζπκβνχισλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε βησζηκφηεηα ηνπ ππφ
ίδξπζε Σ.Α.Α. γηα κηα ηξηεηία,
γ) γλψκε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα βησζηκφηεηαο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σ.Α.Α., θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ηπρφλ θξηηεξίσλ πνπ
ζέηεη ε ίδηα θαη
δ) άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη
κφλν αθνχ εμαθξηβσζεί ε λνκηκφηεηα ηεο σο άλσ απφθαζεο ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ, ηδξπηηθνχ ζσκαηείνπ θαη εθηηκεζεί ε
βησζηκφηεηα ηνπ ππφ ίδξπζε Σ.Α.Α.
3. Ζ άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2 αλαθαιείηαη, εάλ παχζνπλ λα
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο
θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβηάζεσλ ηνπ λφκνπ.
4. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ζπγθαιείηαη γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ
ηδξπηηθνχ ζσκαηείνπ θαη κε απφθαζή ηεο δηνξίδεηαη επηηξνπή δηνίθεζεο θαη
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δηαρείξηζεο ηνπ Σ .Α.Α., ε νπνία απνηειείηαη απφ 3 έσο 5 Μέιε. Με ηελ
ίδηα απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ θαζνξίδνληαη νη
δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζπθέο αξκνδηφηεηεο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο.
5. Σα Σ .Α.Α. έρνπλ νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα ζε ζρέζε κε
ηα ινηπά εξαζηηερληθά ηκήκαηα ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Σεξνχλ ίδηα
Βηβιία πξαθηηθψλ γηα ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο, ίδηα ινγηζηηθά Βηβιία
Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη θαηαξηίδνπλ ίδην
πξνυνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 "πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ". Σν νηθνλνκηθφ
έηνο ησλ Σ.Α.Α. αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ θαη ιήγεη ηελ 30ή Ηνπλίνπ ηνπ
επφκελνπ έηνπο.
6. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 118 θαη 135 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 20 παξάγξαθνη9 θαη 10 ηνπ Ν. 2947/2001 (ΦΔΚ
228 Α΄), απαγνξεχεηαη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε ησλ Σ.Α.Α. Αζιεηηθφ ζσκαηείν
πνπ δηαζέηεη πξνο φθεινο ηνπ Σ.Α.Α. κέξνο έζησ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ
ιακβάλεη απφ ηε Γ.Γ.Α., απνθιείεηαη απφ θάζε ζρεηηθή επηρνξήγεζε ζην
κέιινλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο
Πνιηηηζκνχ."
*** Σν άξζξν 60 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 11 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
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"Αξζξν 61
Αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηκεκάησλ ακεηβφκελσλ
αζιεηψλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
1. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ
πνπ δηαηεξεί ή ηδξχεη Σ.Α.Α., ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ δχν
ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ θαη κε ηελ απφιπηε πιεηoςεθία ησλ
παξφλησλ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ε νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ηνπ Σ.Α.Α. Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
1, 2, 8, 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ A.A.Δ. ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηελ αλάιεςε ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο Σ.Α.Α.
2. Ζ ζχκβαζε γηα ηελ αλσηέξσ αλάζεζε θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο θαη κε απηήλ
θαζνξίδνληαη νη ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα. Ζ ζχκβαζε απηή
πεξηιακβάλεη, ηδίσο, ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν
θάιπςεο ησλ δαπαλψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σ.Α.Α. απφ ηνλ
αληηζπκβαιιφκελν, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ Σ.Α.Α. θαη ηηο
δηαρεηξηζηηθέο ηνπ εμνπζίεο. Οπνηνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε, ζχκθσλα
κε ηα παξαπάλσ, επζχλνληαη έλαληη ησλ ηξίησλ πξνζσπηθά, απεξηφξηζηα θαη
εηο νιφθιεξνλ καδί κε ην ηδξπηηθφ ζσκαηείν γηα φια ηα ρξέε πνπ
δεκηνπξγνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σ.Α.Α. θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Ζ επζχλε ηνπο απηή παξακέλεη αλαιινίσηε
ζε πεξίπησζε ίδξπζεο Α.Α.Δ. θαη ππνθαηάζηαζήο ηεο ζηηο ππoρξεψζεηο θαη
ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξν
π 73.
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3. Πξηλ απφ ηελ ππoγξαθή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο ην αζιεηηθφ ζσκαηείo
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ πξνο
έγθξηζε ζρέδην ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ηνλ αληηζπκβαιιφκελν:
α) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπ ελεκεξφηεηα.
β) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ίδηνπ, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ
πξφζσπν, ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, αλ
πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.
γ) Θεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ δειψζεσλ, θαζψο θαη, αλ
πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο.
δ) Γεζκεπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην, καδί κε εθηίκεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ αλεμάξηεηε εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή
ζπκβνχισλ, γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δχν
πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη
πεγέο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ.
ε) Δάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηα ζηνηρεία α΄, β΄
θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Ζ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Eπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ε νπνία xoξεγείηαη εθφζνλ απφ ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία πξνθχπηεη ε νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ πξνζψπνπ
πνπ ελδηαθέξεηαη λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ Σ.Α.Α. θαη, αλ πξφθεηηαη
γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ,
θαζψο θαη ε λνκηκφηεηα ηεο αλάζεζεο. Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο ή αλάζεζε ηεο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ρσξίο ηελ παξαπάλσ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ έρεη σο ζπλέπεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σ.Α.Α.
ηελ απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα Δπαγγεικαηηθά Πξσηαζιήκαηα ή ηελ
απνβνιή ηνπ απφ απηά κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, ην
νπνίν επηιακβάλεηαη θαηφπηλ έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ
Αζιεηηζκνχ ή κεηά απφ πξνζθπγή νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ή θαη
απηεπαγγέιησο.
5. Σo πξνβιεπφκελo ζην ππφ ζηνηρείν δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ επηρεηξεκαηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ
εθηίκεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ίδηα δηάηαμε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αθνξά
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε επζχλε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη
ηε δηαρείξηζε, αλαλεψλεηαη, έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ πνπ αθνξά, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
Δάλ δελ ηεξεζεί ην επηρεηξεκαηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην, ην ζσκαηείν
δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε έθηαθηε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ν
αληηζπκβαιιφκελνο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε. Σα κέξε δελ κπνξνχλ λα
παξεθθιίλνπλ απφ ηε δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
6. Δάλ απηφο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε είλαη λνκηθφ πξφζσπν, γηα
θάζε κεηαβνιή ησλ κειψλ ηνπ, κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ησλ κειψλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηψλ ή νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ,
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ κέζα ζε
είθνζη εκέξεο απφ ηε ζπληέιεζε θάζε κεηαβνιήο.
7. Οπνηνο πξνβαίλεη ζε αλάιεςε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο T.Α.A. θαηά
παξάβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή φπνηνο
παξαβαίλεη ηηο ππoρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγάθνπ ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο 10.000 επξψ.
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8. πκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί θαη΄ εθαξκoγήλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ φπσο
ίζρπε θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
εθφζoλ δελ έρνπλ ιήμεη. Σα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε αζιεηηθά
ζσκαηεία ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο θέξνπλ ηελ επζχλε πνπ πξνβιέπεη ην ηξίην
εδάθηo ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κφλν αλαθνξηθά κε ηα ρξέε
πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. Σα πξφζσπα απηά
ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ πξνο
έγθξηζε κέρξη ηελ 31..12.2002 ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
παξφληνο ζηνηρεία απφ α΄ έσο θαη ε΄, θαζψο θαη ηε ζχκβαζε, δηαθνξεηηθά
επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο,
πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ρσξίο ηελ
έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ. Οη ίδηεο ζπλέπεηεο
επέξρνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ
ζηνηρείσλ, ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ δελ ρνξεγήζεη έγθξηζε
ηεο ζχκβαζεο. Απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
ηζρχνπλ ηφζν νη πεξηoξηζκνί ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίoπ ηεο παξαγξάθνπ 1, φζν
θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ."
*** Σν άξζξν 61 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 12 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο

62
Αξζξν 62
πγθξφηεζε νινκέιεηαο ζσκαηείσλ

1. Σα ζσκαηεία πνπ ηδξχνπλ Σ.Α.Α. ζπγθξνηνχλ θαηά θαηεγνξία
πξσηαζιήκαηνο θαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο
νινκέιεηα, κε ζεηεία ελφο (1) έηνπο, ε νπνία έρεη ηηο εμήο
αξκνδηφηεηεο :
α) ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο,
β) ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο αζιεηέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ απηψλ,
γ) θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηή απφ ηελ νηθεία
αζιεηηθή νκνζπνλδία.
2. Κάζε Σ.Α.Α. εθπξνζσπείηαη ζηελ νινκέιεηα κε έλαλ αληηπξφζσπφ ηνπ.
ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κέινο ηεο επηηξνπήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο
ηνπ Σ.Α.Α..
3. Ζ νινκέιεηα ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα κε απφθανε ησλ κειψλ ηεο,
εθιέγνληαο πξνεδξείν.

Απθπο

63
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`
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Αξζξν 63
Καζνξηζκφο θιάδσλ άζιεζεο γηα
επαγγεικαηίεο αζιεηέο
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζεγήζεηο ηεο νηθείαο νινκέιεηαο
ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαηεξνχλ ηκήκα ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) θαη ηεο
νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη ηα ηκήκαηα
ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ άζιεζεο κπνξεί λα
κεηαηξέπνληαη σο αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Α.Δ.), γηα ηελ ίδξπζε,
ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
θ.λ. 2190/1920 "πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ", φπσο εθφζηνηε ηζρχεη, θαζψο
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδφκελσλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. ηηο εηζεγήζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά
νηθνλνκηθνηερληθά ζηνηρεία βησζηκφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ
άζιεζεο.

Απθπο
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Αξζξν 64
χζηαζε - Ννκηθή κνξθή αζιεηηθήο
αλψλπκεο εηαηξείαο
1. χζηαζε αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν κε ηε
κεηαηξνπή ηνπ Σ.Α.Α.. ε πεξίπησνε κε ππάξμεσο Σ.Α.Α , ιφγσ ιεηηνπξγίαο
ζην νηθείν άζιεκα αλσλχκσλ αζιεηηθψλ εηαηξεηψλ, επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε
Α.Α.Δ. κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ηκήκαηνο εξαζηηερλψλ αζιεηψλ ηνπ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ.
2. Ζ εηαηξεία πνπ ζπληζηάηαη ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά πεξίπησζε απφ
ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σ.Α.Α. ή ηνπ ηκήκαηνο εξααηηερλψλ αζιεηψλ. Καηά ηα
ινηπά δελ επεξεάδεηαη ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
ην νπνίν δηαηεξεί ηα ππφινηπα αζιεηηθά ηνπ ηκήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εξαζηηερληθνχ ηκήκαηνο.
"3. Γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
ησλλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, ε νπνί ιακβάλεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ δχν
ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο, ε γεληθή ζπλέιεπζε
επαλαιακβάλεηαη κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο θαη αξθεί ε παξνπζία ηνπ κηζνχ
ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ. ηελ πην πάλσ απφθαζε ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο νξίδεηαη θαη πξνζσξηλή επηηξνπή, ζηελ νπνία παξέρεηαη ε
εμνπζηνδφηεζε λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα εθάζηνηε λνκνζεζία.
4. Ζ πξνζσξηλή απηή επηηξνπή απνηειείηαη απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ Μέιε
θαη, κέρξη ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γ.. ηεο Α.Α.Δ. θαηά ηελ πεξίπησζε γ΄
ηεοπαξνχζαο νπφηε θαη παχεη λα πθίζηαηαη, κεξηκλά ηδίσο:
α) γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ πνπ επηβάιινληαη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο
εηαηξείαο,
β) γηα ηελ πηζηoπνίεζε θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζχκθσλα κε
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ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ,
γ) γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ζα εθιέμεη λέν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ
έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο."
*** Οη παξ.3 θαη 4 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 13 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 65
θνπφο αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
1. θνπφο ηεο Α.Α.Δ. πνπ ηδξχεηαη είλαη ε δεκηνπξγία, ε νξγφλσζε θαη
ε δηνίθενε επαγγεικαηηθήο αζιεηηθήο νκάδαο, ε νξγάλσζε επίζεκσλ ή
θηιηθψλ αζιεηηθψλ αγψλσλ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο νκφδαο απηήο θαη
ε ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε είδνπο αγψλεο, ε νξγάλσζε εθδειψζεσλ πνπ
αθνξνχλ ην άζιεκα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνπο ηζρχνληεο
εθάζηνηε θαλνληζκνχο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ θαη ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, θαζψο
θαη ε ελ γέλεη δηαρείξηζε νπνησλδήπνηε ζεκάησλ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά
ηεο απηή.
2. Σo θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρεη κε πνηλή
αθπξφηεηαο, ξεηφ φξν φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο
θαλνληνκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ππεξθείκελσλ αζιεηηθψλ αξρψλ πνπ
αθνξνχλ αγσληζηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αξκφδησλ αξρψλ ή
νξγάλσλ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 66
Δπσλπκία - Δδξα - ήκα
1. ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθφ σο πξψην
ζπλζεηηθφ ε επσλπκία ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ν θιάδνο
άζιεζεο, θαζψο θαη νη ιέμεηο "Αλψλπκε Δηαηξεία".
2. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά σο ζήκα ηεο ην έκβιεκα ηνπ
ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηεο
εκθάληζήο ηνπ γηα ηνπο αγψλεο ηεο νκφδαο ηεο. Ζ εηαηξεία έρεη ην
δηθαίσκα γηα ηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε ηνπ ζήκαηνο θαη ηνπ
δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηνπ νσκαηείνπ. Ζ ρξήζε απηή δελ πεξηνξίδεη ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ηίηιν, ζην έκβιεκα, ζην ζήκα θαη ζηα
δηαθξηηηθά εκθάληζεο, πνπ εμαθνινπζνχλ λα αλήθνπλ ζην ζσκαηείν θαη
ρξενηκνπνηνχληαη ειεχζεξα απφ απηφ ζε φια ηα ηκήκαηά ηνπ.
"3. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαηά ηελ ηδξπζή ηεο κε
ηελ έδξα ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Δπηηξέπεηαη ε κεηαγελέζηεξε
κεηαβνιή ηεο έδξαο Α.Α.Δ. χζηεξα απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη γλψκε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο θαη ηνπ
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νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 14 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο 67
Αξζξν 67
Απαγφξεπζε εηζθνξάο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
1. Απαγνξεχεηαη ε εηζθνξά απφ ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ηεο ρξήζεο ησλ
αζιεηηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ εηαηξεία, σο εηζθνξά ζε είδνο ζην
κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην. Σν ηδξπηηθφ ηεο εηαηξείαο αζιεηηθφ ζσκαηείν
ππνρξενχηαη λα παξαρσξεί ζε απηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δεηήζεη, ηηο
αζιεηηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπκκεηνρήο ηεο
νκφδαο ηεο ζε επίζεκεο ή θηιηθέο δηνξγαλψζεηο, θαζψο θαη φισλ ησλ
αλαγθψλ πξνπφλεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ αζιεηψλ ηεο έλαληη
αληαιιάγκαηνο, κε πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ πνζνζηφ
κηζζψκαηνο γηα ηε ρξήζε ησλ εζληθψλ γπκλαζηεξίσλ. Καηά ηα ινηπά, ε
ρξήζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλήθεη ζην
ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
"2. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ηε δηάξθεηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αγσληζηηθψλ
πεξηφδσλ. Ζ κίζζσζε πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή ηνπ
νηθείνπ Πξσηαζιήκαηνο ηνπιάρηζηνλ δέθα, (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ."
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 15 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
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Αξζξν 68
Μεηνρηθφ θεθάιαην
1. Σν χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ νξίδεηαη
απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη θαηψηεξν ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηηο εηδηθέο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη απφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ άξζξνπ
63 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη κεηνρέο ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθφ
θεθάιαην ησλ Α.Α.Δ. είλαη νλνκαζηηθέο θαη έρνπλ ίζε αμία, ε νπνία
νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε εηαηξείαο θαη ε νπνία δελ επηηξέπεηαη
λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξαρκψλ θαηά
κεηνρή.
2. Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ζχζηαζή ηεο, κε κφλε
εμαίξεζε ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 71 παξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ
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πνζννηφ, θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαθάησ ζηηο
παξαγξάθνπο 3 έσο θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο πνπ
ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.
Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε αλάιεςε πνζνχ κέρξη λελ θαηαβνιή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε κε θάιπςεο θαη κεηά απφ
δεκφζηα εγγξαθή ηνπ ειάρηζηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη παξεξρνκέλεο
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί, ηα πνζά επηζηξέθνληαη ζηνπο
θαηαζέηεο κε κέξηκλα ηεο πξνζσξηλήο επηηξνπήο.
3. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηε ζχζηαζε ηεο
εηαηξείαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη ζην επφκελν
άξζξν, γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ, ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ ηα θπζηθά ή
ηα λνκηθά πξφζσπα ή νκάδα απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 61 παξ. 1 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, νη ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν
ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ
ζσκαηείνπ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ Σ.Α.Α. ζε Α.Α.Δ. Δθφζνλ απηά δελ
ππάξρνπλ ή δελ ην αζθήζνπλ ή εθφζνλ δελ ππαξρεη Σ.Α.Α, ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ ηα Μέιε ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζσκαηείνπ.
4. Ζ πξνζσξηλή επηηξνπή ηεο Α.Α.Δ., ε νπνία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 64 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνρξενχηαη, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., λα θαιέζεη κε έγγξαθε πξφζθιεζε ην
παξαπάλσ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ νκάδα απηψλ, κε ην νπνίν ην
ηδξπηηθφ ζσκαηείν έρεη θαηαξηίζεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 61 ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζχκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα, πνπ ηνπ
παξέρεηαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη πνπ δηθαηνχηαη λα ην αζθήζεη κέζα ζε
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ζε απηφ ηεο έγγξαθεο
πξφζθιεζεο, θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα νινζρεξψο ζε κεηξεηά ηελ αμία ησλ
κεηνρψλ ηηο νπνίεο επηζπκεί λα αλαιάβεη θαζέλα απφ απηά.
5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην παξαπάλσ πξφζσπν δελ αζθήζεη ελ φισ
ή ελ κέξεη ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ε πξνζσξηλή επηηξνπή ηεο Α.Α.Δ.
ππνρξενχηαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηε ιήμε
ηεο πξνεγνχκελεο πξνζεζκίαο, λα θαιέζεη κε πξφζθιεζε ηα Μέιε ηνπ
ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο
γηα ην ζχλνιν ή ην επαλνκείλαλ κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο, δειψλνληαο ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα νινζρεξψο ζε κεηξεηά ηελ
αμία ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο επηζπκεί λα αλαιάβεη θαζέλα απφ απηά. Ζ
πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ
Αζήλα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο πξνζσξηλήο επηηξνπήο, έρνπλ επξχηεξε
θπθινθνξία ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίεο επηιέγνληαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 3757/1957 (ΦΔΚ 184 Α`), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη ζε
κηα ηνπηθή εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ πεξηνρή
ηεο έδξαο ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, εθφζνλ ε έδξα ηνπ είλαη
εθηφο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ απφ ηα Μέιε ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, νη κεηνρέο
δηαλέκνληαη ζηα Μέιε πνπ εγγξάθεζαλ αλάινγα δηαλέκνληαη ζηα Μέιε πνπ
εγγξάθεζαλ αλάινγα κε ην πνζφ πνπ θαηέβαιε θαζέλα απφ απηά, ην δε
πιενλάδνλ θεθάιαην επηζηξέθεηαη ζηα Μέιε πνπ ην θαηέβαιαλ.
6. Δάλ θαη ηα Μέιε ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ δελ αζθήζνπλ ελ
φισ ή ελ κέξεη ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ε πξνζσξηλή επηηξνπή ηεο Α.Α.Δ.
ππνρξενχηαη, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηε
ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζεζκίαο, λα απεπζπλζεί πξνο ην θνηλφ γηα ηελ
θάιπςε κε δεκφζηα εγγξαθή ηνπ ππνιεηπφκελνπ κέξνπο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή νινζρεξψο ζε κεηξεηά ηεο αμίαο ησλ
κεηνρψλ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ
πεξίπησζε απηήλ είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
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ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 5 εδάθην β` ηνπ
παξφληνο. Γηα ηε κε δεκφζηα εγγξαθή θάιπςε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απαηηείηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη
δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ.
7. Δάλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, παξακείλεη
αθάιππην κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν
ππνρξενχηαη λα ην αλαιάβεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο
παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ
νινζρεξψο ζε κεηξεηά. Ζ ππνρξέσζε αλάιεςεο απφ ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ
ζσκαηείν ηνπ αθάιππηνπ κέξνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηειεί ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία θαη
κεηά ηε ζχζηαζε ηεο Α.Α.Δ. θαη άιια αζιεηηθά ηκήκαηα θαη ηζρχεη κφλν
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαιπθζεί ην ειάρηζην θεθάιαην ην νπνίν
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, δηαθνξεηηθά αθνινπζεί, κέζα ζε
δεθαπέληε (15) εκέξεο, απφ ηε ιήμε ηεο αλαθεξφκελεο ζην ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξ. 6 δεθαπελζήκεξεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ θ.λ. 2190/1920, ε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
Α.Α.Δ. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην χςνο ηνπ πνζνχ
πνπ πξαγκαηηθά θαηαβιήζεθε.
8. Δάλ ην ζσκαηείν δελ έρεη ζπκβιεζεί κε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή
νκάδα απηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή δελ
πθίζηαηαη Σ.Α.Α., ην πξψην ζηάδην ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο παξαιείπεηαη.
"9. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πξνζσξηλή επηηξνπή ηεο Α.Α.Δ. δελ
ηεξήζεη ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, ε
νκάδα ηεο εηαηξείαο απνβάιιεηαη απφ ηo πξσηάζιεκα. Σε ζρεηηθή
δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεη ην Γ.. ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ,
κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηφ ζρεηηθήο
έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ."
*** Ζ παξ.9 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 16 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
10. Οη κεηνρέο πνπ απνθηψληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνηίκεζεο απφ ην ζπλδεφκελν κε ηε ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο
λφκνπ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα απηψλ, θαζψο θαη απφ ηα Μέιε ηνπ
ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, είλαη ακεηαβίβαζηεο γηα κηα ηξηεηία.
11. Ζ ίδξπζε Α.Α.Δ. ζπληειείηαη ππνρξεσηηθά ην αξγφηεξν δέθα (10)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο.
12. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηεξνχληαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
13. Οη Α.Α.Δ. κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην κε
θεθαιαηνπνίεζε νπνηαδήπνηε νθεηιήο ηνπο πξνο κεηφρνπο ή ηξίηνπο,
πάληνηε χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε απηψλ. Πξνο ηνχην απαηηείηαη απφθαζε
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Α.Α.Δ., πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ θ.λ.
2190/1920. Οη εθδηδφκελεο κεηνρέο ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ
θεθαιαηνπνηνχκελσλ νθεηιψλ. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ
παξφληνο ηζρχεη αλαιφγσο.
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Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

69
4

"Aξζξν 69
Mέηνxνη, Πεξηνξηζκνί ζηελ απφθηεζε κεηνρψλ,Απαγφξεπζε πνιπτδηνθηεζίαο
1. Μέηνρνη ησλ Α.Α.Δ. κπνξνχλ λα είλαη κφλν θπζηθά πξφζσπα ειιεληθήο
ηζαγέλεηαο, θνξείο ηνπ δεκνζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη εκεδαπέο εηαηξείεο ή άιια
εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Με ηα πξναλαθεξφκελα εκεδαπά
πξφζσπα εμνκνηψλνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα κε ηζαγέλεηα Κξάηνπο Μέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ή νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο
θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα
εγθαηάζηαζή ηνπο ζε έλα απφ ηα θξάηε απηά.
"1 α. Καη` εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1, θπζηθά πξφζσπα κε ηζαγέλεηα ηξίηεο
ρψξαο (εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο) κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεηνρέο Α.Α.Δ. κεηά απφ έιεγρν θαη
άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Ζ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ρνξεγεί ηελ αλσηέξσ άδεηα εθφζνλ θξίλεη φηη ν
ππνςήθηνο κέηνρνο πιεξνί ηνπο φξνπο γηα ηελ έγθπξε απφθηεζε κεηνρψλ Α.Α.Δ., παξέρεη πιήξε
ερέγγπα αμηνπηζηίαο θαη απνδεηθλχεη ηε λνκηκφηεηα πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξννξίδεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 77Α ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε
ηεο ελέξγεηα, ηδίσο:
α. Να αθνινπζεί θάζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξφζθνξε δηαδηθαζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
ππνςήθηνπ αγνξαζηή.
β. Να ζπιιέγεη, αμηνινγεί, παξαθνινπζεί θαη εμεηάδεη θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ
πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο απφ νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε ζε απηή πεγή, είηε εζληθή είηε ηεο
αιινδαπήο.
γ. Να δεηά ηε ζπλδξνκή θαη θάζε αλαγθαία ζχκπξαμε θαη ελεκέξσζε απφ θάζε πξνβιεπφκελε
απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην αξρή, φπσο ηδίσο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηελ Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο, θαη θάζε άιιε αληίζηνηρε αξρή ή ππεξεζία ηεο αιινδαπήο γηα ηε δηεξεχλεζε
ηπρφλ αζχκβαησλ (ππφπησλ ή αζπλεζψλ) δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλαιιαγψλ ηνπ ππνςήθηνπ
αγνξαζηή. Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αληινχληαη θαη απφ ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο.
δ. Να αξλείηαη ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αδείαο ή θαη λα αλαθαιεί απηή, ηδίσο ζε πεξίπησζε
ακθηβνιηψλ γηα ηελ αθξίβεηα ή θαηαιιειφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί ελψπηνλ ηεο
ζρεηηθψο κε ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ
αγνξαζηή ή ζε πεξίπησζε ππφλνηαο εκπινθήο ηνπ ζε παξάλνκε ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα.
Μεηαβίβαζε κεηνρψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν ηζαγέλεηαο ηξίηεο ρψξαο, ε νπνία δηελεξγείηαη πξηλ ηε
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, είλαη απνιχησο άθπξε."
***Ζ παξ.1α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
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2. Aπφθηεζε κεηνρψλ Α.Α.Δ. απφ εηαηξείεο επηηξέπεηαη κφλν,
α) Δάλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή εηαηξείεο πεξηνξηνκέλεο
επζχλεο, φηαλ ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, κε ηζαγέλεηα
ειιεληθή ή άιινπ Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.
β) Δάλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκεο εηαηξείεο, φηαλ νη κεηνρέο ηoπο είλαη
νλνκαζηηθέο θαη φινη νη κέηνxνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δάλ κέηνρνη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη
πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηζρχεη ν
πεξηνξηζκφο ηεο παξαπάλσ ππφ ζηνηρείν α` πεξίπησζεο. Δάλ κέηνxνη ηεο
αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο, ηφηε πξέπεη θαη απηψλ νη
κεηνρέο λα είλαη νλνκαζηηθέο θαη φινη νη κέηνρνί ηνπο λα είλαη θπζηθά
πξφζσπα κε ηζαγέλεηα ειιεληθή ή άιινπ Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη νχησ θαζ` εμήο.
"Γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ Α.Α.Δ. απφ εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα
παξάγξαθν, ηζρχνπλ ζηα πξφζσπα θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπο, ησλ λνκίκσλ
εθπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ κεηφρσλ θαη ησλ εηαίξσλ απηψλ ηα θσιχκαηα θαη νη
πεξηνξηζκνί ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3."
***Σν εληνο "" εδάθην κεηά ηελ πεξ.β` πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α
35/23-02-2012
"ηηο εηαηξείεο ησλ πεξηπηψζεσλ α` θαη β` κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ,
εθφζνλ έρνπλ άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ."
***Σν εληνο "" εδάθην ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20 παξ.2 ηνπ
Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
3. Δηαηξείεο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ εγγξάθνληαη
ζην εηδηθφ Βηβιίν κεηφρσλ Α.Α.Δ., κφλν χζηεξα απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ζηελ νπνία νθείινπλ πξνεγνπκέλσο λα
ππνβάινπλ:
α) πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν,
παηξψλπκν, δηεχζπλζε) ησλ κειψλ ηνπο, κέρξη θπζηθoχ πξνζψπνπ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
β) πίλαθα κε ηα πιήξε ζηνηρεία (φπσο παξαπάλσ) ησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή δηαρεηξηζηψλ ή άιισλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη
γ) βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ παξαπάλσ
ζηνηρείσλ.
Ζ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ρνξεγεί ηελ άδεηα, φηαλ απφ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία δελ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Μεηαβίβαζε κεηνρψλ Α.Α.Δ. ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή
εηαηξεία, ε νπνία δηελεξγείηαη πξηλ ρνξεγεζεί ε αλσηέξσ άδεηα, είλαη
απνιχησο άθπξε.
4. Ζ Α.Α.Δ. γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ θάζε
απφθηεζε κεηνρψλ ηεο απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ
ηελ ζρεηηθή εγγξαθή ζην εηδηθφ Βηβιίν κεηφρσλ ηεο.
5. Ζ Α.Α.Δ. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ νηθείν επαγγεικαηηθφ, ζχλδεζκν
αδηαθξίησο γηα θάζε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε
ζρεηηθή εγγξαθή ζην εηδίθφ Βηβιίν κεηφρσλ ηεο.
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6. Οη εηαηξείεο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηo
θεθάιαηo κηαο Α.Α.Δ. γλσζηνπνηνχλ ζε απηήλ κέζα ζε είθνζη εκέξεο
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, κέρξη θπζηθνχ πξνζψπoπ
πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθφ πίλαθα θαη βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
7. Ζ ΑΑΔ. γλσζηνπνηεί ζηνλ νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν θαη ζηελ
Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ θάζε κεηαβνιή, θαηά ηελ έλλνηα ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ,
κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηε ζπληέιεζε θάζε κεηαβνιήο.
8. Δλ ελεξγεία αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο
δηαηηεζίαο, δηακεζνιαβεηέο ηεο παξαγξφθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ παξφληνο,
ηδηνθηήηεο πξαθηνξείσλ πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ ή ζηνηρεκάησλ, νη ζχδπγνη
απηψλ θαη νη κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπο απαγνξεχεηαη, κε πνηλή
απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο, λα απνθηνχλ κεηoxέο Α.Α.Δ. ηνπ
αζιήκαηoο ζε ζρέζε κε ην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη αζιεηηθά ή
επαγγεικαηηθά.
9. Α.Α.Δ., κέηνρνο Α.Α.Δ., Μέιε ή δηνηθεηέο λνκηθνχ πξνζψπνπ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην Α.Α.Δ., θαζψο
θαη νη ζχδπγνη θαη νη κηρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ζπγγελείο φισλ ησλ παξαπάλσ
θπζηθψλ πξνζψπσλ, απαγνξεχεηαη, κε πνηλή απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο
δηθαηνπξαμίαο, λα απνθηνχλ ακέζσο ή εκκέζσο, φπσο, ηδίσο δηα παξέλζεησλ
πξνζψπσλ, κεηνρέο ή δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ή λα αλαιακβάλνπλ δηεπζπληηθά
θαζήθνληα άιιεο ΑΑΔ., ηνπ ηδίνπ ή άιινπ αζιήκαηνο.
Ωο απαγνξεπκέλε έκκεζε απφθηεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ζεσξείηαη θαη απηή πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ άιινπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή εηαηξείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξάγξαθνο 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ή ζηελ νπνία
ην ππνθείκελν ζηνπο σο άλσ πεξηνξηζκνχο πξφζσπν είηε θαηέρεη πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ θεθαιαίoπ ή ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ είηε ζπκκεηέρεη ζην φξγαλν δηνίθεζήο ηεο ή θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν
ζηε δηαρείξηζή ηεο είηε αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε
ιεηηνπξγία ηεο, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηεη ζε
απηήλ.
10. Γηαρεηξεζεηέο ή Μέιε νξγάλνπ δηνίθεζεο ή δηεπζπληηθά ζηειέρε
Α.Α.E., θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη νη κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ζπγγελείο
ηνπο, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείεο πνπ απνθηνχλ
δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ή λα αλαιακβάλoπλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα Α.Α.Δ.
απαγoξεχεηαη κε πνηλή απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο, λα άπνθηνπλ
ακέζσο ή εκκέζσο, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
κεηνρέο ή δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ή λα αλαιακβάλνπλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα
άιιεο Α.Α.Δ. ηνπ ίδηνπ ή άιινπ αζιήκαηνο. Ζ απαγφξεπζε απηή ηζρχεη θαη
γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είηε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε, είηε αζθνχλ
δηεπζπληηθά θαζήθνληα είηε είλαη Μέιε ησλ σο άλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή
εηαηξεηψλ πνπ απνθηνχλ δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ή αζθνχλ δηεπζπληηθά
θαζήθνληα κηαο Α.Α.Δ. Πξφζσπα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε Σ.Α.Α. ή είλαη Μέιε ή δηνηθεηέο ηέηνησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,
απαγνξεχεηαη, κε πνηλή απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο, λα
απνθηνχλ κεηνρέο ή λα αλαιακβάλνπλ δηαxεηξηζηηθά ή δηεπζπληηθά θαζήθνληα
Α.Α.Δ. άιινπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ σο
Μέιε ή δηνηθεηέο ζε λνκηθά πξφζσπα ή εηαηξείεο πνπ είλαη κέηνρνη κηαο
ηέηνηαο A.A.E..
11. Οη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 10, κε εμαηξεζε ηηο
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απαγoξεχζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ίδηεο ηηο Α.Α.Δ., δελ ηζρχνπλ φηαλ
πξφθεηηαη γηα απφθηεζε κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ δηνίθεζεο ή γηα ηελ αλάιεςε
δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ ζε άιιε Α.Α.Δ., ε νπνία ηδξχζεθε απφ ην ίδην
αζιεηηθφ ζσκαηείo θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ άζιεκα.
12. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξαβηαζζεί θάπνηα απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ κε ππαηηηφηεηα νξγάλσλ ηεο
Α.Α.Δ., ε νκάδα ηεο απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα, κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν επηιακβάλεηαη χζηεξα απφ έθζεζε
ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ή κεηά απφ πξνζθπγή φπoηνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ.
13. Οπνηνο κε πξφζεζε παξαβηάδεη ηηο απαγνξεχζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3,
6, 8, 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε θαη ρξεκαηηθή
πνηλή έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ.
Δμνπζηνδνηήζεηο ή ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κε ηα νπνία επηηπγράληαη
εηθνληθή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην κηαο ΑΑΔ. ή αληέγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο κεηνρψλ, ελερπξηάζεηο κεηνxψλ, ζπκβάζεηο
εληνιεο, παξαρσξήζεηο δηθαησκάησλ δηνηθεζεο θαη θάζε άιιε πξάμε πνπ άγεη
ζε θαηαζηξαηεγεζε ησλ δηαηάμεσλ, ησλ παξαγξάθσλ 8, 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, πάζρνπλ απφ απφιπηε αθπξφηεηα.
14. Οη πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη κε απηέο ηνπ άξζξνπ 69Α ηζρχνπλ θαη γηα ηα
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ απνθηήζεη κεηνρέο ή δηθαηψκαηα
δηνίθεζεο Α.Α.Δ. πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, νθείινπλ δε
λα έρνπλ ζπκκoξθσζεί κε απηέο έσο ηελ 31.12.2002. Με ηελ παξέιεπζε ηεο
εκεξνκελίαο απηήο ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηεξήζεη ηηο
αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ή εκπίπηνπλ ζηoπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο, εάλ είλαη
κέηνρνη Α.Α.Δ., δελ δηθαηνχληαη πιένλ λα κεηέρνπλ ή λα εθπξνζσπνχληαη ζε
νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ φξγαλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ, θαη νη κεηνρέο ηνπο δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ζπκκεηνρήο
ζηα εηαηξηθά θέξδε ή νπoηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα ή εμνπζία ελσ εάλ είλαη
δηαρεηξηζηέο, δηεπζπληέο ή φξγαλα δηνίθεζήο A.Α.Δ., εθπίπηνπλ
απηνδηθαίσο απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο απηέο, νη δε ηπρφλ ζπκβάζεηο πνπ
έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Α.Α.Δ. ζεσξνχληαη απνιχησο άθπξεο."
*** Σν άξζξν 69 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 17 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο 69Α
"Αξζξν 69Α
Δπηπιένλ πξνυπνζέζεηο γηα απφθηεζε πνζνζηψλ Α.Α.Δ.
1. Γηα κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ κε ηηο oπνίεο θάπνην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν "απνθηά ζπλνιηθά πνζνζηφ 2% θαη άλσ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο Α.Α.Δ."
απαηηείηαη πάληνηε πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο νπνίαο, εθηφο απφ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 69 ηνπ παξφληνο, ν απνθηψλ
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηθά
***Ζ θξάζε «απνθηά ζπλνιηθά πνζνζηφ 10% θαη άλσ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο Α.Α.Δ.»
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 18 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
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α) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπ ελεκεξφηεηα.
β) ζεσξεκέλα αληηγξαθα ησλ θνξνιoγηθψλ ηνπ δειψζεσλε ή ζε ζε
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνψπνπ, ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.
γ) Aληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ίδηνπ ή, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν, ησλ λφκηκσλ εθπξνζσπσλ ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ζηα
σο άλσ πξφζσπα δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα ησλ εδαθίσλ β΄ θαη γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο θαη
δ) Βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Φηιάζινπ Πλεχκαηνο φηη δελ έρεη ηηκσξεζεί ν
ίδηνο ή, ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο ή φηη έρνπλ εθηίζεη
ηπρφλ πνηλή πνπ ηνπο είρε επηβιεζεί.
2. Γηα κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ κε ηηο νπνίεο απνθηάηαη ζπλνιηθά πνζνζηφ
33% θαη άλσ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Α.Α.Δ. απφ θάπνην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1,
ππνβάιιεηαη θαη ηξηεηέο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, εγθεθξηκέλν απφ
αλεμάξηεηε εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ζπκβνχισλ, ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ Α.Α.Δ., αλακελφκελα απνηειέζκαηα
θαη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ απφθηεζε πνζνζηνχ 33% θαη άλσ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο Α.Α.Δ., ζπλνιηθά, απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, φηαλ ηα πξφζσπα απηά είηε είλαη κέρξη ηξίηνπ
βαζκνχ ζπγγελείο είηε πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο ζρέζε εξγαζίαο, ζχκβαζε
έξγνπ ή εληνιήο είηε είλαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 42ε παξάγξαθνο 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 είηε φηαλ ηα πξφζσπα απηά
ζπκθσλνχλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο κηαο Α.Α.Δ.
3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαπάλσ
παξαγξάθνπο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 77 Α ηνπ
παξφληνο."
*** Σν άξζξν 69Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο 70
Αξζξν 70
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εηαηξείαο ζε
πεξίπησζε αλφδνπ ηεο ζε
αλψηεξε θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο
1. ε πεξίπησζε αλφδνπ ηεο νκάδαο Α.Α.Δ. ζε αλψηεξε θαηεγνξία, ε
εηαηξεία έρεη ππνρξέσζε λα απμήζεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ην ειάρηζην φξην πνπ ηίζεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηήλ. Ζ αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσΘεί θαη ε αμία ησλ
κεηνρψλ λα έρεη θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
"2. Ζ νκάδα ηεο Α.Α.Δ. πνπ δελ ζπκκoξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξηαο
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ζηελ νπνία είρε αλέιζεη. Σε ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεη ην Γ..
ηνπ νηθεηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ζε απηφ ζρεηηθήο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Eπαγγεικαηηθνχ
Αζιεηηζκνχ".
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 19 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

71
1

Αξζξν 71
Δηζθνξά ζε είδνο - Πάγην κέξηζκα
1. Ζ θαηά ην άξζξν 66 ηνπ παξφληνο λφκνπ ρξήζε ηεο επσλπκίαο θαη ησλ
ινηπψλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, σο
ζηνηρείνπ ηεο επσλπκίαο ηεο Α.Α.Δ., ζεσξείηαη απηνδίθαηε, κε ηε ζχζηαζε
ηεο εηαηξείαο, εηζθνξά ζε είδνο θαη αληηπξνζσπεχεη ην δέθα ηνηο εθαηφ
(10%) ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Ζ εηζθνξά απηή ηειεί ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία
θαη κεηά ηε ζχζηαζε ηεο Α.Α.Δ. θαη άιια αζιεηηθά ηκήκαηα. Τπφ ηελ
πξνυπφζεζε απηήλ εθδίδνληαη ζηελ επσλπκία ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ θαη παξαδίδνληαη ζην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη νη νπνίεο είλαη πξνλνκηνχρεο κε δηθαίσκα
ςήθνπ κε ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ πξνλφκηα θαη ακεηαβίβαζηεο.
2. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο,
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ Θα πξνέιζεη
απφ ηελ αχμεζε απηήλ ζεσξείηαη φηη θαιχπηεη απηνδηθαίσο ην ηδξπηηθφ ηεο
εηαηξείαο αζιεηηθφ ζσκαηείν, ζην νπνίν θαη παξαδίδνληαη νλνκαζηηθέο
κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ πνζνχ ηεο
αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, σο αληάιιαγκα γηα ηελ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ
παξφληνο, εηζθνξά ηνπ. Ζ αμία ησλ κεηνρψλ, πνπ εθδίδνληαη θαηά ηα
αλσηέξσ ζηελ επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο
εγγξαθφκελνπο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αχμεζεο, κεηφρνπο, θαηά
ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθηψκελσλ απφ θαζέλα απφ απηνχο κεηνρψλ
ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ απηψλ.
3. Οη αλαθεξφκελεο ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
κεηνρέο είλαη πξνλνκηνχρεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθ. β. ηεο παξ. 1 θαη
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη
Δηδηθφηεξα ηα πξνλφκηα απηφ ζπλίζηαληαη : α) ζηελ απφιεςε πξν ησλ
θνηλψλ κεηνρψλ ηνπ θαηά ην άξζξν 45 ηνπ θ.λ. 2190/1920 πξψηνπ
κεξίζκαηνο θαη ζηελ πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο θαηφρνπο
πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θεθαιαίνπ απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο εηαηξηθήο
πεξηνπζίαο θαη β) ζηελ απφιεςε απφ ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν
ζηαζεξνχ πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ θαζαξψλ θαηά ρξήζε
εηζπξάμεσλ ηεο εηαηξείαο απφ αγψλεο. Ωο θαζαξέο εηζπξάμεηο λννχληαη νη
πξαγκαηνπνηνχκελεο ζηνπο θάζε θχζεσο αγψλεο ηεο εηαηξείαο, φπσο απηέο
πξνθχπηνπλ απφ ην νηθείν θχιιν εθθαζάξηζεο θαη χζηεξα απφ έιεγρν ηεο
δηνξγαλψηξηαο. Αλ ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο εηαηξείαο ζε νξηζκέλε
εηαηξηθή ρξήζε είλαη ηφζα, ψζηε ην ζπλνιηθψο θαηαβιεηέν κέξηζκα ζην
ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν λα ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξφκελν πάγην
κέξηζκα, ηφηε ην ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα ζηε δηαθνξά.
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4. Γηα ηα απνθηψκελα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεξίζκαηα ην
αζιεηηθφ ζσκαηείν απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο.
"5. Aπαγoξεχεηαη ε παξνρή κε ην θαηαζηαηηθφ Α.Α.Δ. νπνηνπδήπνηε
πξνλνκίνπ ζε κεηνρέο ηεο, πιελ ησλ πξνλνκίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ
άξζξν."
*** Ζ παξ.5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο 72
Αξζξν 72
Απνζεκαηηθφ
1. Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη θαηά εηαηξηθή ρξήζε, απφ ηα θαζαξά θέξδε
ηεο εηαηξείαο, γηα ηε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ αλέξρεηαη
ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ θεξδψλ. Ζ ππνρξέσζε
γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ πθίζηαηαη αλεμάξηεηα ηνπ χςνπο
ηνπ απνζεκαηηθνχ ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο.
2. Σα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εηαηξεία ιφγσ κεηαγξαθήο αζιεηψλ
ηεο απαγνξεχεηαη λα δηαλεκεζνχλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ πξηλ εθπιεξσζνχλ νη
ππνρξεψζεηο απηήο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ή ηξίηνπο.
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Αξζξν 73
Τπνθαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο
θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
1. Κάζε εηαηξεία κε ηελ ίδξπζή ηεο, θαη ρσξίο άιιε νπνηαδήπνηε
δηαηχπσζε, ππνθαζίζηαηαη ζε φια ηα ελνρηθά δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ηηο
ελνρηθέο ππνρξεψζεηο, ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, νη νπνίεο είηε
είραλ αλαιεθζεί είηε δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σ.Α.Α. ή
απφ άιιν έγγξαθν θαη πξνθχπηνπλ απφ ηα επίζεκα Βηβιία ηνπ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ ή Σ.Α.Α. πξνο ην Γεκφζην, θάζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ππνθαηάζηαζε νη ελνρηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
2. Δθθξεκείο δίθεο ζηα πξναλαθεξφκελα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ζπλερίδνληαη επ` νλφκαηη ηεο εηαηξείαο, ε νπνία λνκηκνπνηείηαη
ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά, ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ηεο δίθεο.
3. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2)
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ην Γ.. ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε
γεληθή ζπλέιεπζε κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο
ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ
πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ.
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Αξζξν 74
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Δηαηξηθή ρξήζε
1. Σν ηδξπηηθφ ηεο εηαηξείαο αζιεηηθφ ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα
δηνξηζκνχ ελφο (1) κέινπο ζην Γ.. ηεο εηαηξείαο. Σν δηθαίσκα απηφ
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Α Δ. θαη ηειεί
ππφ ηελ πξνυπφΘεζε φηη ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν δηαηεξεί ζε
ιεηηνπξγία θαη κεηά ηε ζχζηαζε ηεο Α.Α.Δ. θαη άιια αζιεηηθά ηκήκαηα.
Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο θαηαζηαηηθήο ξήηξαο αξθνχλ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ. 2190/1920,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
2. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέινο Γ.. αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο
πξφζσπν ζην νπνίν έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαζδήπνηε κνξθήο
πεηζαξρηθή πνηλή, πιελ απηήο ηεο επίπιεμεο, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ θνξέο
κέζα ζε δχo (2) ζπλερή έηε θαη κε ζπλνιηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ
(4) κελψλ, γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηεο αζιεηηθήο
γεληθά λνκνζεζίαο. Σν θψιπκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχεη θάζε θνξά
γηα κηα πιήξε ηξηεηία απφ ηελ επηβνιή ηεο δεχηεξεο πνηλήο. ε πεξίπησζε
πνηλήο έθπησζεο απφ ην εηαηξηθφ αμίσκα, ην θψιπκα αξρίδεη κεηά ηελ
έθηηζε ηεο πνηλήο.
3. Ζ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. Σα Μέιε ηνπ Γ.. είλαη
επαλεθιέμηκα θαη ειεπζέξσο αλαθιεηά.
4. Ζ ρξήζε ηεο εηαηξείαο αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη
ηελ 30ή Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ εηνπο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ
ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Δηδηθά ε πξψηε, κεηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ρξήζε δηαξθεί έσο ην
ηέινο ηεο επφκελεο, ηνπ ρξφλνπ ίδξπζεο, ρξήζεο.
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Αξζξν 75
Δπνπηεία - Διεγρνο
1. Οη Α.Α.Δ. επνπηεχνληαη :
α) απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο σο πξνο ηε ζχζηαζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο,
β) απφ ηνλ " Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ" γηα ηα ινηπά ζέκαηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν.
"γ) απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν".
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*** Οη ιέμεηο "απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ" ηνπ εδαθ. β΄
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο ιέμεηο "απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ"
σο άλσ θαη ην εδάθ.γ΄πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
2. Σν κεηξψν ησλ Α.Α.Δ. ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα θεληξηθή ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7β. παξ. 8 ηνπ θ.λ.
2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
"3. Ο θαη` άξζξν 36 θαη επφκελα ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ηαθηηθφο έιεγρνο
θαη ν θαη` άξζξν 40 θαη επφκελα ηνπ ηδίνπ λφκνπ έιεγρνο ησλ Α.Α.Δ.
αζθείηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή, ζχκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηνλ ηζνινγηζκφ αλαγξάθεηαη μερσξηζηά ν
ινγαξηαζκφο "Σακεηαθέο Γηεπθνιχλζεηο Μεηφρσλ" . ρεηηθέο πξνβιέςεηο γηα
ηα παξαπάλσ δηαιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζην θαηαζηαηηθφ θάζε Α.Α.Δ. "
"4. Ο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ δχλαηαη λα δψζεη εληνιή γηα δηελέξγεηα
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ελ γέλεη ινγαξηαζκψλ Α.Α.Δ. απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο.
5. Σν ηδξπηηθφ κηαο Α.Α.Δ. αζιεηηθφ ζσκαηείν λνκηκνπνηείηαη λα
πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ελέξγεηα ελψπηνλ θάζε
δηθαζηεξίνπ ή αξρήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε
ηε ιεηηνπξγία ηεο."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ θαη νη παξ. 4 θαη 5 πξνζηέζεθαλ
κε ην άξζξν 21 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
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Αξζξν 76
πγρσλεχζεηο Α.Α.Δ.
1. Δπηηξέπεηαη κεηά απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ε
ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ Α.Α.Δ. πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο,
ζχκθσλα κε ηηs δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ "εθφζνλ ηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα εδξεχνπλ εληφο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο. Γηα
ηε ζπγρψλεπζε κεηαμχ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αιιαγή έδξαο ή
επσλπκίαο, απαηηείηαη θαη ε ξεηή ζπλαίλεζε ησλ ηδξπηηθψλ ησλ Α.Α.Δ. αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ"
**Οη εληνο "" θξάζεηο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 16 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012.
2. Κάζε είδνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, κεηαμχ ησλ ηδξπηηθψλ αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ θαη ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ΑΑ Δ. εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη λα
δεζκεχνπλ ηα ηδξπηηθά αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ηε κεηά ηε ζπγρψλεπζε
πξνθχπηνπζα Α.Α.Δ., πξνζδηνξίδνληαη δε εηδηθφηεξα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο.
3. Ζ Α.Α.Δ. πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ
επσλπκία θαη ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο
ouγρσλεπφκελεο Α.Α.Δ. ή, κεηά απφ άδεηα ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, κε
νπνηαδήπνηε επσλπκ{α ή δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. Ζ νκάδα ηεο Α.Α.Δ. πνπ πξνθχπηεη
κεηά ηε ζπγρψλεπζε εληάζζεηαη απηνδηθαίσο ζηελ αλψηεξε αγσληζηηθή θαηεγνξία,
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ζηελ νπνία έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κία ηνπιάρηζηπνλ απφ ηηο
νκάδεο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ Α.Α.Δ.
4. Γηα ηε ζπγρψλεπζε Α.Α.Δ. απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε επηxεηξηκαηηθνχ ζρεδίνπ
ζπκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 69Α ηνπ παξφληνο,
θαζψο θαη ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα θαζεκηά απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο
Α.Α.Δ.
α) πηζηνπνηεηηθφ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο.
β) Βεβαίσζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ.
γ) Δθζεζε απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο κε ηε ρξήζε ησλ θνηλά παξαδεθηψλ
κεζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
*** Σν άξζξν 76 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 22 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

76α
2
1

***ΠΡΟΟΥΖ:χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 νξίδεηαη
φηη:"1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 76Α ηνπ λ. 2725/ 1999, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν
17 ηνπ λ. 3262/ 2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 3372/2005, ε νπνία
παξαηάζεθε κε ην άξζξν 19 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 3708/2008, παξαηείλεηαη γηα ηξία έηε απφ ηε
ιήμε ηεο."
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ην άξζξν 19 παξ.1 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008,νξίδεηαη
φηη:
"1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 76Α ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3262/2004 (ΦΔΚ 173 Α`) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3372/2005 (ΦΔΚ 187 Α`) πεξί απνηίκεζεο
ηεο αμίαο ησλ αζιεηψλ ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, παξαηείλεηαη γηα κία
δηεηία απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
" Άξζξν 76Α
Απνηίκεζε αμίαο αζιεηψλ
"1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 παξ. 1 πεξ. γ` ηνπ θ. λ.
2190/1920
θαη γηα πεξίνδν κηαο ηξηεηίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζην
ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ Α.Α.Δ., ζπλππνινγίδεηαη θαη` εμαίξεζε θαη ε
πιαζκαηηθή αμία ησλ αζιεηψλ ηεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλά ρξήζε θαη εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο, απφ πεληακειή επηηξνπή κε ζεηεία δηάξθεηαο δχν εηψλ,
ζπγθξνηνχκελε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδεηαη
ην χςνο ηεο πιαζκαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ θάζε Α.Α.Δ. δηαβηβάδεηαη απφ ηελ
σο
άλσ επηηξνπή ζηε Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγηζζεί ζηα ίδηα
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θεθάιαηα, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 παξ. 1 πεξ.
γ` ηνπ θ.λ. 2190/ 1920."
***Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3372/2005
(ΦΔΚ Α 187/2005)
2. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Aλάπηπμεο, έλαλ
εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη "έλαλ εθπξφζσπν ηεο νηθείαο
δηνξγαλψηξηαο αξρήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ - πνδνζθαίξνπ,
θαιαζνζθαίξηζεο ή πεηνζθαίξηζεο θαηά πεξίπησζε" θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Π..Α.Π. ή ηνπ
Π..Α.Κ. "ή ηνπ Π.Α..Α.Π.." θαηά πεξίπησζε, νξηδφκελνη αληίζηνηρα απφ ηνλ νηθείν
επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ή ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα.
***Ζ θξάζε "έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΔΠΑΔ ή ηνπ ΔΑΚΔ θαηά πεξίπησζε" αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ
θαη ζηε θξάζε «έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Π..Α.Π. ή ηνπ Π..Α.Κ.» πξνζηέζεθαλ νη ιέμεηο «ή ηνπ
Π.Α..Α.Π..» κε ην άξζξν 17 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
3. Με ηελ παξαπάλσ απφθαζε ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε, ηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, νξίδεηαη ε
απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ δαπάλε ηεο απνδεκίσζεο βαξχλεη ηνπο
επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο.
"4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιαζκαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ θάζε Α.Α.Δ., πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε είλαη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκβφιαην ππέξ ηνπ αζιεηή θαη ππέξ
ηεο Α.Α.Δ. ή ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ απ` φπνπ πξνήιζε, ε δηάξθεηα ηνπ
ζπκβνιαίνπ, ε ειηθία ηνπ αζιεηή, ν αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζηνπο επίζεκνπο αγψλεο
ηεο νκάδαο ηνπ, ν αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ηνπ ζηνπο αγψλεο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ
Αλδξψλ, Διπίδσλ θαη Νέσλ, ε πεηζαξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα πνζά ησλ λφκηκσλ
απνδνρψλ ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία απφ ηελ Α.Α.Δ. ζηελ νπνία αλήθεη. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο
παξαγξάθνπ 1, νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ, θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία ή ηπρφλ επηπιένλ θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιαζκαηηθήο
αμίαο ησλ αζιεηψλ."
***Ζ παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3372/2005
(ΦΔΚ Α 187/2005)
[5. Ζ ππεξαμία ησλ αζιεηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε απηψλ
θαηαρσξείηαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ κε δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ
κε νλνκαζία "16.91 Τπεξαμία Απνηίκεζεο Αζιεηψλ", ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ
ηνπ Παζεηηθνχ "41.07 Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ" κε δεκηνπξγία λένπ ηξηηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ κε νλνκαζία "Γηαθνξά
Απνηίκεζεο Αζιεηψλ", ηνπ Λνγηζηηθνχ Οδεγνχ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ
Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ απφ ηηο Π.Α.Δ. (ΦΔΚ 786 Β `/1988).
Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ππεξαμία αζιεηψλ δελ ππφθεηηαη ζε απνζβέζεηο.
6. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε σο φλσ Δπηηξνπή πξέπεη λα
έρεη νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο έσο ηηο 15.11.2004.]"
***Οη παξ.5 θαη 6 θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ.4γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3372/2005
(ΦΔΚ Α 187/2005)
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*** Σν άξζξν 76α πξνζηέζεθε κε ην άξζξ.17
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι.ΤΑ 44048/2004 (ΦΔΚ Β΄ 1671), πεξί θαζνξηζκνχ
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο απηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ
πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αζιεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 76Α
ηνπ Ν.2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.
3262/2004.
-----------------------------------------------------------***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι.ΤΑ 45217/2004 (Β΄ 1694) πεξί νξηζκνχ ακνηβήο κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο απνηίκεζεο αμίαο Αζιεηψλ (ζχκθσλα κε ην Ν.3262/2004,
άξζξν 17).

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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Αξζξν 77
Eπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ
1. πληζηάηαη Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δπηηξνπή) ε νπνία έρεη
ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 77Α ηνπ παξφληνο, θαζψο θάζε άιιε
πνπ ζα ηεο αλαζέζεη ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ κε απνθαζή ηνπ.
2. Ο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ αζθεί ηελ επoπηεία, σο πξνο ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα,
ηεο Δπηηξνπήο. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ΑΘιεηηζκνχ δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ
γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο, θαζψο θαη ρψξν γηα ηε ζηέγαζή ηεο.
3. Ζ Eπηηξνπή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, θαηαξηίδεη εηήζην
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ. Οη
δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Eπηηξνπήο βαξχλoπλ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,
θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 49 θαη 53 ηνπ παξφληνο.
4. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη
απαξηίδεηαη απφ έλαλ επίηνπην αλψηαην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ, βαζκνχ πκβνχινπ
ηεο Eπηθξαηείαο ή αληίζηνηρνπ βαζκνχ θαη άλσ, σο Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη έμη Μέιε σο αθνινχζσο:
α) Δλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή Α.Δ.Η. ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ελ ελεξγεία ή νκφηηκν.
β) Δλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή Α.Δ.Η νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέvoπ, ελ
ελεξγεία ή νκφηηκν.
γ) Δλα δηθεγφξν παξ` Αξείσ Πάγσ κε εκπεηξία ζε ζέκαηα εηαηξεηψλ
δ) Δλα δηθεγφξν παξ` Αξείσ Πάγσ κε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ.
ε) Δλαλ πηπρηνχxo Α.Δ.Η. νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, κε άδεηα αζθήζεσο
νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.
ζη) Δλα πξφζσπν θχξνπο κε εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ.
Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο,
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νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απηέο ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα. Οη
αλαπιεξσηέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ κεηέρνπλ ρσξίο ςήθν ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηεο Δπηηξνπήο, εθφζoλ δελ αλαπιεξψλνπλ ηα αληίζηνηρα ηαθηηθά Μέιε φηαλ απηά
απνπζηάδνπλ πξνζσξηλά ή θσιχνληαη. Με απνθαζή ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
κπνξεί λα αλαζέηεη εηδηθά θαζήθνληα ζηνπο αλαπιεξσηέο, νπφηε νη ηειεπηαίνη
κεηέρoπλ ζηε ζπλεδξίαζε κε ςήθν, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπ
ηαθηηθνχ κέινπο. Ζ ζεηεία ηνπ θάζε αλαπιεξσηή είλαη ίζε κε ηε ζεηεία ηνπ
αληίζηνηρνπ ηαθηηθνχ.
5. Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη κε ζεηεία. Ζ ζεηεία
ηνπο είλαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κηα κφλν θνξά.
6. Γελ κπoξεί λα δηνξηζζεί κέινο ηεο Δπηηξνπήο:
α) Βνπιεπηήο, Τπνπξγφο, Τθππνπξγφο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Yπνπξγείνπ ή
απηνηεινχο Γεληθήο Γξακκαηείαο.
β) Οπνηνο είλαη ή έρεη δηαηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία πξηλ απφ ην δηνξηζκφ
ηνπ πεληαεηία κέινο ή φξγαλν δηνίθεζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ ίδξπζε Α.Α.Δ.
ή Σ.Α.Α., κέηνρνο, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληήο,
δηαρεηξηζηήο ή λνκηθφο ζχκβνπινο ζε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α, θαζψο θαη φπνηνο, θαηά
ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλδεφηαλ κε ζχκβαζε έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ
ή εληνιήο κε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή ηδξπηηθφ ζσκαηείν.
γ) Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη θψιπκα απφ 10 αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
7. Δθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, φπνηνο,
κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ:
α) Απνθηά κία απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζχκθσλα κε
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
β) Αζθεί έκκηζζα ή άκηζζα νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή ηδησηηθή επαγγεικαηηθή ή
επηxεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ή απνθηά δξαζηεξηφηεηα πνπ, θαηά ηελ Κξίζε ηεο
Δπηηξνπήο, δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ κέινπο ηεο
Δπηηξνπήο. Γηα ηελ χπαξμε ή κε αζπκβίβαζηνπ απνθαίλεηαη ε Δπηηξνπή κεηά απφ
αθξφαζε ηνπ ελ ιφγσ κέινπο ηεο, ηε δε ζρεηηθή δηαδηθαζία θηλεί ν Πξφεδξνο
ηεο Δπηηξνπήο, είηε απηεπαγγέιησο, είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ κέινπο ζην
πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ελδέρεηαη λα ζπληξέρεη ην αζπκβίβαζην, είηε χζηεξα απφ
αίηεκα ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε, ζηηο δε ζπλεδξηάζεηο γηα ηε ιήςε ηεο
απέρεη ην κέινο ζην νπνίν αθνξά ε εμέηαζε ηνπ αζπκβίβαζηνπ.
8. Ο Πξφεδξνο, ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο ππνβάιινπλ
θαη` έηνο ζηνλ αξκφδην Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηελ πξνβιεπφκελε απφ
ην Ν. 2429/1996 (ΦΔΚ 155 Α΄) δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
9. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψv θαη Πνιηηηζκνχ
θαζνξίδεηαη ε θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο ζεκεξηλέο δηαηάμεηο απνδεκησζε πνπ
θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξφεδξν θαη ζηα Μέιε ηεο Eπηηξξπήο, θαζψο θαη ζηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαζΟξίδεηαη θαη νπνηνδήπνηε ζέκα ακνηβψλ
θαη απνδεκηψζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν απαζρνιεί ε
Δπηηξνπή.
10. Με θαλνληζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Με
ηνλ θαλνληζκφ απηφ, πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε, σο ηδηαίηεξεο ππεξεζηαθήο
κνλάδαο ηεο Δπηηξνπήο, ηκήκαηνο ειεγθηψλ.
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11. Ζ Eπηηξνπή κπνξεί λα αλαζέηεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή ηερληθνχο
ζπκβνχινπο ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ. Με θνηλή απθαξαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξνχλ λα
απνζπψληαη ζηελ Δπηηξνπή ππάιιεινη ππνπξγείσλ ή Ν.Π.ΓΑ θαηά παξέθθιηζε απφ
θάζε άιιε δηάηαμε.. Ζ κηζζνδνζία ησλ απνζπψκελσλ βαξχλεη ηεο ππεξεζίεο απφ
ηηο νπνίεο απνζπψληαη, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε θαηαβνιή επηπιένλ ακνηβψλ,
απνδεκηψζεσλ θ.ι.π. κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2470/1997. Ο
ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ νξγαληθή
ηνπο ζέζε, γηα θάζε ζπλέπεηα.
12. Mε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα
ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, νξίδνληαη ε εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα
ρνξεγήζεη γηα ην ηξέρνλ πξσηάζιεκα 10 πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 77 Α ηνπ παξφληνο. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, νη
ινηπέο αξκνδηφηεηέο ηεο αζθνχληαη απφ ην Διεγθηηθφ πκβνχιηνηνπ άξζξνπ 77Α
ηνπ Ν.2725/1999, φπσο ίζρπε πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Eπηηξνπήο, ην αλσηέξσ Διεγθηηθφ
πκβνχιην απηνδηθαίσο θαηαξγείηαη, ππνθαζηζηάκελν πιήξσο απφ ηελ Δπηηξνπή.
*** Σν άξζξν 77 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 23 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

77Α
6
1
2

Aξζξν 77Α
Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ
1. Ζ επηηξνπή, εθηφο απφ φζα εηδηθά νξίδνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο
α) Διέγρεη ηηο Α.Α.Δ., ηα Σ.Α.Α., θαζψο θαη θάζε ζρεηηδφκελν θαζ`
oηνλδήπνηε ηξφπν καδί ηνπο πξφζσπν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ ζε εθηέιεζε ηνπ εθδηδφκελσλ θαλνληζηηθψλ
πξάμεσλ.
β) Γηελεξγεί δηαρεηξηζηηθφ θαη ινγηζηηθφ έιεγρν ζηηο Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α.
θαη εξεπλά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ελ γέλεη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη
ηδηαίηεξα πξνο ηνλ νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη
ακεηβφκελνπο αζιεηέο, ηνπο πξνπνλεηέο, ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν θαη ηα
γπκλαζηήξηα.
γ) Διέγρεη ηνπο νηθείνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, γηα ηα πνζά κε ηα
νπνία επηρνξεγνχληαη.
δ) Απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. θαη ζε πξφζσπα
θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ζρεηηδφκελα κ` απηφ θαη δίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο
δεκνζηφηεηα ζε απηήο.
ε) Υνξεγεί ηηο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ απηνχ.
ζη) Καηαγγέιιεη ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηηο
αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξxέο
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δ) Δπηβάιιεη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ
απηνχ.
ε) Δθδίδεη Οδεγίεο πξνο ην ζθνπφ εληαίαο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ
παξφληνο.
ζ) Γλσκνδνηεί γηα θάζε ξχζκηζε πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη,
χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ή απφ αίηεκα ησλ νηθείσλ
νκνζπνλδηψλ ή επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ.
η) πληάζζεη ην Φεβξνπάξην θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο
ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, ζηελ νπνία επηζεκαίλνληαη θαη νη
ηπρφλ ελδεηθλπφκελεο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο. Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ
Αλφπηπμεο. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα δψζεη θαη άιινπ είδνπο δεκνζηφηεηα ζηελ
έθζεζε.
2. "Ζ Δπηηξνπή δηελεξγεί ηαθηηθφ έιεγρν ηνλ Ηνχλην θάζε έηνπο, θαζψο θαη έθηαθην χζηεξα απφ
παξαγγειία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ή απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο θαηά πεξίπησζε
Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α."
***Σν εληνο "" εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 19 παξ.4
ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ή ππαιιήινπο πνπ έxoπv
δηαηεζεί ή απνζπαζζεί ζ` απηήλ, εηδηθά πξνο ηνχηo εληεηαικέλνπο απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.
Με απφθαζή ηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα αλαζέηεη απεπζείαο ηε δηελέξγεηα
ειέγρσλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ
ινγηζηψλ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε
δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη λα αλαθνηλψλεη
ζηηο εθάζηνηε αξκφδηεο αξxέο, ή ππεξεζίεο ή πεηζαξρηθά ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα
νπνηνδήπνηε γεγνλφο δεκηνπξγεί ππφλνηεο γηα ηέιεζε παξάλνκσλ πξάμεσλ, ηδίσο
ηνπ Ν. 2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α΄).
Ζ Δπηηξνπή κεηά απφ θάζε έιεγρν ζπληάζζεη έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά
ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, ζην Γ.. ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ θαη
ζε απηνχο ηνπο νπνίνπο αθνξά ν έιεγρνο. Ζ Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο
παξαβάζεσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πεξηιάβεη ζηελ έθζεζε ηεο θαηά ηελ θξίζε
ηεο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηπρφλ δηνηθεηηθέο, δηαρεηξηζηηθέο,
πεηζαξxηθέο ή πνηληθέο επζχλεο ησλ ειεγρνκέλσλ. Οη πην πάλσ απνδέθηεο ηεο
έθζεζεο έρνπλ ππνρξέσζεο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην αξγφηεξν, λα ηε
δηαβηβάζνπλ ζην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ γηα
ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ λφκηκσλ θπξψζεσλ. Ο θάζε είδνπο έιεγρνο ηεο
Δπηηξνπήο δηελεξγείηαη θαη νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
παξαγγειία ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ. Ζ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ ή ε
πιεκκειήο έθζεζε ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν αληηθαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, αλεμάξηεηα ηεο ηπρφλ πεηζαξρηθήο ή άιιεο επζχλεο
ηνπο. Σα πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε
νπνηνπδήπνηε Βηβιίνπ, ινγαξηαζκνχ, εγγξάθνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ θξίλνπλ
απαξαίηεην.
Ζ άξλεζε παξνρήο εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο νηθείνπο επαγγεικαηηθνχο
ζπλδέζκνπο, ηηο Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα πoπ δηψθεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο, ελψ γηα ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θαη
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γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ ή ησλ ΑΑΔ ή ησλ Σ.Α.Α. θαη
πνηληθφ, πνπ δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ
φξγαλν επηβάιιεη ζηελ ειεγρφκέλε Α.Α.Δ. ή ην Σ.Α.Α. πνπ αξλείηαη λα παξάζρεη
ζηνπο ειεγθηέο ηα αλαγθαία ζηνηρεία, ηελ πνηλή ηεο απνβνιήο απφ ην
πξσηφζιεκα.
3. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θάζε Α.Α.Δ. ή Σ .Α.Α.
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ νηθεία δηνξγαλψηξηα αξρή, πηζηνπνηεηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο πεξί ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξoβιέπoληαη απφ ηνλ παξφληα
λφκν.
"Ζ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηεο, δελ ρνξεγεί ην αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθφ ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο ζνβαξψλ ή θαζ` ππνηξνπήλ παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ,
γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο άξλεζεο παξνρήο
ζηνηρείσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή. ην δεκφζην ζπκθέξνλ εκπίπηνπλ ηδίσο νη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην,
ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ε ηήξεζε ησλ φξσλ λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ
κεηφρσλ ησλ Α.Α.Δ., ε πξνέιεπζε ησλ πφξσλ ησλ κεηφρσλ ησλ Α.Α.Δ. θαη ησλ Α.Α.Δ. πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Α.Α.Δ.. Ζ ζπλδξνκή φξνπ πνπ πιήηηεη ην δεκφζην
ζπκθέξνλ κλεκνλεχεηαη εηδηθά ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο."
***Σν εληνο "" δεχηεξν εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 19 παξ.3
ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
«ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2725/1999, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε κε
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ πεξί ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ.
2725/1999 θαη αθνξνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ εθδίδεη
πφξηζκα ειέγρνπ πιήξσο αηηηνινγεκέλν, ην νπνίν δηαβηβάδεη ζηελ νηθεία Οκνζπνλδία, ε νπνία
πξνθαιεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηεο ΑΑΔ ή ηνπ ΣΑΑ πνπ ππέπεζε ζηελ παξάβαζε, ζχκθσλα κε ηνλ
Πεηζαξρηθφ Κψδηθα πνπ πξνβιέπεη πνηλέο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο.
Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην πεηζαξρηθφ δίθαην ηεο Οκνζπνλδίαο, πξέπεη λα είλαη
εζαεί αλάινγεο κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, επηθπιαζζνκέλσλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λ. 2725/1999 ρξεκαηηθψλ πνηλψλ.»
*** Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 41 παξ.1 Ν.4061/2012,
ΦΔΚ Α 66/22.3.2012.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ.9 άξζξν 19 (ξχζκηζε νθεηιψλ Α.Α.Δ.,Σ.Α.Α. θιπ)
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173,νξίδεηαη φηη:
"9. Γηα ηηο Π.Α.Δ., Κ.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. πνπ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο
ηνπ παξφληνο φξζξνπ, ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.), εηδηθφ
γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2004-2005,εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ
3 ηνπ φξζξνπ 77 Α. ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε ζε απηφλ κε ην
άξζξν 24 ηνπ λ. 3057/2002, κε ηελ ππνβνιή ζε απηήλ επίζεκνπ αληηγξάθνπ ηεο
αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο. Τ. θαη ζην Η.Κ.Α. γηα ηελ
ππαγσγή ηνπο ζηε ξχζκηζε, εθφζνλ ηεξνχληαη νη ινηπέο πξνππνζέζεηο ηνπ λφκνπ.
Δάλ νη παξαπάλσ Π.Α.Δ., Κ.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ζηε ζπλέρεηα δελ νινθιεξψζνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο ξχζκηζεο, ππφθεηληαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ".
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Με ην άξζξν 17 παξ.4 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006,
νξίδεηαη φηη:
"4. Γηα ηηο Καιαζνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (Κ.Α.Δ.) πνπ δηθαηνχληαη
ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα ηεο Α 1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Καιαζνζθαίξηζεο ε
πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3057/2002 θαη κε ην άξζξν 16 ηνπ λ.
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3262/2004, νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ
Αζιεηηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 77 Α ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 3057/2002, εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ".
4. Πέληε εκέξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε Α.Α.Δ. ππνβάιιεηαη ζηελ
Δπηηξνπή, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Α.Α.Δ., ν πίλαθαο ησλ
κεηφρσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ` απηήλ, κε ηα ζηνηρεία ησλ ηπρφλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηνλ πίλαθα θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
Eπίζεο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Δπηηξνπή, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Α.Α.Δ.
α) Σα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ πεξί
ζπγθξφηεζεο απηνχ ζε ζψκα, παξαίηεζεο κέινπο, εθινγήο vένπ κέινπο ζε πιήξσζε
θελσζείζαο ζέζεο, θαζψο θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ δηαρείξηζεο ή εθπξνζσπεζεο,
εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο.
β) Σα πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Α.Α.Δ. εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο πλέιεπζεο.
γ) πκβάζεηο ζχλαςεο ή παξνρήο δαλείνπ, εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο.
δ) πκβάζεηο κε ηηο νπνίεο αλαηίζεληαη δηθαηψκαηα δηνίθεζεο θαη
εθπξνζψπεζεο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ζπκβάζεηο πξφζιεςεο ζπκβνχισλ ή παξνρήο
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θάζε είδνπο, εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο.
ε) Κάζε είδνπο ζπκβάζεηο πνπ ε Α.Α.Δ. ζπλάπηεη κε ηα ηδξπηηθά αζιεηηθά
ζσκαηεία, ρνξεγνχο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ή γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο
θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ παξφληνο, εληφο 5 εκεξψλ
απφ ηε ζχλαςή ηνπο.
ζη) Σηο ζπκβάζεηο κε αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο, εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ζχλαςή
ηνπο.
Ε) Καηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο ζην ηέινο θάζε
εκεξνινγηαθνχ κήλα.
5. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε Δπηηξνπή, πέξαλ ησλ φζσλ
πξνβιέπνληαη ξεηά ζηνλ παξφληα λφκν, δηθαηνχηαη λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη
νπνηνδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο άιιν ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.
Γηθαηνχηαη επίζεο, ζε πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, ζπκκεηνρήο ζε αχμεζε
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, παξνρήο δαλείσλ θαη ελ γέλεη ρξεκαηηθψλ θαηαβνιψλ
νπνηνπδήπνηε είδνπο δηεξεπλά ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ δηθαηνινγείηαη επαξθψο ε
πξνέιεπζή ηνπο, λα κελ ρνξεγεί ή λα αλαθαιεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα
λφκν άδεηεο, εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ή λα επηβάιιεη σο θχξσζε ηελ
απαγφξεπζε άζθεζεο φισλ ησλ δηθαησκάησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ
ή δηνηθεηηθψλ εμνπζηψλ νξγάλσλ Α.Α.Δ., αλεμάξηεηα απφ ηελ επίιεπζε άιισλ
ζπλεπεηψλ ζχκθσλα κε ην λφκν.
6. ε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα
λφκν, ε Δπηηξνπή, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ άιιεο ζπλέπεηεο, επηβάιιεη ζηνπο
παξαβάηεο πξφζηηκo απφ xίιηα (1.000) έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ,
αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε κεηά
απφ αθξφαζε ηνπ ππεπζχλνπ.

- 128 -

Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ επηδίδνληαη ζηνλ παξαβάηε θαη ζπληζηνχλ
εθηειεζηφ ηίηιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπληάζζνληαη απφ ηε βεβαηνχζα Αξρή νη
ηίηινη είζπξαμεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Γ. 16/1989 (ΦΔΚ 6
Α΄), πνπ απνζηέιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζνδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). Σα παξαπάλσ πνζά
ησλ πξνζηίκσλ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο.
7. ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ, ε Δπηηξνπή, αλεμάξηεηα απφ ηελ
επηβνιή ή κε πξνζηίκνπ, κπνξεί λα ηάζζεη ζχληνκε πξνζεζκία γηα ηελ άξζε ηεο
παξάβαζεο, ηδίσο φηαλ ε παξάβαζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο ακέιεηαο ή είλαη
εληειψο ειαθξά.
8. Οη επηδφζεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο γίλνληαη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο κε θξνληίδα ηεο Γ.Γ.Α., ηζρχνπλ δε θαη γη` απηέο φζα ηζρχνπλ
γεληθά γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ Γεκνζίνπ.
9. Οιεο νη απνθάζεηο, εθζέζεηο θαη ινηπέο πξάμεηο ηεο Δπηηξνπήο
θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
10. Γηθαίσκα γλψζεο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο,
νη νηθείεο νκνζπνλδίεο, νη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη, ηα ηδξπηηθά αζιεηηθά
ζσκαηεία, θαζψο θαη νη παλειιήληνη ζχλδεζκνη ακεηβφκελσλ αζιεηψλ, εθηφο αλ
ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, ηνπο νπνίνπο πξέπεη ζπγθεθξηκέλα λα αλαθέξεη ε
Δπηηξνπή ζηελ απνξξηπηηθή ηεο αίηεζεο απφθαζή ηεο.
11. Κάζε δεκφζηα Αξρή παξέρεη ηε ζπλδξνκή ηεο ζηελ Δπηηξνπή θαη ηδίσο ζηνπο
ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
*** Σν άξζξν 77α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 24 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

78
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2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`
ΚΟΗΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Αξζξν 78
Γηαρεηξηζηηθέο ππνρξεψζεηο Α.Α.Δ. θαη Σ.Α.Α.
"1. Οη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α. νθείινπλ λα ππνβάιινπλ, ην αξγφηεξν δεθαπέληε
(15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζηελ Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ηνλ πξν ππνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο λέαο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηζνζθειηζκέλν θαη ζεσξεκέλν απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ
ειεγθηή ινγηζηή.
Οη Α.Α.Δ. καδί κε ηνλ πξνππνινγηζκφ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ θαη
εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, χςνπο ίζνπ κε
ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνππνινγηδφκελσλ εμφδσλ θαη ιήμεσο ηεο ηζρχνο ηεο
έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή
επηζηξέθεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε λέα αγσληζηηθή
πεξίνδν.
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Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αθνξά ζηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Α.Α.Δ., πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θαηαπίπηεη
ππέξ απαηηήζεσλ θαηά ζεηξά αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ ή άιισλ ηξίησλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηειεζίδηθεο απo~ζεηο ησλ επηηξνπψλ επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ
φξζξνπ 95 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή άιινπο εθηειεζηνχο ηίηινπο, άιισο ππέξ ηνπ
εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ φξζξνπ 27 ηνπ λ. 2843/2000 (ΦΔΚ 219 Α`) κε απφθαζε
ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ.
Σα πνζφ πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ σο άλσ εηδηθφ ινγαξηαζκφ δηαηίζεληαη σο
επηρνξήγεζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ζηνλ νηθείν ζχλδεζκν
επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ ή ζε κεκνλσκέλνπο ελ ελεξγεία ή κε αζιεηέο πνπ έρνπλ
αλάγθε βνήζεηαο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηίζεηαη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,25% ησλ εζφδσλ ηνπ ΠΡΟΠΟ, πνπ
θαηαλέκνληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ φξζξνπ 102 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με ηελ
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα νξίδεηαη ε κεξηθή
ή νιηθή Kαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο
παξαβίαζεο. Aλακφξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνχ επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε, είλαη δε
ππνρξεσηηθή εάλ ηα έμνδα πνπ πξνθχπηoπv κεηά απφ θάζε κεηαγξαθηθή πεξίνδν
ππεξβαίλνπλ ηα αξρηθψο πξνππνινγηζζέληα. ηελ πεξίπησζε απηή νη Α.Α.Δ.
νθείινπλ λα ππνβάινπλ ακέζσο, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ηνλ
αλακνξθσκέλν πξν ππνινγηζκφ ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ καδί κε
ζπκπιεξσκαηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή, χςνπο ίζνπ κε ην 10% ηεο αχμεζεο ησλ
πξνππνινγηζζέλησλ εμφδσλ. ε θφβε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηάπησζεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εάλ απηφ ζπκβεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ, ε Α.Α.Δ. ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο
λέα ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή, δηαθνξεηηθφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ
3 ηνπ άξζξνπ 77 Α ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ ν πξν ππνινγηζκφο θαη ε αληίζηνηρε
εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαηίζεληαη δεθαπέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ."
"Σν πνζνζηφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, νξίδεηαη, πξνθεηκέλνπ πεξί
Α.Α.Δ. ηεο Α1 θαηεγνξίαο θαιαζνζθαίξηζεο, ζην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηά θαηψηαην φξην ζηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ."
***Σν εληνο "" ηειεπηαίν εδάθην ζηε παξ.1 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.3 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
*** Ζ παξ.1,φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 25 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.16
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Με ην άξζξν 17 παξ.4 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006,
νξίδεηαη φηη:
"4. Γηα ηηο Καιαζνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (Κ.Α.Δ.) πνπ δηθαηνχληαη
ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα ηεο Α 1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Καιαζνζθαίξηζεο ε
πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3057/2002 θαη κε ην άξζξν 16 ηνπ λ.
3262/2004, νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ
Αζιεηηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 77 Α ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 3057/2002, εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ".
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"2. Οη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ λα έρνπλ εμνθιήιήζεη φιεο ηηο ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο
νθεηιέο ηνπο πξνο ηηο νηθείεο νκνζπνλδίεο, ηνπο ππεξθείκελνπο ζπλδέζκνπο,
ηνπο αζιεηέο ηνπο πνπ απαζρνινχλ ή έρνπλ απαζρoιήζεη, ηνπο πξνπνλεηέο, ην
ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν θαη ηα γπκλαζηήξηα θαη νη νπνίεο έρνπλ
επηδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 96.
*** Ζ παξ.2 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 25 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
"3. Οη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α. ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθφχ
Αζιεηηζκνχ, ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο,
αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά
ην ακέζσο πξνεγνχκελν δηάζηεκα." ηνλ Πίλαθα απηφλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ζπγθεθξηκέλσο νη πεγέο εζφδσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο θαηά θαηεγνξία
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Δηδηθά νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηαθηηθέο θαη
έθηαθηεο παξνρέο πξνο ηνπο αζιεηέο αλαιχνληαη θαη νλνκαζηηθφ θαηά αζιεηή.
*** Σν πξψην εδάθην ηεο παξ.3 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 25
Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
4. Ζ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ζπλεπάγεηαη ηελ
αθαίξεζε ησλ βαζκψλ κηαο (1) λίθεο γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο θαη γηα φζν
ρξφλν δηαξθεί ε παξάβαζε.
"5. Α.Α.Δ. νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ζε
θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.
2947/2001 (ΦΔΚ 228 Α΄) θαη εθφζoλ δελ έρνπλ ζπζηαζεί νη λέεο αζιεηηθέο
εηαηξείεο, ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα θαη ηηο ινηπέο
αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηηο πνρξεψζεηο εθείλεο, πνπ
είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην θαζεζηψο ζην νπνίν βξίζθνληαη."
*** Ζ παξ.5 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 25 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
«6. Δηδηθφηεξα γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2004-2005 ζην άζιεκα ηνπ
πνδνζθαίξνπ, σο έλαξμε απηήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο.»
***Ζ εληφο " " λέα παξ.6 πξνζηέζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3259/2004 (ΦΔΚ Α΄ 149).
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Αξζξν 79
Γλσζηνπνίεζε ρξεκαηηθψλ θαηαβνιψλ
1. Οη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηνχλ ζην
νηθείν Διεγθηηθφ πκβνχιην ηα θάζε είδνπο ρξεκαηηθά πνζά πνπ
θαηαβφιινληαη ζε απηφ κε νπνηαδήπνηε κνξθή (πξνζσξηλή ηακεηαθή
δηεπθφιπλζε, άηνθν δάλεην θιπ.) απφ Μέιε ηεο δηνηθεζήο ηνπο ή κέηνρν ή
νπνηνλδήπνηε ηξίην.
2. Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη εγγξάθσο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
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α) ηελ απφθαζε ηνπ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηνπο αξκφδηνπ νξγάλνπ, γηα ηελ
απνδνρή ηεο ρξεκαηηθήο θαηαβνιήο,
β) ην είδνο, ην χςνο, ην ζθνπφ θαη ηνλ ηπρφλ ρξφλν εμφθιεζεο ηνπ
πνζνχ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν ην θαηέβαιε.
3. Αλ δελ γλσζηνπνηεζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην,
επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ, γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ, ην Σ.Α.Α. ή ε
Α.Δ.Δ. θαη ηα Μέιε ηεο δηνίθεζήο ηνπο.
*** ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 2725/1999 νη ιεμεηο
"ζην νηθείν Διεγθηηθφ πκβνχιην" αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο "ζηελ
Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ" κε ην άξζξν 26 Ν.3057/2002, ΦΔΚ
Α 239/10.10.2002
"4. Σν ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε κηα Α.Α.Δ. απφ Μέιε ηεο
δηνίθεζεο ή κεηφρνπο απηήο ιφγσ δαλείνπ ή σο ηακεηαθή δηεπθφιπλζε
απαγνξεχεηαη λα μεπεξλνχλ ην 20% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Πνζά
πνπ θαηαβάιινληαη έλαληη κειινληηθήο απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο
θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ απηφ, απαγνξεχεηαη φκσο λα
επηζηξαθνχλ ζηνπο θαηαβάιινληεο."
*** Ζ παξ.4 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.26 Ν.Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002
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Αξζξν 80
πλέπεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε Α.Α.Δ.
ή Σ.Α.Α. πξνζψπσλ πνπ θεξχρζεθαλ έθπησηα
ηνπ αμηψκαηφο ηνπο
ηηο Α.Α Δ θαη ηα Σ.Α.Α. πνπ αλέρνληαη ηε ζπκκεηνρή ζηα φξγαλα
δηνίθεζήο ηνπο πξνζψπσλ πνπ ήηαλ Μέιε νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη θεξχρζεθαλ
έθπησηα ηνπ αμηψκαηφο ηνπο κε ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ησλ βαζκψλ κηαο
λίθεο γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
παξάιεηςε.
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Αξζξν 81
Σήξεζε εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ απφ
Α.Α.Δ. θαη Σ.Α.Α.
"1. Οη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ζε
αλαγλσξηζκέλε θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, ινγαξηαζκφ
θίλεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ,
κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, δηελεξγνχληαη θαη΄
απνθιεηζηηθφηεηα νη θαηαβνιέο ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ θαη εμφδσλ
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ηνπο."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.27 Ν.Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002
2. Οη Α Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ αληίγξαθν
ηεο θίλεζεο ηνπ παξαπάλσ ινγαξηαζκνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν ζην νηθείν Διεγθηηθφ πκβνχιην θαη
ζηε Γ.Γ.Α., φηαλ απηά δεηεζνχλ.
*** Με ηελ παξ.2 άξζξ.27 Ν.Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002,
νξίδεηαη φηη:
"ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 2725/1999 νη ιέμεηο "ζηo
νηθείo Διεγθηηθφ πκβνχιην" αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο "ζηελ
Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ".
3. Ζ άξλεζε ρνξήγεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
ζπλεπάγεηαη, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε άξλεζε απηή, ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ
απφ πεληνθφζηεο ρηιηάδεο (500 000) έσο έλα εθαηνκκχξην (1.000.000)
δξαρκέο γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο.
4. Ζ πιεξσκή ησλ εμφδσλ δηελεξγείηαη κε επηηαγή. Δπηηξέπεηαη ε ηήξεζε
ινγαξηαζκνχ εθηφο Σξαπέδεο κε αλψηαην φξην ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ
εθαηνκκπξίσλ (4.000 000) δξαρκψλ ζε κεληαία βάζε. Απφ ην ινγαξηαζκφ
απηφλ αληηκεησπίδνληαη πιεξσκέο κφλν γηα δαπάλεο ηξερνχζεο θχζεσο.
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"Αξζξν 82
Δπηβνιή πνηλψλ
Οη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 78, 80 θαη 81 ηνπ παξφληνο λφκνπ
επηβάιινληαη απφ ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν επηιακβάλεηαη
χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή έθζεζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 77Α."
*** Σν άξζξν 82 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.28 Ν.Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002,
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"Αξζξν 83
1. Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θσιχκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ηε ζέζε ηνπ σο νξγάλνπ
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δηνίθεζεο Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α ή σο δηαρεηξηζηή Σ.Α.Α. Ζ έθπησζε απηή
δηαπηζηψλεηαη κε απνθάζε ηνπ νηθείνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ.
2. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδεηαη
θαη γηα ηα πξφζσπα πνπ είλαη Μέιε δηνίθεζεο Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή ηνπο έρεη
αλαηεζεί ε δηαρείξηζε Σ.Α.Α. ή είλαη κέηνρνη Α.Α.Δ. κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ ελφο ηνηο εθαηφ (1%) ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. ε
πεξίπησζζε πνπ ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ζπκκεηνρήs αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξεία ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο βαξχλεη ηα Μέιε θαη ηνπο δηνηθεηέο ηνπο. ε φιεο ηηο σο άλσ
πεξηπηψζεηο ε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνβάιιεηαη απαξαηηήησο θαη,
ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ε νπνία έρεη ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε φιεο ηηο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ αξκφδηνπ Aληεηζαγγειέα ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ, ηηο νπνίεο αζθεί απνθιεηζηηθά δηα ηνπ Πξνέδξνπ".
3. Οη Λ.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α., κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο, ππνβάινπλ πξνο ηελ Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ
75 Α΄) θάζε κέινπο ηεο δηνίθεζήο ηνπο, ζηελ νπνία δειψλεηαη 6n δελ ζπληξέρεη
ζην πξ69σπφ ηνπο θαλέλα θψιπκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξφληα λφκν γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηνίθεζε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή γηα ηελ αλάζεζε ζε απηνχο ηεο
δηαρείξηζεο Σ.Α.Α. θαη κέζα ζε έλα (1) κήλα ππνβάινπλ αληίγξαθν ηνπ πνηληθνχ
ηνπο κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ
κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Α.Α.Δ. ή ηνπ Σ.Α.Α., ελψ ηζρχεη θαη αλαθνξηθά κε
πξφζσπα ηα νπνία κε απφθαζε ή κε ηελ αλνρή ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ή κε
oπνηφλδήπνηε άιιν ηξφπν αζθνχλ νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ή έξγν πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε ή ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ ζην πιαηζην
νπνηαζδήπνηε έλλνκεο ζρέζεο ή δεκφζηαο εθδήισζεο έζησ θαη εάλ απηή αζθείηαη
άηππα ή πεξηζηαζηαθά.
4. Aλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 77Α ηνπ παξφληνο,
ε κε ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, ηεο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ή ηνπ
αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απηνδίθαηε έθηπσζε απφ ην
νηθείν δηνηθεηηθφ αμίσκα ή ζέζε θαη ηελ απνζηέξεζε ησλ νηθείσλ εμνπζηψλ. Ζ
έθηπσζε δηαπηζηψλεηαη ή ε απνζηέξεζε επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, χζηεξα απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ
Αζιεηηζκνχ.
5. Δάλ ε Α.Α.Δ. ή ην Σ.Α.Α. δελ ζπκκνξθσζεί ζηελ πην πάλσ απφθαζε ηνπ
δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο, ε νηθεία νκφδα απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα κε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ.
*** Σν άξζξν 83 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.29 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
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Αξζξν 84
Ζιεθηξνληθή αλακεηάδνζε
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θαη δηαλνκή αγψλσλ

"1. Κάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ., έρεη ην δηθαίσκα λα επηηξέπεη
έλαληη ακνηβήο:
α) Σε ξαδηνθσληθή ή ηειενπηηθή κεηάδνζε ή ηελ αλακεηάδνζε, κε νπνηαδήπνηε
ηερληθή κέζνδν ή κέζν, αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη ζχκθσλα
κε ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο γεπεδνχρνο.
β) Σελ εγγξαθή ή ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θαηά ηελ πεξίπησζε α΄ αζιεηηθψλ
δηνξγαλψζεσλ ή ζεγκηνηχπσλ απηψλ, κε θάζε κέζν θαη γηα νπνηνλδήπνηε πιηθφ
θνξέα.
γ) Σε ζέζε ζε θπθινθνξία ηνπ πιηθνχ ηεο αλαπαξαγσγήο θαηά ηελ πεξίπησζε β΄
κε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο, κε εθκίζζσζε ή κε δεκφζην δαλεηζκφ.
Οη εηδηθά αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα
φζνλ αθνξά ηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ησλ εζληθψλ νκάδσλ θαη ησλ αγψλσλ
θππέιινπ Διιάδνο."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.30 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
2. Κάζε γεπεδνχρν αζιεηηθφ ζσκαηείν, γεπεδνχρνο Α.Α.Δ., γεπεδνχρν Σ.Α.Α. ή
αζιεηηθή νκνζπνλδία γηα αγψλεο εζληθψλ νκφδσλ θαη θππέιινπ Διιάδνο
δηθαηνχηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, κε ηειενπηηθνχο ή
ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, απνθιεηζηηθψλ ή κε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ
δηθαησκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απαγνξεχεηαη ε
κεηαβίβαζε ζε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ησλ δηθαησκάησλ πνπ
απνθηήζεθαλ κε απνθιεηζηηθή άδεηα εθκεηάιιεπζεο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλενε
ηνπ ζσκαηείνπ, ηεο Α.Α.Δ., ηνπ Σ.Α.Α. ή ηεο νκνζπνλδίαο. Οη ζπκβάζεηο ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δεζκεχνπλ ην, θαηά ηνπο νηθείνπο
θαλνληζκνχο, θηινμελνχκελν ζσκαηείν, Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α..
"3. Ο ξαδηνθσληθφο ή ηειενπηηθφο ζηαζκφο πνπ απνθηάεη δηθαηψκαηα
απνθιεηζηηθήο κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθoπο, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελo
ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ ζηαζκφ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2328/1995 (ΦΔΚ 159 Α΄) θαη ηνπ Ν. 2684/1998 (ΦΔΚ 275 Α΄),
φπσο ηζρχνπλ απηνί θάζε θνξά, καγλεηνζθνπεκέλα ή καγλεηνθσλεκέλα ζηηγκηφηππα
θαη΄ επηινγή ηνπ αηηνχληνο, δηάξθεηαο κέρξη ηξηψλ ιεπηψλ ζπλνιηθά, γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα δειηία εηδήζεσλ. H αλακεηάδνζε ησλ ζηηγκηφηππσλ απηψλ
πεξηνξίδεηαη γηα θάζε εκέξα δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε ηξεηο κεηαδφζεηο ησλ ηξηψλ
ιεπηψλ ε θαζεκία επί ηνπ ζπλνιηθνχ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κηαο ψξαο.
["ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην Δζληθφ πκβνχιην
Ραδηνηειεφξαζεο κπνξεί λα επηβάιεη, εθηφο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ νηθεία
λνκνζεζία δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ηελ θχξσζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ άζθεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο αλακεηάδνζεο ζηηγκηνηχπσλ γηα ηελ επφκελε εκέξα δηεμαγσγήο
αγψλσλ, εθαξκνδνκέλεο αλαιφγσο θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
2644/1998."]
***Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.30 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
***Σν εληφο "" ηει.εδάθην ηεο παξ.3 φπσο απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3057/2002 αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε
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ηελ παξ.7 ηνπ άξζ.22 θαη θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
Ν.3166/2003 (ΦΔΚ Α 178)
4. Οη γεπεδνχρνη (Α.Α.Δ., Σ.Α.Α. ή ζσκαηεία) δηθαηνχληαη λα κεηαβηβάδνπλ κε
εηδηθή έγγξαθε άδεηα ζηηο ελψζεηο, ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο ή ζηηο
νκνζπνλδίεο πνπ αλήθνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηνξγαλψλνπλ θαηά
πεξίπησνε ην πξσηάζιεκα. Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ απηψλ δελ επηηξέπεηαη λα
ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε. Αλ κεηαβηβαζζεί ε πην πάλσ άδεηα, ζε
επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ή νκνζπνλδία, νη θνξείο απηνί δελ επηηξέπεηαη λα
ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο ησλ δηθαησκάησλ κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ
ηεζζάξσλ (4) εηψλ.
5. Αλ έρεη ζπζηαζεί ζην ζσκαηείν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
Σ.Α.Α., νη πξάμεηο δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 έσο 4 ηζπ
παξφληνο αζθνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηνίθενεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Σ.Α.Α.. ε
θάζε άιιε πεξίπησζε αζθνχληαη απφ ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ.
6. Ζ άδεηα κεηάδνζεο αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ εζληθψλ νκάδσλ πξνηείλεηαη απφ
ηηο νηθείεο νκνζπνλδίεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο
παλειιήληαο εκβέιεηαο ειεχζεξεο ιήςεο. Αλ ε πξφηαζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο
δελ γίλεη απνδεθηή απφ θαλέλα ηδησηηθφ ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ ζηαζκφ
παλειιήληαο εκβέιεηαο, ειεχζεξεο ή κε ιήςεο, ε Διιεληθή Ραδηνθσλία θαη
Σειεφξαζε Α.Δ. ππνρξενχηαη λα κεηαδψζεη ηνλ αγψλα, θαηαβάιινληαο ζηελ
νκνζπνλδία ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ εζφδσλ ηεο απφ ηε κεηφδνζε ησλ
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ησλ
εκηρξνλίσλ, θαζψο θαη ησλ πέληε πξψησλ ιεπηψλ ηεο ψξαο (5`) πνπ πξνεγνχληαη
ηεο έλαξμεο θαη αθνινπζνχλ ηε ιήμε ηνπ αγψλα.
7. Με θνηλή απφθανε ησλ Τπνπξγψλ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,
Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, κέζα ζην πξψην
δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ θάζε έηνπο, θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο δηεζλψλ,
εζληθψλ ή ηνπηθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή
θνηλσλία. Γηα ηηο εθδειψζεηο απηέο εμαζθαιίδεηαη ζην θνηλφ ε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζήο ηνπο απφ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ειεχζεξεο ιήςεο κέζσ νιηθήο ή
κεξηθήο δσληαλήο θάιπςεο ή νιηθήο ή κεξηθήο αλακεηάδνζεο.
"8. Απφ ηηο ακνηβέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ αζιεηηθά πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία ή
πνδνζθαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείο απφ ηελ εθκεηάιιεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ
δηθαησκάησλ, ε Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκν ζπνλδία (E.Π.Ο.) ιακβάλεη πνζνζηφ
πέληε ηνηο εθαηφ (5%) θαη ε Eλσζε Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
(Δ.Π.Α.Δ.), αλ πξφθεηηαη γηα ακνηβέο Π.Α.Δ., ιακβάλεη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ
(2%). Απφ ηηο αληίζηνηρεο κε ηηο αλσηέξσ ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ αζιεηηθά
ζσκαηεία θαιαζνζθαίξηζεο ή Kαιαζνζθαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ή ΣΑΚ, ε
Διιεληθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο (Δ.Ο.Κ) ιακβάλεη πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ
(3%) θαη ν Δ..Α.ΚΔ., αλ πξφθεηηαη γηα ακνηβέο Κ.Α.Δ. ησλ νπνίσλ νη νκάδεο
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Α 1 θαηεγνξία θαιαζνζθαίξηζεο, ιακβάλεη πνζνζηφ νθηψ ηνηο
εθαηφ (8%).
Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαηαβάιινληαη απφ ην
ξαδηνθσληθ6 ή ηειενπηηθφ ζηαζκφ απεπζείαο ζηνπο ινηπνχο δηθαηνχρνπο (Δ.Π.Ο.,
Δ.Π.Α.Δ., Δ.Ο.Κ, Δ..Α.ΚΔ.), ηαπηφρξνλα κε ηηο θαηαβνιέο πξνο ηα ζσκαηεία ή
Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ., θαη ζε αληηζηνηρία κε θαζεκία απφ ηηο θαηαβνιέο. ε
πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ε νηθεία
νξγαλψηξξηα αξρή κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ
ππφρξενπ ηειενπηηθνπ ή ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ζηνπο xψξνπο δηεμαγσγήο ησλ
αγψλσλ αγψλσλ.
Οιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν δηελεξγνχληαη ζε θαζέλαλ
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απφ ηνπο αλσηέξσ δηθαηνχρνπο απνθιεηζηηθά κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε
εληνιέο πιεξσκήο ή δίγξακκεο επηηαγέο. Κάζε είδνπο αληέγγξαθα είλαη απνιχησο
άθπξα."
*** Ζ παξ.8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 άξζξ.30 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
9. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πιελ ηεο παξαγξάθνπ 8,
αλαηξέρεη απφ 4.1.1999.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ.5 άξζξ.12 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α
152/19.7.2006,νξίδεηαη
φηη:
"5. Σα ιακβαλφκελα πνζνζηά απφ ηηο ακνηβέο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 84
ηνπ
λ. 2725/1999, θαζνξίδνληαη γηα κελ ηελ `Δλσζε Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο, ζε δχν
ηνηο εθαηφ (2%), ιακβαλφκελν απφ ηηο ακνηβέο ησλ Π.Α.Δ. Α` Δζληθήο
Καηεγνξίαο, γηα δε ηελ `Δλσζε Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο, ζε δέθα ηνηο
εθαηφ (10%), ιακβαλφκελν απφ ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Β` θαη Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο".
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηηο παξ.7,8 θαη 9 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999,
νξίδεηαη φηη:
"7. Ζ κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999,
φπσο
ηζρχεη, θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη αζιεηηθήο λνκνζεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ
απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, πνπ
αθνξνχλ:
α) ηηο θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
β) ηηο ινηπέο θξαηηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα, γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ κε αθνξκή ηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο,
γ) θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο,
δ) ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ
έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπο ή κηζζσκέλεο.
Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλαζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
λ. 2725/1999.
8. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ηεο αλ παξαγξάθνπ,
αλαζηέιινληαη, ηδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26
παξάγξαθνο 1, 50, 51, 54 παξ. 2, θαη 84 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηέο
ηζρχνπλ.
9. Ζ άξζε ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
ζπληειείηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ελαξκφληζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, εθδηδνκέλε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ, θαηά ην άξζξν 52 ηνπ
λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηζρχεη, Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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ΥΔΔΗ ΑΘΛΖΣΖ ΜΔ ΣΜΖΜΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ
ΑΘΛΖΣΩΝ Ζ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Αξζξν 85
Αζιεηήο κε ακνηβή - Δπαγγεικαηίαο αζιεηήο
1. Αζιεηήο κε ακνηβή είλαη εθείλνο πνπ ζπλδέεηαη κε αζιεηηθφ ζσκαηείν
πνπ δηαηεξεί Σ.Α.Α. κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα παξνρή
αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ.
2. Δπαγγεικαηίαο αζιεηήο είλαη εθείλνο πνπ ζπλδέεηαη κε Α.Δ.Δ., κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ.
3. Καη` εμαίξεζε, αζιεηήο κε ακνηβή ή επαγγεικαηίαο αζιεηήο αλάινγα,
είλαη θαη εθείλνο ν νπνίνο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
4. Ζ πην πάλσ ζχκβαζε εξγαζίαο αζιεηή κε ακνηβή ή επαγγεικαηία αζιεηή
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ λφκνπ
απηνχ.
5. Γηα ηελ εθπιήξσνε ησλ ζθνπψλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αζιεηψλ, θαηά
θιάδν άζιεζεο, θαζηεξψλεηαη σο έζνδφ ηνπο, επηρνξήγεζε απφ ηε Γ.Γ.Α. ζε
εηήζηα βάζε, θαη` αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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"Αξζξν 86
Ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ -`Οξηα απηψλ
1. Οη θάζε είδνπο ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ (ζε
ρξήκα ή ζε είδνο) θαζνξίδνληαη ειεχζεξα κε ην ζπκβφιαην, πνπ ππνγξάθεηαη
κεηαμχ απηψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο εηαηξίαο ή Σ .Α.Α. αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Με
ην ίδην ή φκνην ζπκβφιαην θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ
σο
άλσ ακνηβψλ, ζχκθσλα κε ηα φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ
άξζξνπ 87 ηνπ παξφληνο. Δηδηθά νη ηπρφλ ακνηβέο ζε είδνο απνηηκψληαη ζε
ρξήκα, ην πνζφλ ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην.
2. Σν εηήζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θάζε είδνπο ακνηβψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
επαγγεικαηηψλ ή ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ ηεο θάζε εηαηξίαο ή Σ.Α.Α. θαζνξίδεηαη
απφ ηελ εηαηξία ή ην Σ.Α.Α. θαη δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην εδνκήληα
ηνηο εθαηφ (70%) ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο ή ηνπ Σ.Α.Α..
ην
σο άλσ ζπλνιηθφ χςνο ησλ ακνηβψλ δελ ππνινγίδνληαη νη ηπρφλ δαπάλεο, πνπ
θαηαβάιινληαη ζην ζχιινγν απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ν αζιεηήο.
3. ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε εηαηξίαο ή Σ .Α.Α. αλαγξάθεηαη ππφ
ίδην θσδηθφ αξηζκφ ην αθξηβέο ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή
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ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
4. Δηαηξία ή Σ.Α.Α., πνπ ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή έλσζε,
πνπ αλήθεη, πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7.
5. Καη` εμαίξεζε εηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη νκάδεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο επξσπατθέο
δηνξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην φξην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ
θαη κέρξη ην πνζνζηφ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ εζφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ,
γηα ην έηνο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο σο άλσ δηνξγαλψζεηο. ηελ πεξίπησζε
δηαηήξεζεο ηεο ππέξβαζεο ζε επφκελα έηε, πνπ δελ ζπκκεηέρεη ε νκάδα ζηηο
επξσπαίθέο δηνξγαλψζεηο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζηελ `Δλσζε πξφζηηκν πνπ
νξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 γηα θάζε έηνο.
6. Απαγνξεχεηαη ζηηο εηαηξίεο ή ζηα Σ.Α.Α. ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, θαζψο
θαη ζηνπο κεηφρνπο ή ηα Μέιε απηψλ ή ζε θάζε ηξίην ε θαηαβνιή ζηνπο αζιεηέο
έθηαθησλ παξνρψλ (ζε ρξήκα ή ζε είδνο) πιένλ ησλ, θαηά ην παξφλ άξζξν, ξεηά,
θαζνξηδνκέλσλ ζην ζπκβφιαην ηνπ αζιεηή. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ ζπκθσλνχληαη
κεηαμχ ζσκαηείνπ πνπ δηαηεξεί Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. θαη αζιεηή, ππέξ ηνπ
ηειεπηαίνπ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαηαβάιινληαη, εθφζνλ δελ
ππάξρεη επλντθφηεξε γα ηνλ αζιεηή ξχζκηζε, σο εμήο: ην έλα ηξίην (1/3)
ακέζσο
κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηα ππφινηπα δχν ηξίηα (2/3) ζε ηζφπνζεο
δφζεηο θαηαλεκφκελεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ. Οη πάζεο θχζεσο θαηαβνιέο
πξνο ηνπο αζιεηέο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε
εληνιέο πιεξσκήο ή δίγξακκεο επηηαγέο.
7. Ζ παξάβαζε ησλ νξηζκψλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππαίηηαο εηαηξίαο ή Σ .Α.Α. πξνζηίκνπ, ην χςνο θαη ε
δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηεο νηθείαο `Δλσζεο.
8. Οπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ εηαηξίαο ή Σ .Α.Α. θαη
αζιεηή ε νπνία ζπλάπηεηαη, πέξα απφ ην ζπκβφιαην θαη αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα
ηνπ
παξφληνο άξζξνπ είλαη απνιχησο άθπξε θαη νπδέλ έλλνκν απνηέιεζκα παξάγεη "
*** Σν άξζξν 86 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 21 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

87
9
1

Αξζξν 87
Καλνληζκφο ζρέζεσλ ζσκαηείσλ θαη αζιεηψλ
1. Με θνηλή ζπκθσλία ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ηεο
νηθείαο νινκέιεηαο ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Α. ή, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ησλ Α.Α.Δ θαη ηνπ Γ..
ηνπ νηθείνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ησλ αζιεηψλ, θαηαξηίδεηαη,
θαλνληζκφο πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ αζιεηψλ
κε ακνηβή ή επαγγεικαηία αζιεηή κε ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ή ηηο Α.Α.Δ.

- 139 -

Δηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληζκφ πξέπεη λα ξπζκίδνληαη :
α) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αζιεηή κε
ακνηβή ή ηνπ επαγγεικαηία αζιεηή,
β) ν ηχπνο ηνπ ζπλαηπφκελνπ κεηαμχ αζιεηή θαη αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή
Α.Α Δ ζπκβνιαίνπ, ε δηαδηθαζία ζχλαςήο ηνπ, θαζψο θαη νη φξνη, νη
πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο, δηαθνπήο ηεο ιχζεο ηνπ,
γ) ηα θαηψηεξα φξηα θαη νη θάζε είδνπο παξνρέο πξνο ηνπο αζιεηέο θαη
ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπο (ηαθηηθέο, έθηαθηεο, επηδφκαηα Υξηζηνπγέλλσλ
θαη Πάζρα, επίδνκα αδείαο, εκέξα εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο θ.ιπ.),
δ) νη ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηψλ απέλαληη ζηα αζιεηηθά ζσκαηεία ή ηηο
Α.Α.Δ., θαζψο θαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζήο ηνπο,
ε) νη ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζε βάξνο εξαζηηέρλε αζιεηή πνπ
ζπκπιεξψλεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δελ
ζπκκνξθψλεηαη ζηελ ππνρξέσζε πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 90,
ζη) ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξνο ηεο ηξηεηίαο,
δ) θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα
Δηδηθφηεξα ζηελ παξνρή ηεο εηήζηαο άδεηαο πξέπεη λα ππάξρεη θαηά ην
δπλαηφλ πξφβιεςε φηη απηή ζα είλαη ζπλερήο.
2. Ο θαλνληζκφο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ
Τπνπξγνχ. Σπρφλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ επηιχνληαη κε
ηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. Ζ θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ εμαληιείηαη ζηελ επίιπζε ησλ θαηά
ηα αλσηέξσ δηαθσληψλ.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ παξφληνο κπνξεί λα θαηαγγέιινληαη
απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κεηά ηε ζπκπιήξσνε ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε
εθαξκνγήο ηνπο. Ζ θαηαγγειία ηνπ θαλνληνκνχ γίλεηαη ηξεηο (3) κήλεο
πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο. Μέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ
θαηαγγειία νπνηνπδήπνηε ζπκβαιινκέλνπ, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε νθείινπλ
λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ θαηάξηηζε λένπ θαλνληζκνχ. Αλ
παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή ρσξίο λα έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο απφ φια ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε, ηφηε ηνλ θαλνληζκφ θαηαξηίδεη ν αξκφδηνο γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγφο.
4. Δηδηθά, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε θαηάξηηζε, ε
έγθξηζε θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ θαλνληζκνχ γίλεηαη κέρξη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 1999 θαη ε ηζρχο ηνπ αξρίδεη απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
2000-2001.
Αλ παξέιζεη ε πην πάλσ εκεξνκελία, ρσξίο νη ελδηαθεξφκελνη λα
θαηαξηίζνπλ ηνλ θαλνληζκφ, απηφο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγφ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 88
Δηδηθφο θαλνληζκφο
1. Με θνηλή ζπκθσλία ηνπ Γ. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ηεο
νηθείαο νινκέιεηαο ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Α. ή, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ησλ Α.Α.Δ. θαη ηνπ Γ..
ηνπ νηθείνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ησλ αζιεηψλ θαηαξηίδεηαη
θαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ν αξηζκφο θαηά
θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ πνπ έρεη δηθαίσκα λα δηαηεξεί θάζε Σ.Α.Α. ή
Α.Α.Δ., νη φξνη ησλ εγγξαθψλ θαη κεηαγξαθψλ ή απνδεζκεχζεψλ ηνπο, ν
ρξφλνο δηελέξγεηάο ηνπο, ε δηαδηθαζία θαη ηα αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζή
ηνπο φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα.
2. Ο θαλνληζκφο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.
Σπρφλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ επηιχνληαη κε ηελ
πξναλαθεξφκελε ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ
Τπνπξγνχ εμαληιείηαη ζελλ επίιπζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δηαθσληψλ.
(3. Δηδηθά, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε θαηάξηηζε, ε
έγθξηζε θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ θαλνληζκνχ γίλεηαη κέρξη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 1999 θαη ε ηζρχο ηνπ αξρίδεη απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
2000-2001.)
*** Ζ παξ.3 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ηελ παξ.3 άξζξ.31 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
4. Δηδηθά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πνδφζθαηξν, ζηελ Διιεληθή
Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.) ζπληζηάηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο,
κε ζεηεία δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ, πεληακειέο φξγαλν, ζπγθξνηνχκελν απφ
έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δ.Π.Ο., έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ
πλδέζκνπ Αλσλχκσλ Πνδνζθαηξηθψλ Δηαηξεηψλ (Δ..Α.Π.Δ.), έλαλ (1)
εθπξφζσπν ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ
(Π..Α.Π.), θαζψο θαη δχν (2) δηθαζηέο κε βαζκφ εθέηε ηεο πνιηηηθήο θαη
ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Σν φξγαλν απηφ ζα έρεη σο έξγν ηνπ ηελ
επίιπζε ησλ δηαθσληψλ πνπ ηπρφλ ζα αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
κεξψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ άξζξνπ 87 θαη
ηνπ παξφληνο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ωο πξφεδξνο ηνπ νξγάλνπ νξίδεηαη ν
αξραηφηεξνο απφ ηνπο δχν (2) δηθαζηέο. Οη δχν (2) δηθαζηέο νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ ηξηκεινχο ζπκβνπιίνπ δηνίθεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, χζηεξα
απφ αίηεζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.. Σα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην
φξγαλν απηφ (ιεηηνπξγία, απνδεκίσζε ησλ κειψλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα) θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα ή άιιε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο
Δ.Π.Ο..
5. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιαζνζθαίξηζε, ε δε ζπγθξφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
πεληακεινχο νξγάλνπ γίλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο
(Δ.Ο.Κ.), ηνλ Διιεληθφ χλδεζκν Αλσλχκσλ Καιαζνζθαηξηθψλ Δηαηξεηψλ (Δ
.Α.Κ Δ.), ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Ακεηβνκέλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ
(Π..Α.Κ.) θαη δχν (2) δηθαζηέο.
"6. Οπδεκία εγγξαθή ή κεηεγγξαθή επαγγεικαηία ή ακεηβφκελνπ αζιεηή
εγθξίλεηαη, κε εθδηδνκέλνπ, ζε θακηά πεξίπησζε, ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ
αζιεηηθήο ηδηφηεηαο, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ νηθεία νκνζπνλδία δελ
ζπλνδεχεηαη απφ παξαζηαηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο. Τ., φηη θαηεβιήζε ν αλαινγψλ,

- 141 -

θαηά ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, θφξνο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα
ηα ρξεκαηηθά πνζά, πνπ ζπκθσλνχληαη ζην ζπκβφιαην, κεηαμχ εηαηξίαο ή Σ.Α.Α.
θαη αζιεηή, ππέξ ηνπ ηειεπηαίνπ.
7. ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 86 (θαηαβνιή ησλ
ππέξ ηνπ αζιεηή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε δφζεηο) ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ
αλαινγεί
ζε θάζε δφζε απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο. Τ., ην
νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ νηθεία επαγγεικαηηθή έλσζε θαη ηελ Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ.
8. Ζ παξάβαζε ησλ νξηζκψλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ζπλεπάγεηαη, απφ ην
ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, ηελ απφιπηε αθπξφηεηα ηεο εγγξαθήο ή
κεηεγγξαθήο
ηνπ αζιεηή, ε δε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο αγψλεο ζεσξείηαη, γηα θάζε ζπλέπεηα,
αληηθαλνληθή, ειεγρφκελε απφ ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν θαη
απηεπαγγέιησο."
*** Οη παξ.6,7 θαη 8 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 22 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

89
4
1

Αξζξν 89
Αζθάιηζε αζιεηψλ κε ακνηβή
"1. Οη αζιεηέο κε ακνηβή, θαζψο θαη νη επαγγεικαηίεο αζιεηέο, ππάγνληαη ζηελ
αζθάιηζε ησλ θιάδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κoηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.). Οη
εηζθνξέο ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδoρέο
ησλ αζιεηψλ.
Δηδηθά γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, αληί γηα ηoλ θιάδν Τγείαο ηνπ
ΗΚΑ., νη αζιεηέο A.Α.Δ. κπνξνχλ λα αζθαιίδνληαη ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο, ππφρξεεο δε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ είλαη νη Α.Α.Δ. θαηά
ηα 2/3 θαη νη αζιεηέο θαηά ην 1/3. Γηα ηνπο φξνπο ηεο αζθάιηζεο
δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηηο ηδησηηθέο αqθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νηθείνη
επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη απφ θνηλνχ κε ηνπο νηθείνπο παλειιήληνπο ζπλδέζκνπο
ακεηβφκελσλ αζιεηψλ. Ζ απαιιαγή απφ ηελ αζθάιηζε ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ ΗΚΑ,
επέξρεηαη κφλν απφ ην ρξφλν ζχλαςεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο.
Ζ ηζρχο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη δχν κήλεο κεηά απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο."
*** Ζ παξ.1 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξ.31 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
2. Οη αζιεηέο, Μέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεψλ ηνπο κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ
αιιεινβνεζεηηθά ηακεία, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο γηα ηα αιιεινβνεζεηηθά ηακεία δηαηάμεηο.
"3. ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο πνπ κεηέρνπλ ζε επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα
παξέρεηαη ηδησηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο
πεξίζαιςε θαη` αλάινγε εθαξκΟΤή ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
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παξαγξάθσλ."
*** Ζ παξ.3 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

90
8
2
2

"Αξζξν 90
Υξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβνιαίσλ
1. Ζ Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ακεηβφκελνπ ή επαγγεικαηία αζιεηή δελ
επηηξέπεηαη, κε πνηλή αθπξφηεηαο, λα είλαη κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ θαη
κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) εηψλ. ε θάζε πεξηπησζε ε ιήμε ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ πξέπεη λα ζπκπίπηεη ην αξγφηεξν, κία εκέξα πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ.
2. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ζπκθσλία κνλνκεξήο αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απαγνξεχεηαη, ηπρφλ δε γηλφκελε είλαη απνιχησο άθπξε
θαη ζπλεπάγεηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ παξφληνο.
3. Δθπαηδεπφκελνο αζιεηήο, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεθάηνπ Ογδφνπ (180π) έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ έρεη ππνρξέσζε λα ππνγξάςεη κε ηελ εηαηξία ή ην Σ.Α.Α., πνπ
αλήθεη ζπκβφιαην παξνρήο ππεξεζηψλ, εθφζνλ ε εηαηξία ή ην Σ .Α.Α. ην
επηζπκνχλ. Ζ Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ απηνχ εθηείλεηαη απφ έλα (1)
έσο
ηξία (3) έηε θαη θαζνξίδεηαη, απνθιεηζηηθά θαη γηα κία κφλν θνξά, απφ ηελ
εηαηξία ή ην Σ.Α.Α.. Δπηηξέπεηαη ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ σο άλσ ζπκβνιαίνπ, γηα δηάξθεηα απηνχ, πέξαλ ηεο πξνηεηλφκελεο
απφ ηελ εηαηξία θαη κέρξη πέληε (5) εηψλ, ζπλνιηθά.
5. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα
ηνπο εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο εηαηξίαο ή ηνπ Σ.Α.Α.
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο νπνηνπδήπνηε άιινπ
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, κε ηα νπνία ε νηθεία εηαηξία ή ην Σ .Α.Α. έρνπλ
ππνγξάςεη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο εθπαηδεπηηθήο θαη ηερληθννηθνλνκηθήο
ππνζηήξημεο ησλ αληίζηνηρσλ αζιεηηθψλ ηκεκάησλ ησλ σο άλσ ζσκαηείσλ.
5. Σα πξφζσπα πνπ δηακεζνιαβνχλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβνιαίσλ κεηαμχ
αζιεηψλ
ή πξνπνλεηψλ θαη Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. (κάλαηδεξο) κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο
ζπλεξγαζίαο (δηακεζνιάβεζεο) κε αζιεηέο θαη` αλψηαην φξην κέρξη ην είθνζη
ηνηο εθαηφ (20%) ησλ αζιεηψλ θάζε νκάδαο πνπ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζην
νηθείν πξσηάζιεκα. Οη ζπκβάζεηο δηακεζνιάβεζεο θαηαγγέιινληαη ειεπζέξσο απφ
ηνπο αζιεηέο (επαγγεικαηίεο, ακνηβφκελνπο ή εξαζηηέρλεο) κε κφλε ηελ έγγξαθε
δήισζή ηνπο πξνο ηνλ δηακεζνιαβεηή. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ,
χζηεξα απφ γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο
έλσζεο
θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ θαζνξίδνληαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
αζιεηηθνχ δηακεζνιαβεηή (κάλαηδεξ)."
*** Σν άξζξν 90 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 24 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
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Απθπο 90Α
"Αξζξν 90Α
Ννκηθφ θαζεζηψο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ ζε πεξίπησζε
ππνβηβαζκνχ ηεο νκάδαο ζε εξαζηηερληθή θαηεγνξία
1. Οη επαγγεικαηίεο θαη νη ακεηβφκελνη αζιεηέο, ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ
ηεο
νκάδαο ηνπο ζε θαηψηεξε θαηεγνξία, ζηνπο αγψλεο ηεο νπνίαο δελ επηηξέπεηαη,
θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζπκκεηνρή επαγγεικαηηψλ ή ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ,
αληίζηνηρα, εμαθνινπζνχλ, θαη` εμαίξεζε, λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο
αζιεηψλ θαη ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππνβηβάδεηαη ε νκάδα ηνπο γηα έλα (1)
έηνο, εθφζνλ ε Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο θαιχπηεη ην έηνο απηφ,
δηαηεξνπκέλσλ, θαηά ηα ινηπά, ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο
απηά
θαζνξίδνληαη, κεηά ηελ θαηά ην άξζξν 86, παξάγξαθνο 8 ηνπ παξφληνο
αλαπξνζαξκνγή ηνπο, ζην ζπκβφιαηφ ηνπο θαη αληηζηνηρνχλ ζην σο άλσ έηνο
πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
2. Σν δηάδνρν ηεο Α.Α.Δ. ή ηνπ Σ.Α.Α. αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνπο σο άλσ επαγγεικαηίεο ή
ακεηβνκέλνπο
αζιεηέο, αληίζηνηρα, δηθαηνχηαη λα εηζπξάηηεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ηελ, θαηά
ηηο ηζρχνπζεο, θάζε θνξά, δηαηάμεηο, απνδεκίσζε, πνπ ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη ν, κεηά ηελ απνδέζκεπζε ηνπ αζιεηή, απνθηψλ ηνλ επαγγεικαηία ή
ακεηβφκελν αζιεηή λένο ζχιινγνο, πξνο ην ζχιινγν απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ν
αζιεηήο."
*** Σν άξζξν 90Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 25 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
Απθπο 90Β
"Αξζξν 90Β
`Δλλνηα εθπαηδεπφκελνπ αζιεηή Τπνρξεψζεηο -Απνδέζκεπζε απηψλ 1. Δθπαηδεπφκελνο αζιεηήο είλαη εθείλνο ν
νπνίνο δηαλχεη ειηθία κέρξη δεθανθηψ (18) εηψλ ζπκπιεξσκέλν θαη είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε Αθαδεκία Δθπαίδεπζεο Αζιεηψλ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο.
Ωο
εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ιακβάλεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο
ζπκπιήξσζεο.
2. Οη εθπαηδεπφκελνη αζιεηέο δηαηεξνχλ ηε θίιαζιε ηδηφηεηά ηνπο,
απαγνξεπνκέλεο ηεο ιήςεο απφ απηνχο νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκίσζεο, απφ
ηηο κε επηηξεπφκελεο θαηά ηηο ηζρχνπζεο, θάζε θνξά, δηαηάμεηο γηα ηε θίιαζιε
ηδηφηεηα.
3. Ο εθπαηδεπφκελνο αζιεηήο απνδεζκεχεηαη ζηηο εμήο, κφλν, πεξηπηψζεηο:
α) χζηεξα απφ απφθαζε ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία αλήθεη,
β) αλ, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεθάηνπ νγδφνπ (18) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, ε
εηαηξία, ζηελ νπνία αλήθεη, δελ ππνγξάςεη κε απηφλ ζχκβαζε πξνζθνξάο
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ππεξεζηψλ (ζπκβφιαην) σο επαγγεικαηία αζιεηή.
4. Ο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνδεζκεπφκελνο αζιεηήο είλαη ειεχζεξνο
λα εγγξαθεί, σο επαγγεικαηίαο ή ακεηβφκελνο αζιεηήο, κε ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο, πνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απαηηνχληαη γηα ηελ
απφθηεζε
ηεο ηδηφηεηαο επαγγεικαηία ή ακεηβνκέλνπ αζιεηή ή σο εξαζηηέρλεο αζιεηήο
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ.
5. Καη` εμαίξεζε ησλ νξηζκψλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ζηελ πεξίπησζε
ππνβηβαζκνχ ηεο νκάδαο ηεο εηαηξίαο ζε θαηεγνξία, πνπ δελ επηηξέπεηαη, θαηά
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζπκκεηνρή αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ην ζχλνιν
ησλ
εθπαηδεπφκελσλ αζιεηψλ ηεο εηαηξίαο κεηαθέξεηαη ζην δηάδνρν αζιεηηθφ
ζσκαηείν, ζην νπνίν αλήθνπλ εθεμήο, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά θαη γηα θάζε
ζπλέπεηα ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξαζηηερλψλ αζιεηψλ ηνπ αζιήκαηνο."
*** Σν άξζξν 90Β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 26 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο 91
Αξζξν 91
Απαγφξεπζε πξφσξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
1. Δθηφο ηεο κεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ ηα Σ.Α.Α. ή νη Α.Α.Δ. δελ έρνπλ
δηθαίσκα λα δηαπξαγκαηεχνληαη άκεζα ή έκκεζα κε αζιεηή πνπ αλήθεη ζε
άιιν Σ.Α.Α. ε Α.Α Δ. κε ζθνπφ ηε κεηαγξαθή ηνπ, εθηφο αλ νη Καλνληζκνί
ησλ δηεζλψλ νκνζπνλδηψλ ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθά.
2. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη απφ ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηε δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο δηαηάμεηο.
θαζψο θαη κε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνθηήζνπλ ηνλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν αζιεηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

92
1

Αξζξν 92
Απαγφξεπζε ππνγξαθήο ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ
κεηαμχ Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. θαη αζιεηή
Οπνηαδήπνηε γξαπηή ζπκθσλία, κεηαμχ Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. θαη αζιεηή, ε
νπνία ζπλάπηεηαη πξηλ απφ ηε κεηαγξαθηθή πεξίνδν, γηα παξνρή απφ απηφλ
ππεξεζηψλ, είλαη άθπξε, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ
αζιεηή πνπ αλήθεη ζηε δχλακε ηνπ Σ.Α.Α ή ηεο Α.Α.Δ..

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

93
4
1
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"Αξζξν 93
Απαγφξεπζε κεηαγξαθψλ
1. Σα ζσκαηεία πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Α. θαη νη Α.ΑΔ. πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη
ηηο θνξνινγηθέο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα
απνθηνχλ αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ. Ζ εθπιήξσζε ησλ
πην πάλσ ππνρξεψζεσλ απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ. Ζ
παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα ηεο
κεηαγξαθήο θαη ηελ αληηθαλνληθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ζηνπο αγψλεο.
Γελ απνθιείεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε απνδεκίσζε ηνπ αζιεηή πνπ δελ
κεηαγξάθεηαη θαλνληθά, γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία. Ζ αληηθαλνληθφηεηα
ηεο ζπκκεηνρήο αζιεηή ζε αγψλα εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν
θαηφπηλ ελζηάζεσο ή απηεπάγγειηα, χζηεξα απφ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο
ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ, ή θαηά πεξίπησζε, ηεο νινκέιεηαο ησλ Σ.Α.Α ή
θαηφπηλ έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ.
2. χλαςε ζπκβνιαίνπ κε αζιεηή ή πξνπνλεηή είλαη άθπξε, εθφζoλ νη
πξνβιεπφκελεο ζε απηφ εηήζηεο ακνηβέο, παξνρέο θαη ινηπέο θαηαβνιέο
πξνθαινχλ ππέξβαζε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εμφδσλ γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή
πεξίνδν, θαη` άξζξν 78 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο, oπφηε, ζε κηα παξφκνηα
πεξίπησζε, επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ."
*** Σν άξζξν 93 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.32 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο 94
Αξζξν 94
Γηαδηθαζία ιχζεο ζπκβνιαίνπ ζε πεξίπησζε
ππνβηβαζκνχ νκάδαο
1. ε πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ νκάδαο Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. ζε εξαζηηερληθή
θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο, ε ζχκβαζε κε ηνλ αζιεηή ιχεηαη, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, αδεκίσο θαη γηα ηα δχo
κέξε.
2. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβφιαην ηνπ αζιεηή κε ηελ Α.Α.Δ. ή ην Σ.Α.Α.
πνπ ππνβηβάδεηαη δελ έρεη ιήμεη, ην ηδξπηηθφ ζσκαηείν επηηξέπεηαη λα
δηαηεξήζεη ηνλ αζιεηή ζηε δχλακή ηνπ είηε κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ,
αλ απηφ ιήγεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ επηθχξσζε
ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο είηε κέρξη έλα (1) ελφο απφ ηελ
παξαπάλσ επηθχξσζε, αλ ε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ππεξβαίλεη ην έλα (1)
έηνο, απφ απηήλ. Δθφζνλ ην ζσκαηείν δηαηεξήζεη ηνλ αζιεηή ζηε δχλακή
ηνπ, γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ αζιεηή κε ην ζσκαηείν εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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"Αξζξν 95
Δπηηξνπέο Δπίιπζεο Oηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ
1. Οη νηθoλoκηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ αζιεηψλ ή
πξνπoλεηψλ θαη Α.Α.Δ. ή αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Α., εάλ δελ
νξηδεηαη δηαθνξεηηθά κε ξεηφ φξν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, επηιχνληαη
δηαηηεηηθά απφ ηηο Δπηηξνπέο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ.
2. Οη Δπηηξνπέο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη
φξγαλα κφληκεο δηαξθνχο δηαηηεζίαο ζε πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ πνπ
ζπληζηψληαη θαη δηέπνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 87
ηνπ παξφληνο.
Οη επηηξνπέο απηέο ζπγθξνηνχληαη ζε πξψην βαζκφ ζηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο
ή ζηηο νινκέιεηεο ηκεκάησλ ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο,
κε απφθαζε ηνπ δηνηθήηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο κε δηεηή ζεηεία θαη κε θχξηα
αξκνδηφηεηα ηελ επίιπζε ησλ πξνερφλησο αζιεηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηα ζπκβφιαηα κεηαμχ αζιεηψλ ή πξνπνλεηψλ θαη Α.Α.Δ. ή αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Α., φπσο ηε δηαθνπή ή ιχζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Οηαλ δελ
ιεηηνπξγεί νινκέιεηα Σ.Α.Α. ή απηή αδπλαηεί λα ηε ζπγθξνηήζεη κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ε αληίζηνηρε επηηξνπή ζπγθξνηείηαη ζε
θάζε πεξίπησζε xσξίο άιιε θαζπζηέξεζε ζηελ νκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο. Οη
δεπηεξνβφζκηεο Δπηηξνπέο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ζπγθξνηνχληαη ζηηο
νκνζπνλδίεο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο, κε δηεηή ζεηεία, κε απφθαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ, θαη έρνπλ σο έξγν ηε ζε δεχηεξν βαζκφ θξίζε ησλ
απνθάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ επηηξνπψλ επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ
νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο.
"3. Οη πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ απνηεινχληαη
απφ πέληε Μέιε σο αθνινχζσο:
α. Απφ έλαλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο
Πξφεδξν ηνπ νξγάλνπ, θαη δχν Πξσηνδίθεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο
Γηθαηνζχλεο, σο Μέιε, πνπ θιεξψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ
Οξγαληζκφ Γηθαζηεξίσλ απφ ηξηπιάζην αξηζκφ δηθαζηψλ, νξηδφκελν κε απφθαζε
ηνπ Σξηκεινχο πκ βνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, χζηεξα απφ
αίηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο έλσζεο ή ηεο νινκέιεηαο ηκεκάησλ ακεηβφκελσλ
αζιεηψλ ή, φπνπ δελ ιεηηνπξγεί νινκέιεηα ηκεκάησλ ακεηβφκελσλ αζιεηψλ, ηεο
νκνζπνλδίαο ηνπ αζιήκαηνο, θαηά πεξίπησζε. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ θιεξψλνληαη έλαο (1) Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαη έλαο (1)
Πξσηνδίθεο, σο αλαπιεξσηέο. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη
ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ.
β. Απφ έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ
ζπλδέζκνπ ή ηεο νηθείαο νινκέιεηαο ησλ ηκεκάησλ ακεηβφκελσλ αζιεηψλ ή,
άιισο, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο, θαηά πξνηίκεζε
λνκηθφ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νξηδφκελν θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
γ. Απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ αζιεηψλ ή θαηά πεξίπησζε ησλ πξνπνλεηψλ. θαηά
πξνηίκεζε λνκηθφ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νξηδφκελν χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ αζιεηψλ ή
πξνπνλεηψλ."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.13
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
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"4. Οη δεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ απνηεινχληαη
απφ πέληε Μέιε σο αθνινχζσο:
α. Απφ έλαλ Πξφεδξν Δθεηψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο
Πξφεδξν, θαη δχν Δθέηεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Μέιε. Οη
δηθαζηέο απηνί θιεξψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ
Γηθαζηεξίσλ απφ ηξηπιάζην αξηζκφ δηθαζηψλ, νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, χζηεξα απφ αίηεκα
ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία. ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ θιεξψλνληαη έλαο (1) Πξφεδξνο Δθεηψλ θαη έλαο (1) Δθέηεο, σο
αλαπιεξσηέο. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε
γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ.
β. Απφ έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, θαηά πξνηίκεζε λνκηθφ, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
γ. Απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ αζιεηψλ ή θαηά πεξίπησζε ησλ πξνπνλεηψλ, θαηά
πξνηίκεζε λνκηθφ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νξηδφκελν χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ αζιεηψλ ή
πξνπνλεηψλ."
*** Ζ παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.13
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3479/2006 (Α` 152), νη απνθάζεηο ησλ
πξσηνβάζκησλ επηηξνπψλ είλαη πξνζσξηλψο εθηειεζηέο. Ζ Δπηηξνπή ζηελ ίδηα απφθαζε κε εηδηθή
αηηηνινγία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε κεξηθή ή ζπλνιηθή αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο. Ζ έθεζε θαηά ηεο
πξσηνβάζκηαο απφθαζεο αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Ζ
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
έθεζεο. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο."
***Ζ παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 15 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
6. Οη απνθάζεηοησλ δεπηεξνβάζκησλ επηηξνπψλ επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ,
θαζψο θαη απηέο ησλ πξνηνβάζκησλ επηηξνπψλ κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο πξνζεζκίαο, απνηεινχλ δεδηθαζκέλν
θαη είλαη ηίηινη εθηειεζηνί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 904 παξάγξαθνο 2
πεξίπησζε β΄ ηνπ Κ.Πνι.Γ.
"Αλ νη Α.Α.Δ. ή ηα Σ.Α.Α. δελ εθηεινχλ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο, ε εγγξαθή ή κεηεγγξαθή
αζιεηψλ δελ επηηξέπεηαη. Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα θαη νη αγσληζηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ παξάλνκε
εγγξαθή ή κεηεγγξαθή αζιεηή ειέγρνληαη απηεπαγγέιησο απφ ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν."
***Σα εληνο "" εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 15 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
(7. Οη δηθεγφξνη πνπ νξίδνληαη σο Μέιε ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ πξέπεη:
α) λα έρνπλ εηδηθή εκπεηξία θαη γλψζε ζην αζιεηηθφ θαη εξγαηηθφ δίθαην.
β) λα κελ είλαη κέηνρνη ή Μέιε Γ.. αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο ή
δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη απηήο ή Μέιε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ δηαηεξνχλ ηκήκα
ακεηβoκέλσλ αζιεηψλ.
γ) λα κελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο θψιπκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ).
(8. Ο θφζε δηθεγφξνο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί σο κέινο ησλ πην πάλσ
επηηξνπψλ, νθείιεη, κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, λα ππνβάιεη ζηνλ
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νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ή ζηελ νινκέιεηα ησλ ηκεκάησλ ακεηβνκέλσλ
αζιεηψλ ή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ νκνζπνλδία:
α) βηoγξαθηθφ ζεκείσκα, απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε εηδηθή εκπεηξία θαη
γλψζε ηνπ ζην αζιεηηθφ θαη εξγαηηθφ δίθαην,
β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη
φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ηα αλαθθφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θσιχκαηα.
(9. ηα Μέιε ησλ πηo πάλσ επηηξνπψλ, ζηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο
γξακκαηείο θαηαβάιιεηαη εηδηθή κελαία απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο ή ηεο νινκέιεηαο,
ησλ Σ.Α.Α., ή άιισο, ηεο νηθείαο νκνζπoλδίαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή
θαη ηεο νηθεηαο νκνζπνλδίαο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή, ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ησλ oπνίσλ βαξχλεη αληίζηνηρα ε ζρεηηθή δαπάλε.)"
*** Ζ παξ.7,8 θαη 9 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΑΝ κε ηελ παξ.3 άξζξ.13
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ην άξζξν 23 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,νξίδεηαη
φηη:
"Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ άξζξσλ 41Α, 95,119 θαη 1278 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο
απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο
κέρξη ηε λέα ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ απηψλ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ην
αξγφηεξν έσο ηελ 15.10.2004. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ
φξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζηέγαζε, ε ιεηηνπξγία θαη ακνηβή ησλ σο άλσ
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο γη` απηφ
δηαηάμεηο".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ`
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΝΓΔΜΟΗ
Αξζξν 96
χζηαζε
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ 4 άξζξ.29 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/1999,
νξίδεηαη φηη:
"4. Ώπνπ ζην λ. 2725/1999,φπσο απηφο ηζρχεη,αλαθέξεηαη ν φξνο
"επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο" λνείηαη ε "επαγγεικαηηθή έλσζε".
"1. ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη άζιεκα
επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα, θνξέαο δηεμαγσγήο ηνπ νπνίνπ είλαη αζιεηηθή
αλψλπκε
εηαηξία, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ζπληζηψληαη κε
πξνεδξηθφ
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, έπεηηα
απφ εηζεγήζεηο ηεο νινκέιεηαο ησλ Σκεκάησλ Ακεηβνκέλσλ Αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) θαη
ηεο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, σο λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ, θαηά ξεηή πξφβιεςε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ
ηνπο, κε ηε κνξθή ζσκαηείνπ ή αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, απνηεινχληαη δε,
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απνθιεηζηηθά θαη ππνρξεσηηθά, απφ ηηο αζιεηηθέο εηαηξίεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
απηφ ην άζιεκα.
2. Σα θάζε είδνπο Οξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο
έλσζεο ξπζκίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ απηήο θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ
εθδηδφκελσλ θαλνληζκψλ. Σν θαηαζηαηηθφ θαη νη Καλνληζκνί θαηαξηίδνληαη,
εγθξίλνληαη θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη
ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδφκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά,
κε
ηηο δηαηάμεηο πεξί ζσκαηείσλ ή αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαηά πεξίπησζε.
3. Οη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο απνιαχνπλ δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο
απηνηέιεηαο σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηνπο Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε
ηελ αληίζηνηρε αζιεηηθή νκνζπνλδία, ηεο νπνίαο απνηεινχλ Μέιε.
4. Σν θαηαζηαηηθφ ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη νη γηα ηελ εθπιήξσζε
εθδηδφκελνη γεληθνί θαη εηδηθνί Καλνληζκνί απηψλ, θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο
ηνπο, ςεθίδνληαη απφ ην νηθείν φξγαλν απηψλ θαη εγθξίλνληαη κεηά απφ έιεγρν
ηεο λνκηκφηεηαο απηψλ θαη γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο κε
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ."
*** Οη παξάγξαθνη 1,2,3 θαη 4 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 1
Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
5. ηελ αξκνδηφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ αλήθεη:
α) ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ
πξσηαζιήκαηνο κέζα ζην πιαίζην ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, ηνπ θαηαζηαηηθνχ,
ησλ θαλνληζκψλ, ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο αληίζηνηρεο αζιεηηθήο
νκννπνλδίαο θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο
νκνζπνλδίαο.
β) ε νξγάλσνε θαη δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηελ
αληίζηνηρε αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη ε επίιπζε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο
αλαθχπηεη απφ ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ απηψλ, εθφζνλ δελ ππάγεηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ,
γ) ε ζέζπηζε πεηζαξρηθψλ θαλφλσλ,
δ) θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηνχο απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο ή απφ εηδηθέο δηαηάμεηο θαλνληζηηθψλ γεληθά πξάμεσλ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα Μέιε ησλ Γ..
ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ.
"7. Ζ ζεηεία ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ
είλαη δηεηήο.
Γηνηθεηηθφ πκβνχιηα επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ πνπ έρνπλ ππεξβεί ην φξην ηεο
πξνβιεπφκελεο ζεηείαο ησλ δχν (2) εηψλ δηεμάγνπλ αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή
λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εληφο κελφο απφ ηελ 1.1.2005.
*** Ζ παξ.7 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.289 Ν.3262/2004,
ΦΔΚ Α 173/15.9.2004

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

97
2
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Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

2

"Αξζξν 97
`Δλσζε Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο
1. Ζ `Δλσζε Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Δ.Π.Α.Δ.), λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ηδξχζεθε κε ην λ. 879/1979 (ΦΔΚ 56 Α`) κε έδξα ηελ
Αζήλα θαη ιεηηνχξγεζε αθνινχζσο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2433/1996 (ΦΔΚ 180 Α`), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
78 θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, κεηνλνκάδεηαη ζε "`Δλσζε Δπαγγεικαηηθνχ
Πνδνζθαίξνπ Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο" (εθεμήο `Δλσζε Β` θαη Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο), απνηειεί ηελ επαγγεικαηηθή έλσζε ησλ Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ, ησλ Σκεκάησλ Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Π.) ή ησλ ζσκαηείσλ,
πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο ζηα εζληθά πξσηαζιήκαηα ηνπ
επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ ηεο Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη ιεηηνπξγεί
εθεμήο, θαηά ξεηή πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο, σο λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ηε κνξθή είηε ηνπ ζσκαηείνπ, θαηά ην άξζξν 78 θαη
επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα είηε ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηά ηηο
δηαηάμεηο
ηνπ λ. 1667/1986 (ΦΔΚ 196 Α`), δηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη
ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά
απφ
ηηο σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ή ηνπ λ. 1667/1986, θαηά πεξίπησζε.
Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην εμσηεξηθφ ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζαλ πξψην
ζπλζεηηθφ ηεο νλνκαζίαο ηεο ηε ιέμε "Διιεληθή" ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα. Οπνπ
ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηελ αζιεηηθή ελ γέλεη λνκνζεζία αλαθέξεηαη ε ιέμε
"Δ.Π.Α.Δ." ή "Δ..Α.Π.Δ.", εθεμήο, λνείηαη ε "Δλσζε Δπαγγεικαηηθνχ
Πνδνζθαίξνπ Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο", φπνπ δε νη σο άλσ ιέμεηο
ζπλδένληαη κε ηελ Α` Δζληθή Καηεγνξία, λνείηαη ε "Δλσζε Δπαγγεικαηηθνχ
Πνδνζθαίξνπ Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο".
2. Ζ `Δλσζε Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο είλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.) θαη έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο, πνπ έρνπλ νη ελψζεηο πνδνζθαηξηθψλ ζσκαηείσλ -Μέιε απηήο,
επηθπιαζζνκέλσλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο."
*** Σν άξζξν 97,φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 33 λ.3057/2002
(ΦΔΚ 239 Α`),αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο 97Α
"Αξζξν 97 Α
χζηαζε `Δλσζεο Δπαγγεικαηηθνχ
Πνδνζθαίξνπ Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο
1. πληζηάηαη, σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επαγγεικαηηθή έλσζε ησλ
πνδνζθαηξηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο,
ζπκκεηέρνπλ ζην εζληθφ πξσηάζιεκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ ηεο Α`
Δζληθήο Καηεγνξίαο. Ζ `Δλσζε ιεηηνπξγεί, θαηά ξεηή πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο, κε ηε κνξθή ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ λ. 1667/1986 θαη δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ηνπ παξφληνο, ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο.
θαη ησλ ππεξθείκελσλ Γηεζλψλ πλνκνζπνλδηψλ Πνδνζθαίξνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1667/1986 (εθεμήο `Δλσζε Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο).
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2. Ζ `Δλσζε Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο είλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Δ.Π.Ο. θαη έρεη
ηα
ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, πνπ έρνπλ νη ελψζεηο πνδνζθαηξηθψλ
ζσκαηείσλ- Μέιε απηήο, επηθπιαζζνκέλσλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο."
*** Σν άξζξν 97Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

98
1

Αξκνδηφηεηεο ησλ Δλψζεσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ
1. ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Δλψζεσλ Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη Β` θαη Γ`
Δζληθήο
Καηεγνξίαο αλήθνπλ:
α) Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, κέζα ζην
πιαίζην ησλ λφκσλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ
ζθνπψλ ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.).
β) Ζ Οξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ
πνδνζθαίξνπ ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο, θαζψο θαη ηεο Β` θαη Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Ο.
θαη ησλ ππεξθείκελσλ Γηεζλψλ πλνκνζπνλδηψλ Πνδνζθαίξνπ θαη ε επίιπζε
νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο αλαθχπηεη απφ ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ απηψλ, εθφζνλ
δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ.
γ) Ο θαζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη θαλφλσλ ζπκκεηνρήο ησλ
επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα θαη δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ
πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ, ππνρξεσηηθά, θαη ησλ
θαλφλσλ εηδηθνχ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ
Καλνληζκνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη γεληθνί φξνη θαη θαλφλεο ησλ θαλνληζκψλ
πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Ο..
δ) Ζ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, αξκνδηφηεηάο ηνπο, παξάιιεια κε
ηελ Δ.Π.Ο. θαη ν θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ
απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ απηψλ κε ηα Μέιε ηεο
`Δλσζεο, θαζψο θαη ε επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ απηψλ κε ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο.
ε) Ζ ζέζπηζε πεηζαξρηθψλ θαλφλσλ θαη θαλφλσλ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ
κειψλ ηνπο, θαζψο θαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
απηψλ.
ζη) Ζ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ
νηθείσλ θαηαζηαηηθψλ θαη θαλνληζκψλ, θαζψο θαη ε έθδνζε εηδηθνχ θαλνληζκνχ
δενληνινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ζηειερψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ
πνδνζθαίξνπ, αξκνδηφηεηάο ηνπο.
δ) Ζ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ Δλψζεσλ,
ηδίσο
δε ε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ δηαθεκηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη πξνβνιήο
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο, θαζψο θαη
ε πξνζηαζία θαη πξναγσγή θάζε ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο (νηθνλνκηθνχ,
θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ) ησλ κειψλ ηνπο, ηδίσο δε ε ζχλαςε, γηα ινγαξηαζκφ
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ηνπο, ζπκθσληψλ ξαδηνηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ αγψλσλ ή ζηηγκηνηχπσλ ηνπο θαη
δηαθεκηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο εκθάληζεο ησλ
πνδνζθαηξηζηψλ
αξκνδηφηεηάο ηνπο, κέζα ζην πιαίζην ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη κε
ηελ επηθχιαμε ηδηαίηεξα ησλ δηαηάμεσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ξαδηνηειενπηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ.
ε) Ζ παξνρή ζηα Μέιε ηνπο νηθνλνκηθήο, ηερληθήο, νξγαλσηηθήο, ηερλνινγηθήο,
εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, γηα ηελ αχμεζε ή βειηίσζε ησλ
πξντφλησλ ηνπ πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ απηψλ.
ζ) Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα θαη ηνπ ληφπηλγθ.
η) Ζ Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
θαη ηερληθψλ ζηειερψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, ε ίδξπζε θέληξσλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηέηνηα θέληξα, γηα ηε
κεηαπνδνζθαηξηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, αξκνδηφηεηάο
ηνπο.
ηα) Ζ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ζην ρψξν ηνπ
πνδνζθαίξνπ.
ηβ) Ζ αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ δεηήκαηνο, αλαγθαίνπ γηα ηελ πξναγσγή θαη
αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα
άιινπ νξγάλνπ, ηδίσο δε ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηνπο ζπιιφγνπο -Μέιε
αθαδεκηψλ πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή αγσληζηηθψλ
εθδειψζεσλ κεηαμχ ηνπο.
ΗΤ} Ζ αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ ζέκαηνο, πνπ αλαηίζεηαη ζε απηέο, απφ ηελ
Δ.Π.Ο. ή απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή θαλνληζηηθψλ ελ γέλεη πξάμεσλ.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο,
νη γεληθνί θαη εηδηθνί Καλνληζκνί, πνπ θαηαξηίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ησλ Δλψζεσλ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ,
ςεθίδνληαη
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ηεο Δ.Π.Ο., κεηά απφ γλψκε ηεο νηθείαο
`Δλσζεο
θαη έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο απηψλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ".
*** Σν άξζξν 98 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 4 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

99
1
2

"Αξζξν 99
Μέιε ησλ Δλψζεσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ
1. Μέιε ησλ Δλψζεσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ θαζίζηαληαη, αληίζηνηρα, νη
πνδνζθαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο, πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο, έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ,
αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη πιεξνχλ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ
θαλνληζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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2. Σα Μέιε ηεο `Δλσζεο Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά
θαη πάξε δξα, σο αθνινχζσο:
α) Σαθηηθά Μέιε είλαη νη Π.Α.Δ., πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο,
ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο.
β) Πάξεδξα Μέιε είλαη νη Π.Α.Δ., ηα Σ.Α.Π. θαη ηα εξαζηηερληθά αζιεηηθά
ζσκαηεία, πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο, ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα
ηεο
Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο.
3. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
νηθείαο `Δλσζεο, ηα πάξεδξα Μέιε δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ δηθαηψκαηα ηαθηηθνχ
κέινπο νχηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο `Δλσζεο.
4. Σα θξηηήξηα, θαζψο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο σο
κέινπο ησλ Δλψζεσλ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
θαζνξίδνληαη κε εηδηθφ θαλνληζκφ, πνπ εθδίδεηαη, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 98, ηνπ παξφληνο. Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ
πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ηα θξηηήξηα ηεο βαζκνινγηθήο ζέζεο ηεο νκάδαο, ηεο
νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηεο βησζηκφηεηαο απηήο, ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
αζιεηηθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην
ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο ηεο UEFΑ, φπσο επίζεο θαη ε χπαξμε αλαπηπμηαθψλ
ππνδνκψλ
θαη αθαδεκηψλ αζιεηψλ ζηηο ππνςήθηεο γηα εγγξαθή ζηελ `Δλσζε νκάδεο.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Με ην άξζξν 17 παξ.3 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006,
νξίδεηαη φηη:
"3. Σα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ.
2725/1999, φπσο απηφ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη
αλάινγα θαη γηα ηηο νκάδεο πνπ εγγξάθνληαη σο Μέιε ζηνλ Διιεληθφ χλδεζκν
Αλσλχκσλ Καιαζνζθαηξηθψλ Δηαηξηψλ (Δ..Α.Κ.Δ.) κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2725/1999".
5. Απνβάιινπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο νηθείαο `Δλσζεο νη Π.Α.Δ. ή ηα
Σ.Α.Π. ή ηα εξαζηηερληθά αζιεηηθά ζσκαηεία θαηά πεξίπησζε, πνπ, θαηά ηνπο
νηθείνπο θαλνληζκνχο, ππνβηβάδνληαη ζε Καηεγνξία ηνπ εξαζηηερληθνχ
πνδνζθαίξνπ ή παχνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηηο νηθείεο λφκηκεο
δηαηάμεηο ή ηνπο θαλνληζκνχο, λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα
αξκνδηφηεηαο απηήο.
6. Οη Καλνληζκνί ησλ Δλψζεσλ ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα πάξεδξα
Μέιε.
7. Οπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο αλαθέξεηαη ν φξνο "Μέιε ηεο `Δλσζεο
λννχληαη ηα ηαθηηθά θαη ηα πάξεδξα Μέιε".
*** Σν άξζξν 99 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 5 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

100
2

"Άξζξν 100
Πφξνη ηεο Δ.Π.Α.Δ.
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Πφξνη ηεο Δ.Π.Α.Δ. είλαη:
α) νη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηεο,
β) νη θάζε είδνπο Δπηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο, εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο
θαη θιεξνδνζίεο πξνο απηήλ,
γ) ηα πνζά απφ ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα θαη ηα παξάβνια ζπκκεηνρήο ησλ Π.Α.Δ.
ζηνπο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηήλ,
δ) πνζνζηφ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηήλ,
θαζνξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ε) ηα έζνδα απφ ηηο
εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νκάδσλ πνπ ζπγθξνηεί,
"ζη) πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα ηελ` Δλσζε Β` θαη Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο απφ ηηο εηζπξάμεηο, ιφγσ κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο απφ ηελ
ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ή νπνηνδήπνηε άιιν νπηηθναθνπζηηθφ κέζν ησλ
πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ νκάδεο ηεο Β` θαη Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ παξφληνο".
*** Ζ πεξ.ζη` αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 6 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
δ) θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο ή πξoβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.
*** Σν άξζξν 100 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.34 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

101
3

"Αξζξν 101
Οξγαλα δηνίθεζεο ησλ Δλψζεσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ
1. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Δλψζεσλ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..), ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) θαη φζα θαζνξίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο. Οη
αξκνδηφηεηεο απηψλ θαη θάζε άιιν ζέκα, πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο, νξίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
2. ηελ Δλσζε Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο, ιεηηνπξγνχλ, θαηά ξεηή πξφβιεςε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γηα θάζε θαηεγνξία, ίδηα φξγαλα, ήηνη:
α) Γεληθή πλέιεπζε ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη
β} Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο.
3. Με εηδηθνχο Καλνληζκνχο, πνπ ςεθίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο αληίζηνηρεο
`Δλσζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.., θαη εγθξίλνληαη, κεηά απφ έιεγρν
λνκηκφηεηαο απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο `Δλσζεο θαη ησλ Οξγάλσλ ηεο.
4. Οη Δλψζεηο εθπξνζσπνχληαη ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. απφ:
α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο, ν
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νπνίνο αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ Α` Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.,
β) ηέζζεξα (4) Μέιε, πξνεξρφκελα ηξία (3) απφ ηελ Α` Δζληθή Καηεγνξία θαη
έλα (1) απφ ηε Β` Δζληθή Καηεγνξία, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο νηθείαο `Δλσζεο.
5. ηηο Δλψζεηο ιεηηνπξγνχλ ίδηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα σο αθνινχζσο:
α) Οη απφ ην άξζξν 95 ηνπ παξφληνο πξνβιεπφκελεο πξσηνβάζκηεο επηηξνπέο
επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ θαη β) Σα απφ ηα άξζξα 119, 122 θαη 127Β ηνπ
παξφληνο πξνβιεπφκελα πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα.
Σα σο άλσ φξγαλα θαη ησλ δχν Δλψζεσλ ηνπ παξφληνο ζπγθξνηνχληαη θαη
ζπληίζεληαη απφ ηα ίδηα πξφζσπα, ινγηδφκελα, θαηά πεξίπησζε, σο έλα εληαίν
φξγαλν. Με εηδηθφ θαλνληζκφ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ ΟΡΤάλσλ απηψλ.
Μέρξη εθδφζεσο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 127 παξ. 2 ηνπ λ. 2725/1999,
φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 47 ηνπ λ. 3057/2002 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην
άξζξν 14 ηνπ λ. 3262/2004, απνθάζεσο, ε δαπάλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ σο άλσ Οξγάλσλ βαξχλεη ηελ `Δλσζε Α` Δζληθήο
Καηεγνξίαο."
*** Σν άξζξν 101,φπσο απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.
3057/2002 θαη κε ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 2 ηνπ λ. 3262/2004
(ΦΔΚ 173 Α`),αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 7 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο 101Α
"Αξζξν 101Α
χλζεζε νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Δλψζεσλ
1. ην Γ.. ηεο `Δλσζεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο κεηέρεη σο κέινο έλαο (1)
εθπξφζσπνο απφ θάζε Π.Α.Δ. ηεο Καηεγνξίαο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν
Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. απηήο ή θάηνρνο ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηνρψλ απηήο. Μεηέρεη επίζεο σο κέινο έλα κέινο ηνπ Γ..
ηεο
Δ.Π.Ο..
2. ην Γ.. ηεο `Δλσζεο Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο κεηέρεη σο κέινο έλαο
(1) εθπξφζσπνο απφ θάζε Π.Α.Δ. ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο, ν νπνίνο πξέπεη λα
είλαη ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. απηήο ή θάηνρνο ηνπ δέθα ηνηο
εθαηφ (10%) ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηνρψλ απηήο. Μεηέρνπλ επίζεο ηέζζεξα (4) Μέιε
πξνεξρφκελα απφ ηε Γ` Δζληθή Καηεγνξία θαη ππνδεηθλπφκελα απφ απηήλ, ηα
νπνία
είλαη είηε Πξφεδξνη ή Αληηπξφεδξνη ή θάηνρνη νκνίσο ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ
(10%)
ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηνρψλ Π.Α.Δ. Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο είηε Πξφεδξνη ή
Αληηπξφεδξνη ησλ κεηερφλησλ ζηελ Καηεγνξία Σ.Α.Π. ή εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ.
Μεηέρεη επίζεο θαη έλα κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο..
3, α) ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο `Δλσζεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο, θαζψο θαη ζε
απηή ησλ Π.Α.Δ. Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο, θάζε Π.Α.Δ. -κέινο απηψλ κεηέρεη κε
έλαλ εθπξφζσπφ ηεο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν Πξφεδξνο ή Αληηπξφεδξνο ηνπ
Γ.. απηήο ή θάηνρνο ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηνρψλ ηεο.
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β) ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο θάζε Π.Α.Δ. -κέινο απηήο
κεηέρεη κε έλαλ εθπξφζσπφ ηεο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν Πξφεδξνο ή
Αληηπξφεδξνο απηήο ή θάηνρνο ηνππ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπιάρηζηνλ ησλ
κεηνρψλ απηήο θαη θάζε Σ.Α.Π. ή εξαζηηερληθφ ζσκαηείν κε ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ
Αληηπξφεδξν απηνχ.
γ) ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο `Δλσζεο Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο, κεηέρνπλ
νη εθπξφζσπνη ησλ Π.Α.Δ. Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο, θαζψο θαη ηέζζεξα (4) Μέιε
πξνεξρφκελα απφ ηε Γ` Δζληθή Καηεγνξία θαη` αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ
2
ηνπ παξφληνο."
*** Σν άξζξν 101Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο 101Β
"Αξζξν 101Β
Δζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Δλψζεσλ
1. Ο Πξφεδξνο θαη ηα ινηπά Μέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ηα Μέιε ησλ ινηπψλ
κφληκσλ Οξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ Δλψζεσλ ηνπ παξφληνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ
δηθαηνδνηηθψλ-πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ απηψλ, ππφθεηληαη ζην δηνηθεηηθφδηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νηθείαο `Δλσζεο θαηφπηλ
γξαπηψλ αλαθνξψλ, εξσηήζεσλ, κνκθψλ ή παξαπφλσλ ησλ κειψλ ηεο, ζχκθσλα κε
ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο.
2. Σα Μέιε ηεο θάζε `Δλσζεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνθαινχλ έθηαθην
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν απηήο απφ νξθσηφ ειεγθηή ηεο επηινγήο ηνπο θαη κε έμνδά
ηνπο. Νένο έθηαθηνο έιεγρνο δελ είλαη δπλαηφο, πξηλ απφ ηελ πάξνδν δψδεθα
(12) κελψλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν, πνπ αζθήζεθε απφ ην ίδην ή άιιν κέινο. Σα
πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα Μέιε ηεο `Δλσζεο,
ζηα Μέιε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ησλ Γ.. θαη ζηελ Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ,"
*** Σν άξζξν 101Β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
Απθπο 101Γ

"Αξζξν 101Γ
χζηαζε εηδηθψλ επηηειηθψλ κνλάδσλ
1. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ησλ Δλψζεσλ ηνπ παξφληνο ζηε
ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε, ράξαμε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο, ζπληζηψληαη, κε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ, θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, νξγάλνπ, ζε θάζε `Δλσζε εηδηθέο
επηηειηθέο κνλάδεο, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Γξαθείνπ.
2. Οη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ κνλάδσλ θαζνξίδνληαη κε ηνλ
εηδηθφ
θαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 101 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο."
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*** Σν άξζξν 101Γ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο 101Γ
"Αξζξν 101Γ
Γηαδηθαζία έθδνζεο -`Δλαξμε ηζρχνο Καλνληζκψλ
1. Με γεληθνχο ή εηδηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη
ηίζεληαη ζε ηζρχ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 98 παξάγξαθνο 2 ηνπ
παξφληνο,
ξπζκίδνληαη ε ελ γέλεη Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο
ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, νη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα Μέιε ησλ Δλψζεσλ,
νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, ε Οξγάλσζε,
επνπηεία θαη δηεμαγσγή ησλ επηζήκσλ ή θηιηθψλ αγψλσλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ
πνδνζθαίξνπ, ε ιήςε εηδηθφηεξσλ κέηξσλ (πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ) γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα ή ιεπηνκέξεηα, ηεξνπκέλσλ
ησλ
λφκσλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ θαηαζηαηηθψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ
αληίζηνηρσλ δηεζλψλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ.
2. Οη Καλνληζκνί, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα
ηηο Δλψζεηο θαηαξηίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ Γ.. ησλ Δλψζεσλ θαη εγθξίλνληαη
κεηά απφ ζπκπίπηνπζεο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ απηψλ, νη νπνίεο
ζπγθαινχληαη θερσξηζκέλσο, κε απνθάζεηο ησλ σο άλσ πκβνπιίσλ.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 98 παξάγξαθνο 2.
3. Γελ επηηξέπνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ δηάξζξσζεο, νξγάλσζεο
θαη δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ, ηπρφλ δε γηλφκελεο
ηζρχνπλ απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. Δηδηθά νη Καλνληζκνί δηάξζξσζεο
ησλ πξσηαζιεκάησλ εθαξκφδνληαη απφ ηε κεζεπφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν."
*** Σν άξζξν 101Γ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

102
5
2

Αξζξν 102
Πνζνζηφ απφ ην ΠΡΟΠΟ θαη ην ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
Τπνρξεψζεηο Δ..Α.Π.Δ. θαη Π.Α.Δ.
"1. Ζ Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. θαηαβάιιεη ζηελ Δ.Π.Ο., ζηελ Δ.Π.Α.Δ. θαη ζηηο Π.Α.Δ.
πνζνζηφ δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) απφ ηα αθαζφξηζηα έζνδα, αθαηξνπκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ ησλ πξαθηφξσλ, ησλ δειηίσλ ΠΡΟΠΟ θαη ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Σν πνζνζηφ απηφ
θαηαβάιιεηαη άπαμ κεληαίσο απφ ηελ Ο.Π.Α.Π. ΑΔ. ζηελ Δ.Π.Ο., ζηελ Δ.Π.Α.Δ.
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θαη κέζσ απηήο ζηηο Π.Α.Δ. θαη θαηαλέκεηαη σο εμεο:
"α) έλα ηνηο εθαηφ (1 %) ζηελ Δ.Π.Ο.,
β) έλα ηνηο εθαηφ (1 %) ζηελ `Δλσζε Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη ελάκηζη ηνηο
εθαηφ (1,5%) ζηελ `Δλσζε Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ."
γ) 3,5% ζηηο Π.Α.Δ. Α΄ εζληθήο
θαηεγνξίαο δ) 2,5% ζηηο Π.Α.Δ. Β΄ εζληθήο θαηεγνξίαο ε) 2,5% ζηηο Π.A.Δ. Γ΄
εζληθήο θαηεγνξίαο.
Σν πνζφ πνπ αλαινγεί ζε θάζε θαηεγνξία δηαλέκεηαη θαη` ηζνκνηξίαλ ζηηο
Π.Α.Δ. ηεο θαηεγνξίαο απηήο.
Ζ Δ.Π.Α.Δ. απνδίδεη ζεο Π.Α.Δ. ηα πνζά πνπ ηνπο αλαινγνχλ εληφο δέθα ςεξψλ
απφ ηελ σο άλσ πξνο απηή θαηαβνιή. Ζ Δ.Π.Α.Δ. κπνξεί λα ζπκςηθήζεη ηπρφλ
ππνρξεψζεηο ησλ ΠΑΔ, πξνο απηήλ απφ ην σο άλσ πνζνζηφ. ε πεξίπησζε πνπ ε
Δ.Π.Α.Δ. δελ απνδψζεη ζε θάπνηα Π.Α.Δ. ηα παξαπάλσ πνζά ζηελ πξναλαθεξφκελε
πξνζεζκία ρσξίο λφκηκε αηηία, ε ζπγθεθξηκέλε αηηία δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ
ηελ Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. λα ηεο θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ην πνζφ πνπ θαηά ηα αλσηέξσ
ηεο αλαινγεί.
*** Οη πεξ.α΄θαη β` αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 12 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
2. Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε ν πνί Kνηλνηείηαη ηελ Δ.Π.Α.Δ. θαη ζηελ Ο.Π.Α.Π.
Α.Δ. ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ε θαηαβνιή
ηνπ αλαινγνχληνο πνζνζηνχ ζηελ Δ.Π.Α.Δ. ή ζε ζπγθεθξηκέλε Π.Α.Δ. δηαθφπηεηαη
ππνρξεσηηθά ή πεξηθφπηεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη. Με ηελ ίδηα απφθαζε
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνπή ή ηελ
πεξηθνπή απηήλ.
Γηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ σο άλσ πνζψλ απνθαζίδεηαη ππνρξεσηηθά φηαλ κηα
Α.Α.Δ.:
α) Παξέιεηςε λα δεκνζηεχζεη εκπξφζεζκα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ ΚΝ. 2190/1920 θαη
λα ηηο ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή
β) παξέιεηςε λα ππνβάιεη εκπξφζεζκα ζηελ ίδηα σο άλσ ππεξεζία ηελ απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ ή
γ) δελ έρεη "λφκηκε δηνίθεζε"
*** Οη παξ.1 θαη 2 ηξνπνπνηήζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξ.36 Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
3. Ζ θαηά ηελ παξ. 1 επηρνξήγεζε ηζρχεη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνΗεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δειηία ΠΡΟΠΟ θαη ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αγψλεο κεηαμχ
Π.Α.Δ., πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ επαγγεικαηηθνχ
πνδνζθαίξνπ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη σο έζνδν
ζηε Γ.Γ.Α. θαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ δηαηίζεηαη
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνδνζθαίξνπ.
4. Απφ ηελ έλαξμε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ πνδνζθαίξνπ Α` θαη Β`
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εζληθήο θαηεγνξίαο ηεο πεξηφδνπ 19992000, φινη νη αγψλεο δηεμάγνληαη ηελ
ίδηα εκέξα ηεο εβδνκάδαο, πιελ δχν, νη νπνίνη κπνξεί λα δηεμάγνληαη
δηαθνξεηηθή εκέξα.
5. Ο Δ..Α.Π.Δ. θαη θάζε Π.Α.Δ. ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ην πξφγξακκα
αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ,
πξνθεηκέλνπ ν Ο.Π.Α.Π. λα ηνπο ζπκπεξηιακβάλεη ζηα δειηία ΠΡΟΠΟ ή ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
ή ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο ή κε απφδνζεο.
6. Ο Δ..Α.Π.Δ. ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ Ο.Π.Α.Π. ην
πξφγξακκα αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θιήξσζε ησλ αγψλσλ
θάΘε θαηεγνξίαο, πξνθεηκέλνπ ν Ο.Π.Α.Π. λα πξνβαίλεη έγθαηξα ζην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ δειηίσλ ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ θαη ησλ δειηίσλ ζηνηρεκάησλ
πξνθαζνξηζκέλεο ή κε απφδνζεο.
7. Ο Δ..Α.Π.Δ. ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ Ο.Π.Α.Π. θάζε
αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ
επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ηέιεζήο ηνπο, εθηφο εάλ ε αιιαγή επηβάιιεηαη γηα
ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ησλ
νκάδσλ.
8. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάξηηζεο έθηαθησλ δειηίσλ ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ή
δειηίσλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο ή κε απφδνζεο, ν Δ..Α.Π.Δ. ππνρξενχηαη
λα πξνγξακκαηίδεη θαη εκέξα Σεηάξηε ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ
επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ` εζληθήο θαηεγνξίαο θαη, ζε πεξίπησζε
αλαδηάξζξσζεο, ηεο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο. Δπίζεο
ππνρξενχηαη λα θαζνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ παξαπάλσ
πξσηαζιήκαηνο κέρξη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ.
9. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4. 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ
απηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ πεξηθνπή ηνπ πνζνχ κε ην νπνίν επηρνξεγείηαη ν
Δ..Α.Π.Δ. θαη ε θάζε Π.Α.Δ. γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε παξάβαζε. Με απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ επηβάιιεηαη ζηνλ Δ..Α.Π.Δ. θαη
πξφζηηκν πελήληα εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) έσο εθαηφλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ
(150.000.000) δξαρκψλ γηα θάζε παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ.
10. Οηαλ ν Δ..Α.Π.Δ. ή νη Π.A.E. παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ
4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ, κε
απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ηέιεζε πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ ησλ
επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ ζε εζληθά, δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ζηάδηα. Ζ, παξά
ηελ απαγφξεπζε, παξαρψξεζε ησλ πην πάλσ ζηαδίσλ απνηειεί πεηζαξρηθφ
παξάπησκα γηα ηα Μέιε ηεο δηνίθεζήο ηνπο.
11. Ζ δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αγψλσλ εθ κέξνπο ηνπ Δ..Α.Π.Δ. θαη θαζεκηάο
Π.A.E. μερσξηζηά δελ ζεκειηψλεη αμίσζε ηνπ Δ..Α.Π.Δ. ή ησλ Π.Α.Δ. γηα
ακνηβή ή απνδεκίσζε νπνηαζδήπνηε θχζεο.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

103
3

Αξζξν 103
Διιεληθφο χλδεζκνο Αλσλχκσλ
Καιαζνζθαηξηθψλ Δηαηξεηψλ
1. Ο "Διιεληθφο χλδεζκνο Αλσλχκσλ Καιαζνζθαηξηθψλ Δηαηξείσλ"
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(Δ..Α.Κ.Δ.), φπσο κεηνλνκάζζεθε κε ην π.δ. 207/1997 (ΦΔΚ 163 Α) ε
"Δλσζε σκαηείσλ Ακεηβνκέλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ" (Δ..Α.Κ.), πνπ είρε
ηδξπζεί κε ην λ. 1958/1991 (ΦΔΚ 122 Α), είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ
δηθαίνπ θαη εδξεχεη ζηελ Αζήλα.
2. Ο Δ..Α.Κ.Δ. είλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο
Καιαζνζθαίξηζεο (Δ.Ο.Κ.).
3. Ο Δ..Α.Κ.Δ., σο ηαθηηθφ κέινο ηεο Δ.Ο.Κ., έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ηα ηαθηηθά Μέιε ηεο Δ.Ο.Κ..

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

104
2

Αξζξν 104
θνπνί ηνπ Δ..Α.Κ.Δ.
1. θνπνί ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. είλαη :
α) ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαιαζνζθαίξηζεο
κέζα ζην πιαίζην ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ
θαλνληζκψλ, ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο Δ.Ο.Κ.,
β) ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαιαζνζθαίξηζεο ηεο Α1
θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο απνθάζεηο
ηεο Δ.Ο.Κ., θαζψο θαη ε επίιπζε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο αλαθχπηεη απφ ηε
δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ θαη δελ ππάγεηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ,
γ) ε εθπξνζψπεζε ησλ Κ.Α.Δ. θαη ησλ Σ.Α.Κ. ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ
Δ.Ο.Κ. ή ηξίηνπο, ε αληηκεηψπηζε ησλ αζθαιηζηηθήο θχζεσο δεηεκάησλ, ε
ζπκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ επαγγεικαηία ή κε ακνηβή θαιαζνζθαηξηζηή πξνο Κ.Α.Δ. ή
Σ.Α.Κ., κε ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δ.Ο.Κ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ θαιαζνζθαηξηζηψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ
αλαγλψξηζήο ηνπο,
δ) ε δηαρείξηζε δηθαησκάησλ δηαθεκηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη πξνβνιήο
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, πνπ εληφζζνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη ε
πξνζηαζία θαη ε πξναγσγή θάζε ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο ησλ κειψλ ηνπ κε
θάζε λφκηκν ηξφπν κε ηελ, χζηεξα απφ εληνιή ησλ Κ.Α.Δ. ή ησλ Σ.Α.Κ.,
εθπξνζψπεζή ηνπο ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο
αγψλσλ ή ζηηγκηνηχπσλ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
84 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ε) ε αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ δεηήκαηνο αλαγθαίνπ γηα ηελ πξναγσγή θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο θαιαζνζθαίξηζεο ηεο Υψξαο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξξξνπ 107 παξ. 3, νη
Καλνληζκνί πνπ θαηαξηίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ
Δ..Α.Κ.Δ. ςεθίδνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ θαη
ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ
Τπνπξγφ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ . ηεο Δ.Ο.Κ.. Καηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27.

- 161 -

Απθπο 105
Αξζξν 105
Μέιε ηνπ Δ..Α.Κ.Δ.
1. Μέιε ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. θαΘίζηαληαη νη Κ.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Κ. πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θαιαζνζθαηξηθά πξσηαζιήκαηα Α1 θαη Α2 εζληθήο
θαηεγνξίαο.
2. Σα Μέιε ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη πάξεδξα :
α) ηαθηηθά Μέιε είλαη νη Κ.Α.Δ., πνπ ζπκκεηέρνuλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο
Α1 εζληθήο θαηεγνξίαο,
β) πάξεδξα Μέιε είλαη νη Κ.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Κ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξσηάζιεκα ηεο Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο.
3. Οπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ αλαθέξεηαη ν φξνο "Μέιε ηνπ
Δ..Α.Κ.Δ." λννχληαη ηα ηαθηηθά θαη ηα πάξεδξα Μέιε.
4. Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο κέινπο ηνπ
Δ..Α.Κ.Δ., θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εγγξαθή δηθαηνινγεηηθά,
θαζνξίδνληαη κε θαλνληζκφ, πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104.
5. Απνβφιινπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. νη Κ.Α.Δ. θαη ηα
Σ.Α.Κ. πνπ ππνβηβάδνληαη απφ ηελ Α2 εζληθή θαηεγνξία ζε θαηεγνξία ηεο
εξαζηηερληθήο θαιαζνζθαίξηζεο ή παχνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ..Α.Κ.Δ..

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

106
1
1

Αξζξν 106
Πφξνη ηνπ Δ..Α.Κ.Δ.
Πφξνη ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. είλαη :
α) νη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ,
"β) νη θάζε είδνπο Δπηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο, εηζθνξέο, δσξεέο,
θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο πξνο απηφλ" .
*** Ζ πεξ. β΄ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.37 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
γ) ηα πνζά απφ ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα θαη ηα παξάβνια ζπκκεηνρήο ησλ
Κ.Α.Δ. θαη ησλ Σ.Α.Κ. ζηνπο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηφλ,
δ) πνζνζηφ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ
απηφλ, θαζνξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ,
ε) ηα έζνδα απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ
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νκάδσλ πνπ ζπγθξνηεί ν ζχλδεζκνο,
ζη) πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%) απφ ηηο εηζπξάμεηο ιφγσ αλακεηάδνζεο
απφ ηελ ηειεφξαζε νπνηνπδήπνηε αγψλα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
δ) θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα
ηελ εθιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ή πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.

Απθπο 107
Αξζξν 107
Οξγαλα ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. - Δμνπζηνδνηήζεηο
1. Οξγαλα ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε (Γ.,), ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) θαη φζα πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ.
2. Με εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ ςεθίδεη ε Γ.. ηνπ Δ..Α.Κ.Δ.
θαζνξίδνληαη :
α) ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Α.Κ.Δ.,
β) νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζιεςε θαη θαηάζηαζε ηνπ θάζε είδνπο
πξνζσπηθνχ ηνπ Δ..Α.Κ.Δ., θαζψο θαη νη απνδνρέο θαη νη απνδεκηψζεηο
ηνπ,
γ) ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ..Α.Κ.Δ.,
δ) θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Δ..Α.Κ.Δ. θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ.
Ο αλσηέξσ θαλνληζκφο ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ αξκφδην
γηα ηνλ αΘιεηηζκφ Τπνπξγφ.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27.
3. Ο Δ..Α.Κ.Δ. εθπξνζσπείηαη ζην Γ.. ηεο Δ.Ο.Κ. εθηφο απφ ηνλ
πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη κε δχν (2) αθφκε Μέιε, πνπ εθιέγεη ε Γ.. ηνπ.
Ζ Δ.Ο.Κ. εθπξννσπείηαη ζην Γ.. ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. κε έλα (1) κέινο ηνπ
Γ.. απηήο.

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

107Α
1

"Αξζξν 107Α
`Δλσζε σκαηείσλ Ακεηβνκέλσλ Πεηνζθαηξηζηψλ
1. πληζηάηαη επαγγεικαηηθή έλσζε ησλ ηκεκάησλ ακεηβνκέλσλ πεηνζθαηξηζηψλ
ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο ζπκκεηέρνπλ ζην
εζληθφ πξσηάζιεκα Α 1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Πεηνζθαίξηζεο, κε ηελ επσλπκία
"`Δλσζε σκαηείσλ Ακεηβνκέλσλ Πεηνζθαηξηζηψλ" θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν
"Δ..Α.Π." θαη έδξα ηελ Αζήλα, ε νπνία ιεηηνπξγεί, θαηά ξεηή πξφβιεςε ηνπ
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θαηαζηαηηθνχ απηήο, κε ηε κνξθή είηε ηνπ ζσκαηείνπ, θαηά ην άξζξν 78 επφκελα
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα είηε ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1667/1986, δηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ζε εθηέιεζε
απηνχ
εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα ή ηνπ λ. 1667/1986, θαηά πεξίπησζε. Ώπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο αλαθέξεηαη ε θξάζε "Οινκέιεηα Σκεκάησλ Ακεηβνκέλσλ Αζιεηψλ"
λνείηαη,
πξνθεηκέλνπ πεξί ηκεκάησλ ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ ηεο Α 1 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Πεηνζθαίξηζεο, ε "Δ..Α.Π.".
2. Ζ Δ..Α.Π. απνιαχεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο σο πξνο ηελ
εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία
Πεηνζθαίξηζεο (Δ.Ο.ΠΔ.), ηεο νπνίαο απνηειεί ηαθηηθφ κέινο.
3. Σα θάζε είδνπο νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηεο Δ..Α.Π.
ξπζκίδνληαη
κε ην θαηαζηαηηθφ απηήο θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ θαλνληζκψλ. Σν
θαηαζηαηηθφ θαη νη Καλνληζκνί θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη ηίζεληαη ζε
ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ
εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί
ζσκαηείσλ ή αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαηά πεξίπησζε.
4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 98,99,101, 101Α, 101Β, 101Γ θαη 101Γ, εθηφο
απηψλ
ησλ άξζξσλ 101 παξάγξαθνο 4 θαη 101Α παξάγξαθνη 1 θαη 2, εθαξκφδνληαη θαη
επί
ηεο Δ..Α.Π. αλάινγα.
5. Ζ Δ..Α.Π. κπνξεί λα επηρνξεγείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ απηήο.
"6. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ζε θάζε ΣΑΠ πνπ δηθαηνχην ζπκκεηνρήο ζην
πξσηάζιεκα πεηνζθαίξηζεο ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.)
κπνξεί λα παξέρεη εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ."
***Ζ παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 14 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
*** Σν άξζξν 107Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
*** ΠΡΟΟΥΖ: Με ην άξζξν 19 παξ.3 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008,νξίδεηαη
φηη:
"3. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 107Α ηνπ λ.
2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 3479/2006 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 107Β ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.
3479/2006, παξαηείλεηαη γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2008-2009 θαη 20092010".

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

107Β
1

"Αξζξν 107Β
Θέκαηα αθνξψληα ηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Πεηνζθαίξηζεο
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1. Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2006-2007 θαη εθεμήο ην πξσηάζιεκα ηεο Α2
Δζληθήο Καηεγνξίαο πεηνζθαίξηζεο δηνξγαλψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ ηελ
Δ.Ο.ΠΔ.. Απφ ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν θαη εθεμήο ηα εξαζηηερληθά αζιεηηθά
ζσκαηεία, ησλ νπνίσλ νη νκάδεο πεηνζθαίξηζεο αλέξρνληαη, θαηά ηνπο νηθείνπο
θαλνληζκνχο, ζην πξσηάζιεκα πεηνζθαίξηζεο ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο, κπνξνχλ
λα αγσλίδνληαη ζην πξσηάζιεκα απηφ, θαη` επηινγή ηνπο είηε κε ηε κνξθή ηνπ
εξαζηηερληθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ (Σκήκα Δξαζηηερλψλ Πεηνζθαηξηζηψλ) είηε
ηνπ
Σκήκαηνο Ακεηβνκέλσλ Πεηνζθαηξηζηψλ απηνχ.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξηπηψζεηο β` θαη γ` ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ
παξφληνο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο πεηνζθαηξηζηέο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
"3. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ζε θάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ δηθαηνχην
ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα πεηνζθαίξηζεο ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) κπνξεί λα παξέρεη εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ."
***Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 14 παξ.3 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
*** Σν άξζξν 107Β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
*** ΠΡΟΟΥΖ: Με ην άξζξν 19 παξ.3 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008,νξίδεηαη
φηη:
"3. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 107Α ηνπ λ.
2725/1999,
φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 3479/2006 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 107Β ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.
3479/2006, παξαηείλεηαη γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2008-2009 θαη 20092010".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

108
5
1

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ`
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ
"Αξζξν 108
`Δλλνηα φξσλ -Πεδίν εθαξκνγήο
1. Δπαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν είλαη ην δηεμαγφκελν κε νκάδεο πνδνζθαηξηθψλ
αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Π.Α.Δ.) θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη
ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.
ην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν εληάζζεηαη θαη ην πξσηάζιεκα ηεο Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο, ζην νπνίν επηηξέπεηαη, θαηά ξεηή πξφβιεςε ησλ νηθείσλ
θαλνληζκψλ,
λα ζπκκεηέρνπλ νκάδεο Π.Α.Δ. ή Σκεκάησλ Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Π.)
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή Σκεκάησλ Δξαζηηερλψλ Αζιεηψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
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2. Οη Π.Α.Δ. είλαη αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
3. Οη πνδνζθαηξηζηέο, πνπ αγσλίδνληαη ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ
πνδνζθαίξνπ (Α`, Β` θαη Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο) δηαθξίλνληαη ζε
επαγγεικαηίεο,
ακεηβφκελνπο θαη εξαζηηέρλεο, θαηά ηελ αθφινπζε έλλνηα:
α) Δπαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο είλαη εθείλνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ζπκβφιαην
παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ κε Π.Α.Δ., πνπ αγσλίδεηαη ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο
Α`, Β` ή Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο.
β) Ακεηβφκελνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη εθείλνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ζπκβφιαην
παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ κε Σκήκα Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Π.)
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, πνπ αγσλίδεηαη ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο.
Τ) Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο, είλαη εθείλνο, πνπ αλήθεη ζην Σκήκα
Δξαζηηερλψλ Αζιεηψλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, πνπ αγσλίδεηαη ζην πξσηάζιεκα ηεο
Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο, ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε ζπκβφιαην παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ
αγσληζηηθή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζε
θακηά πεξίπησζε δελ απνηειεί άζθεζε επαγγεικαηηθήο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
νη δε νηθνλνκηθέο ή άιιεο παξνρέο, πνπ δίλνληαη απφ ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ζηα
νπνία αλήθνπλ ή ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή ηηο νκνζπνλδίεο, σο ελίζρπζε
γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο αζιεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, κέζα ζην πιαίζην ησλ
νηθείσλ γηα ηε θίιαζιε ηδηφηεηα δηαηάμεσλ, δελ απνηεινχλ νηθνλνκηθά
αληαιιάγκαηα θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, γηα ηελ ππνγξαθή
ζπκβνιαίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ κε ακνηβή.
3. ηα πξσηαζιήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ ηεο Α` θαη Β` Δζληθήο
Καηεγνξίαο ζπκκεηέρνπλ, κφλνλ, νκάδεο πνδνζθαηξηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ζην
δε
πξσηάζιεκα ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νκάδεο
πνδνζθαηξηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ή ηκήκαηνο ακεηβνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή ηκήκαηνο εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 110 ηνπ παξφληνο."

*** Σν άξζξν 108 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βι θαη άξζξν 21 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,κε ην νπνίν
νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη:
"1. Πνδνζθαηξηθέο θαη Καιαζνζθαηξηθέο Α.Δ., φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 108 επ. θαη 113 επ ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α`), νη νπνίεο ζχκθσλα
κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.6.2004 δελ πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 48 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ. ηνπ θ.λ. 2190/1920, ππνρξενχληαη λα
πξνβνχλ ζε αλαγθαία ζχκθσλα κε ην φξζξν απηφ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ, κέρξη ηελ 30.6.2005. Αλ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα
κε ην παξφλ άξζξν δελ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 30.6.2005, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
φξζξνπ 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920 επέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ ην λφκν, κε έθδνζε
απιήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Aλάπηπμεο. 2...3.... 4..5...
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο φξζξνπ είλαη εμαηξεηηθέο θαη ηζρχνπλ κφλν γηα
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 1 θαηά ην ρξφλν ηεο δεκνζίεπζεο
ηνπ παξφληνο θαη κφλν γηα αχμεζε θεθαιαίνπ ε νπνία ζπληειείηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ λ.2725/1999 θαη ηνπ Κ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ."
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Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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1
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Αξζξν 109
Μεηνρηθφ θεθάιαην - Διάρηζην χςνο
" 1. Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Π.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Α. εζληθή
θαηεγνξία δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ.
2. Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Π.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Β` εζληθή θαηεγνξία
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ.
3. Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Π.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γ` εζληθή θαηεγνξία
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπφκελνπ ζηνλ Κ.λ.
2190/1920 ειάρηζηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
4. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο
κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα θαηψηεξα φξηα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ
Π.Α.Δ., αλ αλαδηαξζξσζνχλ ηα επαγγεικαηηθφ πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ.
5. Σν ειάρηζην θαηά θαηεγνξία θεθάιαην θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο
εηαηξείαο ή κε ηελ αχμεζε αληίζηνηρα ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ φξζξσλ 68 θαη 70.
6. Πνδνζθαηξηθέο Α.Δ. νη νπνίεο θαηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο έρνπλ
Μεηνρηθφ θεθάιαην κηθξφηεξν ησλ θαηψηαησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ φξζξν,
ππνρξενχληαη ζε αχμεζε θεθαιαίνπ κέρξη ηα θαηψηαηα απηά φξηα, κέρξη ηελ
31.12.2006."
*** Σν άξζξν 109 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.20
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βι θαη άξζξν 21 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,κε ην νπνίν
νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη:
"1. Πνδνζθαηξηθέο θαη Καιαζνζθαηξηθέο Α.Δ., φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 108 επ. θαη 113 επ ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α`), νη νπνίεο ζχκθσλα
κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.6.2004 δελ πιεξνχλ ηηο πξν ππνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 48 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ. ηνπ θ.λ. 2190/1920, ππνρξενχληαη λα
πξνβνχλ ζε αλαγθαία ζχκθσλα κε ην φξζξν απηφ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ, κέρξη ηελ 30.6.2005. Αλ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα
κε ην παξφλ άξζξν δελ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 30.6.2005, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
φξζξνπ 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920 επέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ ην λφκν, κε έθδνζε
απιήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Aλάπηπμεο".

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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Αξζξν 110
Οξγάλσζε ζσκαηείσλ ζε Π.Α.Δ.

- 167 -

"1. Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2006-2007 θαη εθεμήο ηα εξαζηηερληθά
αζιεηηθά
ζσκαηεία ησλ νπνίσλ νη πνδνζθαηξηθέο νκάδεο αλέξρνληαη, θαηά ηνπο νηθείνπο
θαλνληζκνχο, ζην πξσηάζιεκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ ηεο Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο, κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη ζην πξσηάζιεκα απηφ, θαη` επηινγή ηνπο
είηε κε ηε κνξθή ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ (Σκήκα Δξαζηηερλψλ
Πνδνζθαηξηζηψλ) είηε ηνπ Σκήκαηνο Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Π.) απηνχ
είηε ηεο πνδνζθαηξηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο (Π.Α.Δ.)."
*** Σα ηξία πξψηα εδάθηα ηεο παξ.1 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 14
Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
Οη Π.Α.Δ. πνπ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ` Δζληθήο
Καηεγνξίαο, δχλαληαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, λα απνθαζίζνπλ ηε ιχζε ηνπο θαη κε απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα Σκήκαηα Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Π.),
ηδξπφκελα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ ηηο
αληίζηνηρεο Π.Α.Δ. κφλν ζηα αγσληζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.
Γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπ Σ.Α.Π. εθαξκφδνληαη
αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο, φπσο απηφ ηζρχεη. Σα Σ.Α.Π.
δηέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο νκάδεο Α`, Β` θαη
Γ`
Δζληθήο Καηεγνξίαο."
*** Ζ παξ.1 φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3259/2004 (ΦΔΚ Α΄ 149),αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ
κε ηελ παξ.5α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3372/2005 (ΦΔΚ Α 187/2005),ζχκθσλα κε ηελ
νπνία νξίδεηαη φηη:"Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 37 παξ. 2 ηνπ λ. 3259/ 2004 (ΦΔΚ 149 Α),
αληηθαζίζηαηαη, απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηεο σο άλσ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37
ηνπ λ. 3259/ 2004 σο αθνινχζσο. " χκθσλα δε κε ηελ παξ.5β νξίδεηαη:"β) Μέιε
ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη κέηνρνη, πιελ ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
θαηέρνληεο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Π.Α.Δ. πνπ
απνθαζίδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηπηψζεσο α` ηεο παξαγξάθνπ
απηήο ηε ιχζε ηεο, δελ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζε Π.Α.Δ., Σ.Α.Π. ή αζιεηηθφ
ζσκαηείν επί κία δεθαεηία απφ ηε ιχζε ηεο Π.Α.Δ."
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: χκθσλα κε ηηο παξ.6,7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3372/2005 (ΦΔΚ Α
187) νξίδεηαη φηη:"6. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη,
αλαιφγσο θαη γηα ηηο Καιαζνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (Κ.Α.Δ.) θαη Σκήκαηα
Ακεηβνκέλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Κ.), ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.
2725/1999, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ λ. 3259/2004, αθφηνπ απηέο
ίζρπζαλ."
"7. Γηα Π.Α.Δ. ή Κ.Α.Δ. πνπ ππνβηβάδνληαη απφ ηε Β` ζηε Γ` Δζληθή Καηεγνξία
ή
αληίζηνηρα απφ ηελ Α1 ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία νη δηαηάμεηο ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη κεηά ηελ πάξνδν ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο
απφ ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπο."
2. Μεηά ηελ απνβνιή ηνπο ηα ζσκαηεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξσηάζιεκα πνπ αγσλίζζεθαλ ηελ ακέζσο
πξνεγνχκελε πεξίνδν, θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ πνπ
πξφθεηηαη λα αγσληζζνχλ.
3. Οη Π.A.E. πνπ αγσλίδνληαη ζηα πξσηαζιήκαηα Α` θαη Β` εζληθήο
θαηεγνξίαο θαη δελ θαιχπηνπλ ην ειάρηζην θαηά θαηεγνξία χςνο ηνπ
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κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε αχμεζε πξνο θάιπςή ηνπ ην
αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθείσλ
πξσηαζιεκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1999-2000, αιιηψο ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο
επφκελε θαηεγνξία, φπνπ θαη ζπκκεηέρνπλ, θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
Π.A.E. πνπ πξφθεηηαη λα αγσληζζνχλ. Σελ απφθαζε ιακβάλεη ην Γ.. ηνπ
Δ..Α.Π.Δ., ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
νηθείσλ πξσηαζιεκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ.
*** ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άζξνπ 110 ηνπ Ν. 2725/1999 νη ιέμεηο
"ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ" αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο "ηεο
Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ" ( άξζξ.37 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.)

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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Αξζξν 111
Τπνβηβαζκφο Π.Α.Δ. απφ ηε Γ` εζληθή θαηεγνξία
- Γηαδηθαζία εθθαζάξηζεο
1. Π.A.E. πνπ ππνβηβάδνληαη απφ ηε Γ` εΘληθή θαηεγνξία ή, ζε
πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο, ζηελ θαηψηεξε θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο
επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ ζηελ νηθεία θαηεγνξία ηνπ εξαζηηερληθνχ
πνδνζθαίξνπ, δηαιχνληαη θαη ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε θαηά ηηο δηαηάμεηο
γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ.
"Ζ εθθαζάξηζε πξέπεη λα πεξαηψλεηαη κέζα ζε ηξηάληα κήλεο απφ ηνλ
ππνβηβαζκφ ηεο Π.Α.Δ.. Δάλ πξηλ νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε ε νκάδα
αλέιζεη θαηεγνξία, δηαθφπηεηαη ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο θαη
επαλαθέξεηαη ζε ιεηηνπξγία ε Π.Α.Δ.."
*** Σν ηειεπηαίν εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.8
άξζξ.18 Ν.2947/2001, ΦΔΚ Α 228/9.10.2001.
2. Σε ζέζε ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβηβάδεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ
εξαζηηερληθνχ πνδνζθαίξνπ, θαηαιακβάλεη απηνδηθαίσο ην ηδξπηηθφ ηεο
αζιεηηθφ ζσκαηείν. Αλ ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν έρεη πεξηέιζεη ζε
αδξάλεηα ή έρεη δηαιπζεί, γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ή ηελ
επαλαζχζηαζή ηνπ, πξνο ην ζθνπφ ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ απηφ ηεο ππφ
εθθαζάξηζε εηαηξείαο, απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ
κειψλ ηνπ πνπ ήηαλ γξακκέλα θαηά ην ρξφλν πεξηέιεπζεο ζε αδξάλεηα ή
δηάιπζήο ηνπ, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο Π.A.E., θαηά
ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ παξφληνο, αλαιφγσο
εθαξκνδνκέλεο. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαιακβάλεη
ηηο ηπρφλ ελνρηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ ηέζεθε ζε
εθθαζάξηζε.
"3. ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ε νκάδα ηνπ
ζσκαηείνπ πξνβηβαζζεί ζηε Γ εζληθή θαηεγνξία ή, ζε πεξίπησζε
αλαδηάξζξσνεο, ζηελ θαηψηεξε θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο επαγγεικαηηθνχ
πνδνζθαίξνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζσκαηείνπ δηθαηνχηαη, αληί λα
ζπζηήζεη λέα Π.Α.Δ., λα δεηήζεη ηελ αλαβίσζε ηεο πξνεγνχκελεο πνπ
ηειεί ζε εθθαζάξηζε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηελ νξηζηηθή απ~ζε πεξί
αλαβίσζεο ή κε ιακβάλεη ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ππφ εθθαζάξηζε
ηεινχζαο Π.Α.Δ., ε νπνία ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
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ζσκαηείνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηα ηπρφλ άιια ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο Κ9,πξνεδξεχεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ηελ πεξίπησζε απηή νη
πξνζεζκίεο γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δεκνζηεχζεηο θ.ιπ.
πνπ πξνβιέπoληαη απφ ηνλ ΚΝ. 2190/1920 ζπληέκλνληαη θαηά ην ήκηζπ."
***Ζ παξ.3 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 άξζξ.38 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.)

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

112
2

"Αξζξν 112
Πξσηαζιήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ
1. Σα θαη` έηνο δηεμαγφκελα πξσηαζιήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ
είλαη:
α) Σν πξσηάζιεκα ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο.
β) Σν πξσηάζιεκα ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο.
γ) Σν πξσηάζιεκα ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο.
2. Σα πξσηαζιήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαδηαξζξψλνληαη κε
Καλνληζκνχο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 101Γ."
*** Σν άξζξν 112,φπσο απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 37 παξ. 3
λ.3259/2004,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 15 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο 112Α
"Αξζξν 112Α
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο εξαζηηερληθψλ νκάδσλ σο ππνςεθίσλ επαγγεικαηηθψλ
1. Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2008-2009, κε ηε ιήμε ηνπ εηήζηνπ
πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο, φιεο νη ζέζεηο ησλ ππνβηβαδνκέλσλ
ζε
θαηεγνξία ηνπ εξαζηηερληθνχ πνδνζθαίξνπ νκάδσλ ηεο r` Δζληθήο Καηεγνξίαο,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ νηθεία πξνθήξπμε, θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο
αλεξρφκελεο κε βάζε ηε βαζκνινγία ησλ νηθείσλ πξσηαζιεκάησλ νκάδεο ηνπ
εξαζηηερληθνχ πνδνζθαίξνπ, εθφζνλ απηέο, πέξαλ ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο
θαηάηαμεο, πιεξνχλ θαη ηα θξηηήξηα ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, άιισο θαιείηαη ε
ακέζσο επφκελε βαζκνινγηθά νκάδα, ε νπνία πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ.
2. Οη ππνςήθηεο νκάδεο θξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο `Δλσζεο,
χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. απηήο, κε βάζε ηα θξηηήξηα, πνπ ηίζεληαη απφ ηελ
`Δλσζε
ζε εηδηθφ Καλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 101Γ θαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε. Κξηηήξηα πνπ
ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ηδίσο:
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α) ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε βησζηκφηεηα,
β) ε αγσληζηηθή θαηάζηαζε,
γ) ν κέζνο φξνο ησλ εηζηηεξίσλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο,
δ) ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο φπνπ ε έδξα ηεο νκάδαο,
ε) νη γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο (ρσξεηηθφηεηα ζηαδίνπ, θαηάζηαζε γεπεδηθνχ
ρψξνπ, πιηθνηερληθή ππνδνκή).
3. Με ηνλ εηδηθφ Καλνληζκφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εηζάγεηαη ζχζηεκα
βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ, κε βάζε ην νπνίν θαηαξηίδεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο
αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ νκάδσλ."
*** Σν άξζξν 112Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

113
9

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε`
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ
Αξζξν 113
Δλλνηα φξσλ
1. Δπαγγεικαηηθή θαιαζνζθαίξηζε είλαη ε δηεμαγφκελε είηε κε νκάδεο
θαιαζνζθαηξηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Κ.Α.Δ.) είηε κε ηκήκαηα ακεηβφκελσλ
θαιαζνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Κ.) αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
2. Οη Κ.Α.Δ. είλαη αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο.
3. Σα Σ.Α.Κ. είλαη εηδηθά ηκήκαηα αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
4. Δπαγγεικαηίαο θαιαζνζθαηξηζηήο είλαη εθείλνο πνπ ζπλδέεηαη κε
Κ.Α.Δ. κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο.
5. Καιαζνζθαηξηζηήο κε ακνηβή είλαη εθείλνο πνπ ζπλδέεηαη κε αΘιεηηθφ
ζσκαηείν ην νπνίν δηαηεξεί Σ.Α.Κ. κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα
παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ.
6. ην πξσηάζιεκα Α1 εζληθήο θαηεγνξίαο ζπκκεηέρνπλ, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 207/1997 (ΦΔΚ 163 Α`), κφλν νκάδεο Κ.Α.Δ..
7. ην πξσηάζιεκα Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο ζπκκεηέρνπλ νκάδεο Κ.Α.Δ. ή
Σ.Α.Κ., ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 115.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βι θαη άξζξν 21 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,κε ην νπνίν
νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη:
"1. Πνδνζθαηξηθέο θαη Καιαζνζθαηξηθέο Α.Δ., φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 108 επ. θαη 113 επ ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α`), νη νπνίεο ζχκθσλα
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κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.6.2004 δελ πιεξνχλ ηηο πξν ππνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 48 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ. ηνπ θ.λ. 2190/1920, ππνρξενχληαη λα
πξνβνχλ ζε αλαγθαία ζχκθσλα κε ην φξζξν απηφ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ, κέρξη ηελ 30.6.2005. Αλ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα
κε ην παξφλ άξζξν δελ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 30.6.2005, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
φξζξνπ 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920 επέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ ην λφκν, κε έθδνζε
απιήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Aλάπηπμεο".

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

114
1

Αξζξν 114
Μεηνρηθφ θεθάιαην - Διάρηζην φξην
1. Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Κ.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ νηελ Α1 εζληθή
θαηεγνξία δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ νγδφληα εθνηνκκπξίσλ
(80.000.000) δξαρκψλ.
2. Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Κ.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Α2 εζληθή
θαηεγνξία δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ
(50.000.000) δξαρκψλ.
3. Σν ειάρηζην θαηά θαηεγνξία θεθάιαην θαηαβάιιεηαη γηα ηε ζχζηανε
ηεο εηαηξείαο ή κε ηελ αχμεζε αληίζηνηρα ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 θαη 70.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βι θαη άξζξν 21 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,κε ην νπνίν
νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη:
"1. Πνδνζθαηξηθέο θαη Καιαζνζθαηξηθέο Α.Δ., φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 108 επ. θαη 113 επ ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α`), νη νπνίεο ζχκθσλα
κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.6.2004 δελ πιεξνχλ ηηο πξν ππνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 48 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ. ηνπ θ.λ. 2190/1920, ππνρξενχληαη λα
πξνβνχλ ζε αλαγθαία ζχκθσλα κε ην φξζξν απηφ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ, κέρξη ηελ 30.6.2005. Αλ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα
κε ην παξφλ άξζξν δελ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 30.6.2005, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
φξζξνπ 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920 επέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ ην λφκν, κε έθδνζε
απιήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Aλάπηπμεο".

Απθπο
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

115
2

Αξζξν 115
Οξγάλσζε ζσκαηείσλ ζε Σ.Α.Κ. θαη Κ.Α.Δ.
"1. Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2006 -2007 θαη εθεμήο ην πξσηάζιεκα ηεο Α2
Δζληθήο Καηεγνξίαο θαιαζνζθαίξηζεο δηνξγαλψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ ηελ
Δ.Ο.Κ.. Απφ ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν θαη εθεμήο ηα εξαζηηερληθά αζιεηηθά
ζσκαηεία, ησλ νπνίσλ νη νκάδεο θαιαζνζθαίξηζεο αλέξρνληαη, θαηά ηνπο
νηθείνπο
θαλνληζκνχο, ζην πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο,
κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη ζην πξσηάζιεκα απηφ, θαη` επηινγή ηνπο είηε κε ηε
κνξθή ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ (Σκήκα Δξαζηηερλψλ
Καιαζνζθαηξηζηψλ) είηε ηνπ Σκήκαηνο Ακεηβνκέλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Κ.)
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απηνχ είηε ηεο Καιαζνζθαηξηθή ο Αλψλπκεο Δηαηξίαο (Κ.Α.Δ.).
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη,
αλάινγα, θαη γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ."
*** Οη παξ.1 θαη 2,νπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 20 παξ.7 ηνπ λ.
2947/2001 (ΦΔΚ 228 Α`) θαη 37 παξ.5 ηνπ λ.3259/2004
αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 17 παξ.1 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.
3. Σα ζσκαηεία πνπ ζηεξήζεθαλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα
ηεο Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο
ακέζσο θαηψηεξεο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ ζσκαηείσλ πνπ πξφθεηηαη λα αγσληζζνχλ.
4. Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 1999-2000, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ησλ
νπνίσλ ηα Σ.Α.Κ. απνθηνχλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α1 εζληθή θαηεγνξία
νθείινπλ λα ζπζηήζνπλ Κ.Α.Δ. ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. Αιιηψο απνβάιινληαη απφ ην
πξσηάζιεκα κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ..Α.Κ.Δ., χζηεξα απφ πξφηανε ηνπ
Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. Σν ζσκαηείν πνπ απνβάιιεηαη δηθαηνχηαη λα
ζπκκεηάζρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο, θαζ` ππέξβαζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ Κ.Α.Δ. ή ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Κ. θαη πξφθεηηαη
λα αγσληζζνχλ ζε απηφ. Σελ απφθαζε ιακβάλεη ην Γ.. ηνπ Δ..Α.Κ.Δ.,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, ην αξγφηεξν δέθα (10)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο.
5. Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 1999-2000, Κ.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζην
πξσηάζιεκα ηεο Α1 εζληθήο θαηεγνξίαο θαη δελ θαιχπηνπλ ην ειάρηζην γηα
ηελ θαηεγνξία χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε
αχμεζε πξνο θάιπςή ηνπ, ην αξγφηεξν είθννη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Αιιηψο ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο επφκελε
θαηεγνξία, φπνπ θαη ζα ζπκκεηέρνπλ , θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
Κ.Α.Δ. ή ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Κ. θαη πξφθεηηαη λα
αγσληζζνχλ. Σελ απφθαζε ιακβάλεη ην Γ.. ηνπ Δ..Α.Κ.Δ., χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
***ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Ν. 2725/1999 νη ιέμεηο
"ηνπ ειεγθηηθνχ πκβνπιίνπ" αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο "ηεο
Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ" (παξ.4 άξζξ.38 Ν.3057/2002,
ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.)
«6. Οη Κ.Α.Δ. πνπ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο
Καηεγνξίαο δχλαληαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 λα απνθαζίζνπλ ηε ιχζε ηνπο θαη κε απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Ηδξπηηθνχ σκαηείνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ
απφ Σκήκαηα Ακεηβνκέλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Κ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 2725/1999, θαη ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηηο Κ.Α.Δ.»
***Ζ εληφο " " παξ.6 πξνζηέζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.8 ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3259/2004 (ΦΔΚ Α΄ 149).
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:χκθσλα κε ηηο παξ.6,7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3372/2005 (ΦΔΚ Α
187)
νξίδεηαη φηη:"6. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη,
αλαιφγσο θαη γηα ηηο Καιαζνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (Κ.Α.Δ.) θαη Σκήκαηα
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Ακεηβνκέλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Κ.), ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.
2725/1999, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ λ. 3259/2004, αθφηνπ απηέο
ίζρπζαλ."
"7. Γηα Π.Α.Δ. ή Κ.Α.Δ. πνπ ππνβηβάδνληαη απφ ηε Β` ζηε Γ` Δζληθή Καηεγνξία
ή
αληίζηνηρα απφ ηελ Α1 ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία νη δηαηάμεηο ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη κεηά ηελ πάξνδν ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο
απφ ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπο."

Απθπο 116
Αξζξν 116
Τπνβηβαζκφο Κ.Α.Δ. απφ ηελ Α2 εζληθή θαηεγνξία
- Γηαδηθαζία εθθαζάξηζεο
Γηα ηηο Κ.Α.Δ. πνπ ππνβηβάδνληαη, απφ ηελ Α2 εζληθή θαηεγνξία ζηελ
νηθεία θαηεγνξία ηεο εξαζηηερληθήο θαιαζνζθαίξηζεο, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 111.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

117
1
2

Αξζξν 117
Πξσηαζιήκαηα επαγγεικαηηθήο θαιαζνζθαίξηζεο
1. Σα θαη` έηνο δηεμαγφκελα πξσηαζιήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο
θαιαζνζθαίξηζεο είλαη ηα πξσηαζιήκαηα ηεο Α1 θαη ηεο Α2 εζληθήο
θαηεγνξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 115.
2. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ αλσηέξσ πξσηαζιεκάησλ (αξηζκφο νκάδσλ, αξηζκφο
πξνβηβαδνκέλσλ θαη ππνβηβαδνκέλσλ θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο θ.ιπ.)
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Κ.. χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Δ..Α.Κ.Δ..
3."Γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2004-2005 θαη 2005-2006" ην πξσηάζιεκα
ηεο Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο θαιαζνζθαίξηζεο δηνξγαλψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ
ηελ Δ.Ο.Κ..
***Ζ εληφο " " θξάζε ηεο παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ
ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3259/2004 (ΦΔΚ Α΄ 149).

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

118
2
3

Αξζξν 118
Δηήζηεο Δπηρνξεγήζεηο Σ.Α.Κ.
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"1. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ζε θάζε ΣΑΚ θαη αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ δηθαηνχην
ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ (Γ. Γ.Α.) κπνξεί λα παξέρεη εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ."
***Ζ παξ.1, φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 9 άξζξνπ 20 λ.2947/2001 θαη ηελ παξ.7
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3259/2004 (ΦΔΚ Α΄ 149), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην
άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4049/2012 ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
2. Ζ δηάηαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 102
εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Με ην άξζξν 19 παξ.2 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008,νξίδεηαη
φηη:
"2. Ζ ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2947/2001, ηελ
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3259/2004 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17
ηνπ λ. 3479/2006, παξαηείλεηαη γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2008-2009 θαη
2009-2010".
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3479/2006, νξίδεηαη φηη:
"2. Γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2006-2007 θαη 2007- 2008 ζε θάζε Σ.Α.Κ.
θαη εξαζηηερληθφ ζσκαηείν πνπ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα
θαιαζνζθαίξηζεο ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο παξέρεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνζνχ εθαηφ ρηιηάδσλ
(100.000) επξψ".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία

118Α
1

"Αξζξν 118Α
Δπζχλεο δηνηθνχλησλ αζιεηηθά λνκηθά πξφζσπα
1. Σα πξφζσπα, πνπ είλαη δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο ή δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη
θαη εθθαζαξηζηέο ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Α.Δ.) ή ησλ ηκεκάησλ
ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ ή ησλ
αζιεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ή ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, πνπ
θαιιηεξγνχλ
άζιεκα επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα, θαηά ην ρξφλν δηάιπζεο ή ζπγρψλεπζεο ή
δηαρσξηζκνχ ηνπο ζε λέα λνκηθά πξφζσπα, επζχλνληαη πξνζσπηθψο θαη
αιιειεγγχσο
γηα ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ, πνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, νθείινληαη απφ
ηα σο άλσ αζιεηηθά λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ησλ θφξσλ, πνπ παξαθξαηνχληαη,
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζήο ηνπο. Σα σο άλσ πξφζσπα έρνπλ δηθαίσκα
αλαγσγήο θαηά ησλ πξνζψπσλ, πνπ δηεηέιεζαλ αληίζηνηρα δηεπζπληέο,
δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη εθθαζαξηζηέο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
σο πξνο ηνπο θφξνπο, πνπ αθνξνχλ ζε ρξήζεηο πξνγελέζηεξεο, αλεμάξηεηα απφ ην
ρξφλν βεβαίσζήο ηνπο.
2. ηα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα, πνπ ζπγρσλεχνληαη ή δηαρσξίδνληαη, επζχλεηαη
αιιειεγγχσο, καδί κε ηα πην πάλσ πξφζσπα, γηα ηελ πιεξσκή ησλ θαηά ηε
πξνεγνχκελε παξάγξαθν νθεηιφκελσλ θφξσλ ηνπ δηαιπφκελνπ ή δηαρσξηδνκέλνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη εθείλν, πνπ ην απεξξφθεζε ή ην λέν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ
ζπζηήζεθε, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζήο ηνπο.

- 175 -

3. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επζχλνληαη πξνζσπηθψο
θαη
αιιειεγγχσο, γηα ηνπο παξαθξαηνχκελνπο θαη επηξξηπηφκελνπο θφξνπο θαη θαηά
ηε
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ εθπξνζσπνχλ σο εμήο:
α) Αλ έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ, φια ηα πξφζσπα, πνπ είραλ κηα απφ ηηο
σο
άλσ ηδηφηεηεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απφδνζεο ηνπ θφξνπ θαη κεηά.
β) Αλ δελ έρεη γίλεη ε παξαθξάηεζε θφξνπ, φια ηα πξφζσπα, πνπ είραλ κηα απφ
ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο, θαηά ην ρξφλν, πνπ ππήξρε ε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο ηνπ
θφξνπ.
4. Οη Πξφεδξνη ησλ Γ.., δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη
θαη εθθαζαξηζηέο ησλ Α.Α.Δ., Σ .Α.Α. ή ζσκαηείσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα, επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ην
αληίζηνηρν λνκηθφ πξφζσπν γηα ηα ρξέε πνπ απηφ δεκηνπξγεί θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο.
5. Καηά ησλ κειψλ ησλ πξνζσξηλψλ Γηνηθήζεσλ ησλ Α.Α.Δ., Σ.Α.Α. ή ζσκαηείσλ
πνπ δηνξίδνληαη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ
69 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ ή κέινπο απηνχ δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηα δπζκελή κέηξα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α`),
φπσο
απηέο ηζρχνπλ, φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ
ελ ιφγσ άξζξνπ ησλ Α.Α.Δ. πνπ γελλήζεθαλ απφ πξάμεηο πξνεγνχκελσλ
δηνηθήζεσλ,
έζησ θαη αλ απηά βεβαηψζεθαλ ή θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο. Σπρφλ δπζκελή κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε
βάξνο ησλ σο άλσ πξνζψπσλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο αίξνληαη
απηνδηθαίσο. Πξφεδξνη Γ.., δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη
ησλ πξνζσξηλψλ δηνηθήζεσλ επζχλνληαη κε ηελ αηνκηθή ηνπο πεξηνπζία κφλν γηα
ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο."
*** Σν άξζξν 118Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

119
11
2

ΣΜΖΜΑ Γ`
"ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΤζΤΝΖ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`
"ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΓΟΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ"
*** Σν ηκήκα Γ`κεηνλνκάζηεθε ζε "ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΤζΤΝΖ"
θαη ην Κεθάιαην Α δηαηεξήζεθε κε ηνλ σο άλσ ηίηιν
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κε ην άξζξν 39 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
"Αξζξν 119
Πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα
1. ηηο αζιεηηθέοο νκνζπνλδίεο θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, φπνπ
απηνί ππάξρνπλ, ησλ νκαδηθψλ αζιεκαησλ ηνπ πoδνζθαίξνπ, ηεο Kαιαζνζθαίξηζεο,
ηεο πεηνζθαηξηζεο, ηεο xεηξνζθαηξηζεο θαη ηεο θνιπκβεηηθήο γηα ην άζιεκα ηεο
πδαηνζθαίξηζεο, ζπληζηψληαη πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα γηα ηελ επίιπζε
αζιεηηθψλ δηαθνξψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη δηθαηνδνηηθφ φξγαλν θαη ζε νκνζπνλδηα άιινπ νκαδηθνχ αζιήκαηνο.
2. Σα παξαπάλσ φξγαλα αζθνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 120 αξκνδηφηεηεο,
ζρεηηθά κε αγψλεο θαη θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ σο εμήο:
α) σο πξνο ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, γηα ηνπο αγψ λεο Α`, Β΄ θαη Γ΄
εζληθήο θαηεγνξίαο αλδξψλ,
β) σο πξνο ηα αζιήκαηα ηεο θαιαζνζθαίξηζεο, ηεο πεηνζθαίξηζεο, ηεο
πδαηνζθαίξηζεο θαη ηεο ρεηξνζθαίξηζεο γηα ηνπο αγψλεο Α1, Α2 θαη Β` εζληθήο
θαηεγνξίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη θππέιινπ Διιάδαο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ην είδνο ησλ αγψλσλ θαη
νη θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηε ηα ησλ νξγάλσλ
απηψλ.
"3. Σα πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ζε φια ηα αζιήκαηα εθηφο ηνπ
πνδνζθαίξνπ είλαη κνλνκειή. ηα αζιήκαηα απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ, θαηά
πεξίπησζε, δηνξίδεη σο κνλνκειέο δηθαηνδνηηθφ φξγαλν έλαλ πξσηνδίθε ηεο
πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ζεηεία δχν
εηψλ, πνπ αξρίδεη ηελ 1 ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. Ο δηθαζηήο απηφο,
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, θιεξψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ
Οξγαληζκφ Γηθαζηεξίσλ απφ ηξηπιάζην αξηζκφ δηθαζηψλ,νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ
Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο νκνζπνλδίαο,
χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Γ.. απηήο ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ. Γηα
ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε
εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.8
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
4. Σν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ αληηθαζηζηά ην ηαθηηθφ
κέινο ζε πεξηπηψζεηο απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ.
5. Καζήθνληα γξακκαηέα θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ
δχλαληαη λα εθηεινχλ θαη κφληκνη ππάιιεινη ηεο Γ.Γ.Α., πνπ νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ.
6. Σν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν εδξεχεη θαη ζπλεδξηάδεη ζε ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ
ηε Γ.Γ.Α, ε νπνία θαη βαξχλεηαη κε ζρεηηθή δαπάλε".
*** Σν άξζξν 119 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 39
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
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*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ην άξζξν 23 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,νξίδεηαη
φηη:
"Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ άξζξσλ 41Α, 95,119 θαη 127Β ηνπ λ. 2725/1999, φπσο
απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο
κέρξη ηε λέα ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ απηψλ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ην
αξγφηεξν έσο ηελ 15.10.2004. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ
φξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζηέγαζε, ε ιεηηνπξγία θαη ακνηβή ησλ σο άλσ
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο γη` απηφ
δηαηάμεηο".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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"Αξζξν 120
Αξκνδηφηεηεο πξσηνβάζκηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ
1. Σν πξσηνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν είλαη αξκφδην:
α) γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πεηζαξρηθψλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή
πνηλψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ αγψλσλ ηνπ
νηθείνπ αζιήκαηνο. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ησλ
αγψλσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο,
β) γηα ηελ εθδίθαζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο δσξνδνθίαο ή
δσξνιεςίαο, γηα αιινίσζε απνηειέζκαηνο αγψλσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ,
γ) γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ αγψλα,
δ) γηα ηελ εθδίθαζε θάζε άιιεο παξάβαζεο θαη ηελ επηβνιή ησλ αληίζηoηxσλ
πνηλψλ πνπ αλαηίζεηαη ζην φξγαλν απηφ κε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή κε
θαλνληζκνχο ή κε απνθάζεηο ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο.
"2.α. ηηο πεξηπηψζεηο α` θαη γ` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη ζρεηηθέο
αλαθνξέο ή ελζηάζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο θαλνληζκνχο
ηνπ θάζε αζιήκαηνο, αλαγξάθνληαη ζην θχιιν αγψλα θαη ππνζηεξίδνληαη εληφο
δχν εκεξψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα.
β. ηελ πεξίπησζε α` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν
επηιακβάλεηαη ηεο εθδίθαζεο πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ κε βάζε ην θχιιν αγψλα
θαη κε ηε καγλεηνζθφπεζε (video) ηνπ αγψλα ή ηελ αλαθνξά ηνπ αξκφδηνπ γηα
ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέα ή φπνπ δελ ππεξεηεί απηφο ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ
Δηζαγγειέα ή ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηεο Γ.Δ.Α.8. ή ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ, θαζψο θαη κε
νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κε δεζκεπφκελν απφ ηπρφλ κε
αλαθνξά ηεο πεηζαξρηθήο παξάβαζεο ζην θχιιν αγψλα.
Γηα πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα αδηθήκαηα βίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 41 Π ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέαο ή ν
Δηζαγγειέαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ηειέζηεθαλ απηά κπνξεί λα ππνβάιιεη
ζην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν έγγξαθε έθζεζε γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ
πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο εληφο ή
εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ.
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γ. ηηο ππφ ζηνηρεία α` θαη β` πεξηπηψζεηο νη απνθάζεηο ησλ πην πάλσ
Οξγάλσλ εθδίδνληαη κέζα ζε επηά εκέξεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα θαη είλαη
ακέζσο εθηειεζηέο, έζησ θαη αλ έρνπλ πξνζβιεζεί ελψπηνλ ησλ δεπηεξνβάζκησλ
νξγάλσλ.
Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξψλ) αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. εθηεινχληαη ηελ επφκελε απφ ηελ
έθδνζή ηνπο αγσληζηηθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ην ζσκαηείν, ην Σ .Α.Α. ή ε
Α.Α.Δ. είλαη γεπεδνχρνη, εθηφο εάλ κεηαμχ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαη ηεο
ηέιεζεο ηνπ αγψλα κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ πέληε εκέξεο,
νπφηε ε απφθαζε εθηειείηαη ηε κεζεπφκελε αγσληζηηθή.
Οη απνθάζεηο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ Οξγάλνπ πνπ αθνξνχλ δηεμαγσγή ρσξίο ζεαηέο
ηνπ αγψλα αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. εθδίδνληαη ππνρξεσηηθά πξηλ
απφ ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο πνηλήο."
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.9
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"3. Ζ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο έδξαο, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη
ζηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο, θαηαξγείηαη θαη αλη` απηήο
επηβάιιεηαη αληίζηνηρε πνηλή δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ
ησλ ζπξψλ)."
*** Ζ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 120,φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 40
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002,πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.9
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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"Αξζξν 121
Πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ
ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ
1. Οη απνθάζεηο ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ πξνζβάιινληαη κε
πξνζθπγε ελψπηνλ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (A..Δ
Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ παξφληνο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 127Β, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ νη απνθάζεηο απηέο εθδίδνληαη επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θχξνπο αγψλα.
"β. `Οηαλ επηβάιινπλ πνηλέο ηέιεζεο αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξψλ) ζε ζσκαηείν, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α.."
*** Ζ παξ.β` αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.10
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
γ) φηαλ επηβάιινπλ πνηλέο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηζφδνπ ζε αγσληζηηθνχο
ρψξνπο ζηνπο παξάγνληεο ησλ oκάδσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν
(2) κελψλ ή πoηλέο έθπησζεο απφ ην ζσκαηεηαθφ ή εηαηξηθφ αμίσκα γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα επίζεο κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ.
δ) φηαλ επηβάιινπλ πνηλέο απνθιεηζκνχ ζε αζιεηέο πάλσ απφ δχν (2)
αγσληζηηθέο κέξεο, θαη ζε πξνπνλεηέο ή άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
νκάδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ.
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ε) φηαλ επηβάιινπλ πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 5.000 επξψ.
ζη) φηαλ επηβάιινπλ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 69 παξάγξαθνο
12, 77 Α παξάγξαθνη 2 θαη 3, 78 παξάγξαθνο 4, 80, 83 παξάγξαθνη 4 θαη 5, 86
παξάγξαθνο 3 θαη 93 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εηηήζεθε ή
πθίζηαηαη άκεζε ή έκκεζε βιάβε απφ ηελ πξσηνβάζκηα απφθαζε. Ζ πξνζθπγή
αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ε δε δηαδηθαζία είλαη απηή
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 126 ηνπ παξφληνο.
3. Οl απνθάζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ θνηλoπνηνχληαη
παξαρξήκα θαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νξγάλνπ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ
αληίζηνηρνπ δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ. Μέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε απηή ν Πξφεδξνο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηνπ ηνπηθνχ ηκήκαηνο θαη ν
Πξφεδξνο ηεο Eπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο, κπνξνχλ κε πξάμε ηνπο λα εηζάγνπλ
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ νξγάλνπ ζην αληίζηνηρν δεπηεξνβάζκην
φξγαλν, αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ή ηελ άζθεζε έθεζεο. ε
πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή ηνπο νηθείνπο
θαλνληζκνχο, κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ αληίζηνηρνπ
δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ, ηα πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα κπνξνχλ λα
επηιακβάλνληαη θαη απηεπαγγέιησο."
*** Σν άξζξν 121 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 41
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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"Αξζξν 122
Σνπηθφ πξσηνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν
"ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγεί ηνπηθφ πξσηνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν γηα ηελ
επίιπζε αζιεηηθψλ δηαθνξψλ ησλ νκάδσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηέιεζε
ησλ αγψλσλ ηνπο ζηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γηα ηηο
θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ παξφληνο."

Σα Μέιε ηνπ Οξγάλνπ θιεξψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Γηθαζηεξίσλ απφ ηξηπιάζην αξηζκφ δηθαζηψλ,
νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ
ζεζζαινλίθεο. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε
γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. Οη δηαηάμεηο ησλ φξζξσλ 119, 120
θαη 121 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ άξζξνπ
απηνχ. Σν ηνπηθφ απηφ φξγαλν αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 120
αξκνδηφηεηεο."
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*** Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 122, φπσο ην άξζξν απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί κε
ην άξζξν 42 ηνπ λ. 3057/2002 θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3262/2004,
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 28 παξ.3 Ν.3479/2006,
ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.Με ηελ παξ.4 ηνπ απηνχ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη
φηη:
"4. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη
πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ εηδηθνχ ηνπηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ζηε Θεζζαινλίθε
ηνπ άξ- ζξνπ 127 Α` ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48
ηνπ λ. 3057/2000".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`
ΑΝΩΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΤΖ
ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
"Αξζξν 123
πγθξφηεζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ νξγάλσλ
1. ηε Γελίθε Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ιεηηνπξγεί, σο δεπηεξoβάζκην πεηζαξρηθφ
θαη δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, Αλψηαην πκβνχιηo Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ
(Α..Δ.Α.Γ.)
2. Σν Α..Δ.Α.Γ. έρεη δεθαπέληε (15) Μέιε θαη ζπγθξνηείηαη απφ έλΑλ (1)
πξφεδξν εθεηψλ θαη δχν (2) εθέηεο ηεο πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο,
έλαλ (1) πξφεδξν εθεηψλ θαη έλαλ (1) εθέηε δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πέληε
(5) πξνέδξνπο πξσηνδηθψλ ηεο πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο, δχν (2)
πξνέδξνπο πξσηνδηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηξεηο (3) εηζαγγειείο
πξσηνδηθψλ. Σα Μέιε ηνπ Α.. Δ.Α.Γ. δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη ην κήλα Ηνχλην, θάζε δεχηεξνπ έηνπο. Ζ ζεηεία
ησλ κειψλ είλαη δηεηήο θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ.
3. Σα Μέιε ηνπ Α..Δ.Α.Γ. νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην ηξηκειέο
ζπκβνχιην δηνίθεζεο ηνπ Eθεείoπ Αζελψλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο Δηζαγγειίαο Αζελψλ. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη
ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. Ο νξηζκφο
πεξηιακβάλεηαη ίζν αξηζκφ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ. Αληηθαηάζηε ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ νπνηεδήπνηε απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο γίλεηαη κφλν
απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά Μέιε.".
*** Σν άξζξν 123 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 43
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος
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"Αξζξν 124
Γηθαηνδνζία - Αξκνδηφηεηεο Α..Δ.Α.Γ.
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Σν πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πξνζθπγψλ:
α) Καηά απνθάζεσλ ησλ Γ.. ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ, επαγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ
θαη νκνζπνλδηψλ.
β) Καηά απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ησλ πην πάλσ ελψζεσλ, επαγγεικαηηθψλ
ζπλδέζκσλ ή νκνζπνλδηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, εθφζoλ νη
απνθάζεηο απηέο δελ ρξήδνπλ επηθχξσζεο απφ ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα.
Όιεο νη παξαπάλσ απoθάζεηο πξνζβάιινληαη ζην Α..Δ.Α.Γ.,εθφζνλ αθνξνχλ
αα) ηελ επηβνιή ηψλ θάζε είδνπο πνηλψλ ή θπξψζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα,
ββ) ηελ εγγξαθή ή ηε κεηεγξαθή αζιεηψλ, γγ) ηε βαζκνινγηθή ή ηελ αγσληζηηθή
ζέζε ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή δδ) ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ
θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ.
γ) Καηά απνθάζεσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ επηβάιινπλ
θάζε είδνπο πνηλέο ζηνπο αζιεηέο ηνπο, εθφζoλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο δελ πξνβιέπεη επηθχξσζε ησλ πην πάλσ πνηλψλ απφ απηήλ.
δ) Καηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Φηιάζινπ Πλεχκαηνοηνπ άξζξνπ 130.
ε) Καηά απνθάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 119,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 121 ηνπ παξφληνο."
*** Σν άξζξν 124 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 44
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

125
2
1

"Αξζξν 125
Λεηηνπξγία - Οξγάλσζε
1. Σν Α..Δ.Α.Γ. ιεηηνπξγεί ζε ηξία (3) ηκήκαηα θαη ζε Οινκέιεηα. Ζ ζχλζεζε
ησλ ηκεκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ην Α..Δ.Α.Γ. θαη
ζην πξψην ηκήκα απηνχ πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο απφ ηνπο δηθαζηηθνχο
ιεηηνπξγνχο. ηα άιια δχν ηκήκαηα πξνεδξεχνπλ δχo δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαηά
ζεηξά ππεξεζηαθήο αξxαηφηεηαο.
Κάζε ηκήκα ζπλεδξηάδεη κε πεληακειή ζχλζεζε. Καη` εμαίξεζε φηαλ ην δηθάδνλ
ηκήκα ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θξίλεη φηη ε ππφζεζε είλαη κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο,
κπνξεί κε απφ θαζή ηνπ λα ηελ παξαπέκςεη ζηελ Οινκέιεηα.
2. Καζήθνληα γξακκαηέσλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. εθηεινχλ κφληκνη ππάιιεινη ηεο
Γ.Γ.Α, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ."
*** Σν άξζξν 125 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 45
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
Απθπο

126
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ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

8
2

"Αξζξν 126
Αζθεζε - πδήηεζε πξνζθπγήο
1. Ζ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Α.. Δ.Α.Γ. αζθείηαη απφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν πνπ εηήζεθε ή απφ εθείλν πνπ πθίζηαηαη άκεζε ή έκκεζε βιάβε απφ ηελ
Πξσηνβάζκηα απφθαζε. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 121 παξάγξαθνο 2, ε
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο είλαη νθηψ (8) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθπγήο απαηηείηαη έσο ηελ εκέξα ηεο
ζπδήηεζεο θαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ηεο Δζληθήο Σξαπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. Σo παξάβνιν
επηζηξέθεηαη ζηoλ θαηαζέηε ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο παξαδνρήο ηεο
πξνζθπγήο. Αλ απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε πξνζθπγή, ην παξάβφιν θαηαπίπηεη
ππέξ ηνπ, θαηά ην άξζξν 36 ηνπ παξφληνο, εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο Γ.Γ.Α. Ζ
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο.
Ζ πξνζθπγή αζθείηαη κε δηθφγξαθν ππνγεγξακκέλν απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν θαη
θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή απνζηέιιεηαη ζε απηφ κε
ζπζηεκέλε επείγνπζα επηζηνιή επί απνδείμε. Ζ εκέξα θαη ψξα ζπδήηεζεο ηεο
πξνζθπγήο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
ζε δηθάζηκν πνπ δελ απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο θαη γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, κε
θξνληίδα ηνπ γξακκαηέα ηνπ Α..Δ.Α.Γ., νθηψ (8) ηνπιάρηζηoλ εκέξεο πξηλ απφ
ηε δηθάζηκν.
Καη΄ εμαίξεζε, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο λα
ζπληέκλεηαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θαη ε απφθαζε απηή
γλσζηνπνηείηαη κε θάζε ηξφπν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. Ζ ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ γίλεηαη δεκφζηα θαη ε
αλάπηπμή ηνπο πξνθνξηθψο ή θαη εγγξάθσο. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεξνχληαη
ζπλνπηηθά πξαθηηθά απφ ηνλ γξακκαηέα. Γηα ηελ παξάζηαζε ησλ κεξψλ απαηηείηαη
πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο, ν νπνίνο θαηαβάιιεη έλζεκα παξάζηαζεο θαη γξακκάηην
πξνείζπξαμεο πνπ θαζνξίδεη ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο Αζελψλ.
2. Ζ ζπδήηεζε πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθααηδνηηθνχ
νξγάλνπ γηα αζιεηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαθχηπνπλ απφ ηελ ηέιεζε αγψλσλ κπνξεί
λα αλαβιεζεί κφλν κηα θνξά θαη γηα ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο, εθφζoλ ζπληξέρεη
ζπνπδαίνο ιφγνο, ζηηο δε ινηπέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ ακέζσο επφκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ ηδίνπ ή άιινπ ηκήκαηνο. Δάλ δελ εκθαληζζνχλ ηα κέξε, ε
ζπδήηεζε ρσξεί ζαλ λα ήηαλ παξφληα, εθφζoλ θιήζεθαλ λφκηκα θαη εκπξφζεζκν.
3. Ο πξφεδξνο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηνπ ηκήκαηνο ή ην κέινο πνπ νξίδoπλ,
ελεξγεί, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, επηηφπηα έξεπλα ή απηνςία θαη δεηεί
ρνξήγεζε εγγξάθσλ ή άιισλ θξίζηκσλ γηα ηελ ππφζεζε ζηνηρείσλ. Σν Α..Δ.Α.Γ.
αιιεινγξαθεί απεπζείαο, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εθδηθαδφκελεο ζε απηφ
ππνζέζεηο, κε ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, ηηο
νκνζπoλδίεο θαη ηνπο αζιεηηθνχο θνξείο γεληθά, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα
απαληήζνπλ ακέζσο.
Καλείο δελ αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιεηήο θαη θακία βαζκνινγηθή ζεηξά αγψλσλ δελ
επηθπξψλεηαη απφ ην αξκφδην αζιεηηθφ φξγαλν, εθφζνλ εθθξεκνχλ πξνζθπγέο ζην
Α..Δ.Α.Γ., ζρεηηθέο κε απνηειέζκαηα αγψλσλ πνπ επεξεάδνπλ ην θχξνο θαη ηε
βαζκνινγία ηνπο.
4. Οη απνθάζεηο ηνπ Α..Δ.Α.Γ., επί πξνζθπγψλ θαηά ησλ πξσηνβάζκησλ
δηθαηνδνηηθψλ νξγφλσλ γηα αζιεηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ ηέιεζε αγψλσλ
εθδίδνληαη ην πνιχ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο,
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ζηηο δε ινηπέο πεξηπηψζεηο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ θαη θνηλoπνηoχληαη
απζεκεξφλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
5. Οη απνθάζεηο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. εθηεινχληαη ακέζσο κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο
θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ πξνζβνιή ηνπο ζην αξκφδην δηθαζηήξην δελ αλαζηέιιεη
ηελ εθηέιεζή ηνπο.
"6. Αίηεζε επαλαζπδήηεζεο ηεο ππνζέζεσο ή αλάθιεζεο ηεο απνθάζεσο
επηηξέπεηαη Τηα ιφγνπο κε λφκηκεο ή εθπξφζεζκεο θιήηεπζεο ή πξνζθφκηζεο λέσλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ
εθδίθαζε ηεο ππνζέζεσο θαη εθφζνλ δελ έρεη εθηειεζζεί ε απφθαζε, νπνηεδήπνηε
εθδνζείζα."
*** Ζ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 122,φπσο απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 46
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002,αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 28
παξ.7 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α 152/19.6.2006.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

127
4
2

"Αξζξν 127
ηέγαζε - Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε - Λεηηνπξγία
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ, θαζνξίδνληαη ν ελ γέλεη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Α..Δ.Α.Γ., ε
δηαδηθαζία ζπδήηεζεο ησλ πξνζθπγψλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ
αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ.
"2.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα θνηλήο ζηέγαζεο,
γξακκαηεηαθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ
άξζξσλ 95, 119, 122 θαη 127Β. Ζ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ
θαη επηηξνπψλ θαη ησλ γξακκαηέσλ ηνπο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη βαξχλεη ηα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ."
***Ζ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 127, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 47
Ν.3057/2002, ΦΔΚ Α 239/10.10.2002 θαη ην άξζξ.14 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,
αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 15 παξ.3 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012.

Απθπο 127α
"Αξζξν 127Α
Δηδηθφ ηνπηθφ ηκήκα Α..Δ.Α.Γ.
1. ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγεί εηδηθφ ηνπηθφ ηκήκα ηνπ Α..Δ.Α.Γ., πνπ
ζπγθξνηείηαη απφ ηαθηηθνχο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη εηδηθφηεξα απφ έλαλ
(1) πξφεδξν εθεηψλ ηεο πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο, έλαλ (1) Πξφεδξν
εθεηψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, έλαλ (1) πξφεδξν πξσηνδηθψλ ηεο πνιηηηθήο
θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο, έλαλ (1) πξφεδξν πξσηνδηθψλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ θαη έλαλ (1) εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ.
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2. Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ γίλεηαη γηα ζεηεία δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ, κε
απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη ην κήλα Ηνχλην θάζε δεχηεξνπ
έηoπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ ηκήκαηνο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ν νξηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ γίλεηαη απφ ηα
ηξηκειή ζπκβoχιηα θαη ηνλ πξντζηάκελo ηεο εηζαγγειίαο ησλ αληίζηνηρσλ
δηθαζηεξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ νξίδνπλ θαη ίζν αξηζκφ αλαπιεξσκαηηθψλ
κειψλ.
Σν εηδηθφ ηνπηθφ ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε πξνζθπγψλ:
α) θαηά απνθάζεσλ ησλ Γ.. ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηηο
δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ή θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ
θαηαζηαηηθψλ ηνπο νξγάλσλ, αλ απηέο δελ ρξήδνπλ επηθχξσζεο απφ ηα δηνηθεηηθά
ηνπο ζπκβνχιηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηνπ
άξζξνπ 124,
β) θαηά απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄
ηνπ άξζξνπ 124 θαη εδξεχνπλ ζηηο δηνηθεηηθηο πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο,
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,
γ) θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ
122.
3. Οηαλ ην εηδηθφ ηνπηθφ ηκήκα ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θξίλεη φηη ε ππφζεζε κείδoλνο
ζπνπδαηφηεηαο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα ηελ παξαπέκςεη ζηελ Oιoκέιεηα ηνπ
Α..Δ.Α.Γ., ζηελ νπνία εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπκκεηέρεη θαη
απηφ."
*** Σν άξζξν 128 αλαξηζκήζεθε ζε 127α θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην
άξζξν 48 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Με ην άξζξν 28 παξ.3 θαη4 Ν.3479/2006,ΦΔΚ Α
152/19.6.2006,νξίδεηαη φηη:" Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ λ.2725/1999,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 42 ηνπ λ. 3057/2002 θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ.
3262/2004, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγεί ηνπηθφ πξσηνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν γηα ηελ
επίιπζε αζιεηηθψλ δηαθνξψλ ησλ νκάδσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηέιεζε
ησλ αγψλσλ ηνπο ζηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γηα ηηο
θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ παξφληνο."
4. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη
πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ εηδηθνχ ηνπηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ζηε Θεζζαινλίθε
ηνπ άξζξνπ 127 Α` ηνπ λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48
ηνπ λ. 3057/2000".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

127Β
3
1

"Αξζξν 127Β
Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην πνδφζθαηξν
"1. Γηα ην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν ην πξσηνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν
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δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Α.Δ. γηα ζεηεία δχν εηψλ πνπ αξρίδεη
ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ, είλαη ηξηκειέο θαη ζπγθξνηείηαη απφ
έλαλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Πξφεδξν
ηνπ νξγάλνπ, θαη δχν Πξσηνδίθεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο
Μέιε, νη νπνίνη θιεξψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ
Γηθαζηεξίσλ απφ ηξηπιάζην αξηζκφ δηθαζηψλ, νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ
Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, χζηεξα απφ αίηεκα
ηεο Δ.Π.Α.Δ..
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θιεξψλνληαη έλαο Πξφεδξνο
Πξσηνδηθψλ θαη έλαο Πξσηνδίθεο, σο αλαπιεξσηέο. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη
ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα
αζιεηηζκνχ.)
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.11
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
" 2. ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί ηξηκειήο πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθή επηηξνπή πνπ
δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. γηα ζεηεία δχν εηψλ πνπ αξρίδεη
ηελ 1 ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ θαη ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν
Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Πξφεδξν, θαη δχν
Πξσηνδίθεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Μέιε, νη νπνίνη
θιεξψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Γηθαζηεξίσλ απφ
ηξηπιάζην αξηζκφ δηθαζηψλ, νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο πκβνπιίνπ
Γηνίθεζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δ.Π.Ο.. Με ηελ ίδηα
δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θιεξψλνληαη έλαο Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαη έλαο
Πξσηνδίθεο ηεο ίδηαο δηθαηνζχλεο, σο αλαπιεξσηέο. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη
ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα
αζιεηηζκνχ.
Σν δεπηεξνβάζκην έιεγρν επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο αζθεί ε Δπηηξνπή
Δθέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ φξζξνπ απηνχ".
*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.11
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
"3. ηελ Δ.Π.Ο. ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Δθέζεσλ, πνπ δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. γηα ζεηεία δχν εηψλ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο
δηνξηζκνχ θαη ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν Δθεηψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη
Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Πξφεδξν, θαη δχν Δθέηεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο
Γηθαηνζχλεο, σο Μέιε. Οη δηθαζηέο απηνί θιεξψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Γηθαζηεξίσλ απφ ηξηπιάζην αξηζκφ δηθαζηψλ,
νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ,
χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Οκνζπνλδίαο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ
θιεξψλνληαη έλαο Πξφεδξνο Δθεηψλ θαη έλαο Δθέηεο ηεο ίδηαο δηθαηνζχλεο, σο
αλαπιεξσηέο. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε
γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 άξζξ.11
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
4. Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη θαζνξηδφκελεο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο
Δ.Π.Ο., θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ην Α..E.A.Γ. ζην άξζξν 124, εθηφο
απφ ηελ πεξίπησζε δ΄. Γηα ηελ άζθεζε θαη ζπδήηεζε ησλ πξνζθπγψλ ζηελ
Δπηηξνπή Δθεηψλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ
παξφληνο.
5. Οη πξάμεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ
πεηζαξρηθψλ θαη δηθαηνδνηηθψv νξγάλσλ δελ επηθπξψλνληαη, νχηε ειέγρνληαη,
αλαζηέιινληαη ή αθπξψλoληαη απφ ην Γ.. ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ή\ηεο
Δ.Π.Ο. Οκνίσο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. δελ ειέγρνληαη κε
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νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηα πην πάλσ φξγαλα."
*** Σν άξζξν 127Β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 49 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ην άξζξν 23 Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004,νξίδεηαη
φηη:
"Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ άξζξσλ 41Α, 95,119 θαη 1278 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο
απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο
κέρξη ηε λέα ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ απηψλ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ην
αξγφηεξν έσο ηελ 15.10.2004. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ
φξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζηέγαζε, ε ιεηηνπξγία θαη ακνηβή ησλ σο άλσ
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο γη` απηφ
δηαηάμεηο".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

128
9
1
2

"Αξζξν 128
Αζιεηηθφο Δηζαγγειέαο
"1. ηηο Δηζαγγειίεο Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη ζεζζαινλίθεο
νξίδεηαη απφ ηνλ πξνηζηάκελν απηψλ, αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέαο,
ν νπνίνο αζθεί ηελ πνηληθή δίσμε γηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ηεινχληαη εμ
αθνξκήο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ. θαζψο θαη γηα
αδηθήκαηα πνπ ηεινχληαη απφ πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ησλ
αζιεηηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ή θαζεθφλησλ ηνπο θαη
επνπηεχεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη
θαηά ηνλ παξφληα λφκν.
Ο αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέαο δηεπζχλεη ην έξγν ησλ αζηπλνκηθψλ
αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο
εθδειψζεηο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ."
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξ.15
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004.
2. Σν έξγν ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ εηζαγγειέσλ επνπηεχεη θαη
ζπληνλίδεη αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Δηζαγγειέα
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ."
*** Σν λέν άξζξν 128 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 50 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128α
1

ΣΜΖΜΑ Γ`
"KAΣΑΠOΛΔMHH ΣOY ΝΣOΠΗΝΓΚ"
"Αξζξν 128Α
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Νηφπηλγθ
Σν ληφπηλγθ αιινηψλεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο
πξνζπάζεηαο ησλ αζιεηψλ, ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ αζιεηψλ θαη
ηδίσο ησλ αλειίθσλ, είλαη αληίζεην ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ
Οιπκπηζκνχ, ηνπ επ αγσλίδεζζαη θαη ηεο ηαηξηθήο εζηθήο θαη
απαγνξεχεηαη."
*** Σν άξζξν 128Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 52 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128Β
1

"Αξζξν 128Β
Δλλνηα φξσλ
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ:
α) Νηφπηλγθ είλαη ε ρνξήγεζε ζε αζιεηή ή ε ρξήζε απφ απηφλ ελφο
απαγνξεπκέλνπ κέζνπ, θαζψο επίζεο θαη ε χπαξμε ζην ζψκα ηνπ είηε
απαγνξεπκέλνπ κέζνπ, είηε ησλ απνδείμεσλ ηεο ρξήζεο ελφο ηέηνηνπ κέζνπ.
β) ρξήζε είλαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήςε απφ αζιεηή θαη ε εηζαγσγή ζηνλ
νξγαληζκφ ηνπ απαγνξεπκέλεο νπζίαο, ηδίσο κε θαηάπνζε ή κε έλεζε, θαζψο θαη
ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθαξκνγή απφ απηφλ απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ:
γ) Υνξήγεζε είλαη ε κε νπνηνλδήπζηε ηξφπν δφζε, παξνρή ή κεηαβίβαζε ζηνλ
αζιεηή απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ε εθαξκνγή ζε απηφλ απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ,
αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έγηλε ρξήζε ηεο.
δ) Απαγνξεπκέλν κέζν είλαη θάζε νπζία, θάζε βηνινγηθφ ή βηoηερλνινγηθφ
πιηθφ θαη θάζε κέζνδνο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα είηε λα κεηαβάιεη ηερλεηά ηελ
αγσληζηηθή δηάζεζε, ηθαλφηεηα ή απφδνζε ελφο αζιεηή είηε λα ζπγθαιχςεη κηα
ηέηνηα κεηαβνιή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο νπζίεο ή ζηηο κεζφδνπο πνπ
απαγνξεχνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν ή ηελ θνηλή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη΄
άξζξν 128Γ. Δπίζεο
ρεηηθή νπζία είλαη νπνηαδήπνηε νπζία έρεη θαξκαθνινγηθή δξάζε ή ρεκηθή
δνκή παξφκνηα κε απαγνξεπκέλε νπζία.
Βηνινγηθφ ληφπηλγθ είλαη ε ρνξήγεζε ή ε ρξήζε αίκαηνο ή εξπζξψλ θπηηάξσλ ή
ζρεηηθψλ παξαγψγσλ αίκαηνο, εθφζνλ ν αζιεηήο ζπλερίδεη λα κεηέρεη ζε αγψλεο
ή λα πξoπνλείηαη είηε ζε θαηάζηαζε ειαηησκέλνπ φγθνπ αίκαηνο είηε φρη,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ αθαηξέζεθε απφ απηφλ πξνεγνπκέλσο πνζφηεηα αίκαηνο ή ε
ρνξήγεζε ή ρξήζε άιισλ θπηηάξσλ ή ηζηψλ.
Οπζίεο παξαιιαγήο ή παξάγνληεο ζπγθάιπςεο (κάζθα) είλαη νη απαγνξεπκέλεο
νπζίεο θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκoπνηνχληαη, κε ζθνπφ λα παξαιιαρζεί, λα
αιινησζεί ή λα εκπνδηζηεί ε αθεξαηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο ή ε
αλίρλεπζε νπζηψλ ζην δείγκα.
Φαξκαθεπηηθή, ρεκηθή, γελεηηθή ή θπζηθή παξαπνίεζε είλαη ε ρνξήγεζε ή ε
ρξήζε νπζηψλ, κεζφδσλ ή νπζηψλ παξαιιαγήο, νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα
αιινηψζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο.
ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαζεηεξηαζκφο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ νχξσλ,
θαζψο επίζεο θαη ε αλαζηνιή ηεο απέθθξηζεο απηψλ.
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ε) Νηφπηλγθ ίππνπ είλαη ρνξήγεζε ή ρξεζηκνπνίεζε ζε ίππν πνπ αγσλίδεηαη ζε
ηππηθνχο αγψλεο ή ηππνδξνκίεο θάζε απαγνξεπκέλνπ κέζνπ ή ειεθηξνδηέγεξζεο
πνπ είλαη ηθαλφ λα δηεγείξεη ή λα θάκςεη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο ή λα
επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο αγσληζηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο θαη
απφδνζεο.
ζη) πληειεζηήο είλαη θάζε ζπλαζιεηήο, Πξνπνλεηήο, εθπαηδεπηήο, αζιεηηθφο
παξάγνληαο, ηαηξφο ή παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ζπλεξγάδεηαη, εξγάδεηαη κε
αζιεηέο ή πξνεηνηκάδεη ή ζεξαπεχεη αζιεηέο.
δ) Γείγκα είλαη βηνινγηθφο ηζηφο ή βηνινγηθά πγξά, πνπ έρνπλ ζπιιεγεί θαηά
ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο
πνπ εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζή ηνπ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπoλδίαο θαη πξννξίδνληαη γηα έιεγρν ληφπηλγθ αζιεηή ε ίππνπ.
ζ) ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχ πηεη απφ αλάιπζε
δείγκαηνο απφ αλαγλσξηζκέλν θαηά ηνλ παξφληα λφκν εξγαζηήξην ειέγρνπ
ληφπηλγθ θαη βεβαηψλεη ηελ χπαξμε ζην δείγκα είηε απαγνξεπκέλνπ κέζνπ είηε
ησλ απνδείμεσλ ηεο ρξήζεο ελφο ηέηνηνπ κέζνπ.
η) Απαγνξεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο αξκφδηαο
αξρήο θαη πξνθεηκέoπ λα ρνξεγεζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Απαγνξεπκέλα κέζα:
ηα) ε δηαθίλεζε, εκπνξία, κεηαθνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή, δηακεηαθφκηζε,
δηαλνκή, κεζηηεία, πψιεζε απνδνρή, θαηνρή, απνζήθεπζε, πξνκήζεηα, πξνζθνξά
θαη ε δηάζεζε κε ή ρσξίο αληάιιαγκα απαγνξεπκέλσλ κέζσλ,
ηβ) ε θαηαζθεπή, εθρχιηζε, ηξνπνπνίεζε, παξαζθεπή απαγνξεπκέλσλ κέζσλ,
θαζψο θαη ε έθδνζε ηαηξηθψλ ζπληαγψλ γηα ηα κέζα απηά ρσξίο πξαγκαηηθή θαη
ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή έλδεημε,
ηγ) ε ρξεκαηνδφηεζε ή κεζνιάβεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, ε
παξαθίλεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηαλάισζεο ή ρξήζεο ηέηνησλ νπζηψλ ή ε
πξνζθνξά κέζσλ γηα πξνκήζεηα ή θαηαλάισζε ηέηνησλ νπζηψλ."
*** Σν άξζξν 128β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 53 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι.ζρεηηθή ΤΑ 3416/2006 (ΦΔΚ 215 Β΄/2006)

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128Γ
1
8

"Αξζξν 128Γ
Σα Απαγνξεπκέλα κέζα
1. Απαγνξεπκηλα κέζα είλαη ηα εμήο:
Α) Απαγνξεπκέλεο νπζηεο:
α. Καηεγνξίεο νπζηψλ πνπ απαγνξεχνληαη ζε θάζε πεξίπησζε:
1. Γηεγεξηηθφ
2. Nαξθσηηθά
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3. Αλαβνιηθά
4. Γηνπξεηηθά
5. Πεπηηδηθέο νξκφλεο, κηκεηηθφ θαη ζπλαθείοο κε απηέο oπζίεο.
Με ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κπνξεί νξηζκέλεο απφ ηηο νπζίεο απηέο λα απαγνξεχνληαη κφλν αλ
ππεξβαίλνπλ oξηζκέλε πνζνηηθή ζπγθέληξσζε.
β. Καηεγνξίεο νπζηψλ πνπ απαγνξεχνληαη αλάινγα κε ην άζιεκα ή ηελ
πνζνηηθή ζπγθέληξσζε:
1. Αιθνφιε
2. Καλλαβηλνεηδή
3. Σνπηθφ αλαηζζεηηθά
4. Κνξηηθνζηεξνεηδή
5. β-αλαζηνιείο
Β) Απαγνξεπκηλεο κέζνδνη:
α) ληφπηλγθ αίκαηνο ή άιισλ θπηηάξσλ ή ηζηψλ,
β) ρνξήγεζε ηερλεηψλ θνξέσλ νμπγφλνπ ή νπζηψλ πνπ δηνγθψλνπλ ην
πιάζκα,
γ) θαξκαθνινγηθή, ρεκηθή, θπζηθή ή γελεηηθή παξαπνίεζε.
Γ) Οζεο άιιεο νπζίεο ή κέζνδνη πεξηιακβάλνληαη θάζε
θνξά ζηελ θνηλή απφθαζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
2. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη Πνιηηηζκνχ, πνπ
εθδίδεηαη ηoπιάρηζηνλ κία θνξά θαη΄ έηνο θαζνξίδνληαη νη απαγoξεπκέλεο
νπζίεο ή κέζνδνη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 128Β ηνπ παξφληνο λφκνπ, χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηφπηλγθ ηνπ άξζξνπ 128Σ
ηνπ παξφληνο. Ζ απφθαζε απηή ελαξκνλίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηνπο θαηαιφγνπο
απαγνξεπκέλσλ κέζσλ πνπ εθδίδεη θάζε θνξά ε Γ.Ο.Δ., ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Αληηληφπηλγθ (Π.Ο.Α.) θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο θαηά
ηνπ Νηφπηλγθ (Ν. 2371/1996). Ο θαηάινγνο ησλ απαγνξεπκέλσλ κέζσλ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ απφθαζε είλαη θνηλφο γηα φια ηα αζιήκαηα θαη γηα
φινπο ηνπο θιάδνπο άζιεζεο, εθηφο εάλ ζηελ απφθαζε νξίδεηαη ξεηά ην
αληίζεην."
*** Σν άξζξν 128Γ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 54 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι.ζρεηηθή ΤΑ 3416/2006 (ΦΔΚ 215 Β΄/2006)

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128Γ
2
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Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

1

"Αξζξν 128Γ
Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ληφπηλγθ
1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γλεζηφηεηαο ηεο αζιεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ
αζιεηηθνχ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ,
δηελεξγείηαη έιεγρνο ληφπηλγθ ζε αζιεηέο φισλ ησλ αζιεκάησλ εθφζνλ απηά
θαιιηεξγνχληαη απφ αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί ε εηδηθή
αζιεηηθή αλαγλψξηζε. Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη ηε δηελέξγεηα
ειέγρνπ ληφπηλγθ, φπνηε ηνπο δεηεζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά ηνλ παξφληα
λφκν θνξείο, πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δψζνπλ ζρεηηθή εληνιή. Αληίζηνηρε
ππνρξέσζε ππέρνπλ νη ηδηνθηήηεο θαη νη αλαβάηεο ίππσλ.
2. Ζ δηελέξγεηα ηνπ σο άλσ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο:
α. ηεο ιήςεο δεηγκάησλ απφ αζιεηέο ή ίππνπο θαη
β. ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο χπαξμεο ηπρφλ
απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ηεο ρξήζεο απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ.
"3. Ζ επζχλε δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ληφπηλγθ αλήθεη
απνθιεηζηηθά
ζην Δζληθφ πκβνχιην Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηφπηλγθ (ΔΚΑΝ) ηνπ άξζξνπ 128Σ`. Ζ
δεηγκαηνιεςία ελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο δεηγκαηνιήπηεο ηνπ Μεηξψνπ
Γεηγκαηνιεπηψλ πνπ θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
επφκελσλ παξαγξάθσλ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 128Δ`.
4. Σν ΔΚΑΝ ζπγθξνηεί ζψκα δεηγκαηνιεπηψλ θαη κε απνθάζεηο ηνπ, νη νπνίεο
εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδεη ηνλ αξηζκφ απηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ, ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο, ηα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο, ηελ εθπαίδεπζε, πηζηνπνίεζε, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα
ή ιεπηνκέξεηα. Με φκνηεο απνθάζεηο ηνπ ΔΚΑΝ, νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ
δεηγκαηνιεπηψλ θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο απηήο.
5. Σν ΔΚΑΝ ηεξεί Μεηξψν Γεηγκαηνιεπηψλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη φζνη έρνπλ
πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ην νπνίν αλαλεψλεηαη
θαηά κήλα Γεθέκβξην εθάζηνπ έηνπο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ή αλαλέσζε ηνπ
Μεηξψνπ, ην ΔΚΑΝ κπνξεί λα δηαβαζκίδεη ηνπο δεηγκαηνιήπηεο ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπ θξηηήξηα, φπσο ηελ θαηάξηηζε ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ
επηηπρή δηελέξγεηα ειέγρσλ θαηά ην παξειζφλ. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ Μέιε
ηνπ Μεηξψνπ Γεηγκαηνιεπηψλ ηνπ ΔΚΑΝ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ππεξεζία
ηνπ Οιπκπηαθνχ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ (ΟΑΚΑ) ή θαη απφ άιινπο θνξείο,
θαζίζηαληαη απηνδηθαίσο Μέιε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ θαη` εθαξκνγή ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ λένπ Μεηξψνπ Γεηγκαηνιεπηψλ."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ,νη λέεο παξάγξαθνη 4 θαη 5 πξνζηέζεθαλ
θαη νη αξρηθέο παξάγξαθνη 4,5,6 θαη 7 αλαξηζκήζεθαλ ζε 6,7,8 θαη 9
αληίζηνηρα, κε ην άξζξν 17 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
6 "4. Ζ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ληφπηλγθ δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ
αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ ΠΟΑ εξγαζηήξηα ειέγρνπ ληφπηλγθ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
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αιινδαπήο."
*** Ζ παξ.4 (ήδε 6) αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 18 παξ.7
Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
7 (5). Σα εξγαζηήξηα ειέγρνπ ληφπηλγθ ηεθκαίξεηαη φηη δηελεξγνχλ ηηο
αλαιχζεηο
κε βάζε ηνπο θξαηνχληεο θαη παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο. Καηά ηνπ
ηεθκεξίνπ απηνχ ρσξεί αληαπφδεημε.
8 (6). Οη έιεγρνη ληφπηλγθ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη
ηελ
αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γηα φ ινπο ηνπο αζιεηέο θαη γεληθά ηνπο
δηαγσληδφκελνπο.
9 (7). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη Πνιηηηζκνχ
θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ γελεηηθνχ ληφπηλγθ (ληφπηλγθ πνπ
έρεη γίλεη κε γνληδηαθή κεηαθνξά)."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ,νη λέεο παξάγξαθνη 4 θαη 5 πξνζηέζεθαλ
θαη νη αξρηθέο παξάγξαθνη 4,5,6 θαη 7 αλαξηζκήζεθαλ ζε 6,7,8 θαη 9
αληίζηνηρα, κε ην άξζξν 17 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.

*** Σν άξζξν 128Γ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 55 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

128Δ
2
1

"Αξζξν 128Δ
Διεγρνο εληφο θαη εθηφο αγψλσλ
1. Διεγρνο ζε αζιεηέο δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα αγψλσλ θαη εθηφο αγψλσλ.
Ζ δαπάλε ηνπ ειέγρνπ βαξχλεη ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηνλ νηθείν
επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ή ην θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ειεγρφκελνο.
2. Ο έιεγρνο ληφπηλγθ ζε αζιεηέο είλαη ππνρξεσηηθφο θαηά ηε δηεμαγσγή
αγψλσλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιινπ Διιάδαο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ
νκάδεο Αλσλχκσλ Αζιεηηθψλ Δηαηξεηψλ (Α.Α.Δ.) ή Σκεκάησλ Ακεηβνκέλσλ Αζιεηψλ
(Σ.Α.Α.).
3. Ο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο θάζε νκάδαο θαη
εηδηθφηεξα:
α. ηα εζληθά πξσηαζιήκαηα ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ αγψλα, θάζε αγσληζηηθήο
εκέξαο θαη θάζε θαηεγνξίαο Πξσηαζιήκαηνο. Δηδηθά, ζε φζα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα
δηεμάγνληαη αγψλεο θαηάηαμεο (play off), ν έιεγρνο γίλεηαη ζε έλαλ
ηνπιάρηζηνλ αγψλα θάζε αγσληζηηθήο, θάζε θάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
ηειηθνχ αγψλα θαη
β. ην Κχπειιν Διιάδαο, ζε έλαλ αγψλα ηνπιάρηζηνλ θάζε αγσληζηηθήο θαη θάζε
θάζεο απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηειηθνχ αγψλα.
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4. Δπίζεο ν έιεγρνο ληφπηλγθ είλαη ππνρξεσηηθφο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο
θάζε νκάδαο ζηνπο αγψλεο ηεο αλψηαηεο εξαζηηερλληθήο θαηεγνξίαο παλειιήλησλ
ή εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ ζηα αζιήκαηα πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα,
θαζψο επίζεο θαη ζηα αζιήκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ. Ο
έιεγρνο ζηα νκαδηθά αζιήκαηα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε έμη (6) αγσληζηηθέο ηνπ
νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο απηνχ θαη φπνπ δηεμάγνληαη
αγψλεο θαηάηαμεο (play off), θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Ωο πξνο ην Κχπειιν Διιάδαο, ν έιεγρνο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο αγψλεο ηεο
εκηηειηθήο θαη ηεο ηειηθήο θάζεο.
5. Οζνλ αθνξά ηα αηνκηθά αζιήκαηα, έιεγρνο ληφπηλγθ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε
κία αγσληζηηθή εκέξα δηεμαγσγήο ησλ Παλειιήλησλ Αγψλσλ θαη Δζληθψλ
Πξσηαζιεκάησλ ηεο αλψηαηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.
6. Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαη΄ ειάρηζηνλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, βάζεη ηνπ
πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ πνπ θαηαξηίδεη ην Δζληθφ πκβνχιην Καηαπνιέκεζεο ηνπ
Νηφπηλγθ, ν έιεγρνο ληφπηλγθ κπνξεί λα επεθηείλεηαη είηε ζε κεγαιχηεξν
αξηζκφ ειεγρνκέλσλ αζιεηψλ είηε θαη ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο πέξαλ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ.
7. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ε εληνιή δηελέξγεηαο ειέγρνπ ληφπηλγθ
δίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαπνιέκεζεο ηνπ
Νηφπηλγθ.
"8. Ο έιεγρνο ληφπηλγθ εθηφο αγψλσλ θαη εηδηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ αζιεηψλ δηελεξγείηαη κε ή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ησλ αζιεηψλ.
Ζ εληνιή δηελέξγεηαο ζε πεξηπηψζεηο ηέηνησλ ειέγρσλ δίδεηαη πάληνηε απφ ην
ΔΚΑΝ είηε απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ ή ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο ή ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο. Ο έιεγρνο ησλ Διιήλσλ αζιεηψλ πνπ πξνεηνηκάδνληαη ζε
πξνπνλεηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα αλαηίζεηαη απφ ην ΔΚΑΝ ζηνλ
αληίζηνηρν θνξέα ηνπ θξάηνπο, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ πξνπνλεηηθνχ
θέληξνπ, ή ζε άιινλ θνξέα, εθφζνλ νη θνξείο απηνί είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ
ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (ΓΟΔ) ή ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Αληη-ληφπηλγθ
(ΠΟΑ)."
*** Ζ παξ.8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 17 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α
210/8.10.2008.
9. Γελ επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ληφπηλγθ απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα,
εκεδαπφ ή αιινδαπφ, ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηφπηλγθ.
10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θιήξσζεο ησλ
αγψλσλ ή ησλ αγσληζκάησλ πνπ ζα δηεμαρζεί ν πην πάλσ έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, ε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ησλ αξκφδησλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ
ειέγρνπ πξνζψπσλ, ε δηαδηθαζία θιήξσζεο ησλ αζιεηψλ απφ θάζε νκάδα ή
αγψληζκα, πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ έιεγρν ληφπηλγθ θαη ν ηξφπνο αλαθνίλσζεο
ζηνπο θιεξσζέληεο, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο, ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ
δεηγκάησλ, ν ηξφπνο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Γ.Ο.Δ., ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Αληηληφπηλγθ θαη ησλ Παγθφζκησλ Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ, θαζψο επίζεο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα."
*** Σν άξζξν 128Δ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 56 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
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Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

128Σ
7
2

" "Αξζξν 128Σ"
Δζληθφο Οξγαληζκφο Καηαπνιέκεζεο
ηνπ Νηφπηλγθ (Δ.Ο.ΚΑ.Ν.)
" 1. πληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Δζληθφο Οξγαληζκφο
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηφπηλγθ (Δ.Ο.ΚΑ.Ν.) κε έδξα ηελ Αζήλα, ην νπνίν επνπηεχεηαη απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη επηρνξεγείηαη απφ απηήλ κε ηαθηηθέο εηήζηεο επηρνξεγήζεηο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Ο.ΚΑ.Ν. ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε. Απφ
ηα κέιε απηά:
α) ηέζζεξα είλαη εηδηθνί επηζηήκνλεο απφ ην ρψξν ηεο θαξκαθεπηηθήο ή ηεο ηνμηθνινγίαο ή ηεο
ηαηξηθήο ή ηεο βηνινγίαο ή ηεο ρεκείαο ή ηεο βηνρεκείαο κε γλψζεηο ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηνπ
ληφπηλγθ,
β) έλα είλαη λνκηθφο κε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηθνχ δηθαίνπ,
γ) έλα είλαη αζιεηήο πςεινχ επηπέδνπ πνπ έρεη απνζπξζεί απφ ηελ ελεξγφ δξάζε θαη
ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ.,
δ) έλα είλαη κέινο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δ.Ο.Δ., εθπξφζσπνο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, πνπ
ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ.,
ε) έλα είλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ
Οινκέιεηα ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ζη) έλα είλαη αζιεηήο πςεινχ επηπέδνπ πνπ
έρεη απνζπξζεί απφ ηελ ελεξγφ δξάζε θαη ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Διιεληθήο
Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο.
3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ηεηξαεηήο.
4. Ο Δ.Ο.ΚΑ.Ν. ζπλεδξηάδεη κε ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ πέληε απφ ηα κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο, ζε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο, ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ππεξηζρχεη.
5. Ο Δ.Ο.ΚΑ.Ν. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α. Καηαξηίδεη ην πξφγξακκα φισλ ησλ ειέγρσλ ληφπηλγθ, πξνβαίλεη ζηελ θαηαλνκή θαη επηινγή
ησλ ειέγρσλ ζηα νηθεία αζιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ή εθηφο απηψλ, δίλεη ηελ εληνιή
δηελέξγεηαο ειέγρνπ ληφπηλγθ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 128Γ ππεξεζίεο δεηγκαηνιεςίαο θαη
αλαζέηεη ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ζε αλαγλσξηζκέλν απφ ην WADA εξγαζηήξην.
β. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ
ειέγρνπ ληφπηλγθ θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αδηάβιεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ ζε
αλαγλσξηζκέλν απφ ην WADA εξγαζηήξην ειέγρνπ ληφπηλγθ.
γ. Παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζε ζέκαηα ληφπηλγθ θαη εηζεγείηαη
ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη
κεζφδσλ.
δ. Παξαιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ απφ ην
αξκφδην εξγαζηήξην ειέγρνπ ληφπηλγθ θαη, χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο απφ ην αξκφδην
επηζηεκνληθφ ηνπ ηκήκα, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα δηαβηβάδνληαη ζηηο νηθείεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο
θαη ζηνπο νηθείνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπξγηθή
απφθαζε ηνπ άξζξνπ 128Δ.

- 194 -

ε. Παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ησλ αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηα
πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζην αδίθεκα ηνπ ληφπηλγθ ή ζε ζρεηηθέο κε απηφ παξαβάζεηο. Οη
αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο έρνπλ ππνρξέσζε έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηνπ Δ.Ο.ΚΑ.Ν. γηα ηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ.
ζη. Δηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε
ή ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ.
δ. Γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα θάζε ζρέδην λφκνπ ή θαλνληζηηθήο
πξάμεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηά ηνπ ληφπηλγθ.
ε. Γηαηππψλεη ζπζηάζεηο ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη γεληθά ζηνπο αζιεηηθνχο θνξείο γηα ηελ
νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ληφπηλγθ ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο.
ζ. πλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο αζιεηηθνχο θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ληφπηλγθ.
η. Καηαξηίδεη, πξνσζεί θαη εθαξκφδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ηνπο ινηπνχο
αζιεηηθνχο θνξείο, ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη εθζηξαηείεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο απφ ηνπο
αζιεηέο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ κε έκθαζε ζηνπο θηλδχλνπο ηεο πγείαο απφ ην
ληφπηλγθ θαη ηε βιάβε πνπ επηθέξεη ζηηο εζηθέο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ.
ηα. πλεξγάδεηαη κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ηελ Ηληεξπφι, ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ,
ηα ηεισλεία, ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη θάζε άιινλ ειιεληθφ ή δηεζλή θνξέα
δξαζηεξηνπνηνχκελν ζην αληηληφπηλγθ θαη ηελ αγνξά θαξκάθσλ.
ηβ. Τπνβάιιεη θάζε ρξφλν ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ηελ έθζεζε δξάζεο ηνπ, ε
νπνία δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν.
ηγ. Δθπξνζσπεί ηε ρψξα ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ζην WADA.
6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε
κεληαία απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ησλ γξακκαηέσλ ηνπ
πκβνπιίνπ.
7. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδνληαη ε νξγάλσζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Ο.ΚΑ.Ν., ε ζηέγαζε θαη νη πφξνη ηνπ, ε ζχζηαζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ θαη ε
ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.»
2. Μέρξη λα εθδνζεί ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εμαθνινπζεί λα
ιεηηνπξγεί ην Δ..ΚΑ.Ν. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 128Σ ηνπ λ. 2725/1999 θαη
νη δαπάλεο πνπ είραλ αλαιεθζεί απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, κπνξνχλ λα
θαηαβιεζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, εθφζνλ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ Δ..ΚΑ.Ν., πξνθχπηεη φηη νη δαπάλεο απηέο ήηαλ άκεζεο θαη επηηαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο γηα ην αληηληφπηλγθ κε ηνλ Παγθφζκην Κψδηθα Αληηληφπηλγθ, ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο
UNESCO θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο γηα ηνλ αζιεηηζκφ πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3516/2006, ηα
Γηεζλή Πξφηππα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Αληηληφπηλγθ θαη ηηο δεζκεπηηθέο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Αληηληφπηλγθ, ζεζπίδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα, νη δηαδηθαζίεο,
νη κεραληζκνί θαη ηα ζπζηήκαηα θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Δηδηθφηεξα, θαη` εθαξκνγή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο ζηνλ αζιεηηζκφ
θαη ηηο δεζκεπηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Αληηληφπηλγθ,
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ελαξκνλίδνληαη νη νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ:
α) έλλνηεο θαη νξηζκνχο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο αληηληφπηλγθ,
β) ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο πνιηηηθήο αληηληφπηλγθ,
γ) ηηο παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ αληηληφπηλγθ,
δ) ηνπο απνδεηθηηθνχο θαλφλεο θαη ην βάξνο απφδεημεο ζηηο παξαβάζεηο αληηληφπηλγθ,
ε) ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη απαγνξεπκέλεο κεζφδνπο πνπ πξνθαινχλ
θαξκαθνδηέγεξζε,
ζη) ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπο θαλφλεο αληηληφπηλγθ, ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ θαη
δηαρείξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ ληφπηλγθ,
δ) ηνπο πεηζαξρηθνχο θαλφλεο, ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο γηα ηηο
παξαβάζεηο ληφπηλγθ,
ε) ηε δνκή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Δ.Ο.ΚΑ.Ν. κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Αληηληφπηλγθ θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ξχζκηζε."
***Σν άξζξν 128Σ ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 57 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 18 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α
210/8.10.2008, αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Βι.ζρεηηθά ΤΑ 316/2005 (ΦΔΚ Β΄ 6/10.1.2005), πεξί
αληηθαηαζηάζεσο Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαπνιέκεζεο
ηνπ Νηφπηλγθ (Δ..ΚΑ.Ν), ζχκθσλα κε ην άξζξν 128Σ ηνπ Ν.2725/
1999, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 57 ηνπ Ν.3057/2002 (αξηζκ.
απφθαζεο 49646/8.12.2004, ΦΔΚ 1866/Β/15.12.2004).

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128Ε
1

"Aξζξν 128Ε
Πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ληφπηλγθ
1. Πεηζαξρηθή παξάβαζε ληφπηλγθ είλαη:
α) ε, θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ αγψλσλ ή ελ φςεη ζπκκεηνρήο ζε απηνχο,
ρνξήγεζε ζε αζιεηή ή ε ρξήζε απφ απηφλ απαγνξεπκέλνπ κέζνπ,
β) ε πξνηξνπή, πξφηαζε, παξαθίλεζε, έγθξηζε, ε κε επηβνιή πνηλήο γηα ηε
ρξήζε ή δηεπθφιπλζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο ρξήζεο ή ηεο ρνξήγεζεο
νπνηνπδήπνηε απαγνξεπκέλνπ κέζνπ,
γ) ε ηέιεζε απαγνξεπκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο,
γπκλαζηήξηα θαη ζε ρψξνπο άζιεζεο, ζηα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ζηηο
ηδησηηθέο ζρνιέο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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2. Δπίζεο, παξαβάζεηο ληφπηλγθ ζπληζηνχλ θαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. ε άξλεζε ή ε απνθπγή ηνπ αζιεηή λα ππνβιεζεί ζε έιεγρν ληφπηλγθ. φηαλ
απηφ ηνπ δεηεζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ δηεμάγνπλ έιεγρν ληφπηλγθ, ή
ε κε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ληφπηλγθ,
β. ε αλαγλψξηζε ή νκνινγία εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο κηαο παξάβαζεο ληφπηλγθ,
γ. ε παξνρή αξσγήο πξνο απνθπγή ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ ή ησλ δηαδηθαζηψλ
απηνχ θαη εληνπηζκνχ απαγνξεπκέλσλ κέζσλ.
3. Ζ παξάβαζε ληφπηλγθ θαζνξίδεηαη:
α. κε βάζε ην ζεηηθφ απνηέιεζκα,
β. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ
πνπ εθδίδνληαη ζε εθηέιεζή ηνπ.
4. Ζ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηειείηαη κε ηελ πξάμε ηεο ρνξήγεζεο ή ηεο ρξήζεο
απαγνξεπκέλνπ κέζνπ, αλεμάξηεηα εάλ ε πξάμε νινθιεξψζεθε ή έκεηλε ζην ζηάδην
ηεο απφπεηξαο ή εάλ επήιζε ην επηδησθφκελν κε απηήλ απνηέιεζκα.
5. Ζ ρξήζε απαγνξεπκέλεο νπζίαο δελ απνηειεί παξάβαζε ληφπηλγθ:
α. Οηαλ ε νπζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αζιεηή γηα ζεξαπεπηηθνχο
ιφγνπο ή γηα έιεγρν κηαο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά
νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
η) Ο αζιεηήο, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ληφπηλγθ, έρεη πξνζθνκίζεη γξαπηή έγθξηζε
απφ ηαηξφ ηνπ Δ..Τ. ή άιινπ δεκφζηνπ θνξέα πεξίζαιςεο γηα ηε ζεξαπεπηηθή
ρξήζε ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο. Ζ έγθξηζε πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθή θαη λα
βεβαηψλεηαη ζε απηή ε λφζνο ηνπ πάζρνληνο, ην είδνο, ε δνζνινγία θαη ε
δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ. Ζ ρξήζε ςεπδνχο ηαηξηθήο έλδεημεο ζπληζηά
επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.
ηη) Σν επίπεδν ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο είλαη ζχκθσλν κε ηελ εγθεθξηκέλε
ζεξαπεπηηθή ρξήζε θαη
ηηη) Ζ απαγνξεπκέλε νπζία επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξαπεπηηθνχο
ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Παγθφζκηαο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ηνπ
νηθείνπ αζιήκαηνο.
β. `Οηαλ πθίζηαληαη εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, νη νπνίεο ζπληξέρνπλ εθφζνλ ε
παξνπζία ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζην βηνινγηθφ ηζηφ ή ζηα βηνινγηθά
ζσκαηηθά πγξά ηνπ αζιεηή είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηδίνπ, φπσο ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ:
η) απηφο έρεη εθ θχζεσο έλα επίπεδν ηεζηνζηεξφλεο πξνο επηηεζηνζηεξφλε
κεγαιχηεξν ηνπ ιφγνπ 6:1 ή ε ζπγθέληξσζε επηηεζηνζηεξφλεο ζηα νχξα ηνπ είλαη
κεγαιχηεξε απφ 200 λαλνγξακκάξηα αλά ρηιηνζηφιηηξν, πνπ απνδεηθλχεηαη χζηεξα
απφ ζρεηηθέο έξεπλεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ ηεο Γ.Ο.Δ.,
ηη) ηνπ ρνξεγήζεθε ε απαγνξεπκέλε νπζία ζε λνζνθνκείν ρσξίο λα ην γλσξίδεη
Ο αζιεηήο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη έγηλε ρξήζε απαγνξεπκέλεο νπζίαο γηα
ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο ή ζπλέηξεραλ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο νθείιεη λα
απνδείμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ."
*** Σν άξζξν 128Ε πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 58 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
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Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

128Ζ
1
1

"Aξζξν 128Ζ
Πεηζαξρηθέο θπξψζεηο
1. Ζ παξάβαζε ληφπηλγθ θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθήο ζπλάληεζεο, γηα ηνλ αζιεηή
πνπ ζπκκεηείρε ζε αηνκηθφ αγψληζκα, ζπλεπάγεηαη ηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζην αγψληζκα θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ απφ απηή ηε ζπκκεηνρή ζπλεπεηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέξεζεο βξαβείσλ θαη κεηαιιίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο
νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα λφκν θπξψζεηο. Αλ ε παξάβαζε
αθνξά αζιεηή πνπ ζπκκεηείρε ζε νκαδηθφ άζιεκα ή ζε νκαδηθφ αγψληζκα αηνκηθνχ
αζιήκαηνο, γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ νηθείνπ αγψλα ή ηνπ
νηθείνπ νκαδηθνχ αγσλίζκαηνο αληίζηνηρα, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθνί Καλνληζκνί
ηεο νηθείαο Παγθφζκηαο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο.
2. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα παξάβαζε ληφπηλγθ αλάινγα κε ηελ
ηδηφηεηα ησλ ππαηηίσλ είλαη θαηά πεξίπησζε νη εμήο:
2.1 Δ ΑΘΛΖΣΖ
α. Δγγξαθε επίπιεμε.
β. Πξνζσξηλή απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε θάζε είδνπο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη
δηνξγαλψζεηο φισλ ησλ αζιεκάησλ.
γ. Ηζφβηα απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε θάζε είδνπο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη
δηνξγαλψζεηο φισλ ησλ αζιεκάησλ.
"δ. ηέξεζε θάζε είδνπο παξνρψλ θαη επεξγεηεκάησλ ησλ αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ."
*** Ζ ππνπεξ.δ΄αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 18 παξ.10 Ν.3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
"ε. Δπηζηξνθή θάζε νηθνλνκηθήο παξνρήο πνπ ηπρφλ ηνπ έρεη δνζεί."
*** Ζ ππνπεξ.ε`αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 18 παξ.11 Ν.3708/2008,
ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
ζη. Πξφζηηκν κέρξη 100.000 επξψ, πξνθεηκέλνπ πεξί επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ.
δ. Eθπησζε ή απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηνίθεζε, φξγαλν ή επηηξνπή
νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνχ θνξέα ή ζσκαηείνπ αζιεηψλ.
2.2 Δ ΤΝΣΔΛΔΣΖ
α. Πξνζσξηλή απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή αζιεηηθψλ
ζπλαληήζεσλ θαη δηνξγαλψζεσλ θαη άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ηε
δηεμαγσγή ησλ πην πάλσ.
β. Ηζφβηα απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή αζιεηηθψλ
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ζπλαληήζεσλ θαη δηνξγαλψζεσλ θαη άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ηε
δηεμαγσγή ησλ πην πάλσ.
γ. Eθπησζε απφ ηε δηνηθεηηθή ζέζε πνπ ηπρφλ θαηέρεη ζηνλ αζιεηηζκφ θαη
απαγφξεπζε εθπξνζψπεζεο νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνχ θνξέα.
δ. Πξφζηηκν κέρξη 200.000 επξψ, πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη
επαγγεικαηηθά κε ηνλ αζιεηηζκφ.
ε. Παξαπνκπή ζηελ Δπηηξνπή Φηιάζινπ Πλεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ληφπηλγθ, νη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο, αλάινγα κε
ην είδνο ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, είλαη:
Α ΠΔΡΗΠΣΩΖ: Αλ ε απαγνξεπκέλε νπζία είλαη εθεδξίλε, θαηλπινπξνπαλνιακίλε,
ςεπδνεθεδξίλε, θαθείλε, ζηξπρλίλε ή ζρεηηθή κε απηέο νπζία, επηβάιινληαη:
ε αζιεηή:
Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε
ζηνηρεία β΄ θαη δ` (κέρξη 2 έηε) θαη α`.
ε ζπληειεζηή:
Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε
ζηνηρεία α` (κέρξη 2 έηε θαη, αλ ε παξάβαζε αθνξά αλήιηθν, κέρξη 3 έηε) θαη
δ`.
Β` ΠΔΡΗΠΣΩΖ: Αλ ε απαγνξεπκέλε νπζία είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ Α` πεξίπησζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηβάιινληαη:
ε αζιεηή:
Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε
ζηνηρεία β`, δ`, ο, (ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε), ε` θαη ζη`.
ε ζπληειεζηή:
Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε
ζηνηρεία α`, γ` (ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε), δ` θαη ε`. Αλ ε παξάβαζε αθνξά
αλήιηθν, ε θχξσζε είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 έηε.
4. ε πεξίmσζε λέαο παξάβαζεο ληφπηλγθ (παξάβαζε θαζ` ππνηξνπή) απφ:
ΑΘΛΖΣΖ:
α. Αλ ε λέα παξάβαζε αθνξά, φπσο θαη ε πξψηε, απαγνξεπκέλεο νπζίεο ηεο Α`
πεξίπησζεο, επηβάιιεηαη απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε θάζε είδνπο αζιεηηθέο
ζπλαληήζεηο θαη δηνξγαλψζεηο φισλ ησλ αζιεκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 4
έηε.
β. Αλ ε λέα παξάβαζε αθνξά απαγνξεπκέλεο νπζίεο ηεο Β` πεξίπησζεο, ελψ ε
πξψηε παξάβαζε αθνξνχζε νπζίεο ηεο Α` πεξίπησζεο, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο
πξνεγνχκελεο πεξ. α` γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ.
γ. Αλ ε λέα παξάβαζε αθνξά, φπσο θαη ε πξψηε απαγνξεπκέλεο νπζίεο ηεο Β`
πεξίπησζεο, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο πην πάλσ απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ, αλ ν αζιεηήο είλαη αλήιηθνο θαη
ηνπιάρηζηνλ 1Ο εηψλ αλ είλαη ελήιηθαο.
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δ. Αλ ε παξάβαζε ηειέζζεθε γηα ηξίηε θνξά, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο πην
πάλσ απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο ηζνβίσο.
ΤΝΣΔΛΔΣΖ:
Δπηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο ηζφβηαο απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε θαη
δηεμαγσγή αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη δηνξγαλψζεσλ θαη ηεο άζθεζεο ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πην πάλσ αγψλσλ.
5. Οη θαζ` ππνηξνπή πνηλέο επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο ηέιεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ πξάμεσλ.
6. ηα πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 1282 παξ. 2 πεξ.
α`, β` θαη γ` παξαβάζεηο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηεο πεξίπησζεο Β`, ηεο
παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
7. Δθηφο ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ, ζε πεξίmσζε παξάβαζεο ληφπηλγθ, κπνξεί κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ λα αλαθαιείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ε άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε πξνπνλεηή.
8. Ζ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ θπξψζεσλ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ
ηαθηηθνχο ή έθηαθηνπο ειέγρνπο ληφπηλγθ ζηνλ αζιεηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ηηκσξίαο ηνπ.
9. Ώπνηνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ
κεηελ νπνία επηβιήζεθε θχξσζε γηα παξάβαζε ληφπηγθ ή φπνηνο ζπλεξγεί ζε απηφ
ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν κέρξη 50.000 επξψ.
10. Οη νηθείεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ζηνπο
θαλνληζκνχο ηνπο απζηεξφηεξεο θπξψζεηο απφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν απηφλ."
"11. ε πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ ειέγρνπ ληφπηλγθ απφ νπνηνλδήπνηε εκεδαπφ ή
αιινδαπφ αξκφδην θνξέα ζε αζιεηέο εζληθήο νκάδαο νκνζπνλδίαο, δηαπηζησζεί
φηη θαηά ην δηάζηεκα πνπ νη αζιεηέο απηνί βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο
νκνζπνλδίαο απηήο έρεη γίλεη ρξήζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, πιηθψλ ή
κεζφδσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ βάζεη νξγαλσκέλνπ
ζρεδίνπ, ηα Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο απηήο
θεξχζζνληαη έθπησηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο αίξεηαη ππνρξεσηηθά ε εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε ηεο νκνζπνλδίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 28
ηνπ παξφληνο."
*** Ζ παξ.11 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
*** Σν άξζξν 128Ζ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 59 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

128Θ
2
1
1

"Αξζξν 128Θ
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:χκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ.2 ηνπ Ν.4049/2012
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ΦΔΚ Α 35/23-02-2012 νξίδεηαη φηη:"2. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 1280 ηνπ λ.
2725/1999, θαζψο θαη ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 253Α ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πεξί εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ θαη νη
δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία καξηχξσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2928/2001."
1. Όπνηνο ρνξεγεί ζε αζιεηή θπζηθή ή ρεκηθή νπζία ή βηνινγηθφ ή
βηνηερλνινγηθφ πιηθφ ή εθαξκφδεη ζε απηφλ κέζνδν πνπ απαγνξεχεηαη απφ ηελ
θνηλή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 128Γ` ηνπ παξφληνο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
αγσληζηηθήο ηνπ δηάζεζεο, ηθαλφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα
αζιεηηθψλ αγψλσλ ή ελ φςεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηνχο, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε
ρηιηάδσλ (25.000) έσο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ, αλ ε πξάμε δελ
ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε. Ζ επηβνιή κφλν ηεο ρξεκαηηθήο
πνηλήο κε ηελ παξαδνρή ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ απνθιείεηαη. ε απηφλ πνπ
θαηαδηθάζηεθε επηβάιιεηαη θαη ε απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγέικαηνο ζρεηηθνχ κε
ηνλ αζιεηηζκφ. Δπηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ, εάλ ν ππαίηηνο
δηαπξάηηεη ηηο αλσηέξσ πξάμεηο είηε θαη` επάγγεικα είηε κε ζθνπφ λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο, αλ ε πξάμε δελ
ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε.
2. Αζιεηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί θπζηθή ή ρεκηθή νπζία ή βηνινγηθφ ή
βηνηερλνινγηθφ πιηθφ ή επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ζε απηφλ κεζφδνπ πνπ
απαγνξεχεηαη απφ ηελ θνηλή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 128Γ` ηνπ παξφληνο, κε ζθνπφ
ηε βειηίσζε ηεο αγσληζηηθήο ηνπ δηάζεζεο, ηθαλφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ, θαηά
ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ αγψλσλ ή ελ φςεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηνχο,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη
βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε. Ζ θαηνρή απφ αζιεηή νπζίαο ή πιηθνχ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πνπ δελ έρεη θαηαρσξεζεί λνκίκσο ζην δειηίν πγείαο ηνπ
ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, αλ ε
πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε.
3. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ ν αζιεηήο είλαη αλήιηθνο,
επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ θαη ηζφβηα ζηέξεζε ηεο
άδεηαο άζθεζεο ζρεηηθνχ κε ηνλ αζιεηηζκφ επαγγέικαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην
κέγεζνο ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε.
4. Όπνηνο θαηαζθεπάδεη, εθρπιίδεη, παξαζθεπάδεη, απνζεθεχεη, δηαθηλεί,
εκπνξεχεηαη, πξνκεζεχεηαη ή παξέρεη νηθνλνκηθά κέζα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε ηεο αγσληζηηθήο δηάζεζεο, ηθαλφηεηαο θαη απφδνζεο αζιεηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα αζιεηηθψλ αγψλσλ ή ελ φςεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηνχο,
ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλ ε πξάμε
δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε. Αλ ν δξάζηεο ηειεί ηηο
πξάμεηο απηέο κέζα ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή κε ζθνπφ λα ρνξεγεζνχλ νη
νπζίεο ή λα εθαξκνζηνχλ κέζνδνη ζε αλήιηθνπο αζιεηέο, επηβάιινληαη νη πνηλέο
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο.
5. Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ πνηλέο δηαηάζζεηαη ε δήκεπζε θαη θαηαζηξνθή ησλ
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ή εγγξάθσλ πνπ ρξεζίκεπζαλ
ή δηεπθφιπλαλ ηε δηάπξαμε ηεο παξάβαζεο. Δπίζεο, δηαηάζζεηαη ε ζθξάγηζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε
δηάπξαμε ηεο παξάβαζεο, εθφζνλ αλήθεη ζην πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε θαη ε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Σχπν.
6. Όπνηνο παξαθσιχεη ηνπο αξκφδηνπο γηα έιεγρν ληφπηλγθ θνξείο ζηελ άζθεζε
ηνπ θαζήθνληνο ηνπο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, αλ ε
πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε. Με ηελ ίδηα πνηλή
ηηκσξείηαη θαη φπνηνο πξηλ, θαηά ή κεηά απφ δηελέξγεηα λφκηκνπ ειέγρνπ
ληφπηλγθ θαηαζηξέθεη, αιινηψλεη ή θαζηζηά αλέθηθηε ηε ρξήζε ησλ δεηγκάησλ ή
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πιαζηνγξαθεί, λνζεχεη ή αιινηψλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
ειέγρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. ε πεξίπησζε πνπ ηηο πξάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ δηαπξάηηεη κε πξφζεζε δεηγκαηνιήπηεο ληφπηλγθ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
παξφληνο λφκνπ, κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΑΝ, κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ ηνπ ΟΑΚΑ ή άιινπ εξγαζηεξίνπ ηεο Διιάδαο πνπ
ηπρφλ ζα ηδξπζεί θαη ζα αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ ΠΟΑ σο εξγαζηήξην ειέγρνπ
ληφπηλγθ, απηφο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ.
7. Σα θαθνπξγήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθάδνληαη απφ ην Σξηκειέο Δθεηείν
ηνπ ηφπνπ ηέιεζεο ηνπο.
8. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη φηαλ νη πξνβιεπφκελεο
ζε απηφ αμηφπνηλεο πξάμεηο ηειέζζεθαλ ζηελ αιινδαπή απφ εκεδαπφ, αθφκα θαη
αλ απηέο δελ είλαη αμηφπνηλεο θαηά ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία
ηειέζζεθαλ.
9. Σν ΔΚΑΝ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ζε δίθεο γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 128ΗΓ` ηνπ παξφληνο λφκνπ σο πνιηηηθψο ελάγσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο.
10. Απαγνξεχεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πιελ ησλ αδηθεκάησλ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο."
*** Σν άξζξν 128ζ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 60 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002 θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 18 παξ.4
Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128Η
1

"Aξζξν 128Η
Αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα
1. Αξκφδηα πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά φξγαλα γηα παξαβάζεηο ληφπηλγθ ζε πξψην
βαζκφ είλαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 119,1278 θαη 129ηνπ παξφληνο λφκνπ ησλ
νηθείσλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, ηα νπνία εμεηάδνπλ ηηο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηνλ πεηζαξρηθφ θαλνληζκφ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο θαη ζηνπο
λφκνπο.
2. ηνλ αλσηέξσ πεηζαξρηθφ θαλνληζκφ πξνβιέπνληαη ηδίσο δηαηάμεηο γηα ηελ
απαγγειία ηεο πεηζαξρηθήο θαηεγνξίαο, ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ νξγάλνπ θαη
ηελ αθξφαζε ηνπ δησθνκέλνπ πξνζψπνπ. Σηο απνθάζεηο ησλ πην πάλσ νξγάλσλ
κπνξεί λα πξνζβάιεη ζε δεχηεξν βαζκφ απηφο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε ε θχξσζε ή
ην Δ..ΚΑ.Ν. κε πξνζθπγή ζην Αλψηαην πκβνχιην Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ ή
ηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο., θαηά ηα 0ξηδφκελα ζην άξζξν 126 ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Σν Δ..ΚΑ.Ν. πξνζθεχγεη ζε πεξηmψζεηο πνπ εθηηκά φηη ε
πεηζαξρηθή θχξσζε πνπ επηβιήζεθε δελ είλαη αλάινγε κε ην είδνο ηεο
παξάβαζεο.
3. Σν Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ
ζπλδέζκνπ νθείιεη λα δηαβηβάζεη ζην νηθείν πξσηνβάζκην πεηζαξρηθφ φξγαλν ηηο
πεξηπηψζεηο γηα παξάβαζε ληφπηλγθ κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο, αθφηνπ
έιαβε γλψζε κηαο παξάβαζεο ληφπηλγθ ή αθφηνπ δηαβηβάζζεθαλ ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ελφο ειέγρνπ ληφπηλγθ θαη` άξζξν 128Σ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ
παξφληνο. Ζ παξαβίαζε ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά, εθφζνλ
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δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε ζπγθάιπςεο.
4. Ζ έλαξμε ηεο θχξσζεο γηα κηα παξάβαζε ληφπηλγθ ππνινγίδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο θαη, εάλ επηβιήζεθε γηα άξλεζε ππνβνιήο ζε
έιεγρν ληφπηλγθ, ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο άξλεζεο ή ηεο κε
ζπκκφξθσζεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε πνηλή ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο απφ ην νηθείν πεηζαξρηθφ φξγαλν.
5. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζέκαηα ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ50 Α΄) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα."
*** Σν άξζξν 128Η πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 61 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128ΗΑ
1

"Aξζξν 128ΗΑ
Ηαηξηθέο κνλάδεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη Πνιηηηζκνχ
ζπληζηψληαη ηαηξηθέο κνλάδεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ κέζσλ.
Πξφζσπα πνπ θαηέθπγαλ ζηε ρξήζε ηέηνησλ κέζσλ κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηηο
κνλάδεο απηέο θαη, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, πξνηείλεηαη ζε απηά ηαηξηθή
παξαθνινχζεζε.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη Πνιηηηζκνχ
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
3. Κάζε ηαηξηθή κνλάδα δηνηθείηαη απφ ηαηξφ.
4. Ηαηξνί πνπ ζεξαπεχνπλ πεξηπηψζεηο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή
παζνινγίεο ζπλαθείο κε ηε ρξήζε ησλ νπζηψλ απηψλ, νθείινπλ, δηαηεξψληαο ηελ
αλσλπκία, λα θνηλνπνηήζνπλ έθζεζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξνο ην
επηζηεκνληθφ ηκήκα ηνπ Δ..ΚΑ.Ν."
*** Σν άξζξν 12ΗΑ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 62 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128ΗΒ
1

"Aξζξν 128ΗΒ
Ηαηξηθέο εμεηάζεηο αζιεηψλ θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο
1. Κάζε ηαηξφο ν νπνίνο θαηά ηελ εμέηαζε αζιεηή πξνο πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο
ηνπ θαη ζεψξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 33 παξάγξαθνο 9 ηνπ παξφληνο
λφκνπ δειηίνπ πγείαο εληνπίδεη επξήκαηα πνπ ππνδειψλνπλ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ
νπζηψλ έρεη ππνρξέσζε:
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λα αξλεζεί ηε ζεψξεζε ηνπ σο άλσ δειηίνπ πγείαο,
λα ελεκεξψζεη ην Δ..ΚΑ.Ν. γηα ηα επξήκαηα ηεο εμέηαζεο κε γξαπηφ
αηηηνινγεκέλν θαη απφξξεην ζεκείσκά ηνπ, κέζα ζε δχν εκέξεο απφ ηελ εμέηαζε,
λα ελεκεξψζεη ηνλ εμεηαδφκελν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη θαη λα ηνπ
πξνηείλεη λα απεπζπλζεί ζε κία απφ ηηο ηαηξηθέο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 128ΗΑ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Δάλ ν ηαηξφο, εμεηάδνληαο αζζελή αζιεηή, ζεσξήζεη απαξαίηεην λα εθδψζεη
ζπληαγή γηα νπζίεο ή κεζφδνπο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε
ηελ θνηλή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ παξφληνο, πιεξνθνξεί γξαπηψο ηνλ
ελδηαθεξφκελν ζρεηηθά κε ην αζπκβίβαζην ηεο ρξήζεο κε ηελ αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα, θάλνληαο κλεία επάλσ ζηε ρνξεγνχκελε ζηνλ αζιεηή ζπληαγή φηη
ε σο άλσ πιεξνθνξία ηνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί. Δάλ ν ηαηξφο εθδψζεη ζπληαγή γηα
νπζίεο ή κεζφδνπο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ παξφληνο, ζπκβαηή κε ηελ αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ηαηξφο πιεξνθνξεί γξαπηψο ηνλ
ελδηαθεξφκελν γηα ηνλ εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα απηήο ηεο ρξήζεο θαη γηα ηελ
ππνρξέσζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα πξνζθνκίδεη ηε ζπληαγή απηή ζε θάζε έιεγρν
ληφπηλγθ.
3. Οη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ
αζιεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε αζιεηηθά ζσκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο. Πξνο ην ζθνπφ
απηφλ εθηφο ησλ άιισλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο ησλ
αζιεηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ αγψλσλ θαη ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ
δηνξγαλψλνπλ ή εγθξίλνπλ, ιακβάλνπλ πξσηίζησο ππφςε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο
ησλ αζιεηψλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ηδίσο ησλ αλειίθσλ θαη πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε
κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ, αλάινγα
κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε αζιήκαηνο."
*** Σν άξζξν 12Ηβ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 63 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.

Απθπο
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία

128ΗΓ
1

"Aξζξν 128ΗΓ
`Διεγρνη γηα ηελ πξφιεςε δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο απαγνξεπκέλσλ κέζσλ
1. Μία θνξά θαη` έηνο νη παξαγσγνί, εηζαγσγείο θαη δηαλνκείο θαξκάθσλ
ζθεπαζκάησλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ηα νπνία πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλεο
νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ παξφληνο,
δειψλνπλ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.) ηηο πνζφηεηεο πνπ
παξάγνληαη, εηζάγνληαη, δηαλέκνληαη θαη πσινχληαη ζηα θαξκαθεία θαη
λνζνθνκεία.
2. Ζ ζπζθεπαζία θαη νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ ζθεπαζκάησλ θαη
ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ εηδηθή πξνεηδνπνίεζε, θαζψο θαη θαηαλνεηέο θαη ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο γηα πξνθχιαμε γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, πνπ ζα
θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.).
3. ηηο πεξηπηψζεηο αίηεζεο γηα άδεηα θπθινθνξίαο ή αίηεζεο γηα κεηαβνιή ή
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γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.) ειέγρεη ηε
ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 αλαθνξηθά κε
ηε ζπζθεπαζία ησλ θαξκάθσλ ζθεπαζκάησλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο.
4. Οη ζπληαγέο νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 128ΗΒ παξ. 2 ηνπ
παξφληνο θαη εθηεινχληαη απφ ηα θαξκαθεία θπιάζζνληαη επί δηεηία.
5. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη Οξγαληζκψλ, θαζψο θαη ην
Δ..ΚΑ.Ν. εμνπζηνδνηνχληαη, κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο
θαη ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξνθνξηθή, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο
αηνκηθέο ειεπζεξίεο, λα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο,
πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα Απαγνξεπκέλα κέζα, ηελ θαηνρή, ηε ρξήζε ηνπο, ηε δηαθίλεζε
θαη εκπνξία απηψλ.
6. Ζ ηδηφηεηα ηνπ ζπληειεζηή είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε
εκπνξηθήο ή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζρεηηθήο κε ηελ παξαγσγή ή
εηζαγσγή, δηαθήκηζε, εκπνξία θαη δηαθίλεζε ζθεπαζκάησλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ
απαγνξεχεηαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, θαζψο θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ή
βηηακηλψλγηα αζιεηέο. Πξφζσπα πνπ αλαπηχζζνπλ ηέηνηεο εκπνξηθέο ή
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο νη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο πξψηνπ
βαζκνχ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, απαγνξεχεηαη λα θαηέρνπλ ζέζεηο κειψλ ηεο
δηνίθεζεο αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, νκνζπνλδηαθψλ πξνπνλεηψλ, ζπλεξγαηψλ
νκνζπνλδηψλ ή δηακεζνιαβεηψλ αζιεηψλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ."
"7. Δπηπιένλ ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη βάζεη άιισλ δηαηάμεσλ θαη ηδίσο
απηψλ πεξί ΔΟΦ, ζε αζιεηηθή νκνζπνλδία, αζιεηή ή ζπληειεζηή θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ πξνκεζεχεηαη, δηαζέηεη, ρνξεγεί δηαθηλεί ή
ρξεζηκνπνηεί θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ή ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, γηα ηα νπνία
δελ έρεη ηεξεζεί ε λνκνζεζία πεξί λφκηκεο παξαγσγήο, θπθινθνξίαο, θχιαμεο,
δηάζεζεο, δηαθίλεζεο θαη ρνξήγεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, φπσο ηζρχεη,
επηβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε:
α) ζηελ αζιεηηθή νκνζπνλδία, ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηρνξήγεζεο θαη πάζεο
θχζεσο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ηελ Πνιηηεία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1)
έηνπο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. ε πεξίπησζε
ππνηξνπήο αίξεηαη ε Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε απηήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ
β) ζε αζιεηέο, Πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαηά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο
γ) ζε ζπληειεζηή, ε πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο κε
απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηε ρνξήγεζε θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε νξηζηηθή.
8. Ζ εηζαγσγή απφ αζιεηηθή νκνζπνλδία, αζιεηή ή ζπληειεζηή θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ παξφληνο λφκνπ νπνηνπδήπνηε θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο ή ζπκπιεξψκαηνο
δηαηξνθήο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) κε
ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή κε απηφλ λνκνζεζία. ε πεξίπησζε
παξάβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιινληαη θαηά
πεξίπησζε νη θπξψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ."
*** Οη παξ. 7 θαη 8 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 18 παξ.18
Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
*** Σν άξζξν 12ΗΓ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 64 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
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128ΗΓ
1
1
1

"Αξζξν 128ΗΓ`
1. Όπνηνο ρνξεγεί νπνηαδήπνηε νπζία ή ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε κέζνδν (ή
ειεθηξνδηέγεξζε), ε νπνία απαγνξεχεηαη απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ Κψδηθα
Ηππνδξνκηψλ ηεο Φηιίππνπ Δλψζεσο Διιάδνο (ΦΔΔ), πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ή απφ ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο
Οκνζπνλδίαο Ηππαζίαο, ζε ίππνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηππνδξνκίεο ή ζε ηππηθνχο
αγψλεο αληίζηνηρα, κε ζθνπφ λα δηεγείξεη ή λα θάκςεη ηηο ζσκαηηθέο ηνπο
δπλάκεηο ή λα επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο αγσληζηηθήο ηνπο
ηθαλφηεηαο (ληφπηλγθ) γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο απφδνζεο,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή
είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) έσο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ. Ζ επηβνιή
κφλν ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο κε ηελ παξαδνρή ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ
απνθιείεηαη. ε απηφλ πνπ θαηαδηθάζηεθε επηβάιιεηαη θαη ε απαγφξεπζε άζθεζεο
επαγγέικαηνο ζρεηηθνχ κε ηηο ηππνδξνκίεο θαη ηνπο ηππηθνχο αγψλεο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε απαγφξεπζε απηή
είλαη νξηζηηθή. Δπηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ, εάλ ν ππαίηηνο
δηαπξάηηεη ηηο αλσηέξσ πξάμεηο είηε θαη` επάγγεικα είηε κε ζθνπφ λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο.
2. Με ηηο ίδηεο πνηλέο, εθηφο αλ ε πξάμε ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε
άιιε δηάηαμε, ηηκσξείηαη φπνηνο θαηέρεη ηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο ηεο
παξαγξάθνπ 1, κε ζθνπφ λα ηηο ρνξεγήζεη ζε αγσληδφκελνπο ίππνπο.
3. Αλαβάηεο ίππνπ πνπ βξίζθεηαη, θαηά ηνλ έιεγρν ληφπηλγθ ζε ηππνδξνκίεο ή
ζε ηππηθνχο αγψλεο, ππφ ηελ επήξεηα απαγνξεπκέλεο νπζίαο απφ απηέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα ή ηνπο θαλνληζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη
βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε.
4. Όπνηνο αξλείηαη, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ηε
δεηγκαηνιεςία ή παξαθσιχεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρν ληφπηλγθ ή
θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ςεπδή ζηνηρεία ειέγρνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηηο πξάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ δηαπξάηηεη κε πξφζεζε δεηγκαηνιήπηεο ληφπηλγθ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
παξφληνο λφκνπ, κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΑΝ, κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ ηνπ ΟΑΚΑ ή άιινπ εξγαζηεξίνπ ηεο Διιάδαο πνπ
ηπρφλ ζα ηδξπζεί θαη ζα αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ ΠΟΑ σο εξγαζηήξην ειέγρνπ
ληφπηλγθ, απηφο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ.
5. Σα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ληφπηλγθ ζηνπο ίππνπο θαη ηηο
Πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ληφπηλγθ ζε ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηππνδξνκηψλ ή
ηππηθψλ αγψλσλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο θαη
ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Ηππαζίαο θαη ηεο
Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Ηππαζίαο αληίζηνηρα.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ είλαη δπλαηή ε αλάζεζε απνθιεηζηηθά
ζην ΔΚΑΝ ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ ζηνπο ίππνπο θαη ηνπο αλαβάηεο ίππσλ. Με ηελ
ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
ειέγρσλ απηψλ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε
δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 128 Δ` ηνπ παξφληνο λφκνπ.
7. Απαγνξεχεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ζηηο
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πεξηπηψζεηο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πιελ ησλ αδηθεκάησλ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο."
** Σν άξζξν 128ΗΓ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 65 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002 θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 18 παξ.5
Ν.3708/2008,ΦΔΚ Α 210/8.10.2008.
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ΣΜΖΜΑ Δ`
ΛΟΗΠΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Αξζξν 129
Δπίιπζε ινηπψλ αζιεηηθψλ δηαθνξψλ
Με εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ
θνΘνξίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ην φξγαλν επίιπζεο ησλ
αζιεηηθψλ δηαθνξψλ θαη ε επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ γηα θιάδνπο
άζιεζεο, θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ή αγψλεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ξεηά
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
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Αξζξν 130
Σήξεζε Φηιάζινπ Πλεχκαηνο
1. Οη αζρνινχκελνη κε ηα θάζε είδνπο αζιήκαηα θαη ηηο ελ γέλεη
αζιεηηθέο, αγσληζηηθέο ή γπκλαζηηθέο εθδειψζεηο, θαζψο θαη νη
παξαθνινπζνχληεο ηηο εθδειψζεηο απηέο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηνπ
θηιάζινπ πλεχκαηνο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ νιπκπηαθνχ
ηδεψδνπο.
2. Ζ παξάβαζε ησλ αλσηέξσ αξρψλ επηζχξεη ζηνπο παξαβάηεο σο θχξσζε
ηελ νξηζηηθή ή γηα νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα απαγφξεπζε παξαθνινχζεζεο
νπνηαζδήπνηε αζιεηηθήο εθδήισζεο, ζπκκεηνρήο ηνπο ππφ νπνηαδήπνηε
ηδηφηεηα, σο δηνηθνχλησλ, κειψλ, αζιεηψλ πξνπνλεηψλ, γπκλαζηψλ ζηα θάζε
είδνπο αζιεηηθά, γπκλαζηηθά θαη αγσληζηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο,
επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο ή νκνζπνλδίεο, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο
σο δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ ή ηαηξψλ αγψλσλ. Ζ πνηλή απηή επηβάιιεηαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Φηιάζινπ Πλεχκαηνο (Δ.ΦΗ.Π.). φπσο κεηνλνκφδεηαη ε
Δπηηξνπή Φηιάζινπ Ηδηφηεηνο (Δ.Φ.Η.). πνπ ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3148/1955 (ΦΔΚ 54 Α`) θαη
ιεηηνπξγεί ζηελ Δ.Ο.Α.. Ζ Δ.ΦΗ.Π. επηιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ
θαηνγγειίαο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ην αξγφηεξν δχν (2) κελψλ απφ ηελ
πεηζαξρηθή δίσμε ή ηελ θαηαγγειία, νθείιεη λν εθδψζεη απφθαζε.
3. Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, ε Δ.ΦΗ.Π.
επηιακβάλεηαη, χζηεξα απφ παξαπνκπή ησλ νηθείσλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ,
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θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θνλνληζκφ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ.
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Αξζξν 131
Ρήηξα δηαηηεζίαο - χκβαζε πξνζρψξεζεο
1. ηα θαηαζηαηηθά ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηίσλ, ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ ή ησλ
νκνζπνλδηψλ, ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ζηηο πξνθεξχμεηο ησλ αγψλσλ
πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ Διιάδαο θάζε αζιήκαηνο ή αγψλσλ πνπ
δηεμάγνληαη κε ηελ έγθξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, ησλ αζιεηηθψλ
ελψζεσλ ή ησλ νκνζπνλδηψλ, ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε, κε ηελ
νπνία νξίδεηαη φηη ηα θπζηθά ή ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ κεηέρνπλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνπο δηεμαγφκελνπο αγψλεο απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ
αξκφδηα σο δηαηηεηηθά φξγαλα, γηα ηελ επίιπζε ησλ κεηαμχ ηνπο
αγσληζηηθψλ δηαθνξψλ, κφλν ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ή ηνπο νηθείνπο
θαλνληζκνχο δηθαηνδνηηθά φξγαλα ή επηηξνπέο. Αλ δελ ππάξρεη αλαγξαθή
ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, ινγίδεηαη φηη απηή πεξηέρεηαη απηνδηθαίσο.
2. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζηνπο αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ Διιάδαο,
πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνο, ηηο ελψζεηο ή
ηηο νκνζπνλδίεο νπνηνπδήπνηε αζιήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λφκνπ απηνχ, απνηειεί ζχκβαζε αλεπηθχιαθηεο
πξνζρψξεζεο ησλ αζιεηηθψλ εηαηξεηψλ, Σ.Α.Α. θαη αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
ζηνπο αγσληζηηθνχο φξνπο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο θαη ζηηο αληίζηνηρεο
δηαηάμεηο θαη θνλνληζκνχο. Οπνηαδήπνηε επηθχιαμε ζεσξείηαη φηη δελ έρεη
γξαθεί. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο δεζκεχεη επίζεο ηνπο αζιεηέο, ηνπο
πξνπνλεηέο θαη ηα Μέιε νπνηνπδήπνηε ζσκαηείνπ, ηκήκαηνο ακεηβφκελσλ
αζιεηψλ ή εηαηξείαο, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε ζπκθσλία κεηαμχ
απηψλ θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο.
"3. Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε θαλνληζκνχ πξσηαζιήκαηνο, θαζψο θαη ηεο
πξνθήξπμήο ηνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ. Δάλ γίλνπλ
ηξνπνπνηήζεηο ζε άιιν δηάζηεκα, απηέο ηζρχνπλ απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή
πεξίνδν, εθηφο αλ αθνξνχλ κεηαβνιέο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηνπ
αξηζκνχ ησλ πξνβηβαδφκελσλ ή ππνβηβαδφκελσλ νκάδσλ, νπφηε ηζρχνπλ απφ ηε
κεζεπφκελε πεξίνδν.
Καη` εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε θαλνληζκνχ πξσηαζιήκαηνο ζην
κεζνδηάζηεκα απφ ηε ιήμε ελφο πξσηαζιήκαηνο ή πξσηαζιεκάησλ θαη κέρξη ηελ
έλαξμε ηνπ λένπ, κε άκεζε ηζρχ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηεζλείο
ππνρξεσηηθέο αιιαγέο ησλ θαλνληζκψλ. Οη Καλνληζκνί απηνί επηθπξψλνληαη απφ
ηελ πξψηε, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, γεληθή ζπλέιεπζε ηεο νκνζπνλδίαο."
*** Ζ παξ.3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.11 άξζξ.77
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.1.0.2002.
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Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

1

"Αξζξν 132 "
Γσξνδνθία - Γσξνιεςία γηα αιινίσζε
απνηειέζκαηνο αγψλα
"1. Όπνηνο παξεκβαίλεη κε αζέκηηεο ελέξγεηεο, κε ζθνπφ λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε, ηε κνξθή ή ην
απνηέιεζκα αγψλα νπνηνπδήπνηε νκαδηθνχ ή αηνκηθνχ αζιήκαηνο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) έσο πεληαθφζηεο
ρηιηάδεο (500.000) επξψ.
2. Όπνηνο, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, απαηηεί ή δέρεηαη δψξα ή άιια σθειήκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε
παξνρή ή ππφζρεζε απηψλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή
απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) έσο έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.
3. Με ηελ ίδηα πνηλή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξείηαη θαη φπνηνο γηα ηνλ ίδην
ζθνπφ θαηά ηελ παξάγξαθν απηή πξνζθέξεη, δίλεη ή ππφζρεηαη ζε αζιεηή, πξνπνλεηή, δηαηηεηή ή
δηνηθεηηθφ παξάγνληα ή άιιν πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηνλ αζιεηή, ηνλ
δηαηηεηή, ην ζσκαηείν, ηελ Α.Α.Δ. ή ην Σ.Α.Α., δψξα, σθειήκαηα ή άιιεο νπνηεζδήπνηε παξνρέο.
4. Δάλ απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 επηηεχρζεθε ν ζθνπφο
πνπ επηδίσθε ν δξάζηεο ή αλ ν αγψλαο ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ αιινηψλεηαη πεξηιακβάλεηαη ζε
ζηνηρεκαηηθέο δηνξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ηφηε ν δξάζηεο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε
κέρξη δέθα (10) εηψλ.
5. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο ππαίηηνπο ησλ πξάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 θαηαζηήζεη δπλαηή κε
αλαγγειία ζηελ αξρή ηελ πξφιεςε ηεο δηάπξαμεο ελφο απφ ηα ζρεδηαδφκελα εγθιήκαηα ή κε ηνλ
ίδην ηξφπν ζπκβάιεη νπζησδψο ζηελ ηηκσξία ηνπο, απαιιάζζεηαη απφ ηελ πνηλή γηα ηηο πξάμεηο
απηέο. Αλ δελ έρεη αθφκε αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ κε αηηηνινγεκέλε
δηάηαμε ηνπ απέρεη απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, αλ, δε, ην
πξφζσπν απηφ έρεη ήδε ηειέζεη θάπνην απφ ηα δησθφκελα εγθιήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 σο 4, ην
δηθαζηήξην επηβάιιεη ζε απηφλ πνηλή ειαηησκέλε θαηά ην άξζξν 83 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. ε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην δηθαζηήξην, εθηηκψληαο φιεο ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηδίσο ηελ έθηαζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ππαίηηνπ ζηελ εγθιεκαηηθή πξάμε θαη ην βαζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ
απνθάιπςε ή ηηκσξία ηεο, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα ηξία έσο
δέθα έηε, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ άξζξσλ 99 έσο 104 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
6. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4, ε έξεπλα θαη νη δηελεξγνχκελεο αλαθξηηηθέο
πξάμεηο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ άξζξνπ 253Α ηνπ Κψδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ππφ ηηο αλαθεξφκελεο εθεί πξνυπνζέζεηο. Καηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηα
εγθιήκαηα απηά κπνξεί λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο καξηχξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ
λ. 2928/2001.
7. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πνηλέο, ζηα πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζηα αδηθήκαηα ησλ
παξαγξάθσλ 1 έσο 4 επηβάιιεηαη θαη πεηζαξρηθή πνηλή γηα παξάβαζε ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130, χζηεξα απφ παξαπνκπή ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο ζηελ
Δπηηξνπή Φηιάζινπ Πλεχκαηνο."
***Σν άξζξν 132 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.6 άξζξ.78 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.4049/2012
ΦΔΚ Α 35/23-02-2012
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Κσδηθνπνίεζε αζιεηηθνχ δηθαίνπ
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηανε ηνπ αξκφδηνπ γηα
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο κέξνπο ή
θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο αζιεηηθήο λνκνζεζίαο.
2. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε επηηξέπεηαη λέν δηάξζξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιηθνχ, ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε δηαηάμεσλ, ε λέα αξίζκεζε άξζξσλ, ε
κεηαβνιή ή ε δηφξζσζε θξάζεσλ, ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ ρσξίο
αιινίσζε ηεο έλλνηαο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαη ε κεηαγιψηηζζε ηνπ
θεηκέλνπ ζηε δεκνηηθή γιψζζα.
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Αξζξν 134
Ρχζκηζε εηδηθψλ ζεκάησλ
1. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη θαηά ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ηζρχνπζεο. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν εμαθνινπζνχλ λν ιεηηνπξγνχλ ηα
αληίζηνηρα θαηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ πθηζηάκελα φξγαλα.
2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ παηρλίδηα ηνπ Ο.Π.A.Π. ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ έρεη αξρίζεη,
θαζψο θαη απφ παηρλίδηα γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί έσο ζήκεξα ε
πξνβιεπφκελε ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ παξαπάλσ απφθαζε ξπζκίδεη ηελ
θαηαλνκή ησλ εζφδσλ κεηά ηελ παξαθξάηεζε ππέξ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ, γηα θάζε παηρλίδη ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο
παξ. 1 εδάθην β. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2433/1996.
3. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2433/1996 έρεη εθαξκνγή θαη γηα ην
παηρλίδη ΠΡΟΠΟ.
4. Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 2433/1996 θαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
2598/1998, φζνλ αθνξφ ηελ έθδνζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε
ηνπ "ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΛΑΥΔΗΟΤ" αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
"Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ,
επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή θνη ιεηηνπξγία παηρληδηνχ κένσ κεραλεκάησλ κε
νΘφλε, πνπ Θα πξνζθέξεη ζε παίθηεο ηε δπλαηφηεηα θέξδνπο, ζηεξηδφκελν
ζηελ ηχρε, ζηε δεμηφηεηα, ζε γλψζεηο ή ζε ζπλδπαζκνχο απηψλ, κε ην
δηαθξηηηθφ ηίηιν "ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΒΗΝΣΔΟΛΟΣΣΟ", κε ζθνπφ :
α) ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο "Αζήλα 2004" γηα ηελ
αληηκεηψπηζε δαπαλψλ νξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004,
β) ηελ ελίζρπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ,
γ) ηελ ελίζρπζε ησλ πφξσλ ηεο Γ.Γ.Α. γηα ηελ αλάπηπμε θεληξηθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ,
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δ) ηελ αλάιεςε θαη δηνξγάλσζε δηεζλψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ,
ε) ηελ ελίζρπζε ηεο Δ.Ο.Δ., θαζψο θαη ηε βειηίσζε ππνδνκψλ
πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο κε ηηο αληίζηνηρεο
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αξραία Οιπκπία θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ
Ζιείαο.
Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη ηα γεληθά ζέκαηα νξγάλσζεο,
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ παηρληδηνχ. Ο αξκφδηνο γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγφο ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαλνληζκφ
νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ παηρληδηνχ απηνχ. Δηδηθφηεξα
δεηήκαηα ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηε δηνξγάλσζε
θαη δηεμαγσγή ηνπ παξαπάλσ παηρληδηνχ ξπζκίδνληαη κε άιιεο απνθάζεηο
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Γηαρεηξηζηήο ησλ εζφδσλ ηνπ
παηρληδηνχ νξίδεηαη ν Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ,
Ο.Π.Α.Π..
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ην άξζξν 35 Ν.2768/1999 νξίδεηαη φηη:
" Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ
παηρληδηνχ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν "ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΒΗΝΣΔΟΛΟΠΟ" θαη ηδία νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2598/1998 θαη ηεο παξ. 4 θαη
επφκελα ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ λ. 2725/1999 θαηαξγνχληαη απφ ηφηε πνπ
ίζρπζαλ".
5. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ηα
θξηηήξηα, νη φξνη θαη νη πξνυπνΘέζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ απφ ηνλ Ο.Π.Α.Π.
γηα ηα λέα παηρλίδηα "ΚΗΝΟ" θαη "ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΒΗΝΣΔΟΛΟΣΣΟ", νη θαηεγνξίεο
ησλ θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή
ηνπο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο
ζρεηηθήο δεκφζηαο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ
αλσηέξσ Τπνπξγνχ εθδίδεηαη θαλνληζκφο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
λέσλ παηρληδηψλ "ΚΗΝΟ" θαη "ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΒΗΝΣΔΟΛΟΣΣΟ", ζηνλ νπνίν, κεηαμχ
ησλ φιισλ, ξπζκίδνληαη ην αλψηαην πνζφ θέξδνπο, ην αλψηαην θαη θαηψηαην
πνζφ ζηνηρεκαηηζκνχ θαη νη επηηξνπέο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ αλσηέξσ
παηρληδηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη ιεηηνπξγία ηνπο
θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν.
6. Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ησλ λέσλ παηρληδηψλ ηνπ Ο.Π.A.Π.
ζπζηήλνληαη δχν (2) ζέζεηο αλαπιεξσηψλ ζπληνληζηψλ δηεπζπληψλ, νη
νπνίνη δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.
7. Γηα ηνπο πσιεηέο - εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο ησλ λέσλ παηρληδηψλ
ηνπ Ο.Π.Α.Π. "ΚΗΝΟ" θαη "ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΒΗΝΣΔΟΛΟΣΣΟ" έρεη εθαξκνγή ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2190/1994, εθφζνλ ε
ακνηβή θαη ηα νδνηπνξηθά ηνπο πξνζδηνξίδνληαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ
εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) επί ησλ εηζπξάμεψλ ηνπο.
8. Σα κεραλνθίλεηα αγσλίζκαηα θαη νη ζρεηηθνί θιάδνη άζιεζεο απηψλ
(απηνθίλεην, θφξκνπια, θαξη, δίθπθιν θ.ιπ.) απνηεινχλ αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
9. Γηα ηνλ θιάδν ησλ αζιεηηθψλ ζπληαθηψλ αλαγλσξίδεηαη σο θνξέαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ν Παλειιήληνο χλδεζκνο Αζιεηηθνχ Σχπνπ (Π..Α.Σ.). Ο
Π..Α.Σ. απνηειεί ζπληειεζηή θαη παξάγνληα πξνβνιήο, δηάδνζεο θαη
αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Αζιεηηζκνχ. Οη αζιεηηθνί ζπληάθηεο - Μέιε ηνπ
Π..Α.Σ. νη νπνίνη έρνπλ, θαηά ην άξζξν 54 παξ. 3 ηνπ παξφληνο, ην
δηθαίσκα ειεπζέξαο εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηεμαγσγή
αγψλσλ, εηζέξρνληαη ζε απηνχο κε ηελ επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο
πνπ εθδίδεη ν Π..Α.Σ.. Με ηελ θαηά ην άξζξν 54 παξ. 3 ηνπ παξφληνο
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απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ ξπζκίδνληαη θαη ηα δεηήκαηα
ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηελ πην πάλσ ειεχζεξε
είζνδν ησλ κειψλ ηνπ Π..Α.Σ. ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο.
10. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λφκνπ απηνχ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη
ε ζπκκεηνρή ελφο (1) πκβνχινπ Δπηθξαηείαο ζηελ ζχλζεζε ηεο Δ.Ο.Δ., σο
χκβνπινη Δπηθξαηείαο λννχληαη θαη ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, θαζψο θαη νη Αληηπξφεδξνη απηνχ.
11. ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2459/1997 πξνζηίζεηαη εδάθην,
πνπ έρεη σο εμήο :
"Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ην Γεκφζην ζηνπο αζιεηέο ησλ
εζληθψλ νκάδσλ, σο επηβξάβεπζε γηα ηηο δηαθξίζεηο ηνπο ζηνπο
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη ηελ Παξανιπκπηάδα ηεο Αηιάληα ην 1996, θαη απφ
ηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζεσξνχληαη φηη
θνξνινγήζεθαλ απηνηειψο θαη εμαληιήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ
δηθαηνχρσλ αζιεηψλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά
απηφ έρνπλ δεισζεί κε ηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ
νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ηα πνζά ηνπ θφξνπ πνπ
βεβαηψζεθαλ ή θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ
ζπκςεθίδνληαη κε ην θφξν απηήο ηεο παξαγξάθνπ θαη ν θφξνο πνπ ηπρφλ
βεβαηψζεθε ή θαηαβιήζεθε επηπιένλ, δηαγξάθεηαη ή επηζηξέθεηαη θαηά
πεξίπησζε".

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

135
11
75
4

Αξζξν 135
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Αζιεηέο πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο είλαη Μέιε αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα απηήλ κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
θαηαζηαηηθψλ ηνπο.
2. Αζιεηέο πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο είλαη Μέιε Γ..
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ παξακέλνπλ ζε απηφ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
3. Μέζα ζε πξνζεζκία νθηψ (8) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο,
φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, νη αζιεηηθέο ελψζεηο, νη επαγγεικαηηθνί
ζχλδεζκνη, νη ζχλδεζκνη δηαηηεηψλ θαη νη νκνζπνλδίεο δηαηηεηψλ νθείινπλ
λα ηξνπνπνηήζνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ, πνπ ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεςία ησλ παξφλησλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ απιή πιεηνςεςία δελ επηηεπρζεί ή γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί γεληθή ζπλέιεπζε, ε ηξνπνπνίεζε γίλεηαη
κε απφθαζε ηνπ Γ.. ησλ πην πάλσ αζιεηηθψλ θνξέσλ. ε πεξίπησζε πνπ
παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία, αίξεηαη απηνδηθαίσο ε εηδηθή
αλαγλψξηζε.
4. Αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο έρνπλ
επσλπκία, δηαθξηηηθφ ηίηιν θαη ζήκα εκπνξηθήο επηρείξεζεο ππνρξενχληαη
λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξ. β. ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
παξφληνο λφκνπ εληφο πξνζεζκίαο νθηψ (8) κελψλ. Ζ πξνζαξκνγή δελ
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επηθέξεη θακία αγσληζηηθή ζπλέπεηα ζην ζσκαηείν.
*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ.2 άξζξ.4 Ν.2858/2000
ΦΔΚ Α 247/7.11.2000 νξίδεηαη φηη:
"2. Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α`) παξαηείλεηαη
κέρξη ηελ 29ε Φεβξνπαξίνπ 2001, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ε λνκφηππε αίηεζε πξνο
ην αξκφδην πξσηνδηθείν γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ".
5. ηα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γ.Γ.Α.
αζιεηηθά ζσκαηεία ινγίδεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί ε, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, πξνβιεπφκελε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηνε σο πξνο ηα
αζιήκαηα ή ηνπο θιάδνπο άζιεζεο πνπ απηά θαιιηεξγνχλ κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί σο Μέιε ζηελ
νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία."
"Με ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ εμνκνηψλνληαη ηα ηδξχκαηα,
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα νπνία θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαιιηεξγνχζαλ αζιήκαηα ή θιάδνπο άζιεζεο θαη είραλ εγγξαθεί σο Μέιε ζηελ
νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία. Σα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα εμαηξνχληαη απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
135."
*** Σα άλσ εληφο " " εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.12 άξζξ.77
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.1.0.2002.
6. Δθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε
ζσκαηείνπ απφ ηε Γ.Γ.Α. θξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ δηαηάμεηο.
7. Δληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπνε ηνπ παξφληνο επηηξέπεηαη
πξφζζεηε επηρνξήγεζε απφ ηε Γ.Γ.Α. γηα ζπγρψλεπζε ζσκαηείσλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ή γηα ζπγρψλεπζε
ηκεκάησλ ηνπο. Ζ πξφζζεηε επηρνξήγεζε παξέρεηαη γηα ηξία (3) ζπλερή
έηε. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη
ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ, θπξίσο ν αξηζκφο ησλ
ζπγρσλεπφκελσλ ζσκαηείσλ ή ηκεκάησλ, ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ θνη νη
αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ άζιεζεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε
δηαδηθαζία ηεο επηρνξήγενεο, ην χςνο ηεο, ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ
ζπλεθηηκψληαη γηα ηε δηακφξθσζε θαηά πεξίπησνε ηνπ χςνπο ηεο
επηρνξήγεζεο, νη δηθαηνχρνη θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηάζεζε
ηεο επηρνξήγεζεο.
"8. Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο νη αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο, νη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη, φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, νη
αζιεηηθέο ελψζεηο, νθείινπλ λα ελαξκνλίζνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λνκνχ απηνχ, εθφζνλ απαηηείηαη Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη αθνξά
δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ ρξεηάδνληαη ελαξκφληζε.
ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία, αίξεηαη απηνδηθαίσο
ε εηδηθή αλαγλψξηζε."
*** Ζ παξ.8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 άξζξ.30
Ν.3262/2004,ΦΔΚ Α 173/15.9.2004
9. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο θαη έσο ηελ πξνζαξκνγή ησλ
θαηαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 9 ηνπ παξφληνο,
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ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα Μέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ, ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ θξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 75/1975.
10. Δηδηθά γηα ηηο πξψηεο αξραηξεζίεο πνπ ζα δηεμαρζνχλ νηηο
αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο κεηά ηελ ελαξκφληζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φζα εηδηθά αλαγλσξηζκέλα
αζιεηηθά ζσκαηεία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
λ. 75/1975 (ΦΔΚ 138 Α`).
11. Οη θαηά ην άξζξν 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ Καλνληζκνί εθδίδνληαη κέζα
ζε πξνζεζκία δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ν αξκφδηνο γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγφο πεξηθφπηεη ή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή ηεο
επηρνξήγεζεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ πην πάλσ θαλνληζκψλ. Σα ζέκαηα
εγγξαθψλ θαη κεηαγξαθψλ ή απνδεζκεχζεσλ ησλ αζιεηψλ ξπζκίδνληαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο.
12. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζε αζιεηηθή νκνζπνλδία πξηλ
απφ ηελ έγθξηζε ηνπ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαλνληζκνχ.
13. Οη Καλνληζκνί πξνπνλεηψλ γηα φζα αζιήκαηα έρνπλ εθδνζεί θαη
ηζρχνπλ κε ππνπξγηθή απφθαζε, θαηά εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.
75/1975, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε λέσλ θαλνληζκψλ.
Μεηά ηελ έθδνζε ησλ λέσλ θαλνληζκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ
ππεξθείκελσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ησλ πξνπνλεηψλ ζηα ζέκαηα ηνπ
επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ, θαζηεξψλεηαη σο έζνδφ ηνπο επηρνξήγεζε απφ
ηε Γ.Γ.Α ζε εηήζηα βάζε, θαη` αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ
απηνχ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο.
14. Μέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έθδννε ηεο ππνπξγηθήο
απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 59 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηελ
έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 63 απηνχ,
φια ηα Σ.Α.Α. ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο κεηαηξέπνληαη ζε αζιεηηθέο
αλψλπκεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β` ηνπ
ηκήκαηνο Β` ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ην
Σ.Α.Α. δηαιχεηαη θαη ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαιακβάλεη ην
εξαζηηερληθφ ζσκαηείν, ην νπνίν θαηαιακβάλεη, θαζ` ππέξβαζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ πξνθήξπμε αξηζκνχ νκάδσλ, ηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο
ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο, νπφηε ην πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηηο
ππφινηπεο ζπζηαζείζεο Α.Α.Δ.. ην πξσηάζιεκα ηεο ακέζσο επφκελεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ν αξηζκφο ησλ Α.Α.Δ., πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην νηθείν
πξσηάζιεκα, ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηα ζσκαηεία πνπ ζα πξνβηβαζζνχλ απφ ηελ
ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία, εθφζνλ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ
ηελ επηθχξσζε ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ζπζηήζνπλ αλψλπκε εηαηξεία. Σε
δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κε κεηαηξνπήο εθδίδεη ν αξκφδηνο
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ
πκβνπιίνπ.
*** ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν. 2725/1999
νη ιέμεηο "ηνπ ειεγθηηθνχ πκβνπιίνπ" αληηθααζίζηαληαη
απφ ηηο ιέμεηο "ηεο Δππξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ"
(παξ.5 άξζξ.38 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.)
"15. Σα ηκήκαηα ακεηβφκελσλ πεηνζθαηξηζηψλ (Σ.Α.Π.) Α1 θαη Α2 εζληθήο
θαηεγνξίαο πεηνζθαίξηζεο, πνπ ηδξχζεθαλ θαηιεηηνπΡΤνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 1958/1991, νθείινπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε Α.Α.Δ. κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ιήγεη
δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο
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αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2007 2008. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, χζηεξα
απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (Δ.Ο.ΠΔ.), ν
Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ απνθαζίδεη, αλ ηα αλσηέξσ πξσηαζιήκαηα ζα δηεμάγνληαη
απνθιεηζηηθά κε νκάδεο Α.Α.Δ. ή απνθιεηζηηθά κε νκάδεο εξαζηηερληθψλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
Δηδηθά γηα ην πξσηάζιεκα Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ..
ηεο Δ.Ο.ΠΔ. ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ κπνξεί νπνηεδήπνηε λα απνθαζίζεη ηε
δηεμαγσγή ηνπ απνθιεηζηηθά κε νκάδεο εξαζηηερληθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
Γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 20042005, 20052006 θαη 20062007 ζηα ζσκαηεία
πνπ δηαηεξνχλ Σ.Α.Π. παξέρεηαη απφ ηε Γ.Γ.Α. εηήζηα επηρνξήγεζε σο
αθνινχζσο:
α) θάζε Σ.Α.Π. Α1 εζληθήο θαηεγνξίαο πεηνζθαίξηζεο επηρνξεγείηαη κε ην πνζφ
ησλ 103.000 επξψ,
β) θάζε Σ.Α.Π. Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο πεηνζθαίξηζεο επηρνξεγείηαη κε ην πνζφ
ησλ 44.000 επξψ.
Ζ επηρνξήγεζε απηή πξνζαπμάλεηαη ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην Σ.A.Π. κεηάζρεη ζηελ εκηηειηθή θάζε επίζεκεο επξσπατθήο
δηνξγάλσζεο θαη δηπιαζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Σ.Α.Π. κεηάζρεη ζηελ
ηειηθή θάζε ηεο. Ζ δηάηαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 102
ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε."
*** Ζ παξ.15,φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.10 άξζξ.20 Ν.2947/2001,
ΦΔΚ Α 228/9.10.2001,αληηθαηαζηάζεθε θαηπάιη σο άλσ κε ηελ παξ.15
άξζξ.8 Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003.

16. Μέρξη ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θαη ηε ιεηηνπξγία
απηνχ, θαηά ην άξζξν 123 θαη επφκελα ηνπ παξφληνο λφκνπ εμαθνινπζεί λα
ιεηηνπξγεί ην ήδε πθηζηάκελν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 θαη
επφκελα ηνπ λ. 75/1975. Α..Δ.Α.Γ., ην νπνίν θξίλεη φιεο ηηο εθθξεκείο
ζε απηφ ππνζέζεηο.
17. Οη Α.Α.Δ. ππνρξενχληαη, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2000, λα πξνβνχλ
ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ψζηε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηνπο κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.6.1999 λα κελ
είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ
πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ αχμεζή ηνπ.
18. Ζ ηζρχο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ παξφληνο λφκνπ
πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζε Π.Α.Δ. Γ`
εζληθήο θαηεγνξίαο αξρίδεη απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2001-2002.
Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 89 ππνπξγηθή απφθαζε
απαηηείηαη γλψκε ησλ Γ.. ησλ νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ
Γ.. ησλ νηθείσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ ή
ησλ αζιεηψλ κε ακνηβή θαηά πεξίπησζε.
19. Οη πνηλέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
απφ ηελ Δ.Φ.Η. εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
20. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ
ηνπ 2004 ζηηο νξγαλσηηθέο εθηειεζηηθέο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζπκκεηέρνπλ σο Μέιε απηψλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα,
ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη απφ ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο αλψλπκεο
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εηαηξείαο "Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ - Αζήλα 2004 Α.Δ.".
21. Πξνθεηκέλνπ γηα αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ αζιεηηθψο απφ
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ κεηά ηελ 5.9.1997, εκεξνκελία αλάιεςεο απφ
ηελ Αζήλα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζηηο πξψηεο αξραηξεζίεο πνπ Θα δηεμαρζνχλ
ζε απηέο χζηεξα απφ ηελ ελαξκφληζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο, δηθαίσκα ςήθνπ
έρνπλ φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία Μέιε ηνπο, αθφκα θαη αλ δελ πιεξνχλ ηηο
νξηδφκελεο ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 75/1975 πξνυπνζέζεηο.
"22. Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ
31 ηνπ παξφληνο πεληακεινχο επηηξνπήο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ
κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, λα ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Ηζνηηκηψλ
γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ Δπηηξνπή Ηζνηηκηψλ
απνηειείηαη απφ πέληε (5) Μέιε σο εμήο:
α) Σνλ Γηεπζπληή Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ ηεο Γ.Γ.Α. σο Πξφεδξν.
β) Σνλ Γηεπζπληή πξναγσγήο Αζιεηηζκνχ ηεο Γ.Γ.Α.
γ) Δλα κέινο Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α.
δ) Δλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, νξηδφκελν απφ ην
Γ.. απηήο.
ε) Δλαλ (1) πξνπνλεηή θάηνρν δηπιψκαηνο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ηνπ νηθείνπ
αζιήκαηνο, νξηδφκελν απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία Πξνπνλεηψλ ή ηνλ
αληηπξνζσπεπηηθφηεξν χλδεζκν Πξνπνλεηψλ ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ε
αλσηέξσ Οκνζπνλδία ή ν χλδεζκνο Πξνπνλεηψλ, απφ έλαλ (1) πξνπνλεηή, θάηνρν
δηπιψκαηνο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ηνπ αζιήκαηνο, νξηδφκελν απφ ην Γ.. ηεο
νηθείαο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο.
23. Μέρξη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δζληθήο ρνιήο Πξνπνλεηψλ απφ ην
Δ.ΚΑ.Δ.Σ., ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ειέγρεη ηα δηπιψκαηα πξνπνλεηψλ σο
πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ νξίδνληαη επίζεο
ε ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ, ην πξφγξακκα θαη ηα ειάρηζηα πξνζφληα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ρνιψλ Πξνπνλεηψλ."
*** Οη παξ.22 θαη 23 πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.13 άξζξ.77
Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α 239/10.10.2002.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος

136
3
88
1

Αξζξν 136
Σειηθέο - Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
52 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αζθνχληαη πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ απφ ηελ
νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσλ ή
νκνζπνλδηψλ απφ ηε Γ.Γ.Α..
2. Γηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
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κειψλ ή πξνβιέπνπλ νηθνλνκηθέο ή άιιεο δηαθξίζεηο ηνπο είλαη αλίζρπξεο,
κεηά απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαηαζηαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
3. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο,
θαλνληζκνχ, ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη ησλ
ελψζεψλ ηνπο πνπ ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ κε
ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη έρεη πξνζιεθζεί κέρξη ηελ 30.3.1998
θαηαηάζζεηαη, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζηηο πξνβιεπφκελεο
νξγαληθέο ζέζεηο αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ. ην πην πάλσ πξνζσπηθφ δελ
πεξηιακβάλνληαη φζνη απαζρνινχληαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
ή έξγνπ. Αλ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζέζεηο ή νη πξνβιεπφκελεο δελ
επαξθνχλ, ζπληζηψληαη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο. Ζ θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ
ζηηο ζέζεηο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο, κε θξηηήξην ην
ρξφλν ππεξεζίαο, πξνεγνπκέλσλ ζηηο θελέο ζέζεηο ησλ αξραηνηέξσλ. Οη
πξνζσπνπαγείο απηέο ζέζεηο θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο, κφιηο απνρσξήζνπλ
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φζνη θαηαηαγνχλ ζε απηέο. Κελνχκελε νξγαληθή ζέζε
νκνζπνλδίαο πιεξνχηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε θαηάηαμε ππαιιήινπ ηεο πνπ
θαηέρεη πξνζσπνπαγή ζέζε θαη έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Ζ παξάιεηςε
θαηάηαμεο ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζηελ νξηδφκελε ζην πξψην εδφθην ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ πξνζεζκία, ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο
ηεο νκνζπνλδίαο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ,
κέρξη ηε ζπκκφξθσζή ηεο.
4. Τπάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ σο ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο θαη πιενλφδνπλ επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ
αίηεζή ηνπο, λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε νκνζπνλδία ή ζε αζιεηηθνχο θνξείο
πνπ επνπηεχνληαη νπφ ηε Γ.Γ.Α., εθφζνλ έρνπλ λνκηθή κνξθή λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σν Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο ππνρξενχηαη λα
αλαθνηλψζεη ζηε Γ.Γ.Α. ηα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
πιενλάδνπλ, έρνπλ θαηαηαγεί ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαη αηηνχληαη ηε
κεηάηαμε. Ζ Γ.Γ.Α. εξεπλά πνηνη θνξείο έρνπλ αλάγθε ηνπο πιενλάδνληεο
ππαιιήινπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα ησλ θνξέσλ απηψλ λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο, κέζα ζε
νξηζκέλε πξνζεζκία, πνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
δεθαπέληε (15) εκεξψλ. ε πεξίπησζε δηαηχπσζεο ζεηηθήο γλψκεο, ε
κεηαθνξά γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Γ.Γ.Α.. Αλ ε γλψκε
είλαη αξλεηηθή ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε νξηζζείζα πξνζεζκία, απνθαζίδεη
γηα ηε κεηαθνξά ή κε κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ ν αξκφδηνο γηα
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο. Σν κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ πνπ θαηαηάζζεηαη ζε
θελέο ζέζεηο απνιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππέρεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ππνδνρήο ζηνλ νπνίν
κεηαθέξεηαη.
"5. Οη άδεηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή θάζε θαηεγνξίαο πνπ
έρνπλ ρνξεγεζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ θαη κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31
ηνπ Ν. 2725/1999, νη πηπρηνχρνη Δ.Α..Α. ή Σ.Δ.Φ.Α.Α. ρσξίο δίπισκα
εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα ιάβνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε άζιεκα πνπ
εδηδάρζεζαλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αζθνχζαλ ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή ζην
αληίζηνηρν άζιεκα γηα έλα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.
2725/1999 ζε αζιεηηθή νκνζπνλδία ή αζιεηηθή έλσζε ή αζιεηηθφ ζσκαηείν, πνπ
απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε απηψλ. Γηα αζιήκαηα ηα νπνία ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. δελ
ρνξεγνχλ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα, άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
πξνπνλεηή ρνξεγνχληαη ζε πηπxηνχxνπο Σ.Δ.Φ.Α.Α., εθφζνλ έρνπλ δηδαρζεί ην
ζρεηηθφ άζιεκα ή έρνπλ εκπεηξία ζε απηφ, πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηελ νηθεία
αζιεηηθή νκνζπνλδία."
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*** Ζ παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.14 άξζξ.77 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
6. Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο ρνιήο Πξνπνλεηψλ ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 4
ηνπ παξφληνο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ κπνξεί κε απφθαζε θαη κε
δαπάλεο ηεο λα ηδξχεη πεξηνδηθέο ζρνιέο πξνπνλεηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πην πάλσ ζρνιψλ, ησλ πξνζφλησλ ησλ
ππνςεθίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα.
7. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ παξφληνο
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ηερληθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
απφ ην Δζληθφ Κέληξν Αζιεηηθψλ Δξεπλψλ πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ηε
ρξήζε ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ.. Δπίζεο απφ ηελ ίδηα ρξνλνινγία δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα
ηνπ Δ.Κ.Α.Δ. απφ νπνηαδήπνηε ζρέζε πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην Δ.Κ.Α.Δ.Σ..
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία
κεηαθνξάο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ, απφ ην Ο.Α.Κ.Α. φπνπ ζήκεξα
ιεηηνπξγεί, ζην Δ.Κ.Α.Δ.Σ..
8. Γαπάλεο γηα έπαζια ηππνδξνκηψλ (ρξεκαηηθά έπαζια ηδηνθηεηψλ
ηππνπαξαγσγψλ) πνπ έγηλαλ απφ 1.5.1988 έσο 31.12.1996 απφ ηνλ Ο.Γ.Η.Δ., γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Φηιίππνπ Δλσζεο Διιάδνο (Φ.Δ.Δ.), ζεσξνχληαη φηη έγηλαλ
έγθπξα. Σέιε ραξηνζήκνπ θαηαβάιινληαη.
9. Δηδηθά γηα ην άζιεκα ηνπ δαηξηθίνπ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5)
εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, νη αζιεηέο ηνπ δαηξηθίνπ κπνξνχλ λα
είλαη Μέιε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη λα κεηέρνπλ ζην Γ.. θαη ζηα άιια φξγαλα
απηψλ, ππεξθείκελσλ ελψζεσλ ή ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο.
Δπίζεο, νη δηαηηεηέο θαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν ζην δαηξίθην
κπνξνχλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, λα
είλαη Μέιε Γ.. θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, πνπ
θαιιηεξγνχλ ην δαηξίθην, ππεξθείκελσλ ελψζεσλ ή ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο,
θαζψο θαη αληηπξφζσπνη ζε ππεξθείκελεο ελψζεηο ή ζηελ αζιεηηθή νκνζπνλδία.
*** Ζ παξ.9 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ηελ παξ.15 άξζξ.77 Ν.3057/2002,ΦΔΚ Α
239/10.10.2002.
10. Δηδηθά γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία Α.Μ.Δ.Α. γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ, αξθεί
ε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ
απηνχ ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ αζιεηψλ ηνπο ζε αηνκηθφ άζιεκα θαη ηνπ αξηζκνχ
ηαθηηθψλ αζιεηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο νκαδηθνχ αζιήκαηνο, πιένλ δχν (2) αλαπιεξσκαηηθψλ.

Απθπο 137
Αξζξν 137
ηε ζέζε ηνπ Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή, κε ηξηεηή ζεηεία, ηεο Δζληθήο
Λπξηθήο θελήο, κπνξεί λα δηνξίδεηαη θαη κφληκνο ππάιιεινο ηνπ
Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εθφζνλ έρεη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.
2273/1994 (ΦΔΚ 233 Α`/27.12.1994) πξνζφληα.
Ο ρξφλνο ππεξεζίαο πνπ δηαλχεηαη ζηε ζέζε απηήλ ινγίδεηαη, γηα φιεο
ηηο ζπλέπεηεο, σο πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε.
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Ο δηνξηδφκελνο, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο
ζηελ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηείρε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ε νπνία
παξακέλεη θελή.
Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ
απηνχ ππεξεηνχληα ζηελ αλσηέξσ ζέζε δηεπζπληή.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία
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Αξζξν 138
1. α) Οη εγγεγξακκέλνη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ λ.
1566/1985 κέρξη ηελ 31.12.1997 πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη σο πξνζσξηλνί
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
πξναλαθεξζέληνο λφκνπ, θαζψο θαη φζνη έρνπλ ππεξεηήζεη κε ηελ ίδηα
ηδηφηεηα ζε ηάμεηο αζιεηηθήο δηεπθφιπλζεο (Σ.Α.Γ.), εθφζνλ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δεθαέμη (16) κελψλ κέρξη ηελ
30.6.1998 κε πιήξεο εβδνκαδηαίν ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ή κε
κεησκέλν σξάξην κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην
δηδαζθαιίαο, εληάζζνληαη ζε εληαίν πίλαθα δηνξηζηέσλ κε ζεηξά πνπ
εμαξηάηαη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλνιηθή πξνυπεξεζία απηψλ ηελ
30.6.1998. ε πεξίπησζε ηζφρξνλεο πξνυπεξεζίαο εληάζζνληαη κε βάζε ηε
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ λ. 1566/1985.
Ο πίλαθαο απηφο ζπληάζζεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2)
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο απφ ηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο πξνζσπηθνχ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θπξψλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: κε ηελ παξ.8α αξζ.1 ηνπ Ν.2834/2000 (267 Ά) νξίδεηαη φηη:
α) `Οζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο πεξίπησζεο α` ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 2725/1999 πξνζιακβάλνληαη σο
πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ
θαηεγνξηψλ ππνςεθίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ν. 2525/1997.
β) Οη πεξηιακβαλφκελνη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνζιακβάλνληαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα σο πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο απφ ην δηδαθηηθφ έηνο 1999-2000
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα
δηδαθηηθφ έηε κέρξη ην 2002-2003 κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ νηθείνπ πίλαθα
θαη εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ δηνξηζζνχλ ζε ζέζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ
θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ λ.
1566/1985.
γ) Ζ πξφζιεςε ησλ αλσηέξσ, ε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, θαζψο θαη ε
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πεξηνρή δηνξηζκνχ κε βάζε ηηο δειψζεηο πξνηίκεζεο
θαη ηε ζεηξά ηνπ νηθείνπ πίλαθα, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο ζηελ νπνία
δειψλνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) θαη κέρξη ηξηάληα (30) πεξηνρέο
δηνξηζκνχ θαη` αλψηαην φξην. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο πεξηνρήο
δηνξηζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο
εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ, κε βάζε ηηο δειψζεηο πξνηίκεζήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
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ζπλδξνκή πξνυπνΘέζεσλ πξνυπεξεζίαο, εληνπηφηεηαο, νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο θαη ζπλππεξέηεζεο.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: κε ηελ παξ.8γ αξζ.1 ηνπ Ν.2834/2000 (267 Ά) νξίδεηαη
φηη:
γ) Οη δειψζεηο πξνηίκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 2725/1999 πεξηιακβάλνπλ κία (1)
κέρξη θαη ηξηάληα (30) πεξηνρέο δηνξηζκνχ θαηά αλψηαην φξην.
δ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδεηαη ε κνξηνδφηεζε
ησλ σο άλσ πξνυπνζέζεσλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ, ε
δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
ε) Οζνη δελ ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο παξακέλνπλ
ζηε δηάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο εάλ θαη εθφζνλ
πξνθχςνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
ζη) Οζνη δελ αλαιακβάλνπλ ππεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
αλαθνίλσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν ή ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, δηαγξάθνληαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο πεξίπησζεο α` ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ. Δπίζεο δηαγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην πίλαθα θαη φζνη
δελ απνδέρνληαη ην κφληκν δηνξηζκφ ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1566/1985.
δ) Καηά ηνπο δηνξηζκνχο ηνπ έηνπο 2003 θαη εθεμήο, νη
πεξηιακβαλφκελνη ζηνλ πίλαθα ηεο πεξίπησζεο α` εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ
έρνπλ δηνξηζηεί ζε κφληκεο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ή δελ έρνπλ δηαγξαθεί
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, δηνξίδνληαη κε ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνλ νηθείν πίλαθα ζε
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε πνζνζηά πνπ νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε βάζε ην
ζχλνιν ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαηά θιάδν.
2. Παξαηείλεηαη κέρξη 31.8.1999 απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2552/1997 (ΦΔΚ 266 Α`) ε ηζρχο ηνπ
πίλαθα επηηπρφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζεγεηψλ κνπζηθήο, πνπ θπξψζεθε κε
ηελ αξηζ. Γ2/30140/1995 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 31/29.12.1995, ηεχρνο παξάξηεκα).
3. Ζ ζεηεία ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο
Γιψζζαο αλαλεψλεηαη απφ ηεο ιήμεψο ηεο γηα κηα ηξηεηία.
***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: κε ηελ παξ.9 αξζ.1 ηνπ Ν.3194/2003 (267 Ά) νξίδεηαη φηη:
9. ηνπο δηνξηζκνχο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην έηνο 2003 θαη εθεμήο
πξνεγνχληαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ πίλαθα αλαπιεξσηψλ ηνπ
άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α) θαη ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο απηψλ νη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ, γηα ηελ πιήξσζε ηνπ πνζνζηνχ
25% ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη αθνινπζνχλ νη δηνξηζηένη ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ
Α..Δ.Π., γηα ηελ πιήξσζε ηνπ πνζνζηνχ 75% ησλ θελψλ ζέζεσλ.

Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 139
Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ λ. 75/1975, εθηφο απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 απηνχ, θαη ηνπ λ.
1958/1991, εθηφο απφ ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 46 θαη ηα άξζξα 80, 81
θαη 82 απηνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα
πνπ ξπζκίδνληαη κε ην λφκν απηφλ.
Απθπο
ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία
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Αξζξν 140
Δλαξμε ηζρχνο
Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή
ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηηο
επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο Νφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, 15 Ηνπλίνπ 1999
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜ. ΓΗΟΗΚΖΖ
ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ
ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
Β. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ
Α. ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΣΩΝΗΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ

ΠΔΡΗΒ., ΥΩΡ/ΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜ. ΔΡΓΩΝ
Κ. ΛΑΛΗΩΣΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
Γ. ΑΡΔΝΖ
Μ. ΠΑΠΑΗΩΑΝΝΟΤ
ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
Λ. ΠΑΠΑΓΖΜΑ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
Δ. ΠΑΠΑΕΩΖ

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ
Δ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ
Σ. ΟΤΜΑΚΖ

ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ
ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ
ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ
Μ. ΥΡΤΟΥΟΗΓΖ
Γ. ΡΔΠΠΑ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
Α. ΦΟΤΡΑ
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Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο
Αζήλα, 16 Ηνπλίνπ 1999
Ο ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΤΠΟΤΡΓΟ
Δ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ

- 222 -

