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Αθλητισμού.

2
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Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Στο προτεινόμενο μέρος Α’ ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της
οπαδικής βίας μέσω της αυστηροποίησης των όρων στέγασης και λειτουργίας
των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, της θεσμοθέτησης ενός
σαφούς πλαισίου προϋποθέσεων προσωρινής αναστολής ή ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους στις
περιπτώσεις που μέλη τους επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, της
σύστασης Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων, της αύξησης των
κατώτατων ορίων ποινών για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές
εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο που ανάγονται σε αντιπαλότητα μεταξύ
οπαδών αθλητικών ομάδων, της ανεξαίρετης απαγόρευσης αναστολής
εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, της υποχρεωτικής
επιβολής περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων
εγκλημάτων, της ενίσχυσης του πλαισίου επιβολής διοικητικών προστίμων και
ποινών σε βάρος του αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων
αθλητών (Τ.Α.Α.) ή της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.) που έχει
αναγνωρίσει λέσχη φιλάθλων, όταν παραβιάζεται η υποχρέωση άσκησης
ελέγχου και εποπτείας επ’ αυτής και της προσωρινής αναστολής λειτουργίας
όλων των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους έως την 31η.7.2022.
Ειδικότερα: α) Τροποποιείται το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄121) και
ορίζεται ότι κάθε ερασιτεχνικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. μπορούν να
αναγνωρίσουν έως μία λέσχη φιλάθλων εκάστη, έδρα της λέσχης ορίζεται
υποχρεωτικά η έδρα του ερασιτεχνικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε., που
έχει συναινέσει για την ίδρυσή της, ενώ τα μέλη της λέσχης πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης για τη νόμιμη λειτουργία
παρατήματος λέσχης απαιτείται πλέον η εγγραφή στο μητρώο της λέσχης
τουλάχιστον πενήντα (50) ενηλίκων, μονίμων κατοίκων της περιοχής
λειτουργίας του παραρτήματος. Προβλέπονται η αναστολή λειτουργίας της
λέσχης ή/και του παραρτήματος, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον
μέλους της για συγκεκριμένα προβλεπόμενα αδικήματα για χρονικό διάστημα
από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και η σφράγιση των γραφείων και
εντευκτηρίων της, ενώ σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται η
ανάκληση της σχετικής άδειας και η δυνατότητα έκδοσης νέας μόνο μετά την
πάροδο δύο (2) ετών. Επίσης, σε περίπτωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που
προβλέπεται στον ν. 2725/1999 για τις λέσχες, τα καταστατικά τους όργανα και
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τα μέλη τους, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής από το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), διοικητικών προστίμων εις βάρος του σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της
Α.Α.Ε., που κατά περίπτωση έχει παράσχει την προβλεπόμενη συναίνεση, ή και
ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον πρόκειται περί
αθλητικού σωματείου (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 3),
β) τροποποιείται το άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 και καθιερώνεται ειδικό
ποινικό αδίκημα, για όσους έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα, αυστηροποιείται το
πλαίσιο ποινών ως προς τα κατώτατα όρια αυτών για τα αδικήματα βίας με
αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, προβλέπεται η
υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων είτε σε περίπτωση αναβολής της
εκδίκασης, είτε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για τα ίδια
αδικήματα απαγορεύεται τόσο η μετατροπή, όσο και η αναστολή εκτέλεσης
των ποινών (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 4),
γ) τροποποιείται το άρθρο 41Θ του ν. 2725/1999 και προβλέπεται ότι και στις
περιπτώσεις παραβίασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενων ποινών
εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 41ΣΤ, δηλ. η υποχρεωτική επιβολή
περιοριστικών όρων είτε σε περίπτωση αναβολής της εκδίκασης, είτε στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ απαγορεύεται τόσο η μετατροπή,
όσο και η αναστολή εκτέλεσης των ποινών (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 5),
δ) προστίθεται στον ν. 2725/1999 άρθρο 41Ι, με το οποίο προβλέπεται η
σύσταση Ψηφιακού Μητρώου Λεσχών Φιλάθλων στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 6),
ε) τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), ώστε το αρμόδιο όργανο
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μπορεί να επιτρέπει τη χρήση
συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων
μόνο από κατόχους εισιτηρίων «διαρκείας» (προτεινόμενη διάταξη 7),
στ) τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 4326/2015 και τίθενται αυστηρές
προϋποθέσεις για την εκμίσθωση ακινήτου σε παράρτημα λέσχης, η μη τήρηση
των οποίων λύει τη μισθωτική σχέση, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής
αυστηρών προστίμων από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στον
εκμισθωτή, που παραβιάζει τις σχετικές υποχρεώσεις, το ύψος του οποίου
εξαρτάται από το εάν και κατά πόσον ο συγκεκριμένος χώρος συνδέεται με
πράξεις βίας ή άλλες παράνομες πράξεις (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 8) και
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ζ) αναστέλλεται προσωρινά και έως την 31η.7.2022 η λειτουργία των λεσχών
φιλάθλων, των παραρτημάτων τους, των γραφείων και εντευκτηρίων τους για
λόγους δημόσιας τάξης (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 9).
Μέρος Β΄
Αθλητικός
εθελοντισμός:

Μέρος Γ’
Πνευματικός
αθλητισμός:

Μέρος Δ’
Ηλεκτρονικόςαθλητισμός
(e-sports):

Θεσπίζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του αθλητικού
εθελοντισμού, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της εθνικής
στρατηγικής για την προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον
αθλητισμό. Κατ’ αντιστοιχία προς τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), ρυθμίζονται το αναγκαίο πλαίσιο αναγνώρισης του
αθλητικού εθελοντισμού, η οργανωτική μορφή των εθελοντών και των
εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, τα παρεχόμενα κοινωνικά και πάσης
φύσεως κίνητρα συμμετοχής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
εθελοντών, ο τρόπος αξιολόγησής τους και ο επιτελικός ρόλος της Γ.Γ.Α. στον
επιχειρησιακό σχεδιασμό της εθελοντικής δράσης στον αθλητισμό.
Ορίζεται ο πνευματικός αθλητισμός, που απαιτεί πνευματική προσπάθεια και
μειωμένη φυσική δραστηριότητα και εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τα
πνευματικά αθλήματα, τα οποία διακρίνονται σε αθλήματα, στα οποία
χρησιμοποιούνται πεσσοί (όπως το ζατρίκιο-σκάκι) και αθλήματα, στα οποία
χρησιμοποιούνται κάρτες (όπως το αγωνιστικό μπριτζ).
Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα εγγράφονται
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και λαμβάνουν ειδική αθλητική
αναγνώριση. Επίσης, προβλέπεται πρόσθετη κατηγορία ειδικής αθλητικής
εγκατάστασης για τα πνευματικά αθλήματα, ώστε να διευκολυνθεί η
διεξαγωγή τους.
Αν και ο ηλεκτρονικός αθλητισμός δεν αποτελεί μία προφανή σωματική
δραστηριότητα, όπως συμβαίνει στα αθλήματα του κλασσικού αθλητισμού,
πληροί όλα τα αθλητικά κριτήρια, όπως αυτά τίθενται διεθνώς.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) αναγνώρισε ήδη από τον Νοέμβριο του
2017 ότι τα ηλεκτρονικά αθλήματα (e-sports) αποτελούν αθλητική
δραστηριότητα και γίνονται σκέψεις να συμπεριληφθούν αρχικά ως άθλημα
επίδειξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Με τον τρόπο αυτό
η Δ.Ο.Ε. δείχνει ότι έχει πλήρη επίγνωση της ταχείας ανάπτυξης και της
δημοτικότητας των e-sports στους νέους, γεγονός που τα καθιστά ελκυστική
πρόταση, ώστε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να έλθουν πιο κοντά στη νέα γενιά.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για τη
ρύθμιση του ηλεκτρονικού αθλητισμού, κατά το πρότυπο της αναγνώρισης,
ρύθμισης και οργάνωσης των παραδοσιακών αθλημάτων.
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Ειδικότερα αναγνωρίζονται ως ηλεκτρονικά αθλήματα όσα έχουν αμιγώς
αθλητικό περιεχόμενο, δηλαδή όσα αποτελούν ψηφιακή αναπαράσταση
αναγνωρισμένων αθλημάτων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
όπως ποδόσφαιρο, μαχητικές τέχνες, μηχανοκίνητος αθλητισμός,
καλαθοσφαίριση και διακρίνονται σε: α) e-sports με αθλητικό χαρακτήρα, β)
παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση ειδικής μάσκας και γ)
παιχνίδια προστιθέμενης πραγματικότητας (Augmented Reality).
Ο αθλητής συμμετέχει (ατομικά ή ομαδικά) σε προπονήσεις, αγώνες και
διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού και μπορεί να είναι μέλος σε μια μόνο
ομάδα.
Προβλέπεται, επίσης, η ίδρυση σωματείων με αντικείμενο την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών αθλημάτων, τα οποία λαμβάνουν την ειδική αθλητική
αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α..
Ορίζεται ειδικά ότι δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά αθλήματα, οι προπονήσεις, οι
αγώνες και τα πρωταθλήματα των πνευματικών αθλημάτων, τα οποία, λόγω
της ιδιομορφίας τους, διεξάγονται ήδη μέσω του διαδικτύου με τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Μέρος Ε’
Εργασιακός
αθλητισμός:

Με το παρόν ορίζεται ο εργασιακός αθλητισμός ως το σύνολο των αθλητικών
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που διοργανώνονται εντός ή εκτός του
εργασιακού χώρου με πρωτοβουλία του εργοδότη ή σωματείου εργαζομένων
του ιδίου κλάδου ή χώρου εργασίας ενός ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, ή
εργαζομένων που συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες χωρίς νομική
προσωπικότητα. Σκοπός του εργασιακού αθλητισμού είναι η κινητοποίηση στη
διά βίου άσκηση, η εκπαίδευση στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η
βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής
υγείας των εργαζομένων, η κοινωνικοποίησή τους μέσα από αθλητικές και
ψυχαγωγικές δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος και η
αύξηση της παραγωγικότητάς τους μέσα από ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την
εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή προγράμματος εργασιακού
αθλητισμού.
Περαιτέρω, θεσπίζεται η κάρτα υγείας αθλουμένου εργαζομένου, η οποία
αποτελεί προσωπικό έγγραφο κάθε αθλούμενου εργαζόμενου. Η πιστοποίηση
της υγείας των εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για
τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες εργασιακού αθλητισμού.
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Μέρος ΣΤ’
Γενικές
Συνελεύσεις
Αθλητικών
Ενώσεων και
Ομοσπονδιών,
Έλεγχος
νομιμότητας
Κανονισμών
και
λοιπές
τροποποιήσεις
του
ν.
2725/1999

Μέρος Ζ’
Λοιπές
διατάξεις
αρμοδιότητας
της
Γενικής
Γραμματείας
Αθλητισμού

Στο προτεινόμενο μέρος ΣΤ΄ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης αθλητικής ένωσης, στις αθλητικές
ομοσπονδίες, στον αθλητισμό ατόμων με νοητική αναπηρία, στα επίπεδα
προπονητών, καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών.

Στο προτεινόμενο μέρος Ζ΄ αντιμετωπίζονται διοικητικές και νομικές
στρεβλώσεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.) μέσω:
α) της επικαιροποίησης, της λειτουργίας υπομητρώων αθλητών και
προπονητών εντός του ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων του άρθρου
24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49),
β) του εκσυγχρονισμού της χορήγησης βεβαίωσης από τη Γ.Γ.Α. για τον
χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών,
γ) αλλαγών στην ιδιότητα και τον αριθμό των μελών του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) του άρθρου 58 του ν. 4809/2021
(Α’ 102),
δ) της απονομής ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε ολυμπιονίκες και
ομαδικών αθλημάτων,
ε) της θέσπισης των προϋποθέσεων λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga),
στ) του χαρακτηρισμού του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου» ως
δημοτικής σημασίας και της μεταβίβασης των αθλητικών του εγκαταστάσεων
στον Δήμο Σίφνου και
ζ) της πρόβλεψης οικονομικής ενίσχυσης των ιδιοκτητών, των προπονητών και
των αναβατών δρομώνων ίππων από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. έτους 2022.
Συγκεκριμένα: α) ορίζεται ότι το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του
άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) περιλαμβάνει και τα υπομητρώα αθλητών
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και προπονητών (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 59), β) τροποποιείται το
άρθρο 48 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), ως προς το περιεχόμενο της βεβαίωσης,
που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως
ναυταθλητικών (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 60), γ) τροποποιείται το άρθρο
58 του ν. 4809/2021 ως προς τον αριθμό των μελών του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, τα οποία αυξάνονται σε επτά (7) από πέντε
(5) (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 61), δ) αναγνωρίζεται ρητά η δυνατότητα
απονομής της ιδιότητας του εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές και ομαδικών
αθλημάτων, που έχουν καταλάβει μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε
Ολυμπιακούς Αγώνες (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 62), στ) ορίζεται ότι τα
κέντρα γιόγκα εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τις λοιπές
κτιριολογικές προϋποθέσεις του π.δ. 219/2006 (Α΄221), που καθορίζουν τα
σχετικά ζητήματα ως προς τα ιδιωτικά γυμναστήρια (προτεινόμενη διάταξη
άρθρου 63), ζ) μεταβιβάζεται η κυριότητα των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με
την επωνυμία "Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Σίφνου» στον Δήμο Σίφνου και
καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (προτεινόμενη
διάταξη άρθρου 64), η) τροποποιείται το άρθρο 23 ν. 4858/2021 (Α΄228) ως
προς την πρόβλεψη ότι η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους
ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
του οικονομικού έτους 2022 και όχι του 2021 (προτεινόμενη διάταξη άρθρου
65) και θ) τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 63 ν. 4809/2021, οι ευεργετικές
διατάξεις της οποίας επεκτείνονται εκτός του έτους 2020 και σε όσους αθλητές
αγωνίστηκαν και διακρίθηκαν εντός του έτους 2021, προκειμένου να μην
σημειωθούν αδικίες εις βάρος διακριθέντων αθλητών, που αγωνίστηκαν εν
μέσω πανδημίας, εφόσον αυτή συνεχίστηκε (προτεινόμενη διάταξη άρθρου
66).

ΜΕΡΟΣ Θ’
Άλλες
διατάξεις

Στο προτεινόμενο μέρος προστίθενται στην τυποποίηση του εγκλήματος της
συμμορίας (άρθρο 187 ΠΚ), δηλαδή στη σύσταση οργάνωσης και συμφωνίας
δύο τουλάχιστον προσώπων για την από κοινού τέλεση πλημμελημάτων, και
τα αδικήματα που στρέφονται κατά της προσωπικής ελευθερίας, της
ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, όπως είναι η παράνομη κατακράτηση, η απειλή,
η διατάραξη οικιακής ειρήνης, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η εκβίαση, η απάτη,
διότι τα συγκεκριμένα αδικήματα, όταν τελούνται με μορφή πολυπρόσωπη,
δεδομένης της ιδιαίτερης ποινικής τους απαξίας και των ειδικών περιστάσεων
υποδομής και οργανωμένης δράσης, εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο
διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας και κοινωνικής ειρήνης.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 68
προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 187 του ΠΚ με το οποίο προβλέπεται η μη
αναστολή κατ΄άρθρα 99 επ. ΠΚ και η μη μετατροπή της επιβληθείσας ποινής
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σε κοινωφελή εργασία στον δράστη που τελεί κάποια από τα αδικήματα,
κακουργήματα ή πλημμελήματα, του άρθρου 187 ΠΚ, αλλά και η μη χορήγηση
ανασταλτικού αποτελέσματος επί τυχόν ασκηθείσης εφέσεως κατά της
καταδικαστικής απόφασης, των ως άνω περιπτώσεων, λόγω της μείζονος
ποινικής απαξίας των εν λόγω αδικημάτων αλλά και της ανάγκης αποτροπής
των δραστών από την τέλεση τέτοιων πράξεων.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Το αξιολογούμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζει θέματα που έως τώρα δεν είχαν τύχει
πλήρους και αποτελεσματικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Ειδικότερα:
Μέρος Α΄:

Μέρος Β΄:

Η οπαδική βία είναι ένα πολυεπίπεδο, πολυπρισματικό και παγκόσμιας
εμβέλειας κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται από την
πολιτική ηγεσία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους κοινωνικούς επιστήμονες
και τους πολίτες ως ανησυχητική παθογένεια του κοινωνικού γίγνεσθαι, καθώς
στη σύγχρονη μορφή της εμφανίζεται ανεξέλεγκτη και άκρως επικίνδυνη για
την κοινωνική αρμονία. Σε πολλές περιπτώσεις, πράξεις βίας πηγάζουν από την
παραβατική κουλτούρα των οργανωμένων οπαδών.
Λόγω της διαχρονικότητας του φαινομένου γίνεται φανερή η αναγκαιότητα
ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισής του, καθώς πλήττει
ανεπανόρθωτα το αξιακό σύστημα της κοινωνίας και απειλεί άμεσα την ηθική
της τάξη.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Μέρους Α΄ παρέχονται τα θεσμικά
εργαλεία για την αυστηροποίηση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
προγενέστερων ρυθμίσεων για τις λέσχες φιλάθλων, το πλαίσιο ποινών και τα
διοικητικά μέτρα κατά της βίας, ώστε να θωρακιστεί το θεσμικό οπλοστάσιο
απέναντι σε πράξεις οπαδικής βίας.

Ο αθλητισμός είναι το μεγαλύτερο κίνημα της κοινωνίας των πολιτών στην
Ευρώπη και επομένως είναι σε θέση να κινητοποιήσει περισσότερους
εθελοντές από οποιονδήποτε άλλο τομέα. Στα περισσότερα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες και δομές, που
βασίζονται στις εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν θεμελιώδη όρο για την
παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού, ώστε να τίθεται υπό
διακινδύνευση το αθλητικό κίνημα χωρίς τον εθελοντισμό.
Είναι αναγκαία η ενίσχυση του αθλητικού εθελοντισμού και η εφαρμογή ενός
σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου, που θα κινητοποιήσει τη
συνεργασία κοινωνίας πολιτών και κρατικών δομών. Ενόψει της έλλειψης
συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, που να καθορίζει τις σχέσεις κράτους
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και εθελοντών, νομικά και διοικητικά, δημιουργούνται οργανισμοί υπό τον
μανδύα του εθελοντισμού με ασαφείς στόχους, διάρθρωση και κίνητρα.

Μέρος Γ΄:

Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ των αθλημάτων του κλασσικού αθλητισμού και
των αθλημάτων του πνευματικού αθλητισμού είναι ότι στα πρώτα προέχει η
σωματική προσπάθεια και άσκηση, ενώ στα δεύτερα προέχει η πνευματική
προσπάθεια με κατανάλωση κυρίως πνευματικής ενέργειας και ελάχιστα
σωματικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λόγω της κατ’ εξοχήν πνευματικής
προσπάθειας να μην προσιδιάζουν στα πνευματικά αθλήματα ρυθμίσεις για τα
αθλήματα, στα οποία υπερέχει η φυσική δραστηριότητα. Αυτό το ζήτημα
αντιμετωπίζεται μέσω των προβλέψεων των προτεινόμενων διατάξεων ως
προς την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των πνευματικών
αθλημάτων και των ρυθμίσεων για τις αθλητικές συναντήσεις και τις
προπονήσεις του μπριτζ.
Ορισμένες χαρακτηριστικές διαφορές, που συνεπάγεται η παραπάνω διάκριση
και εξηγούν την αναγκαιότητα διαφορετικής αντιμετώπισης ορισμένων
ζητημάτων του πνευματικού αθλητισμού, είναι οι εξής:
α) Η μαζικότητα στη συμμετοχή και όχι στη θέαση, καθώς στις διοργανώσεις
αθλημάτων του πνευματικού αθλητισμού οι θεατές συνήθως είναι ελάχιστοι,
ενώ αντιθέτως ο αριθμός των συμμετεχόντων ταυτόχρονα αθλητών είναι πολύ
μεγάλος, όλων των ηλικιών και των δύο φύλων.
β) Το είδος των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι αγωνιστικές δραστηριότητες και
οι προπονήσεις στα αθλήματα του πνευματικού αθλητισμού διεξάγονται
κυρίως στα εντευκτήρια των σωματείων και δευτερευόντως σε αντίστοιχες
κατάλληλες αίθουσες (ξενοδοχεία, ανοιχτοί θερινοί χώροι, συνεδριακοί χώροι,
αίθουσες αθλητικών εγκαταστάσεων). Δεν υπάρχουν κερκίδες θεατών, δεν
προβλέπονται εισιτήρια για θεατές, δεν απαιτείται ειδική ενδυμασία για τους
αγώνες. Ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται αποδυτήρια αθλητών και διαιτητών,
ενώ οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του ν. 2725/1999 (Α΄121) περί αδειοδοτήσεως
των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν προσιδιάζουν για τους παραπάνω λόγους
στα αθλήματα του πνευματικού αθλητισμού.
γ) Το είδος ικανότητας, που απαιτείται από τον αθλούμενο, αφού το ζητούμενο
είναι η πνευματική διαύγεια και όχι οι σωματικές ικανότητες.
δ) Το γεγονός ότι σε καμία σχολή δεν υπάρχει τμήμα απόκτησης ειδικότητας
προπονητή πνευματικών αθλημάτων.

Μέρος Δ΄:

Αναγνωρίζεται θεσμικά ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, γιατί είναι ένα πεδίο
αθλητικής δράσης, το οποίο μέχρι σήμερα είναι αρρύθμιστο, ώστε να καλυφθεί
νομοθετικά ότι η ενασχόληση με τις δραστηριότητες αυτές θα λαμβάνει χώρα
υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σε ένα υγιές και
προστατευμένο περιβάλλον με καθορισμένους εκ των προτέρων όρους και
προϋποθέσεις, το οποίο αποκλείει ρητά οποιαδήποτε μορφή βίας.
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Μέρος Ε΄:

Η θεσμική αναγνώριση του εργασιακού αθλητισμού αποτελεί το πρώτο βήμα
για την ανάπτυξή του και τη μέσω αυτού βελτίωση της υγείας των εργαζομένων
και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Προτεινόμενες Πρόκειται για στοχευμένες τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2725/1999, ώστε
να λυθούν πρακτικά ζητήματα, που προέκυψαν από αντιφάσεις και αντινομίες
διατάξεις
άρθρων 44 και κατά την εφαρμογή τους. Ενδεικτικά:
45
Κρίνεται αναγκαίο να συντμηθούν οι οριζόμενες προθεσμίες για τη σύγκληση
των έκτακτων γενικών συνελεύσεων των αθλητικών ενώσεων και κατ΄
αναλογία των αθλητικών ομοσπονδιών, ώστε να μπορούν ευχερώς να
λαμβάνουν αποφάσεις επί επειγόντων ζητημάτων, που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης χωρίς την αναγκαστική μεσολάβηση μεγάλου χρονικού
διαστήματος, με σκοπό την αποφυγή κατά το δυνατόν λειτουργικών
προβλημάτων.
Προς αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών και ενιαία εφαρμογή της πρόβλεψης,
κρίνεται αναγκαίο να οριστεί ρητά ότι οι εκπρόσωποι των αθλητών και των
προπονητών δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνουν θέση αντιπροέδρου,
γραμματέα ή ταμία στο Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας, θέσεις
δηλ. που προορίζονται αποκλειστικά για αιρετούς από τη Γενική Συνέλευση
εκπροσώπους.

Προτεινόμενες
διατάξεις
άρθρων 46 και
48:

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 49:

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 50:

Υπό το βάρος των πρόσφατων καταγγελιών αθλητών και αθλητριών εις βάρος
προπονητών και αθλητικών παραγόντων για φαινόμενα βίαιης και αυταρχικής
συμπεριφοράς, κρίνεται αναγκαία η υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε
όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες για την παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης
στους αθλητές, καθώς και η υποχρεωτική τήρηση από τις αθλητικές
ομοσπονδίες κατ΄ελάχιστον των κανονισμών, που απαριθμούνται στη διάταξη,
ώστε να καταστεί διαυγέστερη η λειτουργία των αθλητικών φορέων.
Κρίνεται αναγκαίο το αθλητικό σωματείο «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΕΛΛΑΣ» να
λογίζεται εφεξής και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, που ενδεχομένως θα
δυσχεράνουν το έργο του, ως αθλητική ομοσπονδία για την καλύτερη
οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισμού ατόμων με νοητική αναπηρία.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999, περί των
δικαιολογητικών για την αναγγελία προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της
άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, διευκρινίζεται ότι στο
πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πρέπει να προκύπτει κατ’ ελάχιστον η
εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Επίσης, προβλέπεται ότι όλοι οι
προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να
επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά των υποπερ. (αβ) και (αγ) της περ. α) της
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παρ. 2, ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους, άλλως
διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών. Ο προπονητής, ο
οποίος διαγράφεται αυτοδικαίως για αυτόν τον λόγο, επανεγγράφεται στο
μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών της περ. α) της παρ. 2.

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 51:

Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται το δικαίωμα ένταξης στους
προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου όλων των αθλητών, που έχουν
συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνον αυτών, που έχουν
κατακτήσει νίκες, διότι η συμμετοχή τους και μόνο στην εν λόγω κατηγορία
αγώνων τους κατατάσσει στο κορυφαίο επίπεδο αθλητών του αθλήματός τους.

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 52:

Απαιτείται η ρύθμιση ότι οι βετεράνοι αθλητές αποτελούν αθλητές με τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους αθλητές των άλλων ηλικιακών
κατηγοριών, ώστε να συμμετέχουν στην αγωνιστική αθλητική δραστηριότητα
με συνθήκες τάξης και ασφάλειας.

Μέρος Ζ΄:

Επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διοικητικών και νομικών στρεβλώσεων επί
θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της
επικαιροποίησης, της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των μηχανισμών
και των διαδικασιών που διέπουν τα εν λόγω ζητήματα. Ειδικότερα π.χ.:

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 59:

Η μη ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υποδομής προκαλεί προβλήματα στη
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.) μεταξύ τους και με τους εποπτευόμενους φορείς. Πλέον με την
προτεινόμενη ρύθμιση το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων της παρ. 1
του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49), αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα,
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ),
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με διαβαθμισμένη
πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης
και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών του.

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 60:

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4809/2021 (Α’
102), ως προς το περιεχόμενο της βεβαίωσης, που εκδίδει το ναυταθλητικό
σωματείο για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών· προστίθεται η
διευκρίνιση ότι το εν λόγω έγγραφο βεβαιώνει ότι τα σκάφη πληρούν τα
κριτήρια, που έχουν τεθεί με απόφαση της Γ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας για
την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών.
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, προστίθενται στα μέλη, που απαρτίζουν
το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, εκπρόσωποι από την
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Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 61:

Περιφέρεια και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και πλέον τα μέλη του ανέρχονται
σε επτά (7).

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 62:

Με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η διαφορετική αντιμετώπιση των
διακριθέντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες αθλητών των ομαδικών αθλημάτων σε
σχέση με τους αντίστοιχους των ατομικών, η οποία οδηγεί σε άνιση και άδικη
μεταχείριση.

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 63:

Για τη λειτουργία ενός κέντρου γιόγκα δεν απαιτούνται οι ειδικές και
αυξημένες κτιριολογικές προϋποθέσεις ενός ιδιωτικού γυμναστηρίου, καθώς
για την παροχή υπηρεσιών εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα δεν χρειάζεται
ογκώδης εξοπλισμός, ούτε ειδικά όργανα, ούτε απαιτούνται αποδυτήρια και το
πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ασκουμένων ταυτόχρονα. Ως
εκ τούτου, οι προϋποθέσεις αδειοδότησης πρέπει να προσαρμοστούν στις
μικρότερες απαιτήσεις της εν λόγω δραστηριότητας και να μην δυσχεραίνεται
αναίτια η πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 64:

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητος Σίφνου (Ε.Α.Κ. Σίφνου) ουδέποτε
λειτούργησε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), ούτε
περιελήφθη στα αθλητικά κέντρα δημοτικής σημασίας, ώστε να αξιοποιηθεί
από τον οικείο Δήμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στερείται την πραγματική
χρήση του η νεολαία της Σίφνου, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη
βούληση του δωρητή.

Προτεινόμενη
διάταξη
άρθρου 65:

Καθορίζεται ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 του ν. 4859/2021 (Α’ 228)
έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών, προπονητών και αναβατών
δρομώνων ίππων θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού οικονομικού έτους 2022, αντί του αρχικώς
ορισθέντος 2021, ώστε να καταστεί ευχερής λογιστικά η καταβολή.

ΜΕΡΟΣ Θ΄

Λόγω της έλλειψης στην απαρίθμηση των περιπτώσεων της προσωπικής
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας ετίθετο σε κίνδυνο η δημόσια
ασφάλεια και η κοινωνική ειρήνη.

3.
Προτεινόμενες
διατάξεις

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν:
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1-9

Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, τις
Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες, τα μέλη των λεσχών φιλάθλων, τα αρμόδια
όργανα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

10-21:

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των (18) ετών, τους αθλητικούς φορείς, τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

22-27:

Στα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα και τους
αθλητές τους.

28-35:

Στα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα και τους
αθλητές τους.

36-41:

Στο σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών, που παρέχουν προγράμματα
εργασιακού αθλητισμού.

42-56

Εν γένει στους αθλητές, συμπεριλαμβανομένων των βετεράνων, στους
προπονητές, στα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ομοσπονδίες, στις
αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, στα μέλη των δικαιοδοτικών οργάνων και
επιτροπών της Γ.Γ.Α..

59

Στη Γ.Γ.Α., τους εποπτευόμενους φορείς, τα αθλητικά σωματεία, τους αθλητές
και τους προπονητές.

60

Στα ναυταθλητικά σωματεία, την οικεία Ομοσπονδία και τη Γ.Γ.Α.

61

Στα αθλητικά στελέχη, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στη Γ.Γ.Α..

62

Στους διακριθέντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες αθλητές ομαδικών αθλημάτων.

63

Στους ιδιοκτήτες κέντρων γιόγκα, τους αθλούμενους γιόγκα, τη Γ.Γ.Α. και τις
κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες.
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64

Στη Γ.Γ.Α., τον Δήμο Σίφνου και εν γένει την τοπική κοινωνία της Σίφνου.

65

Στους ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων και στη Φίλιππο
Ένωση Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.).

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ
4.
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων 3-9: Οι
προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούν υφιστάμενες
ρυθμίσεις. Κατόπιν αυτού, οι αξιολογούμενες
ρυθμίσεις απαιτούν ρυθμιστική παρέμβαση σε
επίπεδο νομοθετικής πρόβλεψης.
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων: 10-21, 28-41, 46,
64: Ρυθμίζονται θέματα, που έως σήμερα δεν είχαν
τύχει θεσμικής αντιμετώπισης.
Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων: 22-27: Διευρύνεται
το πεδίο εφαρμογής ισχυουσών διατάξεων με σκοπό να
αποσαφηνιστεί η ένταξη των πνευματικών αθλημάτων
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2725/1999 (Α΄121).
Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων: 42-56, 59, 60, 61,
62, 63, 65 και 68: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
τροποποιούν υφιστάμενες ρυθμίσεις. Κατόπιν αυτού,
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οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις απαιτούν ρυθμιστική
παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής πρόβλεψης.
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να
εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης
της
δυνατότητας
νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης
της
υφιστάμενης
νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.
Ομοίως, δεν δύναται νομίμως, με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, να εισαχθούν παρεκκλίσεις από
υφιστάμενες διατάξεις.
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
ρύθμισης των θεμάτων του αξιολογούμενου σχεδίου
νόμου.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

Έχει λάβει χώρα συγκριτική μελέτη καλών πρακτικών σε
άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για τα αντικείμενα του
νομοσχεδίου.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

8.

☐

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
ΜΕΡΟΣ Α΄: Οι προτεινόμενες διατάξεις
αποσκοπούν
ειδικότερα
στην
πιο
αποτελεσματική εποπτεία επί των λεσχών
φιλάθλων και στην πρόληψη τέλεσης
αδικημάτων αθλητικής βίας μέσω της
αυστηροποίησης των ποινών.
i) βραχυπρόθεσμοι:

ΜΕΡΟΣ Β΄: Η αναγνώριση του αθλητικού
εθελοντισμού και των εθελοντικών αθλητικών
οργανώσεων, καθώς και του επιτελικού ρόλου
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
στον
επιχειρησιακό
σχεδιασμό
της
εθελοντικής δράσης στον αθλητισμό.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Η αποσαφήνιση ότι τα πνευματικά
αθλήματα εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
ΜΕΡΟΣ Δ΄: Η ρύθμιση ενός νομικού πλαισίου
λειτουργίας του ηλεκτρονικού αθλητισμού, ο
οποίος, αν και δεν αποτελεί μία προφανή
σωματική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει στα
αθλήματα του κλασσικού αθλητισμού, πληροί
όλα τα αθλητικά κριτήρια, όπως αυτά τίθενται
διεθνώς.
ΜΕΡΟΣ Ε΄: Η προαγωγή του αθλητισμού σε
εργασιακούς
χώρους
με
εξασφάλιση
ταυτόχρονα της ασφαλούς συμμετοχής των
εργαζομένων σε προγράμματα εργασιακής
άθλησης μέσω της υποχρεωτικής θέσπισης της
κάρτας υγείας.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Η άμεση εφαρμογή διατάξεων,
που βρίσκονται σε ισχύ, μετά τη λύση
αντινομιών και αντιφάσεων, που δυσχέραιναν
την εφαρμογή τους, ειδικότερα διατάξεων που
αφορούν:
α) στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης
αθλητικής ένωσης,
β) στις αθλητικές ομοσπονδίες,
γ) στον αθλητισμό ατόμων με νοητική
αναπηρία,
δ) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αθλητών,
ε) στους προπονητές.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄:
Η αντιμετώπιση των διοικητικών και νομικών
στρεβλώσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της
επικαιροποίησης, της απλούστευσης και του
εκσυγχρονισμού των μηχανισμών και των
διαδικασιών που διέπουν τα εν λόγω
ζητήματα. Οι προτεινόμενες διατάξεις
αποσκοπούν ειδικότερα:
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α) στην πρόβλεψη λειτουργίας υπομητρώων
αθλητών και προπονητών εντός του
ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων
του άρθρου 24 του ν. 4373/2016,
β) στη χορήγηση βεβαίωσης από τη Γ.Γ.Α. για
τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών,
γ) στην εκπλήρωση της αποστολής του
Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης
Αθλητικών
Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) του άρθρου 58 του ν.
4809/2021,
δ) στην απονομή ιδιότητας εφέδρου
αξιωματικού σε ολυμπιονίκες ομαδικών
αθλημάτων,
ε) στον καθορισμό των προϋποθέσεων
λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga),
στ) στον χαρακτηρισμό του «Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου» ως
δημοτικής σημασίας και στη μεταβίβαση των
αθλητικών του εγκαταστάσεων στον Δήμο
Σίφνου,
και
ζ) στην οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών,
των προπονητών και των αναβατών δρομώνων
ίππων από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. έτους
2022.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Οι τροποποιήσεις του Μέρους Α’
αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν εξάλειψη
της οπαδικής βίας εντός και εκτός αθλητικών
εγκαταστάσεων και στην ανάδειξη του υγιούς
ρόλου των λεσχών φιλάθλων ως υποστηρικτών
του ασφαλούς και ποιοτικού αθλητισμού.
ii) μακροπρόθεσμοι:
ΜΕΡΟΣ Β΄: Ο εξορθολογισμός και η ενίσχυση
του εθελοντισμού και η εφαρμογή ενός
σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού
πλαισίου, που θα κινητοποιήσει τη
συνεργασία κοινωνίας πολιτών και κρατικών
δομών.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Η ανάπτυξη αθλημάτων, στα οποία
προέχει η πνευματική προσπάθεια με
κατανάλωση κυρίως πνευματικής ενέργειας
και ελάχιστα σωματικής.
ΜΕΡΟΣ Δ΄: Η συμμετοχή των νέων, αλλά και
μεγαλύτερων ατόμων, σε διοργανώσεις
ηλεκτρονικού αθλητισμού με συνθήκες
ασφάλειας και νομιμότητας.
ΜΕΡΟΣ Ε΄: Μέσω του εργασιακού αθλητισμού
επιδιώκονται η καταπολέμηση της κόπωσης
και της υποκινητικότητας, η μείωση του
εργασιακού στρες, η βελτίωση της φυσικής
κατάστασης, η αποκατάσταση σωματικών
ατελειών και η εδραίωση της υγείας, που θα
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης
εργασίας και συνεπώς την αύξηση της
παραγωγικότητας των εργαζομένων.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Οι τροποποιήσεις του Μέρους Στ’
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση χρόνιων ή
προσφάτως ανακυψασών δυσλειτουργιών και
δυσαρμονιών, καθώς και προβλημάτων
διοικητικής φύσεως, στο πεδίο του
αθλητισμού.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: Οι τροποποιήσεις του Μέρους Ζ’
αποσκοπούν στην απλοποίηση των σχετικών
διαδικασιών, την ίση μεταχείριση και τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.
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Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ
 ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Χ  Άρθρα 4, 51
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Στο Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων
πρόσβαση έχουν τόσο τα ερασιτεχνικά αθλητικά
σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. για τον ευχερέστερη
και αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας επί των
αναγνωρισμένων λεσχών τους, αλλά και η
Αστυνομική Διεύθυνση Πρόληψης Αθλητικής Βίας,
όταν κριθεί αναγκαίο για λόγους δημόσιας
ασφάλειας.

Το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού και το
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων με τα
υπομητρώα
αθλητών
και
προπονητών
χρησιμοποιούνται από διαφορετικές υπηρεσίες,
αρχές και πρόσωπα για λόγους δικτύωσης,
ανταλλαγής
πληροφοριών
και
λειτουργικής
διασύνδεσης.
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ  ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ)

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εξηγήστε:
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

2

3

Στόχος
Στην προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο σκοπός του
Μέρους Α΄, που είναι η ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου
για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.
Ορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Α΄, το οποίο συνίσταται
στην εξειδίκευση των μέτρων κατά της οπαδικής βίας μέσω της
αυστηροποίησης των όρων στέγασης και λειτουργίας των
λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, της
θεσμοθέτησης ενός σαφούς πλαισίου προϋποθέσεων
προσωρινής αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους στις
περιπτώσεις που μέλη τους επιδεικνύουν παραβατική
συμπεριφορά, της σύστασης Ψηφιακού Μητρώου Μελών
Λεσχών Φιλάθλων, της αύξησης των κατώτατων ορίων ποινών
για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή
αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ
οπαδών αθλητικών ομάδων, της ανεξαίρετης απαγόρευσης
αναστολής εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας,
της υποχρεωτικής επιβολής περιοριστικών όρων σε
περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων εγκλημάτων, της
ενίσχυσης του πλαισίου επιβολής διοικητικών προστίμων και
ποινών σε βάρος του αθλητικού σωματείου, του τμήματος
αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή της αθλητικής ανώνυμης
εταιρείας (Α.Α.Ε.) που έχει αναγνωρίσει λέσχη φιλάθλων, όταν
παραβιάζεται η υποχρέωση άσκησης ελέγχου και εποπτείας επ’
αυτής και της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των
λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους έως την
31η.7.2022.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυστηροποιείται το πλαίσιο
αδειοδότησης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, ώστε να
καταστεί ευχερέστερος και πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος και
η εποπτεία τους και να επιτευχθεί ένας ανοιχτός δίαυλος
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διαρκούς και ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ λεσχών και
αθλητικών φορέων. Ειδικότερα:
α) Κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. δύναται να
συναινέσει γραπτώς για την αναγνώριση ως σωματείου μόνο
μίας (1) λέσχης, ώστε να υπάρχει κοινωνικός δεσμός και
αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο.
β) Έδρα της Λέσχης, θα είναι υποχρεωτικά πλέον η έδρα του
αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει
παράσχει γραπτή συναίνεση για την αναγνώρισή της ως
σωματείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη
Εταιρεία (ΠΑΕ), ή η Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, (ΚΑΕ)
ή ένα ερασιτεχνικό σωματείο θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης και ελέγχου στο Μητρώο και στις δράσεις των
μελών της Λέσχης. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρέωση του
αθλητικού σωματείου, των Τ.Α.Α. ή των Α.Α.Ε. να αναρτούν
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα που τηρούν τα στοιχεία της
λέσχης, για λόγους διαφάνειας της νόμιμης δράσης της.
γ) Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που
προβλέπεται στον ν. 2725/1999 (Α΄121) για τις λέσχες, τα
καταστατικά τους όργανα και τα μέλη τους, το αρμόδιο όργανο
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), μπορεί να προβαίνει και σε
ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, σε επιβολή
διοικητικών προστίμων και στην επιβολή ποινών διεξαγωγής
αγώνων χωρίς θεατές.
δ) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου ή
εντευκτηρίου παραρτήματος λέσχης, προσκομίζονται: α)
αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού
συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης, στο οποίο,
σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει καταχωριστεί η απόφαση
ίδρυσης του παραρτήματος, β) κατάλογος πενήντα (50)
τουλάχιστον μελών της λέσχης, στα πρόσωπα των οποίων δεν
συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α΄121) και τα οποία είναι
μόνιμοι κάτοικοι του δήμου στον οποίο ιδρύεται το
παράρτημα, αν πρόκειται για δήμο της περιφέρειας Αττικής ή
της περιφερειακής ενότητας στην οποία ιδρύεται το
παράρτημα, σε κάθε άλλη περίπτωση και γ) αντίγραφο του
συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του
ακίνητου στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το παράρτημα.
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ε) Αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας Λέσχης ή Παραρτήματος,
εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη σε μέλος Λέσχης ή
Παραρτήματος, για συγκεκριμένα εγκλήματα αθλητικής βίας
για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και
επιβάλλεται η σφράγιση των γραφείων και εντευκτηρίων τους,
ενώ σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις που αφορούν ιδίως σε
παραβατικότητα από μεγάλο αριθμό μελών ή σε τέλεση
κακουργηματικής πράξης, προβλέπεται η ανάκληση της
σχετικής άδειας και η δυνατότητα έκδοσης νέας μόνο μετά την
πάροδο δύο (2) ετών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση στην παρ. 1 του άρθρου 41 ΣΤ
του ν. 2725/1999 (Α΄121) αυξάνεται το κατώτατο και ανώτατο
όριο της προβλεπόμενης ποινής (από φυλάκιση μέχρι 2 ετών
και χρηματική ποινή σε φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και
χρηματική ποινή) για τα αδικήματα της ρίψης αντικειμένων
στον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου, της βιαιοπραγίας ή
εκτόξευσης απειλών, της κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων
αντικειμένων και της κατοχής ή χρήσης βεγγαλικών,
καπνογόνων, κροτίδων και γενικά εύφλεκτων υλών,
προκειμένου να αποτραπούν οι φανατικοί οπαδοί από την
μελλοντική τέλεση αδικημάτων
βίας αλλά και να
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του αθλητικού νόμου με το εν
γένει υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
Περαιτέρω, στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται περ. ε), με την
οποία καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους, κατά τη
διάρκεια των αθλητικών αγώνων, έχουν καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους, προκειμένου να
διευκολυνθεί η ανίχνευση και καταγραφή τους από τις
συσκευές καταγραφής εικόνας που λειτουργούν εντός των
αγωνιστικών χώρων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί ο
σχηματισμός ποινικών δικογραφιών των οποίων η εξιχνίαση
παραμένει πολλές φορές αδύνατη λόγω της δυσκολίας των
αστυνομικών αρχών να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση στην παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ
αυξάνεται ως προς τα ελάχιστα και μέγιστα όρια το πλαίσιο της
προβλεπόμενης ποινής (από φυλάκιση μέχρι ενός έτους και
χρηματική ποινή σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και
χρηματική ποινή), για τα αδικήματα της εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής
διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη
διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη
ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο
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των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους
διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση στην παρ. 3 του άρθρου
41ΣΤ αυξάνεται ως προς το ελάχιστο και μέγιστο όριο το
πλαίσιο της προβλεπόμενης ποινής (από φυλάκιση μέχρι 3 ετών
σε φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών) για τα αδικήματα των παρ. 1
και 2 του άρθρου 41 ΣΤ που τελούνται από δράστη ιδιαίτερα
επικίνδυνο, δηλαδή δράστη που έχει τελέσει και κατά το
παρελθόν αδικήματα αθλητικής βίας με οπαδικά
χαρακτηριστικά, συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων με
αρχηγικό ρόλο ή βάσει οργανωμένου σχεδίου ή προκάλεσε
σημαντικές φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθών τρίτων,
προκειμένου η ποινική κύρωση να εναρμονιστεί με τις
υφιστάμενες ποινικές διατάξεις αλλά και να αποτραπεί το
φαινόμενο βίας που εμφανίζεται μέσα από οργανωμένες
ομάδες φανατικών οπαδών που εκδηλώνουν την αντικοινωνική
τους συμπεριφορά σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση στην παρ. 5 του άρθρου 41ΣΤ
προστίθεται η χρηματική ποινή στην προβλεπόμενη ποινή της
φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών για τα εγκλήματα της
δημόσιας υποκίνησης σε αδικήματα αθλητικής βίας σε τήρηση
της αρχής της αναλογικότητας των ποινών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση στην παρ. 6 του άρθρου 41ΣΤ
καταργείται η κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα του δικαστηρίου να
διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής στον
δράστη των πράξεων αθλητικής βίας, όταν κρίνεται ότι η
εκτέλεσή της δεν είναι απολύτως αναγκαία για να τον
αποτρέψει από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων στο
μέλλον, μετά από συνεκτίμηση της προσωπικότητας και της
περιστασιακής του δράσης. Με την εν λόγω τροποποίηση
καθίσταται σαφές στους δράστες τέτοιων πράξεων ότι θα
εκτίεται άμεσα και υποχρεωτικά η επιβληθείσα ποινή, δίχως να
παρέχεται η δυνατότητα της αναστολής ή της μετατροπής της
σε κοινωφελή εργασία κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην περ. α της παρ. 8
του άρθρου 41ΣΤ καθιερώνεται η υποχρεωτική επιβολή
περιοριστικών όρων στον δράστη εγκλημάτων αθλητικής βίας,
όταν η εκδίκαση της υπόθεσης αναβάλλεται για οποιονδήποτε
λόγο, στην αυτόφωρη ή στην τακτική διαδικασία, στην
περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν επιβληθεί με διάταξη του
αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών κατά την άσκηση της
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ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, ή συντρέχει
λόγος συμπλήρωσης αυτών, κατά την κρίση του δικαστηρίου.
Οι περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται απαριθμούνται
ενδεικτικά στο άρθρο 41Η και μπορεί να συνίστανται σε
απαγόρευση εισόδου σε μία ή περισσότερες αθλητικές
εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθλημάτων, κατά τη
διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων, ή απαγόρευση εισόδου
σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή
αγωνίζεται συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή
Α.Α.Ε., ή υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορούμενου στο
αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του μέχρι και δύο ώρες
πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίους συμμετέχει
συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και
η παραμονή του εκεί μέχρι και δύο ώρες μετά τη λήξη τους.
5
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στην παρ. 1 του
άρθρου 41Θ η πρόβλεψη της παραβίασης περιοριστικών όρων
που έχουν τεθεί επί αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης για
οποιοδήποτε λόγο, για λόγους εναρμόνισης με την περ. α της
παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ. Επίσης, προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο
41Θ, με την οποία προβλέπεται, αφενός, η απαγόρευση της
αναστολής εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε και της
μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας και, αφετέρου, η υποχρεωτικότητα ως
προς την επιβολή νέων περιοριστικών όρων. Επίσης,
προβλέπεται ο άμεσος προσδιορισμός της εφέσεως που τυχόν
θα ασκηθεί επί καταδικαστικής απόφασης, όταν παραβιάζονται
από τον δράστη οι επιβληθέντες περιοριστικοί όροι ή η
παρεπόμενη ποινή. Η ανωτέρω τροποποίηση γίνεται για λόγους
εναρμόνισης με τη ρύθμιση του άρθρου 41ΣΤ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνεται στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ψηφιακό μητρώο μελών των λεσχών
φιλάθλων, με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση
εποπτείας των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α. και των Α.Α.Ε.
επί των αναγνωρισμένων λεσχών τους και των οργανωμένων
φιλάθλων - μελών τους, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στο εν λόγω μητρώο από την Αστυνομική
Διεύθυνση Πρόληψης Αθλητικής Βίας, εάν προκύψουν λόγοι
δημόσιας τάξης. Το ψηφιακό μητρώο των μελών των λεσχών
αποτελεί βασικό εργαλείο στη συντονισμένη προσπάθεια
καταπολέμησης της οπαδικής βίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επεκτείνεται η δυνατότητα του
αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού να επιβάλει, με αιτιολογημένη απόφασή του,
περαιτέρω διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων
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βίας που σχετίζονται με την αθλητισμό. Ειδικότερα, το όργανο
αυτό, πέραν των μέχρι σήμερα προβλεπόμενων προληπτικών
μέτρων, έχει πλέον τη δυνατότητα, χωρίς να υφίσταται το
στάδιο της προηγούμενης διαβούλευσης με την οικεία
ομοσπονδία, αφενός, να επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων
ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων
μόνον από κατόχους προαγορασμένων για ολόκληρη την
αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας») και, αφετέρου,
να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων
(παρ. 2). Επιπλέον, για την επιβολή των προστίμων που
προβλέπονται, είτε για τις περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων
που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών
χώρων (παρ. 1), είτε για τις περιπτώσεις ρητής άρνησης ή
παράλειψης απάντησης σε υποβληθέντα ερωτήματα ή μη
παροχής στοιχείων από τα αθλητικά σωματεία, τα Τμήματα
Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), τις Αθλητικές Ανώνυμες
Εταιρίες (Α.Α.Ε.), τις αθλητικές ομοσπονδίες ή τους
επαγγελματικούς (παρ. 3), είτε, τέλος, για τις περιπτώσεις
παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας
επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει
φαινομένων βίας από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από
το διαδίκτυο (παρ. 4), αρμόδιο όργανο για την κλήση και την
ακρόαση του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου
καθίσταται πλέον η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της
Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) η οποία, ως αρμόδια αρχή για τα σχετιζόμενα
θέματα με την ασφάλεια των αθλητικών γεγονότων, θα
εισηγείται σαφώς και αιτιολογημένα το ύψος του
προτεινόμενου προστίμου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται σαφώς ότι λύεται
άμεσα και αυτοδίκαια η σύμβαση μίσθωσης ή η με
οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης ακινήτου για τη
στέγαση του γραφείου ή του εντευκτηρίου παραρτήματος
λέσχης, αν εντός τριών (3) μηνών από τη σύναψη της σχετικής
σύμβασης μίσθωσης ή την παραχώρηση χρήσης δεν χορηγηθεί
στη λέσχη ή στο παράρτημα η απαιτούμενη άδεια της
αστυνομικής αρχής (παρ. 6 άρθρου 41Β ν. 2725/1999). Ακόμα
προβλέπεται ότι η ανάκληση της άδειας της αστυνομικής αρχής
συνεπάγεται ομοίως την άμεση και αυτοδίκαιη λύση της
μίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης. Περαιτέρω, η συνέπεια
της άμεσης και αυτοδίκαιης λύσης ισχύει και για τις, κατά την
έναρξη ισχύος του νόμου, υφιστάμενες μισθώσεις ή
παραχωρήσεις με οποιονδήποτε τρόπο χρήσης ακινήτων, αν
δεν προσκομισθεί στον εκμισθωτή ή στον παραχωρούντα τη
χρήση, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη
ισχύος του νόμου, η άδεια της αστυνομικής αρχής.
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Προβλέπεται, επίσης, ότι ομοίως απαγορεύεται η εκμίσθωση ή
η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε
σωματείο που δεν λειτουργεί ως λέσχη σύμφωνα με το άρθρο
41Β του ν. 2725/1999 ή σε οποιαδήποτε ένωση προσώπων, με
ή χωρίς νομική προσωπικότητα, όταν αυτή λειτουργεί εν τοις
πράγμασι ως λέσχη ή παράρτημα λέσχης, παραβιάζοντας τους
όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. Τέλος, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως αρμόδιος για την επιβολή
προστίμου στον εκμισθωτή, που εκμισθώνει ή ανέχεται τη
συνέχιση της μίσθωσης ή την παραχώρηση της χρήσης
ακινήτου, χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αστυνομικής
αρχής.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναστέλλεται προσωρινά, για
λόγους δημοσίας ασφάλειας, από την έναρξη ισχύος του νόμου
και έως την 31ή.7.2022 η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των
παραρτημάτων τους, των γραφείων και εντευκτηρίων τους για
λόγους δημόσιας τάξης, ώστε να δοθεί και ο απαραίτητος
χρόνος στα εμπλεκόμενα μέρη να εναρμονιστούν με τις νέες
ρυθμίσεις και από την 1η.8.2022 να εφαρμοστεί το
αυστηρότερο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των
λεσχών φιλάθλων.
Στην προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο σκοπός του
Μέρους Β΄ περί αθλητικού εθελοντισμού.
Ορίζεται το αντικείμενο, ήτοι η εξειδίκευση των μέτρων
προώθησης του αθλητικού εθελοντισμού.
Παρατίθενται οι ορισμοί των εννοιών για τους σκοπούς του
Μέρους Β΄.
Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) η σύσταση διαδικτυακής
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (ψηφιακής πλατφόρμας) με
τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού» (Ε.Δ.Α.Ε.), η
οποία αποτελεί μία εθνική βάση δεδομένων, στην οποία
εγγράφονται οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές
αθλητικές οργανώσεις, που επιθυμούν να αναμιχθούν ενεργά,
χωρίς οικονομικό όφελος, στον σχεδιασμό, την προετοιμασία
και την υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων. Η εν λόγω
ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί τη δεξαμενή, από την οποία
αθλητικός φορέας ή οργανωτική επιτροπή του άρθρου 53 του
ν. 2725/1999 (Α΄121) που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την
προετοιμασία και την υλοποίηση κάθε είδους αθλητικής
διοργάνωσης μπορεί να προσελκύσει αθλητικούς εθελοντές και
εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις με τη διαδικασία, που
περιγράφεται στην παρ. 4. Ως εκ τούτου, το «Εθνικό Δίκτυο
Αθλητικού Εθελοντισμού» (Ε.Δ.Α.Ε) αποτελεί βασικό εργαλείο
του αθλητικού εθελοντισμού, δεδομένου ότι η ένταξη σε αυτό
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τόσο των εθελοντών όσο και των αθλητικών φορέων, που
επιθυμούν την απασχόληση εθελοντών, αποτελεί αναγκαίο όρο
για την επιχειρησιακή κινητοποίηση των αθλητικών εθελοντών
και επιτρέπει την ορθολογική και στοχευμένη απασχόλησή τους
βάσει προσόντων και δεξιοτήτων.
Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται η δυνατότητα και ο
τρόπος αξιολόγησης των εθελοντών και των εθελοντικών
οργανώσεων με εκθέσεις που συντάσσουν οι αθλητικοί φορείς
μετά το πέρας των διοργανώσεων και με κριτήρια τη συνέπεια
στην τήρηση του ωραρίου εργασίας, τον βαθμό αφομοίωσης
της εκπαίδευσης στην οποία ενδεχομένως υποβάλλεται ο
αθλητικός εθελοντής, προτού του ανατεθούν εργασία και θέση
ευθύνης, την προσήλωση στα ανατεθέντα καθήκοντα, την
τυχόν αδικαιολόγητη εγκατάλειψη της θέσεως εργασίας, το
επίπεδο επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας με τα
λοιπά μέλη της ομάδας και τον επικεφαλής – ομαδάρχη, την
προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαπίστευσης, την
αποφυγή προσφοράς υπηρεσίας την οποία δεν είχε
διαπιστευθεί να προσφέρει, την ορθή και προσεκτική χρήση
των υλικών και των μέσων που είχαν διατεθεί και τη διατήρηση
της καθαριότητας στον χώρο εργασίας ή ευθύνης. Με τον τρόπο
αυτό αξιολογείται η επιτυχής ή μη εκτέλεση της αποστολής του
εθελοντή, ώστε η ποιότητα της απόδοσής του να λαμβάνεται
υπόψη σε μελλοντική απασχόλησή του ή η πλημμελής
εκπλήρωση των καθηκόντων του να αποτελεί λόγο διαγραφής
του από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού.
Ορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκπονεί το ετήσιο
επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού και έχει
επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των
αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών
αθλητικών οργανώσεων, ενώ δύναται να εγγράφει στον
προϋπολογισμό της ειδική πίστωση ενίσχυσης, με υλικά,
εξοπλισμό και μέσα, των ενταγμένων στο Εθνικό Δίκτυο
Αθλητικού Εθελοντισμού αθλητικών εθελοντών και
εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.
Στην αξιολογούμενη διάταξη προβλέπονται διευκολύνσεις με
τη μορφή δικαιώματος ισόχρονης άδειας απουσίας από την
εργασία του αθλητικού εθελοντή, άνευ αποδοχών, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως
ισόχρονης απουσίας από την κύρια απασχόληση του εθελοντή
και αντίστοιχης υποχρέωσης του εργοδότη (στον δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα).
Χωρίς την εν λόγω ρύθμιση δεν θα ήταν δυνατό να
διασφαλιστεί η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των αθλητικών
εθελοντών και θα ήταν αδύνατος ο συντονισμός και η
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αποτελεσματική συμμετοχή των εθελοντών στην αθλητική
διοργάνωση. Η άδεια αυτή πάντως δεν χορηγείται σε
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Στην προτεινόμενη διάταξη θεσπίζονται δικαιώματα και
υποχρεώσεις του αθλητικού εθελοντή.
Ρυθμίζονται ζητήματα αστικής ευθύνης και ζητήματα
ασφαλιστικής κάλυψης των αθλητικών εθελοντών. Σε
περίπτωση ατυχήματος κατά την παροχή εθελοντικών
υπηρεσιών ο ασφαλιστικά ικανός, άμεσα ή έμμεσα, αθλητικός
εθελοντής καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από
τον ασφαλιστικό φορέα ασθενείας του. Επίσης προβλέπεται
ότι, αν ο αθλητικός εθελοντής είναι ανασφάλιστος και
νοσηλεύεται εξαιτίας τραυματισμού λόγω ατυχήματος που
προκλήθηκε αποδεδειγμένα κατά την παροχή υπηρεσιών
αθλητικού εθελοντισμού, απολαύει πλήρους νοσοκομειακής
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο
33 του ν. 4368/2016 (Α΄21), ακόμη και αν απαιτείται
μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί αναπηρία.
Ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση
ευθύνονται έναντι του αθλητικού φορέα ή της επιτροπής του
άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που διοργάνωσε την
αθλητική εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας παρείχαν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για κάθε ζημία την οποία
προξένησαν στον φορέα ή την επιτροπή, κατά την παροχή της
εθελοντικής εργασίας από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Έναντι
τρίτων ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική
οργάνωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον
αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή για κάθε είδους
ζημία που προκάλεσαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την
παροχή της εθελοντικής εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση,
υπεύθυνος για την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσας ζημίας
είναι ο φορέας που διοργανώνει την αθλητική εκδήλωση.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης στον αθλητικό εθελοντή
πιστοποιητικού αθλητικής εθελοντικής προσφοράς, η
δυνατότητα βράβευσης των αθλητικών εθελοντών και των
εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που έχουν λάβει τις
καλύτερες αξιολογήσεις, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα
απονομής ηθικών αμοιβών (επαίνου, ευφήμου μνείας) σε
αθλητικούς εθελοντές που διακρίθηκαν για εξαίρετη πράξη ή
προσπάθεια που υπερβαίνει σημαντικά το μέτρο της καλώς
εννοούμενης εθελοντικής αθλητικής προσφοράς με απόφαση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Σκοπός της
διάταξης είναι η έμπρακτη επιβράβευση των αθλητικών
εθελοντών να αποτελέσει κίνητρο περαιτέρω εθελοντικής
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προσφοράς και προσέλκυσης περισσότερων αθλητικών
εθελοντών.
Στην αξιολογούμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα και
παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους αθλητικοί εθελοντές
και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το
Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε), προκειμένου
να διασφαλίζεται ότι το Ε.Δ.Α.Ε. απαρτίζεται από
αποτελεσματικούς και αξιόπιστους αθλητικούς εθελοντές.
Αναφέρονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Β΄ για
τον αθλητικό εθελοντισμό.
Περιγράφεται ο σκοπός του Μέρους Γ’ περί πνευματικού
αθλητισμού. Ο σκοπός συνίσταται στην ενίσχυση του
πνευματικού αθλητισμού.
Στην προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται το αντικείμενο του
Μέρους Γ’ περί πνευματικού αθλητισμού. Το αντικείμενο είναι
η ενίσχυση του πνευματικού αθλητισμού μέσω του ορισμού της
έννοιας, της διάκρισης των πνευματικών αθλημάτων, της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωματεία, που
καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, καθώς και της πρόβλεψης
για την αθλητική εγκατάσταση των σωματείων αυτών και της
ειδικής ρύθμισης για τις αθλητικές συναντήσεις και τις
προπονήσεις του πνευματικού αθλήματος του μπριτζ.
Ορίζεται η έννοια του πνευματικού αθλητισμού και
περιγράφονται δύο (2) κατηγορίες πνευματικών αθλημάτων: τα
αθλήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται πεσσοί (όπως το
ζατρίκιο-σκάκι) και αθλήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται
κάρτες (όπως το αγωνιστικό μπριτζ). Ορίζεται, επίσης, ότι τα
σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα (πέραν του
ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ) αναγνωρίζονται από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α). ως αθλητικά με την ίδια
διαδικασία και τους ίδιους όρους, που αναγνωρίζονται και τα
σωματεία του κλασσικού αθλητισμού, ώστε να μην
καταλείπεται καμία αμφιβολία στον εφαρμοστή του δικαίου.
Στην αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι αθλητικό
σωματείο, κατά την έννοια του ν. 2725/1999 (Α΄121), είναι η
κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών
προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική
καλλιέργεια και την ανάπτυξη τόσο των σωματικών όσο και των
πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της.
Με την προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται πρόσθετη
κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης για τα πνευματικά
αθλήματα, ώστε να διευκολυνθεί περισσότερο η διεξαγωγή
τους λόγω των ειδικότερων περιστάσεων των σχετικών
διοργανώσεων.
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Τροποποιείται ως προς τον ορισμό της αθλητικής συνάντησης,
ώστε να περιλαμβάνεται στην έννοια της αθλητικής
συνάντησης και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά
διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων,
που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον
διοργανώνεται, ανατίθεται ή εγκρίνεται από αθλητική
ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση. Επίσης, ορίζεται
ότι ειδικά για το άθλημα του μπριτζ για την έκδοση της άδειας
διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων
αρκεί η προσκόμιση της ανάθεσης ή της έγκρισης της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.
Επιπλέον αναγνωρίζεται η δυνατότητα διοργάνωσης δρομικών
αθλητικών δραστηριοτήτων από φορείς πιστοποιημένους από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, χωρίς προγενέστερη
έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, εφόσον οι διοργανώσεις
αυτές δεν εντάσσονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της
οικείας ομοσπονδίας, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία για
τη διοργάνωση δημοφιλών αθλητικών δραστηριοτήτων.
Περιγράφεται ο σκοπός του Μέρους Δ΄ περί ηλεκτρονικού
αθλητισμού, ο οποίος συνίσταται στην εισαγωγή της έννοιας
του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) και στη θέσπιση
ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυσή του.

29

Περιγράφεται το αντικείμενο του Μέρους Δ΄ περί ηλεκτρονικού
αθλητισμού. Αντικείμενό του είναι η εξειδίκευση των μέτρων
προώθησης του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) μέσω του
ορισμού του ηλεκτρονικού αθλητισμού και του ηλεκτρονικού
αθλητή, της αναγνώρισης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με
αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο ως αθλητικών – αγωνιστικών
δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
των ρυθμίσεων για την ίδρυση σωματείων, τα οποία
καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα, και για την ειδική
αθλητική αναγνώριση των σωματείων αυτών.

30

Ορίζονται ο ηλεκτρονικός αθλητισμός και τα ηλεκτρονικά
αθλήματα και προτείνεται η εξής κατηγοριοποίησή τους σε: α)
e-sports με αθλητικό χαρακτήρα, β) παιχνίδια εικονικής
πραγματικότητας με τη χρήση ειδικής μάσκας και γ) παιχνίδια
προστιθέμενης πραγματικότητας (Augmented Reality).
Δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά αθλήματα με την έννοια του
παρόντος οι προπονήσεις, οι αγώνες και τα πρωταθλήματα των
πνευματικών αθλημάτων, όπως ζατρίκιο-σκάκι, αγωνιστικό

92

μπριτζ, που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
31

Στην αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ως αθλητής το πρόσωπο
το οποίο, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, συμμετέχει σε
προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού
αθλητισμού, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα,
ορίζεται δε ότι οι περί μεταγραφών διατάξεις του ν. 2725/1999
(Α΄ 121) ισχύουν αναλόγως και για τους αθλητές του
ηλεκτρονικού αθλητισμού.

32

Ρυθμίζεται η ίδρυση σωματείων του Αστικού Κώδικα με σκοπό
την καλλιέργεια και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού αθλητισμού,
ενώ προβλέπεται η δυνατότητα σε ήδη νομίμως υφιστάμενα
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία να καλλιεργούν ως κλάδο
άθλησης ηλεκτρονικά αθλήματα (e-sports).

33

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης σε σωματεία, τα οποία καλλιεργούν ηλεκτρονικά
αθλήματα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α΄121). Επίσης
προβλέπεται η ανάκληση της σχετικής απόφασης, εκτός των
προβλεπόμενων στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 περιπτώσεων
και εφόσον διαπιστωθεί ότι το σωματείο καλλιεργεί
ηλεκτρονικό άθλημα χωρίς αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο, το
οποίο απεικονίζει, αναπαράγει και προωθεί κάθε είδους βία.

34
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Ορίζεται ότι ο ηλεκτρονικός αθλητισμός αποτελεί αθλητική
δραστηριότητα, επί της οποίας εφαρμόζεται ο ν. 2725/1999 (Α’
121), εξαιρουμένων των άρθρων 31, περί του προπονητή, 34
περί των παροχών σε διακρινόμενους και 35 περί υποτροφιών
του ίδιου νόμου.
Αναφέρεται η εξουσιοδοτική διάταξη του Μέρους Δ΄ για τον
ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports).
Περιγράφεται ο σκοπός του Μέρους Ε’ περί εργασιακού
αθλητισμού. Ο σκοπός συνίσταται στη θέσπιση ρυθμίσεων, οι
οποίες αποσκοπούν στην αναγνώριση και προώθηση του
εργασιακού αθλητισμού.
Περιγράφεται το αντικείμενο του Μέρους Ε’ περί εργασιακού
αθλητισμού. Αντικείμενο είναι η ρύθμιση του εργασιακού
αθλητισμού μέσω του ορισμού της έννοιας, της πρόβλεψης για
την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή
προγράμματος εργασιακού αθλητισμού από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της καθιέρωσης
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υποχρέωσης έκδοσης κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζόμενου
ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή του σε διοργάνωση ή
πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού.
Στην αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ο εργασιακός
αθλητισμός ως το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων και
προγραμμάτων, που διοργανώνονται εντός ή εκτός του
εργασιακού χώρου με πρωτοβουλία του εργοδότη ή σωματείου
εργαζομένων του ιδίου κλάδου ή χώρου εργασίας ενός
ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, ή εργαζομένων που συμμετέχουν
σε αθλητικές ομάδες χωρίς νομική προσωπικότητα. Σκοπός του
εργασιακού αθλητισμού είναι η κινητοποίηση στη διά βίου
άσκηση, η εκπαίδευση στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου
ζωής, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της σωματικής,
ψυχικής και πνευματικής υγείας των εργαζομένων, η
κοινωνικοποίησή τους μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές
δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος και η
αύξηση της παραγωγικότητάς τους μέσα από ενέργειες
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επίσης, προβλέπεται ότι ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης εντός
του εργασιακού περιβάλλοντος ανατίθεται υποχρεωτικά σε
επαγγελματίες της άσκησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του
π.δ. 219/2006 (Α’ 221) ή είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως
επαγγελματικά ισοδύναμο.
Προβλέπεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως αρμόδια για
την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή
προγράμματος εργασιακού αθλητισμού και εξειδικεύεται το
είδος εποπτείας και υποστήριξης.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εποπτείας της, μπορεί να
επιχορηγεί τους φορείς που διοργανώνουν προγράμματα ή
δράσεις εργασιακού αθλητισμού για την αντιμετώπιση των
δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής στις εν λόγω
δραστηριότητες, να χορηγεί την αιγίδα της, ύστερα από σχετικό
αίτημα, σύμφωνα με την υποπερ. γγ) της περ. γ) της παρ. 3 του
άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), να διαθέτει τα εξειδικευμένα
στελέχη της για την παροχή τεχνογνωσίας στους
ενδιαφερόμενους σε θέματα άθλησης, υγιεινής, ασφάλειας και
σχεδιασμού αθλητικών δραστηριοτήτων, να διαθέτει αθλητικές
εγκαταστάσεις και υποδομές κατόπιν σχετικών αιτημάτων και
να διαβουλεύεται με συναρμόδιους φορείς τη θεσμοθέτηση
κινήτρων, ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών, για την
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ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού, τηρουμένης σε κάθε
περίπτωση της κείμενης νομοθεσίας.
40

Στην προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η υποχρέωση
πιστοποίησης της υγείας των εργαζομένων, η οποία
αποτυπώνεται σε κάρτα υγείας ετήσιας ανανέωσης, ως
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και
δραστηριότητες εργασιακού αθλητισμού.

41

Αναφέρεται η εξουσιοδοτική διάταξη του Μέρους Ε΄ για τον
εργασιακό αθλητισμό.

42 - 43

Περιγράφονται ο σκοπός και το αντικείμενο του ΣΤ’ Μέρους, το
οποίο αποτελείται από τροποποιήσεις υφιστάμενων διατάξεων
του ν. 2725/1999 ή προσθήκη νέων διατάξεων στον ίδιο νόμο.
Οι ρυθμίσεις αφορούν:
α) στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης αθλητικής ένωσης,
β) στις αθλητικές ομοσπονδίες,
γ) στον αθλητισμό ατόμων με νοητική αναπηρία,
δ) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και
ε) στους προπονητές.
Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 περί
των προϋποθέσεων του δικαιώματος αθλητικού σωματείου να
συμμετάσχει και να ψηφίσει σε Γενική Συνέλευση αθλητικής
ένωσης και η παρ. 3 του ίδιου άρθρου ως προς τις μικρότερες
προθεσμίες, που πρέπει να τηρούνται για την αποστολή και
επικύρωση των εκλογικών καταλόγων για τις έκτακτες γενικές
συνελεύσεις σε σχέση με τις τακτικές, ώστε να
αντιμετωπίζονται άμεσα ζητήματα έκτακτα και επείγοντα.

44

45

Ορίζεται ρητά ότι οι εκπρόσωποι των αθλητών και των
προπονητών δεν επιτρέπεται να κατέχουν εκτελεστική θέση
στο Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, ώστε να μην υφίστανται
διχογνωμίες επί του ζητήματος αυτού.

46

Υπό το βάρος των πρόσφατων καταγγελιών αθλητών και
αθλητριών εις βάρος προπονητών και αθλητικών παραγόντων
για φαινόμενα βίαιης και αυταρχικής συμπεριφοράς, κρίνεται
αναγκαία η υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις
αθλητικές ομοσπονδίες για την παροχή υποστήριξης και
ενθάρρυνσης στους αθλητές.

47

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 και
προβλέπεται ο τρόπος κατά παρέκκλισης συμμετοχής και
ψήφου σε γενική συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας των
αθλητικών σωματείων, που έχουν λάβει πρόσφατα την ειδική
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αθλητική αναγνώριση και δεν πληρούν αμέσως όλες τις
προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις (δηλ. την εγγραφή
τους στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν.
4714/2020 και την προαπαιτούμενη συμμετοχή τους σε
αθλητικές διοργανώσεις), για τα οποία προβλέπεται εκ του
νόμου περίοδος χάριτος.
48

49

50

Τροποποιείται το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 και προστίθεται
εδάφιο, με το οποίο καθορίζονται οι κανονισμοί, που οφείλει
κάθε αθλητική ομοσπονδία να τηρεί κατ’ ελάχιστον και
ορίζονται και οι κυρώσεις, που επιβάλλονται σε ομοσπονδία,
που δεν υποβάλλει τους υποχρεωτικά τηρούμενους
κανονισμούς προς έλεγχο νομιμότητας, με στόχο την
επικράτηση συνθηκών τάξης και διαφάνειας στις αθλητικές
ομοσπονδίες με όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται
σε κανονισμούς εγκεκριμένους ως προς τη νομιμότητά τους
από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό.
Ο οργανισμός Special Olympics Hellas, στη διάρκεια της
29άχρονης διαδρομής του, καθιερώθηκε στη συνείδηση των
πολιτών ως ένας από τους πιο ενεργούς αθλητικούς και
εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, με κινητήρια
δύναμή του τη δημιουργία μιας κοινωνίας που προτιμά να
εντάσσει παρά να αποκλείει και παράλληλα να ενδυναμώνει
τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία μέσα από τη χαρά του
αθλητισμού.
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των Special Olympics Hellas στη
βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με νοητική αναπηρία στον
αθλητισμό, που στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και στην παροχή ίσων ευκαιριών στα
άτομα αυτά μέσω του αθλητισμού, στην προτεινόμενη διάταξη
ορίζεται ότι το σωματείο Special Olympics Hellas λογίζεται ως
αθλητική ομοσπονδία με την έννοια του άρθρου 19 του ν.
2725/1999 (Α΄121), χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.
Προβλέπεται, επίσης, ότι με απόφαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί κανονισμοί, τους
οποίους υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον
το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΕΛΛΑΣ», κατά παρέκκλιση του τετάρτου
εδαφίου του άρθρου 27 του ν. 2725/1999.
Τροποποιείται το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α΄121) ως προς
το περιεχόμενο του πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών, από το
οποίο ορίζεται ότι πρέπει να προκύπτει κατ’ ελάχιστον η
εκπαίδευση
σε
πρόγραμμα
καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή,
προστίθεται η υποχρέωση όλων των προπονητών, οι οποίοι
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εγγράφονται στο μητρώο προπονητών, να επικαιροποιούν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου και των
ιατρικών γνωματεύσεων ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
εγγραφής τους, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το
μητρώο προπονητών και δεν μπορούν να ασκούν εφεξής το
επάγγελμα του προπονητή. Ο προπονητής, ο οποίος
διαγράφεται αυτοδικαίως για τον λόγο αυτό, επανεγγράφεται
στο μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών που
απαιτούνται.
Τέλος, επεκτείνεται η μη υποχρέωση απασχόλησης προπονητή
και στα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του
αεραθλητισμού, καθώς επίσης κατά τα δύο πρώτα έτη από την
υπαγωγή ενός αθλήματος σε αναγνωρισμένη αθλητική
ομοσπονδία, για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το
άθλημα και κατά τα δύο πρώτα έτη από τη χορήγηση ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική ομοσπονδία για τα
αθλητικά σωματεία-μέλη της.
51

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 31Α του
ν. 2725/1999 (Α΄121) και στο επίπεδο προπονητών αθλήματος
Α΄ επιπέδου εντάσσονται όλοι οι συμμετασχόντες σε θερινούς
ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, διότι πρόκειται κατά κοινή
ομολογία για υψηλού επιπέδου αθλητές, ανεξαρτήτως της
κατάκτησης μεταλλίου.

52

Στην αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ως βετεράνος αθλητής
αυτός που έχει συμπληρώσει το αναφερόμενο στους
κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας ηλικιακό όριο και
αποσαφηνίζεται ότι και για τους βετεράνους αθλητές
υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας
και κάρτας υγείας. Επίσης, ορίζεται ότι για όλους ανεξαιρέτως
τους αθλητές καθιερώνεται η υποχρέωση ετήσιας ανανέωσης
των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας, ώστε
να διασφαλίζονται η υγεία των αθλητών και η ασφαλής και
ανεμπόδιστη
συμμετοχή
τους
στις
αγωνιστικές
δραστηριότητες.

53

Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121)
για να αρθούν δύο (2) συγκεκριμένες αντιφάσεις και
αντινομίες, αφενός ως προς την προϋπόθεση του ενεργού
αθλητή για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η
οποία δεν απαιτείται πλέον και εκ παραδρομής έχει διατηρηθεί
στον αθλητικό νόμο, αφετέρου ως προς το ποσοστό των
αγώνων, το οποίο απαιτείται για την αναγνώριση διάκρισης
στους πανελλήνιους αγώνες, ώστε να είναι συμβατό με την
παρ. 10 του ίδιου άρθρου.
97

54

Τροποποιείται, για λόγους επιεικέστερης αντιμετώπισης, η
παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 2725/1999 (Α΄121) ως προς την
ανώτατη πειθαρχική ποινή, η οποία, εφόσον έχει επιβληθεί,
είναι ανεκτή, ώστε να μπορεί κάποιος να είναι μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας.

55

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999
(Α΄121), κατόπιν σύστασης της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να είναι δυνατή η δαπάνη για
την καταβολή των αποζημιώσεων των μελών των
δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.

56

Μετατίθεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων, περί της
υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, και περί της
απασχόλησης προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας
άσκησης επαγγέλματος, για την 1η.7.2024, ώστε να δοθεί ο
απαιτούμενος χρόνος να λειτουργήσουν σχολές προπονητών
από τη Γ.Γ.Α. για προπονητές που θέλουν να αποκτήσουν άδεια
ανωτέρου επιπέδου, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

57-58

Περιγράφονται ο σκοπός και το αντικείμενο του Ζ’ Μέρους, το
οποίο αποτελείται από τροποποιήσεις υφιστάμενων διατάξεων
ή νέες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

59

Στην υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να τηρεί
ηλεκτρονικό μητρώο εποπτευόμενων αθλητικών φορέων
προστίθεται η υποχρέωση τήρησης και των υπομητρώων
αθλητών και προπονητών, ώστε να καταστεί ευχερής η
πληρέστερη
παρακολούθηση
των
αναγκών
των
εποπτευόμενων αθλητικών φορέων και να ολοκληρωθεί η
μηχανογραφική υποδομή με την εισαγωγή πραγματικών
στοιχείων, που απεικονίζουν το εύρος της λειτουργίας τους, για
την ορθότερη αξιολόγησή τους και τη δικαιότερη κατανομή των
κρατικών επιχορηγήσεων. Τα εν λόγω μητρώα καθίστανται
λειτουργικά, καθώς προβλέπεται η διασύνδεσή τους μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ).

60

Τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4809/2021 (Α΄102) ως προς
το περιεχόμενο της βεβαίωσης, που εκδίδει το ναυταθλητικό
σωματείο για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών,
για λόγους διευκόλυνσης της διοικητικής πρακτικής.
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61

Τροποποιείται το άρθρο 58 του ν. 4809/2021 (Α΄102) ως προς
το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, τα μέλη του
οποίου αυξάνονται από πέντε (5) σε επτά (7) για λόγους
ευρύτερης εκπροσώπησης και προστίθενται σε αυτά
εκπρόσωποι από την Περιφέρεια και τον Δήμο Αρχαίας
Ολυμπίας.

62

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναγνωρίζεται το δικαίωμα για
την απονομή της ιδιότητας του Εφέδρου εν ενεργεία
Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού σε αθλητές ή αθλήτριες
που έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μια εκ των τριών
πρώτων θέσεων και σε ομαδικό άθλημα, πλέον του ατομικού
που ίσχυε έως σήμερα, ώστε να μην αποκλείονται από την
απονομή του εν λόγω προνομίου οι διακριθέντες σε
Ολυμπιακούς Αγώνες αθλητές των ομαδικών αθλημάτων.
Εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η όμοια και δίκαιη
αντιμετώπιση αθλητών, που έχουν διακριθεί στο ίδιο υψηλό
αγωνιστικό επίπεδο, είτε σε ατομικό είτε και σε ομαδικό
άθλημα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η διαμόρφωση του
νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των κέντρων
γιόγκα στην Ελλάδα, με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο
εφαρμογής του π.δ. 219/2006 (A’ 221) «Περί καθορισμού των
όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
αθλημάτων».
Η γιόγκα αποτελεί μία μέθοδο άσκησης του σώματος που
επιτυγχάνεται μέσω των συνειδητών στάσεων του σώματος,
των αναπνευστικών τεχνικών, καθώς και των ασκήσεων
διαλογισμού. Η αυτοσυγκέντρωση αποτελεί ίσως τη βασική
προϋπόθεση για την παρακολούθηση ενός μαθήματος γιόγκα.
Εξ ορισμού, για τη λειτουργία ενός κέντρου γιόγκα δεν
απαιτούνται οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις ενός
ιδιωτικού γυμναστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στο ανωτέρω
προεδρικό διάταγμα, καθώς για την παροχή υπηρεσιών
εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα δεν χρειάζεται ογκώδης
εξοπλισμός, ούτε ειδικά όργανα – αρκεί ένα στρώμα (yoga mat)
για κάθε ασκούμενο – ούτε απαιτούνται αποδυτήρια, το δε
πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ασκουμένων
ταυτόχρονα. Κυρίως λόγω της φιλοσοφικής διάστασης της εν
λόγω πρακτικής, στην οποία σημαντικότερο ρόλο παίζει ο
διαλογισμός, δεν απαιτείται διευθυντής-πτυχιούχος Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) και
μάλιστα αυξημένης εμπειρίας σε προγράμματα μαζικής ή
ατομικής άθλησης.
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Ο Σύνδεσμος Σιφνίων δώρισε το 1969 προς τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) την πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή ενός ακινήτου στην Απολλωνία Σίφνου, εκτάσεως 2.810
τ.μ. στη θέση «ΜΑΡΟΥΣΑ» στην Τοπική Κοινότητα Απολλωνίας
Σίφνου, στην ομώνυμη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Σίφνου
της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό
Γραφείο Σίφνου με ΚΑΕΚ 290180123002/0/0.
Η δωρεά πραγματοποιήθηκε με τη προϋπόθεση όπως η Γ.Γ.Α.
συστήσει και μετατρέψει το δωρηθέν ακίνητο με δικές της
δαπάνες, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την υπογραφή του
συμβολαίου, σε πλήρες Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας για
τον αθλητισμό και την αναψυχή των μαθητών.
Πράγματι, η Γ.Γ.Α. κατασκεύασε αθλητικές εγκαταστάσεις στον
χώρο, με το Β.Δ. 204/1971 (Α’ 11) συνέστησε Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο του νομού Σίφνου ως ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από τη
Γ.Γ.Α. και διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 423/1976.
Εν όψει του ότι:
α) το συσταθέν ν.π.δ.δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Σίφνου
ουδέποτε στελεχώθηκε, ούτε λειτούργησε ως τέτοιο,
β) στη σχετική υπό στοιχεία ΣΤ. ΟΙΚ. 19750/7.9.1998 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού (Β΄1042), δεν
περιελήφθη στα αθλητικά κέντρα δημοτικής σημασίας, ούτε
μέχρι την κατάργηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 26Α του
π.δ. 410/1995 (Α’ 231) είχαν εκδοθεί οι απαιτούμενες
διαπιστωτικές πράξεις και
γ) η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα
πραγματικής χρήσης του προς όφελος του αθλητισμού και της
νεολαίας στην περιοχή της Σίφνου –σκοπό που πρέπει να
υπηρετεί τόσο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όσο και με
την κατά προορισμό χρήση του σύμφωνα με τη βούληση του
δωρητή κρίνεται, με τη σύμφωνη γνώμη και της οικείας
Δημοτικής Αρχής, αναγκαία η θέσπιση της συγκεκριμένης
διάταξης.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η δυνατότητα ώστε
η προβλεπόμενη στο άρθρο 23 ν. 4859/2021 έκτακτη
οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες, προπονητές και
αναβάτες δρομώνων ίππων, η οποία δεν κατέστη δυνατό να
καταβληθεί εντός του έτους 2021, να βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
του οικονομικού έτους 2022.
Με την προτεινόμενη διάταξη η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.
4809/2021 (Α’ 102), περί των προϋποθέσεων για την
αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που
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θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση ειδικά για το έτος 2020, λόγω
των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19, τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο
εφαρμογής και το έτος 2021.
Η αυτοδίκαιη έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθλητικής Ομοσπονδίας ως κύρωση για τη μη υποβολή των
προβλεπόμενων στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999 Κανονισμών
τίθεται σε ισχύ την 1η.1.2023, προκειμένου να δοθεί ο
απαιτούμενος χρόνος στα διοικητικά συμβούλια των
ομοσπονδιών, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση
σύνταξης και υποβολής προς έλεγχο νομιμότητας κατ’
ελάχιστον των κανονισμών αγώνων, εθνικών ομάδων,
εγγραφών και μεταγραφών, πειθαρχικού, δεοντολογίας,
αντιντόπινγκ και διαιτησίας.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται στην
τυποποίηση του εγκλήματος της συμμορίας, δηλαδή στη
σύσταση οργάνωσης και συμφωνίας δύο τουλάχιστον
προσώπων για την από κοινού τέλεση πλημμελημάτων, και των
αδικημάτων που στρέφονται κατά της προσωπικής ελευθερίας,
της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, όπως είναι η παράνομη
κατακράτηση, η απειλή, η διατάραξη οικιακής ειρήνης, η φθορά
ξένης ιδιοκτησίας, η εκβίαση, η απάτη, διότι τα συγκεκριμένα
αδικήματα, όταν τελούνται με μορφή πολυπρόσωπη,
δεδομένης της ιδιαίτερης ποινικής τους απαξίας και των
ειδικών περιστάσεων υποδομής και οργανωμένης δράσης,
εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο διασάλευσης της δημόσιας
ασφάλειας και κοινωνικής ειρήνης.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση προστίθεται παρ. 6 στο
άρθρο 187 του ΠΚ με το οποίο προβλέπεται η μη αναστολή κατ΄
άρθρα 99 επ.ΠΚ και η μη μετατροπή της επιβληθείσας ποινής
σε κοινωφελή εργασία στον δράστη που τελεί κάποια από τα
αδικήματα, κακουργήματα ή πλημμελήματα του άρθρου 187
ΠΚ, αλλά και η μη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος επί
τυχόν ασκηθείσης εφέσεως κατά της καταδικαστικής
απόφασης, των ως άνω περιπτώσεων, λόγω της μείζονος
ποινικής απαξίας των εν λόγω αδικημάτων αλλά και της
ανάγκης αποτροπής των δραστών από την τέλεση τέτοιων
πράξεων.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΟΣ Α’: Το όφελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι η ανάδειξη του υγιούς αθλητισμού μέσω της
αυστηρής αντιμετώπισης μεμονωμένων ή οργανωμένων πράξεων οπαδικής βίας και η κάθαρση του αθλητικού
χώρου από τα κακοποιά στοιχεία που καπηλεύονται το όνομα, την ιστορία και το έμβλημα της κάθε ομάδας.
ΜΕΡΟΣ Β’: Το όφελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
ενσωμάτωσης, η προώθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και η προσφορά ευκαιριών ανάπτυξης
δεξιοτήτων και μη τυπικής εκπαίδευσης.
ΜΕΡΟΣ Γ’: Το πρωταρχικό όφελος είναι η ανάπτυξη των πνευματικών αθλημάτων μέσω της ρητής αναγνώρισής
τους και η διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των διοργανώσεων και των εγκαταστάσεων.
ΜΕΡΟΣ Δ’: Η ωφέλεια των ρυθμίσεων έγκειται στην επικράτηση συνθηκών τάξης σε ένα αρρύθμιστο πεδίο,
όπως τα είναι e-sports, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή σε όλες τις ηλικίες.
ΜΕΡΟΣ Ε’: Το όφελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι η μείωση του εργασιακού στρες, η βελτίωση της
φυσικής κατάστασης, η αποκατάσταση σωματικών ατελειών και η εδραίωση της υγείας, που θα έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση στην απόδοση της εργασίας και συνεπώς την αύξηση της παραγωγικότητας των
εργαζομένων.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 46: Το όφελος αποτυπώνεται στην ανάπτυξη υγιών και ασφαλών
συνθηκών εντός του αθλητισμού με την παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης στους αθλητές.
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Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 49: Το όφελος αποτυπώνεται στην υποβοήθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 52: Η ωφέλεια έγκειται στην ασφαλή και ανεμπόδιστη συμμετοχή των
βετεράνων αθλητών στις αγωνιστικές δραστηριότητες.
ΜΕΡΟΣ Ζ’:
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 59: Το όφελος είναι η πληρέστερη παρακολούθηση των αναγκών των
εποπτευόμενων αθλητικών φορέων και η ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υποδομής της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού με την εισαγωγή πραγματικών στοιχείων, που απεικονίζουν το εύρος της λειτουργίας των
αθλητικών φορέων, για την ορθότερη αξιολόγησή τους και τη δικαιότερη κατανομή των κρατικών
επιχορηγήσεων.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 62: Η ωφέλεια έγκειται στην επικράτηση κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της
όμοιας και δίκαιης αντιμετώπισης αθλητών, που έχουν διακριθεί στο ίδιο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, είτε σε
ατομικό είτε και σε ομαδικό άθλημα.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 63: Το όφελος της ρύθμισης έγκειται στο γεγονός ότι επιβάλλονται στον πολίτη
λιγότερα διοικητικά βάρη, η δε διοίκηση κάνει εξοικονόμηση πόρων και δυνάμεων, εφόσον προβλέπεται
ευχερέστερη διαδικασία για τη νόμιμη λειτουργία κέντρων γιόγκα.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 64: Το όφελος της ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλητισμού
και της νεολαίας στην περιοχή της Σίφνου.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 65: Το όφελος της ρύθμισης έγκειται στο γεγονός ότι θα καταστεί δυνατή η
χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων,
ώστε να ανακουφιστούν από την απώλεια των επάθλων κατά τις χρονικές περιόδους του 2020, κατά τις οποίες
δεν διεξήχθησαν ιπποδρομίες λόγω του κορωνοϊού.
ΜΕΡΟΣ Θ΄: Το όφελος της ρύθμισης έγκειται στη βελτιστοποίηση της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και
κοινωνικής ειρήνης.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

χ

Άλλο
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Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μη αποτιμητό σε χρήμα κόστος λόγω της επιβάρυνσης των
υπηρεσιών και των μηχανισμών για την εφαρμογή τους (π.χ. ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υποδομής της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού). Αποτιμητό σε χρήμα κόστος θα επιφέρουν η προτεινόμενη ρύθμιση του
άρθρου 6, καθώς θα προκύψει δαπάνη για τη σύσταση, λειτουργία, ανάπτυξη, συντήρηση και
διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας για το ψηφιακό μητρώο μελών λεσχών φιλάθλων, η οποία θα βαρύνει
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.ΨΗ.Δ. και του Μ.Π.Δ.Σ., το ύψος της οποίας δεν δύναται να
καθοριστεί εκ των προτέρων, η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 62, όταν απονεμηθεί η ιδιότητα του
εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων που κατέκτησαν 1 η-3η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες
(στην παρούσα φάση η ρύθμιση αυτή ωφελεί τους αθλητές της ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, που
κατέκτησε τη 2η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο), καθώς και η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου
65 ως προς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες, τους προπονητές και τους
αναβάτες δρομώνων ίππων.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Επί των προτεινόμενων διατάξεων των άρθρων 1-9
υπήρξε συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και
Προστασίας του Πολίτη.
Επί της τροποποίησης του άρθρου 39 του ν.
3883/2010 (προτεινόμενη διάταξη 62), υπήρξε
συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Επί της προτεινομένης διάταξης του άρθρου 55
υπήρξε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικής πολιτικής και Προϋπολογισμού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Επί της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 61
υπήρξε
συνεργασία
με
το
Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.
Επί της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 64
υπήρξε συνεργασία με τον Δήμο Σιφνίων.
Επί της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 65
υπήρξε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
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Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Επί των διατάξεων περί πνευματικού αθλητισμού με
την Ομοσπονδία Αγωνιστικού Μπριτζ και την
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.
Επί των διατάξεων περί εργασιακού αθλητισμού με
τον «Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης &
Υγείας».

Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου
τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση από 8.11.2021 –
22.11.2021 και υπεβλήθησαν
συνολικά
1426
σχόλια.
Η
ικανοποιητική συμμετοχή στη
δημόσια
διαβούλευση
του
Αριθμός
προτεινόμενου σχεδίου νόμου
συμμετασχόντων
κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον
της κοινωνίας για τα υπό ρύθμιση
θέματα. Ο δημόσιος διάλογος, τα
σχόλια των πολιτών και των
φορέων οδήγησαν σε περαιτέρω
επεξεργασία των διατάξεων του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
1) Υιοθετήθηκε η πλειονότητα των
σχολίων επί του Β’ Μέρους του
νομοσχεδίου σχετικά με τον
αθλητισμό
αναψυχής,
που
αποτελούσαν και τον κύριο όγκο
των υποβληθέντων σχολίων (977
του Β΄ Μέρους και πολλά άλλα
Σχόλια που υιοθετήθηκαν
διάσπαρτα στα υπόλοιπα άρθρα
του νομοσχεδίου). Με τα σχόλια
αυτά
καταδείχθηκε
η
αναγκαιότητα
προσωρινής
απόσυρσης του συγκεκριμένου
μέρους του νομοσχεδίου (άρθρα
13-23), προκειμένου να επιτευχθεί
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ευρύτερη διαβούλευση με όλους
τους συναρμόδιους φορείς και να
καταστούν οι σχετικές διατάξεις
ώριμες προς ψήφιση.
2) Επί του άρθρου 26 και του
ορισμού
του
πνευματικού
αθλήματος, υπεβλήθη το σχόλιο
ότι το να χαρακτηρίζουμε παιχνίδι,
άθλημα που απαιτεί να ανάγει
κανείς εαυτό, σώμα, ψυχή και
πνεύμα σε κάτι περισσότερο
προκειμένου
να
κατισχύσει
εναντίον
οποιουδήποτε
αντίπαλου,
είναι
μία
υπεραπλούστευση
που
δεν
ταιριάζει σε άρθρα νόμου μιας
πολιτείας που τα τελευταία 67
χρόνια το αντιμετώπιζε ως άθλημα
και μάλιστα υψηλού επιπέδου
καθώς
χρειάζεται
επίπονη
προετοιμασία χρόνων για να χτίσει
κάποιος ισχυρό επίπεδο, με μελέτη
θεωρίας και τεχνικών που
ξεπερνούν
τις
βιβλιογραφίες
ακόμη και των μαθηματικών. Στη
σχεδόν μιάμιση χιλιετία ύπαρξής
του, το σκάκι είναι γνωστό ως
εργαλείο
στρατιωτικής
στρατηγικής, μια μεταφορά των
ανθρώπινων υποθέσεων και ένα
σημείο αναφοράς, μέτρησης και
αναγνώρισης της ευφυΐας, είναι
δηλαδή πολύ περισσότερο από ένα
παιχνίδι. Κατόπιν αυτού, διεγράφη
ο όρος «παιχνίδι» από τον ορισμό
του πνευματικού αθλήματος.
3) Επί του άρθρου 40 και του
ορισμού
του
εργασιακού
αθλητισμού, υπεβλήθη το σχόλιο
ότι από τον ορισμό λείπει η
οργάνωση από μέρους των
εργαζομένων, οι ονομαζόμενες
αθλητικές-κινητικές
ομάδες
εργαζομένων, δηλ. υπάρχουν δύο
σκέλη, το ένα από την πλευρά των
εργοδοτών και το άλλο από την
πλευρά
των
εργαζομένων
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική
αλλά και βιβλιογραφία. Κατόπιν
αυτού, συμπληρώθηκε ανάλογα ο
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ορισμός, ώστε να καλύπτει και τα
δύο σκέλη.
4) Στο ίδιο άρθρο έγινε δεκτό το
σχόλιο και η αντίστοιχη προσθήκη
ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
προγραμμάτων άσκησης εντός του
εργασιακού
περιβάλλοντος
ανατίθεται
υποχρεωτικά
σε
επαγγελματίες της άσκησης, οι
οποίοι
είναι
πτυχιούχοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή κάτοχοι
πτυχίου
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
σχολής
της
αλλοδαπής.
5) Επί του άρθρου 46 υπεβλήθη το
σχόλιο σχετικά με το ότι πουθενά
στον κόσμο δεν διοργανώνονται
αγώνες ορειβασίας. Η ίδια η
παγκόσμια
ομοσπονδία
ορειβασίας και αναρρίχησης UIAA,
δεν διοργανώνει πουθενά στον
κόσμο αγώνες παρά μόνον αγώνες
παγο-αναρρίχησης, άθλημα το
οποίο
έχει
συγκεκριμένους
κανόνες και το οποίο είναι
αναγνωρισμένο από την ΔΟΕ.
Ο αγωνιστικός αθλητισμός απαιτεί
συναγωνισμό και ανταγωνισμό
μεταξύ των αθλητών, με σκοπό την
κατάκτηση της αθλητικής νίκης με
συγκεκριμένους
αγωνιστικούς
κανόνες και μέσα στο πλαίσιο
ασφαλούς διεξαγωγής. Η ανάβαση
σε ένα βουνό, είτε περπατώντας
είτε με αναρρίχηση, δεν αποτελεί
νίκη αλλά απλά ικανοποίηση του
ορειβάτη για την εκτέλεση του
σκοπού του μέσα στο πλαίσιο
αναψυχής όπως γίνεται σε πολλές
δραστηριότητες, π.χ. κατάδυση. Ως
εκ τούτου με την προτεινόμενη
διάταξη
περιπλέκονται
τα
πράγματα, καθώς αποδίδεται
αθλητική
ιδιότητα
σε
αθλούμενους,
ενώ
δεν
διοργανώνονται
πουθενά
αντίστοιχοι αγώνες για να
συμμετέχουν
και
επομένως
αποσύρεται η διάταξη.
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Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Εν πολλοίς τα σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
αφορούσαν
ζητήματα που είχαν ενσωματωθεί
μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις
και
τροποποιήσεις
του
νομοσχεδίου, ή αποτελούσαν τη
μειονότητα εν μέσω περισσότερων
αντίθετων σχολίων, που έκαναν
ενθέρμως δεκτή την προτεινόμενη
ρύθμιση (π.χ. άρθρο 49 για τις
προϋποθέσεις λειτουργίας των
κέντρων γιόγκα, άρθρο 50 για τη
μεταβίβαση του ΕΑΚ Σίφνου στον
Δήμο Σιφνίων).
Επίσης δεν υιοθετήθηκαν στο
σύνολό τους σχόλια τα οποία είτε
περιείχαν γενικές αναφορές επί
του νομοσχεδίου και επί της εν
γένει
πρωτοβουλίας
του
Υπουργείου, είτε δεν περιείχαν
συγκεκριμένες προτάσεις επί των
προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Αριθμός συμμετασχόντων

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Παρ. 9 του άρθρου 16 (προστασία του αθλητισμού)
Άρθρο 12 (ελευθερία του συνέρχεσθαι)
Παρ. 2 άρθρου 20 (δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)
Παρ. 1 και παρ. 5 άρθρου 22 (προστασία της εργασίας-κοινωνικό δικαίωμα σε
κοινωνική ασφάλιση)
Παρ. 6 άρθρου 21 (προστασία ατόμων με αναπηρίες)
Παρ. 5 άρθρου 5 και παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία της ατομικής και δημόσιας
υγείας)
Παρ. 1 άρθρου 5 (ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας)

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Δεν υφίσταται.

Δεν υφίσταται.
Κανονισμός



Δεν υφίσταται.
Οδηγία



Δεν υφίσταται.
Απόφαση


26.


Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δεν υφίσταται.
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Δεν υφίσταται.


Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Δεν υφίσταται.

Δεν υφίσταται.
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)


28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Δεν υφίσταται.







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Δεν υφίσταται.

Δεν υφίσταται.

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29
.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις
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Άρθρο 3
Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων,
Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμης
Αθλητικής Εταιρίας - Τροποποίηση άρθρου 41Β ν.
2725/1999
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄
121), περί του σκοπού και της εποπτεύουσας αρχής
των λεσχών φιλάθλων αθλητικού σωματείου,
Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμης
Αθλητικής Εταιρίας, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο
και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων
(εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, Τμήματος
Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής
Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του
παρόντος και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α` 164), ένωση φυσικών
προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο
ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του
Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν
και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και
του φίλαθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά
σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να
ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις
λέσχες που έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παρ. 3. Τα οικεία αθλητικά
σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. ευθύνονται εις
ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και
πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας
αθλητικής
εγκατάστασης,
από
μέλη
των
αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες
μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
από τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι
μετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται στο
άρθρο 41Δ. Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν
την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος μεταξύ της
άφιξης της αποστολής της μίας έστω από τις
διαγωνιζόμενες ομάδες εγγύτατα στην περιμετρική
εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν
γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης και της
έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «μετά από τη
λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ
της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των
αποστολών όλων των διαγωνισθεισών ομάδων από τα
όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης,
και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης»
νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της
που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή
την
εκμετάλλευση
εμπορικών
δικαιωμάτων.
Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Το αθλητικό
σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. αναρτά υποχρεωτικά
στην ιστοσελίδα που τηρεί τα στοιχεία της λέσχης, για

Άρθρο 41Β ν.2725/1999
Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή
Α.Α.Ε. Εξουσιοδοτική διάταξη
1.ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων
(εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, Τμήματος
Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής
Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του
παρόντος και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164), ένωση φυσικών
προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο
ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του
Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν
και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και
του φίλαθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά
σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να
ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις
λέσχες που έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παρ. 3. Τα οικεία αθλητικά
σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. ευθύνονται εις
ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και
πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας
αθλητικής
εγκατάστασης,
από
μέλη
των
αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες
μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
από τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι
μετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται στο
άρθρο 41Δ. Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν
την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος μεταξύ της
άφιξης της αποστολής της μίας έστω από τις
διαγωνιζόμενες ομάδες εγγύτατα στην περιμετρική
εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν
γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης και της
έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «μετά από τη
λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ
της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των
αποστολών όλων των διαγωνισθεισών ομάδων από τα
όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης,
και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης»
νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της
που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή
την
εκμετάλλευση
εμπορικών
δικαιωμάτων.
Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
2.ΜΕΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος λέσχης μπορεί
να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή
διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο
έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο
πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β’, γ’
και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Η λέσχη
εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε
μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος.
3.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο
να προβεί στην αναγνώριση λέσχης ως σωματείου,
απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον
Α.Κ.:
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την αναγνώριση της οποίας ως σωματείου έχει
παράσχει γραπτή συναίνεση, σύμφωνα με την υποπερ.
αα) της περ. α) της παρ. 3, καθώς και
των παραρτημάτων που λειτουργούν σύμφωνα
με τους όρους του παρόντος.».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί
των μελών των λεσχών, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) προστίθεται η λέξη «ΕΔΡΑ» μετά τον
εισαγωγικό αριθμό της παραγράφου, β) προστίθεται
περ. α), γ) η υφιστάμενη διάταξη αριθμείται ως περ. β)
και το πρώτο εδάφιό της τροποποιείται ως προς το
κατώτατο όριο ηλικίας και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως
εξής:
«2. ΕΔΡΑ - ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. α) Έδρα της
λέσχης είναι υποχρεωτικά η έδρα του αθλητικού
σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει παράσχει
τη γραπτή συναίνεση της υποπερ. αα) της περ. α) της
παρ. 3 για την αναγνώρισή της ως σωματείου. Τα
γραφεία και το εντευκτήριο της λέσχης συστεγάζονται
υποχρεωτικά με το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την
Α.Α.Ε. του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση. Κάθε
αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. δύναται να
συναινέσει γραπτώς για την αναγνώριση ως
σωματείου μόνο μίας (1) λέσχης.
β) Μέλος λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη
κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας
του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα
κωλύματα των περ. β`, γ` και δ` της παρ. 1 του άρθρου
3 του παρόντος. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο
ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα
(1) έτος.».
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί
των γραφείων και των εντευκτηρίων των λεσχών ή των
παραρτημάτων
τους,
επέρχονται
οι
εξής
τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η
προϋπόθεση προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική
αρχή βεβαίωσης της Γ.Γ.Α περί εμπρόθεσμης
υποβολής των στοιχείων της παρ. 7, προκειμένου η
λέσχη ή τα παραρτήματά της να λειτουργούν γραφεία
ή εντευκτήρια, και επέρχονται νομοτεχνικές
βελτιώσεις, β) προστίθενται νέα δεύτερο και τρίτο
εδάφιο, γ) στο νέο τέταρτο εδάφιο μετά τη φράση «Για
τα γραφεία» προστίθεται η φράση «και το
εντευκτήριο», δ) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο
και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα
παραρτήματά
της
λειτουργούν
γραφεία
ή
εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας
αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον
προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου

α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης: αα)
γραπτή συναίνεση αθλητικού σωματείου ή του Τ.Α.Α.
ή της Α.Α.Ε. που έχει ιδρυθεί από το σωματείο αυτό,
ββ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών
μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει
κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 3,
γγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή
βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 130,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
αα) η λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του
οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., ββ) δεν
μπορεί να είναι μέλος της λέσχης πρόσωπο
στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περ. β) και γ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή
που του επιβλήθηκε κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
130 και
γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από
τη λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με
αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
4.ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε λέσχη τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο
μητρώου μελών, το οποίο θεωρείται από τον οικείο
περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτόν όργανο. Όταν αποκτά εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να τηρεί
απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλίο εσόδων
εξόδων), σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.
4308/2014 (Α’ 251).
5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά
τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το
καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της
λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί
υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει
γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία
αστυνομική αρχή.
6.ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα παραρτήματά
της μπορούν να έχουν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα
από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία
χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο
του
εγκεκριμένου
καταστατικού,
πρόσφατο
πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο
σωματείων του οικείου δικαστηρίου και έχει ορισθεί
υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή
εντευκτηρίου. Για τα γραφεία της έδρας της λέσχης
υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια εκδίδεται στο
όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου
ή εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και
ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους
χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει
υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς
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καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της
λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου
δικαστηρίου, βεβαίωση της Γ.Γ.Α περί εμπρόθεσμης
υποβολής των στοιχείων της παρ. 7 και έχει ορισθεί
υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή
εντευκτηρίου. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
γραφείου ή εντευκτηρίου παραρτήματος λέσχης, εκτός
από τα δικαιολογητικά του πρώτου εδαφίου,
προσκομίζονται: α) αντίγραφο του πρακτικού
συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ή της
γενικής συνέλευσης της λέσχης, στο οποίο, σύμφωνα
με το καταστατικό της, έχει καταχωριστεί η απόφαση
ίδρυσης του παραρτήματος, β) κατάλογος πενήντα
(50) τουλάχιστον μελών της λέσχης, στα πρόσωπα των
οποίων δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των
περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και τα οποία
είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου στον οποίο ιδρύεται
το παράρτημα, αν πρόκειται για δήμο της περιφέρειας
Αττικής ή είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιφερειακής
ενότητας στην οποία ιδρύεται το παράρτημα, σε κάθε
άλλη περίπτωση και γ) αντίγραφο του συμφωνητικού
μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του ακίνητου
στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το παράρτημα.
Μέλος παραρτήματος είναι υποχρεωτικά μέλος της
λέσχης. Για τα γραφεία και το εντευκτήριο της έδρας
της λέσχης υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια
εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία
του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος
και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους
χορηγείται. Η
αστυνομική αρχή προβαίνει
υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς
την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο
τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή
άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης
αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. από
ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν
αποτελούν σωματείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω
και αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου
προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή
εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η
αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με
την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του
Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α` 95). Σε
περίπτωση
τέλεσης
του
εγκλήματος
του
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8
του άρθρου 41ΣΤ.».
4. Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ.
6Α ως εξής:

την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο
τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή
άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης
αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. από
ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν
αποτελούν σωματείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω
και αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου
προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή
εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής, ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η
αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με
την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του
Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’ 95).
7.ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη
υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή
Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της
κεντρικής διοίκησης ή της οικείας περιφέρειας:
α) επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της, β)
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει
παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις
διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,
γ) αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ.
της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός
εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν
συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που
τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
130. Με απόφασή του, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό
Υπουργός αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της
παραπάνω υποχρέωσης των λεσχών στο αρμόδιο
τμήμα λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού
Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου
αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη
λειτουργία της λέσχης. Την παραπάνω γραπτή
ανανέωση της συναίνεσης μπορεί να χορηγεί και έτερο
νομικό πρόσωπο ή τμήμα που τελεί σε σχέση
ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως, με αυτό που
παρείχε την αρχική συναίνεση για τη σύσταση της
λέσχης.
8. Η Α.Α.Ε., το Τ.Α.Α. ή το σωματείο που έχουν
παράσχει τη συναίνεσή τους έχουν το δικαίωμα να
ζητούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από
τη λέσχη ή από τη Γ.Γ.Α. αντίγραφα των στοιχείων των
περ. α’ και β’ της παρ. 7.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ.
Α.Κ.:

«6Α. Με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους
λέσχης:
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α) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στις περ. α), β),
γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 41ΣΤ,
β) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στις περ. α) και
β) της παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ,
γ) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41ΣΤ και
δ) για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο
(άρθρο 299 Π.Κ.), της θανατηφόρας σωματικής βλάβης
(άρθρο 311 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης
(άρθρο 310 Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης
(άρθρο 309 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (άρθρο 308
Π.Κ.), της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ.), της έκρηξης
(άρθρο 270 Π.Κ.), της κατασκευής και κατοχής
εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (άρθρο 272 Π.Κ.),
της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), της φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας (άρθρο 378 Π.Κ.), της παράνομης
οπλοφορίας και οπλοκατοχής κατά τους ορισμούς του
ν. 2168/1993 (Α΄147) και των άρθρων 20, 22 παρ. 2
περ. α), β) και γ) και 23 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αν
φέρονται να έχουν τελεστεί υπό τις προϋποθέσεις των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 41ΣΤ ή του πρώτου εδαφίου
της παρ. 10 του άρθρου 41ΣΤ ή στο πλαίσιο
λειτουργίας της λέσχης, αναστέλλεται η άδεια
λειτουργίας της λέσχης για χρονικό διάστημα από έναν
(1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, κατόπιν απόφασης της
αρμόδιας αστυνομικής αρχής και σφραγίζονται το
γραφείο και το εντευκτήριο της λέσχης. Αν τα μέλη της
λέσχης που διώκονται ποινικά είναι ταυτόχρονα και
μέλη παραρτήματός της, αναστέλλεται για το ίδιο
χρονικό διάστημα η άδεια λειτουργίας του γραφείου
και του εντευκτηρίου του παραρτήματος και
σφραγίζονται το γραφείο και το εντευκτήριο του
παραρτήματος. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις,
που αφορούν ιδίως σε παραβατικότητα από μεγάλο
αριθμό μελών ή σε τέλεση κακουργηματικής πράξης,
οι σχετικές άδειες ανακαλούνται και δεν επιτρέπεται
να εκδοθεί νέα άδεια για τουλάχιστον δύο (2) έτη.».
5. Στην παρ. 7 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί
της ετήσιας υποβολής στοιχείων της λέσχης,
καταργείται το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) περί της
δυνατότητας χορήγησης της γραπτής ανανέωσης της
συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α.
ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης, και από
έτερο νομικό πρόσωπο ή τμήμα που τελεί σε σχέση
ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως με αυτό που
παρείχε την αρχική συναίνεση για τη σύσταση της
λέσχης, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη
υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή
Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της
κεντρικής διοίκησης ή της οικείας περιφέρειας:

α) τη διάλυση λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το
αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, το
Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως: αα) η
παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
παρόν, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη
διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την
οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτημάτων ή
εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην
παρ. 6 του παρόντος,
γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της
συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, του
Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η
ταυτόχρονη μη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της
συναίνεσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β’ της
περ. ε’ της παρ. 7 του παρόντος.
10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου
αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε.,
εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών ομάδων,
νοείται η οικεία αθλητική ομοσπονδία.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη
διαδικασία της αδειοδότησης των λεσχών, τη
λειτουργία και τον έλεγχό τους.
12. Δύναται να ιδρυθεί μία (1) μόνο αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία, φέρουσα την επωνυμία
«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Λεσχών Φιλάθλων», με μέλη
τουλάχιστον
δέκα
(10)
λέσχες,
φιλάθλων
αναγνωρισμένες από διαφορετικά μεταξύ τους
αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. Εποπτεύουσα
κρατική αρχή για τον παραπάνω πανελλήνιο σύνδεσμο
είναι η Γ.Γ.Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα
θέματα για τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης, την
εποπτεία της λέσχης αυτής από τη Γ.Γ.Α., καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για τη
λειτουργία της.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους
όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου
και της εποπτείας των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α.
και Α.Α.Ε. επί των λεσχών τους.
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α) επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει
παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις
διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,
γ) αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ.
της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός
εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν
συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που
τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
130. Με απόφασή του, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό
Υπουργός αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της
παραπάνω υποχρέωσης των λεσχών στο αρμόδιο
τμήμα λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού
Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου
αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη
λειτουργία της λέσχης.».
6. Στην παρ. 9 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999
τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. β), ώστε ως
λόγος διάλυσης της λέσχης να θεωρείται η παραβίαση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν.
2725/1999, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ.
Α.Κ.:
α) τη διάλυση λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το
αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, το
Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως:
αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τον παρόντα νόμο, καθώς και από τις διατάξεις
σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών
συναντήσεων και την οργανωμένη μετακίνηση
φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτημάτων ή
εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην
παρ. 6 του παρόντος,
γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της
συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, του
Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η
ταυτόχρονη μη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της
συναίνεσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β` της
περ. ε` της παρ. 7 του παρόντος.».
7. Στην παρ. 10 του ν. 2725/1999, περί των λεσχών
φίλων εθνικών ομάδων, προστίθεται τρίτο εδάφιο και
η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου
αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε.,
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εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών ομάδων,
νοείται η οικεία αθλητική ομοσπονδία. Ως προς τις
λέσχες της παρούσας δεν ισχύουν το πρώτο και το
δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2.».
8. Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ.
14 ως εξής:
«14. Σε περίπτωση πλημμελούς εποπτείας και ελέγχου
ή παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που
προβλέπεται στον παρόντα νόμο για τις λέσχες, τα
καταστατικά τους όργανα και τα μέλη τους, το αρμόδιο
όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με
αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά
από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του
ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Διαρκή
Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και
ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να
επιβάλει στο αθλητικό σωματείο, στο Τ.Α.Α. ή στην
Α.Α.Ε., που κατά περίπτωση έχει παράσχει γραπτή
συναίνεση, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. α)
της παρ. 3, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ
έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Για το
πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και
7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄49). Στις
περιπτώσεις αυτές, εφόσον πρόκειται για αθλητικό
σωματείο ή Τ.Α.Α., το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να προβαίνει και
σε ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Επιπλέον, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της
αθλητικής δικαιοσύνης μπορεί να επιβάλλεται ποινή
διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές συνολικά ή κατά ένα
μέρος του γηπέδου από μία (1) έως τέσσερις (4)
αγωνιστικές.».
Άρθρο 4
Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές
εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Τροποποίηση
άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄
121), περί αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές
εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως
προς το πλαίσιο της ποινής, β) προστίθεται περ. ε) και
η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται
βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται
όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές
εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο
τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους

Άρθρο 41ΣΤ ν.2725/1999
Aδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή
αθλητικό υπόβαθρο Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική
ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα
σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ
προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον
αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές
εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και
στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:
α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου
οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει
έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,
β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη
βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει
απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους
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προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια
αθλητικής εκδήλωσης:

κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας
αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,

α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου
οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει
έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,
β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη
βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει
απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους
κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας
αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,
γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να
προκαλέσουν σωματικές βλάβες,
δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα,
κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες,
ε) εισέρχεται και παραμένει σε αθλητική εγκατάσταση
κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης έχοντας
καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με
σκοπό να παρεμποδίσει την ανίχνευση και καταγραφή
του από τις συσκευές καταγραφής εικόνας, που
προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 41Δ.».

γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να
προκαλέσουν σωματικές βλάβες,

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί
αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή
αθλητικό υπόβαθρο, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
ως προς το πλαίσιο ποινής και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και
χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται
βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται
όποιος:
α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς
της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας
το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη
διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την
πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής
συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως
μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο
των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή
στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω
χώρους,
β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης
παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν
από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από τον
χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν,
γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους
εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα
των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού
περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα
ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί
της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του δράστη για την

δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα,
κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.
2. Με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική
ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα
σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:
α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς
της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας
το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη
διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την
πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής
συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως
μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο
των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή
στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω
χώρους,
β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης
παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν
από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από τον
χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν,
γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους
εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα
των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού
περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα
ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.
3. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέστηκαν υπό
περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των
αθλητικών
εκδηλώσεων,
επιβάλλεται
ποινή
φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών, εκτός εάν η πράξη
τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για
την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος
χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται
ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με
αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με αφορμή
αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων ή
συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας
αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου
εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής
έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.
4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης σε
ανυπακοή (183 Π.Κ.), της διέγερσης σε διάπραξη
εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια (184 Π.Κ.), της
διατάραξης της κοινής ειρήνης (189 Π.Κ.), της απειλής
διάπραξης εγκλημάτων (190 Π.Κ.), της παρακώλυσης
συγκοινωνιών (292 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (308
Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309
Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (εδάφιο πρώτο
της παρ. 1 του άρθρου 310 Π.Κ.) της συμπλοκής (313
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ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων,
τροποποιείται ως προς το πλαίσιο ποινής και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέστηκαν υπό
περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των
αθλητικών
εκδηλώσεων,
επιβάλλεται
ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός εάν η
πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη
διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα
επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που
αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν
αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με
αφορμή αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών
ομάδων ή συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων
έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει
οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε
σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα
αγαθά τρίτων.».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί
της τέλεσης εγκλημάτων που θεμελιώνει ιδιαίτερα
επιβαρυντική περίσταση, τροποποιείται α) με την
προσθήκη σε αυτά της έκρηξης, της κατασκευής και
κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, καθώς και
κάθε αξιόποινης πράξης που τιμωρείται σε βαθμό
κακουργήματος, β) με τη συμπλήρωση της
παραπεμπόμενης διάταξης ως προς το έγκλημα της
εκβίασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης σε
ανυπακοή (183 Π.Κ.), της διέγερσης σε διάπραξη
εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια (184 Π.Κ.), της
διατάραξης της κοινής ειρήνης (189 Π.Κ.), της απειλής
διάπραξης εγκλημάτων (190 Π.Κ.), της έκρηξης (περ. α΄
παρ. 1 του άρθρου 270 Π.Κ.), της κατασκευής και
κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (παρ. 1
άρθρου 272 Π.Κ.) της παρακώλυσης συγκοινωνιών
(292 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (308 Π.Κ.), της
επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της
βαριάς σωματικής βλάβης (εδάφιο πρώτο της παρ. 1
του άρθρου 310 Π.Κ.) της συμπλοκής (313 Π.Κ.), της
παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (333
Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), της
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ.), της
προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 Π.Κ.),
της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (378 Π.Κ.) και της
εκβίασης (παρ. 1 και πρώτο εδάφιο παρ. 3 του άρθρου
385 Π.Κ.), καθώς και κάθε αξιόποινης πράξης που
τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, υπό τις
προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, θεωρείται ιδιαίτερα
επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή
μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που

Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της
απειλής (333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης
(334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας
(337 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας
(άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (378
Π.Κ.) και της εκβίασης (385 Π.Κ.), υπό τις
προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, θεωρείται ιδιαίτερα
επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή
μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που
προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να
φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.
4Α. Συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις και η
επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο
όριο που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 ή στον Π.Κ. και
να φθάσει στο 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, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 82Α Π.Κ.
5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή
διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως,
δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή
του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες
ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του
παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του
παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε
μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή
εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Π.Κ.
Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο με την απόφασή του
δύναται να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της
επιβληθείσας ποινής, αν κρίνει, με βάση ειδικά
στοιχεία τα οποία μνημονεύονται στην αιτιολογία της
απόφασης, ότι η εκτέλεσή της δεν είναι απολύτως
αναγκαία για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση
νέων αξιόποινων πράξεων στο μέλλον, συνεκτιμώντας
τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και την όλως
περιστασιακή δράση του.
7.α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που
προβλέπονται στο παρόν, το δικαστήριο επιβάλλει
υποχρεωτικά και για χρονικό διάστημα δύο (2) έως
πέντε (5) ετών στον δράστη απαγόρευση προσέλευσης
και παρακολούθησης όλων των αθλητικών
εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήματος, ακόμη και
εκείνων που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής
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προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να
φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.».
5. Στην παρ. 5 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί
παρότρυνσης,
υποκίνησης,
ενθάρρυνσης
ή
διευκόλυνσης μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων
ομάδων προσώπων να διαπράξουν αδικήματα του
άρθρου 41ΣΤ, προστίθεται στο τέλος η φράση «και
χρηματική ποινή» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή
διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως,
δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή
του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες
ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του
παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή.».
6. Στην παρ. 6 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί
μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας και αναστολής
εκτέλεσης αυτής, στις περιπτώσεις των αξιόποινων
πράξεων του άρθρου 41ΣΤ, καταργείται το δεύτερο
εδάφιο περί της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας του
δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης
της επιβληθείσας ποινής και η παρ. 6 διαμορφώνεται
ως εξής:
«6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του
παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε
μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή
εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Π.Κ.».
7. Στην παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί
της διαδικασίας εκδίκασης των αδικημάτων οπαδικής
βίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ.
α) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, β) στην περ. β)
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται
ως εξής:
«8.α) Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται
αυτεπαγγέλτως. Καθ` ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής
τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος
άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των
άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση αναβολής
της εκδίκασης, είτε εντός του πλαισίου της αυτόφωρης
διαδικασίας είτε μετά από παραπομπή στην τακτική
διαδικασία κατ’ άρθρο 426 Κ.Π.Δ., επιβάλλονται
υποχρεωτικά περιοριστικοί όροι και ιδίως οι
περιοριστικοί όροι που περιέχονται στην παρ. 2 του
άρθρου 41Η, αν δεν έχουν ήδη επιβληθεί σύμφωνα με
τη παρ. 1 του άρθρου 41Η ή, κατά την κρίση του
δικαστηρίου, συντρέχει λόγος συμπλήρωσης των

Επικράτειας, στις οποίες μετέχει ομάδα, σε αγώνα της
οποίας ή με αφορμή αγώνα της οποίας τελέσθηκε η
αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να
απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και
οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν, από
τις περιστάσεις και με βάση την προσωπικότητα του
δράστη, κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την
ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την
εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής το δικαστήριο
διατάσσει τον δράστη να εμφανίζεται στο αστυνομικό
τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του πριν
από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να
παραμένει σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας της
αστυνομικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξη της
έως δύο ώρες μετά από τη λήξη της. Το δικαστήριο
μετά από αίτημα του καταδικασθέντος προσδιορίζει
στην απόφασή του το άθλημα και τις αθλητικές
συναντήσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η ως άνω
παρεπόμενη ποινή.
β) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις
αναφερόμενες στο παρόν είναι ανήλικος, επιβάλλεται
ως αναμορφωτικό μέτρο η προβλεπόμενη στην περ. α)
απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης
αθλητικών εκδηλώσεων με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται. Εάν ο ανήλικος είναι
κάτω των δεκαέξι (16) ετών, επιβάλλεται ως
αναμορφωτικό μέτρο, η ανάθεση της υπεύθυνης
επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους
επιτρόπους ή τους κηδεμόνες του.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με
την εκτέλεση της ως άνω παρεπόμενης ποινής ή του ως
άνω αναμορφωτικού μέτρου.
8.α) Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται
αυτεπαγγέλτως. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής
τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος
άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των
άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση τα
αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός
τριάντα (30) ημερών.
β) Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της
καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν
αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Η παρεπόμενη ποινή,
που επιβλήθηκε κατά την παρ. 7, ουδέποτε
αναστέλλεται.
γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την
παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου,
εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου
κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της
παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της
ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο
κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του
περιεχομένου της διάταξης.
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επιβληθέντων περιοριστικών όρων. Σε κάθε
περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου
εκδικάζονται εντός τριάντα (30) ημερών.
β) Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της
καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν
αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Η παρεπόμενη ποινή,
που επιβλήθηκε κατά την παρ. 7, ουδέποτε
αναστέλλεται.
Η
τυχόν
ασκηθείσα
έφεση
προσδιορίζεται προς εκδίκαση στον απόλυτα
αναγκαίο χρόνο.
γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την
παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου,
εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου
κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της
παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της
ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο
κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του
περιεχομένου της διάταξης.».

Άρθρο 5
Ποινές σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών
όρων ή παρεπόμενης ποινής
Τροποποίηση άρθρου 41Θ ν. 2725/1999
1. Η παρ. 1 του άρθρου 41Θ ν. 2725/1999 (Α΄121), περί
ποινών σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών
όρων, τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες
διατάξεις και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών,
χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και
απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για
χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη τιμωρείται ο
κατηγορούμενος ο οποίος παραβιάζει τους
περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41Η ή το δεύτερο
εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ.».

9. Η διαδικασία των άρθρων 275 και 417 Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) δεν εφαρμόζεται για
πλημμελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιμής
ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη σωματική
κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι
διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος
ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των σχετικών με τον
αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη
συμμετοχή του σε αθλητική συνάντηση.
10. Με τις ποινές της παρ. 1, εκτός εάν τιμωρείται
βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται
όποιος, σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με
συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση, έχοντας σαφή
αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που
ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών
ομάδων: α) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που
μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, και β)
κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα,
κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες. Με τις ποινές της
παρ. 2, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με
άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος, σε τόπο και σε χρόνο
που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική
εκδήλωση, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και
αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα
μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, απευθύνει
ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους, εκφράσεις που
προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων
αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή
προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή
τους ολυμπιακούς αγώνες. Η παρ. 3 εφαρμόζεται και
στις περιπτώσεις των πρώτου και δεύτερου εδαφίων
της παρούσας. Η παρ. 4 εφαρμόζεται και όταν τα
περιγραφόμενα σε αυτήν εγκλήματα, έχοντας σαφή
αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που
ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών
ομάδων, τελούνται σε τόπο και σε χρόνο που δεν
συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση. Σε
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι παρ.
4Α, 6, 7 και 8.

Άρθρο 41θ ν. 2725/1999
Ποινές σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων
ή παρεπόμενης ποινής
1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών,
χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και
απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για
χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη τιμωρείται ο
κατηγορούμενος ο οποίος παραβιάζει τους
περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 41Η.
2. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και ο
καταδικασθείς ο οποίος παραβιάζει παρεπόμενη
ποινή
απαγόρευσης
προσέλευσης
και
παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του
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2. Στο άρθρο 41Θ του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 8
ως εξής:
«8. Σε περίπτωση τέλεσης εγκλήματος των παρ. 1 και
2, εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 41ΣΤ.».

έχει επιβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ.
3. Σε ανήλικο κατηγορούμενο που παραβιάζει
περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 41Η ή το αναμορφωτικό μέτρο
της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης
αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του
άρθρου 41ΣΤ, επιβάλλονται τα αναμορφωτικά μέτρα
του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα ή τα
θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 123 του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές
εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα έως
πέντε έτη.
4. Γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες που ασκούν την
επιμέλεια
ανηλίκου,
ο
οποίος
παραβιάζει
περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 41Η ή το αναμορφωτικό μέτρο
της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης
αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του
άρθρου 41ΣΤ,τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν ο ανήλικος έχει τεθεί υπό
την υπεύθυνη επιμέλειά τους σύμφωνα με το άρθρο
122 του Ποινικού Κώδικα, οι γονείς, επίτροποι ή
κηδεμόνες που ασκούν την επιμέλειά του τιμωρούνται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και
χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
5.Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου
4 του άρθρου 41Δ και το προσωπικό ιδιωτικής
ασφαλείας της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου που,
με πρόθεση, επιτρέπουν να εισέλθει στην αθλητική
εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους,
πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί
περιοριστικός όρος ή παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης
εισόδου, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο (2)
τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των
καθηκόντων του υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων ή του
επαγγέλματος προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας για
ένα έως πέντε έτη, εκτός αν η πράξη τιμωρείται
βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη.
6. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου
4 του άρθρου 41Δ τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έξι
(6) τουλάχιστον μηνών, χρηματική ποινή τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των
καθηκόντων υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων για
χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία (3) έτη,
αν, από αμέλειά τους, κατά παράβαση των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, δεν απέτρεψαν την
είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία
ασκούν τα καθήκοντά τους, προσώπου σε βάρος του
οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή
παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου.
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7.Η διάπραξη νέου αδικήματος βίας από το πρόσωπο
που εισήλθε στην αθλητική εγκατάσταση, κατά
παράβαση επιβληθέντος περιοριστικού όρου ή ποινής,
θεωρείται επιβαρυντική περίσταση κατά την
επιμέτρηση της ποινής των αδικημάτων των
παραγράφων 5 και 6 του παρόντος.

Άρθρο 7
Διοικητικά μέτρα κατά της βίας – Τροποποίηση παρ.
2, 3, 4 και 5 άρθρου 1 ν. 4326/2015
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4326/2015 (Α’ 49), περί της διαδικασίας επιβολής
προστίμων σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης
επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων,
ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων
βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός
αγωνιστικών χώρων, τροποποιείται ώστε, πριν από την
επιβολή του προστίμου να προηγείται κλήση και
ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού
προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την
Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), η οποία και
υποβάλλει σχετική εισήγηση, και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων,
παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών
συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που
σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός
αγωνιστικών χώρων, το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το
άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με
αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά
από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του
ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη
Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.) και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας,
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, 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, όταν
έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη
των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές
περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον
καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να
συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα
παραμένουν ατιμώρητα.».

Άρθρο 1 ν. 4326/2015
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 που
σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός
αγωνιστικών χώρων, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό
Υπουργός, με αιτιολογημένες αποφάσεις του, που
λαμβάνονται ύστερα από εισήγηση 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 ακρόαση
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, όταν
έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη
των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές
περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον
καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να
συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα
παραμένουν ατιμώρητα.
3.Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2: (α) με
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.) και διαβούλευση με την οικεία ομοσπονδία,
μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και
της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη
προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η
διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή
τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων,
να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες
αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να
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2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί
των προληπτικών μέτρων που δύνανται να επιβληθούν
σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παρ. 2, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
στην περ. (α): αα) απαλείφεται η πρόβλεψη της
προηγούμενης διαβούλευσης με την οικεία
ομοσπονδία πριν από την έκδοση της αιτιολογημένης
απόφασης του αρμόδιου οργάνου, αβ) προστίθενται,
αφενός, η πρόβλεψη της δυνατότητας περιορισμού
της χρήσης συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των
κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από
κατόχους εισιτηρίων «διαρκείας» και, αφετέρου, η
δυνατότητα προσωρινής αναστολής της λειτουργίας
των λεσχών του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
β) στην περ. (β) οι λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση
της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)
του άρθρου 77 του ν. 2725/1999», και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2:
(α) με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς
Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.),
μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και
της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη
προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η
διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή
τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων,
να επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή
τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων
μόνο από κατόχους προαγορασμένων για ολόκληρη
την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας»), να
αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των λεσχών του
άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄121), να
απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες
αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να
διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες
διοργανώσεις και
(β) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και
κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή
στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των
συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το
όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.».

διακόπτονται οριστικά
διοργανώσεις και

πρωταθλήματα

ή

άλλες

(β) με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για
ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα
υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των
συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το
όφελος που 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 διευκρινίσεων
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 ακρόαση 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 MME 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 υπαίτιων 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 Αθλητισμό Υπουργός ενημερώνει το αρμόδιο
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε αυτό, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των λοιπών
προβλεπόμενων κυρώσεων, να επιβάλει τα ανωτέρω
πρόστιμα.
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3. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί της
διαδικασίας επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις
ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης σε
υποβληθέντα ερωτήματα και σε περιπτώσεις μη
παροχής στοιχείων, τροποποιείται ώστε, πριν από την
επιβολή του προστίμου, να προηγείται κλήση και
ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη
Δ.Ε.Α.Β., η οποία και εισηγείται σχετικά προς το
αρμόδιο όργανο, το οποίο εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«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 διευκρινίσεων
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, το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’
133), με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται
μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του
ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β. και
ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, 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, πρόστιμα ύψους από πέντε
χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.».
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.
4326/2015, περί της διαδικασίας επιβολής προστίμων
σε
περιπτώσεις
παρότρυνσης,
υποκίνησης,
ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας των αναφερομένων
στην παρ. 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών
και εν γένει φαινομένων βίας από τον έντυπο ή
ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο, τροποποιείται
ώστε: α) η απόφαση του αρμοδίου οργάνου να είναι
αιτιολογημένη και β) να προηγείται κλήση και
ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού
προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β., η οποία και υποβάλλει
σχετική εισήγηση, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως
εξής:

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 A.A.Ε., για την είσπραξη 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 ενόλω 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 ωςάνω ποσού, συντάσσεται ατελώς
ειδικό σημείωμα απότην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

«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 αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
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κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), που
λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης 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
οργάνου, καθώς και μετά από προηγούμενη κλήση και
ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού
προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β. και ύστερα από εισήγηση
της τελευταίας, μπορεί να επιβάλλονται στους
υπεύθυνους ιδιοκτήτες ή εκδότες ή διαχειριστές των
υπαίτιων μέσων 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, το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει
το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε
αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν
των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, να επιβάλει
τα ανωτέρω πρόστιμα.».

Άρθρο 8
Στέγαση γραφείων ή εντευκτηρίων παραρτημάτων
λεσχών φιλάθλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3
ν. 4326/2015
Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), περί
της εκμίσθωσης ακινήτου σε λέσχη του άρθρου 41Β
του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη
σύναψη της μίσθωσης ή την με οποιοδήποτε τρόπο
παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε λέσχη του
άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), για τη στέγαση
του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή του
παραρτήματός της, δεν χορηγηθεί στη λέσχη ή στο
παράρτημα η άδεια της παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν.
2725/1999, η μίσθωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο
παραχώρηση χρήσης του ακινήτου λύεται άμεσα και
αυτοδίκαια. Η ανάκληση της εμπροθέσμως
χορηγηθείσας άδειας του πρώτου εδαφίου
συνεπάγεται ομοίως την άμεση και αυτοδίκαιη λύση
της μίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης του
ακινήτου.
Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε
τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε σωματείο
που δεν λειτουργεί ως λέσχη σύμφωνα με το άρθρο

Άρθρο 3 ν.4326/2015
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 A.A.Ε., πέραν των άλλων
συνεπειών, ποινών και κυρώσεων που ορίζονται στο
νόμο, κάθε μέλος της διοίκησης του κατά περίπτωση
υπαίτιου Τ.Α.Α. ή A.A.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
η ένταση του δόλου ή ο βαθμός αμέλειας του
υπαιτίου.
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41Β του ν. 2725/1999 ή σε οποιαδήποτε ένωση
προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, όταν
αυτή λειτουργεί εν τοις πράγμασι ως λέσχη ή
παράρτημα λέσχης, παραβιάζοντας τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999.
Μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του
παρόντος, η λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999
που μισθώνει ακίνητο ή της έχει παραχωρηθεί με
οποιονδήποτε τρόπο η χρήση ακινήτου για τη στέγαση
του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή
παραρτήματός της, οφείλει να προσκομίσει στον
εκμισθωτή ή στον παραχωρούντα αντιστοίχως, άδεια
της αστυνομικής αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 41Β του ν. 2725/1999. Η μη προσκόμιση της
άδειας εντός της προθεσμίας του προηγούμενου
εδαφίου συνεπάγεται την άμεση και αυτοδίκαιη λύση
της μίσθωσης.
Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκμίσθωση ή στην με
οποιαδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου
ή ανέχεται τη μίσθωση ή την παραχώρηση της χρήσης
ακινήτου κατά παράβαση της παρούσας, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, μετά από προηγούμενη κλήση
και ακρόαση του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος τη
χρήση, δύναται να επιβάλει στον τελευταίο πρόστιμο
ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε στο έως τον 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 ή τον παραχωρούντα τη χρήση 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 παρ. 6 και 7 του άρθρου 1.».

Άρθρο 25
Έννοια αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση
άρθρου 1 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 1 του ν. 2725/1999 (Α΄121), περί ορισμού
του αθλητικού σωματείου, πριν τη λέξη
«δυνατοτήτων»
προστίθενται
οι
λέξεις

3. Το αδίκημα του παρόντος άρθρου διώκεται
αυτεπαγγέλτως και οι επιβαλλόμενες για την τέλεση
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 έκτιση 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
σύνδεσμος 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 διατήρηση της
κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης, ο
αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός, μετά από
προηγούμενη κλήση και ακρόαση 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 και7 του άρθρου 1.

«Άρθρο 1 ν.2725/1999
Έννοια - Σκοπός
Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του
άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση
φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη
συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των
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«ψυχοσωματικών και πνευματικών», και το άρθρο 1
διαμορφώνεται ως εξής:

δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους
σε αθλητικούς αγώνες.»

«Άρθρο 1
Έννοια - Σκοπός
Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του
άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση
φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη
συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των
ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των
αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς
αγώνες.».

Άρθρο 26
Πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης
πνευματικών αθλημάτων –
Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 56Α ν.
2725/1999
Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν.
2725/1999 (Α’ 121) περί ένταξης των αθλητικών
εγκαταστάσεων σε κατηγορίες προστίθεται υποπερ.
στστ) και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:

«Άρθρο 56Α ν.2725/1999
Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις
εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη
δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που
φιλοξενούν:
α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές
ή έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται μόνο
προπονήσεις.

αα) Ομάδα Ζ1: Υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις
διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως
θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε
δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους
πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα
υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι
εγκαταστάσεις
για
την
εξυπηρέτηση
του
αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην
των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης
ββ` της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου
εφόσον είναι μόνιμες.

ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές
ή έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.

Ομάδα
Ζ2:
Προσωρινές
εγκαταστάσεις
ή
διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό
περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος,
βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους
χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα
υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι
εγκαταστάσεις
για
την
εξυπηρέτηση
του
αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην
των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης
ββ` της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου
εφόσον είναι προσωρινές.

στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000
θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των
αγώνων.

γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή
ερασιτεχνικοί αγώνες.
δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών
κατηγοριών.
εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή
αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.

ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή
έως 1.000 θεατές.
ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή
ερασιτεχνικοί αγώνες.
θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών
κατηγοριών.
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ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014
(Α΄155)
(χιονοδρομικά
κέντρα,
αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.).

ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή
αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.

γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για
διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η
οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα
(υπαίθριες εγκαταστάσεις).

«αα) Ομάδα Ζ1: Υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις
διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως
θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε
δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους
πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα
υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι
εγκαταστάσεις
για
την
εξυπηρέτηση
του
αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην
των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης
ββ` της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου
εφόσον είναι μόνιμες.».

δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για
διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η
οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα
(κλειστές εγκαταστάσεις).
εε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για
διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η
οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και
διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια
(ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή
εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο,
σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.).
στστ) Ομάδα IA: Για τα αθλητικά σωματεία, που
καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα (αγωνιστικό
μπριτζ, ζατρίκιο - σκάκι κ.λπ.) αθλητική εγκατάσταση
θεωρείται ο ειδικά διαμορφωμένος, μόνιμα ή
προσωρινά, χώρος άθλησης και προπόνησης εντός του
εντευκτηρίου του σωματείου ή εντός αθλητικής ή μη
εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο
κ.λπ.), για την καταλληλότητα του οποίου δεν
απαιτείται η έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας
του άρθρου 56Β. Ως τέτοια άδεια λογίζεται η ανάθεση
ή η έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.».

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:

«Ομάδα
Ζ2:
Προσωρινές
εγκαταστάσεις
ή
διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό
περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος,
βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους
χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα
υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι
εγκαταστάσεις
για
την
εξυπηρέτηση
του
αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην
των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης
ββ` της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου
εφόσον είναι προσωρινές.».
ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 (Α` 155) (χιονοδρομικά κέντρα,
αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.).
γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για
διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η
οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα
(υπαίθριες εγκαταστάσεις).
δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για
διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η
οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα
(κλειστές εγκαταστάσεις).
εε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για
διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η
οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και
διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια
(ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή
εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο,
σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.).
2. Διαδικασία ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε
κατηγορίες:
α) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκδίδει μέσα σε
τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος
απόφαση με την κατάταξη όλων των εθνικών και
ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν την
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έκδοση της άδειας λειτουργίας που περιγράφεται στο
επόμενο άρθρο, ο φορέας διοίκησης κάθε
εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν
μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση
παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση
μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
β) Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3)
μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με
την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών
αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους
ορίων. Οι Περιφέρειες όλης της χώρας εκδίδουν μέσα
σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος
απόφαση με την κατάταξη όλων των περιφερειακών
αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους
ορίων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του
άρθρου 56Β, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης
δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι
συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει
στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των
συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο
δήμο «ή την οικεία Περιφέρεια».
γ) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς
χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές
εγκαταστάσεις
«ομάδες Ζ1, Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι)» , η κατηγορία στην
οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με
υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της
εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια
λειτουργίας του άρθρου 56Β από την αρμόδια Αρχή.».
«3. Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι
εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών σωματείων
αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια
του άρθρου 56Α και αδειοδοτούνται για το σύνολο των
χώρων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων
56Β μέχρι και 56Ε και δεν απαιτείται άδεια
κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Διατάξεις που αφορούν
στη λειτουργία, τις προδιαγραφές και γενικότερα την
αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής
(ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, ίππων αθλήσεως
και μονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται με την
παρούσα διάταξη.»

Άρθρο 27
Ορισμός αθλητικής συνάντησης - Διεξαγωγή
αθλητικών συναντήσεων για το πνευματικό άθλημα
του μπριτζ - Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί άδειας
διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς
τον ορισμό της αθλητικής συνάντησης, ώστε να
περιλαμβάνεται στην έννοια της αθλητικής
συνάντησης και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά
διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και

«Άρθρο 56Δ ν.2725/1999
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική
συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά
διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που
κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ
ομάδων αθλητών, η οποία διοργανώνεται από
αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση
ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από
ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.
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προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα,
εφόσον διοργανώνεται, ανατίθεται ή εγκρίνεται από
αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση,
β) τροποποιείται η παρ. 4, ώστε να απαιτείται η
προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας για τη
διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή
ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που
καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με
ειδική αθλητική αναγνώριση και συμπεριλαμβάνεται
στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας
ομοσπονδίας, γ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην
παρ. 4, γ) προστίθεται παρ. 4Α, δ) προστίθεται παρ. 6,
και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 56Δ
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική
συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά
διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που
κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ
ομάδων αθλητών, καθώς και η κάθε αυτοτελής
αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων
μεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την
αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία
διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική
αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση
αυτής.
2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης
της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει
άδεια διεξαγωγής της.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής
αθλητικής συνάντησης:
α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1,
Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α`
της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια
διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται
εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια
λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη
αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση
διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1
και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών
συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το
συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό
απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2
του
ν.
4326/2015
(Α`
49),
στις
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/
2015
(Β`
1801)
και
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/
2015 (Β` 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης
της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει
άδεια διεξαγωγής της.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής
αθλητικής συνάντησης:
α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1,
Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α`
της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια
διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται
εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια
λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη
αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση
διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1
και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών
συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το
συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό
απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2
του
ν.
4326/2015
(Α`
49),
στις
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/
2015
(Β`
1801)
και
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/
2015 (Β` 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο
άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές
εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερίπτωση αα`
της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α,
η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης
χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει
την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η
συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της
παραγράφου 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης
χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα
αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.
Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην
οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και
τάξης.
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2,
Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β` της παραγράφου 1
του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής
συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της
αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της
οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα
προβλέπονται στην περίπτωση ε` για την ομάδα Ζ2 και
στις περιπτώσεις στ`, ζ` και η` της παραγράφου 2 του
άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση
διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.
Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην
οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και
τάξης.
4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης
αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή
αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική
ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση,
συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και
του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη
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Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο
άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές
εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερίπτωση αα`
της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α,
η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης
χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει
την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η
συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της
παραγράφου 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης
χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα
αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.
Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην
οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και
τάξης.

έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η
αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της
παραγράφου 1.
5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών
αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται
αποκλειστικά από την περίπτωση Β` της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α` 296), τα άρθρα 47 και
63 του ν. 1566/1985 (Α` 167) και τις κατ`
εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.».

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2,
Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β` της παραγράφου 1
του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής
συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της
αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της
οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα
προβλέπονται στην περίπτωση ε` για την ομάδα Ζ2 και
στις περιπτώσεις στ`, ζ` και η` της παραγράφου 2 του
άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση
διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.
Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην
οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και
τάξης.
4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης
αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή
αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική
ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και
συμπεριλαμβάνεται
στο
επίσημο
αγωνιστικό
πρόγραμμα
της
οικείας
ομοσπονδίας,
συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και
του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη
έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η
αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της
παραγράφου 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις
δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα
της οικείας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται
κατ’ εξαίρεση από φορείς, που έχουν λάβει σχετική
πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της
ομοσπονδίας.
4Α. Ειδικά για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ, οι
αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις
εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών
αγώνων αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων και
διαχωρίζονται σε βαθμίδες αγώνων, σύμφωνα με τα
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οριζόμενα στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας. Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής
των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου
λογίζεται η ανάθεση ή η έγκριση της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας.
5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών
αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται
αποκλειστικά από την περίπτωση Β` της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α` 296), τα άρθρα 47 και
63 του ν. 1566/1985 (Α` 167) και τις κατ`
εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.
6. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια, οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό
ζήτημα για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της
παρ.4 σχετικά με την πιστοποίηση φορέων από τη
Γ.Γ.Α. για τη διοργάνωση δρομικών δραστηριοτήτων.».

Άρθρο 44
Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης – Τροποποίηση
παρ. 2, 3 και 6 άρθρου 14 ν. 2725/1999
1.
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’
121), περί των προϋποθέσεων του δικαιώματος
αθλητικού σωματείου να συμμετάσχει και να ψηφίσει
σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης, επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο,
προστίθεται επιφύλαξη του νέου δεύτερου εδαφίου,
β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική
Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό
σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148)
και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3)
προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη,
συμπεριλαμβανομένου, με την επιφύλαξη του
δευτέρου εδαφίου, του έτους διεξαγωγής της,
συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν
πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8)
τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για
ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές
απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου
αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους
αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον
δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Αν η προκήρυξη της
Γενικής Συνέλευσης γίνεται από την 1η Ιανουαρίου έως
και την 30η Ιουνίου, το έτος διεξαγωγής της δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της

«Άρθρο 14
Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής
ένωσης
1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης
συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά
σωματεία - μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο
- μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική
Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο
αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο
αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα
να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα
(1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης
διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο
αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει
στη
Γενική
Συνέλευση
αυτοπροσώπως,
απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και
ψηφοφορίας.
2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική
Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό
σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α`
148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3)
προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη
συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της,
συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν
πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8)
τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για
ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές
απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου
αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους
αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον
δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για τους σκοπούς της
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συμμετοχής του σωματείου σε επίσημες αθλητικές
διοργανώσεις του πρώτου εδαφίου. Για τους σκοπούς
της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι
όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό
πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές
διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο
από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από
την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων
που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και
διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας.
Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου,
σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων
ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή
του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή
αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη
απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.
Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης
και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης,
θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της
παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές
διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα
88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης
και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως
δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου
της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να
προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του
δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και
ψήφου σε αυτήν.».
2.
Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999,
περί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Γενικής
Συνέλευσης αθλητικής ένωσης, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «Η
πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση» αντικαθίσταται
από τη φράση «Η πρόσκληση για την τακτική Γενική
Συνέλευση» και προστίθεται προθεσμία είκοσι πέντε
(25) πλήρων ημερών για τη δημοσίευση της
πρόσκλησης για τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, β) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «πριν
από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης»
αντικαθίσταται από τη φράση «πριν από την ημέρα
σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είκοσι
(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης», γ) στο
τέταρτο εδάφιο η φράση «πριν από τη Γενική
Συνέλευση» αντικαθίσταται από τη φράση «πριν από
την τακτική Γενική Συνέλευση και οκτώ (8) πλήρεις
ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση», δ)
προστίθεται νέο έκτο εδάφιο, και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση
δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν

παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι
όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό
πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές
διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο
από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από
την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων
που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και
διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας.
Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου,
σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων
ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή
του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή
αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη
απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.
Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης
και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης,
θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της
παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές
διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα
88 ή 101 AΚ κατά της περί αποβολής του απόφασης και
το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως
δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου
της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να
προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του
δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και
ψήφου σε αυτήν.
3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση
δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν
από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα
της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής
συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής
ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην
επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός
επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του
άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148). Το
αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του
καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει
επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν
συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.
4. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της
αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού
σωματείου - μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να
εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει
αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η
απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να
εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά
και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού
σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της
υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της
εφορευτικής επιτροπής.
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από τη διεξαγωγή της και για την έκτακτη Γενική
Συνέλευση είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από
τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της
αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην
επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός
επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του
άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148). Το αργότερο
δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική
Γενική Συνέλευση και οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν
από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της
επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται
ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο
κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο
αναμορφώνεται. Μεταγενέστερες της ημερομηνίας
υποβολής του καταλόγου προς επικύρωση από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγγραφές ή
διαγραφές σωματείων δεν ασκούν επιρροή στο κύρος
του εκλογικού καταλόγου.».
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, περί
των κυρώσεων που επιβάλλονται στα μέλη του
Διοικητικού
Συμβουλίου
αθλητικής
ένωσης,
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6
διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης
που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου
καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση,
διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε
φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν
του αξιώματός τους κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ.
9 του άρθρου 3. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά
παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού,
αρνούνται σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με
δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της μη
εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό
πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη καταστατικών οργάνων. Αν πρόκειται για
Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα
προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του
απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν
σε καταστατικό όργανο της ένωσης.».

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των
καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται
από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας
προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο
Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός
αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση
κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό
Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το
σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα
υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και
ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου
5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής
ένωσης με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων
υποψήφιων
προέδρων,
η
ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν
κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου
ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του
πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5.

6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης
που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου
καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση,
διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε
φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν
του αξιώματός τους κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ.
9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση
αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο
πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού
Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο
της ένωσης.
7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό
κάθε αθλητικής ένωσης ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα
που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία
σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των
οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν
γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.»
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Άρθρο 45
Συμμετοχή εκπροσώπων αθλητών και προπονητών
σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 2725/1999
Στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
περί της συμμετοχής εκπροσώπων αθλητών και
προπονητών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, προστίθεται νέο
έβδομο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας
συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1)
εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και
ένας
(1)
εκπρόσωπος
των
εν
ενεργεία
προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική
ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός
αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των
αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται
με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των
αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και
αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό
συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Ο
εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο
αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του
σωματείου των προπονητών/προπονητριών του
αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί
τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι
προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο
Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Ο αριθμός των
αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και
στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται
κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει
εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η θέση αυτή
καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά
σταυρών προτίμησης, υποψήφιο σύμβουλο. Αν, εκτός
του εκπροσώπου των αθλητών / αθλητριών, στο Δ.Σ.
μετέχει
και
εκπρόσωπος
των
προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα
αιρετά μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. Οι εκπρόσωποι των
αθλητών και των προπονητών δεν επιτρέπεται να
καταλάβουν θέση αντιπροέδρου, γραμματέα ή ταμία
στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Στο Δ.Σ. της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν,
χωρίς
δικαίωμα
ψήφου,
καλούμενοι
στις
συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της
Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και
της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου
Ελλάδος.».
Άρθρο 47
Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 2725/1999

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας
συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1)
εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών / αθλητριών και
ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών /
προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία
καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους
άθλησης. Ο εκπρόσωπος των αθλητών / αθλητριών και
ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του
σωματείου των αθλητών / αθλητριών του αντίστοιχου
αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο,
έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της
ομοσπονδίας. Ο εκπρόσωπος των προπονητών /
προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των προπονητών /
προπονητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν
έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό
συσταθεί, οι προπονητές / προπονήτριες δεν
εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας.
Ο αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται
στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας,
προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό
συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητών / αθλητριών. Η
θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα,
κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιο
σύμβουλο. Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών /
αθλητριών, στο Δ.Σ. μετέχει και εκπρόσωπος των
προπονητών / προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα
αιρετά μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι
εκπρόσωποι
του
Πανελλήνιου
Συνδέσμου
Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας
Διαιτητών
Ποδοσφαίρου
Ελλάδος
και
της
Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.

«Άρθρο 24
Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών
ομοσπονδιών»
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Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
περί των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών
αθλητικών ομοσπονδιών, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση
«εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των καταστατικών οργάνων» αντικαθίσταται
από τη φράση «εφαρμόζονται ανάλογα και στις
Γενικές Συνελεύσεις αθλητικής ομοσπονδίας» και β)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14
εφαρμόζονται ανάλογα και στις Γενικές Συνελεύσεις
αθλητικής ομοσπονδίας.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14 και με
βάση το έτος της κατ’ άρθρο 28 χορήγησης της ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης, δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας
έχουν: α) τα σωματεία που φέρουν μόνο ειδική
αθλητική αναγνώριση, αν η Γενική Συνέλευση
διεξάγεται εντός του ίδιου ή του αμέσως επόμενου
έτους, και β) τα σωματεία που φέρουν ειδική αθλητική
αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο
αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.
4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά το ένα (1)
από τα δύο (2) προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης
έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της,
συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν
η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός του μεθεπόμενου
έτους.».

1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας,
ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη
υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με
αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι
μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων
ενώσεων - μελών της. Κάθε σωματείο - μέλος της
ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης
εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο
αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και
ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και
εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο
ψήφο στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο
αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει
στη
Γενική
Συνέλευση
αυτοπροσώπως,
απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και
ψηφοφορίας.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14
εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής
ομοσπονδίας.
3. Αν υφίστανται υποκείμενες αθλητικές ενώσεις, η
Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας μπορεί
να αποφασίσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων - μελών της. Στην
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών
οργάνων της αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγονται
ταυτόχρονα μόνο στις έδρες των υποκείμενων
αθλητικών ενώσεων. Για τη συγκρότηση τόσο των
επιμέρους εφορευτικών επιτροπών, όσο και της
κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που λειτουργεί στην
έδρα της ομοσπονδίας, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ.
5 του άρθρου 14. Πλην των δικαστικών αντιπροσώπων,
τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη, τόσο των κατά τόπους
εφορευτικών επιτροπών όσο και της κεντρικής
εφορευτικής επιτροπής, με ισάριθμα, σε κάθε
περίπτωση, αναπληρωματικά, εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας, κατά τη
συνεδρίαση στην οποία ελήφθη η απόφαση του
πρώτου εδαφίου. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή
συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από τις κατά τόπους
ενώσεις - μέλη της ομοσπονδίας και εκδίδει τα τελικά
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων μπορούν να
παρίστανται και να παρακολουθούν τη διαδικασία
εκπρόσωποι των υποψηφίων.
4. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των
οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό
κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους
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θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη
διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης
αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή
αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση
της ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών
ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως
προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για
ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους
ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που
συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω
νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.
6. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της
Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της
διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά
οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν
παρεκκλίνουν του παρόντος, πλην του χρόνου
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς τον οποίον ο
νόμος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής
ρύθμισης.»
Άρθρο 48
Κανονισμοί – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2725/1999

Άρθρο 27
Κανονισμοί

Στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των
κανονισμών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας, επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο τέταρτο
εδάφιο, β) τροποποιείται το παλαιό τέταρτο εδάφιο,
ώστε οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους να
υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο
για τον αθλητισμό Υπουργό, κατόπιν υποβολής τους,
με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της
ομοσπονδίας, εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή
τους από τη γενική συνέλευση, γ) προστίθενται δύο
νέα εδάφια στο τέλος του άρθρου, και το άρθρο 27
διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 27
Κανονισμοί
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει
η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής
ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου
κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για
όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη
διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που
υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω
κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς
Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι
υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις
αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της
οικείας ομοσπονδίας. Η αθλητική ομοσπονδία οφείλει
να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον τους εξής
επτά (7) κανονισμούς: α) αγώνων, β) εθνικών ομάδων,

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει
η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής
ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου
κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για
όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη
διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που
υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω
κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς
Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι
υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις
αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της
οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι
τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας
από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Μετά
την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία της υποβολής του προς έλεγχο
νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό
Υπουργό, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί
νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού
διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να
τροποποιηθούν,
να
συμπληρωθούν
ή
να
εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων
νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία
ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αν η
ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο ( 2) μηνών
από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό
Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της
τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν
παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί
αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η
ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο
αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να
ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της.».
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γ) εγγραφών και μεταγραφών, δ) πειθαρχικού, ε)
δεοντολογίας, στ) αντιντόπινγκ και ζ) διαιτησίας. Οι
κανονισμοί του τέταρτου εδαφίου και οι
τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας
από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, στον
οποίο υποβάλλονται με ευθύνη του διοικητικού
συμβουλίου της ομοσπονδίας εντός τριών (3) μηνών
από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση. Μετά
την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία της υποβολής του προς έλεγχο
νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό
Υπουργό, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί
νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού
διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να
τροποποιηθούν,
να
συμπληρωθούν
ή
να
εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων
νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία
ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αν η
ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο (2) μηνών
από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό
Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της
τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν
παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί
αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η
ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο
αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να
ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Το
διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας, το
οποίο δεν υποβάλλει εντός της προθεσμίας του
πέμπτου εδαφίου στον αρμόδιο για τον αθλητισμό
Υπουργό κανονισμό από τους παρατιθέμενους στο
τέταρτο εδάφιο προς έλεγχο νομιμότητας, κηρύσσεται
αυτοδικαίως έκπτωτο. Για την έκπτωση εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)».
Άρθρο 50
Προπονητής – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 άρθρου
31 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)
περί των απαραίτητων δικαιολογητικών για την
αναγγελία προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της
άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2,
ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο, β) στο
δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ.
2, η φράση «συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή
του» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδευόμενο
από επίσημη μετάφρασή του», γ) στην υποπερ. αη) της
περ. α) της παρ. 2 μετά τη φράση «δίπλωμα
εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών»,

«Άρθρο 31
Προπονητής Εξουσιοδοτικές διατάξεις
«1. α) Κατά την έννοια του παρόντος νόμου
προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης είναι ο
επαγγελματίας που αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό
επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την
προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της
αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την
ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.
β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή
επιτρέπεται μόνο στον επαγγελματία, ο οποίος,
κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει
ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο
ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη
Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η
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προστίθεται η φράση «, από το οποίο θα προκύπτει
κατ’ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.», δ) στο τέλος του
δευτέρου εδαφίου στην περ. β της παρ. 2 περί της
εγγραφής του δικαιούχου άσκησης επαγγέλματος
προπονητή, προστίθεται η φράση «και στον οικείο
σύνδεσμο προπονητών, εφόσον υπάρχει τέτοιος.», ε)
στην παρ. 2 προστίθεται περ. γ) και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του
επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή
Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή
δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της
αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και
αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της
Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή
αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής
ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α` 193) ή
ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με
ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή
δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 4 του
άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον
αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει
αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον
αντίγραφο
του
ξενόγλωσσου
αναλυτικού
προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη
μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,
αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη
καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ.
β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου
και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από
δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς
αντίστοιχων ειδικοτήτων,
αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου
διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,

μέσω

αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών
κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και
στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.
2.α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του
επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή
Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή
δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της
αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και
αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της
Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή
αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής
ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α` 193) ή
ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με
ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή
δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 5 του
άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον
αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει
αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον
αντίγραφο
του
ξενόγλωσσου
αναλυτικού
προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή
μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,
αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη
καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ.
β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου
και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από
δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς
αντίστοιχων ειδικοτήτων,
αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου
διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,

μέσω

αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή
ανώτερου τίτλου σπουδών,
αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας
για το άθλημα του θαλάσσιου σκι, και
αη) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων
βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο
εκπαιδευτικό κέντρο.
β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον
δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο
όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.
3919/2011 (Α` 32), ο δικαιούχος άσκησης
επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό
μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο
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αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή
ανώτερου τίτλου σπουδών,
αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας
για το άθλημα του θαλάσσιου σκι, και
αη) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων
βοηθειών, από το οποίο θα προκύπτει κατ’ ελάχιστον
η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού
απινιδωτή.
β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον
δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο
όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.
3919/2011 (Α` 32), ο δικαιούχος άσκησης
επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό
μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο
προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή
κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η
οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή
κλάδο άθλησης και στον οικείο σύνδεσμο
προπονητών, εφόσον υπάρχει τέτοιος.
γ) Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο
μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιούν τα
δικαιολογητικά των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α)
ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους,
άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο
προπονητών. Ο προπονητής, ο οποίος διαγράφεται
αυτοδικαίως σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο,
επανεγγράφεται στο μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο
των δικαιολογητικών της περ. α) της παρούσας.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.
2725/1999 διαγράφεται η φράση «ή την
επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων» και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα
αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού
απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση με τα
πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής
Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής
Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με
απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη,
με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:
α) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι
υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό
και οι οποίοι ορίζονται μετά από πρόταση του
Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή
Επαγγελματικού Αθλητισμού αντίστοιχα,

προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή
κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η
οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή
κλάδο άθλησης.
3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα
αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού
απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση ή την
επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων με τα πτυχία
σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής
Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η
οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη,
με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:
α) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι
υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό
και οι οποίοι ορίζονται μετά από πρόταση του
Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή
Επαγγελματικού Αθλητισμού αντίστοιχα,
β) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., και
γ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος
ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αυξημένα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την
οικεία αθλητική ομοσπονδία.
4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι
αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι
αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε
κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και
για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα
τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών
κατηγοριών.
Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει για
τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα
του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ.
β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή,
εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική
ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή
(ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό
μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α.,
σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε
κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική
διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για
την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.

5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά
εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει
τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή
περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να
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β) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., και
γ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος
ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αυξημένα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την
οικεία αθλητική ομοσπονδία.».
3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 4 του
άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της
υποχρεωτικής
απασχόλησης
προπονητή,
τροποποιείται
ώστε
να
διευρυνθούν
οι
κατηγορίες/περιπτώσεις των αθλητικών σωματείων
που δεν έχουν την υποχρέωση να απασχολούν
προπονητή και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι
αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι
αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε
κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και
για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα
τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών
κατηγοριών.
Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει α)
για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα
αθλήματα του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, τα
αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τα
αθλήματα του αεραθλητισμού, β) κατά τα δύο πρώτα
έτη από την υπαγωγή ενός αθλήματος σε
αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, για τα
αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα αυτό
και γ) κατά τα δύο πρώτα έτη από την χορήγηση
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική
ομοσπονδία για τα αθλητικά σωματεία-μέλη της.
β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή,
εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική
ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή
(ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό
μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α.,
σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε
κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική
διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για
την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.».

είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να
θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό
σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια
πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας
ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει
υπογραφεί.
6. Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παραβάσεις που
εμπίπτουν στα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 3.
7. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα
σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή
ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με το ως άνω
άρθρο. Αν ο ίδιος αθλητής, ή περισσότεροι του ενός
αθλητές, ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν
μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο
στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου
υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις
που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται
κατά ποσοστό που καθορίζεται με την απόφαση της
περ. δ) της παρ. 12 για καθεμία από τις υπόλοιπες
διακρίσεις. Η παρ. 2α) του άρθρου 15 του ν. 4172/2013
(Α` 167), εφαρμόζεται αναλόγως και στους
προπονητές.
Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης στους οποίους,
εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και
χορογρά-φος, η οικονομική επιβράβευση του
παρόντος επιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη. Αν
στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ.
2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από
ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του
αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής
επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε
περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω
ιδιότητες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον
κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.
8. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος
προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την
αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους
αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την
άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν
ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος ή ατομικού
αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης
επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ` εξαίρεση να
ασκεί το επάγγελμα του προπονητή σε: α) άλλη
αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία
συμμετέχει ως αθλητής, β) ακαδημίες, ή γ) ομάδες
αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής
κατηγορίας. Κατ` εξαίρεση, εν ενεργεία αθλητής
ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης
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επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται να ασκεί το
επάγγελμα του προπονητή.
9. Πέραν της αδειοδότησης από τη Γ.Γ.Α. η άσκηση του
επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην
έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος
περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι
κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή
Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής με
κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο
εργάζεται.
10. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από
ομοσπονδία ή σωματείο απαιτούνται: α) άδεια
άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α., β)
άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής, τα οποία παρέχουν
δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, και γ) υποβολή
δήλωσης με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος και ότι το
υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α., στην οικεία Δ.Ο.Υ., στην
ομοσπονδία και στον Σύνδεσμο Προπονητών ιδιωτικό
συμφωνητικό πρόσληψής του, είναι το μόνο που
αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της
Διεθνούς Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
11. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και
της τοξοβολίας με εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών
και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον
επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα,
απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος
σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι
αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της
οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του
προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο
υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής
δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ` οιονδήποτε
τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από
αυτόν. Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται
κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας
εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία
αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο
εκπαιδευτών.
Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα
της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές
στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών
δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου
αθλήματος εγγεγραμμένο στο παραπάνω μητρώο
εκπαιδευτών με σύμβαση απασχόλησης άνευ
ανταλλάγματος.
12. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού,
καθορίζεται το ύψος του παραβόλου, που κατατίθεται
ως δικαιολογητικό για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της
άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή.
β) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, που
καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο, καθώς και
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κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα σχετικό με την έναρξη και τον τρόπο
λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου προπονητών
της περ. β) της παρ. 1.
γ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού, καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία
της Επιτροπής Ισοτιμιών της παρ. 3, καθώς και τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων
γνωμοδοτεί.
δ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού, καθορίζεται το ποσοστό προσαύξησης του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, καθώς και οι
προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η
διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής
επιβράβευσης της παρ. 7.
ε) Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο
Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα
ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για
τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των
αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας
ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί
οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην
οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση
αυτήν καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης
των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή
από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και
ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών,
καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 51
Επίπεδα προπονητών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
31Α ν. 2725/1999
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 (Α΄
121) περί των επιπέδων προπονητών, επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) στις υποπερ. α) και β) της περ.
Α, καθώς και στις υποπερ. α) και β) της περ. Β, η φράση
«επαγγελματικό ισοδύναμο» αντικαθίσταται από τη
φράση «επαγγελματικά ισοδύναμο», β) στην υποπερ.
β) της περ. Α, η φράση «στο πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας
(TAXIS)» αντικαθίσταται με τη φράση «στο
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ),
εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή
κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης
στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet,», γ) στην
υποπερ. δ) της περ. Α η φράση «πρώην αθλητές που
έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή
χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε

Άρθρο 31Α
Επίπεδα προπονητών Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α`, Β` και Γ`
επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο,
αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους,
ως εξής:
Α. Προπονητές αθλήματος Α` επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της
αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και
αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο
συγκεκριμένο άθλημα,
β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» αντικαθίσταται από τη
φράση «πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν
κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα», δ) στην υποπερ. β) της περ. Β, η φράση
«στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή
θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS)»
αντικαθίσταται από τη φράση «στο πληροφοριακό
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και
θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό
σύστημα taxisnet», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως
εξής:
«1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α`, Β` και Γ`
επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο,
αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους,
ως εξής:
Α. Προπονητές αθλήματος Α` επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της
αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και
αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο
συγκεκριμένο άθλημα,
β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που
έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική
εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία
αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης
εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και
θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό
σύστημα taxisnet,
γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής
προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.) Α` επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου
επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών
της Γ.Γ.Α.,

έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική
εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία
αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης
εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας
(TAXIS),
γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής
προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.) Α` επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου
επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών
της Γ.Γ.Α.,
δ) πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η
νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή
1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως
4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή
γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης
σχολής προπονητών Α` επιπέδου.

«Β. Προπονητές αθλήματος Β` επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής,
που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί
επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το
πιστοποιητικό σπουδών,
β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής,
που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική
εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία
αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης
εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα φορολογίας (TAXIS),
γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής,
που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικά ισοδύναμο από το A.T.E.E.N.
ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει
επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην
κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως
αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας
δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία,
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δ) πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν
κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς
παρακολούθησης σχολής προπονητών Α` επιπέδου.
Β. Προπονητές αθλήματος Β` επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής,
που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί
επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το
πιστοποιητικό σπουδών,
β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής,
που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική
εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία
αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης
εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και
θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό
σύστημα taxisnet,
γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής,
που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως
επαγγελματικά ισοδύναμο από το A.T.E.E.N.
ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει
επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην
κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως
αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας
δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία,
δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των
περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή
αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής
Προπονητών της Γ.Γ.Α..
Γ. Προπονητές αθλήματος Γ` επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:

δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των
περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή
αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής
Προπονητών της Γ.Γ.Α..».

Γ. Προπονητές αθλήματος Γ` επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των
περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή
αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής
Προπονητών της Γ.Γ.Α.,
β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή
αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής
του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α`
254) με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση
στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της
περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.
4186/2013 (Α` 193), που εκδίδεται από τον Εθνικό
Οργανισμό
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή,
εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή
Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ.
αποφοίτησης.
2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος
προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου
τους ως εξής:
α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος
προπονητή Α` επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη
Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων
Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή
ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως
ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και
αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου
και οι προπονητές Β` και Γ` επιπέδου.
β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος
προπονητή Β` επιπέδου απασχολούνται σε
οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία,
καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α`
επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου
και οι προπονητές Γ` επιπέδου.
γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος
προπονητή Γ` επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί
προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι
προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι
προπονητές Β` επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι
προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες
που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα
πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.
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α) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ`
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των
περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή
αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής
Προπονητών της Γ.Γ.Α.,
β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή
αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής
του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α` 254)
με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο
άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της περ.
στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α`
193), που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν
αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση
Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ.
αποφοίτησης.».
Άρθρο 52
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών – Βετεράνοι
αθλητές – Τροποποίηση παρ. 1 και παρ. 3Α
άρθρου 33 ν. 2725/1999
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄121)
περί της εφαρμογής του άρθρου 33 για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις αθλητών σε αθλητές που δεν
αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών
αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη
Εταιρεία, προστίθεται προσδιορισμός της έννοιας των
βετεράνων αθλητών, ώστε το άρθρο να εφαρμόζεται
και σε αυτούς και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα
αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε
Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και σε βετεράνους
αθλητές, ήτοι όσους έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό
όριο που αναφέρεται στους κανονισμούς της οικείας
ομοσπονδίας, οι οποίοι διαθέτουν υποχρεωτικά
δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας αθλητή
και υπάγονται στους κανονισμούς του άρθρου 27 της
οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.».
2. Στην παρ. 3Α του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί
του ηλικιακού ορίου για την έκδοση δελτίου αθλητή,
προστίθεται στο πρώτο εδάφιο η λέξη «ανώτατο» και
η παρ. 3Α διαμορφώνεται ως εξής:
«3Α. Κάθε ανώτατο ηλικιακό όριο, που προβλέπεται
από κανονισμό αθλητικής ομοσπονδίας για την

3. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, τα
επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών
αναλόγως του επιπέδου τους καθορίζονται από την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.),
σύμφωνα με τη Σύμβαση Προπονητικής UEFA - Ε.Π.Ο.,
καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών
Ποδοσφαίρου.
4. Οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών
προπονητών της αλλοδαπής εντάσσονται στην
κατηγορία που αποφασίζει η Επιτροπή Ισοτιμιών της
παρ. 3 του άρθρου 31.
5. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε
άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του
παρόντος.»

«Άρθρο 33 ν.2725/1999
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα
αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε
Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85
του παρόντος νόμου, η αγωνιστική δραστηριότητα των
αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής
αθλητικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες
παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία,
ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για
την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας,
δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος
νόμου. Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων
καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του
σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίζονται σε
σωματεία που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών
αθλημάτων, ανδρών και γυναικών, δύνανται να
υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής
αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο κατατίθεται στην
οικεία αθλητική ομοσπονδία. Ο αθλητής ή η αθλήτρια
υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μόνο για τον
κίνδυνο ατυχήματος καταβάλλοντας την εισφορά
ύψους ένα τοις εκατό (1%) της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 2217/1994 (Α` 83). Η ασφάλιση
πραγματοποιείται για είκοσι πέντε (25) ημέρες τον
μήνα, για όλη την αγωνιστική περίοδο, ανεξάρτητα
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έκδοση δελτίου αθλητή είναι ανίσχυρο. Ερασιτέχνης
αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το
αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε
άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο
του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου
συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας
του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου
περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη
διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ως προς
τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας
αποζημίωσης
κατάρτισης,
τις
προϋποθέσεις
καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που
δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και
οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι
ρυθμίσεις του κανονισμού μεταγραφών της οικείας
ομοσπονδίας. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, αν
πρόκειται για ερασιτέχνη αθλητή ή αθλήτρια τμήματος
ή ομάδας υποδομής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυμη
Εταιρεία (Α.Α.Ε.).».
3. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί
της υποχρεωτικής πιστοποίησης της υγείας των
αθλητών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο
πρώτο εδάφιο προστίθεται αναφορά στην υποχρέωση
έκδοσης δελτίων αθλητικής ιδιότητας, β) προστίθεται
νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως
εξής:
«9. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η
πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι
υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η
πιστοποίηση
αυτή
δίδεται
μόνο
κατόπιν
συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες
προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου
Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή
απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας
προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία
αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται
στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη
θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου
ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές
Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και
του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση
πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας
υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως
προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις
και αγώνες.
Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της
προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από
ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή
από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το

από τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση, που
κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ασφάλισης ο
αθλητής δεν καλύπτεται για παροχές ασθένειας σε
είδος, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη ασφάλιση, τα
ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται και για τον κίνδυνο
αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι
προβλεπόμενες
για
την
περίπτωση
αυτήν
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο
και τον αντισυμβαλλόμενό του κατά την ισχύουσα
αναλογία. Η εξαίρεση από τις εισφορές για παροχές σε
είδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 89, ισχύει
και για τους αθλητές και τις αθλήτριες του τέταρτου
εδαφίου.
3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του
παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο
χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και
τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές
επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή
δύο (2) μεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, με
εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του
εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη
μεταγραφική
περίοδος.
Η
διάρκεια
κάθε
μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.
Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των
μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι
προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης
σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας,
μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για
επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του,
λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω
από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή
αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας
της ειδικής αναγνώρισής του. Η συμφωνία
μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο
με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με
οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση
του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί
το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον
αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη
φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων
Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων. Οι ανωτέρω
Κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για
εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται
να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την
κατά νόμο έγκρισή τους.
3Α. Κάθε ηλικιακό όριο, που προβλέπεται από
κανονισμό αθλητικής ομοσπονδίας για την έκδοση
δελτίου αθλητή είναι ανίσχυρο. Ερασιτέχνης αθλητής
ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό
σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο
σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του
ημερολογιακού
έτους
εντός
του
οποίου
συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας
του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου
περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη
διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ως προς
τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας
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Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού
τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε
ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που
διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού
ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα
κοινή υπουργική απόφαση.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο
και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον
αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής
εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών
Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση
συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή
αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική
Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή,
γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ)
αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η)
ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή
ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα
(προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή,
ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που
ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική
απόφαση.
Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός
(1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν
να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να
μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών
σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των
καρτών υγείας των αθλητών τους.
Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας,
καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών
γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.
Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της
κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά
ετησίως.».

αποζημίωσης
κατάρτισης,
τις
προϋποθέσεις
καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που
δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και
οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι
ρυθμίσεις του κανονισμού μεταγραφών της οικείας
ομοσπονδίας. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, αν
πρόκειται για ερασιτέχνη αθλητή ή αθλήτρια τμήματος
ή ομάδας υποδομής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυμη
Εταιρεία (Α.Α.Ε.).
4. Επιτρέπεται σε αθλητή ατομικού ή ομαδικού
αθλήματος να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή
διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους
τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους
κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της
Δ.Ο.Ε. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου
απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική
ομοσπονδία και με μέριμνά της να κατατεθούν στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν δεν συντρέχει μια από τις
προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν
παράγουν έννομα αποτελέσματα.
5. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι
ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που
αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό του
άρθρου 27 του παρόντος νόμου, με ποινή
αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας,
των πρωταθλημάτων και του κυπέλου και στερείται τις
κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας. Αθλητής που
τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του
στην εθνική ομάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους
παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των
τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών.
6. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε
κανονισμούς
της
Δ.Ο.Ε.
σχετικά
με
τη
φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την
οικεία αθλητική ομοσπονδία ή την αντίστοιχη
παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί
φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές
της ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους
παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις
τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά
πρωταθλήματα
τοπικού,
περιφερειακού
ή
πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς
ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή
ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν:
α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και
ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με
άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι
κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του
άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014
(Α` 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή
δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης
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χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη Χώρα είτε ως
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες
διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου
εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους
και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν
τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι
κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη
αντίστοιχα:
α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,
β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε.,
γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση
άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή
της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α` 80)
αντίστοιχα και
δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας
ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).
8. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που
δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική
ομοσπονδία.
9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι
υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η
πιστοποίηση
αυτή
δίδεται
μόνο
κατόπιν
συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες
προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου
Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή
απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας
προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία
αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται
στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη
θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου
ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές
Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και
του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση
πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας
υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως
προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις
και αγώνες.
Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της
προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από
ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή
από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού
τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε
ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που
διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού
ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα
κοινή υπουργική απόφαση.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο
και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
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Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον
αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής
εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών
Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση
συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή
αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική
Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή,
γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ)
αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η)
ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή
ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα
(προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή,
ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που
ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική
απόφαση.
Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός
(1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν
να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να
μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών
σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των
καρτών υγείας των αθλητών τους.
Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας,
καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών
γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.
10. Αθλητής ερασιτεχνικού σωματείου που
μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη
συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει
στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναμη του
αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη
μεταγραφή του.»

Άρθρο 53
Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποίηση παρ. 8
άρθρου 34 ν. 2725/1999
Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)
περί της εισαγωγής των αθλητών που κατακτούν 1η
έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή
1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών,
εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν
παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που
καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα
νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, σε οποιαδήποτε Σχολή ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου
προστίθεται η φράση «,με την προϋπόθεση ότι έχουν
τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις
εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», β)
διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, γ) τροποποιούνται το
τρίτο και το τέταρτο εδάφιο ως προς το

Παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999
Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές
8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς
ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη
σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων
ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που
επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα
ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές
ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε
αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που
ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση
αυτή είναι να έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει
συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες
επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές,
χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας,
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παραπεμπόμενο εδάφιο, δ) στο τέταρτο εδάφιο της
υποπερ. δ) της περ. 6 του εβδόμου εδαφίου, η φράση
«συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό
(50%) των αγώνων» αντικαθίσταται από τη φράση «σε
περισσότερους από τους μισούς αγώνες», ε) στο
πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου
εδαφίου η λέξη «Μαθητικούς» διαγράφεται, στ) στο
πρώτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου η
φράση «των σχολείων ως σωματείων» αντικαθίσταται
από τη φράση «των σχολικών ομάδων ως σωματείων»,
ζ) στο τρίτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου
διαγράφεται η φράση «και δεύτερο», και η παρ. 8
διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς
ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη
σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων
ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που
επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα
ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές
ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε
αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που
ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο
σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε
ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως
8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών,
νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η
έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών
- γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια
Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη
σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή
ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων
ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ` υπέρβαση
του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη
της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο
πρώτο εδάφιο της παρούσας.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής
διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών
και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής
όσων ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, στις
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν
μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των
πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους

μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού
δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με
βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον
παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το
σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα
επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως
8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών,
νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η
έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών
- γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια
Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη
σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή
ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων
ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ` υπέρβαση
του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη
της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο
δεύτερο εδάφιο της παρούσας.
«Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής
διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών
και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής
όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας,
στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν
μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των
πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους
που ισχύουν για τους υποψηφίους της κατηγορίας
τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα)
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε.
του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια
περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση
συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το
εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του
τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος,
σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Για τη
συνδρομή της περ. β΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά
περίπτωση, του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013, ανάλογα
με το ποιος είναι ο μικρότερος. Το σύνολο των μορίων
των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα από
προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει
από τη βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:»

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό
(30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι.
2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό
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που ισχύουν για τους υποψηφίους της κατηγορίας
τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα)
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε.
του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια
περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση
συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το
εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του
τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος,
σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Για τη
συνδρομή της περ. β΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά
περίπτωση, του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013, ανάλογα
με το ποιος είναι ο μικρότερος. Το σύνολο των μορίων
των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα από
προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει
από τη βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:
1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό
(30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι.
2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό
(30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι.

(30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων
- κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση
παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται
25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων,
παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για
εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και
15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα
τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή
ή τμήμα Α.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, ή για την
επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις
εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20%
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών,
εφήβων - νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό
(30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και
20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων
- κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση
παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται
25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται
προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων,
παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για
εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες,
παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και
15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα
τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή
ή τμήμα Α.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, ή για την
επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων -

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι.
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή
αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές
ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να
αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι
προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες
διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
παρόντος.
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κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις
εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20%
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών,
εφήβων - νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό
(30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και
20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται
προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες,
παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι.
5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι.
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή
αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές
ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να
αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι
προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες
διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
παρόντος.
5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς
αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%)
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.,
6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις
εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις
εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις
εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς
αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%)
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.,
6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις
εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις
εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις
εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει
πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των
κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό
προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη
σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την
αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη
κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην
παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών
αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι
(6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική
αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση
διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη
διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον
σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου
για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην
αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών
από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε
διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος
που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον
παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά
αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή
τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των
αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός
αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της
ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις
εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων
κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του
αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/τριών να
συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον
προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου
εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως
επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό
υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης
μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο
από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται
στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη
μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό
άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος
που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας
παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης
ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε
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δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει
πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των
κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό
προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη
σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την
αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη
κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην
παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών
αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι
(6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική
αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση
διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των
κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη
διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον
σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου
για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην
αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών
από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε
διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος
που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον
παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά
αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε
περισσότερους από τους μισούς αγώνες της
διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των
συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της
να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του
αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του
αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος,
δικαιουμένων αθλητών/τριών να συμμετάσχουν στη
διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των
ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται
στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη
μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή
μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το
δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της
ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην
αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν
πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα
ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους
κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και
της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας,
διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2)
αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική
αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για
εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται
προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι
τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό
(4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν

δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας
να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική
αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)
προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για
εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται
προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι
τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό
(4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν
για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους
αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων,
για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των
σχολείων ως σωματείων.
Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η
νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς
αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα
προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά
προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε
άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία
ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού.
Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες,
που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις
αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας,
εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των
εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις
εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των
εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά
τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να
ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο
οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα
εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την
ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η
διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν
αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον
τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου
αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και
προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί
την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν
στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7,
γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη
ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο
ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν
το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της
ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν
μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση
στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να
υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή
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για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους
αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων,
για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των
σχολικών ομάδων ως σωματείων.
Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η
νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες όσο και
σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά
τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του
μεγαλύτερου ποσοστού.
Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο
της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν
κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις
αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας,
εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των
εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις
εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των
εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει
εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια
Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των
κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων
γυναικών, εφήβων - νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε
Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον
τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να
μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο
πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό
ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την
αθλητική
του
δραστηριότητα.
Απαραίτητη
προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο
αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς
διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως,
ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας,
αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο,
Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή
αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά
τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να
ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο
οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα
εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την
ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η
διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν
αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον
τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου
αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και
προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί
την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν
στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7,
γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη
ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο
ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν
το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της
ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν
μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση
στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να
υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει
εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια
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Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των
κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων
γυναικών, εφήβων - νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε
Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον
τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να
μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο
πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό
ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την
αθλητική
του
δραστηριότητα.
Απαραίτητη
προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο
αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς
διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως,
ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας,
αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο,
Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή
αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.».
Άρθρο 54
Κώλυμα συμμετοχής στη διοίκηση Ανώνυμης
Αθλητικής Εταιρείας λόγω πειθαρχικής ποινής Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 74 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 74 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί του
Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρικής χρήσης της
αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάφιο της παρ. 1
τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη,
β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται ως προς
τη συνολική ποινή η οποία δεν επιτρέπεται να έχει
επιβληθεί σε πρόσωπο, ώστε να γίνει μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης
εταιρείας και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 74
Διοικητικό Συμβούλιο - Εταιρική χρήση
1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο έχει
δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. της
εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προβλέπεται
υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α.Ε. και τελεί
υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό
σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση
της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα. Για τη
διαμόρφωση της σχετικής καταστατικής ρήτρας
αρκούν τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος Δ.Σ. αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας πρόσωπο στο οποίο έχει

Άρθρο 74
Διοικητικό Συμβούλιο - Εταιρική χρήση
1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο έχει
δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. της
εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προβλέπεται
υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α Ε. και τελεί υπό
την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο
διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε.
και άλλα αθλητικά τμήματα. Για τη διαμόρφωση της
σχετικής
καταστατικής
ρήτρας
αρκούν
τα
προβλεπόμενα από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος Δ.Σ. αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας πρόσωπο στο οποίο έχει
επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε μορφής
πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2)
τουλάχιστον φορές μέσα σε δύo (2) συνεχή έτη και με
συνολική ποινή τουλάχιστον τεσσάρων
(4) μηνών, για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος
νόμου ή της αθλητικής γενικά νομοθεσίας. Το κώλυμα
της παρούσας παραγράφου ισχύει κάθε φορά για μια
πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής.
Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό
αξίωμα, το κώλυμα αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής.
3. Η κατά το καταστατικό της εταιρείας θητεία των
μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6)
έτη. Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι
επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.
4. Η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 63 του παρόντος
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επιβληθεί
τελεσίδικα
οποιασδήποτε
μορφής
πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2)
τουλάχιστον φορές μέσα σε δύo (2) συνεχή έτη και με
συνολική ποινή τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών, για
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος νόμου ή της
αθλητικής γενικά νομοθεσίας. Το κώλυμα της
παρούσας παραγράφου ισχύει κάθε φορά για μια
πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής.
Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό
αξίωμα, το κώλυμα αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής.

νόμου. Ειδικά η πρώτη, μετά τη σύσταση της εταιρείας,
χρήση διαρκεί έως το τέλος της επόμενης, του χρόνου
ίδρυσης, χρήσης.

3. Η κατά το καταστατικό της εταιρείας θητεία των
μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6)
έτη. Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και
ελευθέρως ανακλητά.
4. Η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 63 του παρόντος
νόμου. Ειδικά η πρώτη, μετά τη σύσταση της εταιρείας,
χρήση διαρκεί έως το τέλος της επόμενης, του χρόνου
ίδρυσης, χρήσης.».
Άρθρο 55
Αποζημίωση δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών
- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 127 ν. 2725/1999
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν.
2725/1999 (Α’ 121) περί των θεμάτων κοινής
στέγασης,
γραμματειακής
και
επιστημονικής
υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των
επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α, η
φράση «τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού»
αντικαθίσταται από τη φράση «τα έξοδα του τακτικού
προϋπολογισμού» και το άρθρο διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 127
Στέγαση - γραμματειακή υποστήριξη - λειτουργία
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από
πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του
Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την
οργάνωση και λειτουργία του.

Άρθρο 127
Στέγαση - γραμματειακή υποστήριξη - λειτουργία
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από
πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του
Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την
οργάνωση και λειτουργία του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης,
γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των
δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των
άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α. Κατά παρέκκλιση
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α` 176), η
αποζημίωση των μελών των παραπάνω δικαιοδοτικών
οργάνων και επιτροπών και των γραμματέων τους
καθορίζεται για το σύνολο της θητείας τους με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
και Αθλητισμού και βαρύνει τα έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού
της
Γενικής
Γραμματείας
Αθλητισμού.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης,
γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των
δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των
άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α. Κατά παρέκκλιση
του άρθρου 21 του ν. 2725/1999 (Α` 176), η
αποζημίωση των μελών των παραπάνω δικαιοδοτικών
οργάνων και επιτροπών και των γραμματέων τους
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καθορίζεται για το σύνολο της θητείας τους με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
και Αθλητισμού και βαρύνει τα έξοδα του τακτικού
προϋπολογισμού
της
Γενικής
Γραμματείας
Αθλητισμού.».
Άρθρο 56
Έναρξη ισχύος παρ. 4 άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου
31Α ν. 2725/1999 - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 140
ν. 2725/1999
Η παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
περί της έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 2725/1999,
τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος της παρ. 4
του άρθρου 31, περί της υποχρέωσης απασχόλησης
προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, περί της
απασχόλησης προπονητή αναλόγως του επιπέδου
άδειας άσκησης επαγγέλματος, και η παρ. 5
διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την
υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2
του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή
αναλόγως
του
επιπέδου
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος, αρχίζει από την 1η.7.2024.».

«Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί
μέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 8 αρχίζει την 1η.8.2022.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει
από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από
τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024
(Παρίσι).
4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς το
δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπου των εν ενεργεία
προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει
από την 1η.1.2022.
5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την
υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2
του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή
αναλόγως
του
επιπέδου
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο
2022-2023.
6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το
δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών ερασιτεχνών
αθλητών αρχίζει από την 1η.1.2022.».

Άρθρο 59
Υπομητρώα μητρώου αθλητικών φορέων –
Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4373/2016
1. Στην υποπερ. 7 της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 24
του ν. 4373/2016 (Α΄49), περί δημιουργίας μητρώου
φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η αναφορά
στον νομό αντικαθίσταται με αναφορά στην
περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα, η αναφορά
στο δημοτικό διαμέρισμα αντικαθίσταται με την
αναφορά σε δημοτική κοινότητα και η περ. Α της παρ.
1 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 24 ν. 4373/2016
Δημιουργία μητρώου φορέων
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων (αθλητικών
σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών κ.λπ.), η
κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Α. Στοιχεία
πληροφορίες:

ταυτότητας

φορέα

και

γενικές

1. Η πλήρης επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του.
«Α. Στοιχεία ταυτότητας φορέα και γενικές
πληροφορίες:
1. Η πλήρης επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του.

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία
υπάγεται ο φορέας.

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
4. Το έτος ίδρυσης.
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3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία
υπάγεται ο φορέας.

5. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός.

4. Το έτος ίδρυσης.

6. Το ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και οι
τροποποιήσεις.

5. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός.

7. Ο νομός, ο δήμος, η δημοτική ενότητα και το
δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο εδρεύει ο φορέας.

6. Το ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και οι
τροποποιήσεις.

8. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης εφόσον ο φορέας έχει ήδη
αναγνωριστεί.

7. Η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος, η
δημοτική ενότητα και η δημοτική κοινότητα, στην
οποία εδρεύει ο φορέας.
8. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης εφόσον ο φορέας έχει ήδη
αναγνωριστεί.».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016,
περί δημιουργίας μητρώου φορέων Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, προστίθεται παρ. 1Α, ως
εξής:
«1Α. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων της
παρ. 1 αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ) του άρθρου 22
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) με διαβαθμισμένη
πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί
ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της
συνεργασίας και δικτύωσης των μελών του και των
εξής υπομητρώων, τα οποία τηρούνται στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού:

Β. Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου,
Διοίκησης και νόμιμου εκπροσώπου:

οργάνων

1. Η ημερομηνία εκλογής του τελευταίου Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Το όνομα, το επώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου και ο ΑΜΚΑ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου με την αντίστοιχη ιδιότητα κάθε μέλους.
3. Το όνομα και το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου
και την ιδιότητα αυτού.
4. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών.
5. Ο αριθμός των ενεργών μελών.
6. Ο αριθμός των ατόμων που προσφέρουν αμισθί
εθελοντική υπηρεσία στο φορέα.
7. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται από το
φορέα με αμοιβή και με οποιαδήποτε μορφή
απασχόλησης (π.χ. συμβάσεις εργασίας ή έργου).
Γ. Στοιχεία επικοινωνίας:
1. Διεύθυνση έδρας του φορέα.

α) Υπομητρώο αθλητών, στο οποίο εγγράφονται οι
αθλητές με ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, τα
στοιχεία των οποίων προκύπτουν από τα τηρούμενα
αρχεία της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και

2. Διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεών του,
καθώς και παραχωρητήριο ή μισθωτήριο αυτών.

β) Υπομητρώο προπονητών, στο οποίο εγγράφονται οι
προπονητές αθλημάτων, οι οποίοι, κατόπιν σχετικής
αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), λαμβάνουν ατομικό αριθμό
μητρώου».

4. Τηλέφωνα επικοινωνίας.

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, περί
των πρόσθετων στοιχείων που απαιτείται να
καταχωρίζονται για την εγγραφή στο μητρώο
αθλητικών φορέων και σχετικών θεμάτων,
προστίθεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στους
εξουσιοδοτούμενους
Υπουργούς,

1. Αθλήματα που καλλιεργεί με ειδική αθλητική
αναγνώριση.

3. Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας του
φορέα.

5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Ιστοσελίδα.
Δ. Δραστηριότητα του φορέα:

2. Αθλήματα που καλλιεργεί χωρίς ειδική αθλητική
αναγνώριση.
3. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, αριθμό δελτίου και
αριθμό φορολογικού μητρώου αθλητών, προπονητών
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συμπληρώνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται
τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτείται να
καταχωρίζονται για την εγγραφή, κάθε θέμα σχετικό
με την τροποποίηση των ως άνω στοιχείων του
μητρώου αθλητικών φορέων, καθώς και τα στοιχεία
που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή
στα συνδεδεμένα υπομητρώα.».

και βοηθητικού προσωπικού ανά άθλημα που
καλλιεργεί.
4. Υπερκείμενες ενώσεις στις οποίες είναι μέλος.
5. Υπερκείμενες Ομοσπονδίες στις οποίες είναι μέλος.
6. Αγώνες στους οποίους συμμετέχει, αθλητές που
συμμετείχαν, αποτελέσματα, διακρίσεις και άλλες
δραστηριότητες. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται εντός
δέκα (10) ημερών από το πέρας των διοργανώσεων.
7. Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριότητας (τοπική,
περιφερειακή, πανελλαδική, ευρωπαϊκή, διεθνής).
8. Χρονική εμβέλεια δραστηριότητας
περιοδική, περιστασιακή κ.λπ.).

(ετήσια,

9. Κοινό στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (ηλικίες,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ΑΜΕΑ, ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, κ.λπ.).
Ε. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.
1. Αριθμό φορολογικού μητρώου
εκκαθαριστικά σημειώματα.

και

ετήσια

2. Πηγές εσόδων ( εισφορές μελών, δωρεές, χορηγίες,
επιχορηγήσεις κ.λπ.).
3. Περιουσιακά στοιχεία (κτίρια,
εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα).

οικόπεδα,

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που
απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή και για
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τροποποίηση των ως
άνω στοιχείων του αθλητικού μητρώου.
3. Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με
πρωτοβουλία και ευθύνη του κάθε φορέα.
4. Έως την κατάρτιση του ως άνω αθλητικού μητρώου
ισχύουν τα άρθρα 7, 16 και 26 του Ν. 2725/1999, τα
οποία τροποποιούνται ως εξής:
α). Στο άρθρο 7 του Ν. 2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν.
3057/2002, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να
καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην
ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού. Η καταχώριση υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του Ν. 1599/ 1986. Η πρώτη καταχώριση των
στοιχείων γίνεται από τους υπόχρεους το αργότερο
εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.»
β) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2725/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 7
εφαρμόζονται ανάλογα για τον προσδιορισμό των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής
ένωσης.»
γ) Η παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2725/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 7
εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής
ομοσπονδίας.»

Άρθρο 60
Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά
σωματεία για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως
ναυταθλητικών - Τροποποίηση άρθρου 48 ν.
4809/2021
Στο άρθρο 48 του ν. 4809/2021 (Α’ 102) περί της
χορήγησης βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) μετά τη φράση «βεβαίωση που
εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο» προστίθεται η
διευκρινιστική φράση «περί του ότι τα σκάφη πληρούν
τα κριτήρια, που έχουν τεθεί με απόφαση της Γ.Σ. της
οικείας Ομοσπονδίας για την υπαγωγή τους στη
συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών.», β) προστίθενται
δεύτερο και τρίτο εδάφια και το άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 48
Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά
σωματεία από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
Για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών της
περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014
(Α` 92), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
εγκρίνει τη βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό
σωματείο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας
ομοσπονδίας για τον ως άνω χαρακτηρισμό, με την
προϋπόθεση ότι το σωματείο που εκδίδει την προς
έγκριση βεβαίωση φέρει την ειδική αθλητική
αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α`
121) και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν.
4714/2020 (Α` 148).

«Άρθρο 48
Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά
σωματεία από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
Για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών της
περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 ν.
(Α` 92), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
εγκρίνει τη βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό
σωματείο περί του ότι τα σκάφη πληρούν τα κριτήρια,
που έχουν τεθεί με απόφαση της Γ.Σ. της οικείας
Ομοσπονδίας για την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη
κατηγορία σκαφών. Η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου
εκδίδεται από το αθλητικό σωματείο, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης της οικείας ομοσπονδίας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση από τη
Γ.Γ.Α. της βεβαίωσης του πρώτου εδαφίου είναι ότι το
σωματείο που την εκδίδει φέρει την ειδική αθλητική
αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α` 121)
και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών

161

Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α`
148).».
Άρθρο 61
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Αθλητικών Στελεχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου
58 ν. 4809/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α΄102)
περί της συγκρότησης του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως
προς τον αριθμό των μελών του συλλογικού οργάνου,
β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον
ορισμό των μελών του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).», ώστε να ορίζονται ως
μέλη του αντί για τρία (3) ανώτερα υπηρεσιακά
στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δύο (2)
υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, και
αντί για δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, να ορίζονται ως μέλη του τρία (3) μέλη
ΔΕΠ του ιδίου Πανεπιστημίου, γ) στο τέλος του
δευτέρου εδαφίου, προστίθεται η φράση «κατόπιν
εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του
Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του
Δημοτικού Συμβουλίου.», και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:

«2. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.).» είναι συλλογικό όργανο, που συγκροτείται
με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με
ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται δύο
(2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία
(3) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το
οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της
επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης
της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας,
κατόπιν
εισήγησης
του
Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του
Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4)
ετών.».

Άρθρο 58
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)
1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται
«Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.).», με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση των
διοικητικών στελεχών, που μετέχουν σε αθλητικούς
φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς, όλων των
βαθμίδων και τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών της
σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
2. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.).» είναι συλλογικό όργανο, που συγκροτείται
με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη με
ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται
τρία (3) ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει
τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
(Τ.Ο.Δ.Α.). Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.
3. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.).» έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) καταρτίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των
αθλητικών στελεχών,
β) εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό
Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της
προκήρυξης συμμετοχής στους επιμορφωτικούς
κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεματικές
ενότητες,
γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιμορφώνει
τα αθλητικά στελέχη,
δ) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε επιμορφωτικό
πρόγραμμα του Ινστιτούτου.
4. α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού, καθορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου. Με
όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ.,
καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του και
ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας, προγράμματος,
επιμορφωτικού προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού,
καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του
επιμορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ., η οποία
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, το αντίτιμο συμμετοχής που
βαρύνει τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά
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προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. και κάθε άλλο ειδικότερο
συναφές ζήτημα.

Άρθρο 62
Απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε
αθλητές ομαδικών αθλημάτων – Τροποποίηση παρ.
6 άρθρου 39 ν. 3883/2010
Στην παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α’ 167)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο
της περ. γ) της παρ. 6, τροποποιείται ως προς την
απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού και σε
αθλητές ομαδικών αθλημάτων που έχουν καταλάβει
σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες
θέσεις, β) στην περ. δ) του τέταρτου εδαφίου της παρ.
6, διαγράφεται η λέξη «ιδιαίτερη» από τη φράση
«δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή», και η
παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με
σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα
Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού
Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν
ενεργεία ή μη, που:
α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,
β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την
ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή
καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α΄302) και
γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από
τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό
άθλημα. Πριν από την απονομή της ιδιότητας του
Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς
την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την
οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω
απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του
βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών
στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την
κατάκτηση από τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω
τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και
σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία.
Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι
εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:
α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια
μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με
τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των
οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων
αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο
ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες

Άρθρο 39 ν.3883/2010
Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ`
Απονομή - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν
αιτιολογημένης εισήγησης των Αρχηγών των ΓΕ,
απονέμεται ιδιότητα και βαθμός Εφέδρου εν ενεργεία
Αξιωματικού σε πρόσωπα ειδικής μόρφωσης ή
επαγγελματικής εξειδίκευσης ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των ΕΔ.
Ο απονεμόμενος βαθμός καθορίζεται με πρόταση των
ΓΕ και δεν μπορεί να είναι ανώτερος του
Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από
γνώμη του ΣΑΓΕ και πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, δύναται να απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου
Αξιωματικού και βαθμός Ταξιάρχου ή Υποστρατήγου
επί τιμή σε πρόσωπα υψηλού κύρους, Έλληνες
πολίτες, άνδρες και γυναίκες, σε αναγνώριση
υπηρεσιών τους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.
2. Τα πρόσωπα αυτά καλούνται είτε ονομαστικώς είτε
κατόπιν επιλογής τους, μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται με
μέριμνα των ΓΕ, αποκτούν μετά την απονομή του
βαθμού τη στρατιωτική ιδιότητα και υπηρετούν,
εφόσον το επιθυμούν στις τάξεις των ΕΔ ως
Αξιωματικοί ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ή ΚΣ, μέχρι τη συμπλήρωση
πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας για την απόληψη
ανώτατης σύνταξης.
3. Οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:
α. Αποκτούν ειδικότητα συναφή με το επαγγελματικό
τους αντικείμενο αναλόγως του Κλάδου των ΕΔ στον
οποίο υπηρετούν, η οποία επιλέγεται από το σύνολο
των υφισταμένων ειδικοτήτων Αξιωματικών κάθε
Προέλευσης του Κλάδου, εντασσόμενοι σε ιδιαίτερη
επετηρίδα αναλόγως της ειδικότητάς τους.
β. Έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά
δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με
τους μονίμους συναδέλφους τους, δεν έχουν
υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα,
τοποθετούνται δε και υπηρετούν σε κατάλληλες και
σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ.
γ. Φέρουν στολή και διακριτικά που έχουν καθοριστεί
από τον οικείο κανονισμό στολών για τους μονίμους
συναδέλφους τους.
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εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης
παραμονής στο στράτευμα,
β. εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και
πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων
εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών,
γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και
σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ,
αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής
αγωγής,
δ. έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς αμοιβή, αθλητικών
ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την
κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του
οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,
ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών
ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε
ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν
το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση
πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την
οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα
καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία
ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που
έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε
περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης
θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι
καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,
στ. προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις
λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς
υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και
χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία.
ζ. έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 4α.».

δ. Εφόσον ασκούν πράγματι τα καθήκοντα που τους
έχουν ανατεθεί, προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου μέχρι τον καταληκτικό βαθμό της
ειδικότητας που τους έχει απονεμηθεί.
ε. Εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα αναλόγως της
ειδικότητας και του αντικειμένου τους.
4. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης
υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού οι εν λόγω
Έφεδροι Αξιωματικοί:
α. Έχουν δικαίωμα να μονιμοποιούνται με το βαθμό
που φέρουν με αίτηση τους που κρίνεται στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του
οικείου Κλάδου των ΕΔ ή, αν υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ, του
ΣΠΑΚΣ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου
Σώματος. Για την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης
λαμβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα
λοιπά ατομικά έγγραφα των κρινόμενων που αφορούν
το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών
προ της υποβολής της αίτησης.
β. Εφόσον μονιμοποιηθούν εξομοιώνονται πλήρως με
τους μονίμους Αξιωματικούς της ειδικότητας τους στον
Κλάδο στον οποίο υπηρετούν, με τα ίδια δικαιώματα
και υποχρεώσεις, βαρύνονται δε με υποχρέωση
ελάχιστου χρόνου παραμονής στο στράτευμα, η οποία
ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και ο υπολογισμός της άρχεται
από την ημερομηνία της μονιμοποίησης. Σε
περίπτωση, που φοιτήσουν σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με έξοδα του Δημοσίου, η υποχρέωση
επιπλέον παραμονής στο στράτευμα για τον λόγο
αυτόν καθορίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους
λοιπούς Αξιωματικούς.
γ. Κατόπιν μονιμοποίησής τους διατηρούν τον βαθμό
τους, ενώ για θέματα βαθμολογικών προαγωγών και
ηθικών αμοιβών ο χρόνος που διήνυσαν στον βαθμό
προ της μονιμοποίησης λογίζεται ως αντίστοιχος
συνολικός χρόνος υπηρεσίας στον βαθμό ως μονίμου
Αξιωματικού. Οι μονιμοποιούμενοι εντάσσονται στην
επετηρίδα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν
και της αντίστοιχης ειδικότητας και καταλαμβάνουν
θέση μετά τον νεότερο ομοιόβαθμό τους Αξιωματικό
του έτους στο οποίο τους απενεμήθη ο βαθμός του
Εφέδρου Αξιωματικού. Εφόσον πληρούν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα
στον παρόντα νόμο περί προαγωγών και το κατά
κλάδο αρμόδιο ΣΠΑ καταρτίζει πίνακες οφειλομένων
τακτικών κρίσεων, προάγοντας τους αναδρομικά και
υπολογίζοντας αντιστοίχως τον χρόνο υπηρεσίας στον
βαθμό που φέρουν από τον χρόνο της αναδρομικής
προαγωγής.
5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το σύνολο των
υπηρετούντων Εφέδρων εξ Εφέδρων Αξιωματικών,
που ανακλήθηκαν στην ενέργεια, σύμφωνα με τον α.ν.
833/1937 (Α` 351) και υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ,
πλην των ολυμπιονικών, για τους οποίους ισχύουν οι
διατάξεις των παρακάτω παραγράφων.
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6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμφωνη
γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν
ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή
αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, που:
α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,
β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την
ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή
καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α` 302) και
γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από
τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό άθλημα. Πριν
από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν
λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της
σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη
υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω απονομή της
ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και
η κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των
Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την κατάκτηση από
τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω τριών (3) πρώτων
θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σχετική αίτηση,
χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία.
Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι
εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:
α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια
μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με
τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των
οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων
αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο
ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες
εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης
παραμονής στο στράτευμα,
β. εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και
πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων
εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών,
γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και
σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ,
αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής
αγωγής,
δ. έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή,
αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που
προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν
έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,
ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών
ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε
ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν
το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση
πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την
οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα
καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία
ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που
έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε
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περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης
θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι
καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,
στ. προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις
λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς
υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και
χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία.
ζ. έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 4α.
[7. Έχει καταργηθεί]
8. Η παρ. 6 εφαρμόζεται:
α. Για τους αθλητές στους οποίους απονέμεται
βαθμός Αξιωματικού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 ή
έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και
υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις
Ένοπλες Δυνάμεις. Αθλητές που έχουν συμπληρώσει
τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους
ως Αξιωματικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε
θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης
βασικών γνώσεων.
β. Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του
Μονίμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. Μετά την
απονομή του βαθμού Αξιωματικού:
(αα) Διατηρούν
στρατιωτικού.

την

ιδιότητα

του

μόνιμου

(ββ) Η υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα
υπολογίζεται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον
νόμο περί καταστάσεως Υπαξιωματικών του Κλάδου
τους.
9. Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωματικοί με καθήκοντα
εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν δικαίωμα να
ασκούν επ` αμοιβή δραστηριότητες αθλητικού
χαρακτήρα, που προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ
στο κοινωνικό σύνολο, στον αθλητισμό και στον
πολιτισμό, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του
οικείου ΓΕ.
10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορούν να
μετατάσσονται Έφεδροι Αξιωματικοί της παραγράφου
6 σε Όπλο, Σώμα ή ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον
οποίο υπηρετούν, για την κάλυψη κενών οργανικών
θέσεων Αξιωματικού του ίδιου βαθμού. Οι
μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της
ειδικότητάς
τους
μετά τους υπηρετούντες
ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με
τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Με
απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου
καθορίζονται οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν
να καλυφθούν με μετάταξη Αξιωματικών, σύμφωνα με
το εδάφιο α`, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα
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κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και
κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 6.»

Άρθρο 65
Οικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών, προπονητών και
αναβατών δρομώνων ίππων – Τροποποίηση παρ. 4
άρθρου 23 ν. 4859/2021
Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4859/2021 (Α΄228)
τροποποιείται ως προς το οικονομικό έτος του προς
επιβάρυνση προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και διαμορφώνεται ως
εξής:
«4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού του οικονομικού έτους
2022 και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον
ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού
Φορέα 23-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες.».

«Άρθρο 23 ν. 4858/2021
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε
ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων
ίππων
1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους
ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες
δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των
ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού,
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
κανονισμού de minimis 1407/2013. Με την επιφύλαξη
της μη υπέρβασης ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης του προβλεπόμενου από τον ως άνω
κανονισμό ανώτατου ορίου, η χορηγούμενη
οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό έως
πενήντα τοις εκατό (50%) επί των απολεσθέντων
επάθλων για τις χρονικές περιόδους του έτους 2020
κατά τις οποίες δεν διεξήχθησαν ιπποδρομίες λόγω της
εφαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι
ιδιοκτήτες, οι προπονητές και οι αναβάτες δρομώνων
ίππων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε
προηγούμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για λόγους
αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
και συνδέονται, υπό τις παραπάνω ιδιότητες
αντιστοίχως, με ίππους που α) ήταν εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ενεργών ίππων του Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία
«Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος» (Φ.Ε.Ε.), που
συστάθηκε με τον α.ν. 858/1937 και σύμφωνα με τον
Κώδικα Ιπποδρομιών, που εγκρίθηκε με την υπ` αρ.
1175/17.1.1997 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
(Β` 66) και β) συμμετείχαν σε αγωνιστική
ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά
διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020
και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020.
3. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 είναι
φορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α` 167) σε
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής
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της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α` 167), δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση
και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της
παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού του
οικονομικού έτους 2021 και
καλύπτεται
με
μεταφορά
πιστώσεων
από
τον
ΑΛΕ
2910601058
«Πιστώσεις
για
δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων προστασίας της
δημόσιας
υγείας
από
τον
κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 23711-0000000 «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες».
5. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του
αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού
καθορίζονται
το
συνολικό ποσό της οικονομικής
ενίσχυσης, ο τρόπος διανομής του
ανά δρόμωνα ίππο, ο τρόπος και
τα
ποσοστά
περαιτέρω
επιμερισμού,
σε
ιδιοκτήτες,
προπονητές
και
αναβάτες
αντιστοίχως, του αναλογούντος σε
κάθε δρόμωνα ίππο ποσού, ο
τρόπος υπολογισμού του ακριβούς
διανεμητέου
ποσού
ανά
κατηγορία
δικαιούχων,
οι
προϋποθέσεις, ο φορέας, οι
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι
επιμέρους αρμοδιότητές τους, η
διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος
ελέγχου των κριτηρίων για τη
χορήγηση των ανά κατηγορία
δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο
ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα.»
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Άρθρο 66
Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών
διακρίσεων για το έτος 2021 – Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 63 ν. 4809/2021
Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί
των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των
εξαιρετικών
αγωνιστικών
διακρίσεων
που
θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση ειδικά για το έτος
2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται
ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής και το
έτος 2021, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, λόγω των
δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για
την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών
διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη
διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον
χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν
πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6)
τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6)
τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η
διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο
δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω
άρθρου.».

Άρθρο 63
Τελικές διατάξεις
«2. Ειδικά για το έτος 2020, λόγω των δυσμενών
συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των
εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και
γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η
συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι
(6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό
άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η
συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα
από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που
σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων
ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2
του ως άνω άρθρου.».

Άρθρο 68
Εγκληματική οργάνωση - Τροποποίηση άρθρου 187
Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 187 Ποινικού Κώδικα
Εγκληματική οργάνωση

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) προστίθεται
αναφορά στα έννομα αγαθά της προσωπικής
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η
παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης
παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να
διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη
τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο
εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος
με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό
όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής
ακεραιότητας, της ανηλικότητας, της προσωπικής
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας.».
2. Στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
παρ. 6 ως εξής:
«6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του
παρόντος άρθρου η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε
μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, τυχόν δε ασκηθείσα
έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ.».

1. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε
επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική
δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων,
που
επιδιώκει
την
τέλεση
περισσότερων
κακουργημάτων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη
και χρηματική ποινή.
2. Αυτός που διευθύνει την εγκληματική οργάνωση
τιμωρείται με κάθειρξη.
3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης
παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να
διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη
τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο
εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος
με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό
όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής
ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.
«4. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος με οποιονδήποτε
τρόπο παρέχει σε άλλον κάθε είδους περιουσιακά
στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους
χρηματοοικονομικά μέσα ή οδηγίες, πληροφορίες ή
κατευθύνσεις ή στρατολογεί νέα μέλη, γνωρίζοντας ότι
με τον τρόπο αυτό διευκολύνει ή υποβοηθά την
τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της
οργάνωσης της παραγράφου 1.»
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«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 4 του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι
προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις
τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή
στρέφονταν κατά Έλληνα πολίτη ή κατά νομικού
προσώπου που εδρεύει στην ημεδαπή ή κατά του
Ελληνικού Κράτους, ακόμη και αν αυτές δεν είναι
αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία
τελέσθηκαν.».
30

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν
κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Άρθρο 6

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Συναρμόδια Υπουργεία –
Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
οι όροι σύστασης και λειτουργίας του
Δικαιοσύνης
Μητρώου,

Άρθρο 9

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 21

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης

Άρθρο 35

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Είδος πράξης
Αντικείμενο
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Κοινή
Του αρμόδιου για Ρυθμίζονται οι όροι σύστασης
υπουργική
τον
αθλητισμό και
λειτουργίας
του
απόφαση
Υπουργού και του Μητρώου, τα απαραίτητα
Υπουργού Ψηφιακής δικαιολογητικά
και
τα
Διακυβέρνησης
στοιχεία που απαιτείται να
καταχωρίζονται
για
την
εγγραφή στο μητρώο, η
διαδικασία
και
οι
προϋποθέσεις καταχώρισης
αυτών,
η
διαδικασία
αυθεντικοποίησης
των
χρηστών του μητρώου, οι
τυχόν
αναγκαίες
διαλειτουργικότητες,
τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για την ασφάλεια της
επεξεργασίας των δεδομένων

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης ρύθμισης

Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 6

η ειδικότερη διαδικασία και κάθε
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της
διάταξης περί αναστολής λειτουργίας των
λεσχών φιλάθλων
οι όροι σύστασης και λειτουργίας του
Εθνικού Δικτύου Αθλητικού Εθελοντισμού
(Ε.Δ.Α.Ε) και των υπομητρώων του
Καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς
διοργάνωσης
δραστηριοτήτων
ηλεκτρονικού αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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Άρθρο 9

Υπουργική
απόφαση

Υπουργός
Προστασίας
Πολίτη

Κοινή
υπουργική
απόφαση

του αρμόδιου για
τον
αθλητισμό
Υπουργού και του
Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 21

Υπουργική
απόφαση

Του αρμόδιου για
τον
αθλητισμό
Υπουργού

Άρθρο 21

Υπουργική
απόφαση

Του αρμόδιου για
τον
αθλητισμό
Υπουργού

Άρθρο 21

του

προσωπικού χαρακτήρα, τα
θέματα
ασφαλούς
διαβίβασης των δεδομένων
από οποιοδήποτε τυχόν
υπάρχον
φυσικό
ή
ηλεκτρονικό μητρώο μελών
λεσχών φιλάθλων, καθώς και
κάθε αναγκαίο, τεχνικό και
λεπτομερειακό θέμα, για την
εφαρμογή του παρόντος
Ρυθμίζεται η ειδικότερη
διαδικασία και κάθε αναγκαίο
ζήτημα για την εφαρμογή της
διάταξης περί αναστολής
λειτουργίας των λεσχών
φιλάθλων
ρυθμίζονται οι όροι σύστασης
και λειτουργίας του Εθνικού
Δικτύου
Αθλητικού
Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε) και
των υπομητρώων του, το
ειδικότερο περιεχόμενο κάθε
υπομητρώου και τα πεδία
που αυτό περιλαμβάνει, τα
θέματα που αφορούν στη
διαλειτουργικότητα
των
υπομητρώων, στη διαδικασία
αυθεντικοποίησης
και
χορήγησης
κωδικού
πρόσβασης
στους
πιστοποιημένους χρήστες και
σε
όσους
αποκτούν
πρόσβαση στο Ε.Δ.Α.Ε., τα
θέματα
ασφαλούς
διαβίβασης των δεδομένων
από οποιοδήποτε τυχόν
υπάρχον
φυσικό
ή
ηλεκτρονικό
μητρώο
αθλητικών εθελοντών, η
διαδικασία
και
οι
προϋποθέσεις καταχώρισης
στοιχείων, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα στοιχεία
αναγραφής στην αίτηση του
αθλητικού εθελοντή και στην
αίτηση
της
εθελοντικής
αθλητικής οργάνωσης στα
υπομητρώα των αθλητικών
εθελοντών
και
των
εθελοντικών
αθλητικών
οργανώσεων του Ε.Δ.Α.Ε.,
καθώς και κάθε τεχνικό ή
άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό
με την εφαρμογή των άρθρων
13 και 14.
Ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν στη διαδικασία
ενίσχυσης των αθλητικών
εθελοντών
και
των
εθελοντικών
αθλητικών
οργανώσεων, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της παρ. 2
του άρθρου 15.
Ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν στη διαδικασία
βράβευσης
αθλητικών
εθελοντών και εθελοντικών
αθλητικών οργανώσεων, οι
δικαιούχοι των βραβεύσεων
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Άρθρο 35

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Του αρμόδιου για
τον
αθλητισμό
Υπουργού και του
Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 41

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Του αρμόδιου για
τον
αθλητισμό
Υπουργού και των
Υπουργών Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
και
Υγείας

Άρθρο 49

Υπουργική
απόφαση

Του αρμόδιου για
τον
αθλητισμό
Υπουργού

με βάση τη σειρά κατάταξής
τους
στο
σύστημα
αξιολόγησης του άρθρου 14,
καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 19.
Καταρτίζονται οι κανονισμοί
ασφαλούς
διοργάνωσης
δραστηριοτήτων
ηλεκτρονικού αθλητισμού του
άρθρου 21, με τους οποίους
καθορίζονται
οι
προϋποθέσεις συμμετοχής,
τα μέτρα ασφαλείας, οι
προδιαγραφές
του
χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού, οι υποχρεώσεις
των συμμετεχόντων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Καθορίζονται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά,
οι
απαιτούμενες
ιατρικές
εξετάσεις, η αρμοδιότητα
θεώρησης και ανανέωσης και
όλες οι λεπτομέρειες έκδοσης
της
κάρτας
υγείας
αθλούμενου εργαζομένου.
Καθορίζονται
οι
ειδικοί
κανονισμοί, τους οποίους
υποχρεούται να καταρτίζει
και να τηρεί κατ’ ελάχιστον το
αθλητικό σωματείο με την
επωνυμία
«ΣΠΕΣΙΑΛ
ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ», κατά παρέκκλιση του
τετάρτου
εδαφίου
του
άρθρου 27.».
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Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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