ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση
της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλθε στις 27, 28 και 30 Απριλίου 2015, σε τέσσερις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ.
Κωνσταντίνου Τσουκαλά, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου «Επείγοντα µέτρα
για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες
διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.κ. Αριστείδης – Νικόλαος –
Δηµήτριος Μπαλτάς, Αναστάσιος Κουράκης και Σταύρος
Κοντονής, αντίστοιχα, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Τέρενς - Σπένσερ Κουίκ, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν η Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Παναγιώτα Δριτσέλη, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή, κ. Αντώνιος Γρέγος, ο Ειδικός Αγορητής
του «Ποταµιού», κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννης Γκιόκας, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παύλος Χαϊκάλης, η Ειδική Αγορήτρια του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κυρία Παρασκευή
(Εύη) Χριστοφιλοπούλου, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ.
Δηµήτριος Κρεµαστινός, Ιωάννης Ανδριανός, Γιώργος
Πάντζας, Νικόλαος Ορφανός, Σταυρούλα Αντωνάκου, Ελένη Αυλωνίτου, Φώτιος Γραικός, Πέτρος Κωνσταντινέας, Δηµήτρης Σεβαστάκης, Άννα Καραµανλή, Μαρία
Τριανταφύλλου, Γεώργιος Στύλιος, Ελένη Σκούφα, Μερόπη Τζούφη, Δηµήτρης Εµµανουηλίδης, Θεόδωρος
Φορτσάκης, Γιάννης Αµανατίδης, Χρυσούλα Κατσαβριά –
Σωτηροπούλου, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Χαρά Καφαντάρη, Γιάννης Στέφος, Δηµήτρης Μπαξεβανάκης, Χρήστος Κατσώτης, Ιωάννης Βρούτσης και Φωτεινή Βάκη.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ.: Σωτήρης Τριανταφύλλου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.), Ζήσης Μπέλος, Αναπληρωτής
Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.), Γεώργιος Γκιρτζίκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), Παναγιώτης Τσαγκρώνης, Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), Γιάννης Στουραΐτης, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), Χρήστος Δραγατάκης, Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνοµίας, Θεµιστοκλής Κοτσιφάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Ανδρέας Μαλάτος, Πρόεδρος του Ινστι-

τούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου
(Ι.Δ.Ε.Α.Δ.), Αριστείδης Καµάρας, µέλος του Ι.Δ.Ε.Α.Δ.
και Ειρήνη Μαρούπα, µέλος της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Η Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων εισηγήθηκαν την ψήφιση του συζητούµενου σχεδίου νόµου, ο Ειδικός Αγορητής του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή το καταψήφισε, ενώ ο
Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Ειδικός Αγορητής
του «Ποταµιού», ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και η Ειδική Αγορήτρια του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επιφυλάχθηκαν για
την τελική τοποθέτησή τους, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο παριστάµενος Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων Σταύρος Κοντονής.
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, έκανε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το ως άνω
σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό
του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως
διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τους παριστάµενους Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Υφυπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον
αθλητισµό και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Διοικητικά µέτρα κατά της βίας
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που σχετίζεται µε
τον αθλητισµό, όπως και κάθε αθλητικός φορέας, οφείλει να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια πρόληψης και
αποτροπής φαινοµένων βίας στο χώρο του αθλητισµού,
εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων.
2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συµπεριφορών και εν γένει φαινοµένων βίας, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός, µε αιτιολογηµένες αποφάσεις του, που λαµβάνονται ύστερα από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής για
την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), µπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωµατεία, Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρίες
(Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες
ή/και επαγγελµατικούς συνδέσµους, αλλά και µεµονωµένα σε φυσικά πρόσωπα, µετά από προηγούµενη κλήση
και ακρόασή τους, πρόστιµα ύψους από δέκα χιλιάδες
(10.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις µπορεί να προβαίνει και
σε ανάκληση της υφιστάµενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η συνεργασία των ανωτέρω νοµικών και φυσικών προσώπων µε τις Αρχές και η παροχή στοιχείων,
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όταν έχουν ως αποτέλεσµα τον εντοπισµό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν ελαφρυντικές περιστάσεις
που λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό του ύψους
του προστίµου.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, ο αρµόδιος για
τον Αθλητισµό Υπουργός µπορεί επίσης, για προληπτικούς λόγους, προκειµένου να αποτραπεί η επανάληψη
τέτοιων γεγονότων και συµπεριφορών, να απαγορεύει
προσωρινά, για µία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διεξαγωγή συγκεκριµένων αγώνων, ή να διακόπτει οριστικά
πρωταθλήµατα ή άλλες διοργανώσεις, µε αιτιολογηµένη
απόφαση που λαµβάνεται έπειτα από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας, καθώς
και της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ακόµη δε και να
απαγορεύει µε αιτιολογηµένη απόφασή του τη συµµετοχή, κατά την επόµενη της τέλεσης των ανωτέρω γεγονότων αγωνιστική περίοδο, ελληνικών οµάδων σε διεθνείς διοργανώσεις ύστερα από διαβούλευση µε τις διεθνείς οµοσπονδίες και γνώµη αυτών. Μπορεί, εξάλλου,
να απαγορεύει τη µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων και την εν γένει χρήση συγκεκριµένων ζωνών ή
τµηµάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών και κυρώσεων,
ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός µπορεί να επιβάλλει, µε αιτιολογηµένη απόφασή του και µετά από
προηγούµενη κλήση και ακρόαση, πρόστιµα ύψους από
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως πέντε εκατοµµύρια (5.000.000,00) ευρώ, ειδικότερα δε για την περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης συµµετοχής ελληνικής
οµάδας σε διεθνείς διοργανώσεις από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως είκοσι πέντε εκατοµµύρια
(25.000.000,00) ευρώ, ανάλογα, και για καθεµία από τις
ανωτέρω περιπτώσεις, µε τη βαρύτητα της παράβασης,
την τυχόν υποτροπή, τον βαθµό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που
τυχόν αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε
4. Σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης, µέσα σε ταχθείσα προς τούτο προθεσµία άλλως
µέσα σε εύλογο χρόνο, σε υποβληθέντα ερωτήµατα, καθώς και σε περίπτωση µη παροχής αιτηθέντων στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινήσεων σε θεσµοθετηµένους
φορείς ή εν γένει όργανα της Πολιτείας που ενεργούν
στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών βίας ή άλλων παράνοµων συµπεριφορών ή µε σκοπό την αποτροπή τους,
ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός µπορεί να επιβάλει στα αθλητικά σωµατεία, Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρίες (Α.Α.Ε.),
αθλητικές οµοσπονδίες ή επαγγελµατικούς συνδέσµους
που κατά τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται, µετά από
προηγούµενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιµα ύψους
από πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ.
5. Σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιµασίας των αναφεροµένων στην παράγραφο 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συµπεριφορών και εν
γένει φαινοµένων βίας, από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό
τύπο και από το διαδίκτυο, πέραν των άλλων τυχόν ποινικών και λοιπών συνεπειών, µε απόφαση του αρµόδιου
για τον Αθλητισµό Υπουργού, που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού
Επικρατείας και µετά από γνώµη της Ένωσης Συντακτών
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ένωσης Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και του

Πανελληνίου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), οι οποίες διατυπώνονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού,
µπορεί να επιβάλλονται στους υπεύθυνους ιδιοκτήτες ή
εκδότες ή διαχειριστές των υπαιτίων µέσων, µετά από
προηγούµενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιµα ύψους
από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.
Σε περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω πράξεις ή ενέργειες λαµβάνουν χώρα µέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθµών, ο αρµόδιος για τον Aθλητισµό Υπουργός µπορεί να προτείνει προς το αρµόδιο Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την επιβολή των ανωτέρω
προστίµων.
6. Τα ποσά από την είσπραξη των ανωτέρω προστίµων
επιβάλλονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου, εγγράφονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού σε ειδικό ΚΑ Εσόδου και στη συνέχεια διατίθενται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
γ΄ του άρθρου 74 του ν. 4270/2014, για την προώθηση
του ερασιτεχνικού αθλητισµού και της αθλητικής παιδείας. Κάθε αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού. Ειδικώς, όταν πρόκειται για πρόστιµα εις βάρος Α.Α.Ε., για την είσπραξή
τους είναι δυνατή και η κατάπτωση της προβλεπόµενης
στην παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, εγγυητικής επιστολής µε απόφαση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, µετά από σχετικό αίτηµα
του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού.
7. Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιβολής προστίµου είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου σύµφωνα µε το νόµο δικαστηρίου. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµη προσφυγή βεβαιώνεται αµέσως από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων το πενήντα τοις εκατό (50%) του
προστίµου, το οποίο εν συνεχεία βεβαιώνεται και ταµειακώς και καταβάλλεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., άλλως, σε
περίπτωση δηλαδή µη άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής, ολόκληρο το ποσό. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης
κατά πρωτόδικης απόφασης που απορρίπτει εν όλω ή εν
µέρει προσφυγή ή ανακοπή, ο εκκαλών οφείλει να καταβάλει κατά την κατάθεση της έφεσης, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλοµένου, σύµφωνα µε την πρωτόδικη απόφαση ποσού. Για τον υπολογισµό και την καταβολή του ως άνω
ποσού, συντάσσεται ατελώς ειδικό σηµείωµα από την
αρµόδια Δ.Ο.Υ..
Άρθρο 2
Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρονικό ονοµαστικό εισιτήριο
1. Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 απαγορεύεται η συµµετοχή οποιασδήποτε οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
σε εθνικό πρωτάθληµα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθληµάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού η καλή λειτουργία
στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της οµάδας των προβλεποµένων στα άρ-
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θρα 41Ε και 41Γ του ν. 2725/1999 συστηµάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία
που ορίζονται στις αποφάσεις 62038/30.12.2005
(Β΄1983) του Υφυπουργού Πολιτισµού και 1073215/353/
0015 (Β΄ 1610/2009) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού. Με απόφαση του αρµόδιου
για τον Αθλητισµό Υπουργού είναι δυνατόν η παραπάνω
απαγόρευση να αφορά µόνον σε ορισµένες κατηγορίες
πρωταθληµάτων, καθώς και να επεκταθεί σε άλλα αθλήµατα.
2. Τα ως άνω συστήµατα που υπάρχουν σήµερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, δυνάµει σχετικής σύµβασης
που είχε συνάψει η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονται στους χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών,
Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., οι οποίοι οφείλουν αφενός να φροντίσουν άµεσα για την έγκαιρη διασφάλιση της κατά τα ανωτέρω καλής λειτουργίας τους αφετέρου για την εφεξής συντήρησή τους, βαρυνόµενοι οι ίδιοι µε κάθε σχετική δαπάνη.
3. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν εγκατασταθεί, µε πρωτοβουλία
των χρηστών τους, αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήµατα,
δικής τους επιλογής, οι χρήστες αυτοί, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε.,
υποχρεούνται, µε δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, να διασφαλίσουν, πέραν της καλής λειτουργίας
τους, τη συµβατότητα αυτών των συστηµάτων και τη
σύνδεσή τους µε τα κεντρικά συστήµατα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 41Ε και 41Γ του ν. 2725/
1999 και των προαναφερόµενων υπουργικών αποφάσεων, έως την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 20152016 και βαρύνονται στη συνέχεια µε τη συντήρησή
τους. Η εκπλήρωση των προαναφεροµένων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
4. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες διοργανώτριες αρχές
και επαγγελµατικοί σύνδεσµοι οφείλουν να επιβλέπουν
την τήρηση και εφαρµογή των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους.
5. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α
του ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Αν πριν από ή κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης διαπιστωθεί η µη καλή
λειτουργία ή η διακοπή λειτουργίας των ως άνω συστηµάτων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος, η Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.
6. Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των ως άνω συστηµάτων σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να
διεξαχθεί αγώνας που εµπίπτει στην απαγόρευση της
παραγράφου 1 του παρόντος, αποτελεί προϋπόθεση για
την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 9 του άρθρου
56Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, άδειας τελέσεως αγώνα.
7. Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο
της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρµόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστηµα ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστηµα εποπτείας. Με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του
Πολίτη και του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού
και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές µε την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήµατος. Στις ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η
δηµιουργία κεντρικής βάσης δεδοµένων φιλάθλων, καθώς και συστήµατος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων
θεάµατος, που να συνεργάζεται, µέσω της κάρτας φιλάθλου, µε την κεντρική βάση δεδοµένων, ο καθορισµός
των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για
την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ο καθορισµός των υπευθύνων για
τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων,
καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδοµένων που αυτά παράγουν, ο καθορισµός των φορέων και
των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα, ο
χρόνος τήρησης των δεδοµένων αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.»
8. Η παρ. 6 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Προστασίας του Πολίτη και του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
και ιδίως τα σχετικά µε την κατά προορισµό λειτουργία
των ηλεκτρονικών συστηµάτων εποπτείας, τα σχετικά µε
τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης
τους, το χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδοµένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους
φορείς που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα.
β) Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία µετά
την πάροδο της οποίας απαγορεύεται, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων κατηγοριών ή διοργανώσεων πρωταθλήµατος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο χρονικά συστήµατα.
γ) Με όµοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήµατα εποπτείας µπορεί να επεκταθεί και
σε άλλες κατηγορίες πρωταθληµάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήµατα ή άλλες διοργανώσεις άλλων οµαδικών αθληµάτων.»
9. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη λειτουργία
των ανωτέρω συστηµάτων και, ιδίως, το υλικό των βιντεοσκοπήσεων και των εν γένει καταγραφών µε τα ηλεκτρονικά µέσα των άρθρων 41Γ και 41Ε του ν. 2725/
1999, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία που λαµβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη στο πλαίσιο της ποινικής και της διοικητικής διαδικασίας που διενεργούνται σχετικά µε
πράξεις βίας και άλλες αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων
πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων. Η παρ. 14 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, καταργείται.
10. Η παρ. 5 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, καταργείται. Οι δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, έως τη δηµοσίευση
του παρόντος, για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των προαναφερόµενων συστηµάτων, βαρύνουν
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τις οικείες διοργανώτριες Αρχές. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος και τα σχετικά µε
την αναζήτηση των σχετικών ποσών καθορίζονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού.
11. Ειδικότερα για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016,
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., που αγωνίζεται σε εθνικό πρωτάθληµα ή
κύπελλο Ελλάδος των αθληµάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, µπορεί να αγωνίζεται σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει σύστηµα ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου και σύστηµα ηλεκτρονικής εποπτείας
αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς την παρουσία θεατών.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ήτοι, σε
περίπτωση παρουσίας θεατών σε αγώνες, ανακαλείται
άµεσα από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3
του άρθρου 77Α΄ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
Άρθρο 3
Λέσχες φιλάθλων
Διάθεση εισιτηρίων - Λειτουργία - Στέγαση
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, απαγορεύεται η
µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων στις λέσχες
του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, οι οποίες
δεν λειτουργούν νοµίµως, σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή σύνδεσµο φιλάθλων ή σωµατείο ή άλλη συλλογικότητα, οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής της.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., πέραν των άλλων συνεπειών,
ποινών και κυρώσεων που ορίζονται στο νόµο, κάθε µέλος της διοίκησης του κατά περίπτωση υπαίτιου Τ.Α.Α. ή
Α.Α.Ε. τιµωρείται, ακόµη και αν το αδίκηµα τελείται από
αµέλεια, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών
και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ. Για τον καθορισµό του ύψους των ανωτέρω ποινών τόσο της φυλάκισης όσο και της χρηµατικής,
λαµβάνεται υπόψη ο συντρέχων βαθµός υπαιτιότητας.
3. Το αδίκηµα του παρόντος άρθρου διώκεται αυτεπαγγέλτως και οι επιβαλλόµενες για την τέλεσή του ποινές
δεν αναστέλλονται ούτε µετατρέπονται. Η προθεσµία
για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της. Σε εξαιρετικές όµως περιπτώσεις, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να διατάξει, σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
την αναστολή εκτέλεσης. Δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η χορήγηση προθεσµίας για την καταβολή της
χρηµατικής ποινής σε δόσεις ή η έκτισή της µε παροχή
κοινωφελούς εργασίας, µη εφαρµοζοµένων των παραγράφων 4 έως και 8 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα.
4. Απαγορεύεται εφεξής η εκµίσθωση ακινήτου σε λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, όπως ισχύει είτε
σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή
σύνδεσµο φιλάθλων ή σωµατείο ή άλλη συλλογικότητα
οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής, όταν αυτή δεν λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω διατάξεως.
Μέσα σε τρείς (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο µισθωτής ακινήτου είτε είναι λέσχη του

άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, είτε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή σύνδεσµο φιλάθλων ή σωµατείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής, οφείλει να προσκοµίσει στον
εκµισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ότι βρίσκεται σε νόµιµη λειτουργία. Η µη προσκόµιση της ανωτέρω βεβαίωσης συνεπάγεται ακυρότητα και
λύση της µίσθωσης.
Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκµίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή ανέχεται τη διατήρησή της κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης, ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός, µετά από προηγούµενη κλήση και
ακρόασή του εκµισθωτή, δύναται να επιβάλει σε αυτόν
πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε στο µέχρι το
χρόνο της επιβολής του χρονικό διάστηµα και επιβάλλεται ανάλογα µε το εάν και κατά πόσο ο χώρος συνδέεται
µε φαινόµενα βίας ή άλλες παράνοµες πράξεις, µε το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε από τον εκµισθωτή και µε την τυχόν υποτροπή. Δεν αποκλείεται η επιβολή νέου προστίµου σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Κατά τα λοιπά, για το πρόστιµο αυτό εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1.
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999
1. Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4Α, ως ακολούθως:
«4Α. Συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις και η επιβαλλόµενη ποινή µπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή στον Ποινικό Κώδικα και να φθάσει έως
το ανώτατο όριο του είδους της ποινής:
α) το ότι ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω
πράξεων χρησιµοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους µέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη
ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα τρίτων,
β) το ότι από τη βαρύτητα της πράξης, τη βιαιότητα κατά την τέλεσή της, τις περιστάσεις αυξηµένης επικινδυνότητας για τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα προσώπων, τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και τη
σοβαρή διασάλευση της δηµόσιας τάξης, προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκληµάτων στο µέλλον,
γ) το ότι ο δράστης εκδήλωσε ρατσιστική συµπεριφορά, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2.»
2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 41ΣΤ του
ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η ποινή για τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν
µετατρέπεται σε καµία περίπτωση.
Το Δικαστήριο, εφόσον αναστείλει την εκτέλεση της
ποινής, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, διατάσσει την υποχρέωση του καταδικασθέντος να διαµένει στην κατοικία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ανασταλείσα ποινή.
Η παραβίαση του συγκεκριµένου όρου συνεπάγεται
την άρση της αναστολής. Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για αδίκηµα του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως
του ύψους των αθροιζοµένων ποινών, δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής.»
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Άρθρο 5
Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα Τροποποίηση των άρθρων 119 και 127Β
του ν. 2725/1999
1. Μέσα σε προθεσµία πέντε (5) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος ανασυγκροτούνται όλα τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, αποτελούµενα εφεξής µόνο από τακτικούς δικαστές, µε βαθµό
πρωτοδίκη στα πρωτοβάθµια όργανα και προέδρου πρωτοδικών στα δευτεροβάθµια όργανα, µε διετή θητεία, η
οποία µπορεί να ανανεώνεται για ακόµη µια φορά. Αµφότεροι ορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Οι αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων
δηµοσιεύονται το αργότερο µέχρι και δέκα (10) ηµέρες
µετά τη συζήτηση της υπόθεσης.
2. Μέσα στην ίδια προθεσµία των πέντε (5) µηνών, υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών
αδικηµάτων αναλαµβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός µε βαθµό εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό
µε βαθµό αντιεισαγγελέα πρωτοδικών, µε τριετή θητεία,
η οποία µπορεί άπαξ να ανανεώνεται. Αµφότεροι ορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 119 του
ν. 2725/1999, όπως ισχύει, η φράση «εκτός του ποδοσφαίρου» διαγράφεται.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 127Β του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, καταργείται.
5. Επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού, µετά από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ανερχόµενο σε
1% έως 3% επί των εισιτηρίων των αγώνων επαγγελµατικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και
πετοσφαίρισης, για την κάλυψη της κρατικής δαπάνης
συµµετοχής των δικαστικών λειτουργών σε πειθαρχικά
και δικαιοδοτικά όργανα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά την παρέλευση διετίας από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, καθορίζεται επακριβώς το ύψος
του ως άνω τέλους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
Άρθρο 6
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης διαιτητών,
βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας
Ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός ή ειδικώς εξουσιοδοτηµένα από αυτόν πρόσωπα, µπορεί, ύστερα από προηγούµενη ενηµέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, να λαµβάνει γνώση των υποβαλλόµενων στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού από διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας επαγγελµατικών πρωταθληµάτων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του
ν. 3213/2003, όπως κάθε φορά ισχύει, για τη διεξαγωγή
σχετικών ελέγχων.

Άρθρο 7
Αντιµετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων Στοιχηµατισµός
1. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία υποχρεούται να διαβιβάζει αµελλητί στον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, τις εκθέσεις που
λαµβάνει από την Ευρωπαϊκή ή την Παγκόσµια Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία ή τις συνεργαζόµενες µε αυτές εταιρίες ή άλλους φορείς, σχετικά µε ύποπτους χειραγώγησης αγώνες. Αντιστοίχως, ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός και η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού διαβιβάζει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία εκθέσεις που λαµβάνει ή πληροφορίες που συγκεντρώνει αναφορικά µε ύποπτους χειραγώγησης αγώνες.
2. Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία λαµβάνει υπόψη
µεταξύ άλλων και τις παραπάνω εκθέσεις, µπορεί να αφαιρεί οµάδες, µετά από προηγούµενη κλήση και ακρόασή τους, από τον πίνακα των οµάδων που µπορούν να
συµπεριληφθούν στα έντυπα «Παιχνιδιών Στοιχηµάτων
Προκαθορισµένης Απόδοσης» της ΟΠΑΠ Α.Ε. και όλων
των άλλων εταιριών που τυχόν δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα µε αντικείµενο το στοιχηµατισµό.
3. Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργό τέτοιες εκθέσεις πριν
από τη διεξαγωγή του αγώνα, µπορεί µε απόφασή του
να µεταθέσει την ώρα έναρξης του αγώνα ή να αναβάλει
τη διεξαγωγή του, σε ηµέρα και ώρα που προσδιορίζεται
κατόπιν συνεννόησης µε την αντίστοιχη διοργανώτρια
αρχή και τις διαγωνιζόµενες οµάδες.
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999
1.Η παρ. 2 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με αποφάσεις του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισµός Λειτουργίας της
Δ.Ε.Α.Β., συνιστάται και συγκροτείται Ειδικό Σώµα Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β., αποτελούµενο από πρόσωπα
µε εµπειρία στον αθλητισµό, τουλάχιστον αποφοίτους
λυκείου, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα
κωλύµατα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, µε διετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Στον πρόεδρο,
στον αναπληρωτή του, στον γραµµατέα και στα µέλη της
Δ.Ε.Α.Β. καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, που ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώµατος Παρατηρητών
της Δ.Ε.Α.Β.. Οι αποζηµιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται µετά από βεβαίωση του Προέδρου της
Δ.Ε.Α.Β. ή εξουσιοδοτηµένου από αυτόν προσώπου, για
την εκτέλεση του έργου τους.»
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 41Α του
ν. 2725/1999, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «πλην
του χώρου των αποδυτηρίων των διαγωνιζόµενων οµάδων και των διαιτητών.».
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Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 104/2014
1. Στο τέλος της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 49 του π.δ. 104/2014 προστίθεται νέο εδάφιο (ιστιστ΄), ως εξής:
«(ιστιστ) Την τήρηση προσωπικού υπηρεσιακού φακέλου για κάθε υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και του οικείου Τµήµατος.»
2. Στο τέλος του άρθρου 55 του π.δ. 104/2014 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισµού
µεταφέρονται και συστήνονται ως αυτοτελή τµήµατα οι
κάτωθι οργανικές µονάδες, µε τις αρµοδιότητες και το
προσωπικό αυτών:
Α. Τµήµα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναµικού Τοµέα Αθλητισµού
Β. Τµήµα Πληροφορικής Τοµέα Αθλητισµού.»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 57 του π.δ. 104/
2014 προστίθεται το ακόλoυθο εδάφιο:
«Όλες οι αρµοδιότητες και οι στόχοι της Διεύθυνσης
Επαγγελµατικού Αθλητισµού και Επαγγελµάτων Αθλητισµού ασκούνται µόνον κατά το µέρος και στο βαθµό που
δεν υπερκαλύπτουν και δεν συµπίπτουν µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν και ασκούνται από αυτήν και µόνον.»
4. Η υποπαράγραφος α΄ της παρ. 3 του άρθρου 57 του
π.δ. 104/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Το τµήµα Επαγγελµατικών Κλάδων Άθλησης και
Εποπτείας Αθλητικών Σωµατείων είναι αρµόδιο για:
αα) Την παροχή διευκολύνσεων συµµετοχής σε προπονήσεις και σε αγώνες µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, στρατευµένων ή εργαζοµένων αθλητών αµειβοµένων και επαγγελµατιών προπονητών και διαιτητών που
µετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήµατα.
ββ) Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν τις αθλητικές
αποστολές των οµάδων µε αµειβόµενους ή επαγγελµατίες αθλητές.
γγ) Τον καταλογισµό σε βάρος υπαιτίων οµάδων και
διοργανώτριας αρχής Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. Εθνικών κατηγοριών για υλικές ζηµιές που προκαλούνται στις αθλητικές
εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια αγώνων που διεξάγονται µεταξύ επαγγελµατιών - αµειβοµένων αθλητών µε
βάση τις εκθέσεις - πορίσµατα των αρµοδίων φορέων,
καθώς και για τη λήψη θεσµικών ή άλλων µέτρων κατά
της βίας στα γήπεδα.
δδ) Την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για τη διαδικασία συγχώνευσης
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..
εε) Την εξοµοίωση αλλοδαπών αθλητών µε ηµεδαπούς.
στστ) Την εισήγηση για την έγκριση των ετήσιων προγραµµάτων των αντίστοιχων επαγγελµατικών ενώσεων.
ζζ) Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν την ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή των αγώνων.
ηη) Την σύσταση επαγγελµατικών ενώσεων ως
Ν.Π.Ι.Δ..
θθ) Την τροποποίηση του είδους των αγώνων και των
κατηγοριών πρωταθληµάτων (πλην ποδοσφαίρου), την
προετοιµασία, την προώθηση και τη διαδικασία λήψης διοικητικών µέτρων κατά της βίας στα γήπεδα, τη διαδικασία παροχής των ηθικών ή υλικών επιβραβεύσεων σε
διοργανώτριες αρχές πρωταθληµάτων οµαδικών αθλη-

µάτων Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωµατεία ή αθλητές
για πρότυπη αθλητική συµπεριφορά, τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία των Λεσχών Φίλων Αθλητικών Σωµατείων και διενέργειας οργανωµένων µετακινήσεων, τη διαδικασία χορήγησης ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης σε συνδέσµους διαιτητών ή προπονητών,
τη ρύθµιση κάθε λεπτοµέρειας παρουσίας, εµφάνισης
και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας που
προσλαµβάνουν οι Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α..»
5. Η υποπαράγραφος β΄ της παρ. 3 του άρθρου 57 του
π.δ. 104/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«3.β) Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Έλεγχου κανονισµών είναι αρµόδιο για:
αα) Τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων
και έκδοσης κανονισµών οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.
ββ) Τη διαδικασία συγκρότησης Πρωτοβάθµιων και
Δευτεροβάθµιων οργάνων επίλυσης αθλητικών διαφορών, της έκδοσης κανονισµών οργάνωσης και λειτουργίας αυτών και της κωδικοποίησης των αποφάσεων αυτών.
γγ) Τον έλεγχο κανονισµών προπονητών, επαγγελµατικών συνδέσµων, οµοσπονδιών, ενώσεων, διαιτητών,
κριτών µε αµειβόµενους ή επαγγελµατίες αθλητές.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 87 παρ. 1 του ν. 2725/1999
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 2725/
1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) οι υποχρεώσεις των αθλητών προς τα αθλητικά
σωµατεία ή τις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και αντιστρόφως, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους.»
Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2725/1999
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/
1999, όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συµµετοχής σε Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α
του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, απαιτείται η προσκόµιση
βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισµού οφειλών των
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. προς: α) τους ιδιοκτήτες των αθλητικών
εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α. ή
Ο.Τ.Α., τις οποίες χρησιµοποίησαν ως έδρα στο παρελθόν και όταν αυτές ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν.1256/1982 όπως ισχύει (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδρύµατα,
κληροδοτήµατα), β) το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και γ) το εργαστήριο ντόπινγκ
του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.).
Τις ως άνω βεβαιώσεις εκδίδει ο αντίστοιχος φορέας και
υποχρεούται το Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. να προσκοµίσει εµπρόθεσµα και νοµότυπα ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού το Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Αν δεν τηρηθούν οι
όροι του διακανονισµού εκπίπτει ανάλογα η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 78 του ν. 2725/
1999. Σε περίπτωση µη ύπαρξης οφειλής από τους ανωτέρω φορείς, προσκοµίζεται στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. περί µη οφειλής, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
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2. Στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, όπως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση η΄, ως ακολούθως:
«η. Η σύµβαση µίσθωσης ή η παραχώρηση χρήσης ως
έδρας της Α.Α.Ε., όταν δεν χρησιµοποιείται ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα.»
3. Η παράγραφος 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
συµπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:
«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, µέλη
των εθνικών οµάδων, των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο
εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων,
στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που
συµµετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων,
καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές
που λαµβάνουν µέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι
Ολυµπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά
πρωταθλήµατα και οι οποίοι εργάζονται, είτε στο Δηµόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων µπορεί να χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές, κατά τα
κατωτέρω οριζόµενα, προκειµένου να συµµετέχουν
στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια µπορεί να χορηγηθεί
και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες µέλη των εθνικών οµάδων, των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα
νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν άθληµα
ή αγώνισµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς και
στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συµµετοχής τους σε επίσηµους αγώνες για την
πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις.
Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου
εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειµένου για τους θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία
πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι µέλος της Ολυµπιακής ή της προ-Ολυµπιακής οµάδας που συµµετέχει
στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσµιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά
περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η
αιτούσα έχει προκριθεί και είναι µέλος της εθνικής οµάδας που συµµετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και γ)
βεβαίωση της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις.
Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και στους εργαζόµενους αθλητές και αθλήτριες µε αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές – συνοδούς αυτών, µέλη εθνικών οµάδων, στους προπονητές ή
προπονήτριες αυτών, στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που συµµετέχουν στην
Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συµµετέχουν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες, στους Ολυµπιακούς Αγώνες
Κωφών, καθώς και σε Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς του οικείου
αθλήµατος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φο-

ρείς. Την προαναφερόµενη βεβαίωση στους συµµετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή ή
προκειµένου για τους κωφούς η Ελληνική Οµοσπονδία
Αθλητισµού Κωφών, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).
Άρθρο 12
Τροποποίηση της παρ. 22 του άρθρου 135
του ν. 2725/1999
Η περίπτωση β΄της παρ. 22 του άρθρου 135 του
ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επαγγελµατικού Αθλητισµού της Γ.Γ.Α..»
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013
1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη
του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού
Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός των µαθηµάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέµατα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται
αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες
το µάθηµα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η τράπεζα θεµάτων µπορεί να λειτουργήσει ως
προαιρετικό συµβουλευτικό εργαλείο για µαθητές και
εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των µαθητών στην Α΄
τάξη του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός µέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του µαθήµατος της
Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός των µαθηµάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.
Τα θέµατα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το µάθηµα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα Θεµάτων που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράµµατος ΕΣΠΑ
δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συµβουλευτικό
εργαλείο για µαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των µαθητών στην Β΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός µέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε
δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του
µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν.4186/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα θέµατα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το µάθηµα. Τα γραπτά διορθώ-
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νονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα Θεµάτων
που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης
466112 Προγράµµατος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει
ως προαιρετικό συµβουλευτικό εργαλείο για µαθητές και
εκπαιδευτικούς.»
4. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11
του ν. 4186/2013, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Για την προαγωγή των µαθητών απαιτείται γενικός
µέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο
οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των µαθηµάτων της
Ερευνητικής Εργασίας και του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού - Περιβάλλον Εργασία - Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.»
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015.
Άρθρο 14
Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1
του π.δ. 104/1979
1. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του π.δ. 104/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται µε τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδροµών. β) Περιορισµός των εργάσιµων ηµερών των πολυήµερων εκδροµών
και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών µε την παράλληλη πραγµατοποίηση των εορτών και των µαθηµάτων.
Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και µέχρι
να οµαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί ανά εβδοµάδα το σχολικό συµβούλιο, προς τον σκοπό αντιµετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώµης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των
ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.
Μόλις οµαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αµέσως και εκτάκτως το σχολικό

συµβούλιο. Το σχολικό συµβούλιο υποβάλει πρόταση
στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε πέντε ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά µε τη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, µε γνώµονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε
ένα τρίµηνο ή τετράµηνο από την οµαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των µαθηµάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για
την αναπλήρωση λαµβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης.»
2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της διδακτέας ύλης µε τους τρόπους που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 1 του
π.δ. 104/1979, όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας µε αναµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος.
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3479/2006
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 29 του
ν. 3479/2006, όπως ισχύει, καταργείται.
2. Θέµατα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και
λειτουργίας της ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας ρυθµίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία
(Ε.Π.Ο.), στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας
της και σύµφωνα µε το καταστατικό και τους κανονισµούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρµονισµένα µε
το Σύνταγµα, την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας
Ποδοσφαίρου, µέλος των οποίων αποτελεί η Ε.Π.Ο..
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος - Κατάργηση διατάξεων
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα ρυθµιζόµενα µε τις διατάξεις του παρόντα θέµατα.
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