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Άρθρο 1
Ένταξη στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσ4αιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) νέων
αθλημάτων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 29 ν. 2725/1999
—

Στηνπαρ. 4του άρθρου 29του ν. 2725/1999 (Α’ 121), ιτερίτωναθλημάτωνπου καλλιεργεί η Ομοσπονδία
Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσψαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), προστίθεται νέο ενδέκατο εδάιο, και
η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Για τη σύσταση αθλητικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών
σωματείων ατόμων με αναπηρία. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να
αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία, πρέπει να
υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια
αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόψαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις
κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ι.Ρ..), αναγνωρίζεται μια
μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες», με
εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσψαίρου ακρωτηριασμένων
(ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που προβλέπεται στην
παρ. 3Α. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα (1) μέλος τουλάχιστον κατά
κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι
πλειοψηήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.

!1.

Το άθλημα της καλαθοσψαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υψιστάμενη

Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσψαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει μέλος
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσψαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (1’Ν.Β.Ε.). Στην Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
υπάγονται και τα αθλήματα της χειροσψαίρισης με αμαξίδιο, του ράγκμπυ με αμαξίδιο, του κέρλινγκ με
αμαξίδιο και του χόκεϊ επί πάγου με αμαξίδιο. Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεψροπαθών και
Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων
Μεταμοσχευ μένων (‘λ(.Τ.ίΞ. Ε.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευ μένων και
Αιμοκαθαρομένων (Ε.Τ. 0.5. Ε.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος.)>.

Άρθρο 2
Οργάνωση υπηρεσιών αθλητικής ομοσπονδίας

—

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 30 ν. 2725/1999

Στην παρ. Ι του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της οργάνωσης των υπηρεσιών της αθλητικής
ομοσπονδίας, τροποποιείται το τρίτο εδάψιο ώστε να προβλέπεται ότι και για τις ομοσπονδίες που έχουν
στη δύναμή τους, σύμψωνα με ειδική ρύθμιση, λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία, εψαρμόζεται ο
αριθμητικός περιορισμός των συνολικά πέντε (5) οργανικών θέσεων, και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως
εξής:
«1. Με κανονισμό που ψηψίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό
Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των ενώσεών
της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισμό
προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η
ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο συνολικός αριθμός των
συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ομοσπονδιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5),
εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωματεία ή, σύμψωνα με ειδική
ρύθμιση, έχει στη δύναμή της λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία, τις δέκα (10), εάν η ομοσπονδία έχει
στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε (15), εάν η ομοσπονδία έχει
στη δύναμή της εκατόν ένα (ΙΟΙ) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και τις είκοσι (20), εάν η
ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία· ο συνολικός αριθμός
των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη
δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα
ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, οκτώ (8) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (ΙΟΙ)
έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και δέκα (ΙΟ) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της διακόσια
πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για κάθε ομοσπονδία
και το σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός
οργανικών θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση του παραπάνω κανονισμού από τον αρμόδιο
για τον αθλητισμό Υπουργό δεν υψίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η ομοσπονδία
χρηματοδοτείται από τη ΓΓΑ ή από εποπτευόμενους από αυτή ψορείς σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα
τοις εκατό (50%)των συνολικών εσόδων της.».

Άρθρο 3
Αναγνώριση διακρίσεων σε ομαδικά αθλήματα

Τροποποίηση περ. α) παρ. 10 άρθρου 34 ν.
2725/1999
—

1. Στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του τρόπου υπολογισμού των
συμμετοχών των αθλητών στα ομαδικά αθλήματα νια την εψαρμογή των παρ. 2 έως και 9 του ιδίου
άρθρου, Προστίθεται Τρίτο εδάψιο και η περ. α) διαμορψώνεται ως εξής:
«α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής Πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς
αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά ψάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες
υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των Φάσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου
εδαψίου δεν απαιτείται να συντρέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια πρωταθλήματα
ανδρών και γυναικών.».
2. Η ισχύς του τρίτου εδαψίου της περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αρχίζει από την
Ιη.7.2021.
Άρθρο 4
Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση
παρ. 2-5 και 7, προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 41Α ν. 2725/1999
—

1. Η παρ. Ι του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της σύστασης της Διαρκούς Επιτροπής
Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.),
που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο και οκτώ (8) ακόμη τακτικά μέλη. Ως μέλη
της Δ.Ε.Α.Β. διορίζονται:
α) δύο (2) εγνωσμένου κύρους κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στο ποινικό ή το αθλητικό δίκαιο ή κατέχουν μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της
εγκλη ματολογίας,
β) ένας (1) ομότιμος

εν ενεργεία καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο την εγκληματολογία ή την

ή

κοινωνιολογία,
γ) ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Αθλητισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
δ) ένας (1) ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής,

στ) ένας (1) δικηγόρος στον Άρειο

Πάγο

με εξειδίκευση και εμπειρία σε Θέματα ποινικού

ή

αθλητικού

δικαίου,
ζ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους προερχόμενα από τον αθλητικό χώρο, από τα οποία το ένα (1)
είναι παλαίμαχος αθλητής και
η) ένας (1) δημοσιογράψος, ο οποίος προτείνεται από κοινού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού
Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).
Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Δ. Ε.Α. Β. ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4)
ετών με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση διορίζονται δύο (2)
τουλάχιστον γραμματείς, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το ίδιο
πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος της Δ.Ε.Α.Β., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες
από δύο (2) θητείες. Ο αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εκείνος απουσιάζει
ή κωλύεται.

προσωρινά

Η Δ.Ε.Α.Β., με απόΦασή της, μπορεί να καλεί εκπροσώπους αθλητικών ομοσπονδιών, επαγγελματικών
συνδέσμων αθλητικών ανώνυμων εταιρειών (Α.Α.Ε.)

ή

τμημάτων αμειβομένων αθλητών ιΤΑΛ.),

ενώσεων και συλλογικών ψορέων εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων, οι
οποίοι μετέχουν στις συνεδριάσεις καιτις εργασίες της, χωρίς δικαίωμα ψήψου.».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41Λ του ν. 2725/1999, περί της αποζημίωσης των μελών της Δ.Ε.Α.Β.,
επέρχονται σι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάψιο, αψενός, αψαιρείται η πρόβλεψη για
καταβολή αποζημίωσης στον γραμματέα της Δ.Α.Ε.Β. και, αψετέρου, προβλέπεται εναλλακτικά η
καταβολή της αποζημίωσης στον Πρόεδρο, στον αναπληρωτή του καιστα μέλη της Δ.Ε.Α.Β να γίνεται και
ανά συνεδρίαση και σύμψωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί των αμοιβών συλλογικών
οργάνων και β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
ιι2. Με αποψάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Δ. Ε.Α. Β., συ στήνεται και συγκροτείται Ειδικό
Σώμα Παρατηρητών της Δ. Ε.Α. Β., αποτελού μενο από πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό, τουλάχιστον
αποψοίτους λυκείου, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3, με διετή
θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Στον πρόεδρο, στον αναπληρωτή του και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β.
καταβάλλεται μηνιαία

ή

ανά συνεδρίαση αποζημίωση, που ορίζεται με Κοινή απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών καιτου αρμόδιου γιατον αθλητισμό Υπουργού, σύμψωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015
(Α’ 176). Με όμοια απόψαση 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.Λ.Β. ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του
έργου τους.».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 41Λ του ν. 2725/1999, περί του έργου της Δ.Ε.Α.Β., επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) προστίθεται περ. ιδ), β) στις περ. ι) και ιγ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως
προς την αναψορά του αρμόδιου Υπουργού, και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

ι.

«3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ.) έχει ως έργο:
α) τη διαρκή μελέτη του ψαινομένου της κάθε μορψής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων
που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
β) την εισήγηση στους αρμόδιους Φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροψόρηση της ψίλαθλης Κοινής
γνώμης σχετικά με την έκταση του Φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,
γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου
τους κατά την Παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,
δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εΦαρμογής των διατάξεων που
ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του ψαινομένου της βίας, την προστασία και την ασΦάλεια των
αθλουμένων καιτων θεατών στους αγωνιοτικούςχώρους, καθώς καιτην υποβολή σχετικών εισηγήσεων
στα αρμόδια όργανα,
ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσψορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασΦάλιση
της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,
στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες Κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή
επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναψορικά με τη λήψη των
ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών
πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,
ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των
αθλητικών συναντήσεων,
η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορψωτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια
αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του Φαινομένου της βίας στους
αγωνιστικούς χώρους,
8) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη
μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το ΤΑ.Α. ή την ΛΑΕ. στο ψιλοξενούμενο
σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε.,
ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνομικών αρχών, στον αρμόδιο για τον
αθλητισμό Υπουργό, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων,
ια) τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του Φαινομένου των
προσυνεννοημένων αγώνων,

5Ι

ιβ) την παρακολούθηση της εψαρμογής των νόμων και των κανονισμών, που αψορούν ατην

αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα καιτη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, μέσω
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορψωτικών Υποθέσεων της Βουλής των
Ελλήνων,
ιγ) την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό
Υπουργό για την υλική και/ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών
αθλημάτων, ΛΑΕ. ή Τ.Α.Λ. ή σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική
περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριψορά και έμπρακτη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα
γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού,
ιδ) την ακρόαση, μετά από προηγούμενη κλήση, του ελεγχόμενου Φυσικού ή νομικού προσώπου σε
περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 41Β και 411 του
παρόντος και στο άρθρο Ι του ν. 4326/2015 (Α’ 49), περί της λήψης διοικητικών μέτρων κατά της βίας,
και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιβολή

ή

μη προστίμου καιτο ύψος αυτού.».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 41Λ του ν. 2725/1999, περί της εκπροσώπησης της χώρας στο Συμβούλιο της
Ευρώπης από τη Δ.Ε.Λ.Β., α) τροποποιείται το πρώτο εδάψιο, ώστε η Δ.Ε.Λ.Β. να εκπροσωπεί τη χώρα
και στην Επιτροπή για την ασψάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης,
β) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στο δεύτερο εδάψιο ως προς την αναψορά του αρμόδιου Υπουργού
και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας και στην Επιτροπή
για την ασψάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της
ορίζονται ο πρόεδρος ή Μέλη της, με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.)>.
5. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί του περιεχομένου του
προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
καιτου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αψενός, η ψράση «καιλαμβανομένης υπόψητηςγνώμηςτης
Δ.Ε.Λ.Β.,» αντικαθίσταται από τη ψράση «, κατόπιν γνώμης της Δ.Ε.Λ.Β.,» και, αψετέρου, επέρχονται
νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς την αναψορά των αρμόδιων Υπουργών, και η παρ. 5 διαμορψώνεται
ως εξής:
«5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αψορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και
ενεργειών που δυσψημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης
της Δ.Ε.Α.Β., ορίζονται:
α) σι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,

β) σι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των
αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των Τμημάτων αμειβόμενων αθλητών
και των λοιπών αθλητικών Φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των
διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων 4ιλάθλων,
γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,
δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων Φιλάθλων για την εΦαρμογή μέτρων ευταξίας στους
αγωνιστικού ς χώρους,
ε) (Καταργήθηκε),
στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και σι αναγκαίοι πέραν
των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση,
προσέλευση και αποχώρηση των Φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση
αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαψύλαξη της δημόσιας τάξης.».
6. Η παρ. 7 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Α.Β. στο πλαίσιο της
άσκησης των καθηκόντων της, τροποποιείται με την προσθήκη περ. δ), και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως
εξής:
«7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η Δ.Ε.Α.Β. δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από
οποιονδήποτε εμιτλεκόμενο αθλητικό Φορέα οποιαδήποτε πληροΦορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.
β) Τα Μέλη και οι παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
απρόσκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, όπου λαμβάνει χώρα η
αθλητική συνάντηση. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα Μέλη ή τους
παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161
του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α’), όπως αυτά ισχύουν.
γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α’ της
παρούσας παραγράΦου ή η τιαρεμπόδιση της απρόσκοτιτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της
Δ.Ε.Α.Β. στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράΦου
τιμωρείται με: αα) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη
ατιοκλειόμενης της τιαραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου
της Δ.Ε.Α.Β.
και ββ) Φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.
δ) Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν
ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Εναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνο για πράξεις ή

παραλείψεις, που τελέστηκαν με δόλο

ή

βαρεία αμέλεια. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί

νομικής υπεράσπισης εΦαρμόζεται αναλόγως.».
7. Μετά την παρ. 7 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική
υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., καθώς και χώρο νια τη στέγασή της, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται
και στις εγκαταστάσεις εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ψορέα. Οι δαπάνες
λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β. βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Με κοινή απόψαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και των αρμόδιων οργάνων του ψορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται
ή να μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου λορίστου Χρόνου, που
υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί οριοθετούνται στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016
(Α’ 224), προκειμένου να διατεθούν στη Δ.Ε.Α.Β. για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
έργου της. Η ατιόσπαση ή η μετάταξη διενεργείται ύστερα από σχετική αίτηση του υτιαλλήλου, σύμψωνα
μετον ν. 4440/2016.».
8. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Δ.Ε.Α.Β., η οποία έχει συγκροτηθεί
με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/282/186/11.4.2019 απόΦαση του
Υψυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 196), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/446680/15466/512/308/2 1.8.2019 απόψαση του ΥΦυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 593).

Άρθρο 5
Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

—

Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 56Β ν. 2725/1999

Στην παρ. ό του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της άδειας λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο συμπληρώνονται οι
εξουσιοδοτούμενοι Υπουργοί και το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, β) το δεύτερο εδάψιο
αντικαθίσταται, και η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:
«6. Με κοινή απόΦαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών,
Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραΦές
αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, κανονισμοί και θέματα πυροπροστασίας, ασφάλειας και προστασίας
αθλητών και θεατών, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της
Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εΦαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μία
ολοκληρωμένη προσέγγιση ασψάλειας, Προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσψαιρικούς αγώνες και

λοιπά αθλητικά γεγονότα, που υπεγράψη στο Σαιν

—

Ντενί (5 π-Οπ5) της Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου 2016,

και κυρώθηκε μετον ν. 4901/2022 (Α’ 44). Μέχριτην έκδοση της Κοινής απόΦασης του πρώτου εδαψίου,
ισχύει η υπό στοιχεία ΥΓΙΓΙΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/4.1Ο.2017 (8’ 3568) Κοινή
απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί καθορισμού
λεπτομερειών εψαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).».
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
(

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
(<Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού Πλαισίου λειτουργίας των
λεσχών ψιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός
(ε-ρο), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής
νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

—

Υψυπουργός Αθλητισμού

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτης Παπανότης, νομικός συνεργάτης Υψυπ.Αθλητισμού,

Τηλ. 2131316889, ρρρπο τιίςο
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοϋέτησης
στους οποίους αφορούν οι 8ασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύι9ιιισης:
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—
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—
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μετα4ορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτοτητα» της αξιολογου μενης ρυθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

1) Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 1) ρυθμίζεται η δυνατότητα της
Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσψαιριοτών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) να
καλλιεργεί, πλέον της καλαθοσψαίρισης με αμαξίδιο, και τα αθλήματα της
χειροσΦαίρισης με αμαξίδιο, του ράγκμπυ με αμαξίδιο, του κέρλινγκ με αμαξίδιο
και του χόκεϊ επί πάγου με αμαξίδιο.
2) Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 2) ρυθμίζεται ο συνολικός αριθμός των
θέσεων προσωπικού, που μπορούν να συσταθούν σε αθλητικές ομοσπονδίες, οι
οποίες έχουν στη δύναμή τους λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία, εψόσον ο
μικρότερος αριθμός σωματείων προβλέπεται εξαιρετικά από ειδική διάταξη νόμου.
3) Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 3) εξαιρούνται οι διακριθέντες αθλητές σε
Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών από την
προϋπόθεση συμμετοχής τους σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της
διοργάνωσης, προκειμένου να αναγνωριστεί η διάκρισή τους και να τους
απονεμηθούν τα οικεία προνόμια.
4) Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 4) αναμορψώνεται το θεσμικό Πλαίσιο της
Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β), θωρακίζεται η θεσμική και
λειτουργική ανεξαρτησία της, ενώ βελτιώνεται και η διοικητική υποδομή της στο
πλαίσιο του ρόλου της ως βασικού οργάνου της πολιτείας για την αντιμετώπιση
περιστατικών βίας στον αθλητισμό. Ειδικότερα: α) αναμορψώνεται η σύνθεση της
Επιτροπής με συμμετοχή προσώπων από άλλες ειδικότητες, όπως ένας (1) ομότιμος
ή εν ενεργεία καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο την
εγκληματολογία ή την κοινωνιολογία και ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Αθλητισμού
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (της παρ. 8 του άρθρου 17του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Εισαγγελίας Πρωτοδικείου Αθηνών (Απόψαση 4/2020 Ολ.
Εισ.ΑΠ, Β’ 2556)), ενώ προβλέπεται συμμετοχή στις συνεδριάσεις της δύο (2)
τουλάχιστον γραμματέων, β) η θητεία της Επιτροπής γίνεται τετραετής και
προβλέπεται περιορισμός δύο (2) θητειών στα μέλη της, γ) εμπλουτίζεται το έργο
της με τις νέες αρμοδιότητες, που προκύπτουν από τα άρθρα 41Β και 411 του ν.
2725/1999 (Α’ 121) και το άρθρο Ι του ν. 4326/2015 (Α’ 49), δ) εισάγεται
περιορισμός της ευθύνης των μελών της Δ.Ε.Α.Β. έναντι του Δημοσίου, ενώ έναντι
τρίτων ορίζεται ότι δεν ευθύνονται προσωπικά και ε) προβλέπεται ότι η Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Θα υποστηρίζει διοικητικά και λειτουργικά το έργο
της Δ.Ε.Α.Β. και ότι επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης στη Γ.Γ.Α. ώστε να διατεθούν στη Δ.Ε.Α.Β.
5) Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 5) ρυθμίζεται η παροχή εξουσιοδότησης
στους συναρμόδιους Υπουργούς προς έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών
πράξεων σχετικά με τις προδιαγραψές αδειοδότησης των αθλητικών
εγκαταστάσεων, τη σύνταξη κανονισμών καιτη ρύθμιση θεμάτων πυροπροστασίας,
ασψάλειας και προστασίας αθλητών και θεατών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 και της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ασψάλειας, Προστασίας και υπηρεσιών
σε ποδοσψαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, που υπογράψηκε στο Σαιν
Ντενί (5ίπ-0θπί5) της Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου 2016, και κυρώθηκε με τον ν.
490 1/2022 (Α’ 44).

—

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

1) ‘Εχει παρατηρηθεί ότι ο αριθμός των ατόμων, που συμμετέχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες νια άτομα με αναπηρία είναι περιορισμένος, παρά το γεγονός ότι 0
αθλητισμός και ιδιαίτερα τα ομαδικά αθλήματα διευκολύνουν την κοινωνική
επανένταξη των ατόμων αυτών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί
στην Ο.Σ.Ε.Κ.Α. η ανάπτυξη και διάδοση τεσσάρων επιπλέον αθλημάτων με
αμαξίδιο, πέραν της καλαθοσψαίρισης, δηλ. η χειροσψαίριση, το ράγκμπυ, το
κέρλινγκ καιτο χόκεϊ επί πάγου με αμαξίδιο, των οποίων η συστηματική καλλιέργεια
μέσω μιας οργανωμένης ομοσπονδίας Θα προσελκύσει με βεβαιότητα περισσότερα
άτομα με αναπηρία στον αθλητισμό.
2) Το άρθρο 30 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, ρυθμίζει τον αριθμό των
συνιστώμενων θέσεων προσωπικού σε αθλητικές ομοσπονδίες, ανάλογα με τον
αριθμό των σωματείων, που έχουν στη δύναμή τους. Ως βάση νια τον υπολογισμό
αυτό τίθενται τα είκοσι (20) σωματεία, τα οποία θεωρούνται τα ελάχιστα για τη
σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, υψίσταται νομοθετικό κενό για τις
Ομοσπονδίες, οι οποίες εκ του νόμου έχουν στη δύναμή τους λιγότερα σωματεία,
όπως π.χ. η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωψών, η οποία διαθέτει πέντε (5)
σωματεία, αλλά και οι περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία,
οι οποίες μπορούν να συσταθούν, εψόσον έχουν στη δύναμή τους τουλάχιστον
πέντε (5) σωματεία, σύμψωνα με το άρθρο 29 του ν. 2725/1999.
3) Μετην αλλαγή που έγινε στους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
(Δ.Ο.Ε.) για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, αλλά και Παγκόσμιων
Ομοσπονδιών νια οικείες διοργανώσεις, σε συγκεκριμένα ομαδικά αθλήματα,
μειώθηκε ο αριθμός των αθλητών που αναγράψονται στο Φύλλο αγώνος με
αποτέλεσμα οι τελευταίοι να είναι λιγότεροι από τους αθλητές που συγκροτούν την
εκάστοτε εθνική Ομάδα στη διοργάνωση (πρόσψατο παράδειγμα είχαμε στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με την υδατοσψαίριση). Ως εκ τούτου, υπάρχουν

αθλητές της εθνικής ομάδας που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συμμετέχουν
σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες που απαιτούσε η διάταξη, παρόλο που
έχουν ενεργή συμμετοχή στην κατάκτηση της διάκρισης.
4) Κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση και ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου της
Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) αφενός λόγω των
αυξανόμενων σε ένταση και έκταση κρουσμάτων βίας στον αθλητισμό ή εξ αψορμής
αυτού, αψετέρου ώστε να εναρμονιστεί απολύτως η ελληνική έννομη τάξη με τις
διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας οτα ζητήματα αντιμετώπισης της
αθλητικής βίας, λόγω και της πρόσψατης κύρωσης από τη χώρα μας της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης νια μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ασψάλειας,
προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσψαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά
γεγονότα, που υπεγράψη στο Σαιν Ντενί (5Ίπ-Οθπ5) της Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου
2016.
—

5) Διευρύνεται το ρυθμιστικό πεδίο της παρεχόμενης εξουσιοδότησης στους
συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να περιλαμβάνει και τα ειδικότερα ζητήματα που
απαιτείται να ρυθμιστούν για την ορθότερη εψαρμογή της προσψάτως κυρωθείσας
από τη χώρα μας Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μία ολοκληρωμένη
προσέγγιση ασψάλειας, Προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσψαιρικούς αγώνες και
λοιπά αθλητικά γεγονότα, που υπεγράψη στο Σαιν Ντενί (5ίπ-Οθπί5) της Γαλλίας,
στις 3 Ιουλίου 2016 και κυρώθηκε με τον ν. 4901/2022 (Α’ 44).
—

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Οι ρυθμίσεις αψορούν:
1) Στους αθλητές με αναπηρία, που ασχολούνται με τα αθλήματα με αμαξίδιο και
την Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Προτεινομένη διάταξη άρθρου 1).
2) Σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και Κυρίως τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων
με αναπηρία (προτεινομένη διάταξη άρθρου 2).
3) Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων, που διακρίνονται σε Ολυμπιακούς ή
Παγκόσμιους Αγώνες (προτεινομένη διάταξη άρθρου 3).
4) Σε όλους τους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό ψορείς, τους αθλητές, όλους
τους αθλητικούς ψορείς και όλους τους πολίτες που, αμέσως ή εμμέσως,
ασχολούνται με τον αθλητισμό (προτεινόμενες διατάξεις άρθρων 4-5).

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 13Χ
ΟΧΙ 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Πρόκειται Περί τροποποίησης ισχυουσών διατάξεων του ν. 2725/1999 (Α 121) και
συγκεκριμένα των παρ. 4 του άρθρου 29, 1 του άρθρου 30, 10 του άρθρου 34, 1-5
και 7 του άρθρου 56Β.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση λόγω
σχετικής εξουσιοδότησης σε άλλο όργανο.

έλλειψης

υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;
Η) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της

ερμηνευτικής

υψιστάμενης νομοθεσίας.

προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναεις πρακτικες

λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
Έχετε
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ΝΑΙ

Οχι

11

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

1(

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
1Ί

ι

π

π

:ι

1111

π

π

1%

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
1)

Η

καλλιέργεια

των αθλημάτων της
χειροσψαίρισης με αμαξίδισ και. ράγκμπυ με
αμαξίδιο, κέρλινγκ με αμαξίδιο και του χόκεΙ
επί πάγου με αμαξίδισ με την υπαγωγή τους
στην Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
2) Η σύσταση θέσεων προσωπικού σε
ομοσπονδίες με λιγότερα από είκοσι (20)
σωματεία.
3) Η αναγνώριση της διάκρισης σε αθλητές
ομαδικών
αθλημάτων
και
κυρίως
η
αντιμετώπιση της περίπτωσης της εθνικής
ι) βραχυιτροθεσμοι:

ομάδας υδατοσψαίρισης, που έλαβε μέρος και
διακριθηκε με το ασημενιο μεταλλιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
4)
Στο
πλαίσιο
εκσυγχρονισμού
των
μηχανισμών αντιμετώπισης της βίας στον
αθλητισμό
επιδιώκεται
παροχή
η
αποτελεσματικότερων εργαλείων στη Δ.Ε.Α.Β.
για την επίτευξη του σκοπού της.
5) Η έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών
πράξεων ως προς τα ειδικότερα ζητήματα που
απαιτείται να ρυθμιστούν για την ορθότερη
εψαρμογή της προσψάτως κυρωθείσας από τη
χώρα μας Σύμβασης του Συμβουλίου της

Ευρώπης για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση
ασψάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε
ποδοσψαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά
γεγονότα.
1) Η Κοινωνική ενσωμάτωση περισσότερων
ατόμων με αναπηρία μέσω του αθλητισμού.
2) Η διοικητική οργάνωση των αθλητικών
ομοσπονδιών, που έχουν στη δύναμή τους
λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία.
3) Η ισονομία και δίκαιη αντιμετώπιση των
αθλητών

της

εθνικής

ομάδας ομαδικών
αθλημάτων, που έχουν συνεισψέρει στην
επιτευξη υψηλων αγωνιστικων διακρισεων.
4) Η πρόληψη και ευχερέστερη αντιμετώπιση

ιι) μακροπροθεσμοι:

της βίας στον αθλητισμό.
5) Η ορθή εψαρμογή των εθνικών και
υπερεθνικών
ρυθμίσεων
επί
θεμάτων
ασψάλειας και προστασίας αθλητών και
θεατών για την αδειοδότηση αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποψοίτων
εκπαίδευσης
που

γ’βαθμιας

βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών
τους εντός ό μηνών από την έναρξη
αναζήτησης
Αριθμός
πιοτοποιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)
Αριθμός
συμμετοχών
σε
προγράμματα
‘Ερευνας,
Τεχνολογίας & Καινοτο μίας (διεθνή
& εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή
Σχολή

‘

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

σι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν
ανατεθεί από τον ιδιωτικό Τομέα,

ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική
Σχολή
Δαπάνη ανά ψοιτητή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του
που
ενεργού
πληθυσμού)
συμμετέχουν σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΑ /

Β1ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό

αναλψάβητων/σύνολο

πληθυσμού
ατόμων
που
Αριθμός
εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και
βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός
σχολείων

δια-πολιτισμικών
ανά
Περιψέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των
μαθητών)
που
ψοιτούν
σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο
σύνολο (των μαθητών) Κατανομή
—

ανά περιψέρεια
ολοήμερων
Αριθμός
/
σχολείων
και
απογευματινών
μαθητών
που
ψοιτούν
σε
αριθμός
αυτά
Μέσος όρος καθηγητών

/

σύνολο

μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
μαθητών
που
Αριθμός
επωψελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα
(Α’θμια, Βθμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πραγματοποιηθείσες ανασκαψές,
κατά είδος και αποτελέσματα, και
αριθμός ευρημάτων

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα

Επιδιωκόμενος

οιχεία

όχος (3ετία)

Χρηματοδοτήσεις
κατά Φορέα,
διατέθηκαν

ανασκαφών,
και ποσά που

Πιστώσεις για ανασκαψές, που
διατέθηκαν
Εψορείες
σε
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων,
παραδοσιακών
και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες
απαλλοτριώσεις
και
καταβληθείσες αποζη μιώσεις, για
ακίνητα
αρχαιολογικού
ενδιαψέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν
εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν
εκτελεσθείσε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική
μορψή και είδος βιβλιοθήκης,
ανάλογα με το θέμα, κατά
γεωγραψικό διαμέρισμα

Ψηψιακη διακυβερνηση

ΙΟ.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ 1
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ ΙΙ
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

12
·

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ

προβλεπόμενου πληροψοριακού
Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξισλογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρι5ρο
Ι

Στόχος

ο

στόχος της ρύθμισης είναι η ανάπτυξη του αθλητισμού
ατόμων με αναπηρία και η υτταγωγή περισσότερων αθλημάτων
με αμαξίδιο στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων
Καλαθοσψαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), ώστε να
διευρυνθεί η γκάμα των αθλημάτων με αμαξίδιο και να δοθεί η
δυνατότητα σε Περισσότερα
ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

άτομα

με

αναπηρία

να

Ο στόχος της ρύθμισης είναι να καλυψθεί το νομοθετικό κενό
ως προς τον αριθμό των συνιστώμενων θέσεων Προσωπικού σε
αθλητικές ομοσπονδίες, που έχουν στη δύναμή τους λιγότερα
από είκοσι (20) σωματεία.
3

Με την Προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζονται οι διακρίσεις και
απονέμονται τα οικεία προνόμια του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 (Α’121) σε αθλητές της εθνικής ομάδας, που σε
σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις, λόγω των ισχυόντων
κανονισμών, δεν μπορούν να εγγραψούν στο ψύλλο αγώνα και

να συμμετέχουν έτσι σε περισσότερους από τους μισούς
αγώνες, παρόλο που έχουν ενεργή και σημαντική συμβολή με
τη συμμετοχή τους στην κατάκτηση της διάκρισης.
4

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να δοθούν στη
Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) τα
απαραίτητα εψόδια και εργαλεία για την ορθότερη εκπλήρωση
του ρόλου της και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
περιστατικών βίας για τη διασψάλιση συνθηκών τάξης και
ασψάλειας στον αθλητισμό.

5

Σκοπείται η πληρέστερη περιγραψή του περιεχομένου της
παρεχόμενης
εξουσιοδότησης
στους
συναρμόδιους
Υπουργούς, ώστε να περιλαμβάνει και τα ειδικότερα ζητήματα
που απαιτείται να ρυθμιοτούν για την ορθότερη εψαρμογή της
προσψάτως κυρωθεί.σας από τη χώρα μας, με τον ν. 4901/2022
(Α’ 44), Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μία
ολοκλη ρωμένη προσέγγιση ασψάλε ιας, προστασίας και
υπηρεσιών σε ποδοσψαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά
γεγονότα, που υπεγράψη στο Σαιν
Ντενί (Ιπ-Οθπί5) της
Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου 2016.
—

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογού μενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ

ΔΙΑΦΑΝΕ
Ίλ
Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
ΑΜΕΣΑ

χρόνου

οΦΕΛΗ
Μεγαλύτερη

ΡΥΘΜΙΣ

απσδστικότητα

ΗΣ

/

αποτελεσματικότ
ητα
Άλλο

ΕΜΜ ΕΣ
Α

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙ ΝΩ Ν ΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ

Ο

ΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

Δίκαιη
μεταχείριση

Χ

πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία

/

Χ

διαψάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση

Χ

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Ενισχύεται η δυνατότητα καλλιέργειας και ανάπτυξης και άλλων αθλημάτων ατόμων με αναπηρία, που
διεξάγονται με αμαξίδιο, πέραν της καλαθοσψαίρισης (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 1).
Επιλύονται δυσλειτουργίες διοικητικής Φύσεως και επιτυγχάνεται η στελέχωση ομοσπονδιών με λιγότερα από
είκοσι (20) σωματεία (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 2).
Αποκαθίσταται η δίκαιη μεταχείριση αθλητών ομαδικών αθλημάτων, που έχουν συμβάλλει σε επιτυχίες
υψηλού επιπέδου (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 3).
Ενισχύεται ο ρόλος της Δ.Ε.Α.Β., διευρύνεται η δράση της και επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία
της (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 4).
Επιτυγχάνεται η εψαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε ζητήματα αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων, που
έχουν σχέση με την ασψάλεια και την προστασία αθλουμένων και Θεατών (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 5).
Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

19.

ΘΕΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ

ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α
Σχεδιασμός

/

προετοιμαοί
α
Υποδομή

/

εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
-

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΑΡΗ

ΡΥΘΜΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓ

ΗΣ

ΗΣΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκπαιδευση
εμπλεκσμεν
ων
Αλλο

ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ

Ο

ΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ

αλλαγών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

κατά την

&

εκτέλεση

ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος

ΤΗΣ

συμμετοχής

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ ΙΛΦΑΝ Ε Ι
Α

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

&

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Ο

ΤΑ

ΟΣ

ΣΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

Αναγνώριση

Ι εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η
ΚΙΝΔΥΝΟ
Ν

κινδύνων
στου ς
στοχους
Σχεδιασμός
αποτροπής

/

ΚΙΝΔΥΝΟ

αντιστάθμισ

Ι

ης κινδύνων

ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή
ΜΕΙΩΣΗ

Ανάδειξη

ΚΙΝΔΥΝΩ

καλών

Ν

ιτρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης

1Ι

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκαλείται κίνδυνος από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Παρ. Ι του άρθρου 5 (συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της χώρας)
Παρ. 9 του άρθρου 16 (προστασία του αθλητισμού)
Παρ. Ι άρθρου 22 (προστασία της εργασίας)
Παρ. 6 άρθρου 21 (προστασία ατόμων με αναπηρία)

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό

Π

δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π
26.

Π

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ή συμψωνιών

Π

Διεθνείς συμβάσεις

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

29.

ή καταρούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Παρ. 4 Άρθρο 29 ν. 2725/1999

Ενταξη στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων

Καλαθοσψαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
νέων αθλημάτων Τροποποίηση παρ. 4
άρθρου 29 ν. 2725/1999
—

Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 (Α’

121), περί των αθλημάτων που καλλιεργεί η
Ομοσπονδία
Σωματείων
Ελλήνων
Καλαθοσψαιριοτών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε. Κ.Α.),
προστίθεται νέο ενδέκατο εδάψιο, και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας
ατόμων με αναπηρία, απαιτούνται αποψάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών
Συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά
αναγνωρισμένων
αθλητικών
σωματείων
ατόμων με αναπηρία. Ο αριθμός των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7)
και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα,
για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία
ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ατόμων με
αναπηρία, Πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από
τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει
αντίστοιχη Παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία.
Με αιτιολογημένη απόψαση του αρμόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της
παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά
για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η
Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ι.Ρ..),
αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία
μετην ονομασία «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρίες», με εξαίρεση τη
δυνατότητα σύστασης ομοσπονδίας για το
άθλημα του ποδοσψαίρου ακρωτηριασμένων
(ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία

4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων
με αναπηρία, απαιτούνται αποψάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων πέντε
(5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών
σωματείων ατόμων με αναπηρία. Ο αριθμός των
μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και
μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να
αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία
αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία, πρέπει
να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η
σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη Παγκόσμια
αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόψαση
του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της
παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για
τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ι.Ρ..), αναγνωρίζεται
μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία
«Εθνική
Αθλητική
Ομοσπονδία Ατόμων
με
Αναπηρίες», με εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης
ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσψαίρου
ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή
εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που
προβλέπεται στην παρ. 3Α. Ο αριθμός των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11)
μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας όλες οι
κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα (1)
μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας
εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηψήσαντες κατά
κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη
εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.

ό.

ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που προβλέπεται
στην παρ. 3Α. Ο αριθμός των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11)

Το άθλημα της καλαθοσψαίρισης σε αναπηρικό
αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη
υψιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων
Καλαθοσψαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία

μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας όλες

τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Καλαθοσψαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (Ι.\Ν.Β.Ε.).
Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεψροπαθών και

οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με
ένα (1) μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία
αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ομοσπονδίας εκλέγονται σι Πρώτοι
πλειοψηψήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας.
Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά
επιτυχίας. Το άθλημα της καλαθοσψαίρισης σε
αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται

Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα,
μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων
Μεταμοσχευμένων (‘λΙ.Τ.Ο.Ε.) και της Ευρωπαϊκής
Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και
Αιμοκαθαρομένων (Ε.Τ.Ο.5.Ε.), χορηγείται η ειδική
αθλητική αναγνώριση του παρόντος.

στην ήδη υψιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων
Ελλήνων Καλαθοσψαιριστών με Αμαξίδιο
(Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει μέλος της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσψαίρισης σε
αναπηρικό αμαξίδιο (Ι.Ν.Β.Ε.). Στην Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
υπάγονται και τα αθλήματα της χειροσψαίρισης
με αμαξίδιο, του ράγκμπυ με αμαξίδιο, του
κέρλινγκ με αμαξίδιο και του χόκεϊ
Πάγου με
Στην
αμαξίδιο.
«Αθλητική
Ομοσπονδία
Νεψροπαθών και Μεταμοσχευ μένων (ΛΟΝ Μ)»
με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας
Αγώνων
Μεταμοσχευ μένων
(νν.Τ.ιΞ.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής
Ομοσπονδίας
Μεταμοσχευμένων
και
Αιμοκαθαρομένων (Ε.Τ.Ο.5.Ε.), χορηγείται η
ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος.».
Άρθρο 2

Παρ. 1 Άρθρο 30 ν. 2725/1999

Οργάνωση υπηρεσιών αθλητικής
ομοσπονδίας

—

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου

30 ν. 2725/1999

Στην παρ. Ι του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α’
121), περί της οργάνωσης των υπηρεσιών της
αθλητικής ομοσπονδίας, τροποποιείται το τρίτο
εδάψιο ώστε να προβλέπεται ότι και για τις
ομοσπονδίες που έχουν στη δύναμή τους,
σύμψωνα με ειδική ρύθμιση, λιγότερα από
είκοσι
(20)
σωματεία,
εψαρμόζεται ο
αριθμητικός περιορισμός των συνολικά πέντε
(5) οργανικών θέσεων, και η παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Με κανονισμό που ψηψίζει το Δ.Σ. της

ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον
αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα

1. Με κανονισμό που ψηψίζει το Δ.Σ. της
ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον
αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα
οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και
των ενώσεών της, καθώς και τα θέματα
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους.
Ειδικότερα
στον
κανονισμό
προβλέπονται
οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός
των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα
απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα
κάθε
θέσης.
Ο
συνολικός
αριθμός
των
συνιστώ μενων
θέσεων,
προκειμένου
περί
ομοσπονδιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις
πέντε (5), εάν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμή της
είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωματεία, τις δέκα (10),
εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα
(31) έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε (15),

θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας
αυτής και των ενώσεών της, καθώς και τα

εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατόν ένα
(101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και τις

Θέματα

είκοσι (20), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της
διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία ο
συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων,
προκειμένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις,

υπηρεσιακής

κατάοτασης
του
προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισμό
προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η
διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά
κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο
συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων,

εάν η ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως
τριάντα (30) σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση
έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό

προκειμένου

Περί
ομοσπονδιών,
δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5), εάν η
ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) έως
τριάντα (30) σωματεία ή, σύμψωνα με ειδική
ρύθμιση, έχει στη δύναμή της λιγότερα από
είκοσι (20) σωματεία, τις δέκα (10), εάν η
ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα

(100) σωματεία, οκτώ (8) θέσεις, εάν η ένωση έχει
στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια
πενήντα (250) σωματεία και δέκα (10) Θέσεις, εάν η
ένωση έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα
(251) και άνω σωματεία. Οι ανωτέρω οργανικές
θέσεις είναι ενιαίες για κάθε ομοσπονδία και το
σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε αυτήν.

(31) έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε
(15), εάν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμή της
εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250)
σωματεία και τις είκοσι (20), εάν η ομοσπονδία
έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251)

Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός
οργανικών θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς

και άνω σωματεία ο συνολικός αριθμός των
συνιστώμενων θέσεων, Προκειμένου Περί
ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση
έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30)
σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη
δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100)
σωματεία, οκτώ (8) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη

έγκριση
του
παραπάνω
κανονισμού
από
τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό δεν
υψίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η
ομοσπονδία χρηματοδοτείται από τη ΓΓΑ ή από
εποπτευόμενους από αυτή ψορείς σε ποσοστό
μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των
συνολικών εσόδων της.

δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια
πενήντα (250) σωματεία και δέκα (10) θέσεις,
εάν η ένωση έχει στη δύναμή της διακόοια
πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία. Οι
ανωτέρω οργανικές Θέσεις είναι ενιαίες για
κάθε ομοσπονδία και το σύνολο των ενώσεων
που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η
πρόσληψη

προσωπικού

εκτός

οργανικών
θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση
του παραπάνω κανονισμού από τον αρμόδιο για
τον αθλητισμό Υπουργό δεν υψίσταται στην
περίπτωση κατά την οποία η ομοσπονδία
ΓΓΑ
χρηματοδοτείται από τη
ή από
εποπτευόμενους από αυτή Φορείς σε ποσοστό
μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των
συνολικών εσόδων της.)).
Άρθρο 3
Αναγνώριση διακρίσεων σε ομαδικά
αθλήματα Τροποποίηση περ. α) παρ. 10

Παρ. 10 Άρθρο 34 ν. 2725/1999

—

άρθρου 34 ν. 2725/1999

2

1. Στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 (Ν 121), περί του τρόπου
υπολογισμού των συμμετοχών των αθλητών στα
ομαδικά αθλήματα για την εψαρμογή των Παρ.
2 έως και 9 του ιδίου άρθρου, προστίθεται τρίτο

10. Για την εΦαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 έως
και 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι
ακόλουθες ρυθμίσεις:

εδάψιο και η Περ. α) διαμορψώνεται ως εξής:

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς
αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που

«α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να
έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους
διοργάνωσης.
Σε
αγώνες
της
μισούς

διεξάγονται κατά Φάσεις οι συμμετοχές στους
αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των
αγώνων όλων των Φάσεων.

διοργανώσεις που διεξάγονται κατά Φάσεις οι
συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με
βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των
Φάσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαψίου
δεν απαιτείται να συντρέχει στους Ολυ μπιακούς
Αγώνες και στα Παγκόσμια πρωταθλήματα
ανδρών και γυναικών.)>.
2. Η ισχύς του τρίτου εδαψίου της περ. α) της
παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αρχίζει
από την Ιη.7.2021.

πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο
πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή
εραοιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο,
που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία
και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε
άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν
θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο
πρωτάθλημα. Οταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και
β)

Ως

Φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πανελλήνια
πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται
υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι
πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη
συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εψαρμογή της
διάταξης του εδαψίου αυτού, η οικεία αθλητική
ομοσπονδία οψείλει να ενημερώνει σχετικά τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη
της αγωνιστικής περιόδου.
Ως παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θεωρείται
μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά,
σύμΦωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς
του οικείου αθλήματος. Οταν σε κάποια κατηγορία
ηλικιών και Φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα
πρωταθλήματα,
λαμβάνεται
υπόψη
η
σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την
οικεία ομοσπονδία. Ειδικά για τη χορήγηση της
οικονομικής ειτιβράβευσης της παρ. 4, ο παραπάνω
Περιορισμός για «μία και μόνο διοργάνωση» δεν
διεξαγόμενα
περιοδικώς
καταλαμβάνει
τα
παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού
τα
αντίστοιχα
στίβου
και
και
κλειστού
πρωταθλήματα κολύμβησης που διεξάγονται σε
κολυμβητικές δεξαμενές μήκους τόσο πενήντα (50),
όσο και είκοσι πέντε (25) μέτρων. Για τις διακρίσεις
οε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
κλειστού στίβου και κολύμβησης σε κολυμβητική
δεξαμενή μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων και για

τον

σκοπό

του

προηγούμενου

εδαψίου,

δεν

εψαρμόζεται το τελευταίο εδάψιο της παρ. 4.
γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η
ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά
αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα
αυτών. σι αναψερόμενες διακρίσεις, πλην των
ολυμπιακών, παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών
αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους
αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4)
τελευταίων ετών, πριν από Το ακαδημαϊκό έτος για
το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της Παρ.
8 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το
δικαίωμά τους και τα αμέσως επόμενα δύο
ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη
ψορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων
αυτών.
Άρθρο 4

Άρθρο 41 Αν. 2725/1999

Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της
Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)

—

Αντικατάσταση Παρ. 1,

Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας

τροποποίηση παρ. 2-5 και 7, προσθήκη παρ. 8

στο άρθρο 41Α ν. 2725/1999

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται
Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ),

1. Η Παρ. 1 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999
(Ν 121), περί της σύστασης της Διαρκούς
Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.),
αντικαθίοταται ως εξής:

που αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής: α)
τέσσερις (4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με
γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή

«1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
συστήνεται Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης
της Βίας (Δ.ΕΑ.Β.), που αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο και οκτώ
(8) ακόμη τακτικά μέλη. Ως μέλη της Δ.Ε.Α.Β.
διορίζονται:
α) δύο (2) εγνωσμένου κύρους κάτοχοι πτυχίου
νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της
αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και
εμπειρία στο ποινικό ή το αθλητικό δίκαιο ή
κατέχουν
μεταπτυχιακό
τίτλο
σπουδών
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή
ισότιμο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της
εγκλη ματολογίας,
β) ένας (1) ομότιμος ή εν ενεργεία καθηγητής
πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος
καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
αντικείμενο
την
(ΑΕΙ)
με
γνωστικό
εγκληματολογία

την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήμη ή την
εγκληματολογία ή την επικοινωνία, β) δύο (2)
εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου,
από τους οποίους ένας μη εν ενεργεία αθλητής, γ)
έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαψάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος
προτείνεται από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαψάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δ) έναν
(1) ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος
προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. με τους αναπληρωτές τους
ορίζονται για θητεία τριών ετών με απόψαση
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την
ίδια απόψαση ορίζεται από τα μέλη της ο
Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Β. με τον αναπληρωτή του,

ή την κοινωνιολογία,
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γ) ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Αθλητισμού της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
δ) ένας (1) ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο
Υπουργό
οποίος
προτείνεται από
τον

καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος είναι
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Προστασίας του Πολίτη,

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις
και συλλογικοί ψορείς εκπροσώπησης αθλητών,

ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο

διαιτητών, προπονητών και ψιλάθλων ορίζουν
εκπροσώπους τους στη Δ.Ε.Α.Β., οι οποίοι μπορούν

οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

να μετέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ή κατόπιν
αιτήσεως τους για Θέμα που αψορά στο άθλημα
τους, στις συνεδριάσεις και εργασίες της ύστερα από
κλήση αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήψου.

αυτής,
στ) ένας (1) δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με
εξειδίκευση και εμπειρία σε Θέματα ποινικού ή
αθλητικού δικαίου,
ζ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους
προερχόμενα από τον αθλητικό χώρο, από τα
οποία Το ένα (1) είναι παλαίμαχος αθλητής και
η) ένας (1) δημοσιογράψος, ο οποίος
προτείνεται από κοινού από τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). και την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
(Π.Ο.Ε.ΣΥ.).
Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής Πρόεδρος και τα
λοιπά μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία
τεσσάρων (4) ετών με απόψαση του αρμόδιου
για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την Ιδια
απόψαση διορίζονται δύο (2) τουλάχιστον
γραμματείς, σι οποίοι είναι υπάλληλοι της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το ίδιο
πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος της
Δ.Ε.Α.Β., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για
Περισσότερες από δύο (2) θητείες. Ο
αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον
Πρόεδρο, όταν εκείνος απουσιάζει προσωρινά ή
κωλύεται.
Η Δ.Ε.Α.Β., με απόψασή της, μπορεί να καλεί
εκπροσώπους
αθλητικών
ομοσπονδιών,
επαγγελματικών
συνδέσμων
ανώνυμων εταιρειών (ΛΑΕ.)

ή

αθλητικών
τμημάτων

2. Με αποψάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό
Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εψημερίδα της
Κυβερνή σεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτου ργίας
της Δ.Ε.Α.Β., συνιστάται και συγκροτείται Ειδικό
Σώμα Παρατηρητών της Δ.Ε.Λ.Β., αποτελούμενο από
πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό, τουλάχιστον
αποψοίτους 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.Λ.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.Λ.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.
3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:
α) τη διαρκή μελέτη του ψαινομένου της κάθε
μορψής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των
αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα

αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.), ενώσεων και
συλλογικών ψορέων εκπροσώπησης αθλητών,
διαιτητών, προπονητών και ψιλάθλων, οι οποίοι

αρμόδια
μέτρων,

μετέχουν στις συνεδριάσεις καιτις εργασίες της,
χωρίς δικαίωμα ψήΦου.>).

β) την εισήγηση στους αρμόδιους ψορείς για τη
συνεχή και υπεύθυνη πληροψόρηση της ψίλαθλης
κοινής
γνώμης
σχετικά
με
την
έκταση
του ψαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41Α του ν.
2725/1999, περί της αποζημίωσης των μελών
της Δ.Ε.Α.Β., επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάψιο, αψενός,
αψαιρείται η πρόβλεψη για καταβολή

όργανα για τη λήψη των αναγκαίων

γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του
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αποζημίωσης στον γραμματέα της Δ.Α.Ε.Β. και,
εναλλακτικά
αψετέρου,
προβλέπεται
η
καταβολή της αποζημίωσης στον Πρόεδρο, στον
αναπληρωτή του και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β να
γίνεται και ανά συνεδρίαση και σύμψωνα με το
άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί των
β)
συλλογικών
οργάνων
και
αμοιβών
επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η Παρ.
2 διαμορψώνεται ως εξής:

ρόλου
τους
κατά
αθλητικών γεγονότων,

την

παρουσίαση

των

δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό
και τον έλεγχο της εψαρμογής των διατάξεων Που
ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του ψαινομένου της
βίας, την προστασία και την ασψάλεια των
αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς
χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών
εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,

«2. Με αποψάσεις του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύονται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται
της
Δ.Ε.Α.Β.,
Κανονισμός
Λειτουργίας
συστήνεται και συγκροτείται Ειδικό Σώμα
Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β., αποτελούμενο από
πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό,
τουλάχιστον αποψοίτους λυκείου, στο πρόσωπο
των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα του
άρθρου 3, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να
ανανεώνεται. Στον πρόεδρο, στον αναπληρωτή
του και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. καταβάλλεται
μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση, που
ορίζεται με Κοινή απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού, σύμψωνα με το άρθρο 21
του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Με όμοια απόψαση
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

ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσψορου μέτρου, που
κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασψάλιση
της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,
στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο
αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς
συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές,
αναψορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων
τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα,
στο Πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και
του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,
ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά
με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των
αθλητικών συναντήσεων,
η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή
επιμορψωτικού
χαρακτήρα
με
σκοπό
την
καλλιέργεια αθλητικού Πνεύματος, ιδίως μεταξύ των
νέων και την πρόληψη του Φαινομένου της βίας
στους αγωνιστικούς χώρους,

εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για
την εκτέλεση του έργου τους.>).
3. Στην Παρ. 3 του άρθρου 41Α του ν.
2725/1999, περί του έργου της Δ.Ε.Α.Β.,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
προστίθεται περ. ιδ), β) στις περ. ι) και ιγ)
επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς
την αναψορά του αρμόδιου Υπουργού, και η
Παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:
α) τη διαρκή μελέτη του ψαινομένου της κάθε
μορψής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση
των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση

θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι
ιδιαίτερης
επικινδυνότητας
αθλητικών
συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το
γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την
ΑΛΕ. στο ψιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α. ή ΑΛΕ.,
ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των
οικείων αστυνομικών αρχών,
στον Υπουργό
Πολιτισμού, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής
των αθλητικών συναντήσεων.
ια) Τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την
αντιμετώπιση
του
ψαινομένου
των Προσυνεννοημένων αγώνων.
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στα αρμόδια όργανα
αναγκαίων μέτρων,

για

τη

λήψη

των

β) την εισήγηση στους αρμόδιους ψορείς για τη
συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της
ψίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση
του ψαινομένου της βίας στους αθλητικούς
χώρους,
γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα
του ρόλου τους κατά την Παρουσίαση των
αθλητικών γεγονότων,
δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και τον έλεγχο της εψαρμογής των
διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του
ψαινομένου της βίας, την προστασία και την
ασψάλεια των αθλουμένων και των Θεατών
στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την
υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια
όργανα,
ε) την εισήγηση κάθε άλλου ιτρόσψορου
μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για
την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές
εκδηλώσεις,
στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το
νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή
επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις
αστυνομικές αρχές, αναψορικά με τη λήψη των
ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που
διεξάγονται στη χώρα, στο Πλαίσιο των εθνικών
πρωταθλη μάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των

ιβ) Την παρακολούθηση της εψαρμογής των νόμων
των
κανονισμών,
αφορούν
και
που
στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη
σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία
υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορψωτικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
ιγ) Την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής
τον
Πολιτισμού
περιόδου,
Υπουργό
προς
και Τουρισμού για την υλική και! ή ηθική
διοργανωτριών
αρχών
επιβράβευση
Πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, ΑΛΕ. ή
Τ.Α.Α. ή σωματείων, καθώς και αθλητών που
επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο
πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και έμπρακτη
συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα
και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του
αθλητισμού.
4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή
Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος
ή Μέλη της, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών
βίας με αψορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και
ενεργειών που δυσψημούν τον αθλητισμό, με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
Πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας
Τάξης και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης
της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται:
α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών
που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,

ομαδικών αθλημάτων,
ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών
σχετικά με την αξιολόγηση της ειτικινδυνότητας
των αθλητικών συναντήσεων,
η) την ανάπτυξη Πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή
επιμορψωτικού χαρακτήρα με σκοπό την
καλλιέργεια αθλητικού Πνεύματος, ιδίως μεταξύ
των νέων και την πρόληψη του ψαινομένου της
βίας στους αγωνιστικούς χώρους,
θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι
αθλητικών
επικινδυνότητας
ιδιαίτερης
συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων

β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των
αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων,
των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών
ανωνύμων εταιρειών, των Τμημάτων αμειβόμενων
αθλητών και των λοιπών αθλητικών ψορέων, καθώς
και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των
προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των
συνδέσμων ψιλάθλων,
γ) η οργάνωση
σεμιναρίων,

ειδικών

προγραμμάτων

33.

και

από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α.

ή

την ΑΛΕ. στο ψιλοξενούμενο σωματείο,

Τ.Α.Α.

ή ΑΛΕ.,

αγωνιστικούς χώρους,

ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των
οικείων αστυνομικών αρχών, στον αρμόδιο για
τον αθλητισμό Υπουργό, για τη χρονική
μετάθεση της
συναντήσεων,

δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων
Φιλάθλων για την εψαρμογή μέτρων ευταξίας στους

διεξαγωγής

των

αθλητικών

ια) τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για
την αντιμετώπιση του ψαινομένου των
προσυνεννοημένων αγώνων,
ιβ) την παρακολούθηση της εψαρμογής των
νόμων και των κανονισμών, που αψορούν στην
αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη
σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία
υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορψωτικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
ιγ) την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε
αγωνιστικής περιόδου, προς τον αρμόδιο για
τον αθλητισμό Υπουργό για την υλική και/ή
ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών
πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, ΑΛΕ. ή

στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης
των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν
των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο
αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση,
προσέλευση και αποχώρηση των Φιλάθλων, καθώς
εισιτηρίων
και
στη
διάθεση
για
την
παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το
αναγκαίο μέτρο για τη διαψύλαξη της δημόσιας
τάξης.
6. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος της
προηγούμενης
παραγράψου
δεν
συνιστά
προϋπόθεση για την εψαρμογή των διατάξεων του
νόμου αυτού.
7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η
ΔΕΛΒ δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από
οποιονδήποτε
εμπλεκόμενο
ψορέα οποιαδήποτε πληροψορία,

αθλητικό
στοιχείο ή

διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση
του έργου της.

Τ.Α.Λ. ή σωματείων, καθώς και αθλητών που
επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο
πρότυπη αθλητική συμπεριψορά και έμπρακτη
συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα
γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των

β) Τα Μέλη και οι παρατηρητές της ΔΕΑΒ
δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, απρόοκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο
της αθλητικής εγκατάστασης, όπου λαμβάνει χώρα
αθλητική
συνάντηση.
Η
Αστυνομική
η
Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα Μέλη

ιδεωδών του αθλητισμού,

ή τους παρατηρητές της ΔΕΛΒ

ιδ) την ακρόαση, μετά από προηγούμενη κλήση,
του ελεγχόμενου Φυσικού ή νομικού προσώπου
σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε
υποχρέωσης, η οποία προβλέπεται στα άρθρα
41Β και 411 του παρόντος και στο άρθρο Ι του ν.
4326/2015 (Α’ 49), περί της λήψης διοικητικών
μέτρων κατά της βίας, και την εισήγηση προς το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού για την επιβολή ή μη προστίμου
καιτο ύψος αυτού».
4. Στην παρ. 4 του άρθρου 41Α του ν.
2725/1999, περί της εκπροσώπησης της χώρας
στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τη Δ.Ε.Α.Β., α)
τροποποιείταιτο πρώτο εδάψιο, ώστε η Δ.Ε.Λ.Β.
να εκπροσωπεί τη χώρα και στην Επιτροπή για

κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, σύμψωνα μετα άρθρα 159 και 161
του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α), όπως αυτά ισχύουν.
γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων,
πληροψοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α’
της παρούσας παραγράψου ή η παρεμπόδιση της
απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών
της
ΔΕΑΒ
στους
χώρους
της
αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β’ της
παρούσας
παραγράψου
τιμωρείται
με:
αα) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς
του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της
παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα
μετά από έκθεση του Προέδρου της ΔΕΑΒ και ββ)

την ασψάλεια και προστασία σε αθλητικά
γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης, β)
επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στο δεύτερο
εδάψιο ως προς την αναψορά του αρμόδιου
Υπουργού και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

ψυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική
ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.

«4. Η επιτροπή εκπροσωπείτη χώρα στη Διαρκή
Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας και στην
Επιτροπή για την ασψάλεια και προστασία σε
αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο
πρόεδρος ή Μέλη της, με απόψαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.».
5. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου
41Α του ν. 2725/1999, περί του περιεχομένου
του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται
ύστερα από Πρόταση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αψενός, η ψράση (<και
λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Δ.Ε.Α.Β.,»
αντικαθίσταται από τη ψράση «, κατόπιν
Δ.Ε.Α.Β.,»
αφετέρου,
γνώμης της
και,
επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς
την αναψορά των αρμόδιων Υπουργών, και η
Παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
αθλητικές
βίας
με
ενεργειών
αψορμή
εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που
δυσψημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν
γνώμης της Δ.Ε.Α.Β., ορίζονται:
α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των
αθλητικές
διοργανώνουν
αρχών
που
εκδηλώσεις,
β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των
σωματείων,
αθλητικών
των
αθλητικών
ενώσεων, των αθλητικών ομοσπσνδιών, των
αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων
αμειβόμενων αθλητών και των λοιπών
ψορέων,
των
καθώς
και
αθλητικών
διαγωνιζομένων,
των
των
αθλητών,
προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και
των συνδέσμων φιλάθλων,
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γ) η Οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και
σεμιναρίων,
δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων
Φιλάθλων για την εψαρμογή μέτρων ευταξίας
στους αγωνιστικούς χώρους,
ε) (Καταργήθηκε),
μέτρα
στ)
τα
ειδικότερα
Πρόσθετα
αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και

οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται
απευθείας στο νόμο αυτόν Περιορισμοί
απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και
αποχώρηση των ψιλάθλων, καθώς και στη
διάθεση εισιτηρίων για την Παρακολούθηση
αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο
για τη διαψύλαξη της δημόσιας τάξης.».
6. Η παρ. 7 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999,
περίτων αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Α.Β. στο Πλαίσιο

καθηκόντων
της
άσκησης
των
της,
τροποποιείται με την προσθήκη περ. δ), και η
παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:
«7. α) Στο Πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων
της η Δ.Ε.Α.Β. δικαιούται να ζητεί και να
λαμβάνει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο
αθλητικό

Φορέα οποιαδήποτε πληροψορία,
στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση του έργου της.
β) Τα Μέλη και οι παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β.
δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, αττρόσκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε
χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, όπου
λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση. Η
Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει
συνδρομή στα Μέλη ή τους παρατηρητές της
Δ.Ε.Α.Β. κατάτην άσκηση των καθηκόντων τους,
σύμψωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ.
141/1991 (ΦΕΚ 58 Α’), όπως αυτά ισχύουν.
γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων,
πληροψοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης
α’ της παρούσας παραγράψου ή η παρεμπόδιση
της απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή
παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. στους χώρους της
αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β’ της
παρούσας παραγράψου τιμωρείται με: αα)

Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς
του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της
παραπομιτής του θέματος στον Αθλητικά
Εισαγγελέα μετά απά έκθεση του Προέδρου της
Δ.Ε.Α.Β. και ββ) ψυλάκιση τουλάχιστον δύο
μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο
χιλιάδων ευρώ.
δ)

Τα

μέλη

της

Δ.Ε.Α.Β.,

για

πράξεις

ή

παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται Προσωπικά
έναντι τρίτων.
του Ελληνικού Δημοσίου
ευθύνονται μόνο για πράξεις ή παραλείψεις,
που τελέστηκαν με δάλο ή βαρεία αμέλεια. Το
Έναντι

άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Ν 133) περί
νομικής υπεράσπισης εψαρμόζεται αναλόγως.».
7. Μετά την παρ. 7 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το
Προσωπικό για τη γραμματειακή και τη
διοικητική υποστήριξη του έργου της Δ.ΕΕΑ.Β.,
καθώς και χώρο για τη στέγασή της, ο οποίος
μπορεί να βρίσκεται και στις εγκαταστάσεις
εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού ψορέα. Οι δαπάνες λειτουργίας της
ΔΕΕ.Α.Β. βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
Με κοινή απόψαση των αρμόδιων κατά το
άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
και των αρμόδιων οργάνων του ψορέα
προέλευσης, επιτρέπεται να αποσττώνται ή να
μετατάσσονται
στη
Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού μέσω του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου λορίστου
Χρόνου, που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως αυτοί οριοθετούνται στο
άρθρο 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), προκειμένου
να διατεθούν στη Δ.ΕΕΑ.Β. για τη διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη του έργου της. Η
απόσπαση ή η μετάταξη διενεργείται ύστερα
από σχετική αίτηση του υπαλλήλου, σύμψωνα
με τον ν. 4440/20 16.».
8. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τη λήξη της
τρέχουσας θητείας της Δ.Ε.Α.Β., η οποία έχει

συγκροτηθεί

την

με

υπό

στοιχεία

ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/282/

186/11.4.2019

απόφαση του Υψυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 196), όπως
τροποποιήθηκε
με
την
υπό
στοιχεία
ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/446680/15466/512
/308/21.8.2019

απόψαση του Υψυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 593).
Άρθρο 5

Παρ. ό Άρθρο 56Β ν. 2725/1999

Άδεια λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων

—

6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Τροποποίηση παρ. ό

άρθρου 56Β ν. 2725/1999
Στην παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999
(Α’ 121), περί της άδειας λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων, επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο
εξουσιοδοτού μενοι
συ μπληρώνονται
οι
Υπουργοί

και

Το

αντικείμενο

της

β)

εξουσιοδότησης,
το δεύτερο εδάψιο
αντικαθίσταται, και η παρ. 6 διαμορψώνεται ως
εξής:

Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού
ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και
προδιαγραψές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων,
θέματα ασψάλειας και πυροπροστασίας, η
διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα
αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου
Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω
κοινής απόψαοης των ουναρμόδιων Υπουργών,
ισχύει η υπ’ αριθμ. 46596/2004 (Β 1793) κοινή
υπουργική απόψαση, όπως ισχύει.

«6. Με κοινή απόΦαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών
Οικονομικών,

Προστασίας
Του
Πολίτη,
Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας
και
του
κατά
περίπτωση
συναρμόδιου
Υπουργού
ρυθμίζονται
οι
ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραψές
αδειοδότηοης των εγκαταστάσεων, κανονισμοί
και θέματα πυροπροστασίας, ασψάλειας και
προστασίας αθλητών και Θεατών, η διαδικασία,
ζητήματα
τα
προσόντα
επιλογής
και
αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής
Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και της
σύμβασηςτου Συμβουλίου της Ευρώπης για μία
ασψάλειας,
ολοκληρωμένη
προσέγγιση
προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσψαιρικούς
αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, που
υπεγράψη στο Σαιν

Ντενί (5Ιπ-0επί5) της
Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου 2016, και κυρώΘηκε με
τον ν. 4901/2022 (Ν 44). Μέχρι την έκδοση της
Κοινής απόψασης του πρώτου εδαψίου, ισχύει η
στοιχεία
υπό
ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/2 1902/2725
—

/603/4.10.2017 (Β 3568) κοινή απόψαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και

3

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περί καθορισμού
λεπτομερειών εψαρμογής του άρθρου 568 του
ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε
με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α 94).».

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του
θεσμικού Πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός
εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (ροι·ι8), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό
της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας τροποποιούνται-συμπληρώνονται
διατάξεις του ν. 2725/1999, αναφορικά με Θέματα ερασιτεχνικού-επαγγελματικού
αθλητισμού. Ειδικότερα:
Ελλήνων
Σωματείων
Ομοσπονδία
στην
Υπάγονται
εφεξής,
1.
Καλαϋοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και τα αθλήματα της
χειροσφαίρισης με αμαξίδιο, του ράγκμπυ με αμαξίδιο, του κέρλινγκ με αμαξίδιο
και του χόκει επί πάγου με αμαξίδιο.
2.
Τίθεται περιορισμός ανώτατου αριθμού συνιστώμενων θέσεων [(δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε (5)] και για ομοσπονδία με λιγότερα από Είκοσι
(20) σωματεία στη δύναμή της [σήμερα ο σχετικός περιορισμός ισχύει για
ομοσπονδία που έχει στη δύναμή της από είκοσι (20) έως Τριάντα (30) σωματείαί.
Δεν συντρέχει, από 1.7.2021, όσον αφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και
3.
στα Παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, η προϋπόΘεση συμμετοχής
αΘλητή/τριας ομαδικών αθλημάτων σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες
της διοργάνωσης, για τη λήψη των προβλεπόμενων ευεργετημάτων (οικονομική
παροχή κ.λπ.) σε περίπτωση διάκρισής Τους.
Επικαιροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής για την
4.
Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) στα εξής κατά βάση σημεία:
Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Δ.Ε.Α.Β. χωρίς να μεταβάλλεται ο
συνολικός αριθμός των μελών της [παραμένουν εννέα (9)]
Συνεπικουρείται εφεξής από δύο (2) τουλάχιστον γραμματείς, αντί από
έναν (1) που προβλέπεται σήμερα, για τη διεκπεραίωση του έργου της.
Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης του προέδρου, του
αναπληρωτή του και των μελών της Δ.Ε.Α.Β. (καταβάλλεται μηνιαία ή ανά
συνεδρίαση αποζημίωση, αντί αποκλειστικά μηνιαία που ισχύει), η οποία ορίζεται
με κ.υ.α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρΘρο 21 του ν.4354/2015).
-

-

-

42.

Επιπροσθέτως απαλείφεται η πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης στον
γραμματέα της Δ.Ε.Α.Β.
Προστίθεται στο έργο της Δ.Ε.Α.Β. η ακρόαση του ελεγχόμενου φυσικού ή
νομικού προσώπου σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης, που
προβλέπεται στα άρθρα 41Β και 411 και στο άρθρο Ι του ν.4326/2015 και η
εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
για την επιβολή ή μη του προβλεπόμενου προστίμου.
Προβλέπεται ότι τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι
Τρίτων, για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνο για πράξεις ή παραλείψεις, που
τελέστηκαν με δόλο ή βαρειά αμέλεια. Το άρθρο 101 του ν.4622/2019 περί
νομικής υπεράσπισης εφαρμόζεται αναλόγως.
Διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) το αναγκαίο
προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της
Δ.Ε.Α.Β., καθώς και ο απαραίτητος χώρος για τη στέγασή της.
Διευρύνεται το περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. ό
του άρθρου 56Β του ν.2725/1999 αναφορικά με τις προϋποθέσεις και
προδιαγραφές αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
-

-

-

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα Οικονομικά
αποτελέσματα σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού:
1.

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη(ν):
άρση υφιστάμενων περιορισμών αθλητών/τριων ομαδικών αθλημάτων
που λαμβάνουν μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμια πρωταθλήματα,
για τη χορήγηση των προβλεπόμενων ευεργετημάτων σε περίπτωση διάκρισής
τους.
θέσπιση δικαιώματος νομικής υπεράσπισης των μελών της Δ.Ε.Α.Β., για
πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εν λόγω
δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς καθόσον εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ποσού 2,4 χιλ. ευρώ περίπου, από την
2.
Κατάργηση της πρόβλεψης καταβολής αποζημίωσης στον γραμματέα της
Δ.Ε.Α.Β. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής.
-

-

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022
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3.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχέδιο
νόμου «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού
Πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός,
πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αΟλητισμός (-ροτ), εργασιακός
αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής
νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ενδεχόμενη δαπάνη από τη(ν):
άρση υφιστάμενων περιορισμών αθλητών/τριων ομαδικών αθλημάτων
που λαμβάνουν μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμια
πρωταθλήματα, για τη χορήγηση των προβλεπόμενων ευεργετημάτων σε
περίπτωση διάκρισής τους.
-

Θέσπιση δικαιώματος νομικής υπεράσπισης των μελών της Δ.Ε.Α.Β.,
για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων Τους. Η εν
λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς καθόσον εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
-

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022
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