
ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 
 
Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. 
    
*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο 
παρών νόµος. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή : 
 
ΤΜΗΜΑ Α'  
 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
 
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 δυνατοτήτων των αθλητών της για τη  
συµµετοχή  
τους σε αθλητικούς αγώνες. 
  
Άρθρο 2 
 
Μέλη 
 
1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του αθλητικού σωµατείου ορίζεται σε είκοσι  
(20). ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα ή πάρεδρα µέλη ή άλλες  
παρόµοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να απονέµεται ο τίτλος του  
επιτίµου, κατά τα οριζόµενα από το καταστατικό του σωµατείου, χωρίς δικαίωµα  
ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωµατείο ή  
στον αθλητισµό. Ο αριθµός των µελών αθλητικού σωµατείου είναι απεριόριστος.  
∆ιατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθµό των µελών είναι άκυρες. 
 
 2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις έχει το δικαίωµα να  
εγγραφεί ως µέλος αθλητικού σωµατείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του  
ενδιαφεροµένου στο διοικητικό συµβούλιο, συνοδευόµενη από πρόταση δύο (2)  
µελών του σωµατείου και έγκριση του συµβουλίου που παρέχεται µέσα σε  
αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία  
αυτή, η έγκριση του διοικητικού συµβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως  
παρασχεθεί και ο ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί ως µέλος τοu σωµατείου την  
εξηκοστή ηµέρα µετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται  
διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου. Το διοικητικό  
συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην εγκρίνει το αίτηµα  
εγγραφής ενδιαφεροµένου ως µέλους του σωµατείου. Κατά της πράξης αυτής ή της  
παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να  
ασκήσει αγωγή στο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο, µε την τακτική διαδικασία  
είτε για αναγνώριση του δικαιώµατος εγγραφής του είτε επιπλέον για την  
καταδίκη του σωµατείου σε δήλωση βούλησης. 
 
 3. ∆εν απαιτείται η πρόταση της προηγούµενης παραγράφου προκειµένου περί  
εγγραφής αθλητών στο σωµατείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει  
πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυµπιακούς αγώνες ή παγκόσµια ή πανευρωπαϊκά  
πρωταθλήµατα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε µεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες  
ή πρώτη έως τpίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες. 
 
 4. Τα µέλη του σωµατείου, πλην των ιδρυτικών, µετά πάροδο ενός (1) έτους  
από  
την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα  
του σωµατείου. 
 
 5. Η διαγραφή και η αποβολή µέλους αθλητικού σωµατείου γίνονται σύµφωνα µε  
τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα. 
 



 
 
Άρθρο 3 
 
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί 
 
 
"1. ∆εν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου ή µέλος των οργάνων  
διοίκησης σωµατείου, ένωσης, οµοσπονδίας, επαγγελµατικού συνδέσµου ή  
αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε µπορεί να  
αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε  
αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση  
του φορέα: 
 
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 
 
β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο  
θέσπισµα σύµφωνα µε το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή µε τελεσίδικο  
βούλευµα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήµατος, καθώς και  
όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθµό πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική  
απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως  
τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα  
ποινικά αδικήµατα του παρόντος νόµου, ή για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς  
χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία,  
κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,  
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά  
της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  
παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων. Εάν µε  
τη  
καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99,  
100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυµα παύει να ισχύει µετά την πάροδο  
του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις  
διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα. 
 
 γ) Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του  
δικαιώµατα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση. 
 
 δ) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος  
νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία." 
 
 *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.1 Ν.2858/2000 ΦΕΚ Α  
247/7.11.2000. 
 
 
"2. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές οµαδικού αθλήµατος, µέλη των  
οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου  
άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον  
ίδιο κλάδο άθλησης. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν  
ενεργεία ή µη, και η συµµετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου, ένωσης  
ή οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος για την ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου ή  
άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση  
τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα µητρώα του συνδέσµου διαιτητών  
στον οποίο ανήκε. Η ηµεροµηνία διαγραφής του πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση  
του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσµου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την  
υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συµµετοχή σε  
αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου, ένωσης ή οµοσπονδίας και η τυχόν εκλογή  
είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής,  
θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σηµειωτές, οι κριτές, οι χρονοµέτρες, οι  
αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµµετέχουν σε  
διαιτητικό έργο οµαδικού αθλήµατος." 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.12 άρθρ.20 Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α  
228/9.10.2001. 
 
3. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονοµέτρες και  
όσοι  
άλλοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος, µέλη των οικείων  
συνδέσµων, µπορούν να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο  
κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όµως να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου  
ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι  
του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. "Το κώλυµα του προηγούµενου  



εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθληµάτων της  
σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού µπριτζ και του αεραθλητισµού." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε µε το άρθρο 73 Ν.3057/2002,  
ΦΕΚ  
Α 239/10.10.2002. 
 
4. Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος σε αθλητικό σωµατείο, σύµφωνα µε  
τους  
όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος  
µετά την τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό αγώνα. Επίσηµος  
αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική  
οµοσπονδία ή διεξάγεται µε την έγκρισή της. 
 
 
"5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του  
µπιλιάρδου, του µπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου,  
της ιππασίας, του αεραθλητισµού, καθώς επίσης και οι αθλητές των  
µηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, µπορούν να εγγράφονται  
ως µέλη σε αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να  
µετέχουν στο ∆.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείµενων ενώσεων ή της  
αθλητικής οµοσπονδίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο)  
έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται και  
οι αθλητές των αθληµάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού µπριτζ και της  
ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες." 
 
 
 
*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 73 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
6. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου το προσωπικό του  
σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε ουτό  
και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν  
σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή  
είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη  
διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση  
παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη,  
µε οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.  
Έµποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι µέτοχοι, εταίροι. διαχειριστές και  
µέλη  
του διοικητικού συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους  
εµπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την  
εµπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να  
είναι  
µέλη διοικητικού συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωµατείου  
ούτε  
να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. Η  
απαγόρευση  
αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες  
κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά  
µόνο για σωµατεία που καλλιεργούν το άθληµα, οι αγώνες του οποίου  
περιλαµβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. 
 
7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύµατα, χάνει  
αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται  
από  
το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)  
ηµερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω  
προθεσµία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού  
µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία. 
 
Άρθρο 4  
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο      
 
1. Το διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) του αθλητικού σωµατείου αποτελείται από  
πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) µέλη, µε θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη.  
Τα  
µέλη του ∆.Σ. προέρχονται από µέλη του σωµατείου. 
 



2. Απαγορεύεται στο ∆.Σ. του αθλητικού σωµατείου να συνάπτει συµβάσεις  
εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες  
συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µέλη του ∆.Σ.. µε τις συζύγους, τα  
τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία  
µετέχουν  
τα προαναφερόµενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την  
έκπτωση των µελών του ∆.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση  
ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου. 
 
3. Επιτρέπονται προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό  
σωµατείο  
από µέλη του διοικητικού του συµβουλίου, για την αντιµετώπιση επειγουσών  
αναγκών. 
 
4. Η ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη. Στα µέλη του  
∆.Σ., όταν µετακινούνται εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους για  
προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωµατείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται  
έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής. 
 
Άρθρο 5  
 
Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα                  
 
 
Τo καταστατικό του οικείου αθλητικού σωµατείου, µε την επιφύλαξη των  
διατάξεων του παρόντος νόµου, ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν τις  
αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συµµετοχής των  
µελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωµατείου,  
τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωµατείου και  
κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
   
Άρθρο 6  
 
Βιβλία        
 
 
1. Κάθε αθλητικό σωµατείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία : 
α) Μητρώου Μελών 
 
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 
 
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
δ) Εσόδων Εξόδων 
 
ε) Περιουσιακών Στοιχείων 
 
στ) Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. 
 
2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νοµάρχη ή από άλλο  
εξουσιοδοτηµένο όργανο, 
 
3. Η µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης  
της  
παρ. 2 του άρθρου 7, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής  
αναγνώρισης του σωµατείου. 
 
Άρθρο 7  
 
Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα      
 
1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωµατείων, σύµφωνα µε την  
ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους  
ορίζονται από τα καταστατικά τους. 
 
2. Το αθλητικό σωµατείο, για τις προσφερόµενες υπηρεσίες εκµάθησης των  
αθληµάτων που καλλιεργεί, δύναται, µε απόφαση του διοικητικού του  
συµβουλίου,  
να ορίζει αντίστοιχο αντίτιµο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των  
λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωµατείο έχει τις  
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του  



Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου  
της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρµογή στους αθλητές των αγωνιστικών  
οµάδων του σωµατείου. 
 
3. Επιτρέπεται σε αθλητικό σωµατείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νοµικά  
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
4. Επιτρέπεται σε αθλητικό σωµατείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισµοί της  
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης  
µε  
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του,  
µε  
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του  
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση  
χρήσης της επωνυµίας, του εµβλήµατος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων  
για  
εµπορική διαφήµιση και οικονοµική εκµετάλλευση. 
 
5. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωµατείου και εµπορικής επιχείρησης.  
Αθλητικό σωµατείο, το οποίο έχει συσταθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικού  
εκπαιδευτικού οργανισµού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυµία τους,  
δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών. 
 
6. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σωµατείου ή αθλητή του σε αγώνες που  
γίνονται  
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριµένοι από την οικεία  
αθλητική οµοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές οµοσπονδίες. 
 
7. Η οικεία αθλητική οµοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για  
ορισµένο χρονικό διάστηµα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωµατείο που  
συµµετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της. "β) Αθλητικό  
σωµατείο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
παρόντος, µετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της ειδικής  
αθλητικής  
αναγνώρισης." 
 
*** Το εδάφ. β΄προστέθηκε µε το άρθρο 73 παρ.3 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
8. Το καταστατικό αθλητικού σωµατείου απαιτείται να ορίζει τους  
συγκεκριµένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη  
αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή  
κατάργησης υφισταµένων. 
 
9. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο µερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των  
αθλητικών εγκαταστάσεων των σωµατείων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι  
παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές  
ανάγκες του σωµατείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή  
τους  
για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή  
χρήσης. Αποκλειστικά αρµόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το  
άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται  
από τη διοίκηση του σωµατείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής  
του,  
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του. 
 
10. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωµατείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία,  
µετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, για την  
εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 
 
Άρθρο 8  
 
Ειδική αθλητική αναγνώριση           
 
1. Το αθλητικό σωµατείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται  
να  
ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση  
χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ∆.Σ., µε απόφαση του αρµόδιου για τον  
αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κεντρικής  
ή  
της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, εφόσον το σωµατείο : 



 
"α) Είναι µέλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας και συγκεντρώνει τις λοιπές  
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών. Η συνδροµή των  
προϋποθέσεων αποδεικνύεται µε τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας  
ένωσης ή οµοσπονδίας." 
 
*** Το εδάφ.α΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 73 παρ.4 Ν.3057/2002, ΦΕΚ  
Α  
239/10.10.2002. 
 
β) ∆εν έχει ως επωνυµία το όνοµα, την επωνυµία, το διακριτικό τίτλο ή το  
σήµα οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης εξαιρουµένων των περιπτώσεων  
ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών ή εργασιακών µονάδων, µε πρωτοβουλία, των  
οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωµατεία. 
 
γ) Έχει επωνυµία διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα. 
 
δ) Υποβάλλει εγκεκριµένο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και  
πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου. 
 
ε) Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο βιβλία. 
 
"2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική  
αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και  
δ΄ της παρ. 1 του παρόντος, σε αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί άθληµα ή  
κλάδο άθλησης το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισµένη οµοσπονδία." 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 73 παρ.5 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί  
ότι το σωµατείο συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση  
εµπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωµατείου ή το σωµατείο δεν  
επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, που προβλέπεται από το καταστατικό  
της αθλητικής ένωσης ή της οµοσπονδίας της οποίας είναι µέλος ή παραβεί τα  
οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ, 6 του παρόντος νόµου ή δεν απασχολεί προπονητή  
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή στις λοιπές προβλεπόµενες από τον  
παρόντα νόµο περιπτώσεις. 
 
4. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται µητρώο ειδικά αναγνωρισµένων  
αθλητικών σωµατείων. 
 
5. Όπου εφεξής στον παρόντα νόµο αναφέρεται αθλητικό σωµατείο νοείται το  
σωµατείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση. 
 
Άρθρο 9  
                          
Συγχώνευση αθλητικών σωµατείων   
 
"1. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωµατείων µε αποφάσεις των Γενικών  
Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωµατείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση µπορεί  
να  
φέρει την επωνυµία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωµατεία ή  
οποιαδήποτε άλλη επωνυµία. 
 
Το ιδρυόµενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωµατείο εντάσσεται, κατ'  
άθληµα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής  
οµοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει  
δικαίωµα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισµούς και τις σχετικές  
διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόµενα αθλητικά σωµατεία. 
 
2. Ειδικά για τα οµαδικά αθλήµατα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τµηµάτων  
αθλητικών σωµατείων που καλλιεργούνταν ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση  
σωµατείου µε τµήµα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάµενου αθλητικού  
σωµατείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος." 
 
*** Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 73 παρ.6  
Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
3. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζονται οι όροι,  
οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση,  



τα θέµατα των αθλητών, οι περιορισµοί σε περιπτώσεις επανασύστασης  
συγχωνευθέντος σωµατείου ή διαλυθέντος τµήµατος που συγχωνεύθηκε και γενικά  
όλα τα ζητήµατα που αφορούν τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του  
παρόντος. 
 
4. Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωµατείου µε άλλο ο πρόεδρος, ο  
γενικός γραµµατέας και ο ταµίας του κάθε συγχωνευόµενου σωµατείου, µέσα σε  
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη  
σφραγίδα του σωµατείου, καθώς και να προσκοµίσουν για ακύρωση τα βιβλία  
αυτού  
στην αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να  
προσκοµίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωµατείου από τα οικεία βιβλία  
του αρµόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νοµαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Σε περίπτωση  
παράλειψης των προαναφερόµενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόµενη στο  
άρθρο 135 παρ. 7 επιχορήγηση του σωµατείου που προήλθε από τη συγχώνευση. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Άρθρο 10  
 
Έννοια - Σκοπός        
 
 
ΑΘλητική ένωση είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωµατείων (νοµικό πρόσωπο  
ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθληµα ή κλάδο άθλησης, µε σκοπό  
την υποβοήθηση και ανάπτυξή του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και µέσα  
στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κανονισµούς της οικείας  
αθλητικής οµοσπονδίας και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78  
και επόµενα του Αστικού Κώδικα. 
 
Άρθρο 11  
 
Μέλη   
 
1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωµατεία του οικείου κλάδου άθλησης  
τα οποία έχουν την έδρα τους στον ίδιο νοµό. Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  
επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθληµα ή κλάδο  
άθλησης. Κατ' εξαίρεοη, µια αθλητική ένωση µπορεί να περιλαµβάνει σωµατεία  
που έχουν την έδρα τους σε περισσότερους από έναν νοµούς, σύµφωνα µε τα  
οριζόµενα οπό το καταστατικό της οικείος αθλητικής οµοσπονδίας, το οποίο  
επίσης προσδιορίζει και τα όρια της ευρύτερης περιφέρειας. 
 
2. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών κάθε αθλητικής ένωσης ορίζεται σε δέκα  
(10). ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα ή πάρεδρα µέλη της  
ένωσης ή άλλες παρόµοιες. 
 
3. Αθλητική ένωση µπορεί να ιδρυθεί µε απόφαση συστατικής συνέλευσης,  
ύστερα  
από απόφαση των ∆.Σ. των ενδιαφερόµενων σωµατείων. Η εγγραφή µέλους σε  
αθλητική ένωση γίνεται µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου και η  
διαγραφή µε απόφαση της γενικής της συνέλευσης. 
 
Άρθρο 12  
 
Κωλύµατα - Περιορισµοί         
 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλογικά στα  
πρόσωπα που συµµετέχουν στα προβλεπόµενα από το καταστατικό και τους  
κανονισµούς όργανο διοίκησης και επιτροπές των οικείων αθλητικών ενώσεων. 
 
2. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί στο ∆ Σ. ή σε άλλο από το καταστατικό  
προβλεπόµενο όργανο αθλητικής ένωσης υποψήφιος, εφόσον : 
 
α) είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης κατά το χρόνο  
υποβολής της υποψηφιότητας, 
 
β) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας. 
 



"γ) Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 
 
δ) Έχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών  
µε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και κάθε είδους  
εµπορική  
εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εµπορία ή κατασκευή  
κάθε είδους αθλητικών ειδών." 
 
*** Οι περ.γ΄και δ΄ προστέθηκαν µε το άρθρο 73 παρ.6 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
3. Υποψήφιος για να εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου, από το καταστατικό  
προβλεπόµενου, οργάνου αθλητικής ένωσης απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής  
της  
υποψηφιότητας, να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου που αποτελεί µέλος της  
αθλητικής ένωσης µε δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδροµή της  
προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωµατείου,  
που αποτελεί µέλος της αθλητικής ένωσης. 
 
4. Τα µέλη του προεδρείου του ∆.Σ. της αθλητικής ένωσης πρέπει να έχουν την  
κατοικία τους στην περιφέρεια που καλύπτει η αθλητική ένωση. 
 
Άρθρο 13  
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο           
 
1. Το διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ) της αθλητικής ένωσης εκλέγεται για τετραετή  
Θητεία και αποτελείται από : 
 
α) επτά (7) έως εννέα (9) µέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της δέκα (10)  
έως τριάντα (30) σωµατεία, 
 
β) εννέα (9) έως έντεκα (11) µέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της τριάντα  
ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία, 
 
γ) εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της  
εκατόν  
ένα (101) ή περισσότερα σωµατεία. 
 
2. Εάν µέλος του ∆.Σ. αθλητικής ένωσης εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου οργάνου  
αθλητικής ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, Θεωρείται ότι  
παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωµα. Με απόφαση του ∆.Σ. της ένωσης  
διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης. 
 
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το ∆.Σ. της ένωσης δεν  
εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο ∆.Σ. που θα εκλεγεί έχει  
θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουµένου). 
 
*** Η παράγραφος 3 που είχε καταργηθεί µε το άρθρο 8 παρ.15 περ. α'              
    Ν. 3207/2003, επανήλθε σε ισχύ µε την παρ.6α  άρθρ.28 
    Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου  
εφαρµόζονται ανάλογα και στο ∆.Σ. της αθλητικής ένωσης. 
 
*** Η παράγραφος 3,  όπως είχε τροποποιηθεί µε το όρθρο 8 παρ. 15                       
    περ.α'Ν.3207/2003, αναριθµήθηκε σε παρ.4 µε την παρ.6β  άρθρ.28 
    Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004 
 
Άρθρο 14  
 
Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα              
 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα για  
τις  
συνελεύσεις, τις αρχαιρεσίες και τα όργανα της αθλητικής ένωσης. 
 
2. Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων συµµετέχουν µε  
αντιπροσώπους µόνο τα αθλητικό σωµατεία µέλη που τις απαρτίζουν. Κάθε  
σωµατείο µέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση µε έναν µόνο  
αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του ∆.Σ. του  



σωµατείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται µέλος του σωµατείου µε δικαίωµα να εκλέγει  
και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σωµατείο.  
Κάθε σωµατείο της ένωσης διαθέτει µία µόνο ψήφο στη γενική συνέλευση. 
 
3. Στερείται του δικαιώµατος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε αθλητικό  
σωµατείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ηµερολογιακό έτος δεν είχε  
συµµετοχή σε αγώνες µε δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές για τα ατοµικά αθλήµατα  
ή µε είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα οµαδικά µε δελτίο αθλητικής  
ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η συµµετοχή αποδεικνύεται από  
επίσηµα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία ένωση ή  
οµοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωµατεία και  
διεξάγονται µε την έγκριση της οικείας οµοσπονδίας. ∆ιατάξεις καταστατικών  
που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου  
ισχύουν. 
    
Άρθρο 15  
 
Βιβλίο      
   
Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα και για  
τα  
βιβλία που τηρεί υποχρεωτικά κάθε αθλητική ένωση. 
 
Άρθρο 16  
 
Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα  
 
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος  
νόµου  
εφαρµόζονται ανάλογα για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων και των  
δικαιωµάτων  
κάθε αθλητικής ένωσης. 
 
2. Η αθλητική ένωση υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς κανονισµούς, που  
ψηφίζει η γενική συνέλευση των µελών της αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου  
αθλήµατος ή κλάδου άθλησης. Με τους κανονισµούς αυτούς ρυθµίζονται όλα τα  
θέµατα που αφορούν την οργάνωση του αθλήµατος από τις αθλητικές ενώσεις, οι  
προϋποθέσεις παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και οι λόγοι  
ανάκλησής  
της. 
 
3. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικής ένωσης, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία,  
µετά την εκκαθάριση της, περιέρχονται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία. 
 
Άρθρο 17  
 
Ειδική αθλητική αναγνώριση   
 
"1. Η αθλητική ένωση δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής  
αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του ∆.Σ.  
της ένωσης και σύµφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη γνώµη της οικείας αθλητικής  
οµοσπονδίας, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.7 άρθρ.73 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται : 
 
α) ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, για  
παράβαση των υποχρεώσεων και των όρων που προβλέπονται στους ειδικούς  
κανονισµούς της οικείας οµοσπονδίας, 
 
β) αν διαπιστωθεί ότι η ένωση συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση ή  
υποκρύπτεται άσκηση εµπορικής δραστηριότητας µε τη λειτουργία της ένωσης ή η  
ένωση δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, όπως αυτή προβλέπεται στο  
καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της οµοσπονδίας της οποίας είναι µέλος, ή  
δεν τηρεί τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόµου βιβλία. 
 
Άρθρο 18  
 
Τοπική επιτροπή                



 
Όπου δεν λειτουργεί αθλητική ένωση επιτρέπεται η λειτουργία τοπικής  
επιτροπής από εκπροσώπους σωµατείων που καλλιεργούν το ίδιο άθληµα ή κλάδο  
άθλησης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ειδικό κανονισµό της οικείας  
αθλητικής οµοσπονδίας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
 
Άρθρο 19  
 
Έννοια - Σκοπός 
 
1. Αθλητική οµοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωµατείων ή  
αθλητικών ενώσεων (νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο  
άθληµα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξή του σε  
όλη τη χώρα και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 και  
επόµενα  
του Αστικού Κώδικα. 
 
2. Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο  
οµοσπονδίας για όλη τη χώρα. Η οµοσπονδία εκπροσωπεί το άθληµα διεθνώς,  
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της οικείας διεθνούς αθλητικής  
οµοσπονδίας και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε.) και η έδρα της  
ορίζεται από το καταστατικό της. Επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις µία  
οµοσπονδία να περιλαµβάνει και άλλα αθλήµατα ή Κλάδους άθλησης, εκτός από το  
βασικό άθληµα ή κλάδο άθλησης, εφόσον τα αθλήµατα και οι κλάδοι δεν είναι  
δυνατόν να υπαχθούν σε ξεχωριστή οµοσπονδία. 
 
Άρθρο 20  
 
Σύσταση - Μέλη       
 
1. Για τη σύσταση οµοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών  
συµβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητικών  
σωµατείων ή πέντε (5) τουλάχιστον αθλητικών ενώσεων που καλλιεργούν το ίδιο  
άθληµα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης, επιδεικνύοντας αγωνιστική δραστηριότητα. 
 
2. Η εγγραφή µέλους σε αθλητική οµοσπονδία γίνεται µε απόφαση του  
διοικητικού της συµβουλίου και η διαγραφή µε απόφαση της γενικής συνέλευσης  
της οµοσπονδίας. ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικό, δόκιµα ή πάρεδρα  
µέλη ή άλλες παρόµοιες. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις άσκησης του  
δικαιώµατος ψήφου των σωµατείων ή των ενώσεων, που εγγράφονται στη δύναµη  
της  
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και πριν αυτό αποκτήσουν την ειδική αθλητική  
αναγνώριση, καθορίζονται από το καταστατικό της Οµοσπονδίας. 
 
Άρθρο 21  
 
Κωλύµατα - Περιορισµοί                         
 
Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλογικά  
και στα προβλεπόµενα από το καταστατικό και τους κανονισµούς όργανα των  
οικείων αθλητικών οµοσπονδιών. 
 
Άρθρο 22  
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο                  
 
1. Το διοικητικό συµβούλιο (∆ Σ.) της αθλητικής Οµοσπονδίας εκλέγεται για  
τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των  
Ολυµπιακών Αγώνων και αποτελείται : 
 
α) από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της  
είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30) σωµατεία. 
 
β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της  
τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία. 
 
γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη  



δύναµη  
της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωµατεία. 
 
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη  
δύναµή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωµατεία. 
 
2. Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των µελών της οµοσπονδίας, µετά  
την εκλογή των µελών του ∆.Σ., δεν επηρεάζει την αριθµητική του συγκρότηση. 
 
"3. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου  
εφαρµόζονται ανάλογα," 
 
*** Η παρ.3,όπως είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 15 άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
    ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.6β άρθρ.28 
    Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004 
 
4. Υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος, γενικός γραµµατέας,  
ταµίας αθλητικής οµοσπονδίας, αποσπάται µε απόφαση του αρµόδιου για τον  
αθλητισµό Υπουργού, για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή, σε υπηρεσία  
αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Α. και έχει τη µορφή του νοµικού  
προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. 
 
5. Κάθε µέλος ∆.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της  
περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του  
στον αρµόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.  
2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 του νόµου αυτού  
έχουν εφαρµογή και για τα µέλη των ∆.Σ. όλων των αθλητικών οµοσπονδιών. 
 
"6. Στο ∆.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας συµµετέχουν, χωρίς  
δικαίωµα ψήφου, καλούµενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου  
Συνδέσµου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών, της Οµοσπονδίας ∆ιαιτητών Ποδοσφαίρου  
Ελλάδος και της Οµοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος." *** Η παρ.6  
προστέθηκε µε την παρ.9 άρθρ.73 Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 23  
 
Ειδικός συνεργάτης οµοσπονδίας       
 
1. Κάθε οµοσπονδία που περιλαµβάνει πάνω από εκατό (100) αθλητικά σωµατεία  
µέλη δικαιούται, εκτιµώντας τις ανάγκες, τις δραστηριότητες και την  
προοπτική  
της, να προσλαµβάνει ειδικό συνεργάτη. 
 
2. Ο ειδικός συνεργάτης προσλαµβάνεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας  
χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή να  
παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται µε  
απόφαση του ∆.Σ.. Ως ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισµένου  
κύρους που έχει διακριθεί στο χώρο του αθλητισµού, κατά προτίµηση, ή στον  
επιχειρηµατικό ή επαγγελµατικό τοµέα, κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατου  
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πανεπιστηµίου της αλλοδαπής  
και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή έχει  
εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αθλητικά θέµατα και γνωρίζει άριστα δύο  
(2) τουλάχιστον ξένες γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πάσης φύσεως  
αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και γενικό κάθε παροχή σε αυτόν καθορίζονται  
από το ∆.Σ.. σε κάθε όµως περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές  
που λαµβάνει ο Γενικός ∆ιευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου, έγγαµος µε  
δύο τέκνα και µε εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός συνεργάτης συµβάλλεται  
υποχρεωτικά εγγράφως µε την οµοσπονδία και η σχετική σύµβαση, για να είναι  
έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρµόδια ∆ηµόσια  
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 
 
3. Ο ειδικός συνεργάτης συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. χωρίς  
δικαίωµα  
ψήφου και έχει τις αρµοδιότητες που του αναθέτει το ∆.Σ., µεταξύ των οποίων  
ενδεικτικό και τις παρακάτω : 
 
α) µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. 
 
β) καταρτίζει και εισηγείται στο ∆.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισµού της  
οµοσπονδίας. 
 



γ) καταρτίζει και εισηγείται στο ∆.Σ. τα σχέδια των κανονισµών της  
οµοσπονδίας. 
 
4. Η σύµβαση του ειδικού συνεργάτη µπορεί να καταγγέλλεται µόνο για  
σπουδαίο  
λόγο, ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της οµοσπονδίας, µε  
πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του και χωρίς να  
θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία  
που  
πηγάζει από τη σύµβαση. "Η Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες  
δικαιούται λόγω των αναγκών της να προσλαµβάνει σε κάθε περίπτωση ειδικό  
συνεργάτη κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο αυτό." 
 
*** Η εντός " " νέα παράγραφος προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.78  
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002. 
 
Άρθρο 25  
 
Βιβλία     
   
"1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα και  
για  
τα βιβλία που υποχρεωτικά τηρεί κάθε αθλητική οµοσπονδία, πλην του βιβλίου  
του  
εδαφίου δ΄ εσόδων εξόδων, το οποίο αντικαθίσταται µε βιβλία Γ κατηγορίας, µε  
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.∆.  
186/1992." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.74 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του  
Υπουργού  
Οικονοµικών επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία, εκτός από τα  
προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο, καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. 
                         
Άρθρο 26  
 
Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα                 
 
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου  
εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων και των  
δικαιωµάτων κάθε αθλητικής οµοσπονδίας. 
 
2. Η οµοσπονδία υποχρεούται να τηρεί µητρώο αθλητών και µητρώο προπονητών. 
 
3. ∆εν επιτρέπεται η έκτακτη επιχορήγηση αθλητικής οµοσπονδίας που  
διεκδίκησε και ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα ευρωπαϊκού ή παγκόσµιου  
πρωταθλήµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή διεθνών αγώνων µε µεγάλη γενικά  
σηµασία και διεθνή εµβέλεια, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη και έγκριση του αρµόδιου  
για τον αθλητισµό Υπουργού. Αν η διεκδίκηση µιας τέτοιας διοργάνωσης µε τη  
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού τελεσφορήσει, η  
σύσταση  
οργανωτικής επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 53 παρ. 1 του  
παρόντος νόµου, είναι υποχρεωτική. 
 
4. Η αθλητική οµοσπονδία υποχρεούται να ενσωµατώνει στον κανονισµό του  
άρθρου 27 του παρόντος νόµου τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της ∆ιεθνούς  
Ολυµπιακής Επιτροπής, για τη φαρµακοδιέγερση. 
 
5. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικής οµοσπονδίας, τα περιουσιακά της  
στοιχεία,  
µετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, για  
εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών. 
 
"6. Προκειµένου να συµµετάσχει αθλητική οµοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή  
αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο από  
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραµµά της,  
υποβάλλεται,  
κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον ηµερών, αίτηση προς έγκριση µετάβασης µε  
το  



εξής περιεχόµενο: 
 
α) τόπο, χρόνο και σκοπό µετάβασης, 
 
β) πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των µελών που πρόκειται να µεταβούν και 
 
γ) αναλυτικό προϋπολογισµό της σχετικής δαπάνης. 
 
Σε επείγουσες περιπτώσεις η 20ήµερος προθεσµία µπορεί να µην τηρείται. 
 
Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου, πλην της περίπτωσης γ΄, εφαρµόζονται  
αναλόγως και επί αθλητικών σωµατείων, ενώσεων, συνδέσµων, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. 
 
Ύστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µπορεί να χορηγείται  
έγκριση για τη µετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή  
µεµονωµένων  
αθλητών για τη συµµετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς  
αθλητικές συναντήσεις. Η έγκριση µετάβασης ή µετάκλησης χορηγείται  
προκειµένου περί αθλητικών σωµατείων από την εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 13  
παράγραφος 1, µε εξαίρεση τα αθλητικά σωµατεία που µετέχουν σε πρωταθλήµατα  
εθνικών κατηγοριών οµαδικών αθληµάτων, στα οποία η έγκριση χορηγείται από τη  
Γ.Γ.Α. Από τη Γ.Γ.Α. επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές  
οµοσπονδίες, ενώσεις, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε." 
 
*** Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.74 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
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. Οι κανονισµοί και οι  
τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό  
Πολιτισµού. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός µηνός από την ηµεροµηνία  
υποβολής τους, οι κανονισµοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νοµίµως εκδοθεί Αν  
κατά τον έλεγχο νοµιµότητας κανονισµού διαπιστωθεί ότι ρυθµίσεις αυτού  
πρέπει  
να τροποποιηθούν, να συµπληρωθούν ή να εναρµονιστούν, ο κανονισµός αυτός  
αναπέµπεται στην οικεία οµοσπονδία, της οποίας το ∆.Σ. οφείλει να  
συµµορφωθεί, µέσα σε δέκα ηµέρες από την αναποµπή. Σε περίπτωση µη  
συµµόρφωσης, ο Υπουργός µπορεί να αναστείλει την τακτική επιχορήγηση της  
οµοσπονδίας." 
 
*** Το άρθρο 27 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.74 Ν.3057/2002,φεκ  
α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 28  
 
Ειδική αθλητική αναγνώριση           
 
"1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µπορεί να παρέχεται σε αθλητική  
οµοσπονδία, ύστερα από αίτηση του ∆.Σ. αυτής, ειδική αθλητική αναγνώριση,  
ιδίως εάν για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει  
αντίστοιχη  
παγκόσµια οµοσπονδία αναγνωρισµένη από τη ∆.Ο.Ε." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.74 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται µε αιτιολογηµένη  
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. 



 
3. Για να αναγνωρισθεί αυτοτελής οµοσπονδία αθλήµατος ή κλάδου άθλησης που  
αποχωρίζεται από την οµοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί, απαιτείται : 
 
α) Το άθληµα Il ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να  
περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων 
 
β) Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από  
τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το  
άθληµα ή ο κλάδος άθλησης. Αν το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης, που καλλιεργεί η  
υπό αναγνώριση οµοσπονδία, περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των  
Ολυµπιακών Αγώνων, απαιτείται επιπλέον να πληρούνται οι προϋποθέσεις  
συµµετοχής εκπροσώπου της στη σύνθεση της ολοµέλειας της Ελληνικής  
Ολυµπιακής  
Επιτροπής, µε ανάλογη εφαρµογή των κανόνων του καταστατικού χάρτη της  
∆.Ο.Ε.. 
 
γ) Να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των ∆ Σ. ή των γενικών συνελεύσεων άνω  
του  
πενήντα τοις εκατό (50%) των σωµατείων που επιδεικνύουν την κατά το  
καταστατικό της οικείας οµοσπονδίας αθλητική δραστηριότητα στο οικείο άθληµα  
ή κλάδο άθλησης, τα σωµατεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του  
άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση και ο συνολικός  
αριθµός τους να είναι τουλάχιστον είκοσι (20). Τα υπόλοιπα σωµατεία του  
ίδιου  
αθλήµατος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, που δεν έλαβαν αποφάσεις για αποχώρηση  
από την οµοσπονδία αυτοδικαίως, διαγράφονται από αυτή και εντάσσονται στη  
νέα  
οµοσπονδία από τη σύστασή της, εκτός αν λάβουν αποφάσεις για τη µη ένταξή  
τους στη νέα οµοσπονδία, οπότε διαγράφονται από την αρχική οµοσπονδία  
ταυτόχρονα µε τη σύσταση της νέας οµοσπονδίας. 
 
"4. Αν ο αριθµός των αθλητικών σωµατείων οµοσπονδίας που καλλιεργεί το ίδιο  
άθληµα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική  
αναγνώριση περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον στην οµοσπονδία  
δεν υπάγεται άλλο άθληµα, το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν  
υπάγεται, µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, σε άλλη  
οµοσπονδία που νόµιµα λειτουργεί 
 
Ειδικά για τις αθλητικές οµοσπονδίες του γκολφ και του κρίκετ η διάταξη του  
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται, εφόσον ο αριθµός των σωµατείων  µελών  
περιορισθεί σε πέντε (5)." 
 
*** Οι παρ. 4 και 5 ενοποιήθηκαν ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.73  
Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002. 
 
5. Ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός µπορεί µε απόφασή του να υπαγάγει,  
σε ειδικά αναγνωρισµένη αθλητική οµοσπονδία, άθληµα ή κλάδο άθλησης για τον  
οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισµένη αθλητική οµοσπονδία, καθώς και  
άθληµα ή κλάδο άθλησης για την υπαγωγή του οποίου υφίσταται αµφισβήτηση. 
 
*** Η παρ.6 αναριθµήθηκε σε 5 µε την παρ.6 άρθρ.73 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
    
Άρθρο 29  
 
Αθλητισµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
 
1. Ο αθλητισµός των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένας  
ιδιαίτερος τοµέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους. 
 
2. Για την ανάπτυξη του αθλητισµού των Α.Μ.Ε.Α. ιδρύονται σωµατεία και  
οµοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα  
άρθρα 8 και 28 του παρόντος νόµου και, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και  
4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του τµήµατος Α' του παρόντος  
νόµου. 
 
3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωµατείο Α.Μ.Ε.Α., ο  
συνολικός αριθµός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από  
δεκαπέντε (15). Αν το αθλητικό σωµατείο διατηρεί τµήµα οµαδικού αθλήµατος, ο  
αριθµός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αναγκαίο  



αριθµό τακτικών και αναπληρωµατικών που απαιτούνται από τους κανονισµούς του  
αθλήµατος για συµµετοχή σε αγώνες. Ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. του  
σωµατείου  
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από πέντε (5) και µεγαλύτερος από εννέα  
(9). 
 
4. Για τη σύσταση αθλητικής οµοσπονδίας Α.Μ.Ε Α., απαιτούνται αποφάσεις των  
γενικών συνελεύσεων ή των διοικητικών συµβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά  
αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων Α.Μ.Ε.Α.. Ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. της  
οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από επτά (7) και µεγαλύτερος  
από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική µία οµοσπονδία  
αθλητικών σωµατείων Α.Μ.Ε.Α., πρέπει να υποβληθεί αρµοδίως από τη διοίκησή  
της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσµια αθλητική οµοσπονδία.  
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού επιτρέπεται  
η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. 
Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η ∆ιεθνής Παραολυµπιακή  
Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζονται πέντε (5) αθλητικές οµοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α..  
Οι οµοσπονδίες αυτές συνιστούν συνοµοσπονδία µε την επωνυµία "Εθνική  
Παραολυµπιακή Επιτροπή", µε έδρα την Αθήνα, η οποία εκπροσωπεί τη Χώρο µας  
στην I.P.C.. Στη συνοµοσπονδία εκπροσωπούνται ισότιµα οι πιο πάνω  
οµοσπονδίες. Χρονικό διάστηµα για την ίδρυση των οµοσπονδιών και της  
συνοµοσπονδίας ορίζεται οκτάµηνο από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 
 
Γιο το διάστηµα από τη δηµοσίευση του παρόντος µέχρι τη λήξη του οκταµήνου,  
µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, συγκροτείται ενδεκαµελής  
προσωρινή Επιτροπή που εκπροσωπεί τη Χώρα µας στην I.P.C.. Στην επιτροπή αυτή  
συµµετέχουν πέντε (5) µέλη από την Πανελλήνια Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε  
Ειδικές Ανάγκες (Π.Α Ο Μ. Α.Μ.Ε.Α.), τέσσερα (4) µέλη από την Πανελλήνια  
Οµοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Π.Α Ο.Κ.Α.) και δύο (2) µέλη από την Οµοσπονδία  
Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.). Τα µέλη της  
Επιτροπής υποδεικνύονται από τις οµοσπονδίες του προηγούµενου εδαφίου. Αν  
παρέλθει το ως άνω οκτάµηνο, χωρίς να συσταθούν οι πέντε (5) οµοσπονδίες του  
πρώτου εδαφίου και η συνοµοσπονδία, µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό  
Υπουργού, αίρεται η αθλητική αναγνώριση των οµοσπονδιών του πέµπτου εδαφίου  
και συγκροτείται Επιτροπή από έντεκα (11) µέλη για την εκπροσώπηση της Χώρας  
µας στην I P.C.. 
 
***ΠΡΟΣΟΧΗ : Με τις παρ.3 και 4 άρθρ.18 Ν.2947/2001 ορίζεται ότι: " 3. Η  
παράγραφος 4 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "4.  
Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η ∆ιεθνής Παραολυµπιακή  
Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται µια µόνο αθλητική οµοσπονδία µε την  
ονοµασία  
Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες. Ο αριθµός των µελών του ∆.Σ.  
της Οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από έντεκα (11) µέλη και  
µεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) µέλη. Στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας όλες οι  
κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται µε ένα µέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία  
αναπηρίας. Μέλη του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι  
πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα µέλη εκλέγονται κατά  
σειρά επιτυχίας."  
4. Στο άρθρο 29 παράγραφος 4του Ν. 2725/1999, µετά από τη φράση  
"από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού" προστίθεται το εδάφιο ως εξής: "Ειδικά  
για την κατηγορία Α.ΜΕ.Α. Κωφών που καλύπτει η ∆ιεθνής Επιτροπή Αθλητισµού  
Κωφών (C.I.S.S.), αναγνωρίζεται µία αθλητική Οµοσπονδίά Κωφών, µε έδρα την  
Αθήνα που θα πρέπει υποχρεωτικώς να έχει ως µέλη τουλάχιστον πέντε (5)  
αθλητικά σωµατεία κωφών και η οποία εκπροσωπεί τη χώρα µας στην C.Ι,S.S..  
Αθλητές Α.ΜΕ.Α. Κωφοί συµµετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις που αναγνωρίζει η  
∆ιεθνής Επιτροπή Αθλητισµού Κωφών (C.I.S.S.)." 
 
" Το άθληµα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αµαξίδιο εξακολουθεί να  
υπάγεται στην ήδη υφιστάµενη Οµοσπονδία Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε  
Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), η οποία τυγχάνει µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας  
Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αµαξίδιο (I.W.B.F.). 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.28 
    Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
5. Πρόσωπα µε αναπηρίες µπορούν να ενταχθούν στη δύναµη αθλητών αθλητικού  
σωµατείου Α Μ.Ε.Α.. Ο χαρακτηρισµός προσώπου µε αναπηρία ως αθλητή ενός ή  
περισσότερων αθληµάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την  
οικεία αθλητική οµοσπονδία. 
 



6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες που είναι εν  
ενεργεία  
αθλητές : 
 
α) να γίνονται µέλη των αθλητικών σωµατείων τους και να εκλέγονται στη  
διοίκησή τους. 
 
β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωµατείο τους στις γενικές συνελεύσεις  
αθλητικής ένωσης και οµοσπονδίας. 
 
∆εν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε  
διοικητικά  
όργανα της ένωσης ή της οµοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή  
επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση στην οποία συµµετέχουν.  
Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο ∆.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας Α Μ.Ε Α. εκπίπτουν  
από µέλη της διοίκησής της από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τη Θέση  
τους καταλαµβάνει το αναπληρωµατικό µέλος. 
 
7. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α. επιτρέπεται µόνο στον  
κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31  
του παρόντος Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος  
του προπονητή Α.Μ.Ε.Α, απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α ή ισότιµης σχολής του  
εξωτερικού. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η  
θέση σε Ολυµπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσµιους αγώνες  
επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελµα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην  
ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος. 
 
8. ∆ιαιτητές και κριτές σε αγώνες Α Μ.Ε.Α. ορίζονται διαιτητές και κριτές  
του οικείου αθλήµατος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια της  
αντίστοιχης αθλητικής οµοσπονδίας A.M.Ε.A.. 
 
"9. Α. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την ονοµασία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" (Ε.Π.Ε.). Στην ολοµέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε.  
µετέχουν δέκα εκλεγµένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας  
Ατόµων µε Αναπηρίες, εκπροσωπώντας ισότιµα τις κατηγορίες αναπηριών όπως  
αυτές προβλέπονται από τη ∆ιεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή (I.P,C.), καθώς και: 
 
ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), 
 
ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, 
 
τρεις Παραολυµπιονίκες, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, 
 
τέσσερις προσωπικότητες κύρους, οι οποίες ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού. 
 
"Η ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής  
Παραολυµπιακής Επιτροπής εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο, τον  
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία αυτής, καθώς και τρία µέλη,  
που συγκροτούν επταµελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλες  
οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η ∆ιεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή  
(I.P.C.)." 
 
*** Το άνω εντός " " εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.15 άρθρ.8       
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι: 
 
α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα µας στη ∆ιεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή. 
 
β) Εισηγείται νοµοθετικές ρυθµίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα ζητήµατα  
που αφορούν τον αθλητισµό Α.ΜΕ.Α.. 
 
γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία µε το Εθνικό  
Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού ή κάθε αρµόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών  
εκσυγχρονισµού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η  
προσπελασιµότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών. 
 
δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθληµάτων  
Α.ΜΕ.Α., µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
 



ε) Φροντίζει για την καλή προετοιµασία των εθνικών οµάδων, τη συµµετοχή  
τους  
σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυµπιακούς Αγώνες. 
 
στ) Γνωµοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής  
Οµοσπονδίας Α.ΜΕ.Α. και για τα κριτήρια της κατανοµής της επιχορήγησης στις  
κατηγορίες αναπηριών. 
 
ζ) Γνωµοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωµατείων  
Α.ΜΕ.Α.. 
 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού,  
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την  
άσκηση και κατανοµή αρµοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τη  
λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθµό και τα προσόντα του  
προβλεπόµενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση τω  
υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία  
της Ε.Π.Ε.. 
 
Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί  
µε κάθε είδους σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός  
καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  
των δύο βαθµών. Η απόσπαση γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου µε  
κοιν  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του οικείου Υπουργού, χωρίς να  
απαιτείται  
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου. 
 
Β. Η Επιτροπή µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", που  
συστήθηκε µε την παρ.9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999, συνεχίζει να ασκεί τα  
καθήκοντά της µέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία  
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", που ιδρύεται µε το εδάφιο Α' της παρ. "5"  
του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες του εδαφίου Α' της  
παρούσας παραγράφου ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Επιτροπή της  
παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 µέχρι την έναρξη λειτουργίας του  
Ν.Π.Ι.∆. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ". Η ως άνω επιτροπή µεριµνά για  
την  
απρόσκοπτη ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες. Η  
Επιτροπή αυτή καταργείται µε την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής  
Παραολυµπιακής Επιτροπής του εδαφίου Α' της παρούσας παραγράφου." 
 
*** Η παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.18 Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α  
     228/9.10.2001. 
 
*** Ο αριθµός 4 αντικαταστάθηκε µε τον αριθµό 5 ως άνω ,µε το άρθρο 38  
     Ν.3016/2002,ΦΕΚ Α 110/17.5.2002. 
 
10. Για τα λοιπά θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισµού  
των Α.Μ Ε.Α., τα οποία δεν ρυθµίζονται ειδικά µε τις διατάξεις του παρόντος  
άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόµου. 
 
"11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής προπονητών, αθλητές  
των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη µέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυµπιακούς  
Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσµιους ή Πανευρωπαϊκούς  
Αγώνες, για το διάστηµα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη οµοσπονδία,  
πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού." 
 
*** Η παράγραφος 11 προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.78 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
238/10.10.2002. 
 
Άρθρο 30  
 
Οργάνωση υπηρεσιών οµοσπονδίας Αποδοχές προσωπικού 
 
1. Με κανονισµό που ψηφίζει το ∆.Σ. της οµοσπονδίας και εγκρίνει ο αρµόδιος  
για τον αθλητισµό Υπουργός ρυθµίζονται όλα τα θέµατα οργάνωσης, διοίκησης  
και  
λειτουργίας αυτής και των ενώσεών της, καθώς και τα θέµατα υπηρεσιακής  
κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισµό προβλέπονται οι  
οργανικές µονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο, η  
ειδικότητα, τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο  



συνολικός αριθµός των συνιστώµενων θέσεων, προκειµένου περί οµοσπονδιών, δεν  
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5), εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή  
της  
είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωµατεία, τις δέκα (10), εάν η οµοσπονδία έχει  
στη δύναµη της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία, τις δεκαπέντε  
(15),  
εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα  
(250) σωµατεία και τις είκοσι (20), εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της  
διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωµατεία ο συνολικός αριθµός των  
συνιστώµενων θέσεων, προκειµένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η  
ένωση έχει στη δύναµή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωµατεία, έξι (6)  
θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100)  
σωµατεία, οκτώ (8) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της εκατόν ένα (101)  
έως διακόσια πενήντα (250) σωµατεία και δέκα (10) Θέσεις, εάν η ένωση έχει  
στη δύναµή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωµατεία. Οι ανωτέρω  
οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για κάθε οµοσπονδία και το σύνολο των ενώσεων  
που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός οργανικών  
θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση του παραπάνω κανονισµού από τον  
αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό δεν υφίσταται στην περίπτωση κατά την  
οποία  
η οµοσπονδία χρηµατοδοτείται από τη ΓΓΑ ή από εποπτευόµενους από αυτή φορείς  
σε ποσοστό µικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών εσόδων της. 
 
2. Οι αποδοχές του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  
καθορίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'),  
όπως εκάστοτε ισχύει για την κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη  
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στα οικεία µισθολογικά κλιµάκια, υπολογίζεται  
όλος ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί για τον  
καθορισµό των αποδοχών του, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Τυχόν  
επιπλέον διαφορά που θα προκύψει, αν οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  
καταβαλλόµενες αποδοχές στο προσωπικό αυτό είναι µεγαλύτερες, διατηρείται  
και  
καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά µέχρι την κάλυψή της, από οποιαδήποτε  
αύξηση των νέων αποδοχών. 
 
"Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν έχουν εφαρµογή στο προσωπικό των  
οµοσπονδιών οι οποίες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού είχαν εγκεκριµένους  
κανονισµούς προσωπικού ή οι αποδοχές του προσωπικού τους ρυθµίζονταν από  
συλλογικές συµβάσεις εργασίας." 
 
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 75 παρ.7 Ν.3057/2002,ΦΕΚ  
Α 239/10.10.2002. 
 
3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των οµοσπονδιών, µε εξαίρεση  
τους ειδικούς συνεργάτες, τους προπονητές, τους γυµναστές, τους τεχνικούς  
συµβούλους, τους φυσικοθεραπευτές, τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, τους  
δικηγόρους, τους επιστηµονικούς και συντονιστές συνεργάτες, τους φροντιστές,  
τους δηµοσιογράφους και τους συµβούλους δηµοσίων σχέσεων, γίνονται σύµφωνα  
µε  
τις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ' του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως  
εκάστοτε ισχύουν. 
 
"4. Ο συνολικός αριθµός των συνιστώµενων θέσεων στην Εθνική Αθλητική  
Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι  
(20)." 
 
*** Η παράγραφος 4 προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.78 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
238/10.10.2002. 
 
Άρθρο 30Α 
    
1. Οι θέσεις του µόνιµου και του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  
αορίστου  
χρόνου προσωπικού των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τα οποία  
καταργήθηκαν µε τα προεδρικά διατάγµατα 49, 50, 51, 52, 53 και 54 της  
18.2.2000 (ΦΕΚ 43 Α΄/1.3.2000), µεταφέρονται, από την κατάργησή τους, στα  
Ν.Π.∆.∆ που ιδρύθηκαν µε τα πιο πάνω προεδρικά διατάγµατα, στα οποία  
περιήλθε  
και το σύνολο της περιουσίας τους. Η µεταφορά των θέσεων αυτών γίνεται µε  
ταυτόχρονη σύσταση αντίστοιχων θέσεων στα νεοϊδρυθέντα Ν.Π.∆.∆. Το προσωπικό  
που υπηρετούσε στις παραπάνω θέσεις των καταργηθέντων Ν.Π.∆.∆. µεταφέρεται  



και καταλαµβάνει, έκτοτε, τις αντίστοιχες θέσεις των νοµικών προσώπων  
δηµοσίου δικαίου που ιδρύθηκαν µε τα ανωτέρω προεδρικά διατάγµατα και  
υπηρετεί σε αυτά µε τη σχέση εργασίας, µε την οποία υπηρετούσε στα  
καταργηθέντα Ν.Π.∆.∆. Η µεταφορά των θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού σε  
αυτές διαπιστώνονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. Ο χρόνος εργασίας  
του προσωπικού από την κατάργηση των Ν.Π.∆.∆. µέχρι την έκδοση της απόφασης  
αυτής θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στους νέους φορείς. 
 
Τα ιδρυθέντα µε τα πιο πάνω προεδρικά διατάγµατα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου  
δικαίου από την ίδρυσή τους τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας  
Αθλητισµού. 
 
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών  
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισµού, επιτρέπεται: 
 
α) η σύσταση, η συγχώνευση ή η κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου  
που τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και η έγκριση  
των Οργανισµών τους, 
 
β) η σύσταση των αναγκαίων θέσεων προσωπικού για τη λειτουργία των φορέων  
αυτών, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των αθλητικών δραστηριοτήτων και  
των εγκαταστάσεών τους και 
 
γ) η πρόβλεψη της δυνατότητας λειτουργίας των παραπάνω φορέων όλες τις  
ηµέρες του µήνα, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, για ορισµένο ή αόριστο  
χρονικό διάστηµα, καθώς και αντίστοιχης απασχόλησης µέρους του προσωπικού  
τους, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των αθλητικών δραστηριοτήτων και  
των  
εγκαταστάσεων του φορέα." 
 
*** Το άρθρο 30Α προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρ.73 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'  
 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
 
Άρθρο 31  
 
Προπονητής   
 
1. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο  
άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η απόφαση  
χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία, η οποία  
τηρεί µητρώο Προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο  
σύνδεσµο η οµοσπονδία προπονητών. 
 
2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του  
προπονητή απαιτείται : 
 
α) πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), µε  
κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα, ή ισότιµης σχολής της  
αλλοδαπής ή δίπλωµα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή  
πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, 
 
β) αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται  
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β. και  
γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, 
 
γ) πιστοποιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν  
εκκρεµεί ποινική δίωξη για τα αδικήµατα της περ. β', 
 
δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονοµικές επιτροπές των οικείων  
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, 
 
ε) καταβολή παραβόλου πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών, εκδιδόµενο από την  
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε  
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. 
 
3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων σχολών προπονητών του  
εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισµένων σχολών της ηµεδαπής, απαιτείται και γνώµη,  



για την ισοτιµία, της πενταµελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του  
Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή  
αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ. αυτού και αποτελείται  
από το ∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,  
το ∆ιευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευµάτων,  
έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής  
οµοσπονδίας και έναν (1) εκπρόσωπο της οµοσπονδίας προπονητών ή του  
αντιπροσωπευτικότερου συνδέσµου προπονητών του οικείου αθλήµατος. Εάν δεν  
υπάρχει οµοσπονδία ή σύνδεσµος προπονητών, ορίζεται, ως πέµπτο µέλος της  
επιτροπής, προπονητής µεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωµα της ανώτατης  
κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Για κάθε  
άθληµα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή. Με την απόφαση  
συγκρότησης της επιτροπής µπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά  
ζητήµατα  
και οι λεπτοµέρειες για την αναγνώριση της ισοτιµίας. Με απόφαση του  
Υπουργού  
Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.,  
ορίζονται  
οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή. 
 
4. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες  
τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η λειτουργία  
της σχολής πραγµατοποιείται, ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής  
οµοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες για την κατώτατη  
κατηγορία. Με κανονισµό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθµίζονται τα etIJara που αφορούν τη  
λειτουργία και το πρόγραµµα της σχολής αυτής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού  
προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και  
την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο  
συναφές θέµα. 
 
5. Προπονητή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν. 
 
α) Οι αθλητικές οµοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις. 
 
β) Οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και τα τµήµατα αµειβόµενων αθλητών. 
 
γ) Τα αθλητικά σωµατεία τα οποία καλλιεργούν οµαδικό άθληµα και συµµετέχουν  
σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθληµα πρώτης  
κατηγορίας. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από  
πρόταση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας οµοσπονδίας ή  
συνδέσµου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης  
Προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθληµάτων. 
 
δ) Τα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν ατοµικό άθληµα και έχουν αθλητές  
στη  
δύναµή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 
 
"6. Κάθε προπονητής συµβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως µε τον αθλητικό φορέα  
στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του µε πλήρη, µερική ή περιοδική απασχόληση  
εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύµβαση, για  
να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρµόδια  
∆.Ο.Υ. 
 
Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο επιτρέπεται να  
ανατίθενται καθήκοντα οµοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συµβούλου για τα  
ολυµπιακά αθλήµατα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας  
οµοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια  
άσκησης  
των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή µερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της  
οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της µισθολογικής και ασφαλιστικής  
κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  
Με όµοια απόφαση µπορεί να ανακαλείται µερικά ή ολικά η αρχική απόφαση." 
 
*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό  
Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, για  
παραβάσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3  



του παρόντος νόµου και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του  
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού της παρ. 9 του παρόντος άρθρου. 
 
"8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε µία από τις  
διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34, χορηγείται  
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονοµικής επιβράβευσης που  
προβλέπεται  
για τον αθλητή ατοµικού αγωνίσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ίδιο άρθρο.  
Σε περίπτωση που 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 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού για καθεµία  
από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις,  
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέµα για  
την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονοµικής επιβράβευσης. Η διάταξη της  
παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Ν. 2238/ 1994, που προστέθηκε µε το άρθρο 10  
του Ν. 2459/1997, εφαρµόζεται ανάλογα και στους προπονητές. 
 
Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή,  
απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονοµική επιβράβευση του άρθρου αυτού  
επιµερίζεται µεταξύ τους κατ' ίσα µέρη. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια  
της παραγράφου 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, κατά τα προβλεπόµενα στον κανονισµό εθνικών οµάδων της  
οικείας οµοσπονδίας." 
 
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
***Για την παροχή  οικονοµικής  επιβράβευσης  σε  διακρινόµενους                            
µεταµοσχευµένους ή αιµοκαθαιρόµενους αθλητές και τους προπονητές  
τους που σηµειώνουν κάποια από τις επιδόσεις της ως άνω  παρ.2 
βλέπε ΥΑ 8905/26.2-3.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 437). 
 
9. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα  
από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας οµοσπονδίας  
προπονητών ή του συνδέσµου προπονητών, µέσα σε ένα (1) χρόνο από τη  
δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την απασχόληση  
προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα µε την κατηγορία, τα προσόντα των  
προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος προπονητή των πτυχιούχων  
της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των  
Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. 
 
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις  
ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι όροι πρόσληψης  
αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις µεταξύ προπονητών και αθλητικών σωµατείων  
και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις  
έκδοσης  
δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την οµοσπονδία ή το σύνδεσµο των  
προπονητών, οι περιορισµοί, τα ασυµβίβαστα άσκησης του επαγγέλµατος του  
προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους  
προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισµού ή του παρόντος,  
καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα, ως και θέµατα που αφορούν όσους ασκούν ήδη  
το επάγγελµα του προπονητή κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. "10. Κατά  
παρέκκλιση των ρυθµίσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου οι σχολές  
προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδροµίας µπορούν να ιδρύονται  
και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες. Με κανονισµό που  
ψηφίζεται από τις οµοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του  
άρθρου 27 του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν τη  
λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα  
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τα διπλώµατα στους προπονητές χορηγούνται από  
τις  
οικείες οµοσπονδίες και θεωρούνται για τη νοµιµότητά τους από τη Γενική  
Γραµµατεία Αθλητισµού. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγείται από τη Γενική  



Γραµµατεία Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 περιπτώσεις  
β΄, γ', δ', ε' του παρόντος. 
11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλµατος προπονητή από τη Γενική  
Γραµµατεία Αθλητισµού, 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." 
 
*** Οι παρ. 10 και 11 προστέθηκαν µε το άρθρο 75 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 1 άρθρ.24 Ν.3262/2004,ορίζεται ότι: 
 "1. Στους είκοσι τρεις (23) ποδοσφαιριστές, που συµµετείχαν στην αποστολή  
της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου, που κατέκτησε την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού  
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου Ανδρών 2004, όπως αυτοί αναγράφονται στο πρώτο  
φύλλο αγώνος, καταβάλλεται εφάπαξ και ισοµερώς και κατά παρέκκλιση των άρθρων  
31 και 34 του ν. 2725/1999, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων  
(4.000.000) ευρώ. 
Στον προπονητή και στο βοηθό προπονητή καταβάλλεται αντίστοιχα ποσοστό  
100% και 50% από το ποσό επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε  
ποδοσφαιριστή. 
 
Άρθρο 32  
 
Ιδιωτικά γυµναστήρια - Ιδιωτικές σχολές        
 
1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυµναστηρίου ή ιδιωτικής  
σχολής, που έχει σκοπό τη σωµατική άσκηση ή την εκµάθηση αναγνωρισµένου ή µη  
αθλήµατος, µε την καταβολή ή µη διδάκτρων, απαιτείται άδεια του αρµόδιου  
Νοµάρχη. 
 
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου για  
τον αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της  
άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυµναστηρίων και σχολών  
της παρ. 1 του παρόντος, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα για την κτήση  
ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού γυµναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής,  
το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, καθώς  
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής  
επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή µεταφοράς  
γυµναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρµογής στις  
διατάξεις του παρόντος των γυµναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη  
δηµοσίευσή του. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
 
ΑΘΛΗΤΗΣ 
 
Άρθρο 33  
 
∆ικαιώµατα - 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. 
 
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  
µόνο µεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, µε εξαίρεση τις µεταγραφές Ελλήνων  
αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες µπορεί να ορίζεται άλλη µεταγραφική  
περίοδος. Η διάρκεια της µεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει  
τις τριάντα (30) ηµέρες. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των µεταγραφών  
συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις µεταγραφής λόγου  
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 αναγνώρισης 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 παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον αναλογούντα φόρο  
προστιθέµενης αξίας και καταχωρηθεί 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. 
 
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 ∆.Ο Ε.. Οι συµβάσεις του  
προηγούµενου εδαφίου απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική  
οµοσπονδία και µε µέριµνά της να κατατεθούν στην αρµόδια ∆.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 κυπέλλου 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 ∆.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 διασυλλογικά πρωταθλήµατα και τους αγώνες κυπέλλου  
επιτρέπεται να συµµετέχουν οµογενείς ή αλλοδαποί µε απόφαση του αρµόδιου για  
τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής  
οµοσπονδίας. 
 
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 γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική οµοσπονδία και  
το  
οποίο θεωρείται από νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο  
ή υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το  
∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆ ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη  
θεώρηση του. Οι παθήσεις και οι βλάβες που δεν επιτρέπουν τη συµµετοχή  
αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες, οι απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις για τη  
Θεώρηση του δελτίου υγείας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρµόδια  
όργανα για τη Θεώρηση του δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα  
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται  
ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. 
 



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 34  
 
Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές  
 
1. Σε αθλητές που σηµειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατοµικά ή  
οµαδικά αθλήµατα χορηγούνται οι οικονοµικές παροχές, τα ευεργετήµατα και οι  
διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους. 
 
2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος  
είναι : 
 
α) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς  
Αγώνες, 
 
"β) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ανδρών   
γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα  
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο  
οµοσπονδίες ή σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες." 
 
*** Η περ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.15 άρθρ.8                 
     Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
γ) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσµιας επίδοσης ανδρών γυναικών, νέων  
ανδρών  
γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από  
αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες, 
 
δ) η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα ανδρών   
γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθληµα που καλλιεργείται  
από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες, 
 
ε) η επίτευξη ή η ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών γυναικών, νέων  
ανδρών  
γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από  
αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες. 
 
*** Για την παροχή  οικονοµικής  επιβράβευσης  σε  διακρινόµενους            
µεταµοσχευµένους ή αιµοκαθαιρόµενους αθλητές και τους προπονητές  
τους που σηµειώνουν κάποια από τις επιδόσεις της ως άνω  παρ.2 
βλέπε ΥΑ 8905/26.2-3.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 437). 
 
3. Οι αθλητές που σηµειώνουν τις διακρίσεις των παρ. 2 και 13 του παρόντος  
εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,  
σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται  
µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται µέσα σε  
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Με την ίδια  
απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο πίνακας του προηγούµενου  
εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν. 
 
4. Σε αθλητές που σηµειώνουν µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2  
του παρόντος σε αγωνίσµατα ατοµικών αθληµάτων ή σε οµαδικά αθλήµατα που  
περιλαµβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων  
πλην της διάκρισης σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται οικονοµική  
επιβράβευση. Το ύψος της οικονοµικής επιβράβευσης για κάθε διάκριση  
καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η απόφαση  
αυτή εκδίδεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών πριν από την τέλεση των  
Ολυµπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη. Με την ίδια  
απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η  
διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέµα για την εκκαθάριση και την καταβολή  
της  
οικονοµικής επιβράβευσης. 
 
"5. Στους αθλητές των οµαδικών αθληµάτων πλην beach νοlley και στους αθλητές  
των σκυταλοδροµιών η οικονοµική επιβράβευση είναι ίση µε το 60% της  



αντίστοιχης ατοµικού αθλήµατος ή ατοµικού αγωνίσµατος επί τον αριθµό όσων  
δικαιούνται συµµετοχής στους αγώνες και επιµερίζεται στους αθλητές που πήραν  
µέρος σε αυτούς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τον κανονισµό εθνικών  
οµάδων  
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας." 
 
*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
6. Σε αθλητή ή οµάδα που σηµειώνει περισσότερες από µία διακρίσεις µέσα στο  
ίδιο ηµερολογιακό έτος χορηγείται η οικονοµική επιβράβευση της µεγαλύτερης  
διάκρισης προσαυξηµένη µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονοµικής  
επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεµία από τις άλλες διακρίσεις. 
 
7. Οι οικονοµικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες  
παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή µε κοινή απόφαση του Υπουργού  
Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν  
εξουσιοδοτηµένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραµµατείας  
Αθλητισµού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους και  
αφορά τις διακρίσεις του προηγούµενου έτους. 
 
8. Αθλητές που σηµειώνουν µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του  
παρόντος άρθρου επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών  
διατάξεων, σε κενές θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, για τους οποίους έχει  
εφαρµογή το άρθρο 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α). Οι ενδιαφερόµενοι  
διορίζονται σε κενές θέσεις, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα  
απαιτούµενα για τις θέσεις στις οποίες επιθυµούν να διοριστούν γενικά και  
ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας  
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που  
εκδίδεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,  
ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής  
τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέµα που αφορά το διορισµό ο διορισµός  
γίνεται στον εισαγωγικό βαθµό µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού  
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 
 
"Αθλητές µε αναπηρίες επιτρέπεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα να  
διορίζονται και σε συνιστώµενες προσωρινές θέσεις φορέων του δηµόσιου  
τοµέα." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.8 προστέθηκε µε την παρ.15 θ΄ άρθρ.8      
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
9. Σε υπαλλήλους που διορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 8 του παρόντος άρθρου,  
εφόσον εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές, παρέχονται διευκολύνσεις  
από τις υπηρεσίες τους για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς  
αγώνες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  
Αποκέντρωσης και του αρµόδιου για τον αθλητισµό απαιτούµενα δικαιολογητικά  
και η διαδικασία για την παροχή κάθε διευκόλυνσης, καθώς και οι σχετικές  
υποχρεώσεις των αθλητών  υπαλλήλων. 
 
10. Αθλητές που έχουν σηµειώσει µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ.  
2 του παρόντος, έχουν ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα (1730) ετών και έχουν  
τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συµµετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες  
διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
εισάγονται  
σε οποιοδήποτε τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίµησής τους εγγράφονται σε  
αυτό,  
καθ' υπέρβαση του αριθµού εισακτέων που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες  
κάθε φορά διατάξεις. 
 
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται  
µέχρι 31.12.1999, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,  
η  
διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής,  
καθώς και της διάταξης της παρ. 13 του παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση  
ορίζονται οι προϋποθέσεις µετεγγραφής, καθώς και η παροχή διευκολύνσεων σε  
αθλητές, µέλη εθνικών οµάδων, που είναι φοιτητές τµηµάτων και σχολών  
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
11. ΑΘλητές που έχουν σηµειώσει µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ.  



2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να εισάγονται στις σχολές αστυφυλάκων,  
πυροσβεστών και λιµενοφυλάκων, καθ' υπέρβαση, και µέχρι του ορίου των δέκα  
(10) ατόµων, του εκάστοτε οριζόµενου για τις σχολές αυτές αριθµού εισακτέων.  
Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ή ∆ηµόσιας Τάξης, που εκδίδεται  
κατά περίπτωση µέσα σε προθεσµία έξι (β) µηνών από τη δηµοσίευση του  
παρόντος  
νόµου, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα προσόντα και  
δικαιολογητικά,  
η διαδικασία και γενικά κάθε θέµα που αφορά την εισαγωγή, κατά τις διατάξεις  
του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για τη  
συµµετοχή  
σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες των εν ενεργεία αθλητών. Οι αποφάσεις  
αυτές ισχύουν από το ακαδηµαϊκό έτος 20002001. 
 
12. Αθλητές που έχουν πετύχει µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της  
επόµενης παραγράφου επιτρέπεται να προσλαµβάνονται, ανεξάρτητα αν έχουν  
υπηρετήσει ή όχι τη στρατιωτική τους Θητεία, στις Ένοπλες ∆υνάµεις ως  
έφεδροι  
πενταετούς υποχρέωσης, σε ποσοστό δύo τοις εκατό (2%), επί του οριζόµενου  
εκάστοτε αριθµού προσλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ν. 15131  
1985, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε µε τους νόµους 1848/1988 και  
2109/1992. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται µέσα σε  
προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ορίζονται οι  
προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά, η διαδικασία και  
γενικά κάθε θέµα που αφορά την πρόσληψη κατά τις διατάξεις του προηγούµενου  
εδαφίου, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για τη συµµετοχή σε προπονήσεις  
και αθλητικούς αγώνες των εν ενεργεία αθλητών. 
 
13. Αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον µία από τις διακρίσεις του  
εδαφίου i της παραγράφου αυτής εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθ' υπέρβαση του  
εκάστοτε, κατά τις κείµενες διατάξεις, οριζόµενου αριθµού εισακτέων, εφόσον  
µε την επιφύλαξη της παρ. 14 του παρόντος άρθρου  έχουν ηλικία δεκαεπτά έως  
και τριάντα (1730) ετών και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει  
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο αριθµός εισακτέων της παραγράφου  
αυτής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ορίζεται κατ' έτος στο τριάντα τοις εκατό (30%) του  
αριθµού εισακτέων. Ο αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α., σύµφωνα µε τις  
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα  
του αθλήµατος στο οποίο σηµείωσε τη διάκριση, µε βάση την οποία έγινε η  
εισαγωγή του, εφόσον το τµήµα εισαγωγής του χορηγεί αυτήν την ειδικότητα. 
 
Ι. (α) 7η- 8η νίκη σε παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών  
γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται  
από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες ή σε παγκόσµιους  
σχολικούς αγώνες), 
 
*** Η άνω υποπερ.α' ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι υποπεριπτώσεις β',γ',δ',ε',στ',ζ',η'  
και θ' της ίδιας παραγράφου αναριθµήθηκαν σε α',β',γ',δ',ε',στ',ζ' και η'  
αντίστοιχα µε την παρ.15 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
α) 7η έως και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ανδρών γυναικών, νέων  
ανδρών  
γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται  
από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες, 
 
β) 1η έως και 3η νίκη σε µεσογειακούς αγώνες, 
 
γ) 1η 3η νίκη σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών γυναικών και εφήβων  νεανίδων, 
 
δ) 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθληµα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών  
γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται  
από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες ή πανελλήνιους  
σχολικούς  
αγώνες, 
ε) έχουν σηµειώσει ή ισοφάρισαν πανελλήνια επίδοση ανδρών γυναικών,  
σε αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα  
νόµο οµοσπονδίες, 
 
στ) 1η έως και 6η νίκη σε παγκόσµια πρωταθλήµατα παίδων κορασίδων σε άθληµα  
ή  
αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα  
νόµο  



οµοσπονδίες, 
 
ζ) 1η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκό πρωταθλήµατα παίδων κορασίδων σε άθληµα  
ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα  
νόµο οµοσπονδίες, 
 
η) 1η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων κορασίδων σε άθληµα ή αγώνισµα  
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο  
οµοσπονδίες. 
 
ii. Οι αθλητές που έχουν κατακτήσει µια τουλάχιστον νίκη από τις  
αναφερόµενες στο εδάφιο i της παρούσας παραγράφου εισάγονται, σύµφωνα µε τη  
σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά µορίων,  
σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό ένα τοις εκατό  
(10%) επιπλέον του αριθµού εισακτέων, που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες  
κάθε φορά διατάξεις, εφόσον, µετά την προσαύξηση του συνόλου των µορίων της  
παρ 3 του ν. 2525/199ν (ΦΕΚ 188 Α') κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τις  
διακρίσεις του εδαφίου Ι, συγκεντρώνουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε τα  
µόρια που συγκέντρωσε το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος ο τελευταίος εισαχθείς στη  
συγκεκριµένη σχολή µε τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. 
 
14. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 10 και 13 του παρόντος  
άρθρου ισχύουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις : 
 
α) Στα οµαδικά αθλήµατα ο αθλητής πρέπει να έχει συµµετάσχει σε  
περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που  
διεξάγονται κατά φάσεις οι συµµετοχές στους αγώνες υπολογίζονται µε βάση το  
άθροισµα των αγώνων όλων των φάσεων. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: "Η διάταξη της παραγράφου 14 περίπτωση α΄ πρώτο εδάφιο  
του  
άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, ειδικά για τους αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν την  
έκτη θέση στο παγκόσµιο πρωτάθληµα πετοσφαίρισης εφήβων το 1989, εφαρµόζεται  
εφόσον οι αθλητές αυτοί είχαν συµµετάσχει και σε λιγότερους από τους µισούς  
αγώνες της τελικής φάσης της ως άνω διοργάνωσης. (άρθρ.79 παρ.7  
Ν.3057/2002). 
 
β) Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθληµα θεωρούνται µία και µόνο  
εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την  
οικεία αθλητική οµοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθληµα  
ή αγώνισµα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή  
Πανελλήνιο πρωτάθληµα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται  
δύο ή περισσότερα Πανελλήνια πρωταθλήµατα σε κάθε κατηγορία, λαµβάνεται  
υπόψη  
µόνο το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της µεγαλύτερης  
ηλικίας  
στη συγκεκριµένη κατηγορία. Για την εφαρµογή της διάταξης του εδαφίου αυτού,  
η οικεία αθλητική οµοσπονδία οφείλει να ενηµερώνει σχετικά τη Γενική  
Γραµµατεία Αθλητισµού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. "Ως  
Παγκόσµιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα θεωρείται µία και µόνο διοργάνωση που  
διεξάγεται περιοδικά σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς του  
οικείου αθλήµατος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο  
ή  
περισσότερα πρωταθλήµατα, λαµβάνεται υπόψη η σηµαντικότερη διοργάνωση που  
ορίζεται από την οικεία οµοσπονδία. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε  
αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθµός των συµµετασχόντων αθλητών στο  
αγώνισµα  
ή το άθληµα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης  
που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός των συµµετασχόντων  
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από έξι (6) αθλητές ή οµάδες." 
 
*** Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.5 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
γ) Στα ατοµικά αθλήµατα δεν λαµβάνεται υπόψη η οµαδική βαθµολογία ή  
κατάταξη  
ως ατοµικά αθλήµατα νοούνται και τα οµαδικά αγωνίσµατα αυτών. Οι  
αναφερόµενες  
διακρίσεις, πλην των Ολυµπιακών, Παγκοσµίων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει  
να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4)  
τελευταίων ετών, πριν από το ακαδηµαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής  



υποβάλλει  
αίτηση εισαγωγής. 
 
δ) Οι αθλητές που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του  
παρόντος άρθρου µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους και τα αµέσως επόµενα  
δύο ακαδηµαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής  
βάσει των διατάξεων αυτών. 
 
15. Αν ο αριθµός των ενδιαφερόµενων αθλητών είναι µεγαλύτερος από τον  
αριθµό  
εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήµατα και τις διευκολύνσεις  
του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαµορφώνεται µε τα εξής  
κριτήρια: 
 
α) διάκριση σε άθληµα ή αγώνισµα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα  
των Ολυµπιακών Αγώνων, 
 
β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος, 
 
γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται µε απόφαση του  
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος  
άρθρου, 
 
δ) βαθµός του τίτλου σπουδών. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση. 
 
16. Αθλητές ή αθλήτριες ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος που κατέκτησαν πρώτη,  
δεύτερη ή τρίτη νίκη σε Ολυµπιακούς Αγώνες τυγχάνουν των παρακάτω  
ευεργετηµάτων: 
 
α) της απονοµής χρυσού µεταλλίου από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και 
 
β) της πρόσληψής τους ως συµβούλων στο αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργείο. 
 
17. Αθλητές ή αθλήτριες ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος που κατέκτησαν  
τέταρτη, πέµπτη ή έκτη θέση σε Ολυµπιακούς Αγώνες τυγχάνουν των παρακάτω  
ευεργετηµάτων : 
 
α) της απονοµής δηµόσιου επαίνου, µετά διπλώµατος από τον αρµόδιο για τον  
αθλητισµό Υπουργό και 
 
β) της πρόσληψής τους ως τεχνικών συµβούλων από τις αντίστοιχες αθλητικές  
οµοσπονδίες. Το δικαίωµα αυτό οι αθλητές µπορούν να το ασκήσουν εντός  
προθεσµίας πέντε (5) ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής τους  
δραστηριότητας. 
 
18. Αθλητές ή αθλήτριες που καταλαµβάνουν ή έχουν καταλάβει µια από τις  
οκτώ  
(8) πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα σε θερινούς ή  
χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή οε Ολυµπιακούς Αγώνες για άτοµα µε ειδικές  
ανάγκες δικαιούνται χορήγησης αδειών πρακτορείων προγνωστικών αγώνων  
ποδοσφαίρου, ΛΟΤΤΟ, κρατικών λαχείων και ιπποδροµιακών στοιχηµάτων, κατά  
παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων που ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης  
των  
αδειών αυτών. 
 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΕΘνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και του  
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής  
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 
 
19. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στα άτοµα µε  
ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α ), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την  
ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, πλην των  
διατάξεων των παρ. 11 και 12, των παρ. 10 και 13 κατά το µέρος που αφορούν  
τα  
Τ.Ε.Φ.Α Α. και τα λοιπά τµήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της  
φύσης της επιστήµης, είναι δυσχερής για τα άτοµα αυτά η παρακολούθηση,  
σύµφωνα µε αιτιολογηµένη απόφαση του τµήµατος, (καθώς και των περιπτώσεων β.  
των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού). 
 



*** Η εντός ( ) τελευταία φράση της παρ.19 διεγράφη  
 µε την παρ.15 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
20. Η εισαγωγή αθλητών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 7 του  
άρθρου 2 του ν. 2525/1997 στα τµήµατα και τις σχολές της τριτοβάθµιας  
εκπαίδευσης, µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 20012002, γίνεται σύµφωνα µε τις  
διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου αυτού. Ειδικά για την εφαρµογή  
των διατάξεων της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ως σύνολο µορίων λαµβάνεται  
υπόψη η συνολική βαθµολογία στα τέσσερα µαθήµατα της δέσµης και για  
διεκδίκηση θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων, σε ποσοστό 30% για τα  
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 10% για τα λοιπά τµήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, επί του  
αριθµού εισακτέων που καθορίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 7 του  
άρθρου  
2 του ν. 2525/1997. 
 
21. Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που  
αναφέρονται στις παραγράφους 13 και 20 του άρθρου αυτού, 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 αν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται  
στρογγυλοποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µία  
τουλάχιστον θέση για κάθε τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. 
 
22. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου αυτού ισχύουν από το  
ακαδηµαϊκό έτος 20002001. Από την ηµεροµηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι  
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 25 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α.), καθώς και  
κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται  
από το άρθρο αυτό. 
 
23. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 και του άρθρου 15 παρ. 5  
του  
ν. 2640/1998 διατηρούνται σε ισχύ και µετά το ακαδηµαϊκό έτος 19992000. 
 
Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, προκειµένου για αποφοίτους ενιαίου  
λυκείου και όπου αναφέρεται συνολική βαθµολογία γενικών εξετάσεων νοείται το  
σύνολο µορίων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 25251  
1997. 
 
24. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσµιου Συλλόγου Ολυµπιονικών  
καθιερώνεται και ως έσοδό του επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση, κατ'  
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου που ισχύουν για τις  
αθλητικές οµοσπονδίες. "25. Για την εφαρµογή του παρόντος: 
 
α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών γυναικών, νέων ανδρών  
γυναικών, εφήβων νεανίδων, παίδων κορασίδων) γίνεται σύµφωνα µε τους  
κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος, µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για  
κάθε  
κατηγορία, ανά άθληµα. 
 
β. Ως αγωνίσµατα ατοµικών αθληµάτων ή οµαδικά αθλήµατα που περιλαµβάνονται  
στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων νοούνται όσα  
διεξάγονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς οµοσπονδίας  
στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
 
26. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού,  
µπορεί να παρέχεται οικονοµική επιβράβευση σε µεταµοσχευµένα ή  
αιµοκαθαιρόµενα πρόσωπα, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωµατείων,  
αναγνωρισµένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές  
πανευρωπαϊκές ή παγκόσµιες διακρίσεις σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες  
διεθνείς οµοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλητές, που σηµειώνουν διακρίσεις  
σε αθλήµατα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα αγώνων της ∆ιεθνούς Επιτροπής  
Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) 
 
Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως  
άνω οικονοµικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές  
θέµα, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, µε βάση το  
είδος του αθλήµατος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθµό των  
συµµετοχών. 



 
Η ∆ιεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) µετονοµάζεται σε ∆ιεθνή  
Επιτροπή  
Αθλητισµού Κωφών (C.I.S.S.). Οι οικονοµικές επιβραβεύσεις που προβλέπονται  
για τους αθλητές µε αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές." *** Οι  
παρ. 25 και 26 προστέθηκαν µε την παρ.7 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
"27. Για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των  
σκοπών του , ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυµπιονικών επιχορηγείται από τη Γενική  
Γραµµατεία Αθλητισµού σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων  
του  
παρόντος νόµου που ισχύουν για τις αθλητικές οµοσπονδίες." 
 
*** Η παράγραφος 27 προστέθηκε µε την παρ.8 άρθρ.78 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
   238/10.10.2002. 
 
"28. Στο συνοδό αθλητή των τυφλών παραολυµπιονικών που αγωνίζονται µαζί όπου  
απαιτείται στο αγώνισµά τους και σηµειώνουν διάκριση από τις προβλεπόµενες  
στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονοµικής  
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυµπιονίκη αθλητή." 
 
*** Η παρ.28 προστέθηκε µε την παρ.15 άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
    ΦΕΚ Α' 302/24.12.2003. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 1 άρθρ.24 Ν.3262/2004,ορίζεται ότι: 
"1. Στους είκοσι τρεις (23) ποδοσφαιριστές, που συµµετείχαν στην αποστολή  
της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου, που κατέκτησε την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού  
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου Ανδρών 2004, όπως αυτοί αναγράφονται στο πρώτο  
φύλλο αγώνος, καταβάλλεται εφάπαξ και ισοµερώς και κατά παρέκκλιση των άρθρων  
31 και 34 του ν. 2725/1999, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων  
(4.000.000) ευρώ. 
Στον προπονητή και στο βοηθό προπονητή καταβάλλεται αντίστοιχα ποσοστό  
100% και 50% από το ποσό επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε  
ποδοσφαιριστή". 
 
Άρθρο 35  
 
Υποτροφίες      
 
1. Σε Έλληνες µαθητές των γυµνασίων και των λυκείων της 
δευτεροβάθµιας γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς 
και σε Έλληνες σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) ή 
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ινστιτούτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ ), οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
επίδοση στις σπουδές τους και στον αθλητισµό, χορηγείται, µε απόφαση 
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας 
αθλητικής οµοσπονδίας, υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους, που µπορεί 
να ανανεώνεται. Η δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 
 
2. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού χορηγούνται 
υποτροφίες για µετεκπαίδευση η εξειδίκευση στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό σε θέµατα που προωθούν τις επιλογές του εθνικού αθλητικού 
σχεδιασµού, ύστερα από επιτυχή δοκιµασία ενώπιον επιτροπής. Οι 
υποτροφίες αυτές χορηγούνται µέσα σε πέντε (5) έτη από την απόκτηση του 
τίτλου σπουδών και πριν από την συµπλήρωση του τριακοστού πέµπτου 
(35ου) έτους, µε τον όρο ότι ο υπότροφος αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
παρέχει τις υπηρεσίες του στο ∆ηµόσιο ή σε εποπτευόµενο από τη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε 
οποιαδήποτε σχέση και µε την ειδικότητα που θα αποκτήσει, για πέντε (5) 
τουλάχιστον έτη. Η υποχρέωση αυτή αίρεται, αν ο υπότροφος δεν 
προσληφθεί από το ∆ηµόσιο εντός δύο (2) ετών από την λήξη της 
µετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης. Αν ο υπότροφος δεν εκπληρώσει τον 
παραπάνω όρο, το συνολικό ποσό της υποτροφίας που του χορηγήθηκε 
βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία σε βάρος του, ως δηµόσιο έσοδο, 
εντόκως από τη λήξη της µετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης. 
 
3. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από 
γνωµοδότηση του Ε.Σ.Α Σ., ορίζεται για κάθε έτος ο αριθµός των 
υποτροφιών των παρ. 1 και 2, το ύψος της ετήσιας συνολικής δαπάνης, η 
διάρκεια των υποτροφιών της παρ 2 και ρυθµίζονται η σύνθεση, συγκρότηση 



και λειτουργία της επιτροπής της παρ. 2, το είδος και ο τρόπος της 
δοκιµασίας ενώπιον της και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού. 
 
4. ∆εν επιτρέπεται χορήγηση υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν 
καταδικασθεί αµετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου. 
Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά, διακόπτεται. 
 
Άρθρο 36  
 
Ειδικός λογαριασµός περίθαλψης  Νοσοκοµειακή περίθαλψη αθλητών 
Χορήγηση αθλητικού βοηθήµατος 
 
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού δηµιουργείται ειδικός 
λογαριασµός, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την 
περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφάλιστων ερασιτεχνών πρώην αθλητών και 
τεχνικών στελεχών κάθε κλάδου άθλησης και για την ενίσχυση 
αναξιοπαθουσών οικογενειών εν ενεργεία ανασφάλιστων αθλητών που 
απεβίωσαν. 
 
2. Πόροι του πιο πάνω λογαριασµού αποτελούν : 
 
α) τα παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών γυµναστηρίων και σχολών του άρθρου 32 του παρόντος νόµου,  
 
β) τα παράβολα χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του 
προπονητή, του άρθρου 31 του παρόντος νόµου,  
 
γ) τα παράβολα για προσφυγή στο Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών 
∆ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α ∆.), που καταπίπτουν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 126 του παρόντος νόµου.  
 
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού 
γίνεται η κατανοµή των πόρων σε δικαιούµενο άτοµο. Σε περίπτωση 
ανεπάρκειας των ανωτέρω πόρων, ο πιο πάνω λογαριασµός µπορεί να 
ενισχύεται από τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α.. 
 
3. Στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου µεταφέρονται 
τα χρηµατικά ποσά του τηρούµενου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
ειδικού τραπεζικού λογαριασµού, που προέρχονται από τα παράβολα του π.δ 
144/1976 για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας σχολών 
γυµναστικής κλπ. Η µεταφορά γίνεται ύστερα από σχετική εντολή της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
4. Στους ερασιτέχνες αθλητές κάθε κλάδου άθλησης που δεν είναι 
ασφαλισµένοι άµεσα ή έµµεσα σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα ή στο ∆ηµόσιο, 
παρέχεται δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη στη Γ. Θέση των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε Σ Υ ). Η δαπάνη για τη 
νοσηλεία των πιο πάνω προσώπων βαρύνει τα ειδικά έσοδα της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε 
λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
Άρθρο 37  
 
Ειδικά Θέµατα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής 
 
1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "Επιτροπή 
Ολυµπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α)" µετονοµάζεται σε "Ελληνική Ολυµπιακή 
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.). 
 
"2.α. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία 
"∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (∆.Ο.Α.)" µε έδρα αυτή της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Η ∆.Ο.Α. εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ε., 
τελεί υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Πολιτισµού. Τα όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. µπορούν να 



συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, µε απόφασή τους. 
 
β. Στους σκοπούς της ∆.Ο.Α. συµπεριλαµβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και 
λειτουργία στην Αρχαία Ολυµπία, ∆ιεθνούς Πνευµατικού Κέντρου, που θα 
µεριµνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυµπιακού Πνεύµατος, β) η 
µελέτη και εφαρµογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του 
Ολυµπιακού κινήµατος, γ) η επιστηµονική θεµελίωση της Ολυµπιακής 
ιδέας, σύµφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι 
αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυµπιακή κίνηση. 
 
γ. Όργανα διοίκησης της ∆. Ο.Α. είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή 
άλλως αποκαλούµενο "Εφορεία" και ο πρόεδρος. 
 
"Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ο.Α. είναι εννεαµελές και εκλέγεται από την  
Ολοµέλεια της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από  
προσωπικότητες του αθλητισµού και του πολιτισµού, αναγνωρισµένου κύρους." 
 
Πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. είναι µέλη  
της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο  
Γενικός  
Γραµµατέας της Ε.Ο.Ε..  
 
"Το µέλος ή τα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι  
eχofficio µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α. µε δικαίωµα ψήφου." 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄αντικαταστάθηκε ως άνω και το τέταρτο      
προστέθηκε µε την παρ.8 α΄άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
(Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος τουline 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικούline Συµβουλίου είναι 
απαραίτητα µέλος της Ε.Ο.Ε.. Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της 
∆.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισµού, οριζόµενος µε απόφαση του 
προέδρου. ) 
 
*** Τα τέταρτο και πέµπτο εδάφια της περ. γ΄ διεγράφησαν µε την παρ.8 α'  
άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι  
τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται Μέλος διοριζόµενο σε 
αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου 
του. Η θητεία των µελών του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 
εξελέγη οµόφωνα από την ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. για την τετραετία 2001 
-2005, λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του 2004. 
 
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί τη ∆.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, 
συγκαλεί το ∆.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την 
ηµερήσια διάταξη. 
 
Ο πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της 
∆.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε µέλος του ∆.Σ.. Τον 
πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αντιπροέδρου, ένας σύµβουλος 
που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα 
µέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητές του, καθώς 
και καθήκοντα γραµµατέα του Συµβουλίου. . 
 
-Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα ζητήµατα 
που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της ∆.Ο.Α., µε εξαίρεση τα 
θέµατα για τα οποία αποκλειστικά αρµόδια είναι άλλα όργανα που 
αναφέρονται στον παρόντα νόµο και στον Εσωτερικό Κανονισµό 
λειτουργίας της ∆.Ο.Α.. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει ιδίως η 
αρµοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και µορφωτικής  
πολιτικής της ∆.Ο.Α. .στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας και του 
Εσωτερικού Κανονισµού, η συνοµολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, µε τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, κάθε σύµβασης 
απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων της ∆. Ο .Α., η 
αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η 
πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθµού για το προσωπικό της ∆.Ο.Α., η 
κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης 



και του ισολογισµού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής 
χρήσης, ελέγχου νοµιµότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησηςline 
της ∆.Ο.Α.. 
 
δ. Οι πόροι της ∆.Ο.Α. είναι: 
 
Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού. 
 
ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς 
οργανισµούς. 
 
ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δηµόσιους ή µη φορείς και οργανισµούς. 
 
lV. Έσοδα προερχόµενα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, 
καταπιστεύµατα. 
 
V. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς 
πόρους. 
 
Vl. Έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και 
ακινήτων. 
 
Vll. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεµιναρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
 
Vlll. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή. 
 
ε. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισµού, (µε την οποία γίνεται ο 
διορισµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβούλου της ∆.Ο .Α.), ορίζεται 
τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο 
πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός 
ελεγκτής µπορεί να είναι και άλλο ή άλλα µέλη της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονοµικής 
διαχείρισης της ∆.Ο.Α.. Η θητεία των µελών της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού ορίζεται η αµοιβή των µελών 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισµού παραγγέλλει 
οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το 
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
*** Οι εντός ( ) λέξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ε' διεγράφησαν µε την  
παρ.8 β' άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
στ. Η διαχειριστική χρήση της ∆.Ο,Α. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους και τελειώνει την 31 η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. 
 
Στο τέλος κάθε χρήσης το ∆.Σ. κλείνει τους λογαριασµούς, κάνει 
απογραφή της περιουσίας. 
 
Η ∆.Ο.Α. απολαµβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, 
καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου. 
 
ζ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών και 
Πολιτισµού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας της 
∆.Ο.Α.. 
 
Με τον Εσωτερικό Κανονισµό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις 
του αναγκαίου για τη ∆.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα 
προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την 
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ∆.Ο.Α., όπως η διάρθρωση 
των υπηρεσιών, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και η 
υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές 
εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές, η διαδικασία 
πραγµατοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους. 
 
Επιτρέπεται η απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο 
Πολιτισµού ή εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινές 
αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και του οικείου Υπουργού. 
 



Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή 
αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις 
ανάγκες λειτουργίας της ∆.Ο.Α.. 
"Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση  
και στο Π.∆. 302/2003 (ΦΕΚ 257 A) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου  
12 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 A) και οι σε εξουσιοδότηση αυτών διατάξεις της  
ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 A), όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της περ. ζ΄ προστέθηκε  µε την παρ.8 γ' άρθρ.8  
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
η. Μέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους, η ∆.Ο.Α. 
υποβάλλει στην ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραµµα 
των σχεδιαζόµενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόµενου έτους. 
Η Ε.Ο.Ε., µετά την έγκριση του προγράµµατος της ∆.Ο.Α., παραχωρεί 
στη ∆.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγµα. 
 
Η "∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία", όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 
και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά 
της µέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.ιδ. που συνιστάται µε την 
παράγραφο  "7" του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες της 
παραγράφου "7" του άρθρου αυτού ασκούνται σε όλη τους την έκταση από 
την ∆.Ο.Α., όπως αυτή ορίζεται  στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 
37 του Ν. 2725/ 1999, µέχρι την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο αυτό. 
 
*** Ο αριθµός 5  στα προτελευταίο και τελευταίο εδάφια  
αντικαταστάθηκε µε τον αριθµό 7 ως άνω ,µε το άρθρο 38                      
Ν.3016/2002,ΦΕΚ Α 110/17.5.2002. 
 
"Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Π.∆. 302/2003 και µέχρι την 1.4.2004 η  
∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία επικουρείται και υποστηρίζεται παραλλήλως  
διοικητικά και οικονοµικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ελληνικής  
Ολυµπιακής Επιτροπής, προκειµένου να ασκεί τα καθήκοντά της και να προβεί  
στις αναγκαίες για την άσκηση αυτή διαδικασίες που προβλέπονται από το  
παραπάνω προεδρικό διάταγµα." 
 
*** Τα δύο τελευταία εδάφια της περ. η' προστέθηκαν  µε την παρ.8 δ' άρθρ.8  
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε, 
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, 
τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση 
και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό, κάθε ζήτηµα 
σχετικό µε τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
Ακαδηµίας (∆.Ο.Α) εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα. Στο ίδιο 
διάταγµα περιλαµβάνεται ρύθµιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυµπιακού χάρτη, µε βάση τον 
οποίο στη διοίκηση µετέχουν τα µόνιµα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
Επιτροπής (∆.Ο.Ε) από την Ελλάδα, οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι αθλητικών 
οµοσπονδιών που καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα και ένας Σύµβουλος 
Επικρατείας. Στη διοίκηση της Ε.Ο.Ε. µετέχουν επίσης µέχρι τρεις (3) 
αθλήτριες ή αθλητές και µέχρι τέσσερις (4) προσωπικότητες κύρους, οι 
οποίοι ανακηρύσσονται ως µέλη της από την ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. µετά τη 
συγκρότησή της σε σώµα. 
 
4. Η Ολυµπιακή Φλόγα αποτελεί σύµβολο του αθλητισµού και τελεί υπό 
την Προστασία της Ε.Ο.Ε και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.ΟΕ.), 
µε σκοπό την αποτροπή της, µε οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και 
εµπορευµατοποίησής της. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της 
Ε.Ο.Ε., καθορίζονται : 
 
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της µοναδικότητας της 
Ολυµπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα 
εµπορευµατοποίησής της, σύµφωνα µε τις αρχές του Ολυµπιακού Χάρτη της 
∆.Ο.Ε.. 
 



β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε την οργάνωση της τελετής αφής 
της Ολυµπιακής Φλόγας, η οποία πραγµατοποιείται στην Αρχαία Ολυµπία 
πριν από την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων και των χειµερινών Ολυµπιακών 
Αγώνων. 
 
 
 *** Οι παρ.2 και 3 αναριθµήθηκαν σε 3 και 4 και η παρ.4,που  
αναριθµήθηκε σε παρ.2,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.7 
άρθρ.18 Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α 228/9.10.2001. 
      
Άρθρο 38  
 
Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας        
 
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό 
Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε ), που 
λειτουργεί ως υπηρεσία του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, 
καθίσταται ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µε την επωνυµία 
"Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ)". Το 
νοµικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό 
Υπουργό και έχει έδρα το ∆ήµο Αµαρουσίου. Με το ίδιο διάταγµα 
επιτρέπεται η λειτουργία παραρτήµατος του Ε.Κ.Α.Ε.Τ στην Αρχαία 
Ολυµπία, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 
 
2. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη 
των επιστηµών του αθλητισµού, την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της, τη 
συλλογή, την τεκµηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστηµονικού και 
τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέµατα, την εκπαίδευση, την 
επιµόρφωση και την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση αθλητικών θεµάτων και την επαγγελµατική 
κατάρτιση προπονητών. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ., για την εκπλήρωση των σκοπών του, 
συνεργάζεται µε τα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και άλλους φορείς. Επίσης µπορεί να συµπράττει ή να 
συνεργάζεται µε οργανισµούς ή µονάδες νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
(Ν.Π.∆.∆.) που έχουν ως αντικείµενο την πρόληψη τραυµατισµών, τη 
θεραπεία και αποκατάσταση τραυµατισµένων αθλητών, καθώς και την έρευνα 
στην αθλητιατρική. 
 
3. Με εισήγηση του Ε.Κ.Α Ε.Τ συνιστώνται σε περιφερειακά πανεπιστήµια 
αθλητιατρικά κέντρα, τα οποία ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός 
επιχορηγεί για την επίτευξη του σκοπού τους. Με την απόφαση της 
χρηµατοδότησης του Υπουργού ορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των 
πανεπιστηµίων ως προς τα συνιστώµενα από αυτά αθλητιατρικά κέντρα. 
 
4. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του παρόντος : 
 
α) Ρυθµίζονται τα θέµατα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, 
οικονοµικού ελέγχου, περιουσίας, συγκρότησης, σύνθεσης και αρµοδιοτήτων 
των οργάνων διοίκησης και επιστηµονικών συµβουλίων, την υπηρεσιακή 
κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό 
ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού του Ε.Κ.Α Ε. στο Ε Κ.Α.Ε.Τ. και 
γενικά όλα τα θέµατα για τη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. 
 
β) Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Ε.Κ Α.Ε.Τ., για την επιτυχία 
του σκοπού του, ιδίως : 
 
αα. σε θέµατα προώθησης της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της, καθώς και σε θέµατα ανάπτυξης των 
αθλητικών επιστηµών,  
 
ββ. σε θέµατα αθλητιατρικής και αξιολόγησης αθλητικών και σωµατικών 
ικανοτήτων, 
 
γγ. σε θέµατα ελέγχου, χρήσης και απαγόρευσης χρήσης από αθλητές 
ουσιών, φαρµάκων και µεθόδων,  
 
δδ. σε θέµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης προπονητών, γιατρών και 
γυµναστών. 
 



γ) Επιτρέπεται να παρέχεται εξουσιοδότηση, µε κανονισµούς που θα 
καταρτίζονται από το ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Ε Τ. και θα εγκρίνονται από τον 
αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, 
που θα προσδιορίζονται στο κατά την παρ. 1 του παρόντος προεδρικό 
διάταγµα 5.  
 
Οι πόροι του Ε.Κ.Α.Ε.Τ είναι : 
 
α) κρατική επιχορήγηση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,  
 
β) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και την παροχή υπηρεσιών,  
 
γ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους 
επιχορηγήσεις ή εισπράξεις από νόµιµη αιτία. 
 
Άρθρο 39 
    
Μαζικός αθλητισµός 
 
1. Συνιστάται στη Γ. Γ .Α. ∆ιεύθυνση "Άθληση για όλους", µε αρµοδιότητα τη  
µελέτη, οργάνωση, διάδοση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη  
και χρηµατοδότηση των προγραµµάτων" Άθληση για όλους" σε πανελλήνιο επίπεδο. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης  
και οι λειτουργίες των προγραµµάτων "Άθλησης για όλους", οι συναρµόδιοι  
φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραµµάτων, η οργανωτική δοµή, οι  
διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηµατοδότησης, το σύστηµα  
διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραµµάτων και  
κάθε άλλο συναφές θέµα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική δοµή  
της ∆ιεύθυνσης "Άθληση για όλους".  
 
"Στη ∆ιεύθυνση ,Άθληση για όλους" προίσταται υπάλληλος της Γενικής  
Γραµµατείας Αθλητισµού, κλάδου ΠΕ1 ή ΠΕ5 ή ειδικός επιστήµονας απόφοιτος του  
Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε γνώση και εµπειρία στο µαζικό  
αθλητισµό, αποσπασµένος από το δηµόσιο τοµέα ή νοµικό πρόσωπα του κρότους  
µετά από απόφαση του αρµόδιου Υπουργού." 
 
*** Το άνω εντός "  " εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.25 παρ.1 
    Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
Στις προβλεπόµενες θέσεις ∆ιευθυντών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού  
προστίθεται και µία θέση βαθµού ∆ιευθυντή, εκτός βαθµολογικής κλίµακας, για  
τους κλάδους ΠΕ5 και ΠΕ1. 
 
Στη ∆ιεύθυνση συνιστώνται και υπάγονται τα παρακάτω τµήµατα: 
 
Α) Τµήµα Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης Προγραµµάτων Άθλησης για  
όλους. 
 
Β) Τµήµα Σχεδιασµού και Επιστηµονικής Υποστήριξης Προγραµµάτων Άθλησης για  
όλους. 
 
η Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Πρόγραµµα των Άθλησης για όλους. 
 
Στα συνιστώµενα τµήµατα Σχεδιασµού και Επιστηµονικής υποστήριξης και  
Παρακολούθησης και Ελέγχου προγραµµάτων, οι θέσεις των Προϊσταµένων  
καταλαµβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ5 mυχιούχων Τµήµατος Επιστήµης  
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 
 
Στο τµήµα Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης η θέση του Προϊσταµένου  
καταλαµβάνεται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού και  
ελλείψει αυτού από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ5 Πτυχιούχο Τµήµατος Επιστήµης  
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 
 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών,  
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισµού µπορεί να συνιστώνται  
θέσεις ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού και Πτυχιούχων της  
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  
για  
την υποστήριξη των Προγραµµάτων "Άθλησης για όλους." Για την πρόσληψη του  
προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17  



του  
Ν. 2947/2001. 
 
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών των Προγραµµάτων "Άθλησης για όλους" και τη  
χρηµατοδότηση των φορέων υλοποίησης αυτών συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισµός  
µε εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης και των ανεξάρτητων γραφείων, ο οποίος  
θα  
Καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασµό της Γ.Γ.Α. 
 
5. Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των  
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία  
Αθλητισµού το οποίο έχει ήδη διατεθεί ή µεταφερθεί στη Γενική Γραµµατεία  
Αθλητισµού για την υποστήριξη των προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού µε απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού, κατατάσσεται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις  
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µε την ίδια σχέση εργασίας για την κατά  
τόπους διοικητική υποστήριξη των Προγραµµάτων Άθλησης για όλους. Η κατάταξη  
γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων που υποβάλλεται σε προθεσµία ενός  
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω  
προσωπικού στα παραπάνω εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για τη µισθολογική του  
κατάταξη. 
 
6. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, τα Ν.Π.Ι.∆. και Ν.Π.∆.∆. που  
εποπτεύονται  
από αυτήν, καθώς και οι φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων "Άθληση για  
όλους"  
µπορούν να προσλαµβάνουν και να απασχολούν Πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α.  
αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραµµάτων Άθλησης για όλους  
και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  
χρόνου, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των οκτώ µηνών. Για την πρόσληψη του  
προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17του  
Ν. 2947/2001." 
 
*** Το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 76 Ν,3057/2002,ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 40  
 
Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού                  
 
1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Εθνικό Συµβούλιο 
Αθλητικού Σχεδιασµού (Ε.Σ.Α.Σ.), που έχει σκοπό την υποβολή στον 
αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων και 
προτάσεων αναφορικά µε τον εθνικό αθλητικό σχεδιασµό και 
προγραµµατισµό. 
 
2. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες : 
 
α) εισηγείται το σχεδιασµό των εθνικών αθλητικών προτεραιοτήτων και 
των σηµαντικών αθλητικών στόχων και παρακολουθεί την πορεία µείζονος 
σπουδαιότητας αθλητικών θεµάτων,  
 
β) γνωµοδοτεί για τον προγραµµατισµό των εκτελούµενων από τη Γ.Γ.Α. 
τεχνικών έργων, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού, 
 
γ) γνωµοδοτεί για τα κριτήρια κατανοµής του ποσού των επιχορηγήσεων 
προς τις αθλητικές οµοσπονδίες, καθώς και για τα κριτήρια επιχορηγήσεων 
των αθλητικών σωµατείων,  
 
δ) γνωµοδοτεί για την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων, καθώς και 
για την επιχορήγηση µη ειδικώς αναγνωρισµένων αθλητικών φορέων,  
 
ε) προτείνει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την 
ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων από αθλητικές οµοσπονδίες, 
 
στ) γνωµοδοτεί για το ύψος και τη διάρκεια των υποτροφιών του άρθρου 
35 του παρόντος νόµου,  
 
"ζ) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού αρµόδιο για 
θέµατα µαζικού Αθλητισµού". 
 



*** Η περ. ζ' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.11 
άρθρ.20 Ν.2947/2001,  ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.            
  
3. Το Ε.Σ.Α.Σ. συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό 
Υπουργού, µε διάρκεια θητείας δύο (2) έτη και αποτελείται από δεκατρία 
(13) µέλη ως εξής : 
 
α) το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ως πρόεδρο,  
 
β) τον Ειδικό Γραµµατέα Αθλητισµού,  
 
γ) το ∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. ή ένα (1) Γενικό 
∆ιευθυντή ή ένα (1) ∆ιευθυντή της Γ.Γ.Α.,  
 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων οριζόµενο από τον οικείο Υπουργό,  
 
ε) το Συντονιστή ∆ιευθυντή του Ο.Π.Α.Π.,  
 
στ) πέντε (5) µέλη, υποδεικνυόµενα από την Ε.Ο.Ε.,  
 
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισµού Μαζικού Αθλητισµού, που 
υποδεικνύεται από το διοικητικό του συµβούλιο,  
 
η) έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου ΑΘλητικής Έρευνας και 
Τεχνολογίας, που υποδεικνύεται από το οικείο ∆.Σ.,  
 
θ) έναν (1) εκπρόσωπο των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, υποδεικνυόµενο 
από την Εθνική Επιτροπή Αθλητισµού Α.Μ.Ε.Α. ή, σε περίπτωση που αυτή 
δεν υφίσταται, από την ειδικά αναγνωρισµένη αθλητική οµοσπονδία 
Α.Μ.Ε.Α.. Όταν συζητούνται θέµατα, που αναφέρονται στην περίπτωση β' 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στη σύνθεση του Ε.Σ.Α Σ συµµετέχουν οι 
Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας. 
 
4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.A.Σ. βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Η γραµµατειακή εξυπηρέτηση και οι 
ανάγκες σε προσωπικό του Συµβουλίου αυτού καλύπτονται από τη Γενική 
Γραµµατεία ΑΘλητισµού. Στα µέλη του Ε.Σ.Α.Σ. απαγορεύεται η καταβολή 
αποζηµίωσης ή αµοιβής ή οποιαδήποτε άλλη κάθε µορφής παροχή. Μέχρι τη 
συγκρότηση και τη λειτουργία του Οργανισµού Μαζικού Αθλητισµού και την 
υπόδειξη εκπροσώπου του, στο Ε.Σ.Α.Σ. µετέχει ο οριζόµενος από τον 
αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού. 
 
5. Το Ε.Σ,Α.Σ. λειτουργεί, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
επόµενου εδαφίου, σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Με κανονιστική απόφαση του αρµόδιου 
για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας του 
Ε.Σ.Α.Σ., η οργάνωση και λειτουργία αυτού, η άσκηση και η κατανοµή 
αρµοδιοτήτων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
Άρθρο 41 
 
Αντιµετώπιση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις 
 
1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συµµετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα  
και µε οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των  
αθλητικών σωµατείων, των τµηµάτων αµειβόµενων αθλητών (Τ.Α.Α.) και των  
αθλητικών ανωνύµων εταιρειών (Α.Α.Ε.) πριν, στη διάρκεια και µετά τη  
λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόµους, τους  
κανονισµούς και τους κανόνες του φίλαθλoυ πνεύµατος. 
 
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφείλουν να συµβάλλουν στη  
διασφάλιση συνθηκών οµαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο  
µέτρο και στο βαθµό των αρµοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε  
δηµόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, µελών διοικήσεων  
αθλητικών σωµατείων, ενώσεων, οµοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή διαιτητών  
που µπορεί να διαταράξει την οµαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να  
πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση µεταξύ φιλάθλων. 
 
3. Η µε οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συµµετοχή σε πράξεις που δυσφηµούν  



τον αθλητισµό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιµάται  
από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα, όπως ορίζεται από τις οικείες  
καταστατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων κανονισµών ή από  
άλλες διατάξεις. 
 
4. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίµου του εισιτηρίου των  
αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και  
χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταµεία του  
αστυνοµικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έσοδα  
επιµερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ. και  
τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ.Α.Υ.Α.Π. Με κοινή απόφαση των  
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης  
καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους, καθώς  
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια." 
 
*** Το άρθρο 41 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 41Α 
 
∆ιαρκής Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της Βίας 
 
1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ∆ιαρκής Επιτροπή  
Αντιµετώπισης της Βίας (∆.Ε.Α.Β.). Η Επιτροπή αποτελείται από:  
 
"α. τέσσερις εκπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, από τους  
οποίους ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνιολόγος". 
 
*** Η περ. α' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.1  
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
β) έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωµατικό της ΕΛ.ΑΣ. µε εµπειρία στα  
θέµατα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό  
∆ηµόσιας Τάξης, 
 
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, και κατά  
περίπτωση, ανάλογα µε το άθληµα του οποίου θέµατα αντιµετωπίζει, από: 
 
- έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας, έναν (1)  
εκπρόσωπο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) και έναν  
(1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβόµενων ποδοσφαιριστών  
(Π.Σ.Α.Π.), όταν πρόκειται για θέµατα ποδοσφαίρου, 
 
- έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έναν (1)  
εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσµου Ανωνύµων Καλαθoσφαιρικών Εταιριών  
(Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσµου  
Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.), όταν πρόκειται για θέµατα  
καλαθοσφαίρισης,  
 
- έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.),  
έναν (1) εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) και  
έναν (1) εκπρόσωπο της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), όταν  
πρόκειται για θέµατα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης,  
αντίστοιχα. 
 
"Η ∆.Ε.Α.Β. συνεδριάζει σε εννεαµελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέµατα  
ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε επταµελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέµατα  
πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση µε  
συµµετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέµατα  
γενικότερου ενδιαφέροντος." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2      
άρθρ.1 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
2. Τα µέλη της ∆.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών µε απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο  
αναπληρωτής πρόεδρος µεταξύ των εκπροσώπων της Γενικής Γραµµατείας  
Αθλητισµού, καθώς και ο γραµµατέας, ο οποίος είναι µόνιµος υπάλληλος της  
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Στον πρόεδρο, στα µέλη και στον  
γραµµατέα της Επιτροπής καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, που ορίζεται µε  
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού και  



εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασµό µε τις  
όµοιες του Ν. 
2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα και οι εν  
γένει δαπάνες λειτουργίας της ∆.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα  
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του άρθρου 49 του παρόντος νόµου. Με  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού θεσπίζεται κανονισµός λειτουργίας της  
∆.Ε.Α.Β. 
 
3. Η ∆ιαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας (∆.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο: 
 
α) τη διαρκή µελέτη του φαινοµένου της κάθε µορφής βίας στον αθλητισµό,  
την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρµόδια  
όργανα για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, 
 
β) την εισήγηση στους αρµόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη  
πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώµης σχετικά µε την έκταση του  
φαινοµένου της βίας στους αθλητικούς χώρους, 
 
γ) τη µέριµνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για  
τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών  
γεγονότων, 
 
δ) τη µέριµνα, την παρακολούθηση, το συντονισµό και τον έλεγχο της  
εφαρµογής των διατάξεων που ρυθµίζουν την αντιµετώπιση του φαινοµένου  
της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουµένων και των θεατών  
στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα  
αρµόδια όργανα, 
 
ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου µέτρου, που κατά τη γνώµη της  
απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές  
εκδηλώσεις, 
 
στ) τη συνεργασία µε τις διοργανώτριες κατά το νόµο αθλητικές ενώσεις,  
οµοσπονδίες ή επαγγελµατικούς συνδέσµους, καθώς και µε τις αστυνοµικές  
αρχές, αναφορικά µε τη λήψη των ειδικότερων µέτρων τάξης στις  
συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών  
πρωταθληµάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των οµαδικών αθληµάτων, 
 
ζ) την υποβοήθηση των αστυνοµικών αρχών σχετικά µε την αξιολόγηση της  
επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων, 
 
η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενηµερωτικού ή επιµορφωτικού χαρακτήρα µε  
σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύµατος, ιδίως µεταξύ των νέων και την  
πρόληψη του φαινοµένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, 
 
θ) τη γνωµοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας  
αθλητικών συναντήσεων, για τη µη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο  
αθλητικό σωµατείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούµενο σωµατείο,  
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., 
 
ι) τη γνωµοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνοµικών αρχών,  
στον Υπουργό Πολιτισµού, για τη χρονική µετάθεση της διεξαγωγής των  
αθλητικών συναντήσεων. 
 
4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη ∆ιαρκή Επιτροπή Καταπολέµησης της  
Βίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος ή  
µέλη της, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. 
 
5. Για την πρόληψη και την αντιµετώπιση ενεργειών βίας µε αφορµή  
αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφηµούν τον αθλητισµό,  
µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών  
Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης και λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της  
∆.Ε.Α.Β. ορίζονται: 
 
α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν  
αθλητικές εκδηλώσεις, 
 
β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωµατείων, των  
αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών οµοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύµων  
εταιρειών, των τµηµάτων αµειβόµενων αθλητών και των λοιπών αθλητικών  
φορέων, καθώς και των διαγωνιζοµένων, των αθλητών, των προπονητών, των  



διαιτητών, των θεατών και των συνδέσµων φιλάθλων, 
 
γ) η οργάνωση ειδικών προγραµµάτων και σεµιναρίων, 
 
δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωµάτων φιλάθλων για την εφαρµογή  
µέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους, 
 
ε) η σύσταση ειδικού σώµατος παρατηρητών στη ∆.Ε.ΑΒ., από πρόσωπα που  
διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες και το έργο που θα προσφέρουν  
σε αθλητικές συναντήσεις, 
 
στ) τα ειδικότερα πρόσθετα µέτρα αστυνόµευσης των αθλητικών εκδηλώσεων  
και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόµο αυτόν  
περιορισµοί ή απαγορεύσεις στη µετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των  
φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση  
αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο µέτρο για τη διαφύλαξη της  
δηµόσιας τάξης. 
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού  
καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του ειδικού σώµατος παρατηρητών στη  
∆.Ε.Α.Β. και εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε  
συνδυασµό µε τις όµοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι  
αποζηµιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού  
σώµατος παρατηρητών στη ∆.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της  
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του άρθρου 49 του παρόντος νόµου. 
 
6. Η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου δεν  
συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού." 
 
*** Το άρθρο 41Α προστέθηκε µε το άρθρο 2 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 23 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,ορίζεται          
ότι: 
"Με τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει η θητεία των µελών των δικαιοδοτικών  
οργάνων και επιτροπών των άρθρων 41Α, 95,119 και 1278 του ν. 2725/1999, όπως  
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, τα οποία παραµένουν στη θέση τους  
µέχρι τη νέα συγκρότηση των οργάνων αυτών, η οποία πρέπει να γίνει το  
αργότερο έως την 15.10.2004. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του  
όρθρου 14 του νόµου αυτού, η στέγαση, η λειτουργία και αµοιβή των ως άνω  
οργάνων και επιτροπών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείµενες γι' αυτό  
διατάξεις". 
 
Άρθρο 41Β 
 
Σύσταση, λειτουργία και εποπτεία συνδέσµων φιλάθλων 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σύνδεσµος φιλάθλων αθλητικού σωµατείου ή  
Α.Α.Ε. είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα  
και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη µε  
κάθε νόµιµο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωµατείου ή της  
Α.Α.Ε. Οι σύνδεσµοι φιλάθλων οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις  
αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύµατος. Εποπτεύουσα αρχή  
για τους συνδέσµους φιλάθλων είναι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 
 
2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος συνδέσµου φιλάθλων µπορεί να είναι  
όποιος έχει µόνιµη κατοικία ή σταθερή διαµονή στην Ελλάδα, έχει  
συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο  
πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β’, γ΄ και δ΄ της  
παρ. 1 του άρθρο 3 του παρόντος νόµου. Πρόσωπο νεότερο των δεκαέξι ετών  
µπορεί να είναι µέλος, εφόσον υπάρχει η γραπτή συναίνεση εκείνου που  
ασκεί τη γονική µέριµνα. Ο σύνδεσµος φιλάθλων εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο  
ταυτότητας για κάθε µέλος του, το οποίο ισχύει για ένα έτος. 
 
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειµένου το αρµόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην  
αναγνώριση ενός συνδέσµου φιλάθλων ως σωµατείου, απαιτείται πλέον των  
όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.: 
 
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης: 
 
(i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωµατείου, 



 
(ii) απόσπασµα ποινικού µητρώου των ιδρυτικών µελών από το oποίο  
προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄  
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, 
 
(iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε ιδρυτικού µέλους  
ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των  
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόµου, 
 
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι: 
 
(i) ο σύνδεσµος φιλάθλων διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου  
αθλητικού σωµατείου, 
 
ii) δεν µπορεί να είναι µέλος του πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα  
κωλύµατα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος  
νόµου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις  
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος νόµου, και 
 
iii) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από το σύνδεσµο, σε  
όποιο µέλος διαπράττει αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις. 
 
4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε σύνδεσµος φιλάθλων τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου  
Μελών και Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους  
θεωρούνται από το νοµάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.  
Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,  
που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων  
θεωρείται και από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της  
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄). 
 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Ο σύνδεσµος φιλάθλων µπορεί να διατηρεί κατά τόπους  
παραρτήµατα, εφόσον: 
 
α) προβλέπεται από το καταστατικό του,  
 
β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή της γενικής  
συνέλευσης του συνδέσµου σύµφωνα µε το καταστατικό, 
 
γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήµατος και έχει  
γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνοµική αρχή. 
 
6. ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Ο σύνδεσµος φιλάθλων ή παραρτήµατά του µπορεί  
να έχει γραφεία ή εντευκτήριο, µετά από άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής  
αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί σε αυτήν αντίγραφο του  
εγκεκριµένου κατά τον παρόντα νόµο καταστατικού και πρόσφατο  
πιστοποιητικό εγγραφής του συνδέσµου στο βιβλίο σωµατείων του οικείου  
πρωτοδικείου. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια 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  
συνδέσµου φιλάθλων, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης  
αθλητικού σωµατείου ή Α.Α.Ε. από οµάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που  
δεν αποτελούν σωµατείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί  
στο όνοµα τρίτου προσώπου ή την εκµετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο.  
 
"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 τις  
διατάξεις του ιδίου άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1          
άρθρ.2 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε σύνδεσµος φιλάθλων υποχρεούται µέσα  
στο µήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο  
εξουσιοδοτηµένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής  
διοίκησης: 
 
α) επίσηµο αντίγραφο του Μητρώου Μελών, 
 
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νοµίµων εκπροσώπων του για το  



εάν διαθέτει παραρτήµατα και ποια είναι τα παραρτήµατα αυτά, 
 
γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου των µελών του διοικητικού συµβουλίου του  
συνδέσµου, 
 
"δ. υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των µελών του ότι στο πρόσωπό τους  
δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου  
1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις  
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130." 
Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της  
τήρησης της υποχρέωσης αυτής των συνδέσµων φιλάθλων στο Ελεγκτικό Συµβούλιο  
του άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 77 του  
παρόντος νόµου, 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της περ. δ' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2          
άρθρ.2 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωµατείου για τη  
λειτουργία του συνδέσµου φιλάθλων. 
 
8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ. α) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού,  
µετά από αιτιολογηµένη γνώµη της ∆.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής  
κάθε πρωταθλήµατος, δίδεται έκτακτη επιχορήγηση σε σύνδεσµο φιλάθλων  
εφόσον: 
 
(i) έχει επιδείξει σηµαντική δραστηριότητα στη προσπάθεια πρόληψης της  
βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις  
της σχετικής νοµοθεσίας, 
 
(ii) η δαπάνη αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων για εκδηλώσεις που προάγουν  
το φίλαθλο πνεύµα. 
 
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο φορέας του  
διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου για την επιχορήγηση. 
 
β) Με όµοια απόφαση, τον Ιούλιο κάθε έτους βραβεύονται ηθικά και υλικά  
οι σύνδεσµοι φιλάθλων οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα στην  
προαγωγή του φιλάθλου πνεύµατος και συνεργάστηκαν µε τη ∆.Ε.Α.Β. και τις  
αρµόδιες αρχές στην αντιµετώπιση της βίας µε αφορµή αθλητικές  
εκδηλώσεις. 
 
Γ) Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α.  
του άρθρου 49 του παρόντος νόµου. 
 
9. ∆ΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.: 
 
α) τη διάλυση ενός συνδέσµου φιλάθλων µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο  
δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωµατείο, η οικεία Α.Α.Ε. και ο Γενικός  
Γραµµατέας Αθλητισµού, 
 
β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως: 
 
(i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς  
και από τις διατάξεις σχετικά µε τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών  
συναντήσεων και την οµαδική µετακίνηση φιλάθλων, 
 
 
(ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια, 
 
(iii) η γραπτή ανάκληση ή η µη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου  
αθλητικού σωµατείου ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία του συνδέσµου  
φιλάθλων. 
 
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης  
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του  
παρόντος άρθρου."   
 
*** Το άρθρο 41Β προστέθηκε µε το άρθρο 3 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 41Γ 



 
∆ιάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων 
 
"1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθληµάτων, καθώς και του  
κυπέλλου Ελλάδος όπου µετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α,Α., τα εισιτήρια εκδίδονται  
πάντοτε αριθµηµένα και ονοµαστικά, µε τον αριθµό του εισιτηρίου να  
αντιστοιχεί σε µία θέση καθήµενου θεατή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού  
και ύστερα από εισήγηση της ∆.Ε.Α.Β. καθορίζονται και οι µεµονωµένοι αγώνες  
για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθµηµένα και ονοµαστικά εισιτήρια". 
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος  
επιτρεπόµενος αριθµός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι  
αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθµηµένα  
εισιτήρια. 
 
*** Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.1             
άρθρ.3 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.Με το άρθρο 32 παρ.2 του αυτού νόµου  
ορίζεται ότι: 
 "Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που  
τροποποιεί το άρθρο 41 Γ του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 4  
του Ν. 3057/2002, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού". 
 
"2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζεται ο τρόπος έκδοσης και  
διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα  
όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωµατείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και  
των κατόχων ονοµαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους  
κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία  
για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης." 
 
*** Η παρ.2  αντικαταστάθηκε  ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.3 Ν.3262/2004, 
ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
3. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής  
συνάντησης όπου µετέχουν Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., τα εισιτήρια αυτά  
σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την  
αστυνοµική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση  
εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί. 
 
"4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, ο Υπουργός  
Πολιτισµού, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής και γνώµη της  
∆.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, µπορεί µε απόφασή του να  
απαγορεύσει την µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο  
φιλοξενούµενο αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους αυτών,  
καθώς και στους συνδέσµους φιλάθλων τους και στα µέλη αυτών.,' 
 
*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.3 Ν.3262/2004, 
ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
5. Αναγνωρισµένος κατά τον παρόντα νόµο σύνδεσης φιλάθλων δικαιούται να  
λαµβάνει για τα µέλη του αριθµό εισιτηρίων της κατώτερης τιµής από  
οικείο αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.(Εάν για µία αθλητική συνάντηση  
εκδοθούν ονοµαστικά εισιτήρια, οι σύνδεσµοι φιλάθλων λαµβάνουν για τα  
µέλη τους µόνο τέτοια εισιτήρια). Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε  
συνδέσµους φιλάθλων που δεν είναι αναγνωρισµένοι κατά τον παρόντα νόµο. 
 
*** Το εντός ( ) δεύτερο εδάφιο της παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.4 άρθρ.3       
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
6. Τα εισιτήρια αθλητικών συναντήσεων µπορούν να διατίθενται µε  
ηλεκτρονικό τρόπο, ιδίως µέσω δικτύου πρακτορείων ή αυτόµατων σηµείων  
πώλησης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, καθορίζονται οι  
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εισαγωγή  
και τη λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων για τη διάθεση εισιτηρίων  
αθλητικών συναντήσεων. 
 
"7. 'Όποιος µε πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει µε οποιονδήποτε τρόπο  
στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της  
παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 ή της απόφασης της παραγράφου 4, τιµωρείται  
µε ποινή φυλάκισης µέχρι τριών ετών και χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή  
τιµωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθµό εισιτηρίων µεγαλύτερο  
από τον επιτρεπόµενο για µία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς  
και όποιος είναι µέλος διοίκησης αθλητικού σωµατείου, Τ .Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει  



οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και  
επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθµού θεατών  
µεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την  
εγκατάσταση." 
 
*** Η φράση "εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την οικεία αστυνοµική αρχή"  
του πρώτου εδαφίου της παρ.7 διαγράφτηκε και η παρ.7  
επαναδιατυπώθηκε µε την παρ.5 άρθρ.3 Ν.3262/2004, 
ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
8. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασµό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων  
που απορρέουν από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου τιµωρούνται και  
σύµφωνα µε το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόµου". 
 
*** Το άρθρο 41Γ προστέθηκε µε το άρθρο 4 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 41∆ 
 
Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόµευσης αθλητικών εκδηλώσεων  
 
"1. Η αρµοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις  
εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία ή στο  
Λιµενικό Σώµα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας  
του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόµενα  
αθλητικά σωµατεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσµοι φιλάθλων και γενικά οι  
αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται µε την αρµόδια αστυνοµική αρχή  
και να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέµατα  
που αποβλέπουν στην εξασφάλιση οµαλής τέλεσης µιας αθλητικής συνάντησης, στη  
µετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των  
εισιτηρίων στους διαγωνιζοµένους, στον καθορισµό των θέσεων των οπαδών τους  
στις κερκίδες και των µεταξύ τους κενών τµηµάτων και γενικά στη διαφύλαξη της  
δηµόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνοµία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας  
της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε  
αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόµενη από τις  
διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α.) αποζηµίωση.' 
 
*** Οι λέξεις "και κατανοµής" του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 διαγράφτηκαν και              
η παρ.1 επαναδιατυπώθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.4  Ν.3262/2004, 
ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόµενα αθλητικά  
σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. συµµετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που µπορεί εν  
όψει µιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί ο αρµόδιος για τον αθλητισµό  
Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρµόδιος Εισαγγελέας ή η αρµόδια αστυνοµική αρχή  
σε συνεργασία µε τη ∆.Ε.Α.Β., προκειµένου να αντιµετωπισθούν θέµατα της  
αρµοδιότητάς του, που σχετίζονται ιδίως µε την οµαλή και ασφαλή µετακίνηση,  
προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν  
γένει εύρυθµη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές  
τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη εκείνου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα  
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέµατα της προηγούµενης παραγράφου  
πραγµατοποιούνται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή." 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.4 Ν.3262/2004, 
ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"3. 'Όποιο µέλος της διοίκησης αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή  
συνδέσµου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις  
συσκέψεις που συγκαλεί ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Εισαγγελέας ή ο κατά  
τόπον αρµόδιος Εισαγγελέας ή η αρµόδια αστυνοµική αρχή ή δεν υπακούει σε  
νόµιµη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί τα µέτρα της προηγούµενης  
παραγράφου ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσής τους τιµωρείται:" 
 
α) µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών, β) µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή  
ή η παραβίαση είχε  
επακόλουθο την πρόκληση εκτεταµένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) µε  
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε  
επακόλουθο την πρόκληση σωµατικής βλάβης, δ) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών  
αν στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ επήλθε θάνατος. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.4       



Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της  
οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθληµάτων, τα αθλητικά σωµατεία,  
τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων µε τον αναπληρωτή  
του αρµόδιο για θέµατα αντιµετώπισης της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις,  
τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη ∆.Ε.Α.Β. και στην αστυνοµική  
αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαµβάνεται άτοµο µε  
αποδεδειγµένη ειδική εµπειρία σε θέµατα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας  
προίσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων της παραγράφου 10 ή  
του προσωπικού ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 11. ') 
 
*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.4      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
5. Ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί µε απόφασή του, µετά από εισήγηση της  
οικείας αστυνοµικής αρχής και γνώµη της ∆.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική  
µετάθεση της διεξαγωγής µιας αθλητικής συνάντησης. Προκειµένου για  
αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική µετάθεση αποφασίζει,  
εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, ο Γενικός  
Γραµµατέας της Περιφέρειας, µετά από εισήγηση της οικείας Αστυνοµικής  
∆ιεύθυνσης. 
 
"6. Με αναγκαία και πρόσφορα µέτρα η αρµόδια αστυνοµική αρχή αποκλείει την  
πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση οµάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν  
εισιτήρια επικείµενης αθλητικής συνάντησης ή τα προµηθεύτηκαν κατά παράβαση  
των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική  
εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση µέθης ή υπό την  
επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική  
εγκατάσταση µη τηρώντας τις διατάξεις και τα µέτρα της παραγράφου 2." 
 
*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.4      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"7. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόµων και κλιµάκων των εξεδρών από θεατές.  
Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευµατώδη ποτά εντός της αθλητικής  
εγκατάστασης τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών." 
 
*** Οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθµήθηκαν σε 8 και 9 αντιστοίχως  
και η άνω νέα παράγραφος 7 προστέθηκε µε την  παρ.6 άρθρ.4      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
8. Το αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α οφείλουν να µισθώνουν µαζικό  
µέσο µεταφοράς που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν οι οπαδοί τους,  
προκειµένου να προσέλθουν οργανωµένα ή να αποχωρήσουν από µία αθλητική  
συνάντηση, εφόσον η µίσθωση ζητηθεί από τον φορέα εκµετάλλευσης του  
µέσου µεταφοράς. Εάν αρνηθούν, ο φορέας εκµετάλλευσης έχει δικαίωµα να  
αρνηθεί τη χρήση του µέσου για τον ανωτέρω σκοπό. Με κοινή απόφαση των  
Υπουργών Πολιτισµού, ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,  
προσδιορίζονται τα µαζικά µέσα µεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω  
υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο µιας τέτοιας σύµβασης, οι  
αναγκαίες εγγυήσεις για τη µη φθορά του µαζικού µέσου και κάθε άλλη  
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 
 
9. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασµό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων  
που απορρέουν από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου τιµωρούνται και  
σύµφωνα µε το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόµου."  
 
*** Το άρθρο 41∆ προστέθηκε µε το άρθρο 7Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
"10. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία οµαδικών αθληµάτων και επαγγελµατικό  
σύνδεσµο µέλος αυτής συνιστάται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του  
οποίου έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
 
α. Μεριµνά για την εφαρµογή των λαµβανόµενων από τα κατά τις ισχύουσες  
διατάξεις αρµόδια όργανα µέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις  
αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της οµοσπονδίας ή του επαγγελµατικού  
συνδέσµου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων. 
 
β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νοµοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς  



και ιδίως των µέτρων που προβλέπονται στο παρόν όρθρο και σε περίπτωση  
διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα πραγµατικό  
περιστατικό της κάθε παράβασης, την οποία και διαβιβάζει στα κατά περίπτωση  
αρµόδια όργανα, για την επιβολή των από τον παρόντα ή άλλο νόµο ή κανονισµούς  
προβλεπόµενων ποινικών διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των  
υπαιτίων. 
 
γ. Συµµετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν όψει µιας αθλητικής  
συνάντησης συγκαλούνται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή ή τα λοιπό αρµόδια,  
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα, προκειµένου να αντιµετωπισθούν θέµατα  
που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της βίας στη συγκεκριµένη αθλητική  
συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα µέτρα  
αστυνόµευσης των εκδηλώσεων αυτών. 
 
δ. Συνεργάζεται µε τους υπευθύνους ασφαλείας γηπέδων των αθλητικών  
οργανώσεων της παραγράφου 4". 
 
*** Η παρ.10  µε την παρ.7 άρθρ.4      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"11. Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικό επαγγελµατικό πρωταθλήµατα Α' και  
Β' εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α 1 εθνικής κατηγορίας  
καλαθοσφαίρισης, από την αγωνιστική περίοδο 20042005 υποχρεούνται να  
προσλαµβάνουν ικανό για την ασφάλεια των αγώνων προσωπικό για την εφαρµογή  
µέτρων ευταξίας των γηπέδων, το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε την  
άδεια εργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α'). 
 
Καταστάσεις µε τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του  
προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται µε ευθύνη των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. και  
παραδίδονται στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, στη ∆.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια  
αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.  
Στις παραπάνω καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται και οι οριζόµενοι από τις Π.Α.Ε.  
και Κ.Α.Ε. υπεύθυνοι κατά τοµέα δραστηριότητας. Το προσωπικό ασφαλείας  
γηπέδων συνεργάζεται µε την αστυνοµική αρχή, για την επιβολή των λαµβανόµενων  
µέτρων ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε  
συγκεκριµένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της  
παραγράφου 4 και είναι ιδίως; 
 
α) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις οµαδικές οργανωµένες µετακινήσεις φιλάθλων  
προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαµβανόµενων µέτρων  
για την αποτροπή συµπλοκών και εκτρόπων. 
 
β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθµευσης των αθλητικών  
εγκαταστάσεων. 
 
γ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των  
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 
δ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα  
µε όσα αποφασίσθηκαν από την αρµόδια "αστυνοµική αρχή και η υποβοήθηση των  
αστυνοµικών δυνάµεων για το διαχωρισµό των φιλάθλων των διαγωνιζόµενων  
οµάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο. 
 
ε) Ο έλεγχος των εισερχόµενων στο γήπεδο θεατών. 
 
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Πολιτισµού µπορεί  
να προβλέπεται κάθε λεπτοµέρεια της παρουσίας, εµφάνισης και δραστηριότητας  
του προσωπικού ασφαλείας". 
 
*** Η παρ.11  µε την παρ.7 άρθρ.4      
    Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
Άρθρο 41Ε 
 
Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων 
 
1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων  
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης της ανώτατης κατηγορίας  
εθνικού πρωταθλήµατος, τοποθετούνται ηλεκτρονικά συστήµατα εποπτείας των  
χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτούς. Με αυτά  
πραγµατοποιείται η λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας  



ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη µιας  
αθλητικής συνάντησης. 
 
2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων  
είναι η αντιµετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων µε  
αφορµή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των  
συστηµάτων και των δεδοµένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο.  
Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστηµάτων στις αθλητικές  
εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενηµερώνονται µε κάθε πρόσφορο µέσο και ιδίως  
µε ανακοίνωση από τα µεγάφωνα πριν την έναρξη της αθλητικής συνάντησης. 
 
3. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστηµάτων ηλεκτρονικής  
εποπτείας, καθώς και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδοµένων  
που αυτά παράγουν, ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνοµία. 
 
4. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ηλεκτρονικών  
συστηµάτων εποπτείας του παρόντος άρθρου γνωστοποιούνται από την  
Ελληνική Αστυνοµία στη ∆.Ε.Α.Β., το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά  
περίπτωση στις αρµόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές. 
 
"5. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω  
ηλεκτρονικών συστηµάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων.  
Η παραπάνω εγκατάσταση µπορεί επίσης να γίνει µε µέριµνα της Γενικής  
Γραµµατείας Αθλητισµού και εις χρέωση των υποχρέων." 
 
*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω   µε το άρθρ.5      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Πολιτισµού και ∆ηµόσιας  
Τάξης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και ιδίως τα σχετικά µε την  
κατά προορισµό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων εποπτείας, τα  
σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, το  
χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδοµένων που αυτά παράγουν, καθώς  
και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα  
δεδοµένα. 
 
β) Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία µετά την πάροδο της οποίας  
απαγορεύεται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων κατηγοριών ή διοργανώσεων  
πρωταθλήµατος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση  
που δεν διαθέτει τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο χρονικά συστήµατα. 
 
γ) Με όµοια απόφαση, η υπoχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές  
εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήµατα εποπτείας µπορεί να  
επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθληµάτων ή άλλων διοργανώσεων  
πoδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήµατα ή άλλες  
διοργανώσεις άλλων οµαδικών αθληµάτων." 
  
*** Το άρθρο 41Ε προστέθηκε µε το άρθρο 7Ν.3057/2002, 
    ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 41ΣΤ 
 
Αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις 
 
1. Με φυλάκιση µέχρι δύο 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 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. 
 
2. Με φυλάκιση µέχρι ενός έτους και χρηµατική ποινή, εκτός εάν η πράξη  
τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη, τιµωρείται όποιος: 
 
α) χωρίς δικαίωµα από το 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,  
λόγω του αποτελέσµατός του, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή  
αµέσως πριν από την έναρξη ή αµέσως µετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό  
χώρο ή στο 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 το 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." 
 
 
*** Η περ.γ΄ προστέθηκε µε την παρ.15 ιγ΄ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α  
302/24.12.2003. 
 
3. Αν οι πράξεις των παραγράφων 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 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 ότι 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 (άρθρα 183185 Π.Κ.), της  
διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρθρο 189 Π.Κ.), της διατάραξης της ειρήνης  
των πολιτών (όρθρο 190 Π.Κ.), της καθύβρισης θρησκευµάτων (άρθρο 199 Π.Κ.),  
της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και  
επικίνδυνης σωµατικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α και 309 Π.Κ.), της βαριάς  
σωµατικής βλάβης (όρθρο 310 παρ. 1 Π.Κ.) της συµπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ,), της  
παράνοµης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (άρθρο 333 Π.Κ.), της διατάραξης  
οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας  
(όρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις (όρθρο 353  
Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381 και 382 Π.Κ.) και της εκβίασης  
(άρθρο 385 Π.Κ.), υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος  
άρθρου, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόµενη ποινή  
µπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι' αυτά στον Ποινικό  
Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής." 
 
*** Στα αδικήµατα της παραγράφου 4 προστέθηκε  και το  
αδίκηµα της βαριάς σωµατικής βλάβης του άρθρου 310 παρ.1 Π.Κ. και η  
παράγραφος 4 επαναδιατυπώθηκε ως άνω  µε την παρ.1 άρθρ.6      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"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 µηνών." 
 
*** Οι παράγραφοι 5, 6 και 7  αναριθµήθηκαν σε 7,8 και 9  
και η άνω νέα  παράγραφος 5 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.6      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
  
"6. Απαγορεύεται η µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε  
χρηµατική στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου  
αυτού". 
 
*** Η άνω νέα  παράγραφος 6 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.6      
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 



 
7. α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που αναγράφονται στις  
παραγράφους 1 έως 4 το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση απαγορεύει στον  
υπαίτιο να προσέρχεται και να παρακολουθεί για χρονικό διάστηµα έξι  
µηνών µέχρι δύο ετών αθλητικές συναντήσεις στις οποίες µετέχει οµάδα του  
αγώνα κατά τον οποίο ή µε αφορµή τον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή  
και άλλες οµάδες. Επίσης, το δικαστήριο επιβάλλει στον υπαίτιο για όσο  
χρόνο διαρκεί η απαγόρευση την υποχρέωση να εµφανίζεται πριν από την  
έναρξη της αθλητικής συνάντησης στο αστυνοµικό τµήµα της κατοικίας ή  
διαµονής του και να παραµένει εκεί καθ΄ όλη τη διάρκειά της. 
 
β) Η διάρκεια της έκτισης της ανωτέρω παρεπόµενης ποινής υπολογίζεται  
από την εποµένη της ηµέρας κατά την οποία συµπληρώθηκε ή ανεστάλη ή  
διακόπηκε η έκτιση της κύριας στερητικής της ελευθερίας ποινής. 
 
γ) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόµενες στις παραγράφους 1  
έως 4 του παρόντος άρθρου είναι ανήλικος, η παρεπόµενη ποινή της  
περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και εκτελείται σε κάθε  
περίπτωση, ανεξάρτητα από την αναµορφωτική ή άλλη µεταχείρισή του. 
 
δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της  
παρεπόµενης ποινής τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους και χρηµατική  
ποινή. 
 
ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης, ∆ικαιοσύνης και  
Πολιτισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια της παραγράφου αυτής. 
 
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.∆.. 
Σε κάθε περίπτωση τα αδικήµατα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός  
τριάντα ηµερών. " 
 
*** Η περ.α' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.6 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
 
β) (Εκείνος που καταδικάστηκε για αδίκηµα του παρόντος άρθρου και ο  
εισαγγελέας έχουν δικαίωµα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, εάν µε  
αυτή επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών µηνών).  
 
*** Το άνω εντός ( ) εδάφιο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.4 άρθρ.6 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
Η προθεσµία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η  
άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Σε εξαιρετικές όµως  
περιπτώσεις, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να διατάξει, σύµφωνα µε  
την παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, την  
αναστολή εκτέλεσής της κύριας ποινής που επιβλήθηκε µε την πρωτόδικη  
απόφαση. Η απόφαση που διατάσσει την αναστολή ορίζει εάν αυτή ισχύει  
έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή για χρονικό διάστηµα που ρητά  
µνηµονεύεται, προκειµένου ο κατηγορούµενος να καλύψει επείγουσες ανάγκες  
δικές του ή της οικογένειάς του. Η παρεπόµενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά  
την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 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. 
 
9. Η διαδικασία των άρθρων 275, 409 και 417 του Κώδικα Ποινικής  
∆ικονοµίας δεν εφαρµόζεται για πταίσµατα ή 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."       
  



*** Το άρθρο 41ΣΤ προστέθηκε µε το άρθρο 7 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
Άρθρο 41Ζ 
 
Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις 
 
1. Στους Kαvονισµούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 27  
του παρόντος, κάθε αθλητική οµοσπονδία ορίζει, µεταξύ άλλων, τις  
κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του  
παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή  
τους. Οι κανονισµοί αυτοί οφείλουν να προβλέπουν κατ΄ ελάχιστον όσα  
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου. 
 
2. Εάν σύνδεσµος φιλάθλων παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ  
του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε  
εκτέλεσή τους, µε απόφαση του αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου απαγορεύεται  
στο οικείο αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. να προµηθεύει µε  
εισιτήρια τον υπαίτιο σύνδεσµο φιλάθλων για χρονικό διάστηµα τριών µηνών  
έως δύο ετών. Η υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από  
αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή από πρόσωπα της παραγράφου 3  
περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, αυτών των παραβάσεων του  
συνδέσµου φιλάθλων ή  µεµονωµένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής των  
κυρώσεων της επόµενης παραγράφου και µάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική  
περίσταση. 
 
3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος  
νόµου επιβάλλεται: 
 
α) Στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συµµετοχής στις επίσηµες  
αθλητικές συναντήσεις της οµάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες και πρόστιµο  
10.000 ευρώ τουλάχιστον σε προπονητές οµάδων Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. και  
επαγγελµατίες αθλητές και 3.000 ευρώ σε προπονητές ερασιτεχνικών σωµατείων  
και ερασιτέχνες αθλητές, σε περίπτωση δε υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται 
 
β) Στα µέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται µε το  
αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. µε επαγγελµατική σχέση, η απαγόρευση  
εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσηµης αθλητικής  
συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωµα ή ιδιότητά τους για χρονικό  
διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών και πρόστιµο τουλάχιστον 20.000 ευρώ. 
 
Οι παραπάνω ποινές εκτίονται µόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.  
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν µπορούν  
να οριστούν, εκλεγούν ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε  
οποιονδήποτε αθλητικό φορέα, σωµατείο Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. για διάστηµα  
τουλάχιστον δύο ετών. 
 
γ) Στο αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. η διεξαγωγή χωρίς θεατές  
(κεκλεισµένων των θυρών) δύο ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων µε  
γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιµο για τα  
αθλητικό σωµατεία τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον  
15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α' εθνική  
κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 εθνική κατηγορία  
καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε  
περίπτωση δηµιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους τους. Σε περίπτωση υποτροπής  
οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται και απαγορεύεται και η τηλεοπτική µετάδοση  
των αγώνων τους ως γηπεδούχων του υπαίτιου αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή  
Τ.Α.Α.. Για τις µεταξύ του έχοντος τα δικαιώµατα τηλεοπτικού σταθµού και του  
τιµωρηθέντος αθλητικού σωµατείου ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σχέσεις, η κατά τα  
προαναφερόµενα µη µετάδοση θεωρείται ως υπαίτια µερική αδυναµία παροχής. 
δ) Στον επαγγελµατικό σύνδεσµο, πρόστιµο τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το οποίο  
σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται" 
 
*** Η παρ.3,όπως αυτή είχε  συµπληρωθεί µε την παρ.15 ιδ΄ άρθρ.8  
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1      
άρθρ.7 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
 
"4. Σε περίπτωση τιµωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α' και β. της  
προηγούµενης παραγράφου, τιµωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωµατείο  
µε πρόστιµο τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον  
15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α' εθνική  



κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α 1 εθνική  
κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ και σε επιβαρυντικές  
περιπτώσεις µε ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισµένων των  
θυρών)." 
 
*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.7 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
5. Οι κανονισµοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν τις  
κυρώσεις που επιβάλλονται στα αιρετά από γενική συνέλευση µέλη των οργάνων της αθλητικής 
οµοσπονδίας για  
παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόµου και  
των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις  
µπορεί να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του  
ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύµατος.  
 
6. Για την εφαρµογή των διατάξεων περί υποτροπής του παρόντος άρθρου,  
λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης  
παράβασης. Ως υπότροπο τιµωρείται ένα αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή ΑΑΕ.  
και εάν µέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα µέλη του ή φυσικά πρόσωπα των  
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις  
διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόµου. Με τις κυρώσεις της  
υποτροπής τιµωρείται ένα αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και σε  
περίπτωση που το ίδιο το νοµικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του  
προηγούµενου εδαφίου, αν και τιµωρήθηκαν, δεν υπoβάλλονται στην πλήρη  
εκτέλεση της κύρωσης. 
 
7. Η άρνηση συνεργασίας µε τη ∆.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή  
τις αποφάσεις της αστυνοµικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 
 
8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος  
άρθρου επιβάλλονται µε απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο  
επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως ή µετά από αναφορά  της αρµόδιας αστυνοµικής  
αρχής, της ∆.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή του  
επαγγελµατικού συνδέσµου. Η απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή και µπορεί να  
προσβληθεί ενώπιον του αρµόδιου δευτεροβάθµιου πειθαρχικού οργάνου κατά  
τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραποµπή της υπόθεσης στην Επιτροπή φιλάθλου  
Πνεύµατος του άρθρου 130 του παρόντος νόµου δεν αποκλείεται. 
 
9. Η καθ΄ υποτροπή παράβαση από αθλητικό σωµατείο των διατάξεων των  
άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που  
εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της κατ΄ άρθρο 8  
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωµατείου για τον οικείο κλάδο  
άθλησης. 
 
10. Σε αθλητική οµοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων  
41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που  
εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και µετά  
από γνώµη της ∆.Ε.Α.Β., περικόπτεται ή αναστέλλεται η καταβολή της  
τακτικής επιχορήγησής της από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για  
διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών.  
 
*** Το άρθρο 41Ζ προστέθηκε µε το άρθρο 7 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 42  
 
Επιτροπή Ενηµέρωσης ∆ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών        
 
Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού συνιστάται Επιτροπή Ενηµέρωσης 
∆ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από το Γενικό 
Γραµµατέα Αθλητισµού και έχει ως µέλη τα εκλεγµένα µέλη διοικήσεων 
αθλητικών οµοσπονδιών ή άλλων φορέων σε διοικήσεις αθλητικών οργανισµών 
και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, υποδεικνυόµενο από 
τον Υπουργό Εξωτερικών. Έργο της Επιτροπής είναι η ενηµέρωση των 
εκπροσώπων σε διεθνείς αθλητικούς οργανισµούς ή σε διεθνείς αθλητικές 
συναντήσεις για το χειρισµό Θεµάτων που αφορούν τη χώρα µας σε θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής σχετικά µε τον αθλητισµό. Καθήκοντα προέδρου της 
Επιτροπής εκτελεί ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού και καθήκοντα 
γραµµατέα µόνιµος υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, χρέη 
αναπληρωτή προέδρου ασκεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο 



πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση 
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα 
µε τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών 
οργάνων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της 
για παροχή πληροφοριών υπηρεσιακούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα που είναι 
σε θέση να συνεισφέρουν στα υπό συζήτηση θέµατα. Στα µέλη της Επιτροπής 
δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζηµίωσης η άλλης αµοιβής. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Άρθρο 43 
    
Σύνδεσµοι διαιτητών οµαδικών αθληµάτων 
 
1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης, κατ' άρθρο 11 παράγραφο 1 του  
παρόντος νόµου, επιτρέπεται να συσταθεί ένας µόνο σύνδεσµος διαιτητών για  
κάθε κλάδο άθλησης. Μέλη των συνδέσµων διαιτητών είναι αποκλειστικά και µόνο  
διαιτητές µε δίπλωµα διαιτητή, µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του  
συνδέσµου. Ο σύνδεσµος διαιτητών είναι σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις των  
άρθρων 78 επόµενα του Αστικού Κώδικα. 
 
2. Σε σύνδεσµο διαιτητών παρέχεται η ειδική αναγνώριση από τον Υπουργό  
Πολιτισµού ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτηµένο όργανο της Κεντρικής ή της  
Περιφερειακής ∆ιοίκησης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη  
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και βεβαίωση της οικείας αθλητικής ένωσης  
περί διεξαγωγής τοπικών πρωταθληµάτων στην περιοχή της έδρας του συνδέσµου,  
εφόσον ο σύνδεσµος διαιτητών: 
 
α) Υποβάλει εγκεκριµένο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και  
πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου. 
 
β) Έχει επωνυµία διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα και η επωνυµία αυτή δεν  
περιλαµβάνει το όνοµα, την επωνυµία, το διακριτικό τίτλο ή το σήµα  
οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης. 
 
3. Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι ο  
Σύνδεσµος ή συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση ή δεν επιδεικνύει τη  
δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του ή υποκρύπτεται από τη  
λειτουργία του συνδέσµου η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας. 
 
4. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται µητρώο ειδικά αναγνωρισµένων  
συνδέσµων διαιτητών. 
 
5. Οι σύνδεσµοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή πινάκων  
διαιτητών  
εν ενεργεία ή µη για τους αγώνες τοπικών πρωταθληµάτων, τη διενέργεια των  
προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και την  
επιµόρφωση  
αυτών, µε την εποπτεία της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών και µε την  
επιφύλαξη  
της διάταξης της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α." 
 
*** Το άρθρο 43 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 66 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 43Α 
    
Οµοσπονδίες ∆ιαιτητών Οµαδικών Αθληµάτων 
 
1. Για κάθε οµαδικό άθληµα µπορεί να συσταθεί µία µόνο οµοσπονδία  
διαιτητών,  
ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισµένων συνδέσµων  
διαιτητών. Η οµοσπονδία αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και  
είναι σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 78 επόµενα του Αστικού  
Κώδικα. 
 
 2. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου για την  
ίδρυση Οµοσπονδίας διαιτητών ως Οµοσπονδία για την εφαρµογή των διατάξεων  
του  



παρόντος κεφαλαίου σε πανελλήνια εµβέλεια λογίζεται ο σύνδεσµος που είναι ο  
µοναδικός σύνδεσµος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσµοι, είναι αυτός που  
έχει τα περισσότερα µέλη. 
 
3. Οι Οµοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται µε ειδική απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κεντρικής ή της  
Περιφερειακής  
∆ιοίκησης, ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας, και έχουν ως  
έργο κυρίως: 
 
α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισµό καθηγητών διαιτησίας  
στις σχολές αυτές, 
 
β) την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των  
εθνικών  
κατηγοριών ή των µη εν ενεργεία διαιτητών στην οικεία αθλητική οµοσπονδία, 
 
γ) την ονοµασία καθηγητών διαιτησίας και 
 
δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών. 
 
Αν δεν υφίσταται οµοσπονδία ή σύνδεσµος διαιτητών, οι αρµοδιότητές της  
ασκούνται από την οικεία αθλητική Οµοσπονδία. 
 
4. Οι Σύνδεσµοι και οι Οµοσπονδίες διαιτητών έχουν διοικητική, οικονοµική  
και διαχειριστική αυτοτέλεια. 
 
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24, καθώς και του  
άρθρου 6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα για τις οµοσπονδίες και  
τους  
συνδέσµους διαιτητών. 
 
6. Αντιπρόσωποι των συνδέσµων διαιτητών που εκλέγουν τα µέλη του ∆.Σ. της  
Οµοσπονδίας διαιτητών στα αθλήµατα στα οποία διενεργούνται πρωταθλήµατα µε  
συµµετοχή αθλητικών ανωνύµων εταιρειών µπορούν να είναι µόνο µη εν ενεργεία  
διαιτητές. 
 
Ο εν ενεργεία διαιτητής που, κατά παράβαση της διάταξης του προηγούµενου  
εδαφίου, άσκησε το εκλογικό δικαίωµα για την ανάδειξη αντιπροσώπων, δεν  
εντάσσεται στους πίνακες διαιτητών όλων των κατηγοριών πρωταθληµάτων έως τη  
λήξη θητείας του ∆.Σ. που έχει εκλεγεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής ή  
διαγράφεται, εφόσον έχει συµπεριληφθεί στους πίνακες αυτούς." 
 
*** Το άρθρο 43Α προστέθηκε µε το άρθρο 67 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 44 
    
Όργανα διαιτησίας κωλύµατα 
 
1. Κάθε αθλητική οµοσπονδία που καλλιεργεί οµαδικό άθληµα καταρτίζει  
κανονισµό διαιτησίας, ο οποίος θεσπίζεται και ελέγχεται ως προς τη  
νοµιµότητά  
του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόµου. Ο κανονισµός  
αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και  
της  
ισονοµίας µεταξύ των διαγωνιζόµενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο  
των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών. 
 
2. Ειδικότερα ο κανονισµός διαιτησίας οφείλει να προβλέπει τουλάχιστον ότι: 
 
α) Στην αθλητική οµοσπονδία λειτουργεί τριµελής ή πενταµελής Κεντρική  
Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.), της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής.  
Συγκεντρώνει δε για το άθληµα όλες τις αρµοδιότητες σχετικά µε την επιλογή,  
την αξιολόγηση, τον ορισµό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των  
παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των  
εθνικών πρωταθληµάτων και κυπέλλων της Ελλάδας. 
 
β) Η Κ.Ε.∆. στελεχώνεται από µη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού  
κύρους  
ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από µη εν  



ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το ∆.Σ. της  
οµοσπονδίας µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του  
και µπορούν να παυθούν µόνο µε απόφαση των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών  
του ∆.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Ειδικά για το άθληµα του ποδοσφαίρου  
τα  
µέλη της Κ.Ε.∆. ορίζονται από το ∆.Σ. της οµοσπονδίας µε απόλυτη πλειοψηφία  
των µελών του και µπορούν να παυθούν µόνο από τη Γ.Σ. της οµοσπονδίας µε  
απόφαση των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών της για ιδιαίτερα  
σοβαρό λόγο. 
 
γ) Η Κ.Ε.∆. συνεργάζεται µε την αθλητική οµοσπονδία και την οµοσπονδία  
διαιτητών για θέµατα που αφορούν την ανάµιξη και τη βελτίωση της διαιτησίας  
του αθλήµατος. 
 
Ειδικότερα συνεργάζεται µε την οµοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και  
αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών  
σεµιναρίων. 
 
δ) Προκειµένου για περιφερειακά πρωταθλήµατα και ειδικά ως προς το  
ποδόσφαιρο για εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθληµα µπορούν να συγκροτηθούν, µε  
απόφαση του ∆.Σ. της αθλητικής οµοσπονδίας, τριµελή όργανα διαιτησίας που  
συγκεντρώνουν όλες τις αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαιτησία για το  
πρωτάθληµα  
της δικαιοδοσίας τους. 
 
ε) Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι µονοµελή ή τριµελή, ορίζονται µε  
απόφαση του ∆.Σ. της οικείας ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις αρµοδιότητες  
σχετικά µε τη διαιτησία των πρωταθληµάτων της δικαιοδοσίας τους. 
 
στ) Τα µέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή  
θητεία, ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία µε την Κ.Ε.∆. και παύονται µε  
απόφαση του ∆.Σ. της οικείας ένωσης κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2  
περίπτωση β΄ του παρόντος άρθρου. 
 
ζ) Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άµεσα εκτελεστές  
και  
δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής οµοσπονδίας  
ή της ένωσης. 
 
η) Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθεί και  
παρακολουθεί χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται  
για µεν την Κ.Ε.∆. και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας µε απόφαση του ∆.Σ.  
της οµοσπονδίας διαιτητών του αθλήµατος, για δε τα τοπικά όργανα διαιτησίας  
µε απόφαση του ∆.Σ. του οικείου συνδέσµου διαιτητών. 
 
θ) Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης και των εξόδων κίνησης  
των  
διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνωσης διαιτησίας  
καθορίζονται από το ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ύστερα από γνώµη  
της Κ.Ε.∆. και της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών πριν από την έναρξη κάθε  
αγωνιστικής περιόδου. 
 
ι) Μέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του  
παρόντος άρθρου, κάθε αθλητική Οµοσπονδία οφείλει να τροποποιήσει τον  
κανονισµό διαιτησίας της µε σκοπό την προσαρµογή του προς τις διατάξεις του  
παρόντος άρθρου. Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. των µελών της και  
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η ισχύς των κανονισµών αυτών  
αρχίζει από την έγκρισή τους µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού κατά το  
άρθρο 27 του παρόντος νόµου. 
 
Έως την έναρξη της ισχύος των τροποποιηµένων κανονισµών, εξακολουθούν να  
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος νόµου και να  
λειτουργούν  
τα αντίστοιχα όργανα διαιτησίας, µε εξαίρεση το ποδόσφαιρο. 
3. Τα ίδια κωλύµατα ισχύουν και για τους παρατηρητές, τους επόπτες, τους  
χρονοµέτρες, τους σηµειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή  
κρίσης σε οµαδικό άθληµα. 
 
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3του παρόντος νόµου ισχύουν  
ανάλογα για όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα. 
 



5. Με απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας θεσπίζεται  
κανονισµός λειτουργίας των οργάνων διαιτησίας του αθλήµατος." 
 
*** Το άρθρο 44 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 68 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 45 
    
∆ιαιτησία ατοµικών αθληµάτων 
 
"1. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος εφαρµόζονται ανάλογα και για  
τους διαιτητές ατοµικών αθληµάτων, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων  
συνθηκών  
που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική οµοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των  
µελών των οµοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως  άνω µε την παρ.19 άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, 
 
2. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία ατοµικού αθλήµατος λειτουργεί Κεντρική  
Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.). 
 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 44 εφαρµόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές,  
τους κριτές, τους αφέτες, τους χρονοµέτρες, τους σηµειωτές και κάθε άλλο  
πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατοµικό άθληµα." 
"1. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος εφαρµόζονται ανάλογα και για  
τους διαιτητές ατοµικών αθληµάτων, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων  
συνθηκών  
που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική οµοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των  
µελών των οµοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας." 
 
*** Το άρθρο 45 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 69 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 46 
    
Αξιολόγηση διαιτητών 
 
1. Με κανονισµούς, που καταρτίζονται από τις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες,  
ύστερα από γνώµη της Οµοσπονδίας διαιτητών, ρυθµίζονται: 
 
α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους  
στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθληµάτων, 
 
β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία  
πρωταθλήµατος, 
 
γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση µε την εκ µέρους τους διεύθυνση  
αγώνων, 
 
δ) οι περιορισµοί, τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατα των διαιτητών και  
παρατηρητών, και 
 
ε) κάθε άλλο συναφές θέµα. 
 
Οι κανονισµοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον  
αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 27. 
 
2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα  
ακόλουθα κριτήρια: 
 
α) τίτλοι σπουδών και κατά προτίµηση πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α., 
 
β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειµένου για διεθνείς διαιτητές, 
 
γ) ηλικία, 
 
δ) εµπειρία, που αποδεικνύεται από τη συµµετοχή σε αγώνες εθνικών  
πρωταθληµάτων, 
 
ε) απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθληµάτων, που αποδεικνύεται από  



βαθµολογία  
παρατηρητών, 
 
στ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόµενες  
αγωνιστικές δοκιµασίες, εργοµετρικές και ιατρικές εξετάσεις, και 
 
ζ) διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων. 
 
3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές,  
καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει: 
 
α) δήλωση συµµετοχής, 
 
β) αντίγραφο ποινικού µητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από  
όπου  
να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυµα από αυτά που  
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, και ότι σε  
περίπτωση επιγενόµενης εµφάνισης ενός τέτοιου κωλύµατος, θα υπάρξει  
συµπληρωµατική δήλωση, 
 
γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής  
κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόµενων  
τέκνων τους στον αρµόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις  
του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α/), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελµατικού  
Αθλητισµού, εφόσον πρόκειται για πίνακες διαιτητών αγώνων επαγγελµατικών  
κατηγοριών, ή στο Ελεγκτικό Συµβούλιο στις λοιπές περιπτώσεις. 
 
4. Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεποµένων, συµπεριληφθεί σε  
πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ'  
της παρούσας παραγράφου διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε  
περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόµενο  
κώλυµα της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τους  
πίνακες  
και δεν µπορεί εφεξής να συµµετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί  
καθήκοντα  
παρατηρητή διαιτησίας. 
 
5. Υποχρέωση για υποβολή του αποδεικτικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ'  
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου έχουν, εντός προθεσµίας είκοσι ηµερών  
από τον ορισµό τους, και όσοι µετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές  
διαιτησίας.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις µε  
ψευδές περιεχόµενο ή αποσιωπήσουν επιγενόµενο κώλυµα της παραγράφου 1 του  
άρθρου 3, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το όργανο και αντικαθίστανται άµεσα,  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο κανονισµό διαιτησίας." 
 
 *** Το άρθρο 46 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 70 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 47 
 
Επαγγελµατική διαιτησία 
 
Με απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ύστερα από γνώµη του  
οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών,  
εισάγεται σύστηµα επαγγελµατικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων  
εθνικών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού χαρακτήρα." 
 
 
 *** Το άρθρο 47 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 71 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 48 
    
Ειδικός κανονισµός για την επαγγελµατική διαιτησία 
 
1. Με απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ύστερα από γνώµη  
της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου  
των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισµός ο οποίος  
ρυθµίζει τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική διαιτησία. 
 



2. Ο κανονισµός της προηγούµενης παραγράφου υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας  
από τον Υπουργό Πολιτισµού, κατ' ανάλογο εφαρµογή του άρθρου 27 του παρόντος  
νόµου. 
 
3. Ο κανονισµός του άρθρου αυτού καταρτίζεται µέσα σε ένα (1) τρίµηνο από  
την έκδοση της αναφερόµενης στο άρθρο 47 απόφασης του ∆.Σ. της οικείας  
αθλητικής οµοσπονδίας και εφαρµόζεται από την έναρξη της αµέσως επόµενης  
αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού χαρακτήρα." 
 
*** Το άρθρο 48 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 72 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'  
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
 
Άρθρο 49  
 
Ειδικά έσοδα Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού    
 
Τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), που 
διατίθενται για την εκπλήρωση αθλητικών σκοπών, προέρχονται από τα 
περιερχόµενα σε αυτή κεφάλαια του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισµού ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών 
Ελλάδας (Ο.∆ I Ε.), καθώς και από πόρους άλλων πηγών. 
 
Άρθρο 50  
 
Επιχορηγήσεις 
 
1. Η Γ.Γ Α. επιχορηγεί τους εποπτευόµενους από αυτή αθλητικούς φορείς για  
την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισµού και ειδικότερα για την εκτέλεση  
προγραµµάτων ανάπτυξης των οικείων αθληµάτων, για την αντιµετώπιση των  
λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συµµετοχής σε  
αθλητικές  
δραστηριότητες, καθώς και για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών  
έργων ή εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις  
του  
παρόντος. 
 
Η κατανοµή επιχορηγήσεων της παρούσας παραγράφου σε αθλητικά σωµατεία και  
ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία οµοσπονδία. 
 
2. Η Γ.Γ.Α. µπορεί να επιχορηγεί περιφερειακές δηµόσιες υπηρεσίες,  
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµίδας και νοµικά πρόσωπα που  
εποπτεύει για την αντιµετώπιση δαπανών οργάνωσης ή συµµετοχής σε αθλητικές  
διοργανώσεις, καθώς και για την εκτέλεση αθλητικών έργων ή για τη συντήρηση  
εγκαταστάσεων τηρουµένης της κείµενης νοµοθεσίας. Η Γ.Γ.Α. µπορεί επίσης να  
επιχορηγεί τους παραπάνω φορείς για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την  
έρευνα  
και την επιµόρφωση, ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ή της Εθνικής  
Επιτροπής Σχολικού Αθλητισµού και Ολυµπιακής Παιδείας του άρθρου 58 του  
παρόντος. Οι επιχορηγήσεις αυτές βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α.. 
 
3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα από τη Γ.Γ.Α.  
επιτρέπονται µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς, ύστερα από γνωµοδότηση του  
Ε.Σ.Α.Σ.. Τα αθλητικά σωµατεία υποχρεούνται να υποβάλλουν απολογισµό στη  
Γ.Γ.Α. µόνο για τις έκτακτες επιχορηγήσεις που λαµβάνουν από αυτή. 
 
4. Επιχορήγηση σε αθλητικούς φορείς µη ειδικώς αναγνωρισµένους επιτρέπεται  
µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνωµοδότηση  
του Ε.Σ.Α.Σ.. 
 
5. ∆εν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ  
Γ.Α. χωρίς έγκρισή της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε  
η επιχορήγηση. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος  
επιχορηγούµενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηµατικά ποσά από  
την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο από  
τον καθορισµένο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή  
επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, όφελος που  
υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, τιµωρείται µε  



ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήµατος  
εξακολούθησε για µακρύ χρονικό διάστηµα ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από  
είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) δραχµές, ο υπαίτιος τιµωρείται µε ποινή  
κάθειρξης. Το χρηµατικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισµένο σκοπό  
καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγµατοποίησαν τη  
διάθεση αυτή και εισπραττόµενο αποδίδεται στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). Ο καταλογισµός  
γίνεται από το ∆ιευθυντή Οικονοµικού της Γ.Γ.Α., ο οποίος έχει τις  
αρµοδιότητες επιθεωρητή δηµοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονοµικών. Κατά  
της καταλογιστικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
6. ∆εν επιτρέπεται επιχορήγηση : 
 
α) αθλητικού σωµατείου που δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του  
παρόντος νόµου, 
 
β) αθλητικής οµοσπονδίας που προσέλαβε ειδικό συνεργάτη κατά παράβαση των  
διατάξεων του παρόντος. 
 
7. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε επιχορηγούµενος από τη  
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού φορέας υποβάλλει απολογισµό σε αυτήν για τα  
ποσά  
της επιχορήγησης που του καταβάλλεται. "Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν  
χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισµός για προηγούµενες  
αντίστοιχες επιχορηγήσεις, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 51  
του παρόντος. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η κατ' έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε  
αθλητικό φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ' αυτόν ετήσια  
τακτική επιχορήγηση. 
 
Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού η έκτακτη επιχορήγηση  
µπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων όπως και  
σε  
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες  
καταστάσεις εν όψει διοργάνωσης αγώνων µε παγκόσµια, πανευρωπαϊκή ή γενικά  
µεγάλη σηµασία." 
 
*** Η παρ.7 συµπληρώθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.77 Ν.3057/2002,φεκ α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 51  
 
Οικονοµικό έτος - Προϋπολογισµός          
Ισολογισµός - Απολογισµός αθλητικών φορέων            
 
1. Τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές ενώσεις του άρθρου 10 και οι 
οµοσπονδίες του παρόντος νόµου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε 
οικονοµικό έτος προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό της όλης 
διαχείρισής τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του 
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα 
στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισµό, 
τον απολογισµό και τον ισολογισµό. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. 
 
2. Οι προϋπολογισµοί των σωµατείων καταρτίζονται έως την 30ή 
Σεπτεµβρίου. 
 
3. Οι προϋπολογισµοί των αθλητικών ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση 
στις οικείες οµοσπονδίες έως την 30ή Σεπτεµβρίου και των οµοσπονδιών 
στη Γ.Γ.Α. έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. 
 
4. Οι προϋπολογισµοί των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται έως την 30ή 
Σεπτεµβρίου και των οµοσπονδιών έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η 
έγκριση των προϋπολογισµών περιλαµβάνει και το δικαίωµα της 
µεταρρύθµισης, εφόσον η αθλητική ένωση ή η οµοσπονδία δεν συµφωνεί µε 
τις υποδείξεις ή τις παρατηρήσεις των αρµόδιων για έγκριση των 
προϋπολογισµών οργάνων. Ειδικότερα οι προϋπολογισµοί των Οµοσπονδιών 
συνοδεύονται από οικονοµικό προγραµµατισµό για κάθε άθληµα ή κλάδο 
άθλησης, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού και από έκθεση 
στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συµπεράσµατα, σχετικά µε την 



πορεία των αθληµάτων τους κατά την προηγούµενη περίοδο και 1ην 
προοπτική ανάπτυξής τους το επόµενο έτος. Ο οικονοµικός αυτός 
προγραµµατισµός και η έκθεση αξιολογούνται από τους αρµόδιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ.Α, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού 
σχεδιασµού, για τη διαµόρφωση του οριστικού περιεχοµένου του 
οικονοµικού προγραµµατισµού των αθληµάτων. 
 
5. Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των 
επιχορηγήσεων των οµοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανοµή 
στα σωµατεία και στις ενώσεις της αρµοδιότητάς τους. 
 
6. Τροποποίηση προϋπολογισµού αθλητικής ένωσης και οµοσπονδίας κατά 
τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού 
τους συµβουλίου και έγκριση του αρµόδιου οργάνου. ∆απάνες που 
πραγµατοποιούνται πέρα από τις εγκεκριµένες πιστώσεις του 
προϋπολογισµού καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων 
οργάνων που ενέκριναν την πραγµατοποίησή τους. Ο καταλογισµός γίνεται 
υπέρ του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. από το ∆ιευθυντή Οικονοµικού της Γ.Γ.Α.. που έχει 
τις αρµοδιότητες επιθεωρητή δηµοσίων υπολόγων του Υπουργείου 
Οικονοµικών. Η είσπραξη και η απόδοση των καταλογιζόµενων ποσών γίνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆ Ε.. 
 
7. Τα αθλητικά σωµατεία υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος και 
ειδικό απολογισµό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Με 
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος, 
τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό 
απολογισµό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του. Ο 
απολογισµός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισµού της 
παρ. 1 του παρόντος. Ο ειδικός απολογισµός υποβάλλεται για έλεγχο στην 
αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που οφείλει να τον 
διενεργήσει µέσα σε προθεσµία δύo (2) µηνών. Με τον ειδικό αυτό 
απολογισµό συνυποβάλλονται ο απολογισµός και ο ισολογισµός της παρ. 1 
του παρόντος. Αν από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται 
παραβάσεις, η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει 
στις ενδεικνυόµενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισµό 
τυχόν ευθυνών και εισηγείται αρµοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της 
κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού 
ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού. Σωµατεία που λαµβάνουν συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική 
και έκτακτη, µικρότερη του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών 
µπορούν, αντί απολογισµού. να υποβάλλουν δια των νοµίµων εκπροσώπων 
τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης 
διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.  
 
"8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογισµός και ο ισολογισµός των  
αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες  
οµοσπονδίες και των οµοσπονδιών στην αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ως το τέλος  
Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισµοί των οµοσπονδιών δηµοσιεύονται  
πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε µία ηµερήσια αθλητική εφηµερίδα. Η  
παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή  
καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή." 
 
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.77 Ν.3057/2002 
 
Άρθρο 52  
 
Οικονοµική εποπτεία   
 
"1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού,  
συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ενδεκαµελές  
Ελεγκτικό Συµβούλιο, µε διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου µετέχουν µέχρι  
οκτώ (8) µόνιµοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., συµπληρουµένης της συνθέσεως µε  
µόνιµους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Όλα τα  
ανωτέρω µέλη του Συµβουλίου είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε ειδικές γνώσεις,  
ιδίως οικονοµικής, νοµικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα µέλη του  
Ελεγκτικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικών φορέων,  
σωµατείων, ενώσεων, οµοσπονδιών κ.λπ.." 
 
 
*** Η παράγραφος 1, οποία είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 2 του Ν. 2858/2000  
και την παρ.4 άρθρ.77 Ν.3057/2002,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.26 



Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
 
2. Έργο του Ελεγκτικού Συµβουλίου είναι κυρίως : 
 
α) η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου  
κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείµενο του νόµου αυτού ή των  
καταστατικών των αθλητικών σωµατείων, των ενώσεων και των οµοσπονδιών, καθώς  
και των άλλων επιχορηγούµενων φορέων, 
 
β) η διαπίστωση της τήρησης από τα σωµατεία, τις ενώσεις και τις  
οµοσπονδίες  
των διατάξεων των νόµων, των διαταγµάτων, των υπουργικών αποφάσεων, των  
κανονισµών που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι  
επιβάλλονται από το νόµο αυτόν και από άλλες διατάξεις, 
 
γ) η γνωµοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται  
σοβαρές παραβάσεις. 
 
(δ)*** Η περ.δ διαγράφτηκε µε την παρ.3 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002 
 
"3. Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόµου υποχρεούνται να παρέχουν  
κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών  
εγγράφων  
και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συµβούλιο. Σε  
περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία  
διαπιστώνεται µε έκθεση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισµού µε  
απόφασή του, που εκδίδεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Γενικής  
Γραµµατείας Αθλητισµού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης  
προς τον συγκεκριµένο αθλητικό φορέα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που δεν  
µπορεί να είναι µικρότερο των δύο (2) µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το  
παραπάνω χρονικό διάστηµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο των έξι (6) µηνών.  
Για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, το έργο του Ελεγκτικού Συµβουλίου,  
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφορά µόνον στα ποσά των  
επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δηµόσιους φορείς. 
 
Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος για τους ίδιους πόρους της Ε.Π.Ο.  
διενεργείται από αναγνωρισµένο ελεγκτικό οίκο ή σώµα της ηµεδαπής ή της  
αλλοδαπής που επιλέγεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο ή άλλου, σύµφωνα µε  
το  
καταστατικό της, οργάνου. 
 
4. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, µία φορά το χρόνο και έκτακτα,  
οποτεδήποτε, µε εντολή του Υπουργού Πολιτισµού." 
 
*** Οι παρ.3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την µε την παρ.4 άρθρ.77  
Ν.3057/2002. 
 
5. Για τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συντάσσεται ειδική έκθεση, της οποίας  
αντίγραφο υποβάλλεται στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό και  
κοινοποιείται κατά περίπτωση στον οικείο αθλητικό φορέα. Το Ελεγκτικό  
Συµβούλιο, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες συντρέχουν  
λόγοι καταλογισµού, οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές εκθέσεις του και στο  
∆ιευθυντή Οικονοµικού της Γ.Γ Α.. (Ειδικά για τα Τ.Α.Α , εφόσον το Ελεγκτικό  
Συµβούλιο διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων των κεφαλαίων Α' και Γ' του  
τµήµατος Β' του παρόντος νόµου, αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης στο οικείο  
δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων) . *** Το  
τελευταίο εδάφιο της παρ.5 διαγράφτηκε µε την παρ.3 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ  
Α  
239/10.10.2002. 
 
"6. Τ ο Ελεγκτικό Συµβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να  
περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόµενες ενέργειες  
για  
τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγχόµενου  
φορέα ή των µελών των οργάνων διοίκησής του. 
 
Ο Υπουργός Πολιτισµού έχει την υποχρέωση, µέσα σε ένα µήνα, να διαβιβάσει  
την έκθεση του Ελεγκτικού Συµβουλίου στον αρµόδιο εισαγγελέα, εφόσον  
πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις." 



 
 
 
*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την µε την παρ.6 άρθρ.77 Ν.3057/2002. 
 
"7. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού που δηµοσιεύεται  
στην  
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός του  
Ελεγκτικού  
Συµβουλίου και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο διενέργειας  
των ελέγχων. 
 
8. Η Γ.Γ.Α. µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού µετά από αίτηµα του  
προέδρου του Ελεγκτικού Συµβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την  
υποστήριξη του έργου του Ελεγκτικού Συµβουλίου και της διενέργειας των  
ελέγχων. Επίσης διαθέτει χώρο για τη στέγαση του Ελεγκτικού Συµβουλίου,  
καθώς  
και κάθε αναλώσιµο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία  
του.  
Η αποζηµίωση του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα καθορίζεται µε κοινή  
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού  
Οικονοµικών.  
Ο γραµµατέας εργασιών του Ελεγκτικού Συµβουλίου ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και  
είναι µόνιµος υπάλληλος. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συµβουλίου  
βαρύνουν τη Γ.Γ.Α. κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 παρ. 5  
τελευταίο εδάφιο του παρόντος νόµου." 
 
*** Οι παρ. 7 και 8 προστέθηκαν µε την παρ.2 άρθρ.2 Ν.2858/2000 ΦΕΚ Α  
247/7.11.2000. 
 
"9. Σε δίκες κατά µελών του Ελεγκτικού Συµβουλίου που διώκονται γιατί  
ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους, µπορεί, µετά από  
προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, να παρίσταται για την  
υπεράσπισή  
τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νοµικού  
Συµβούλου στο Υπουργείο Πολιτισµού ή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
 
*** Η παρ.9 προστέθηκε µε την µε την παρ.7 άρθρ.77 Ν.3057/2002. 
 
Άρθρο 53  
 
Ειδικές επιτροπές    
 
"1. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα  
της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές, στις  
οποίες ανατίθεται "η διεκδίκηση" η προετοιµασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή  
αγώνων  "συνεδρίων, συνόδων και Ολυµπιακών γεγονότων" στη χώρα που έχουν  
παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά µεγάλη σηµασία. Οι επιτροπές  
αυτές αµέσως µετά τη συγκρότησή τους, καταθέτουν προϋπολογισµό, ο οποίος  
ελέγχεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Η  
Γ.Γ.Α. µπορεί εν όλω ή εν µέρει να τον τροποποιήσει Τα µέλη των επιτροπών  
αυτών µπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. Οι  
κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε  
συναφές θέµα καθορίζονται µε την απόφαση συγκρότησής τους." 
"Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της παρούσας παραγράφου και  
αφορούν  
συνέδρια, συνόδους ή Ολυµπιακά γεγονότα ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην  
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την µε την παρ.7 άρθρ.77  
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002. 
 
*** Οι εντός " " λέξεις του πρώτου εδαφίου  και το τελευταίο εδάφιο της  
παρ.1 προστέθηκαν µε την παρ.15 ια΄ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
2. Οι επιτροπές της προηγούµενης παραγράφου αποτελούν νοµικά πρόσωπα  
ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα και λειτουργούν κατά τις  
διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Οι επιτροπές αυτές, µε απόφασή τους,  
προσδιορίζουν τα ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται για άσκηση οτον  
πρόεδρο  
και στα µέλη τους. 



 
3. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού µεταβιβάζονται οι  
απαραίτητοι πόροι, από τα περιερχόµενα στην Γ.Γ.Α. κεφάλαια του Ο.Π.Α.Π,  
στις  
ανωτέρω επιτροπές, για την αντιµετώπιση πάσης φύσεως δαπανών που  
προβλέπονται  
στον προϋπολογισµό τον οποίο καταρτίζουν. Οι επιτροπές επιτρέπεται να  
προσλαµβάνουν το αναγκαίο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,  
σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύµβαση  
εργασίας του προσωπικού δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες και  
επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς  
την καταβολή αποζηµίωσης. 
 
4. Η διάλυση των ανωτέρω επιτροπών γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον  
αθλητισµό Υπουργού. Από τη δηµοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφηµερίδα  
της Κυβερνήσεως οι επιτροπές αυτές υφίστανται µόνο για τις ανάγκες της  
εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες.  
Με κοινές αποφάσεις του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού  
Οικονοµικών, διατίθεται η περιουσία της επιτροπής για τις ανάγκες του  
∆ηµοσίου. Το απασχολούµενο προσωπικό απολύεται αυτοδικαίως, χωρίς δικαίωµα  
αποζηµίωσης. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που  
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής, καθορίζεται ο αριθµός του  
προσωπικού ο οποίος είναι αναγκαίας για την εκκαθάριση. Με την περάτωση της  
εκκαθάρισης το προσωπικό αυτό απολύεται χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. Οι  
δαπάνες των επιτροπών ελέγχονται από ορκωτό λογιστή, το πόρισµα του οποίου  
υποχρεωτικά κοινοποιείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. 
 
5. Στη Γ.Γ.Α. µπορούν να συνιστώνται, µε απόφαση του αρµόδιου για τον  
αθλητισµό Υπουργού, επιτροπές που έχουν ως έργο : 
 
α) την άσκηση νοµοπαρασκευαστικών και νοµοτεχνικών καθηκόντων για θέµατα  
αθλητισµού, 
 
β) την αντιµετώπιση οργανωτικών θεµάτων της Γ.Γ.Α., 
 
γ) την αντιµετώπιση οποιουδήποτε θέµατος άπτεται των σκοπών και  
αρµοδιοτήτων  
της Γ.Γ.Α., 
 
δ) την εκπόνηση προγραµµάτων διάδοσης και προαγωγής της αθλητικής και  
ολυµπιακής παιδείας και εκπαίδευσης. 
 
Στα µέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται αποζηµίωση, που καθορίζεται µε  
την ίδια απόφαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και  
βαρύνει  
τα έσοδα της παρ. 1 του άρθρου 49 του παρόντος νόµου. 
 
Άρθρο 54  
 
Εισιτήρια - Προσκλήσεις  
 
1. Οι τιµές των εισιτηρίων των κάθε είδους αγώνων και αθλητικών 
εκδηλώσεων καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του γηπεδούχου σωµατείου, 
προκειµένου περί φιλικών αγώνων ή των οικείων αθλητικών ενώσεων ή 
επαγγελµατικών συνδέσµων ή αθλητικών οµοσπονδιών προκειµένου περί 
αγώνων πρωταθληµάτων ή κυπέλλου αρµοδιότητάς τους. 
 
2. Επιτρέπεται σε αθλητικές οµοσπονδίες, επαγγελµατικούς συνδέσµους 
και αθλητικές ενώσεις να εκδίδουν µέχρι πεντακόσια (500) δελτία 
ελεύθερης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των 
αγώνων του αθλήµατος που καλλιεργούν. Επίσης, για κάθε αγώνα 
αρµοδιότητάς τους οι ανωτέρω αθλητικοί φορείς επιτρέπεται να εκδίδουν 
µέχρι διακόσιες (200) αριθµηµένες προσκλήσεις, µε τις οποίες παρέχεται 
σε πρόσωπα δικαίωµα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την 
παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν. Αύξηση του παραπάνω αριθµού 
επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αθλητισµού. 
 
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού καθορίζονται τα 
πρόσωπα που, λόγω της προσφοράς τους ή της σχέσης τους µε τον 
αθλητισµό, και ιδιαίτερα παλαίµαχοι διεθνείς αθλητές δικαιούνται δελτίο 



ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων. 
Στα πιο πάνω πρόσωπα συµπεριλαµβάνονται και οι αθλητικοί συντάκτες - 
µέλη του Πανελληνίου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). Η είσοδος 
επιτρέπεται, ύστερα από επίδειξη του ατοµικού δελτίου, το οποίο 
εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού. Με την ανωτέρω απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού καθορίζονται και οι κυρώσεις από τη µη 
συµµόρφωση παντός υπευθύνου µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 
 
4. ΑΘλητής ή µέλος σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή οποιοσδήποτε άλλος ο 
οποίος διαθέτει άµεσα ή έµµεσα υπερτιµηµένα εισιτήρια αγώνων τιµωρείται 
και για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύµατος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόµου. 
 
Άρθρο 55 
    
Κανονισµός προµηθειών 
    
1. Η προµήθεια από αθλητικές οµοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού,  
αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των  
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα από διενέργεια δηµόσιου  
διαγωνισµού. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται και να ορίζεται  
διαφορετικά για κάθε οµοσπονδία µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που  
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας οµοσπονδίας. 
 
2. ∆εν επιτρέπεται µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος η κατάτµηση προµήθειας  
είδους υλικού, αγαθών και υπηρεσιών για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας  
δηµόσιου διαγωνισµού. 
 
3. Με κανονισµό προµηθειών, που συντάσσεται από το ∆.Σ. της οικείας  
οµοσπονδίας και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ρυθµίζονται  
όλα όσα αφορούν τους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη  
δηµοσιότητα και γενικά κάθε ζήτηµα και λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε την  
προµήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών. 
 
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,  
επιτρέπεται η προµήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη  
διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού, ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του  
διοικητικού συµβουλίου της οικείας οµοσπονδίας στις εξής περιπτώσεις: 
 
α) Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα  
απρόβλεπτες καταστάσεις. 
 
β) Όταν αποδεδειγµένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του  
ενός  
προµηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή  
ζητείται. 
 
γ) Για υπηρεσίες διαµονής και διατροφής αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό,  
σύµφωνα µε τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων. 
 
δ) Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της οµοσπονδίας ή της  
πρόσληψης  
φυσικού ή νοµικού προσώπου για παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών µάρκετινγκ. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της  
διαπραγµάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισµού. 
 
5. Οι διαγωνισµοί για την προµήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών  
διενεργούνται από τριµελείς επιτροπές, που συγκροτούνται µε απόφαση του ∆.Σ.  
κάθε οµοσπονδίας. Στις περιπτώσεις προµήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή  
υπηρεσιών, προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,  
ένα  
µέλος είναι υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα  
Αθλητισµού, ύστερα από αίτηµα της οικείας οµοσπονδίας. Οι επιτροπές  
αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του  
διαγωνισµού. Το ∆.Σ. της οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα της κατακύρωσης ή όχι  
του αποτελέσµατος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά µε πλήρως  
αιτιολογηµένη απόφασή του. 
 
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από έκθεση του προβλεπόµενου  
στο άρθρο 52 του παρόντος νόµου Ελεγκτικού Συµβουλίου, µπορεί να µειώνεται ή  



να µην δίδεται επιχορήγηση σε οµοσπονδίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του  
παρόντος άρθρου." 
 
 
*** Το άρθρο 55 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την µε την παρ.9 άρθρ.77  
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002. 
 
Άρθρο 56  
 
Ρύθµιση θεµάτων γυµναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων         
 
1. Η αθλητική ανώνυµη εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή τµήµα αµειβοµένων αθλητών 
(Τ.Α.Α) ή αθλητικό σωµατείο, που έχουν µισθώσει χώρους οποιουδήποτε 
ολυµπιακού, εθνικού, δηµοτικού, κοινοτικού ή σωµατειακού γυµναστηρίου ή 
οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης, έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα 
εκµετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφηµιστικών χώρων του γυµναστηρίου ή 
της αθλητικής εγκατάστασης στην διάρκεια των επίσηµων ή φιλικών αγώνων 
τους, που µεταδίδονται τηλεοπτικό ή µη, εφόσον θεωρούνται, σύµφωνα µε 
τους οικείους κανονισµούς, γηπεδούχα.  
 
2. Η εκµετάλλευση των διαφηµιστικών χώρων των κατά την παρ. 1 του 
παρόντος γυµναστηρίων ή αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνει όλους τους 
χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, σε 
περιπτώσεις απευθείας η µαγνητοσκοπηµένων τηλεοπτικών µεταδόσεων των 
αγώνων. Για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των 
διαφηµιστικών χώρων και τους όρους αυτής απαιτείται συµφωνία του 
ιδιοκτήτη ή εκµισθωτή κατά περίπτωση του γυµναστηρίου ή της αθλητικής 
εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή της 
οµοσπονδίας ή του σωµατείου και του φυσικού ή νοµικού προσώπου προς το 
οποίο γίνεται η παραχώρηση. 
 
3. Η µισθώτρια εταιρεία ή το σωµατείο ή το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο 
οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκµισθωτή κατά περίπτωση του 
γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του συνολικού τιµήµατος της οικείας σύµβασης. 
 
4. Η ανωτέρω καταβολή ενεργείται απευθείας από το φυσικό ή το νοµικό 
πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται από τη µισθώτρια το δικαίωµα της 
εκµετάλλευσης διαφηµιστικών χώρων και το οποίο παρακρατεί το αντίστοιχο 
ποσό από τα οφειλόµενα στη µισθώτρια εταιρεία ή το σωµατείο Η άρνηση ή 
η καθυστέρηση καταβολής πέραν του µηνός, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
λύση της σχετικής σύµβασης παραχώρησης και η άσκησή του, κατά τις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δικαιώµατος της εκµετάλλευσης των 
διαφηµιστικών χώρων του γυµναστηρίου η της αθλητικής εγκατάστασης 
επανέρχεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκµισθωτή κατά περίπτωση αυτού.  
 
5. Συµβάσεις παραχώρησης σε τρίτους, από τον ιδιοκτήτη ή τον 
εκµισθωτή, κατά περίπτωση, του γυµναστηρίου ή της αθλητικής 
εγκατάστασης, των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης διαφηµιστικών χώρων κατά τη 
διάρκεια των αγώνων της µισθώτριας της παρ. 1 του παρόντος δεν έχουν 
εφαρµογή ως προς τους αγώνες αυτούς. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής κατά 
περίπτωση του γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης δεν υποχρεούται 
σε οποιαδήποτε αποζηµίωση του τρίτου από την αιτία αυτή. 
 
6. Επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µεταξύ Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης 
Εταιρείας (Π.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία επαγγελµατικού 
πρωταθλήµατος και ιδιοκτήτη αθλητικών εγκαταστάσεων, εθνικών, 
δηµοτικών, κοινοτικών ή σωµατειακών, µε την οποία µπορεί να 
παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου, υπό τον 
όρο της ανάληψης από την µισθώτρια Π.Α.Ε όλων των δαπανών συντήρησης 
του χλοοτάπητα. 
 
7. Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), που αγωνίζονται στην 
ανώτατη κατηγορία του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος και χρησιµοποιούν 
εθνικές, δηµοτικές, κοινοτικές ή σωµατειακές αθλητικές εγκαταστάσεις, 
έχουν το δικαίωµα προνοµιακά να συνάπτουν σύµβαση µίσθωσης µε τους 
ιδιοκτήτες των ανωτέρω εγκαταστάσεων σε ελεύθερους και µη 
προοριζόµενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι 
ευρίσκονται στις πιο πόνω εγκαταστάσεις, µε σκοπό την εµπορική 
εκµετάλλευση των χώρων αυτών. Αν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνούν για 
το ύψος του καταβαλλόµενου µισθώµατος, το µίσθωµα καθορίζεται από το 



αρµόδιο δικαστήριο. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της προηγούµενης 
παραγράφου και των προηγούµενων εδαφίων δεν συµπεριλαµβάνεται το 
Ολυµπιακό Στάδιο που βρίσκεται στο Ολυµπιακό ΑΘλητικό Κέντρο Αθήνας 
"Σπύρος Λούης". 
 
8. Επιτρέπεται η µετάταξη προσωπικού από κρατικό νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού σε 
άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από αυτή. 
Η µετάταξη υπαλλήλων γίνεται µε αίτησή τους, εφόσον υπάρχουν κενές 
θέσεις για τις οποίες αυτοί έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και χωρίς 
αίτησή τους, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών ή όταν 
υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, εφόσον έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Η 
µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµες των ∆.Σ. των οικείων νοµικών προσώπων. Οι 
µετατασσόµενοι απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα και υπέχουν όλες τις 
υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του νοµικού προσώπου στο οποίο 
µετατάσσονται. 
 
9. Η αρµοδιότητα για το διορισµό και αντικατάσταση των µελών 
επιτροπών διοίκησης των υπό µορφή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
λειτουργούν των εθνικών γυµναστηρίων των αναφεροµένων στο π.δ. 53/ 
3.3.1998 ανήκει στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό. 
 
10. Στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2166/1993 προστίθεται εδάφιο που 
έχει ως εξής : 
 
"Εξαιρούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ηµοσίου, των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού, στις οποίες, λόγω του κοινωφελούς σκοπού που 
επιτελούν, για τη θέρµανση του νερού χρήσης και του νερού των 
κολυµβητικών δεξαµενών, επιτρέπεται η χρήση πετρελαίου θέρµανσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο". 
 
"11. Η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραµµατεία  
Αθλητισµού σε αθλητικά σωµατεία ή η περαιτέρω εκχώρηση δικαιωµάτων και  
υποχρεώσεων από την παραχώρηση αυτή δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήµου. Η  
διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2003." 
 
*** Η παρ.11 προστέθηκε µε την παρ. 14 άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
Άρθρο 56Α 
 
Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.18 γ΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, ορίζεται ότι: 
γ. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 µέχρι και 7 του άρθρου 56Α του Ν.  
2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που  
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω  
Κ.Υ.Α. ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας των αθλητικών  
εγκαταστάσεων. 
 
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων  
των εθνικών, περιφερειακών, δηµοτικών, κοινοτικών ή σωµατειακών  
γυµναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει  
των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγοµένων στις διατάξεις του  
άρθρου 32 του παρόντος νόµου απαιτείται άδεια περί της συνδροµής των  
αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούµενους και θεατές. Η άδεια  
χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φορέα στον  
οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας µε  
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι  
προϋποθέσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου. Ουδεµία αθλητική 
συνάντηση ή αγώνισµα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται  
άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγησή της.  
Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήµατα πoυ µπορεί να φιλοξενηθούν στην  
εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθληµα  
(αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόµενος  
αριθµός θεατών κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή  
αγωνίσµατος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της  



κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήµατος και  
στην οικεία αστυνοµική αρχή, στο κατά τόπο Γραφείo Φυσικής Αγωγής και  
στη ∆.Ε.Α.Β. 
 
2 "2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας συγκροτείται  
στην έδρα κάθε Νοµού ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Χώρας Επιτροπή µε  
τοπική  
αρµοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νοµού ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η  
οποία αποτελείται από: 
 
i) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  
κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίµηση µε ειδικότητα πολιτικού µηχανικού ή  
ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου, ως Πρόεδρο, 
 
ii) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, κατά  
προτίµηση µε αθλητιατρική ειδικότητα ή εµπειρία, 
 
iii) έναν εκπρόσωπο της αστυνοµικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιµενικού  
Σώµατος και 
 
iv) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νοµού. 
 
Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συµπληρώνεται από έναν 
 
(1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούµενης αθλητικής εγκατάστασης ή του  
φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν (1) εκπρόσωπο της αθλητικής Οµοσπονδίας  
του κατά περίπτωση αθλήµατος και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας  
επαγγελµατικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες  
επαγγελµατικών πρωταθληµάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης  
πολλαπλής  
χρήσης οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθληµα µε  
τη µεγαλύτερη προσέλευση θεατών." 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.18 α΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
3. Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών  
εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθληµάτων  
οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά τη διαπίστωση της συνδροµής των  
αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουµένων και θεατών. Για το σκοπό  
αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 9 του  
παρόντος, εντός των µηνών Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους η Επιτροπή  
διενεργεί τακτικό σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε  
(5) ηµερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραµµατέα  
της Περιφέρειας έκθεση ελέγχου και γνώµη για τη χορήγηση ή µη της άδειας  
λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος µπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε. 
 
4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην  
αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της  
προσπέλασης οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και  
λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονοµικού  
εξοπλισµού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, 
την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε  
άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώµη της αναγκαίο για την ασφαλή  
διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαµβανοµένων υπόψη και των όσων  
ορίζόνται στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α΄).  
 
Ειδικός έλεγχος για ατοµικά αθλήµατα ή αγωνίσµατα απαιτείται µόνο εάν η  
αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς για αυτά. Εφόσον όµως  
πρόκειται να φιλοξενηθούν η τέλεση αθληµάτων ή αγωνισµάτων σχετικών µε  
ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόµοια, ή η προπόνηση  
ή εκµάθηση των αθληµάτων ή αγωνισµάτων, η τήρηση των απαραίτητων  
σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και µνηµονεύεται ειδικά. 
 
5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες  
ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσµία στη διοίκησή  
της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ηµεροµηνία  
επανελέγχου. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή  
ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα στον Γενικό Γραµµατέα της  
Περιφέρειας τη µη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας µέχρι  
την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία  



διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο. 
 
6. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι  
οποτεδήποτε δυνατή µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη  
χορήγησή της, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της  
Περιφέρειας. Χορήγηση της άδειας υπό αίρεση ή προθεσµία δεν επιτρέπεται  
εφόσον διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την  
άδεια, ο Γενικός Γραµµατέας 
της Περιφέρειας διατάζει µε απόφασή του τη σφράγισή της µέχρι την  
αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  
της Περιφέρειας για µη χορήγηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας  
υπόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός µηνός από την κοινοποίησή της σε  
κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
7. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των  
σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας τηρούνται στο  
αρχείο γυµναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Με την παρ.18 γ΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
ΦΕΚ Α 302/24.12.2003 ορίζεται ότι: 
γ. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 µέχρι και 7 του άρθρου 56Α του Ν.  
2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που  
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω  
Κ.Υ.Α. ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας των αθλητικών  
εγκαταστάσεων. 
 
"8. Ουδεµία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής  
εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω  
άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια  
λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται µε την έγκριση  
αναγνωρισµένης αθλητικής οµοσπονδίας. Για τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα, την  
άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγούν οι αντίστοιχες διοργανώτριες  
επαγγελµατικές ενώσεις, για τα ερασιτεχνικά εθνικά πρωταθλήµατα, τους  
Πανελλήνιους Αγώνες, τα κύπελλα Ελλάδας, τις διεθνείς συναντήσεις και κάθε  
είδους αγώνες πανελλήνιου επιπέδου, την άδεια διεξαγωγής χορηγούν οι οικείες  
αθλητικές οµοσπονδίες και για τους λοιπούς αγώνες τοπικού επιπέδου, τις  
άδειες χορηγούν οι αντίστοιχες αθλητικές ενώσεις. Αντίγραφο της άδειάς  
διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική ή, κατά περίπτωση, λιµενική  
αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας και τάξης." 
 
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.18 β΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, 
ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών,  
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ∆ηµόσιας Τάξης και Πολιτισµού  
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος και καθορίζεται η  
αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό  
της Περιφέρειας." 
 
*** Το άρθρο 56Α προστέθηκε µε το άρθρο 9 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 57  
 
Αποκατάσταση ζηµιών αθλητικών εγκαταστάσεων   
∆ιοίκηση και διαχείριση Λιµένα - Μαρίνας  
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 
 
1. Οι ζηµιές που προκαλούνται από φιλάθλους οµάδων Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. η  
αθλητικών σωµατείων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την λήξη των αθλητικών  
συναντήσεων σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός των εθνικών,  
των δηµοτικών, των κοινοτικών ή των σωµατειακών γυµναστηρίων και αθλητικών  
κέντρων, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία του ∆ηµοσίου ή των ∆.Ε.Κ.Ο.  
καταλογίζονται σε βάρος των οµάδων Α.Α.Ε., Τ Α.Α. ή αθλητικών σωµατείων, οι  
φίλαθλοι των οποίων προκάλεσαν τα επεισόδια. 
 
 "Από την Ο.Π.Α.Π.Α.Ε. και από το ποσό των επιχορηγήσεων που δικαιούνται να  
λάβουν από αυτήν οι παραπάνω οµάδες, παρακρατείται ποσό ανάλογο των ζηµιών,  
το οποίο αποδίδεται στον ζηµιωθέντα, βάσει των προσκοµιζόµενων από αυτόν  
τιµολογίων πληρωµής, για αποκατάσταση των ζηµιών, αφού προηγηθεί έκθεση  
πιστοποίησης και καταλογισµού της διοργανώτριας αρχής." 



 
** Το εδάφιο β της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την µε την παρ.10  
άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002. 
 
2. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Στάδιο Ειρήνης και  
Φιλίας" (Σ.Ε.Φ) έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης των λιµένων  
µαρίνων  
που βρίσκονται ή δηµιουργούνται στα όρια των αθλητικών του εγκαταστάσεων.  
Για  
τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τα σκάφη και την από αυτά χρήση των  
εγκαταστάσεων, το Σ.Ε.Φ. εισπράττει από τους υπόχρεους δικαιώµατα και τέλη  
λιµενισµού, προσόρµισης, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και λοιπών  
εξυπηρετήσεων, να οποία µπορεί να διακρίνονται ανά κατηγορία σκάφους. 
 
Άρθρο 58  
 
Ανάπτυξη σχολικού αθλητισµού και σύνδεσή του µε σωµατειακό            
 
Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού και η σύνδεσή του µε το σωµατειακό 
αθλητισµό αποτελεί βασική αθλητική προτεραιότητα για το Κράτος. Προς το 
σκοπό αυτόν, µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του 
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού συνιστάται Εθνική Επιτροπή Σχολικού 
Αθλητισµού και Ολυµπιακής Παιδείας. Η επιτροπή αυτή έχει γνωµοδοτικό 
και συντονιστικό χαρακτήρα και λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, της Γ.Γ.Α., της 
Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων 
και άλλων φορέων που θα ορίζονται µε την παραπάνω απόφαση. Στην ίδια 
απόφαση καθορίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και τη 
λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
     
ΤΜΗΜΑ Β'  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
"Άρθρο 59 
 
Καθορισµός Κλάδων άθλησης για αθλητές µε αµοιβή 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση  
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µπορεί να καθορίζεται ο κλάδος  
άθλησης και οι κατηγορίες των αγώνων πρωταθληµάτων του, στη διεξαγωγή  
των οποίων επιτρέπεται η συµµετοχή αθλητών µε αµοιβή. Με την ίδια  
απόφαση καθορίζονται και οι τυχόν ειδικότεροι όροι ίδρυσης και  
λειτουργίας Τ.Α.Α και Α.Α.Ε. στο συγκεκριµένο κλάδο. 
 
2. Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα  
οικονοµικά στοιχεία βιωσιµότητας του κλάδου άθλησης, ο βαθµός και οι  
δυνατότητες ανάπτυξής του." 
 
               
*** Το άρθρο 59 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 9 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 60 
 
Ίδρυση και λειτουργία Τµηµάτων Αµειβόµενων Αθλητών 
 
1. Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) επιτρέπεται να ιδρύουν µόνο  
αθλητικά σωµατεία που έχουν αποδεδειγµένα: 
 
α) δύο (2) τουλάχιστον οµάδες ερασιτεχνών αθλητών (παίδων - κορασίδων -  
εφήβων - νεανίδων) σε λειτουργία στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης και οι  
οποίες συµµετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράµµατα της οικείας  
αθλητικής οµοσπονδίας και 
 



β) τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικονοµική βιωσιµότητα του Τ.Α.Α.  
για µία τριετία. 
 
2. Για την ίδρυση Τµήµατος Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) από αθλητικό  
σωµατείο απαιτείται: 
 
α) απόφαση της γενικής συνέλευσης των µελών του σωµατείου, η οποία  
λαµβάνεται µε την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των µελών  
και µε την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, 
 
β) οικονοµοτεχνική µελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών  
λογιστών ή συµβούλων, από την οποία προκύπτει η βιωσιµότητα του υπό  
ίδρυση Τ.Α.Α. για µια τριετία, 
 
γ) γνώµη της οικείας οµοσπονδίας σχετικά µε τη δυνατότητα βιωσιµότητας  
του συγκεκριµένου Τ.Α.Α., καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που  
θέτει η ίδια και 
 
δ) άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Η άδεια χορηγείται  
µόνο αφού εξακριβωθεί η νοµιµότητα της ως άνω απόφασης της γενικής  
συνέλευσης των µελών του, ιδρυτικού σωµατείου και εκτιµηθεί η  
βιωσιµότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α. 
 
3. Η άδεια της προηγούµενης παραγράφου 2 ανακαλείται, εάν παύσουν να  
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς  
και σε περίπτωση σοβαρών ή επανειληµµένων παραβιάσεων του νόµου.  
 
4. Μέσα σε ένα µήνα από την έκδοση της άδειας της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, συγκαλείται γενική συνέλευση των µελών του  
ιδρυτικού σωµατείου και µε απόφασή της διορίζεται επιτροπή διοίκησης και  
διαχείρισης του Τ .Α.Α., η οποία αποτελείται από 3 έως 5 µέλη. Με την  
ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης των µελών καθορίζονται οι  
διοικητικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες της παραπάνω επιτροπής. 
 
5. Τα Τ .Α.Α. έχουν οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση µε  
τα λοιπά ερασιτεχνικά τµήµατα του αθλητικού σωµατείου. Τηρούν ίδια  
βιβλία πρακτικών για τις αποφάσεις της διοίκησης, ίδια λογιστικά βιβλία  
Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και καταρτίζουν ίδιο  
προϋπολογισµό και ισολογισµό, ο οποίος δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιριών". Το οικονοµικό  
έτος των Τ.Α.Α. αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του  
επόµενου έτους. 
 
6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 118 και 135 του παρόντος νόµου, όπως  
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 20 παράγραφοι9 και 10 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ  
228 Α΄), απαγορεύεται η κρατική επιχορήγηση των Τ.Α.Α. Αθλητικό σωµατείο  
που διαθέτει προς όφελος του Τ.Α.Α. µέρος έστω των επιχορηγήσεων που  
λαµβάνει από τη Γ.Γ.Α., αποκλείεται από κάθε σχετική επιχορήγηση στο  
µέλλον για χρονικό διάστηµα που καθορίζει µε απόφασή του ο Υπουργός  
Πολιτισµού." 
 
*** Το άρθρο 60 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 11 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 61 
 
Ανάθεση της διαχείρισης τµηµάτων αµειβόµενων 
αθλητών σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
 
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µελών του αθλητικού σωµατείου  
που διατηρεί ή ιδρύει Τ.Α.Α., η οποία λαµβάνεται µε την παρουσία των δύο  
τρίτων (2/3) τουλάχιστον των µελών και µε την απόλυτη πλειoψηφία των  
παρόντων µπορεί να ανατεθεί σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο η οικονοµική  
διαχείριση του Τ.Α.Α. Οι περιορισµοί που προβλέπονται στις παραγράφους  
1, 2, 8, 9 και 10 του άρθρου 69 του παρόντος νόµου για την απόκτηση µετοχών A.A.Ε. ισχύουν 
αναλόγως και για την ανάληψη της οικονοµικής διαχείρισης Τ.Α.Α. 
 
2. Η σύµβαση για την ανωτέρω ανάθεση καταρτίζεται εγγράφως και µε αυτήν  
καθορίζονται οι αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των  
συµβαλλοµένων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. Η σύµβαση αυτή  
περιλαµβάνει, ιδίως, τη χρονική διάρκειά της, το ύψος και τον τρόπο  



κάλυψης των δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων του Τ.Α.Α. από τον  
αντισυµβαλλόµενο, τη συµµετοχή του στη διοίκηση του Τ.Α.Α. και τις  
διαχειριστικές του εξουσίες. Όποιοι αναλαµβάνουν τη διαχείριση, σύµφωνα  
µε τα παραπάνω, ευθύνονται έναντι των τρίτων προσωπικά, απεριόριστα και  
εις ολόκληρον µαζί µε το ιδρυτικό σωµατείο για όλα τα χρέη που  
δηµιουργούνται για τις ανάγκες του Τ.Α.Α. κατά τη διάρκεια άσκησης των  
διαχειριστικών τους καθηκόντων. Η ευθύνη τους αυτή παραµένει αναλλοίωτη  
σε περίπτωση ίδρυσης Α.Α.Ε. και υποκατάστασής της στις υπoχρεώσεις και  
τα δικαιώµατα του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, σύµφωνα µε την  
παράγραφο 1 του άρθρου 73. 
 
3. Πριν από την υπoγραφή της παραπάνω σύµβασης το αθλητικό σωµατείο  
υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού προς  
έγκριση σχέδιο της σύµβασης καθώς και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν  
τον αντισυµβαλλόµενο: 
 
α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενηµερότητα. 
 
β) Αντίγραφο ποινικού µητρώου του ίδιου, αν πρόκειται για φυσικό  
πρόσωπο, ή των νοµίµων εκπροσώπων του, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 
 
γ) Θεωρηµένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων, καθώς και, αν  
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, των ισολογισµών της τελευταίας τριετίας. 
 
δ) ∆εσµευτικό επιχειρηµατικό και διαχειριστικό σχέδιο, µαζί µε εκτίµηση  
του περιεχοµένου του από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή  
συµβούλων, για τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ή τουλάχιστον για τα δύο  
πρώτα έτη λειτουργίας της, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριµένα οι  
πηγές και το χρονοδιάγραµµα χρηµατοδότησής του. 
 
ε) Εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, τα στοιχεία α΄, β΄ 
και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του παρόντος νόµου.  
 
4. Η σύναψη της σύµβασης επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η οποία χορηγείται εφόσον από τα παραπάνω  
στοιχεία προκύπτει η οικονοµική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του προσώπου  
που ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του Τ.Α.Α. και, αν πρόκειται  
για νοµικό πρόσωπο, τόσο του ίδιου όσο και των νοµίµων εκπροσώπων του,  
καθώς και η νοµιµότητα της ανάθεσης. Ανάκληση της έγκρισης ή ανάθεση της  
οικονοµικής διαχείρισης χωρίς την παραπάνω έγκριση της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού έχει ως συνέπεια για το συγκεκριµένο Τ.Α.Α.  
την απαγόρευση συµµετοχής του στα Επαγγελµατικά Πρωταθλήµατα ή την  
αποβολή του από αυτά µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το  
οποίο επιλαµβάνεται κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελµατικού  
Αθλητισµού ή  
µετά από προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως. 
 
5. Τo προβλεπόµενο στο υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος  
άρθρου επιχειρηµατικό και διαχειριστικό σχέδιο, συνοδευόµενο από την  
εκτίµηση που προβλέπεται στην ίδια διάταξη, σε περίπτωση που δεν αφορά  
σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µε ευθύνη του προσώπου που αναλαµβάνει  
τη διαχείριση, ανανεώνεται, ένα τουλάχιστον µήνα πριν από την πάροδο του  
χρόνου που αφορά, µέχρι τη λήξη της σύµβασης. 
 
Εάν δεν τηρηθεί το επιχειρηµατικό και διαχειριστικό σχέδιο, το σωµατείο  
δικαιούται να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύµβασης, χωρίς ο  
αντισυµβαλλόµενος να δικαιούται αποζηµίωση. Τα µέρη δεν µπορούν να  
 
παρεκκλίνουν από τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου. 
 
6. Εάν αυτός που αναλαµβάνει τη διαχείριση είναι νοµικό πρόσωπο, για  
κάθε µεταβολή των µελών του, µέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και των µελών  
του διοικητικού του συµβουλίου, διαχειριστών ή οργάνων διοίκησής του,  
υποχρεούται να ενηµερώνει την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού µέσα σε  
είκοσι ηµέρες από τη συντέλεση κάθε µεταβολής. 
 
7. Όποιος προβαίνει σε ανάληψη της οικονοµικής διαχείρισης T.Α.A. κατά  
παράβαση των περιορισµών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή όποιος  
παραβαίνει τις υπoχρεώσεις της προηγούµενης παραγάφου τιµωρείται µε  
φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή έως 10.000 ευρώ. 
 



8. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί κατ΄εφαρµογήν του παρόντος άρθρου όπως  
ίσχυε κατά τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσoν δεν έχουν λήξει. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει µε 
αθλητικά σωµατεία τις παραπάνω συµβάσεις φέρουν την ευθύνη που προβλέπει το τρίτο  
εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου µόνο αναφορικά µε τα χρέη  
που δηµιουργούνται µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Τα πρόσωπα αυτά  
υποχρεούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού προς  
έγκριση µέχρι την 31..12.2002 τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του  
παρόντος στοιχεία από α΄ έως και ε΄, καθώς και τη σύµβαση, διαφορετικά  
επέρχονται οι συνέπειες που, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος,  
προβλέπονται για την ανάθεση της οικονοµικής διαχείρισης χωρίς την  
έγκριση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Οι ίδιες συνέπειες  
επέρχονται και στην περίπτωση που, µετά από την υποβολή των παραπάνω  
στοιχείων, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού δεν χορηγήσει έγκριση  
της σύµβασης. Από την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τις περιπτώσεις αυτές  
ισχύουν τόσο οι περιορισµοί του τελευταίου εδαφίoυ της παραγράφου 1, όσο  
και οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου." 
 
*** Το άρθρο 61 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 12 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 62  
 
Συγκρότηση ολοµέλειας σωµατείων                
 
1. Τα σωµατεία που ιδρύουν Τ.Α.Α. συγκροτούν κατά κατηγορία 
πρωταθλήµατος και µέσα στους κόλπους της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας 
ολοµέλεια, µε θητεία ενός (1) έτους, η οποία έχει τις εξής 
αρµοδιότητες : 
 
α) την εισήγηση προς το ∆.Σ. της οµοσπονδίας για θέµατα που αφορούν 
τη διοίκηση και τη διαχείριση του οικείου πρωταθλήµατος,  
 
β) τη διαπραγµάτευση µε τους αθλητές για τον καθορισµό των όρων της 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών αυτών,  
 
γ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτή από την οικεία 
αθλητική οµοσπονδία. 
 
2. Κάθε Τ.Α.Α. εκπροσωπείται στην ολοµέλεια µε έναν αντιπρόσωπό του. 
ο οποίος πρέπει να είναι µέλος της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισης 
του Τ.Α.Α.. 
 
3. Η ολοµέλεια συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση των µελών της, 
εκλέγοντας προεδρείο. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
Άρθρο 63  
 
Καθορισµός κλάδων άθλησης για επαγγελµατίες αθλητές 
 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 
για τον αθλητισµό Υπουργού, µετά από εισηγήσεις της οικείας ολοµέλειας 
των σωµατείων που διατηρούν τµήµα αµειβοµένων αθλητών (Τ.Α.Α.) και της 
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µπορεί να ορίζεται ότι τα τµήµατα 
αµειβοµένων αθλητών συγκεκριµένου κλάδου άθλησης µπορεί να 
µετατρέπονται ως αθλητικές ανώνυµες εταιρείες (Α.Α.Ε.), για την ίδρυση, 
την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς 
και οι διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόµενων 
κανονιστικών πράξεων. Στις εισηγήσεις αυτές περιλαµβάνονται υποχρεωτικά 
οικονοµικοτεχνικά στοιχεία βιωσιµότητας του συγκεκριµένου κλάδου 
άθλησης. 
 
Άρθρο 64  
 
Σύσταση - Νοµική µορφή αθλητικής ανώνυµης εταιρείας 
 



1. Σύσταση αθλητικής ανώνυµης εταιρείας επιτρέπεται µόνο µε τη 
µετατροπή του Τ.Α.Α.. Σε περίπτωση µη υπάρξεως Τ.Α.Α , λόγω λειτουργίας 
στο οικείο άθληµα ανωνύµων αθλητικών εταιρειών, επιτρέπεται η σύσταση 
Α.Α.Ε. µε τη µετατροπή του τµήµατος ερασιτεχνών αθλητών του αθλητικού 
σωµατείου. 
 
2. Η εταιρεία που συνιστάται υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του αθλητικού σωµατείου που προκύπτουν κατά περίπτωση από 
τη δραστηριότητα του Τ.Α.Α. ή του τµήµατος ερασιτεχνών αθλητών. Κατά τα 
λοιπά δεν επηρεάζεται η µορφή και η λειτουργία του αθλητικού σωµατείου, 
το οποίο διατηρεί τα υπόλοιπα αθλητικά του τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένου 
και του αντίστοιχου ερασιτεχνικού τµήµατος. 
 
"3. Για τη σύσταση εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης  
των µελών του σωµατείου, η οποί λαµβάνεται µε την παρουσία των δύο  
τρίτων (2/3) τουλάχιστον των µελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των  
παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση  
επαναλαµβάνεται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες και αρκεί η παρουσία του µισού  
τουλάχιστον των µελών του σωµατείου. Στην πιο πάνω απόφαση της γενικής  
συνέλευσης ορίζεται και προσωρινή επιτροπή, στην οποία παρέχεται η  
εξουσιοδότηση να προχωρήσει στη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας σύµφωνα  
µε την ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία. 
 
4. Η προσωρινή αυτή επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη  
και, µέχρι την εκλογή του νέου ∆.Σ. της Α.Α.Ε. κατά την περίπτωση γ΄  
της παρούσας οπότε και παύει να υφίσταται, µεριµνά ιδίως: 
 
α) για την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της  
εταιρείας, 
 
β) για την πιστoποίηση καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου της, σύµφωνα µε  
το νόµο και το καταστατικό, 
 
γ) για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων που θα εκλέξει νέο  
διοικητικό συµβούλιο µέσα σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την  
έγκριση του καταστατικού της εταιρείας." 
 
*** Οι παρ.3 και 4 αντικαταστάθηκαν  ως άνω µε το άρθρο 13 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 65  
 
Σκοπός αθλητικών ανωνύµων εταιρειών           
 
1. Σκοπός της Α.Α.Ε. που ιδρύεται είναι η δηµιουργία, η οργάνωση και 
η διοίκηση επαγγελµατικής αθλητικής οµάδας, η οργάνωση επίσηµων ή 
φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελµατικού χαρακτήρα της οµάδας αυτής και 
η συµµετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που 
αφορούν το άθληµα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τους ισχύοντες 
εκάστοτε κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου 
επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, καθώς 
και η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεµάτων αφορούν τη δραστηριότητά 
της αυτή. 
 
2. Τo καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει µε ποινή 
ακυρότητας, ρητό όρο ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους 
κανονισµούς και τις αποφάσεις των υπερκείµενων αθλητικών αρχών που 
αφορούν αγωνιστικά θέµατα, καθώς και των λοιπών αρµόδιων αρχών ή 
οργάνων. 
 
Άρθρο 66  
 
Επωνυµία - Έδρα - Σήµα      
 
1. Στην επωνυµία της εταιρείας αναφέρεται υποχρεωτικό ως πρώτο 
συνθετικό η επωνυµία του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, ο κλάδος 
άθλησης, καθώς και οι λέξεις "Ανώνυµη Εταιρεία". 
 
 2. Η εταιρεία χρησιµοποιεί υποχρεωτικά ως σήµα της το έµβληµα του 
ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου και τα διακριτικά γνωρίσµατα της 
εµφάνισής του για τους αγώνες της οµάδας της. Η εταιρεία έχει το 



δικαίωµα για τη µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σήµατος και του 
διακριτικού τίτλου του σωµατείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα 
δικαιώµατα του σωµατείου στον τίτλο, στο έµβληµα, στο σήµα και στα 
διακριτικά εµφάνισης, που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωµατείο και 
χρησιµοποιούνται ελεύθερα από αυτό σε όλα τα τµήµατά του. 
 
"3. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συµπίπτει κατά την ίδρυσή της µε  
την έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου. Επιτρέπεται η µεταγενέστερη  
µεταβολή της έδρας Α.Α.Ε. ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού και γνώµη της οικείας οµοσπονδίας και του  
οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 14 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 66  
 
Επωνυµία - Έδρα - Σήµα      
 
1. Στην επωνυµία της εταιρείας αναφέρεται υποχρεωτικό ως πρώτο 
συνθετικό η επωνυµία του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, ο κλάδος 
άθλησης, καθώς και οι λέξεις "Ανώνυµη Εταιρεία". 
 
2. Η εταιρεία χρησιµοποιεί υποχρεωτικά ως σήµα της το έµβληµα του 
ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου και τα διακριτικά γνωρίσµατα της 
εµφάνισής του για τους αγώνες της οµάδας της. Η εταιρεία έχει το 
δικαίωµα για τη µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σήµατος και του 
διακριτικού τίτλου του σωµατείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα 
δικαιώµατα του σωµατείου στον τίτλο, στο έµβληµα, στο σήµα και στα 
διακριτικά εµφάνισης, που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωµατείο και 
χρησιµοποιούνται ελεύθερα από αυτό σε όλα τα τµήµατά του. 
 
"3. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συµπίπτει κατά την ίδρυσή της µε  
την έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου. Επιτρέπεται η µεταγενέστερη  
µεταβολή της έδρας Α.Α.Ε. ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού και γνώµη της οικείας οµοσπονδίας και του  
οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 14 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 67  
 
Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων            
 
1. Απαγορεύεται η εισφορά από το αθλητικό σωµατείο της χρήσης των 
αθλητικών του εγκαταστάσεων στην εταιρεία, ως εισφορά σε είδος στο 
µετοχικό της κεφάλαιο. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωµατείο 
υποχρεούται να παραχωρεί σε αυτή, στην περίπτωση που το ζητήσει, τις 
αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συµµετοχής της 
οµάδας της σε επίσηµες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των 
αναγκών προπόνησης και προετοιµασίας των αθλητών της έναντι 
ανταλλάγµατος, µε ποσό που ισούται µε το εκάστοτε ισχύον ποσοστό 
µισθώµατος για τη χρήση των εθνικών γυµναστηρίων. Κατά τα λοιπά, η 
χρήση και η εκµετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στο 
ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο, µε την επιφύλαξη του άρθρου 56 του παρόντος 
νόµου. 
 
"2. Η διάρκεια της µίσθωσης που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο  
πρέπει να καλύπτει πλήρως τη διάρκεια µιας ή περισσότερων αγωνιστικών  
περιόδων. Η µίσθωση πρέπει να γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του  
οικείου Πρωταθλήµατος τουλάχιστον δέκα, (10) ηµέρες πριν από την έναρξη  
της αγωνιστικής περιόδου." 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 15 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 68  
 
Μετοχικό κεφάλαιο       
 



1. Το ύψος του κεφαλαίου των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών ορίζεται 
από τη γενική συνέλευση των µελών του αθλητικού σωµατείου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 64 του παρόντος νόµου και δεν επιτρέπεται να 
είναι κατώτερο του ελαχίστου ορίου, το οποίο ορίζεται από τις ειδικές 
διατάξεις του παρόντος νόµου και από το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 
63 του παρόντος νόµου. Οι µετοχές στις οποίες διαιρείται το µετοχικό 
κεφάλαιο των Α.Α.Ε. είναι ονοµαστικές και έχουν ίση αξία, η οποία 
ορίζεται στο καταστατικό της κάθε εταιρείας και η οποία δεν επιτρέπεται 
να είναι µεγαλύτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών κατά 
µετοχή. 
 
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της, µε µόνη 
εξαίρεση το προβλεπόµενο στο άρθρο 71 παρ. 1 του παρόντος νόµου 
ποσοστό, καταβάλλεται σε µετρητά σύµφωνα µε τα οριζόµενα παρακάτω στις 
παραγράφους 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου. Η καταβολή του κεφαλαίου 
γίνεται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε λογαριασµό της εταιρείας που 
τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάληψη ποσού µέχρι την καταβολή του 
συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση µη κάλυψης και µετά από 
δηµόσια εγγραφή του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου και παρερχοµένης 
άπρακτης της προθεσµίας που έχει ορισθεί, τα ποσά επιστρέφονται στους 
καταθέτες µε µέριµνα της προσωρινής επιτροπής.  
 
3. Για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της 
εταιρείας, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που τίθενται στο επόµενο 
άρθρο, για την απόκτηση µετοχών, σειρά προτεραιότητας έχουν τα φυσικά ή 
τα νοµικά πρόσωπα ή οµάδα αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 61 παρ. 1 του 
παρόντος νόµου, οι συµβάσεις των οποίων είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
λήψης της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των µελών του 
σωµατείου για τη µετατροπή του Τ.Α.Α. σε Α.Α.Ε. Εφόσον αυτά δεν 
υπάρχουν ή δεν το ασκήσουν ή εφόσον δεν υπάρχει Τ.Α.Α, σειρά 
προτεραιότητας έχουν τα µέλη του ιδρυτικού της εταιρείας σωµατείου. 
 
4. Η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε., η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 64 του παρόντος νόµου, υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την απόφαση του Γ.Σ., να καλέσει µε έγγραφη πρόσκληση το 
παραπάνω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή την οµάδα αυτών, µε το οποίο το 
ιδρυτικό σωµατείο έχει καταρτίσει την προβλεπόµενη στο άρθρο 61 του 
παρόντος νόµου σύµβαση, προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα, που του 
παρέχεται κατά τα ανωτέρω και που δικαιούται να το ασκήσει µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την περιέλευση σε αυτό της έγγραφης 
πρόσκλησης, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε µετρητά την αξία των 
µετοχών τις οποίες επιθυµεί να αναλάβει καθένα από αυτά. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω πρόσωπο δεν ασκήσει εν όλω 
ή εν µέρει το παραπάνω δικαίωµα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. 
υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από τη λήξη 
της προηγούµενης προθεσµίας, να καλέσει µε πρόσκληση τα µέλη του 
ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, προκειµένου να ασκήσουν το δικαίωµά τους 
για το σύνολο ή το επανοµείναν µέρος του µετοχικού κεφαλαίου σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης, δηλώνοντας τον 
αριθµό των µετοχών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε µετρητά την 
αξία των µετοχών τις οποίες επιθυµεί να αναλάβει καθένα από αυτά. Η 
πρόσκληση δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην 
Αθήνα και, κατά την κρίση της προσωρινής επιτροπής, έχουν ευρύτερη 
κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, οι οποίες επιλέγονται από τις εφηµερίδες του 
άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957 (ΦΕΚ 184 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, και σε 
µια τοπική ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται στην περιοχή 
της έδρας του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, εφόσον η έδρα του είναι 
εκτός του Νοµού Αττικής. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του µετοχικού 
κεφαλαίου από τα µέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, οι µετοχές 
διανέµονται στα µέλη που εγγράφησαν ανάλογα διανέµονται στα µέλη που 
εγγράφησαν ανάλογα µε το ποσό που κατέβαλε καθένα από αυτά, το δε 
πλεονάζον κεφάλαιο επιστρέφεται στα µέλη που το κατέβαλαν. 
 
6. Εάν και τα µέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου δεν ασκήσουν εν 
όλω ή εν µέρει το παραπάνω δικαίωµα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. 
υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από τη 
λήξη της προηγούµενης προθεσµίας, να απευθυνθεί προς το κοινό για την 
κάλυψη µε δηµόσια εγγραφή του υπολειπόµενου µέρους του µετοχικού 
κεφαλαίου, µε ταυτόχρονη καταβολή ολοσχερώς σε µετρητά της αξίας των 



µετοχών. Η προθεσµία για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου στην 
περίπτωση αυτήν είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της 
σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 5 εδάφιο β' του 
παρόντος. Για τη µε δηµόσια εγγραφή κάλυψη κατά τα ανωτέρω του 
µετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
δεν υπάρχει υποχρέωση εισαγωγής των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών. 
 
7. Εάν, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραµείνει 
ακάλυπτο µέρος του µετοχικού κεφαλαίου, το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο 
υποχρεούται να το αναλάβει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της 
παραπάνω προθεσµίας, µε ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των µετοχών 
ολοσχερώς σε µετρητά. Η υποχρέωση ανάληψης από το ιδρυτικό αθλητικό 
σωµατείο του ακάλυπτου µέρους του µετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την 
προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο διατηρεί σε λειτουργία και 
µετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τµήµατα και ισχύει µόνο 
στην περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο 
προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος, διαφορετικά ακολουθεί, µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες, από τη λήξη της αναφερόµενης στο τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 6 δεκαπενθήµερης προθεσµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κ.ν. 2190/1920, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της 
Α.Α.Ε. για την τροποποίηση του περί µετοχικού κεφαλαίου άρθρου του 
καταστατικού της εταιρείας και την προσαρµογή του στο ύψος του ποσού 
που πραγµατικά καταβλήθηκε. 
 
8. Εάν το σωµατείο δεν έχει συµβληθεί µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 
οµάδα αυτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 61 του παρόντος νόµου ή δεν 
υφίσταται Τ.Α.Α., το πρώτο στάδιο της παραπάνω διαδικασίας που 
προβλέπεται στην παρ. 4 του παρόντος παραλείπεται. 
 
"9. Σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. δεν  
τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία και τις προβλεπόµενες προθεσµίες, η  
οµάδα της εταιρείας αποβάλλεται από τo πρωτάθληµα. Τη σχετική  
διαπιστωτική πράξη εκδίδει το ∆.Σ. του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου,  
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής  
έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού." 
   
 *** Η παρ.9 αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 16 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
  
10. Οι µετοχές που αποκτώνται µε την άσκηση του δικαιώµατος 
προτίµησης από το συνδεόµενο µε τη σύµβαση του άρθρου 61 του παρόντος 
νόµου φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα αυτών, καθώς και από τα µέλη του 
ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, είναι αµεταβίβαστες για µια τριετία. 
 
11. Η ίδρυση Α.Α.Ε. συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο δέκα (10) 
ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος. 
 
12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, τηρούνται οι 
σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
13. Οι Α.Α.Ε. µπορούν να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο µε 
κεφαλαιοποίηση οποιαδήποτε οφειλής τους προς µετόχους ή τρίτους, 
πάντοτε ύστερα από σύµφωνη γνώµη αυτών. Προς τούτο απαιτείται απόφαση 
της γενικής συνέλευσης των µετόχων της Α.Α.Ε., που λαµβάνεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 
2190/1920. Οι εκδιδόµενες µετοχές χορηγούνται στους δικαιούχους των 
κεφαλαιοποιούµενων οφειλών. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 71 του 
παρόντος ισχύει αναλόγως. 
 
Άρθρο 69 
 
Mέτοχοι, Περιορισµοί στην απόκτηση µετοχών Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας 
 
1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής  
ιθαγένειας, φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις  
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ηµεδαπές εταιρείες ή άλλα  
ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόµενα ηµεδαπά  
πρόσωπα εξοµοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια Κράτους Μέλους της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν  
συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  



και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια  
εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά. 
 
2. Απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται µόνο, 
 
α) Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισµένης  
ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, µε ιθαγένεια  
ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
β) Εάν πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες, όταν οι µετοχές τoυς είναι  
ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της  
προηγούµενης παραγράφου. Εάν µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας είναι  
προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ισχύει ο  
περιορισµός της παραπάνω υπό στοιχείο α' περίπτωσης. Εάν µέτοχοι της  
ανώνυµης εταιρείας είναι ανώνυµες εταιρείες, τότε πρέπει και αυτών οι  
µετοχές να είναι ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοί τους να είναι φυσικά  
πρόσωπα µε ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης και ούτω καθ' εξής. 
 
3. Εταιρείες και λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται  
στο ειδικό βιβλίο µετόχων Α.Α.Ε., µόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, στην οποία οφείλουν προηγουµένως να  
υποβάλουν: 
 
α) πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο,  
πατρώνυµο, διεύθυνση) των µελών τους, µέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα  
οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος 
 
β) πίνακα µε τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των µελών του  
διοικητικού τους συµβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και 
 
γ) βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω  
στοιχείων. 
 
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού χορηγεί την άδεια, όταν από τα  
παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος  
νόµου. Μεταβίβαση µετοχών Α.Α.Ε. σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή  
εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι  
απολύτως άκυρη. 
 
4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού κάθε  
απόκτηση µετοχών της από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µέσα σε δέκα ηµέρες από  
την σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο µετόχων της. 
 
5. Η Α.Α.Ε. ενηµερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελµατικό, σύνδεσµο  
αδιακρίτως για κάθε µεταβίβαση µετοχών της µέσα σε δέκα ηµέρες από τη  
σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο µετόχων της. 
 
6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στo  
κεφάλαιο µιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν µέσα σε είκοσι ηµέρες  
οποιαδήποτε µεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις  
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, µέχρι φυσικού προσώπου  
προσκοµίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου τους,  
κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
7. Η ΑΑΕ. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο και στην  
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού κάθε µεταβολή, κατά την έννοια της  
προηγούµενης παραγράφου, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται  
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, µέχρι φυσικού προσώπου,  
µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη συντέλεση κάθε µεταβολής. 
 
8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές  
διαιτησίας, διαµεσολαβητές της παραγράφου 9 του άρθρου 90 του παρόντος,  
ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχηµάτων, οι σύζυγοι  
αυτών και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς τους απαγορεύεται, µε ποινή  
απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν µετοχές Α.Α.Ε. του  
αθλήµατος σε σχέση µε το οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή  
επαγγελµατικά. 
 
 
9. Α.Α.Ε., µέτοχος Α.Α.Ε., µέλη ή διοικητές νοµικού προσώπου  



ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συµµετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς  
και οι σύζυγοι και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς όλων των παραπάνω  
φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της  
δικαιοπραξίας, να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων  
προσώπων, µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά  
καθήκοντα άλλης ΑΑΕ., του ιδίου ή άλλου αθλήµατος. 
 
Ως απαγορευµένη έµµεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούµενης  
παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται µέσω άλλου νοµικού  
προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεµένη επιχείρηση κατά  
την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία  
το υποκείµενο στους ως άνω περιορισµούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό  
µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων  
ψήφου είτε συµµετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ' οιονδήποτε τρόπο  
στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη  
λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε  
αυτήν. 
 
10. ∆ιαχειριστές ή µέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη  
Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς  
τους, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν  
δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε.  
απαγoρεύεται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν  
αµέσως ή εµµέσως, σύµφωνα µε την έννοια της προηγούµενης παραγράφου,  
µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα  
άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήµατος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και  
για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συµµετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν  
διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι µέλη των ως άνω νοµικών προσώπων ή  
εταιρειών που αποκτούν δικαιώµατα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά  
καθήκοντα µιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονοµική  
διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι µέλη ή διοικητές τέτοιων νοµικών προσώπων,  
απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να  
αποκτούν µετοχές ή να αναλαµβάνουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα  
Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, καθώς και να συµµετέχουν ως  
µέλη ή διοικητές σε νοµικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι µέτοχοι µιας  
τέτοιας A.A.E.. 
 
11. Οι περιορισµοί των παραγράφων 9 και 10, µε εξαίρεση τις  
απαγoρεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν  
πρόκειται για απόκτηση µετοχών ή δικαιωµάτων διοίκησης ή για την ανάληψη  
διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο  
αθλητικό σωµατείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθληµα. 
 
12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις  
των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού µε υπαιτιότητα οργάνων της  
Α.Α.Ε., η οµάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθληµα, µε απόφαση του  
οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαµβάνεται ύστερα από έκθεση  
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού ή µετά από προσφυγή όποιου έχει  
έννοµο συµφέρον. 
 
13. Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3,  
6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική  
ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 
 
Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συµφωνητικά µε τα οποία επιτυγχάνται  
εικονική συµµετοχή στο κεφάλαιο µιας ΑΑΕ. ή αντέγγραφα σχετικά µε την  
καταβολή του τιµήµατος αγοράς µετοχών, ενεχυριάσεις µετοχών, συµβάσεις  
εντολής, παραχωρήσεις δικαιωµάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει  
σε καταστρατήγηση των διατάξεων, των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος  
άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα. 
 
14. Οι περιορισµοί και προϋποθέσεις που ορίζονται µε τις διατάξεις  
του άρθρου αυτού, καθώς και µε αυτές του άρθρου 69Α ισχύουν και για τα  
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει µετοχές ή δικαιώµατα  
διοίκησης Α.Α.Ε. πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οφείλουν δε  
να έχουν συµµορφωθεί µε αυτές έως την 31.12.2002. Με την παρέλευση της  
ηµεροµηνίας αυτής τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν τηρήσει τις  
ανωτέρω προϋποθέσεις ή εµπίπτουν στoυς ανωτέρω περιορισµούς, εάν είναι  
µέτοχοι Α.Α.Ε., δεν δικαιούνται πλέον να µετέχουν ή να εκπροσωπούνται σε  
οποιοδήποτε εταιρικό όργανο, συµπεριλαµβανοµένης της γενικής συνέλευσης  
των µετόχων, και οι µετοχές τους δεν παρέχουν δικαίωµα ψήφου, συµµετοχής  



στα εταιρικά κέρδη ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή εξουσία ενώ εάν είναι  
διαχειριστές, διευθυντές ή όργανα διοίκησής A.Α.Ε., εκπίπτουν  
αυτοδικαίως από τις ιδιότητές τους αυτές, οι δε τυχόν συµβάσεις που  
έχουν συνάψει µε την Α.Α.Ε. θεωρούνται απολύτως άκυρες." 
 
*** Το άρθρο 69  αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 17 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 69Α 
 
Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε. 
 
1. Για µεταβιβάσεις µετοχών µε τις oποίες κάποιο φυσικό ή νοµικό  
πρόσωπο αποκτά συνoλικό ποσοστό 10% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας  
Α.Α.Ε., απαιτείται πάντοτε προηγούµενη άδεια της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα  
προβλέπονται στο άρθρο 69 του παρόντος, ο αποκτών οφείλει να προσκοµίσει  
τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
 
α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενηµερότητα. 
 
β) θεωρηµένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου, των 
ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών. 
 
γ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νοµικό  
πρόσωπο, των νόµιµων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα  
ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύµατα των εδαφίων β΄ και γ΄ της  
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και 
 
δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος ότι δεν έχει τιµωρηθεί ο  
ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος ή ότι έχουν εκτίσει  
τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί. 
 
2. Για µεταβιβάσεις µετοχών µε τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό  
33% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νοµικό  
πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1,  
υποβάλλεται και τριετές επιχειρηµατικό σχέδιο, εγκεκριµένο από  
ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συµβούλων, στο οποίο  
περιλαµβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναµενόµενα αποτελέσµατα  
και συγκεκριµένες πηγές χρηµατοδότησης. 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού 33% και άνω του  
µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε., συνολικά, από περισσότερα του ενός  
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι µέχρι τρίτου  
βαθµού συγγενείς είτε υφίσταται µεταξύ τους σχέση εργασίας, σύµβαση  
έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του  
άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε όταν τα πρόσωπα αυτά  
συµφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης µιας Α.Α.Ε. 
 
3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παραπάνω  
παραγράφους, ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 77 Α του  
παρόντος." 
 
*** Το άρθρο 69Α προστέθηκε µε το άρθρο 18 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
  
Άρθρο 70  
 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία 
πρωταθλήµατος    
 
1. Σε περίπτωση ανόδου της οµάδας Α.Α.Ε. σε ανώτερη κατηγορία, η 
εταιρεία έχει υποχρέωση να αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο τουλάχιστον 
µέχρι το ελάχιστο όριο που τίθεται για την κατηγορία αυτήν. Η αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η αξία των 
µετοχών να έχει καταβληθεί το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την 
έναρξη του πρωταθλήµατος. 
 
 "2. Η οµάδα της Α.Α.Ε. που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της  
προηγούµενης παραγράφου, αποβάλλεται από το πρωτάθληµα της κατηγορίας  



στην οποία είχε ανέλθει. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το ∆.Σ.  
του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την  
υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελµατικού  
Αθλητισµού". 
 
*** Η παρ.2  αντικαταστάθηκε  ως άνω µε το άρθρο 19 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 71  
 
Εισφορά σε είδος - Πάγιο µέρισµα    
 
1. Η κατά το άρθρο 66 του παρόντος νόµου χρήση της επωνυµίας και των 
λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, ως 
στοιχείου της επωνυµίας της Α.Α.Ε., θεωρείται αυτοδίκαιη, µε τη σύσταση 
της εταιρείας, εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό 
(10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της. Η εισφορά αυτή τελεί υπό 
την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο διατηρεί σε λειτουργία 
και µετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τµήµατα. Υπό την 
προϋπόθεση αυτήν εκδίδονται στην επωνυµία του ιδρυτικού αθλητικού 
σωµατείου και παραδίδονται στο νόµιµο εκπρόσωπό του ονοµαστικές µετοχές 
που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνοµιούχες µε δικαίωµα 
ψήφου µε τα αναφερόµενα κατωτέρω προνόµια και αµεταβίβαστες. 
 
2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου που Θα προέλθει 
από την αύξηση αυτήν θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της 
εταιρείας αθλητικό σωµατείο, στο οποίο και παραδίδονται ονοµαστικές 
µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της 
αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγµα για την, κατά την παρ. 1 του 
παρόντος, εισφορά του. Η αξία των µετοχών, που εκδίδονται κατά τα 
ανωτέρω στην επωνυµία του σωµατείου, καταβάλλεται από τους 
εγγραφόµενους, για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης, µετόχους, κατά 
το λόγο του αριθµού των αποκτώµενων από καθένα από αυτούς µετοχών 
ταυτόχρονα µε την καταβολή της αξίας των µετοχών αυτών. 
 
3. Οι αναφερόµενες στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου 
µετοχές είναι προνοµιούχες, κατά την έννοια του εδαφ. β. της παρ. 1 και 
της παρ. 2 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 
Ειδικότερα τα προνόµια αυτό συνίστανται : α) στην απόληψη προ των 
κοινών µετοχών του κατά το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 πρώτου 
µερίσµατος και στην προνοµιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους 
προνοµιούχων µετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής 
περιουσίας και β) στην απόληψη από το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο 
σταθερού ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά χρήση 
εισπράξεων της εταιρείας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι 
πραγµατοποιούµενες στους κάθε φύσεως αγώνες της εταιρείας, όπως αυτές 
προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από έλεγχο της 
διοργανώτριας. Αν τα διανεµόµενα κέρδη της εταιρείας σε ορισµένη 
εταιρική χρήση είναι τόσα, ώστε το συνολικώς καταβλητέο µέρισµα στο 
ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο να υπερβαίνει το προαναφερόµενο πάγιο 
µέρισµα, τότε το σωµατείο έχει δικαίωµα στη διαφορά. 
 
4. Για τα αποκτώµενα κατά την προηγούµενη παράγραφο µερίσµατα το 
αθλητικό σωµατείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος. 
 
"5. Aπαγoρεύεται η παροχή µε το καταστατικό Α.Α.Ε. οποιουδήποτε  
προνοµίου σε µετοχές της, πλην των προνοµίων που προβλέπονται στο παρόν  
άρθρο." 
 
*** Η παρ.5 προστέθηκε µε το άρθρο 20 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
                          
Άρθρο 72  
 
Αποθεµατικό          
 
1. Το ποσό που αφαιρείται κατά εταιρική χρήση, από τα καθαρά κέρδη 
της εταιρείας, για τη δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού ανέρχεται 
τουλάχιστον σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των κερδών. Η υποχρέωση 



για τη δηµιουργία αυτού του αποθεµατικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους 
του αποθεµατικού σε σχέση µε το κεφάλαιο της εταιρείας. 
 
  2. Τα ποσά που εισπράττονται από την εταιρεία λόγω µεταγραφής αθλητών 
της απαγορεύεται να διανεµηθούν µεταξύ των µετόχων πριν εκπληρωθούν οι 
υποχρεώσεις αυτής προς τους εργαζόµενους ή τρίτους. 
 
Άρθρο 73  
 
Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα των αθλητικών σωµατείων 
 
1. Κάθε εταιρεία µε την ίδρυσή της, και χωρίς άλλη οποιαδήποτε 
διατύπωση, υποκαθίσταται σε όλα τα ενοχικά δικαιώµατα, καθώς και τις 
ενοχικές υποχρεώσεις, του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, οι οποίες είτε 
είχαν αναληφθεί είτε δηµιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα του Τ.Α.Α. ή 
από άλλο έγγραφο και προκύπτουν από τα επίσηµα βιβλία του αθλητικού 
σωµατείου ή Τ.Α.Α. προς το ∆ηµόσιο, κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου και προς οποιονδήποτε τρίτο. ∆εν περιλαµβάνονται στην 
υποκατάσταση οι ενοχικές υποχρεώσεις που αφορούν τη δηµιουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 
2. Εκκρεµείς δίκες στα προαναφερόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
συνεχίζονται επ' ονόµατι της εταιρείας, η οποία νοµιµοποιείται 
ενεργητικά και παθητικά, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. 
 
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως 
προσδιορίζονται στον ισολογισµό της, γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) 
του µετοχικού κεφαλαίου της, το ∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη 
γενική συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της 
χρήσης, προκειµένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την 
υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
 
Άρθρο 74  
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο - Εταιρική χρήση   
 
1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωµατείο έχει δικαίωµα 
διορισµού ενός (1) µέλους στο ∆.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. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλος ∆.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 ∆.Σ. δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Τα µέλη του ∆.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 75  
 
Εποπτεία - Έλεγχος         
 
1. Οι Α.Α.Ε. εποπτεύονται: 
 



α) από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τη σύσταση, την τροποποίηση του 
καταστατικού τους και τη λειτουργία τους,  
 
β) από τον " Υπουργό Πολιτισµού" για τα λοιπά θέµατα που 
προβλέπονται στον παρόντα νόµο. 
 
"γ) από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τα  
οριζόµενα στον παρόντα νόµο". 
 
*** Οι λέξεις "από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό" του εδαφ. β΄ 
αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις "από τον Υπουργό Πολιτισµού" 
ως άνω και το εδάφ.γ΄ προστέθηκε µε το άρθρο 21 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
2. Το µητρώο των Α.Α.Ε. τηρείται στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 7β. παρ. 8 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
"3. Ο κατ' άρθρο 36 και επόµενα του Κ.Ν. 2190/1920 τακτικός έλεγχος  
και ο κατ' άρθρο 40 και επόµενα του ιδίου νόµου έλεγχος των Α.Α.Ε.  
ασκείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σύµφωνα µε την  
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Στον ισολογισµό αναγράφεται ξεχωριστά ο  
λογαριασµός "Ταµειακές ∆ιευκολύνσεις Μετόχων" . Σχετικές προβλέψεις για  
τα παραπάνω διαλαµβάνονται υποχρεωτικά στο καταστατικό κάθε Α.Α.Ε. " 
 
"4. Ο Υπουργός Πολιτισµού δύναται να δώσει εντολή για διενέργεια  
ελέγχου των δαπανών και των εν γένει λογαριασµών Α.Α.Ε. από το Ελεγκτικό  
Συνέδριο του άρθρου 98 του Συντάγµατος. 
 
5. Το ιδρυτικό µιας Α.Α.Ε. αθλητικό σωµατείο νοµιµοποιείται να  
προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ενώπιον κάθε  
δικαστηρίου ή αρχής για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε  
τη λειτουργία της." 
  
 *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω και οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν 
µε το άρθρο 21 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 76 
 
Συγχωνεύσεις Α.Α.Ε. 
 
1. Επιτρέπεται µετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού η  
συγχώνευση δύο ή περισσότερων Α.Α.Ε. που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης,  
σύµφωνα µε τιs διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων  
εταιρειών. 
 
2. Κάθε είδους δικαιώµατα και υποχρεώσεις, µεταξύ των ιδρυτικών αθλητικών  
σωµατείων και των συγχωνευόµενων ΑΑ Ε. εξακολουθούν να υφίστανται και να  
δεσµεύουν τα ιδρυτικά αθλητικά σωµατεία και τη µετά τη συγχώνευση  
προκύπτουσα  
Α.Α.Ε., προσδιορίζονται δε ειδικότερα στο καταστατικό της. 
 
 3. Η Α.Α.Ε. που προκύπτει µετά τη συγχώνευση µπορεί να χρησιµοποιεί την  
επωνυµία και τα διακριτικά γνωρίσµατα µιας ή περισσότερων από τις  
σuγχωνευόµενες Α.Α.Ε. ή, µετά από άδεια της οικείας Οµοσπονδίας, µε  
οποιαδήποτε επωνυµία ή διακριτικό γνώρισµα. Η οµάδα της Α.Α.Ε. που προκύπτει  
µετά τη συγχώνευση εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία,  
στην οποία έχει αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής µία τουλάχιστον από τις  
οµάδες των συγχωνευόµενων Α.Α.Ε. 
 
4. Για τη συγχώνευση Α.Α.Ε. απαιτείται η προσκόµιση επιχειρηµατικού σχεδίου  
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 69Α του παρόντος,  
καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών, για καθεµιά από τις συγχωνευόµενες  
Α.Α.Ε. 
 
α) πιστοποιητικό οικονοµικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 
 
β) Βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των τριών τελευταίων χρήσεων. 
 
γ) Έκθεση αποτίµησης της αξίας της µετοχής µε τη χρήση των κοινά παραδεκτών  
µεθόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 



 
*** Το άρθρο 76 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 22 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 76Α 
 
Αποτίµηση αξίας αθλητών 
 
1. Για την εφαρµογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ' του κ.ν. 2190/1920,  
στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε. συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση και η  
αξία των αθλητών της. Η αποτίµηση της αξίας των αθλητών διενεργείται ανά  
χρήση και εντός τριών µηνών από τη λήξη της, από πενταµελή επιτροπή µε θητεία  
διάρκειας δύο ετών συγκροτούµενη µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού που  
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν  
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και έναν εκπρόσωπο της  
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Ε.Π.Α.Ε. ή του  
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. κατά περίπτωση και έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π. ή του Π.Σ.Α.Κ. κατά  
περίπτωση, οριζόµενοι αντίστοιχα από τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο ή  
συνδικαλιστικό φορέα. 
 
3. Με την παραπάνω απόφαση ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη σύνθεση, την  
οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται η αποζηµίωση  
των µελών της Επιτροπής. Η δαπάνη της αποζηµίωσης βαρύνει τους  
επαγγελµατικούς συνδέσµους. 
 
4. Τα κριτήρια τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της αξίας των  
αθλητών είναι τα ποσό που αναγράφονται στο συµβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ  
της Α.Α.Ε. ή του αθλητικού σωµατείου απ' όπου προήλθε, η διάρκεια του  
συµβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθµός συµµετοχών στους επίσηµους αγώνες  
της οµάδας του, ο αριθµός συµµετοχών του στους αγώνες των Εθνικών Οµάδων  
Ανδρών, Ελπίδων και Νέων, η πειθαρχική του κατάσταση και τα ποσό των νόµιµων  
αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την Α.Α.Ε. στην οποία ανήκει Με  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της  
παραγράφου 1, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και  
επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισµό της αξίας των αθλητών. 
 
5. Η υπεραξία των αθλητών που προκύπτει από την αποτίµηση αυτών καταχωρείται  
στο ενεργητικό του ισολογισµού µε δηµιουργία νέου λογαριασµού µε ονοµασία  
"16.91 Υπεραξία Αποτίµησης Αθλητών", σε πίστωση του λογαριασµού του Παθητικού  
"41.07 ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" µε  
δηµιουργία νέου τριτοβάθµιου λογαριασµού µε ονοµασία "∆ιαφορά Αποτίµησης  
Αθλητών", του Λογιστικού Οδηγού για την Εφαρµογή του Ελληνικού Γενικού  
Λογιστικού Σχεδίου από τις Π.Α.Ε. (ΦΕΚ 786 Β '/1988). 
 
Η κατά τα ανωτέρω υπεραξία αθλητών δεν υπόκειται σε αποσβέσεις. 
 
6. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου η ως όνω Επιτροπή πρέπει να  
έχει ολοκληρώσει το έργο της έως τις 15.11.2004." 
 
*** Το άρθρο 76α προστέθηκε µε το άρθρ.17 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
Άρθρο 77  
 
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού 
 
1. Συνιστάται Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Επιτροπή) η οποία έχει τις  
αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, καθώς κάθε άλλη που θα  
της αναθέσει ο Υπουργός Πολιτισµού µε απόφαση του. 
  
2. Ο Υπουργός Πολιτισµού ασκεί την επoπτεία, ως προς τα διοικητικά θέµατα,  
της Επιτροπής. Η Γενική Γραµµατεία ΑΘλητισµού διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό  
για την υποστήριξη του έργου της, καθώς και χώρο για τη στέγασή της. 
 
3. Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των σκοπών της, καταρτίζει ετήσιο  
προϋπολογισµό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισµού. Οι  
δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνoυν τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,  
κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος. 



 
4. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και  
απαρτίζεται από έναν επίτοπιο ανώτατο δικαστικό λειτουργό, βαθµού Συµβούλου  
της Eπικρατείας ή αντίστοιχου βαθµού και άνω, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι  
αποκλειστικής απασχόλησης και έξι µέλη ως ακολούθως: 
 
α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείµενο του  
εµπορικού δικαίου, εν ενεργεία ή οµότιµο. 
 
β) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι οικονοµικού αντικειµέvoυ, εν  
ενεργεία ή οµότιµο. 
 
γ) Ένα δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω µε εµπειρία σε θέµατα εταιρειών 
 
δ) Ένα δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω µε εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού. 
 
ε) Έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. οικονοµικής κατεύθυνσης, µε άδεια ασκήσεως  
οικονοµολογικού επαγγέλµατος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. 
 
στ) Ένα πρόσωπο κύρους µε εµπειρία στο χώρο του αθλητισµού. 
 
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές,  
οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα. Οι  
αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών µετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις  
της Επιτροπής, εφόσoν δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά µέλη όταν αυτά  
απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται. Με απόφαση του ο Πρόεδρος της Επιτροπής  
µπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές, οπότε οι τελευταίοι  
µετέχoυν στη συνεδρίαση µε ψήφο, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του  
τακτικού µέλους. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση µε τη θητεία του  
αντίστοιχου τακτικού. 
 
5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε θητεία. Η θητεία  
τους είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά. 
 
6. ∆εν µπορεί να διορισθεί µέλος της Επιτροπής: 
 
α) Βουλευτής, Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου ή  
αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας. 
 
β) Όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από το διορισµό  
του πενταετία µέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωµατείου που ίδρυσε Α.Α.Ε.  
ή Τ.Α.Α., µέτοχος, µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντής,  
διαχειριστής  
ή νοµικός σύµβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α, καθώς και όποιος, κατά το παραπάνω  
χρονικό διάστηµα, συνδεόταν µε σύµβαση έργου, παροχής υπηρεσιών ή εντολής µε  
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ιδρυτικό σωµατείο. 
 
γ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυµα από 10 αναφερόµενα στην παρ. 1 του  
άρθρου 3 του παρόντος νόµου. 
 
7. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους της Επιτροπής, όποιος,  
µετά το διορισµό του: 
 
α) Αποκτά µία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε  
την προηγούµενη παράγραφο. 
 
β) Ασκεί έµµισθα ή άµισθα οποιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική επαγγελµατική ή  
επιχειρηµατική δραστηριότητα, ή αποκτά δραστηριότητα που, κατά την Κρίση της  
Επιτροπής, δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του µέλους της  
Επιτροπής. Για την ύπαρξη ή µη ασυµβίβαστου αποφαίνεται η Επιτροπή µετά από  
ακρόαση του εν λόγω µέλους της, τη δε σχετική διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση του µέλους στο πρόσωπο  
του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυµβίβαστο, είτε ύστερα από αίτηµα του  
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι  
ειδικά αιτιολογηµένη, στις δε συνεδριάσεις για τη λήψη της απέχει το µέλος  
στο οποίο αφορά η εξέταση του ασυµβίβαστου. 
 
8. Ο Πρόεδρος, τα µέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους υποβάλλουν  
κατ' έτος στον αρµόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη από το Ν.  
2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄) δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. 
 



9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού  
καθορίζεται η κατά παρέκκλιση από τις σηµερινές διατάξεις αποζηµίωση που  
καταβάλλεται στον πρόεδρο και στα µέλη της Επιτροπής, καθώς και στους  
αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και οποιοδήποτε θέµα αµοιβών  
και αποζηµιώσεων των προσώπων που καθ' οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η  
Επιτροπή. 
 
10. Με κανονισµό που καταρτίζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από τον  
Υπουργό Πολιτισµού καθορίζονται τα θέµατα της εσωτερικής της λειτουργίας. Με  
τον κανονισµό αυτό, προβλέπεται η συγκρότηση, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής  
µονάδας της Επιτροπής, τµήµατος ελεγκτών. 
 
11. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς  
συµβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων υποθέσεων. Με κοινή απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορούν να  
αποσπώνται στην Επιτροπή υπάλληλοι υπουργείων ή Ν.Π.∆Α κατά παρέκκλιση από  
κάθε άλλη διάταξη.. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων βαρύνει της υπηρεσίες από  
τις οποίες αποσπώνται, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή επιπλέον αµοιβών,  
αποζηµιώσεων κ.λ.π. µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2470/1997. Ο  
χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική  
τους θέση, για κάθε συνέπεια. 
 
12. Mε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα  
σε τρεις µήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής, ορίζονται η ηµεροµηνία  
έναρξης της λειτουργίας της και το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να  
χορηγήσει για το τρέχον πρωτάθληµα 10 πιστοποιητικά της παραγράφου 3 του  
άρθρου 77 Α του παρόντος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, οι  
λοιπές αρµοδιότητές της ασκούνται από το Ελεγκτικό Συµβούλιο του άρθρου 77Α  
του Ν.2725/1999, όπως ίσχυε πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου. Από  
την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, το ανωτέρω Ελεγκτικό  
Συµβούλιο αυτοδικαίως καταργείται, υποκαθιστάµενο πλήρως από την Επιτροπή. 
 
*** Το άρθρο 77 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 23 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 77Α 
    
Αρµοδιότητες Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού 
    
1. Η επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του  
παρόντος νόµου, έχει τις εξής αρµοδιότητες 
 
α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόµενο καθ' oιονδήποτε  
τρόπο µαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του  
παρόντος και των σε εκτέλεση του εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων. 
 
β) ∆ιενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α.  
και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονοµικών υποχρεώσεών τους και  
ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο, τους επαγγελµατίες και  
αµειβόµενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο και τα  
γυµναστήρια. 
 
γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελµατικούς συνδέσµους, για τα ποσά µε τα  
οποία επιχορηγούνται. 
 
δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα  
καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετιζόµενα µ' αυτό και δίδει κατά την κρίση της  
δηµοσιότητα σε αυτής. 
 
ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του  
παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του  
άρθρου αυτού. 
 
στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου στις  
αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές 
 
ζ) Επιβάλλει τα πρόστιµα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου  
αυτού. 
 
η) Εκδίδει Οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων του  
παρόντος. 



 
θ) Γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση που αφορά στα θέµατα µε τα οποία ασχολείται,  
ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Πολιτισµού ή από αίτηµα των οικείων  
οµοσπονδιών ή επαγγελµατικών συνδέσµων. 
 
ι) Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής  
της κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, στην οποία επισηµαίνονται και οι  
τυχόν ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µεταβολές. Η έκθεση υποβάλλεται από τον  
Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισµού και κοινοποιείται στον Υπουργό  
Ανάπτυξης. Η Επιτροπή µπορεί να δώσει και άλλου είδους δηµοσιότητα στην  
έκθεση. 
 
2. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούλιο κάθε έτους, καθώς και  
έκτακτο ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Υπουργού  
Πολιτισµού ή αυτεπάγγελτα. 
 
Οι έλεγχοι διενεργούνται από µέλη της Επιτροπής ή υπαλλήλους που έχoυv  
διατεθεί ή αποσπασθεί σ' αυτήν, ειδικά προς τούτo εντεταλµένους από τον  
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 
Με απόφασή της, η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει απευθείας τη διενέργεια  
ελέγχων σε αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών  
λογιστών. Επίσης η Επιτροπή µπορεί να ζητεί τη συνδροµή οποιασδήποτε  
δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου της και να ανακοινώνει  
στις εκάστοτε αρµόδιες αρχές, ή υπηρεσίες ή πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά όργανα  
οποιοδήποτε γεγονός δηµιουργεί υπόνοιες για τέλεση παράνοµων πράξεων, ιδίως  
του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄). 
 
Η Επιτροπή µετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά  
στον Υπουργό Πολιτισµού, στο ∆.Σ. του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και σε  
αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος. Η Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης  
παραβάσεων έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεση της κατά την κρίση της  
ενδεικνυόµενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές, πειθαρχικές ή  
ποινικές ευθύνες των ελεγχοµένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν  
υποχρέωσης µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσουν στο  
δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου για την επιβολή των  
προβλεπόµενων νόµιµων κυρώσεων. Ο κάθε είδους έλεγχος της Επιτροπής  
διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραγγελία  
των αρµόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πληµµελής  
έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον  
έλεγχο, ανεξάρτητα της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που  
διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,  
λογαριασµού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο. 
 Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελµατικούς  
συνδέσµους, τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα πoυ διώκεται  
σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς, ενώ για τους αρµόδιους υπαλλήλους και  
για τις διοικήσεις των επαγγελµατικών συνδέσµων ή των ΑΑΕ ή των Τ.Α.Α. και  
ποινικό, που διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν.  
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό  
όργανο επιβάλλει στην ελεγχόµένη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. που αρνείται να παράσχει  
στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της αποβολής από το  
πρωτάθληµα. 
 
3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α.  
οφείλει να προσκοµίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της  
Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα  
νόµο. 
 
Το πιστοποιητικό αυτό δεν χορηγείται σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή  
καθ' υποτροπήν παραβάσεων του νόµου, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στην  
απόφαση της Επιτροπής περί µη χορήγησής του, καθώς και σε περιπτώσεις  
άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. 
 
 Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καµιά οµάδα Α.Α.Ε. ή Τ.A.A. δεν δικαιούται  
να συµµετέχει στο οικείο πρωτάθληµα εάν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί,  
η οµάδα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα, µε απόφαση του αρµόδιου δικαιοδοτικού  
οργάνου, η οποία εκδίδεται µετά από έκθεση της Επιτροπής. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.9 άρθρο 19 (ρύθµιση οφειλών Α.Α.Ε.,Τ.Α.Α. κλπ)  
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173,ορίζεται ότι: 
 



"9. Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που επιθυµούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις  
του παρόντος όρθρου, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.), ειδικό  
για την αγωνιστική περίοδο 2004-2005,εκδίδει το πιστοποιητικό της παραγράφου  
3 του όρθρου 77 Α. του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε σε αυτόν µε το  
άρθρο 24 του ν. 3057/2002, µε την υποβολή σε αυτήν επίσηµου αντιγράφου της  
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων στην αρµόδια ∆.Ο. Υ. και στο Ι.Κ.Α. για την  
υπαγωγή τους στη ρύθµιση, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. 
Εάν οι παραπάνω Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στη συνέχεια δεν ολοκληρώσουν τις  
διαδικασίες της ρύθµισης, υπόκεινται στις συνέπειες της παραγράφου 8 του  
παρόντος άρθρου". 
 
4. Πέντε ηµέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην  
Επιτροπή, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Α.Ε., ο πίνακας των  
µετόχων που δικαιούνται να συµµετάσχουν σ' αυτήν, µε τα στοιχεία των τυχόν  
αντιπροσώπων τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920,  
όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή ελέγχει τον πίνακα και ενηµερώνει σχετικά  
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
Επίσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Επιτροπή, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου της Α.Α.Ε. 
 
α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου περί  
συγκρότησης αυτού σε σώµα, παραίτησης µέλους, εκλογής νέου µέλους σε πλήρωση κενωθείσας  
θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός 20  
ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης. 
 
β) Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Α.Ε. εντός 20 ηµερών από την  
ηµεροµηνία της Συνέλευσης. 
 
γ) Συµβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός 5 ηµερών από τη σύναψή τους. 
 
δ) Συµβάσεις µε τις οποίες ανατίθενται δικαιώµατα διοίκησης και  
εκπροσώπησης  
σε τρίτους, καθώς και συµβάσεις πρόσληψης συµβούλων ή παροχής συµβουλευτικών  
υπηρεσιών κάθε είδους, εντός 5 ηµερών από τη σύναψή τους. 
 
ε) Κάθε είδους συµβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει µε τα ιδρυτικά αθλητικά  
σωµατεία, χορηγούς, διαφηµιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέµατα, καθώς  
και τις συµβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84 του παρόντος, εντός 5 ηµερών  
από τη σύναψή τους. 
 
στ) Τις συµβάσεις µε αθλητές και προπονητές, εντός 5 ηµερών από τη σύναψή  
τους. 
 
ζ) Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε  
ηµερολογιακού  
µήνα. 
 
5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων  
προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόµο, δικαιούται να ζητεί και να λαµβάνει  
οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
∆ικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις µεταβίβασης µετοχών, συµµετοχής σε αύξηση  
µετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηµατικών καταβολών  
οποιουδήποτε είδους διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των  
καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η  
προέλευσή τους, να µην χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόµενες στον παρόντα  
νόµο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επιβάλλει ως κύρωση την  
απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωµάτων µετόχων, καθώς και των διευθυντικών  
ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επίλευση άλλων  
συνεπειών σύµφωνα µε το νόµο. 
 
6. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα  
νόµο, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους  
παραβάτες πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,  
ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιµο επιβάλλεται πάντοτε µετά  
από ακρόαση του υπευθύνου. 
 
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν  
εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι  
τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄), που  



αποστέλλονται στις ∆.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του  
κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). Τα παραπάνω ποσά των προστίµων  
µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από  
πρόταση της Επιτροπής. 
 
7. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από την  
επιβολή ή µη προστίµου, µπορεί να τάσσει σύντοµη προθεσµία για την άρση της  
παράβασης, ιδίως όταν η παράβαση οφείλεται σε λόγους αµέλειας ή είναι  
εντελώς  
ελαφρά. 
 
8. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του  
Προέδρου της µε φροντίδα της Γ.Γ.Α., ισχύουν δε και γι' αυτές όσα ισχύουν  
γενικά για τις επιδόσεις του ∆ηµοσίου. 
 
9. Όλες οι αποφάσεις, εκθέσεις και λοιπές πράξεις της Επιτροπής  
κοινοποιούνται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
10. ∆ικαίωµα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έχουν, µετά από αίτησή τους,  
οι οικείες οµοσπονδίες, οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι, τα ιδρυτικά αθλητικά  
σωµατεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσµοι αµειβόµενων αθλητών, εκτός αν  
συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριµένα να αναφέρει η  
Επιτροπή στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της. 
 
11. Κάθε δηµόσια Αρχή παρέχει τη συνδροµή της στην Επιτροπή και ιδίως στους  
ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
*** Το άρθρο 77α προστέθηκε µε το άρθρο 24 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
 
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 78  
 
∆ιαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.           
 
"1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε  
(15) ηµέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, τον προ υπολογισµό εσόδων και εξόδων της νέας  
αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισµένο και θεωρηµένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό  
ελεγκτή λογιστή. 
 
Οι Α.Α.Ε. µαζί µε τον προϋπολογισµό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική  
επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ύψους ίσου µε το 10% του  
συνόλου των προϋπολογιζόµενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της έξι (6) µήνες  
µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µε  
την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 
 
Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της  
Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και καταπίπτει  
υπέρ απαιτήσεων κατά σειρά αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων που προκύπτουν  
από τελεσίδικες απoφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονοµικών διαφορών του  
όρθρου 95 του παρόντος νόµου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, άλλως υπέρ του  
ειδικού λογαριασµού του όρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α') µε απόφαση  
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. 
 
Τα ποσό που περιέρχονται στον ως άνω ειδικό λογαριασµό διατίθενται ως  
επιχορήγηση, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, στον οικείο σύνδεσµο  
επαγγελµατιών αθλητών ή σε µεµονωµένους εν ενεργεία ή µη αθλητές που έχουν  
ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούµενο εδάφιο  
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που  
κατανέµονται κατά την παράγραφο 1 του όρθρου 102 του παρόντος νόµου. Με την  
απόφαση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού µπορεί να ορίζεται η µερική ή  
ολική Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα µε τη βαρύτητα της  
παραβίασης. Αναµόρφωση του προϋπολογισµού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε  
υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτoυv µετά από κάθε µεταγραφική περίοδο  
υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε.  
οφείλουν να υποβάλουν αµέσως, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, τον  
αναµορφωµένο προ υπολογισµό στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού µαζί µε  



συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου µε το 10% της αύξησης των  
προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κόβε περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης  
εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συµβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής  
περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες νέα  
ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικό το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του  
άρθρου 77 Α του παρόντος νόµου ανακαλείται µε απόφαση της Επιτροπής. Κατά την  
πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού ο προ υπολογισµός και η αντίστοιχη εγγυητική  
επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την έναρξη της λειτουργίας  
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού." 
 
*** Η παρ.1,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 25 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.16     
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής  
περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσµες και απαιτητές  
οφειλές τους προς τις οικείες οµοσπονδίες, τους υπερκείµενους συνδέσµους,  
τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τους προπονητές, το  
ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο και τα γυµναστήρια και οι οποίες έχουν  
επιδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του άρθρου 96. 
 
*** Η παρ.2 τροποποιήθηκε ως άνω µε το άρθρο 25 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
"3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελµατικού  
Αθλητισµού, στο τέλος κάθε τριµήνου από την έναρξη του πρωταθλήµατος,  
αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγµατοποίησαν κατά  
το αµέσως προηγούµενο διάστηµα." Στον Πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται  
συγκεκριµένως οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία  
πραγµατοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και  
έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονοµαστικό κατά αθλητή. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 τροποποιήθηκε ως άνω µε το άρθρο 25  
Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
4. Η παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούµενων παραγράφων συνεπάγεται την  
αφαίρεση των βαθµών µιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος και για όσο  
χρόνο διαρκεί η παράβαση. 
 
"5. Α.Α.Ε. οι οποίες έχουν υπαχθεί µε απόφαση των αρµόδιων δικαστηρίων σε  
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν.  
2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) και εφόσoν δεν έχουν συσταθεί οι νέες αθλητικές  
εταιρείες, συµµετέχουν κανονικά στα οικεία πρωταθλήµατα και τις λοιπές  
αθλητικές διοργανώσεις και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις εκείνες, που  
είναι ασυµβίβαστες µε το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται." 
 
*** Η παρ.5 προστέθηκε µε το άρθρο 25 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
«6. Ειδικότερα για την αγωνιστική περίοδο 2004-2005 στο άθληµα του  
ποδοσφαίρου, ως έναρξη αυτής θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης του  
πρωταθλήµατος της Α' Εθνικής Κατηγορίας.» 
 
***Η εντός " " νέα παρ.6 προστέθηκε ως άνω µε την παρ.1 του 
άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
 
Άρθρο 79  
 
Γνωστοποίηση χρηµατικών καταβολών      
 
1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στο 
οικείο Ελεγκτικό Συµβούλιο τα κάθε είδους χρηµατικά ποσά που 
καταβάλλονται σε αυτό µε οποιαδήποτε µορφή (προσωρινή ταµειακή 
διευκόλυνση, άτοκο δάνειο κλπ.) από µέλη της διοίκησης τους ή µέτοχο ή 
οποιονδήποτε τρίτο. 
 
2. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από 
την είσπραξη του ποσού και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 
 
α) την απόφαση του κατά το καταστατικό τους αρµόδιου οργάνου, για την 
αποδοχή της χρηµατικής καταβολής, 
 



β) το είδος, το ύψος, το σκοπό και τον τυχόν χρόνο εξόφλησης του 
ποσού και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου το οποίο το κατέβαλε. 
 
3. Αν δεν γνωστοποιηθούν τα προαναφερόµενα στο Ελεγκτικό Συµβούλιο, 
ευθύνονται εις ολόκληρον, για την εξόφληση του ποσού, το Τ.Α.Α. ή η 
Α.Ε.Ε. και τα µέλη της διοίκησής τους. 
 
*** Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις  
"στο οικείο Ελεγκτικό Συµβούλιο" αντικαθίστανται από τις λέξεις "στην  
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού" µε το άρθρο 26 Ν.3057/2002, ΦΕΚ        
Α 239/10.10.2002 
 
"4. Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται σε µια Α.Α.Ε. από µέλη της  
διοίκησης ή µετόχους αυτής λόγω δανείου ή ως ταµειακή διευκόλυνση  
απαγορεύεται να ξεπερνούν το 20% του µετοχικού της κεφαλαίου. Ποσά  
που καταβάλλονται έναντι µελλοντικής αυξήσεως του µετοχικού της  
κεφαλαίου µπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, απαγορεύεται όµως να  
επιστραφούν  στους καταβάλλοντες." 
 
*** Η παρ.4 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.26 Ν.Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002 
 
Άρθρο 80  
 
Συνέπειες για τη συµµετοχή στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα  
του αξιώµατός τους 
 
Στις Α.Α Ε και τα Τ.Α.Α. που ανέχονται τη συµµετοχή στα όργανα 
διοίκησής τους προσώπων που ήταν µέλη οργάνων διοίκησης και κηρύχθηκαν 
έκπτωτα του αξιώµατός τους µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου 
δικαιοδοτικού οργάνου, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθµών µιας 
νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος και για όσο χρόνο διαρκεί η 
παράλειψη. 
 
Άρθρο 81  
 
Τήρηση ειδικών λογαριασµών από Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.      
 
"1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε  
αναγνωρισµένη και νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, λογαριασµό  
κίνησης, µέσω του οποίου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, διενεργούνται κατ΄   
αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων  
τους." 
    
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.27 Ν.Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002 
 
2. Οι Α Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να χορηγούν αντίγραφο 
της κίνησης του παραπάνω λογαριασµού που εκδίδεται από την Τράπεζα, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στο οικείο Ελεγκτικό Συµβούλιο και 
στη Γ.Γ.Α., όταν αυτά ζητηθούν. 
 
*** Με την παρ.2 άρθρ.27 Ν.Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002, 
ορίζεται ότι: 
"Στην παράγραφο 3   του άρθρου 81 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις "στo        
οικείo Ελεγκτικό Συµβούλιο" αντικαθίστανται από τις λέξεις "στην                   
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού". 
 
3. Η άρνηση χορήγησης των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου 
συνεπάγεται, για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση αυτή, την επιβολή προστίµου 
από πεντακόσιες χιλιάδες (500 000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 
δραχµές για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος.  
 
4. Η πληρωµή των εξόδων διενεργείται µε επιταγή. Επιτρέπεται η τήρηση 
λογαριασµού εκτός Τραπέζης µε ανώτατο όριο το ποσό των τεσσάρων 
εκατοµµυρίων (4.000 000) δραχµών σε µηνιαία βάση. Από το λογαριασµό 
αυτόν αντιµετωπίζονται πληρωµές µόνο για δαπάνες τρεχούσης φύσεως. 
 
Άρθρο 82 
 
Επιβολή ποινών 



    
 
Οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81 του παρόντος νόµου   
επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο επιλαµβάνεται   
ύστερα από την υποβολή έκθεσης, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του   
άρθρου 77Α." 
 
***  Το άρθρο 82 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.28 Ν.Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002, 
 
Άρθρο 83 
    
1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύµατα της παραγράφου 1  
του άρθρου 3 του παρόντος, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου  
διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α ή ως διαχειριστή Τ.Α.Α. Η έκπτωση αυτή  
διαπιστώνεται  
µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της  
Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού. 
 
2. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται  
και για τα πρόσωπα που είναι µέλη διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή τους έχει  
ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι µέτοχοι Α.Α.Ε. µε συνολικό ποσοστό  
µεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του µετοχικού της κεφαλαίου. Σε  
περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συµµετοχήs ανήκει σε νοµικό πρόσωπο  
ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής  
κατάστασης βαρύνει τα µέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω  
περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται απαραιτήτως και,  
στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η οποία έχει στην προκειµένη  
περίπτωση όλες τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του αρµόδιου AΑντεισαγγελέα του  
Αρείου Πάγου, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου". 
 
3. Οι Λ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανάληψη των  
καθηκόντων των µελών της διοίκησής τους, υποβάλουν προς την Επιτροπή  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ  
75 Α΄) κάθε µέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται 6n δεν συντρέχει  
στο πρ69ωπό τους κανένα κώλυµα από τα αναφερόµενα στον παρόντα νόµο για τη  
συµµετοχή τους στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή για την ανάθεση σε αυτούς της  
διαχείρισης Τ.Α.Α. και µέσα σε ένα (1) µήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού  
τους µητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των  
µελών της διοίκησης της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., ενώ ισχύει και αναφορικά µε  
πρόσωπα τα οποία µε απόφαση ή µε την ανοχή των ανωτέρω φορέων ή µε  
οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή έργο που σχετίζεται  
µε τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των εν λόγω φορέων στο πλαίσιο  
οποιασδήποτε έννοµης σχέσης ή δηµόσιας εκδήλωσης έστω και εάν αυτή ασκείται  
άτυπα ή περιστασιακά. 
 
4. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77Α του παρόντος,  
η µη υποβολή στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις  
προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή του  
αντιγράφου ποινικού µητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από το  
οικείο διοικητικό αξίωµα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξουσιών. Η  
έκπτωση διαπιστώνεται ή η αποστέρηση επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου  
δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού  
Αθλητισµού. 
 
5. Εάν η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. δεν συµµορφωθεί στην πιο πάνω απόφαση του  
δικαιοδοτικού οργάνου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την  
κοινοποίησή της, η οικεία οµάδα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα µε απόφαση του αρµόδιου  
δικαιοδοτικού οργάνου. 
 
*** Το άρθρο 83 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.29 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
        
Άρθρο 84  
 
Ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή αγώνων             
 
"1. Κάθε αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., έχει το δικαίωµα να επιτρέπει  
έναντι αµοιβής: 
 



α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετάδοση ή την αναµετάδοση, µε οποιαδήποτε  
τεχνική µέθοδο ή µέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύµφωνα  
µε τους οικείους κανονισµούς γηπεδούχος. 
 
β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α΄ αθλητικών  
διοργανώσεων ή στιγµιοτύπων αυτών, µε κάθε µέσο και για οποιονδήποτε υλικό  
φορέα. 
 
γ) Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β΄  
µε µεταβίβαση της κυριότητας, µε εκµίσθωση ή µε δηµόσιο δανεισµό. 
 
Οι ειδικά αναγνωρισµένες αθλητικές οµοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώµατα  
όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών οµάδων και των αγώνων κυπέλλου  
Ελλάδος." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.30 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
2. Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωµατείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο Τ.Α.Α. ή  
αθλητική οµοσπονδία για αγώνες εθνικών οµάδων και κυπέλλου Ελλάδος  
δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης, µε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς,  
αποκλειστικών ή µη αδειών εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην  
παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή  
νοµικά πρόσωπα, των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν µε αποκλειστική άδεια  
εκµετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωµατείου, της Α.Α.Ε., του  
Τ.Α.Α. ή της οµοσπονδίας. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας  
παραγράφου δεσµεύουν το, κατά τους οικείους κανονισµούς, φιλοξενούµενο  
σωµατείο, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α.. 
 
"3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός που αποκτάει δικαιώµατα  
αποκλειστικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες  
παραγράφoυς, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο  
ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.  
2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του Ν. 2684/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄), όπως ισχύουν αυτοί  
κάθε φορά, µαγνητοσκοπηµένα ή µαγνητοφωνηµένα στιγµιότυπα κατ΄ επιλογή του  
αιτούντος, διάρκειας µέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιµοποιηθούν στα  
δελτία ειδήσεων. H αναµετάδοση των στιγµιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε  
ηµέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις µεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεµία επί  
του συνολικού ηµερήσιου προγράµµατος, µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό  
διάστηµα τουλάχιστον µιας ώρας. 
  
["Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούµενου εδαφίου, το Εθνικό Συµβούλιο  
Ραδιοτηλεόρασης µπορεί να επιβάλει, εκτός από τις προβλεπόµενες στην οικεία  
νοµοθεσία διοικητικές κυρώσεις, την κύρωση του αποκλεισµού από την άσκηση  
του δικαιώµατος αναµετάδοσης στιγµιοτύπων για την επόµενη ηµέρα διεξαγωγής  
αγώνων, εφαρµοζοµένης αναλόγως και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.  
2644/1998."] 
 
***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.30 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
***Το εντός "" τελ. εδάφιο της παρ.3 όπως αυτό είχε αντικατασταθεί µε την               
παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.3057/2002 αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω µε 
την παρ.7 του άρθ.22 και καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 29 του  
Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α 178)  
 
4. Οι γηπεδούχοι (Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωµατεία) δικαιούνται να µεταβιβάζουν µε  
ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, στους επαγγελµατικούς συνδέσµους ή στις  
οµοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων  
που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά  
περίπτωση το πρωτάθληµα. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα  
τέσσερα (4) έτη. Αν µεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια, σε επαγγελµατικό σύνδεσµο  
ή οµοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις  
διαχείρισης των δικαιωµάτων µε διάρκεια µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών. 
 
5. Αν έχει συσταθεί στο σωµατείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου,  
Τ.Α.Α., οι πράξεις διαχείρισης που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 4 του  
παρόντος ασκούνται από την επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του Τ.Α.Α.. Σε κάθε  
άλλη περίπτωση ασκούνται από το ∆.Σ. του σωµατείου. 
 
6. Η άδεια µετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων εθνικών οµάδων προτείνεται από  



τις οικείες οµοσπονδίες κατά προτεραιότητα σε τηλεοπτικούς σταθµούς  
πανελλήνιας εµβέλειας ελεύθερης λήψης. Αν η πρόταση της οικείας οµοσπονδίας  
δεν γίνει αποδεκτή από κανένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό  
πανελλήνιας εµβέλειας, ελεύθερης ή µη λήψης, η Ελληνική Ραδιοφωνία και  
Τηλεόραση Α.Ε. υποχρεούται να µεταδώσει τον αγώνα, καταβάλλοντας στην  
οµοσπονδία το σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων της από τη µετάδοση των  
διαφηµιστικών µηνυµάτων που µεταδίδονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, των  
ηµιχρονίων, καθώς και των πέντε πρώτων λεπτών της ώρας (5') που προηγούνται  
της έναρξης και ακολουθούν τη λήξη του αγώνα. 
 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,  
Πολιτισµού και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, µέσα στο πρώτο  
δεκαπενθήµερο του Αυγούστου κάθε έτους, καταρτίζεται κατάλογος διεθνών,  
εθνικών ή τοπικών αθλητικών εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την ελληνική  
κοινωνία. Για τις εκδηλώσεις αυτές εξασφαλίζεται στο κοινό η δυνατότητα  
παρακολούθησής τους από τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης µέσω ολικής ή  
µερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή µερικής αναµετάδοσης. 
 
"8. Από τις αµοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του  
παρόντος άρθρου τις οποίες λαµβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωµατεία ή ποδοσφαιρικές  
ανώνυµες εταιρείες από την εκµετάλλευση των προαναφερόµενων δικαιωµάτων, η  
Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (E.Π.Ο.) λαµβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό  
(5%) και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), αν πρόκειται  
για αµοιβές Π.Α.Ε., λαµβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις  
αντίστοιχες µε τις ανωτέρω αµοιβές που λαµβάνουν αθλητικά σωµατεία καλαθοσφαίρισης ή  
Καλαθοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Οµοσπονδία  
Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαµβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο  
Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αµοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι οµάδες συµµετέχουν  
στην Α 1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαµβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). 
 
Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το  
ραδιοφωνικ6 ή τηλεοπτικό σταθµό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο.,  
Ε.Π.Α.Ε., Ε.Ο.Κ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τα σωµατεία ή  
Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία µε καθεµία από τις καταβολές. Σε  
περίπτωση µη καταβολής των προβλεποµένων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία διοργανώτρια  
αρχή µπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου  
τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων αγώνων. 
 
Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν  
από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε  
εντολές πληρωµής ή δίγραµµες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως  
άκυρα." 
 
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.30 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 8,  
ανατρέχει από 4.1.1999. 
      
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'  
           
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Άρθρο 85  
 
Αθλητής µε αµοιβή - Επαγγελµατίας αθλητής                         
 
1. Αθλητής µε αµοιβή είναι εκείνος που συνδέεται µε αθλητικό σωµατείο 
που διατηρεί Τ.Α.Α. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή 
αθλητικών υπηρεσιών. 
 
2. Επαγγελµατίας αθλητής είναι εκείνος που συνδέεται µε Α.Ε.Ε., µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.  
 
3. Κατ' εξαίρεση, αθλητής µε αµοιβή ή επαγγελµατίας αθλητής ανάλογα, 
είναι και εκείνος ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 94 του 
παρόντος νόµου. 
 
4. Η πιο πάνω σύµβαση εργασίας αθλητή µε αµοιβή ή επαγγελµατία αθλητή 
διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του νόµου 
αυτού. 



 
5. Για την εκπλήρωση των σκοπών των συνδικαλιστικών οργάνων των 
αναφεροµένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αθλητών, κατά 
κλάδο άθλησης, καθιερώνεται ως έσοδό τους, επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε 
ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος που 
ισχύουν για τις αθλητικές οµοσπονδίες. 
 
Άρθρο 86  
 
Τακτικές και έκτακτες παροχές στους αθλητές   
 
1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και λοιπές παροχές οποιασδήποτε µορφής των  
αθλητών µε αµοιβή ή των επαγγελµατιών αθλητών καθορίζονται ελεύθερα µε την  
επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, µε το συµβόλαιο που  
υπογράφεται µεταξύ αυτών και του αθλητικού σωµατείου ή της Α.Α.Ε.. 
 
2. Με τον κανονισµό του άρθρου 87 του παρόντος νόµου καθορίζονται τα  
κατώτατα όρια των τακτικών µηνιαίων αποδοχών των προαναφεροµένων, τα οποία  
σε  
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα από τις εκάστοτε µηνιαίες  
αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. 
 
"3. Έκτακτες παροχές (πριµ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις  
καταβολής τους καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Α.Α.Ε. ή της Επιτροπής  
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του Τ.Α.Α., η οποία λαµβάνεται το αργότερο  
δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθληµάτων και  
κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού και στους  
αθλητές, που ανήκουν στη δύναµή τους. Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης και  
για όσο χρόνο µετά την έναρξη του πρωταθλήµατος διαρκεί αυτή έχει ως  
συνέπεια την αφαίρεση των βαθµών µιας νίκης για κάθε αγώνα της Α.A.E. ή του Τ.Α.Α. Η  
απόφαση λαµβάνεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαµβάνεται  
ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.31 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
4. ∆εν επιτρέπεται η χορήγηση επιπλέον έκτακτων παροχών µετά την έναρξη του  
πρωταθλήµατος. 
 
Κατ' εξαίρεση, οι πιο πάνω έκτακτες παροχές µπορεί να αναπροσαρµόζονται στο  
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της λήξης του πρώτου άρθρου του  
οικείου πρωταθλήµατος και της έναρξης του δεύτερου γύρου, ακολουθουµένης της  
διαδικασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που, κατά παράβαση  
των ανωτέρω, καταβληθεί έκτακτη παροχή για συγκεκριµένο αγώνα, η παροχή αυτή  
θεωρείται νόµιµη, εφόσον αποδεικνύεται ότι προέρχεται από έσοδο της Α.Α.Ε. ή  
του Τ.Α.Α νόµιµα καταχωρηµένου στα βιβλία τους. Η παράβαση της διάταξης του  
προηγούµενου εδαφίου έχει συνέπεια την επιβολή προστίµου διπλάσιου ύψους από  
το ποσό που συνολικά καταβλήθηκε στους αθλητές, ακολουθουµένης της  
διαδικασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 
 
5. Τα χρηµατικά ποσά που συµφωνούνται µεταξύ σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α.  
ή Α.Α.Ε. και αθλητή, υπέρ του τελευταίου, κατά την υπογραφή του συµβολαίου  
καταβάλλονται, εφόσον δεν υπάρχει ευνοϊκότερη για τον αθλητή ρύθµιση, ως  
εξής:  
το ένα τρίτο (1/3) αµέσως µε την υπογραφή του συµβολαίου και τα υπόλοιπα δύο  
τρίτα (2/3) σε ισόποσες ετήσιες δόσεις την 30ή Μαρτίου κάθε έτους. 
 
"6. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά  
µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε εντολές πληρωµής ή δίγραµµες επιταγές." 
 
*** Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.31 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α       
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 87  
 
Κανονισµός σχέσεων σωµατείων και αθλητών 
 
1. Με κοινή συµφωνία του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, της 
οικείας ολοµέλειας των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α. ή, κατά 
περίπτωση, του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου των Α.Α.Ε και του ∆.Σ. 
του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών, καταρτίζεται, 



κανονισµός που ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τις σχέσεις των αθλητών 
µε αµοιβή ή επαγγελµατία αθλητή µε τα αθλητικά σωµατεία ή τις Α.Α.Ε. 
 
  Ειδικότερα στον κανονισµό πρέπει να ρυθµίζονται : 
 
α) οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του αθλητή µε 
αµοιβή ή του επαγγελµατία αθλητή,  
 
β) ο τύπος του συνεπόµενου µεταξύ αθλητή και αθλητικού σωµατείου ή 
Α.Α Ε συµβολαίου, η διαδικασία σύναψής του, καθώς και οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης, διακοπής της λύσης του,  
 
γ) τα κατώτερα όρια και οι κάθε είδους παροχές προς τους αθλητές και 
ο τρόπος καταβολής τους (τακτικές, έκτακτες, επιδόµατα Χριστουγέννων 
και Πάσχα, επίδοµα αδείας, ηµέρα εβδοµαδιαίας ανάπαυσης κ.λπ.),  
 
δ) οι υποχρεώσεις των αθλητών απέναντι στα αθλητικά σωµατεία ή τις 
Α.Α.Ε., καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους,  
 
ε) οι συνέπειες που επέρχονται σε βάρος ερασιτέχνη αθλητή που 
συµπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν 
συµµορφώνεται στην υποχρέωση που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 90,  
 
στ) ο χρόνος ισχύος του κανονισµού, ο οποίος δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος της τριετίας,  
 
ζ) κάθε άλλο συναφές θέµα  
 
Ειδικότερα στην παροχή της ετήσιας άδειας πρέπει να υπάρχει κατά το 
δυνατόν πρόβλεψη ότι αυτή θα είναι συνεχής. 
 
2. Ο κανονισµός της προηγούµενης παραγράφου δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό 
Υπουργού. Τυχόν διαφωνίες µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών επιλύονται µε 
την προαναφερόµενη απόφαση του Υπουργού. Η κανονιστική αρµοδιότητα του 
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των κατά 
τα ανωτέρω διαφωνιών. 
 
3. Οι διατάξεις του κανονισµού του παρόντος µπορεί να καταγγέλλονται 
από τα συµβαλλόµενα µέρη µετά τη συµπλήρωση τριετίας από την έναρξη 
εφαρµογής τους. Η καταγγελία του κανονισµού γίνεται τρεις (3) µήνες 
πριν από τη συµπλήρωση τριετίας. Μέσα σε δύο (2) µήνες από την 
καταγγελία οποιουδήποτε συµβαλλοµένου, τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν 
να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την κατάρτιση νέου κανονισµού. Αν 
παρέλθει η προθεσµία αυτή χωρίς να έχουν υποβληθεί προτάσεις από όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, τότε τον κανονισµό καταρτίζει ο αρµόδιος για τον 
αθλητισµό Υπουργός. 
 
4. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η κατάρτιση, η 
έγκριση και η δηµοσίευση του κανονισµού γίνεται µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 1999 και η ισχύς του αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 
2000-2001. 
 
Αν παρέλθει η πιο πάνω ηµεροµηνία, χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να 
καταρτίσουν τον κανονισµό, αυτός καταρτίζεται από τον αρµόδιο για τον 
αθλητισµό Υπουργό. 
 
Άρθρο 88  
 
Ειδικός κανονισµός         
 
1. Με κοινή συµφωνία του ∆.Σ της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, της 
οικείας ολοµέλειας των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α. ή, κατά 
περίπτωση, του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου των Α.Α.Ε. και του ∆.Σ. 
του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών καταρτίζεται 
κανονισµός, µε τον οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και ο αριθµός κατά 
κατηγορία των αθλητών που έχει δικαίωµα να διατηρεί κάθε Τ.Α.Α. ή 
Α.Α.Ε., οι όροι των εγγραφών και µεταγραφών ή αποδεσµεύσεών τους, ο 
χρόνος διενέργειάς τους, η διαδικασία και τα αρµόδια για την έγκρισή 
τους όργανα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. 



 
2. Ο κανονισµός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. 
 
Τυχόν διαφωνίες µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών επιλύονται µε την 
προαναφερόµενη υπουργική απόφαση. Η κανονιστική αρµοδιότητα του 
Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των κατά τα ανωτέρω διαφωνιών. 
 
 (3. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η κατάρτιση, η 
έγκριση και η δηµοσίευση του κανονισµού γίνεται µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 1999 και η ισχύς του αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 
2000-2001.) 
 
***  Η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  µε την παρ.3 άρθρ.31 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
4. Ειδικά για θέµατα που αφορούν το ποδόσφαιρο, στην Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) συνιστάται µε απόφαση του ∆.Σ. αυτής, 
µε θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, πενταµελές όργανο, συγκροτούµενο από 
έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο., έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού 
Συνδέσµου Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.), έναν (1) 
εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσµου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών 
(Π.Σ.Α.Π.), καθώς και δύο (2) δικαστές µε βαθµό εφέτη της πολιτικής και 
της ποινικής δικαιοσύνης. Το όργανο αυτό θα έχει ως έργο του την 
επίλυση των διαφωνιών που τυχόν θα ανακύπτουν µεταξύ των ενδιαφερόµενων 
µερών κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των κανονισµών του άρθρου 87 και 
του παρόντος του νόµου αυτού. Ως πρόεδρος του οργάνου ορίζεται ο 
αρχαιότερος από τους δύο (2) δικαστές. Οι δύο (2) δικαστές ορίζονται µε 
απόφαση του τριµελούς συµβουλίου διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα 
από αίτηση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.. Τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν το 
όργανο αυτό (λειτουργία, αποζηµίωση των µελών και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια) καθορίζονται µε την ίδια ή άλλη απόφαση του ∆.Σ της 
Ε.Π.Ο.. 
 
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για 
θέµατα που αφορούν την καλαθοσφαίριση, η δε συγκρότηση του αρµόδιου 
πενταµελούς οργάνου γίνεται από την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
(Ε.Ο.Κ.), τον Ελληνικό Σύνδεσµο Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε 
Σ.Α.Κ Ε.), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών 
(Π.Σ.Α.Κ.) και δύο (2) δικαστές. 
 
Άρθρο 89  
 
Ασφάλιση αθλητών µε αµοιβή      
 
"1. Οι αθλητές µε αµοιβή, καθώς και οι επαγγελµατίες αθλητές, υπάγονται στην  
ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύµατος Κoινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι  
εισφορές  
υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τις τακτικές µηνιαίες αποδoχές των  
αθλητών. 
 
Ειδικά για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αντί για τoν κλάδο Υγείας του  
ΙΚΑ., οι αθλητές A.Α.Ε. µπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές  
εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι Α.Α.Ε. κατά  
τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης  
διαπραγµατεύονται µε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι  
επαγγελµατικοί σύνδεσµοι από κοινού µε τους οικείους πανελλήνιους συνδέσµους  
αµειβόµενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ,  
επέρχεται µόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης. 
 
Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού αρχίζει δύο µήνες µετά από τη  
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως." 
 
*** Η παρ.1 τροποποιήθηκε ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.31 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
2. Οι αθλητές, µέλη συνδικαλιστικών ενώσεών τους µπορούν να συνιστούν  
αλληλοβοηθητικά ταµεία, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), σύµφωνα  
µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες για τα αλληλοβοηθητικά ταµεία διατάξεις. 
 
Άρθρο 90  



 
 Χρονική διάρκεια του συµβολαίου     
 
1. Οι αθλητές διακρίνονται σε ερασιτέχνες, αµειβόµενους ή 
επαγγελµατίες. Αθλητής κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δεν επιτρέπεται να 
συνάπτει σύµβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών µε Α.Α Ε. η Τ.Α.Α.. 
 
2. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου αθλητή µε αµοιβή ή επαγγελµατία 
αθλητή δεν επιτρέπεται, µε ποινή ακυρότητας, να είναι µικρότερη από έξι 
(6) µήνες και µεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση η λήξη 
της χρονικής διάρκειας του συµβολαίου πρέπει να συµπίπτει µε την 
τελευταία, πριν από την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου, ηµέρα. 
 
3. Αν η χρονική διάρκεια του αρχικού συµβολαίου είναι µικρότερη από 
πέντε (5) χρόνια, µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 
δικαίωµα µονοµερούς ανανέωσης του συµβολαίου από την Α.Α.Ε. ή το 
Τ.Α.Α., για το µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας χρόνο. Σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά και οι οικονοµικοί όροι 
της ανανέωσης.  
 
4. Οποιαδήποτε συµφωνία αθλητή µε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. είτε για υποχρέωση 
παροχής ανταλλάγµατος εκ µέρους του αθλητή µε τη λήξη του συµβολαίου 
είτε για πρόβλεψη διαδικασίας προσφοράς και αντιπροσφοράς µε τη λήξη 
του συµβολαίου είναι άκυρη. 
 
5. Ερασιτέχνης αθλητής που συµπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της 
ηλικίας του έχει υποχρέωση για υπογραφή συµβολαίου µε την Α.Α.Ε. ή το 
Τ.Α.Α. του σωµατείου το οποίο ανήκει αυτός, εφόσον η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. 
το επιθυµούν. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου αυτού εκτείνεται από 
ένα (1) έως τρία (3) χρόνια και καθορίζεται αποκλειστικά και για µια 
µόνο φορά, από την Α Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. και σε καµία περίπτωση δεν 
δεσµεύει αθλητή που έχει υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της 
ηλικίας του. 
 "Επιτρέπεται συµφωνία των συµβαλλοµένων κατά την υπογραφή του συµβολαίου για  
διάρκεια αυτού όχι µεγαλύτερη των τριών (3) ετών."  
Σε περίπτωση που ο ερασιτέχνης αθλητής 
δεν συµµορφωθεί προς την ανωτέρω υποχρέωσή του για παραµονή του στην 
Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια ως αµειβόµενου ή 
επαγγελµατία, εφαρµόζονται σε βάρος του οι συνέπειες που προβλέπονται 
στον κανονισµό που καταρτίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 87. 
 
*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.31 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004 
 
6. Σε περίπτωση που ο ερασιτέχνης αθλητής συµπληρώσει το δέκατο όγδοο 
(18ο) έτος της ηλικίας του, αν η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. του σωµατείου στο 
οποίο αυτός ανήκει δεν επιθυµεί να τον εντάξει στη δύναµή του ως 
επαγγελµατία ή αµειβόµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου, τότε αυτός καθίσταται ελεύθερος να εγγραφεί σε Α.Α.Ε. ή 
Τ.Α.Α.. 
 
7. Αθλητής που ανήκει σε Α.Α.Ε. ή σε σωµατείο που διατηρεί Τ.Α.Α. και 
µεταγράφεται σε οµάδα του εξωτερικού, υπογράφοντας σύµβαση παροχής 
αθλητικών υπηρεσιών, χωρίς τη συναίνεση της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. από τα 
οποία προέρχεται, πριν από τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) 
έτους της ηλικίας του ή πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της 
δέσµευσής του σε αυτό, αν είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν µπορεί 
να µεταγραφεί σε άλλο σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στην Ελλάδα, αλλά 
εντάσσεται στην Α.Α.Ε. ή στο Τ.Α.Α. που ανήκε, είναι δε υποχρεωµένος, 
έστω και αν έχει ηλικία µεγαλύτερη του εικοστού πρώτου (21ου) έτους, να 
εκπληρώσει προς αυτό τις υποχρεώσεις που είχε κατά το χρόνο που 
µεταγράφηκε στην οµάδα του εξωτερικού. 
 
Ειδικά για το ποδόσφαιρο, οι σχέσεις µεταξύ των Π.Α.Ε. που διατηρούν 
Τµήµατα Εκπαιδευοµένων Ποδοσφαιριστών (Αθλητικές Ακαδηµίες) και των 
εκπαιδευόµενων ποδοσφαιριστών τους καθορίζονται ως ακολούθως : 
 
α) Οι εκπαιδευόµενοι ποδοσφαιριστές καθ' όλη τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους δεν µπορούν να εγγραφούν ή να µεταγραφούν ως 
επαγγελµατίες ή αµειβόµενοι ή ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές σε οποιοδήποτε 
σωµατείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, χωρίς τη συγκατάθεση της Π.Α.Ε. 



στην οποία ανήκουν. Στην Ε.Π.Ο. δεν επιτρέπεται να εγκρίνει τέτοιες 
εγγραφές ή µεταγραφές ούτε να εκδίδει το τυχόν απαιτούµενο διεθνές 
πιστοποιητικό (µπλε κάρτα). 
 
β) Οι ως άνω ποδοσφαιριστές µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας τους έχουν υποχρέωση για υπογραφή ειδικού συµβολαίου πενταετούς 
διάρκειας, εφόσον η Π.Α.Ε. το επιθυµεί. ∆ιαφορετικά καθίστανται 
ελεύθεροι. Τα δύο πρώτα έτη του πενταετούς συµβολαίου αποτελούν περίοδο 
δοκιµαστικής υπηρεσίας. Με τη λήξη της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας η 
Π.Α.Ε. δικαιούται να λύσει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν το σχετικό 
συµβόλαιο, οπότε ο ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος. 
 
γ) Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές παροχές οποιασδήποτε µορφής των 
ως άνω ποδοσφαιριστών καθορίζονται από την Π.Α.Ε., το ύψος όµως των 
τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των 
κατώτατων ορίων που καθορίζονται από τον ειδικό κανονισµό του άρθρου 87 
του νόµου αυτού. 
 
8. Οι αθλητές του σωµατείου που ιδρύει Τ.Α.Α. έχουν υποχρέωση 
υπογραφής συµβολαίου µε το Τ.Α Α., χρονικής διάρκειας που καθορίζεται 
µε τον κανονισµό που καταρτίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 87.  
 
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον 
αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, 
του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και των οικείων συνδικαλιστικών 
οργάνων επαγγελµατιών αθλητών και προπονητών ανάλογα, καθορίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλµατος των προσώπων που 
διαµεσολαβούν στην κατάρτιση των συµβολαίων µεταξύ επαγγελµατιών 
αθλητών ή αθλητών µε αµοιβή ή προπονητών και των Α.Α.Ε. ή Τ.Α Α. κατά 
περίπτωση. 
 
Άρθρο 91  
 
Απαγόρευση πρόωρων διαπραγµατεύσεων   
 
1. Εκτός της µεταγραφικής περιόδου τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. δεν έχουν 
δικαίωµα να διαπραγµατεύονται άµεσα ή έµµεσα µε αθλητή που ανήκει σε 
άλλο Τ.Α.Α. η Α.Α Ε. µε σκοπό τη µεταγραφή του, εκτός αν οι κανονισµοί 
των διεθνών οµοσπονδιών του οικείου αθλήµατος προβλέπουν διαφορετικά. 
 
2. Οι παραβάτες τιµωρούνται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για τη δυσφήµιση του αθλήµατος διατάξεις. 
καθώς και µε στέρηση του δικαιώµατος να αποκτήσουν τον κατά την 
προηγούµενη παράγραφο αθλητή για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. 
    
Άρθρο 92  
 
Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συµφωνητικών µεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή 
 
Οποιαδήποτε γραπτή συµφωνία, µεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή, η 
οποία συνάπτεται πριν από τη µεταγραφική περίοδο, για παροχή από αυτόν 
υπηρεσιών, είναι άκυρη, ακόµη και αν πρόκειται για ανανέωση συµβολαίου 
αθλητή που ανήκει στη δύναµη του Τ.Α.Α ή της Α.Α.Ε.. 
 
Άρθρο 93 
    
Απαγόρευση µεταγραφών 
    
1. Τα σωµατεία που διατηρούν Τ.Α.Α. και οι Α.ΑΕ. που δεν έχουν εκπληρώσει  
τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωµα να  
αποκτούν αθλητές κατά τη διάρκεια της µεταγραφικής περιόδου. Η εκπλήρωση των  
πιο πάνω υποχρεώσεων αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό φορολογικής και  
ασφαλιστικής ενηµερότητας, που πρέπει να κατατίθεται στην Επιτροπή  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού πριν από την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου. Η  
παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της  
µεταγραφής και την αντικανονικότητα της συµµετοχής του αθλητή στους αγώνες.  
∆εν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η αποζηµίωση του αθλητή που δεν  
µεταγράφεται κανονικά, για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Η αντικανονικότητα  
της συµµετοχής αθλητή σε αγώνα εξετάζεται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο  
κατόπιν ενστάσεως ή αυτεπάγγελτα, ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης  
του επαγγελµατικού συνδέσµου, ή κατά περίπτωση, της ολοµέλειας των Τ.Α.Α ή  



κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. 
 
2. Σύναψη συµβολαίου µε αθλητή ή προπονητή είναι άκυρη, εφόσoν οι  
προβλεπόµενες σε αυτό ετήσιες αµοιβές, παροχές και λοιπές καταβολές  
προκαλούν  
υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο,  
κατ' άρθρο 78 παράγραφος 1 του παρόντος, oπότε, σε µια παρόµοια περίπτωση,  
επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου." 
 
***  Το άρθρο 93  τροποποιήθηκε ως άνω  µε το άρθρ.32 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
      
Άρθρο 94  
 
∆ιαδικασία λύσης συµβολαίου σε περίπτωση υποβιβασµού οµάδας 
 
1. Σε περίπτωση υποβιβασµού οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σε ερασιτεχνική 
κατηγορία πρωταθλήµατος, η σύµβαση µε τον αθλητή λύεται, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, αζηµίως και για τα δύo 
µέρη. 
 
2. Σε περίπτωση που το συµβόλαιο του αθλητή µε την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. 
που υποβιβάζεται δεν έχει λήξει, το ιδρυτικό σωµατείο επιτρέπεται να 
διατηρήσει τον αθλητή στη δύναµή του είτε µέχρι τη λήξη του συµβολαίου, 
αν αυτό λήγει µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την επικύρωση 
της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος είτε µέχρι ένα (1) ενός από την 
παραπάνω επικύρωση, αν η διάρκεια του συµβολαίου υπερβαίνει το ένα (1) 
έτος, από αυτήν. Εφόσον το σωµατείο διατηρήσει τον αθλητή στη δύναµή 
του, για τις σχέσεις του αθλητή µε το σωµατείο εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του κεφαλαίου αυτού. 
 
Άρθρο 95 
    
Επιτροπές Επίλυσης Oικονοµικών ∆ιαφορών 
    
1. Οι οικoνoµικές διαφορές που προκύπτουν από τις συµβάσεις µεταξύ αθλητών ή  
προπoνητών και Α.Α.Ε. ή αθλητικών σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α., εάν δεν  
ορίζεται διαφορετικά µε ρητό όρο της σχετικής σύµβασης, επιλύονται  
διαιτητικά από τις επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών. 
 
2. Οι επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών του παρόντος άρθρου είναι  
όργανα µόνιµης διαρκούς διαιτησίας σε πρώτο και δεύτερο βαθµό που  
συνιστώνται  
και διέπονται από τα προβλεπόµενα στον κανονισµό του άρθρου 87 του παρόντος.  
Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε πρώτο βαθµό στις επαγγελµατικές ενώσεις  
ή στις ολοµέλειες τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών του οικείου κλάδου άθλησης, µε  
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου τους µε διετή θητεία και µε κύρια  
αρµοδιότητα την επίλυση των προεχόντως αθλητικών διαφορών που προκύπτουν από  
τα συµβόλαια µεταξύ αθλητών ή προπονητών και Α.Α.Ε. ή αθλητικών σωµατείων  
που διατηρούν Τ.Α.Α., όπως τη διακοπή ή λύση του συµβολαίου. Όταν δεν λειτουργεί  
ολοµέλεια Τ.Α.Α. ή αυτή αδυνατεί να τη συγκροτήσει µέσα σε ένα µήνα από την  
έναρξη του πρωταθλήµατος, η αντίστοιχη επιτροπή συγκροτείται σε κάθε  
περίπτωση χωρίς άλλη καθυστέρηση στην οµοσπονδία του αθλήµατος. Οι  
δευτεροβάθµιες επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών συγκροτούνται στις  
οµοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης, µε διετή θητεία, µε απόφαση του  
διοικητικού τους συµβουλίου, και έχουν ως έργο τη σε δεύτερο βαθµό κρίση των  
αποφάσεων των πρωτοβάθµιων επιτροπών επίλυσης οικονοµικών διαφορών του  
οικείου κλάδου άθλησης. 
 
 "3. Οι πρωτοβάθµιες επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών αποτελούνται  
από πέντε µέλη ως ακολούθως: 
 
α. Από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, ως  
Πρόεδρο του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής  
∆ικαιοσύνης, ως µέλη, που κληρώνονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον  
Οργανισµό ∆ικαστηρίων από τριπλάσιο αριθµό δικαστών, οριζόµενο µε απόφαση του  
Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτηµα  
της επαγγελµατικής ένωσης ή της ολοµέλειας τµηµάτων αµειβόµενων αθλητών ή,  
όπου δεν λειτουργεί ολοµέλεια τµηµάτων αµειβόµενων αθλητών, της οµοσπονδίας  
του αθλήµατος, κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών µελών  
κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας (1) Πρωτοδίκης, ως  



αναπληρωτές. Για τον ορισµό λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η  
γνώση και η εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού. 
 
β. Από ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου του οικείου επαγγελµατικού  
συνδέσµου ή της οικείας ολοµέλειας των τµηµάτων αµειβόµενων αθλητών ή, άλλως,  
του διοικητικού συµβουλίου της οικείας οµοσπονδίας, κατά προτίµηση νοµικό, µε  
τον αναπληρωτή του, οριζόµενο κατά περίπτωση µε απόφαση του οικείου  
διοικητικού συµβουλίου. 
 
γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτωση των προπονητών. κατά  
προτίµηση νοµικό, µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο ύστερα από πρόταση του  
διοικητικού συµβουλίου του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου αθλητών ή  
προπονητών." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.13 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"4. Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών αποτελούνται  
από πέντε µέλη ως ακολούθως: 
 
α. Από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, ως  
Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, ως µέλη. Οι  
δικαστές αυτοί κληρώνονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισµό  
∆ικαστηρίων από τριπλάσιο αριθµό δικαστών, οριζόµενο µε απόφαση του Προέδρου  
του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτηµα του  
∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία. των τακτικών  
µελών κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και ένας (1) Εφέτης, ως  
αναπληρωτές. Για τον ορισµό λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η  
γνώση και η εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού. 
 
β. Από ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου της οικείας οµοσπονδίας, µε τον  
αναπληρωτή του, κατά προτίµηση νοµικό, που ορίζονται µε απόφαση του οικείου  
διοικητικού συµβουλίου. 
 
γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά  
προτίµηση νοµικό, µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο ύστερα από πρόταση του  
διοικητικού συµβουλίου του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου αθλητών ή  
προπονητών." 
 
*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.13 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
5. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων επιτροπών δεν είναι προσωρινά εκτελεστές,  
η έφεση δε κατά αυτών ασκείται ενώπιον των οικείων δευτεροβάθµιων επιτροπών  
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 
 
Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών εκδίδονται υποχρεωτικά µέσα σε είκοσι  
(20) ηµέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης. 
 
6. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθµιων επιτροπών επίλυσης οικονοµικών διαφορών,  
καθώς και αυτές των πρωτοβάθµιων επιτροπών µετά την άπρακτη πάροδο της  
οριζόµενης στην παράγραφο 5 του παρόντος προθεσµίας, αποτελούν δεδικασµένο  
και είναι τίτλοι εκτελεστοί κατά την έννοια του άρθρου 904 παράγραφος 2  
περίπτωση β΄ του Κ.Πολ.∆. 
 
(7. Οι δικηγόροι που ορίζονται ως µέλη των παραπάνω επιτροπών πρέπει: 
α) να έχουν ειδική εµπειρία και γνώση στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο. 
β) να µην είναι µέτοχοι ή µέλη ∆.Σ. αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή  
διευθύνοντες σύµβουλοι αυτής ή µέλη αθλητικών σωµατείων που διατηρούν τµήµα  
αµειβoµένων αθλητών. 
γ) να µην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1  
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου). 
 
(8. Ο κάθε δικηγόρος, προκειµένου να ορισθεί ως µέλος των πιο πάνω  
επιτροπών, οφείλει, µε ποινή ακυρότητας του διορισµού του, να υποβάλει στον οικείο  
επαγγελµατικό σύνδεσµο ή στην ολοµέλεια των τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών ή,  
κατά περίπτωση, στην οµοσπονδία: 
α) βιoγραφικό σηµείωµα, από το οποίο να αποδεικνύεται η ειδική εµπειρία και  
γνώση του στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο, 
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται  
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις β΄ και γ΄  



της προηγούµενης παραγράφου κωλύµατα. 
(9. Στα µέλη των πιo πάνω επιτροπών, στους αναπληρωτές τους, καθώς και στους  
γραµµατείς καταβάλλεται ειδική µηναία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας  
καθορίζεται από το ∆.Σ. της οικείας επαγγελµατικής ένωσης ή της ολοµέλειας,  
των Τ.Α.Α., ή άλλως, της οικείας οµοσπoνδίας για την πρωτοβάθµια επιτροπή και  
της οικείας οµοσπονδίας για τη δευτεροβάθµια επιτροπή, τον προϋπολογισµό των  
oποίων βαρύνει αντίστοιχα η σχετική δαπάνη.)" 
 
*** Η παρ.7,8 και 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε την παρ.3 άρθρ.13 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 23 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,ορίζεται          
ότι: 
"Με τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει η θητεία των µελών των δικαιοδοτικών  
οργάνων και επιτροπών των άρθρων 41Α, 95,119 και 1278 του ν. 2725/1999, όπως  
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, τα οποία παραµένουν στη θέση τους  
µέχρι τη νέα συγκρότηση των οργάνων αυτών, η οποία πρέπει να γίνει το  
αργότερο έως την 15.10.2004. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του  
όρθρου 14 του νόµου αυτού, η στέγαση, η λειτουργία και αµοιβή των ως άνω  
οργάνων και επιτροπών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείµενες γι' αυτό  
διατάξεις". 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 
 
Άρθρο 96  
 
Σύσταση 
 
1. Σε όσες αθλητικές οµοσπονδίες διεξάγεται επαγγελµατικό πρωτάθληµα 
µε τη συµµετοχή Α.Α.Ε., µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση 
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από εισηγήσεις της 
ολοµέλειας Α.Α.Ε. και της αθλητικής οµοσπονδίας, συνιστώνται 
επαγγελµατικοί σύνδεσµοι, µε µέλη αποκλειστικά τις Α.Ε.Ε. που 
συµµετέχουν στο πρωτάθληµα αυτό. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα 
ρυθµίζονται τα κάθε είδους οργανωτικό και λειτουργικό θέµατα των 
συνδέσµων. 
 
2. Οι σύνδεσµοι της προηγούµενης παραγράφου έχουν νοµική 
προσωπικότητα και απολαµβάνουν διοικητικής και διαχειριστικής 
αυτοτέλειας, ως προς την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία, σε 
σχέση µε την οικεία αθλητική οµοσπονδία, της οποίας αποτελούν µέλη. 
 
3. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. κάθε επαγγελµατικού συνδέσµου εκπροσωπεί το 
σύνδεσµο στο ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, καταλαµβάνοντας 
αυτοδικαίως τη θέση του πρώτου (Α') αντιπροέδρου. 
 
4. Τα καταστατικά και οι κανονισµοί των επαγγελµατικών συνδέσµων 
ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση αυτών και υπόκεινται σε έλεγχο 
νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, ύστερα από γνώµη 
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του άρθρου 27. 
 
5. Στην αρµοδιότητα των επαγγελµατικών συνδέσµων ανήκει: 
 
α) η διοίκηση και η διαχείριση του οικείου επαγγελµατικού 
πρωταθλήµατος µέσα στο πλαίσιο των νόµων του κράτους, του καταστατικού, 
των κανονισµών, των αποφάσεων και των σκοπών της αντίστοιχης αθλητικής 
οµοσπονδίας και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της 
οµοσπονδίας. 
 
β) η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων που τους ανατίθενται από την 
αντίστοιχη αθλητική οµοσπονδία και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος 
ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην 
αρµοδιότητα άλλου οργάνου,  
 
γ) η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων,  
 
δ) κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται σε αυτούς από τις οικείες αθλητικές 
οµοσπονδίες ή από ειδικές διατάξεις κανονιστικών γενικά πράξεων. 



 
6. Οι διατάξεις του άρθρου 83 εφαρµόζονται και για τα µέλη των ∆.Σ. 
των επαγγελµατικών συνδέσµων. 
 
"7. Η θητεία των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των επαγγελµατικών συνδέσµων  
είναι διετής. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλια επαγγελµατικών συνδέσµων που έχουν υπερβεί το όριο της  
προβλεπόµενης θητείας των δύο (2) ετών διεξάγουν αρχαιρεσίες για την εκλογή  
νέου διοικητικού συµβουλίου, εντός µηνός από την 1.1.2005. 
 
*** Η παρ.7 προστέθηκε µε την παρ.1  άρθρ.289 Ν.3262/2004, 
ΦΕΚ Α 173/15.9.2004 
 
Άρθρο 97  
 
Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών   
 
"1. Η "Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών" (Ε.Π.Α.Ε.), νοµικό πρόσωπο  
ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε µε το Ν. 879/1979 (ΦΕΚ 56 Α΄) µε έδρα την  
Αθήνα και λειτούργησε ακολούθως κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 8  
του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α΄) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 και  
επόµενα του Αστικού Κώδικα, διατηρεί την επωνυµία "Ένωση Ποδοσφαιρικών  
Ανωνύµων Eταιριών" (Ε.Π.Α.Ε.) και αποτελεί τον επαγγελµατικό σύνδεσµο των  
Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών (Π.Α.Ε:). Για τις σχέσεις της µε το  
εξωτερικό υποχρεούται να χρησιµοποιεί σαν πρώτο συνθετικό της ονοµασίας της τη λέξη  
"Ελληνική" στην αντίστοιχη γλώσσα. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται η λέξη  
ΕΣΑΠΕ, αντικαθίσταται από τη λέξη Ε.Π.Α.Ε." 
 
*** Η παρ.1 τροποποιήθηκε ως άνω µε το άρθρ.33 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
2. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι τακτικό µέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας  
(Ε.Π.Ο.). 
 
3. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε., ως τακτικό µέλος της Ε.Π.Ο., έχει τα δικαιώµατα και τις  
υποχρεώσεις που έχουν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωµατείων, µέλη της Ε.Π.Ο.. 
 
Άρθρο 98  
 
Σκοποί του Ε.Σ.Α.Π.Ε.            
 
1. Σκοποί του Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι: 
 
α) η διοίκηση και η διαχείριση του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου µέσα 
στο πλαίσιο των νόµων του κράτους, του καταστατικού, των κανονισµών, 
των αποφάσεων και των σκοπών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας 
(Ε.Π.Ο.). 
 
β) η οργάνωση και η διεξαγωγή των επαγγελµατικών ποδοσφαιρικών 
πρωταθληµάτων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, τους σκοπούς και τις 
αποφάσεις της Ε.Π.Ο., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το 
καταστατικό της, καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύπτει 
από τη διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθληµάτων αυτών και δεν υπάγεται  
στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου,  
 
γ) η εκπροσώπηση των Π.Α.Ε. στις σχέσεις τους µε την Ε.Π.Ο. ή 
τρίτους, η αντιµετώπιση ασφαλιστικής φύσης ζητηµάτων, η συµµετοχή στον 
καθορισµό των γενικών όρων της σύµβασης παροχής υπηρεσιών επαγγελµατία 
ποδοσφαιριστή προς Π.Α.Ε., µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ε.Π.Ο. 
για την τήρηση του µητρώου επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και την έκδοση 
του δελτίου αναγνώρισής τους,  
 
δ) η διαχείριση δικαιωµάτων διαφηµιστικής εκµετάλλευσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του που εντάσσονται στην εκπλήρωση των σκοπών του και η 
προστασία και η προαγωγή κάθε συλλογικού συµφέροντος των µελών του µε 
κάθε νόµιµο τρόπο µε την, ύστερα από εντολή των Π.Α.Ε., εκπροσώπησή 
τους στη σύναψη συµφωνιών για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις αγώνων ή 
στιγµιοτύπων τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 84,  
 
ε) η αντιµετώπιση κάθε άλλου ζητήµατος αναγκαίου για την προαγωγή και 



την ανάπτυξη του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου της Χώρας. 
 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 2. οι 
κανονισµοί που καταρτίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του 
Ε.Σ.Α.Π.Ε. ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των µελών του και 
υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό 
Υπουργό, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27. 
 
Άρθρο 99  
    
Μέλη του Ε.Σ.Α.Π.Ε.           
 
«1. Μέλη της Ε.Π.Α.Ε. καθίστανται οι Π.Α.Ε. και τα Τ.Α.Π. που έχουν δικαίωµα  
συµµετοχής στα Ποδοσφαιρικά Πρωταθλήµατα Α', Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας.» 
 
***Η εντός " " παρ.1 τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε ως άνω  
µε το εδ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
 
2. Τα µέλη του Ε.Σ.Α.Π.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα  : 
 
α) τακτικά µέλη είναι οι Π.A.E. που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα της 
Α' και Β' εθνικής κατηγορίας,  
 
β) «Πάρεδρα µέλη είναι οι Π.Α.Ε. και τα Τ.Α.Π. που συµµετέχουν στο  
πρωτάθληµα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας.» 
 
***Η εντός " " παρ.2β τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε  
ως άνω µε το εδ.β΄ της παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.3259/ 
2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
 
Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης των επαγγελµατικών ποδοσφαιρικών 
πρωταθληµάτων, η τυχόν διάκριση και ο καθορισµός σε τακτικό και πάρεδρα 
µέλη γίνεται µε τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό του Ε.Σ.Α.Π.Ε..  
 
3. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρεται ο όρος "µέλη του 
Ε.Σ.Α.Π.Ε." νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα µέλη. 
 
4. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής µέλους του 
Ε.Σ.Α.Π.Ε., καθώς και τα απαιτούµενα για την εγγραφή δικαιολογητικά, 
καθορίζονται µε κανονισµό, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 98. 
 
5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του µέλους του Ε.Σ.Α.Π.Ε. οι Π.Α.Ε. που 
υποβιβάζονται από την κατώτερη κατηγορία του επαγγελµατικού 
πρωταθλήµατος σε κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για 
οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα πρωταθλήµατα 
αρµοδιότητας του Ε.Σ.Α.Π.Ε.. 
 
Άρθρο 100 
 
Πόροι της Ε.Π.Α.Ε. 
 
Πόροι της Ε.Π.Α.Ε. είναι: 
 
α) οι πρόσοδοι από την περιουσία της, 
 
β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές  
και κληροδοσίες προς αυτήν, 
 
γ) τα ποσά από τα χρηµατικά πρόστιµα και τα παράβολα συµµετοχής των Π.Α.Ε.  
στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν, 
 
δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτήν,  
καθοριζόµενο µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ε) τα έσοδα από τις  
εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών οµάδων που συγκροτεί, 
 
στ) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από τις εισπράξεις, λόγω µετάδοσης ή  
αναµετάδοσης από την τηλεόραση οποιουδήποτε αγώνα της αρµοδιότητάς του,  
σύµφωνα µε το άρθρο 84 του παρόντος, 
 



ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την  
εκπλήρωση των σκοπών της ή πρoβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 
 
*** Το άρθρο 100 τροποποιήθηκε ως άνω  µε το άρθρ.34 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 101  
 
Όργανα του Ε.Σ.Α.Π.Ε. - Εξουσιοδοτήσεις               
 
1. Όργανο του Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι η γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συµβούλιο και όσα προβλέπονται από το καταστατικό του. 
 
2. Με ειδικό κανονισµό που ψηφίζει η Γ.Σ. του Ε.Σ.Α.Π.Ε. 
καθορίζονται : 
 
α) η οργανωτική διάρθρωση, η οικονοµική διαχείριση και ο τρόπος 
λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Π.Ε.,  
 
β) οι όροι που διέπουν την πρόσληψη και κατάσταση του κάθε είδους 
προσωπικού του Ε.Σ.Α.Π.Ε., καθώς και οι αποδοχές και οι αποζηµιώσεις 
του,  
 
γ) ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Σ.Α.Π.Ε.,  
 
δ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του 
Ε.Σ.Α.Π.Ε. και των οργάνων του. 
 
Ο ανωτέρω κανονισµός υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο 
για τον αθλητισµό Υπουργό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 27. 
 
"3. Η Ε.Π.Α.Ε. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. και µε τέσσερα (4) ακόµα  
µέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση αυτής και έχουν θητεία ίση µε αυτή  
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Α.Ε.. 
 
Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι της Ε.Π.Α.Ε., που  
µετέχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο..  
Για τους αντιπροσώπους της Ε.Π.Α.Ε. εφαρµόζεται αναλογικά η ποσόστωση των  
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του όρθρου 24, όπως αυτό συµπληρώνεται µε  
τον παρόντα νόµο. 
 
 Η Ε.Π.Ο. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. µε ένα (1) µέλος του ∆.Σ.  
αυτής." 
 
*** Η παρ.3,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρ.35 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.29 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
Άρθρο 102  
 
Ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ  
Υποχρεώσεις Ε.Σ.Α.Π.Ε. και Π.Α.Ε.  
 
"1. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. καταβάλλει στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. και στις Π.Α.Ε.  
ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα ακαθόριστα έσοδα, αφαιρουµένων των  
δικαιωµάτων των πρακτόρων, των δελτίων ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Το ποσοστό αυτό  
καταβάλλεται άπαξ µηνιαίως από την Ο.Π.Α.Π. ΑΕ. στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε.  
και µέσω αυτής στις Π.Α.Ε. και κατανέµεται ως εξής: 
 
α) 1,5 στην Ε.Π.Ο., β) 2% στην Ε.Π.Α.Ε. γ) 3,5% στις Π.Α.Ε. Α΄ εθνικής  
κατηγορίας δ) 2,5% στις Π.Α.Ε. Β΄ εθνικής κατηγορίας ε) 2,5% στις Π.A.Ε. Γ΄  
εθνικής κατηγορίας. 
 
Το ποσό που αναλογεί σε κάθε κατηγορία διανέµεται κατ' ισοµοιρίαν στις  
Π.Α.Ε. της κατηγορίας αυτής. 
 
Η Ε.Π.Α.Ε. αποδίδει σης Π.Α.Ε. τα ποσά που τους αναλογούν εντός δέκα ηµεερών  
από την ως άνω προς αυτή καταβολή. Η Ε.Π.Α.Ε. µπορεί να συµψηφίσει τυχόν  
υποχρεώσεις των ΠΑΕ, προς αυτήν από το ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση που η  
Ε.Π.Α.Ε. δεν αποδώσει σε κάποια Π.Α.Ε. τα παραπάνω ποσά στην προαναφερόµενη  



προθεσµία χωρίς νόµιµη αιτία, η συγκεκριµένη αιτία δικαιούται να ζητήσει από  
την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. να της καταβάλλεται απευθείας το ποσό που κατά τα ανωτέρω  
της αναλογεί. 
 
2. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού και απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία Kοινοιείται την Ε.Π.Α.Ε. και στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε,  
σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόµου η καταβολή του  
αναλογούντος ποσοστού στην Ε.Π.Α.Ε. ή σε συγκεκριµένη Π.Α.Ε. διακόπτεται  
υποχρεωτικά ή περικόπτεται εν όλω ή εν µέρει. Με την ίδια απόφαση  
καθορίζεται  
ο τρόπος διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από τη διακοπή ή την περικοπή  
αυτήν. 
 
∆ιακοπή της καταβολής των ως άνω ποσών αποφασίζεται υποχρεωτικά όταν µια  
Α.Α.Ε.: 
 
α) Παρέλειψε να δηµοσιεύσει εµπρόθεσµα τις ετήσιες οικονοµικές της  
καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43β του ΚΝ. 2190/1920 και  
να  
τις υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή 
 
β) παρέλειψε να υποβάλει εµπρόθεσµα στην ίδια ως άνω υπηρεσία την απόφαση  
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της για την έγκριση των ετήσιων  
οικονοµικών της καταστάσεων ή 
 
γ) δεν έχει "νόµιµη διοίκηση" 
 
*** Οι παρ.1 και 2 τροποποιήθηκαν ως άνω µε το άρθρ.36 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
3. Η κατά την παρ. 1 επιχορήγηση ισχύει µόνο για τις περιπτώσεις στις  
οποίες συµπεριλαµβάνονται στα δελτία ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αγώνες µεταξύ Π.Α.Ε., που  
συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα του ελληνικού επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. Σε  
κάθε άλλη περίπτωση, το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται ως έσοδο στη Γ.Γ.Α. και  
µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού διατίθεται για την  
ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. 
 
4. Από την έναρξη των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου Α' και Β'  
εθνικής κατηγορίας της περιόδου 19992000, όλοι οι αγώνες διεξάγονται την  
ίδια  
ηµέρα της εβδοµάδας, πλην δύο, οι οποίοι µπορεί να διεξάγονται διαφορετική  
ηµέρα. 
 
5. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. και κάθε Π.Α.Ε. υποχρεούνται να διαθέτουν το πρόγραµµα  
αγώνων των πρωταθληµάτων επαγγελµατικού ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών,  
προκειµένου ο Ο.Π.Α.Π. να τους συµπεριλαµβάνει στα δελτία ΠΡΟΠΟ ή ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ  
ή στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης. 
 
6. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ο.Π.Α.Π. το  
πρόγραµµα αγώνων των πρωταθληµάτων επαγγελµατικού ποδοσφαίρου όλων των  
κατηγοριών, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από την κλήρωση των αγώνων  
κάθε κατηγορίας, προκειµένου ο Ο.Π.Α.Π. να προβαίνει έγκαιρα στο σχεδιασµό  
και την κατάρτιση των δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και των δελτίων στοιχηµάτων  
προκαθορισµένης ή µη απόδοσης. 
 
7. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ο.Π.Α.Π. κάθε  
αλλαγή του προγράµµατος αγώνων των πρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών του  
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την  
καθορισµένη ηµεροµηνία τέλεσής τους, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται για  
λόγους δηµόσιας τάξης ή για την εξυπηρέτηση των διεθνών υποχρεώσεων των  
οµάδων. 
 
8. Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης έκτακτων δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ή  
δελτίων στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης, ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. υποχρεούται  
να προγραµµατίζει και ηµέρα Τετάρτη τη διεξαγωγή των αγώνων του  
επαγγελµατικού πρωταθλήµατος της Γ' εθνικής κατηγορίας και, σε περίπτωση  
αναδιάρθρωσης, της κατώτερης κατηγορίας επαγγελµατικού πρωταθλήµατος. Επίσης  
υποχρεούται να καθορίζει το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής του παραπάνω  
πρωταθλήµατος µέχρι το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου. 
 
9. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 4. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου  



αυτού συνεπάγεται την περικοπή του ποσού µε το οποίο επιχορηγείται ο Ε.Σ.Α.Π.Ε.  
και η κάθε Π.Α.Ε. για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Με απόφαση του αρµόδιου για  
τον αθλητισµό Υπουργού επιβάλλεται στον Ε.Σ.Α.Π.Ε. και πρόστιµο πενήντα  
εκατοµµυρίων (50.000.000) έως εκατόν πενήντα εκατοµµυρίων (150.000.000)  
δραχµών για κάθε παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων. 
 
10. Όταν ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. ή οι Π.A.E. παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων  
4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, µε  
απόφασή του, µπορεί να απαγορεύσει την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων των  
επαγγελµατικών κατηγοριών σε εθνικά, δηµοτικά ή κοινοτικά στάδια. Η, παρά  
την απαγόρευση, παραχώρηση των πιο πάνω σταδίων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα  
για τα µέλη της διοίκησής τους. 
 
11. Η διάθεση του προγράµµατος αγώνων εκ µέρους του Ε.Σ.Α.Π.Ε. και καθεµιάς  
Π.A.E. ξεχωριστά δεν θεµελιώνει αξίωση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. ή των Π.Α.Ε. για  
αµοιβή ή αποζηµίωση οποιασδήποτε φύσης. 
 
Άρθρο 103  
 
Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών  
 
1. Ο "Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών" 
(Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), όπως µετονοµάσθηκε µε το π.δ. 207/1997 (ΦΕΚ 163 Α) η 
"Ένωση Σωµατείων Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών" (Ε.Σ.Α.Κ.), που είχε 
ιδρυθεί µε το ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α), είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα. 
 
2. Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι τακτικό µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.). 
 
3. Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ως τακτικό µέλος της Ε.Ο.Κ., έχει τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις που έχουν τα τακτικά µέλη της Ε.Ο.Κ.. 
 
Άρθρο 104  
 
Σκοποί του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.        
 
1. Σκοποί του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι : 
 
α) η διοίκηση και η διαχείριση της επαγγελµατικής καλαθοσφαίρισης 
µέσα στο πλαίσιο των νόµων του κράτους, του καταστατικού, των 
κανονισµών, των αποφάσεων και των σκοπών της Ε.Ο.Κ.,  
 
β) η οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήµατος καλαθοσφαίρισης της Α1 
κατηγορίας, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις 
της Ε.Ο.Κ., καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύπτει από τη 
διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήµατος αυτού και δεν υπάγεται στην 
αρµοδιότητα άλλου οργάνου,  
 
γ) η εκπροσώπηση των Κ.Α.Ε. και των Τ.Α.Κ. στις σχέσεις τους µε την 
Ε.Ο.Κ. ή τρίτους, η αντιµετώπιση των ασφαλιστικής φύσεως ζητηµάτων, η 
συµµετοχή στον καθορισµό των γενικών όρων της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών επαγγελµατία ή µε αµοιβή καλαθοσφαιριστή προς Κ.Α.Ε. ή 
Τ.Α.Κ., µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ε.Ο.Κ. για την τήρηση του 
µητρώου επαγγελµατιών καλαθοσφαιριστών και την έκδοση του δελτίου 
αναγνώρισής τους,  
 
δ) η διαχείριση δικαιωµάτων διαφηµιστικής εκµετάλλευσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του, που εντάσσονται στην εκπλήρωση των σκοπών του και η 
προστασία και η προαγωγή κάθε συλλογικού συµφέροντος των µελών του µε 
κάθε νόµιµο τρόπο µε την, ύστερα από εντολή των Κ.Α.Ε. ή των Τ.Α.Κ., 
εκπροσώπησή τους στη σύναψη συµφωνιών για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις 
αγώνων ή στιγµιοτύπων τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
84 του παρόντος νόµου,  
 
ε) η αντιµετώπιση κάθε άλλου ζητήµατος αναγκαίου για την προαγωγή και 
την ανάπτυξη της επαγγελµατικής καλαθοσφαίρισης της Χώρας. 
 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 3, οι 
κανονισµοί που καταρτίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των µελών του και 



υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό 
Υπουργό, ύστερα από γνώµη του ∆ Σ. της Ε.Ο.Κ.. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27. 
 
Άρθρο 105  
 
Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.         
 
1. Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. καθίστανται οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στα καλαθοσφαιρικά πρωταθλήµατα Α1 και Α2 εθνικής 
κατηγορίας. 
 
2. Τα µέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα : 
 
α) τακτικά µέλη είναι οι Κ.Α.Ε., που συµµετέχοuν στα πρωταθλήµατα της 
Α1 εθνικής κατηγορίας,  
 
β) πάρεδρα µέλη είναι οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που συµµετέχουν στο 
πρωτάθληµα της Α2 εθνικής κατηγορίας. 
 
3. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρεται ο όρος "µέλη του 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε." νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα µέλη. 
 
4. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής µέλους του 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε., καθώς και τα απαιτούµενα για την εγγραφή δικαιολογητικά, 
καθορίζονται µε κανονισµό, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 104. 
 
5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του µέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. οι Κ.Α.Ε. και τα 
Τ.Α.Κ. που υποβιβάζονται από την Α2 εθνική κατηγορία σε κατηγορία της 
ερασιτεχνικής καλαθοσφαίρισης ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα αρµοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.. 
 
Άρθρο 106  
 
Πόροι του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.          
 
Πόροι του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι : 
 
α) οι πρόσοδοι από την περιουσία του,  
 
"β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές,  
κληρονοµιές και κληροδοσίες προς αυτόν" . 
 
*** Η περ. β΄ τροποποιήθηκε ως άνω  µε το άρθρ.37 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
γ) τα ποσά από τα χρηµατικά πρόστιµα και τα παράβολα συµµετοχής των 
Κ.Α.Ε. και των Τ.Α.Κ. στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτόν,  
 
δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από 
αυτόν, καθοριζόµενο µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου,  
 
ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών 
οµάδων που συγκροτεί ο σύνδεσµος,  
 
στ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) από τις εισπράξεις λόγω αναµετάδοσης 
από την τηλεόραση οποιουδήποτε αγώνα της αρµοδιότητάς του,  
 
ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για 
την εκπλήρωση των σκοπών του ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 
 
Άρθρο 107  
 
Όργανα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - Εξουσιοδοτήσεις   
 
1. Όργανα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ,), το 
διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) και όσα προβλέπονται στο καταστατικό του. 
 
2. Με ειδικό κανονισµό που ψηφίζει η Γ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 
καθορίζονται: 



 
α) η οργανωτική διάρθρωση, η οικονοµική διαχείριση και ο τρόπος 
λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.,  
 
β) οι όροι που διέπουν την πρόσληψη και κατάσταση του κάθε είδους 
προσωπικού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., καθώς και οι αποδοχές και οι αποζηµιώσεις 
του,  
 
γ) ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.,  
 
δ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και των οργάνων του. 
 
Ο ανωτέρω κανονισµός υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο 
για τον αθλητισµό Υπουργό. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27.  
 
3. Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. εκτός από τον 
πρόεδρο του ∆.Σ. και µε δύο (2) ακόµη µέλη, που εκλέγει η Γ.Σ. του. 
 
Η Ε.Ο.Κ. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. µε ένα (1) µέλος του 
∆.Σ. αυτής. 
                          
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 
 
Άρθρο 108  
 
Έννοια όρων 
 
1. Επαγγελµατικό ποδόσφαιρο είναι το διεξαγόµενο µε οµάδες 
ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών (Π.A.E.). 
 
2. Οι Π.A.E. είναι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. 
 
3. Επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής είναι εκείνος που συνδέεται µε Π.A.E. 
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών και 
διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού και της εργατικής 
νοµοθεσίας. 
 
4. Στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου συµµετέχουν µόνο οµάδες 
Π.A.E.. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ και  άρθρο 21 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,µε το οποίο  
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι: 
"1. Ποδοσφαιρικές και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε  
τα άρθρα 108 επ. και 113 επ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), οι οποίες σύµφωνα  
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2004 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  
του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο γ. του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να  
προβούν σε αναγκαία σύµφωνα µε το όρθρο αυτό αύξηση του µετοχικού τους  
κεφαλαίου, µέχρι την 30.6.2005. Αν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα  
µε το παρόν άρθρο δεν ολοκληρωθεί µέχρι την 30.6.2005, τα αποτελέσµατα του  
όρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδικαίως από το νόµο, µε έκδοση  
απλής διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Aνάπτυξης. 2...3.... 4..5... 
6. Οι διατάξεις του παρόντος όρθρου είναι εξαιρετικές και ισχύουν µόνο για  
τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 κατά το χρόνο της δηµοσίευσης  
του παρόντος και µόνο για αύξηση κεφαλαίου η οποία συντελείται σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του  
ν.2725/1999 και του Κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν." 
 
Άρθρο 109  
 
Μετοχικό κεφάλαιο - Ελάχιστο ύψος  
 
" 1. Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Α. εθνική  
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο του ενός εκατοµµυρίου ευρώ. 
 
2. Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στη Β' εθνική κατηγορία  
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. 



 
3. Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Γ' εθνική κατηγορία  
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο του εκάστοτε προβλεπόµενου στον Κ.ν.  
2190/1920 ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου. 
 
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του Υπουργού Ανάπτυξης  
µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα κατώτερα όρια του µετοχικού κεφαλαίου των  
Π.Α.Ε., αν αναδιαρθρωθούν τα επαγγελµατικό πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου. 
 
5. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλεται κατά τη σύσταση της  
εταιρείας ή µε την αύξηση αντίστοιχα του κεφαλαίου της, σύµφωνα µε τις  
διατάξεις των όρθρων 68 και 70. 
 
6. Ποδοσφαιρικές Α.Ε. οι οποίες κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν  
µετοχικό κεφάλαιο µικρότερο των κατώτατων ορίων, σύµφωνα µε το παρόν όρθρο,  
υποχρεούνται σε αύξηση κεφαλαίου µέχρι τα κατώτατα αυτά όρια, µέχρι την  
31.12.2006." 
 
*** Το άρθρο 109  αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.20 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ και  άρθρο 21 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,µε το οποίο       
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι: 
"1. Ποδοσφαιρικές και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε  
τα άρθρα 108 επ. και 113 επ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), οι οποίες σύµφωνα  
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2004 δεν πληρούν τις προ υποθέσεις  
του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο γ. του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να  
προβούν σε αναγκαία σύµφωνα µε το όρθρο αυτό αύξηση του µετοχικού τους  
κεφαλαίου, µέχρι την 30.6.2005. Αν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα  
µε το παρόν άρθρο δεν ολοκληρωθεί µέχρι την 30.6.2005, τα αποτελέσµατα του  
όρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδικαίως από το νόµο, µε έκδοση  
απλής διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Aνάπτυξης". 
     
Άρθρο 110  
 
Οργάνωση σωµατείων σε Π.Α.Ε.     
 
«1. Οσον αφορά τη λειτουργία της Γ' Εθνικής Κατηγορίας ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Οι ανερχόµενες ποδοσφαιρικές οµάδες από τη ∆' στη Γ' Εθνική Κατηγορία για  
την αγωνιστική περίοδο 2004 2005 και εφεξής δύνανται να επιλέγουν τη µορφή  
της Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρίας ή του Τ.Α.Π. µε την οποία θα µετέχουν  
στο πρωτάθληµα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Οι ανωτέρω οµάδες οφείλουν να  
συστήσουν Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την  
έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος, αλλιώς αποβάλλονται από αυτό. Την απόφαση  
της αποβολής λαµβάνει το ∆.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. ύστερα από πρόταση της Επιτροπής  
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη  
του πρωταθλήµατος. 
 
Οι Π.Α.Ε. που δικαιούνται συµµετοχής στο πρωτάθληµα της Γ' Εθνικής  
Κατηγορίας δύνανται, µετά από σχετική απόφαση των µετόχων τους, σύµφωνα µε  
τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, να αποφασίσουν τη λύση τους και µε απόφαση  
της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Ιδρυτικού Σωµατείου να αντικατασταθούν  
από Τµήµατα Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών (Γ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του Ν. 2725/1999, και τα οποία υποκαθιστούν στα δικαιώµατα και τις  
υποχρεώσεις τις Π.Α.Ε. 
 
Για την ασφαλιστική κάλυψη των ποδοσφαιριστών του Τ.Α.Π. εφαρµόζονται  
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει  
σήµερα. 
 
Τα Τ.Α.Π. διέπονται από τους κανονισµούς που ισχύουν για όλες τις οµάδες  
Α', Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας." 
 
***Η εντός " " παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 του 
άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
 
2. Μετά την αποβολή τους τα σωµατεία της προηγούµενης παραγράφου 
µπορούν να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα που αγωνίσθηκαν την αµέσως 
προηγούµενη περίοδο, καθ' υπέρβαση του αριθµού των σωµατείων που 
πρόκειται να αγωνισθούν. 



 
3. Οι Π.A.E. που αγωνίζονται στα πρωταθλήµατα Α' και Β' εθνικής 
κατηγορίας και δεν καλύπτουν το ελάχιστο κατά κατηγορία ύψος του 
µετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να προβούν σε αύξηση προς κάλυψή του το 
αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των οικείων 
πρωταθληµάτων της περιόδου 1999-2000, αλλιώς υποβιβάζονται στην αµέσως 
επόµενη κατηγορία, όπου και συµµετέχουν, καθ' υπέρβαση του αριθµού των 
Π.A.E. που πρόκειται να αγωνισθούν. Την απόφαση λαµβάνει το ∆.Σ. του 
Ε.Σ.Α.Π.Ε., το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη των 
οικείων πρωταθληµάτων, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου. 
 
*** Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 110 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις  
"του Ελεγκτικού Συµβουλίου" αντικαθίστανται από τις λέξεις "της  
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού" ( άρθρ.37 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.) 
 
Άρθρο 111  
 
Υποβιβασµός Π.Α.Ε. από τη Γ' εθνική κατηγορία - ∆ιαδικασία εκκαθάρισης 
 
1. Π.A.E. που υποβιβάζονται από τη Γ' εθνική κατηγορία ή, σε 
περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήµατος 
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις 
για τις ανώνυµες εταιρείες, υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συµβουλίου. 
 
"Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται µέσα σε τριάντα µήνες από τον 
υποβιβασµό της Π.Α.Ε.. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η οµάδα 
ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και 
επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε.." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.8 
άρθρ.18 Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α 228/9.10.2001. 
                            
2. Τη θέση της εταιρείας που υποβιβάζεται στην κατηγορία του 
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καταλαµβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της 
αθλητικό σωµατείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο έχει περιέλθει σε 
αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την 
επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από αυτό της υπό 
εκκαθάριση εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των 
µελών του που ήταν γραµµένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή 
διάλυσής του, µέσα σε ένα (1) µήνα από τον υποβιβασµό της Π.A.E., κατά 
τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του παρόντος, αναλόγως 
εφαρµοζοµένης. Το αθλητικό σωµατείο σε καµία περίπτωση δεν αναλαµβάνει 
τις τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε 
εκκαθάριση. 
 
"3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 η οµάδα του  
σωµατείου προβιβασθεί στη Γ εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση  
αναδιάρθρωοης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήµατος επαγγελµατικού  
ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωµατείου δικαιούται, αντί να  
συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την αναβίωση της προηγούµενης που  
τελεί σε εκκαθάριση. Σε µια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί  
αναβίωσης ή µη λαµβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση  
τελούσας  Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου του        
σωµατείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέµατα της ηµερήσιας        
διάταξης Κ9,προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή οι           
προθεσµίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηµοσιεύσεις κ.λπ. 
που προβλέπονται από τον ΚΝ. 2190/1920 συντέµνονται κατά το ήµισυ." 
 
***Η παρ.3 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.38 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.) 
    
Άρθρο 112  
 
Πρωταθλήµατα επαγγελµατικού ποδοσφαίρου 
 
«1. Τα κατ' έτος διεξαγόµενα πρωταθλήµατα του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου  
είναι: 
 
α) το πρωτάθληµα της Α' Εθνικής Κατηγορίας και 



 
β) το πρωτάθληµα της Β' Εθνικής Κατηγορίας.» 
 
***Η εντός " " παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.3  
του άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
 
2. Η αναδιάρθρωση των πρωταθληµάτων και ο αριθµός των οµάδων που 
υποβιβάζονται κατά κατηγορία γίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Ε.Σ.Α.Π.Ε., που επικυρώνεται από το ∆.Σ. της E.Π.Ο.. Σε περίπτωση 
αδράνειας της Γ.Σ. του E.Σ.A.Π.E. να υποβάλει εισήγηση, τότε αρµόδιο 
για τα παραπάνω είναι το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο., 
    
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
 
Άρθρο 113  
                      
Έννοια όρων    
 
1. Επαγγελµατική καλαθοσφαίριση είναι η διεξαγόµενη είτε µε οµάδες 
καλαθοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών (Κ.Α.Ε.) είτε µε τµήµατα αµειβόµενων 
καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αθλητικών σωµατείων. 
 
2. Οι Κ.Α.Ε. είναι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. 
 
3. Τα Τ.Α.Κ. είναι ειδικά τµήµατα αθλητικών σωµατείων. 
 
4. Επαγγελµατίας καλαθοσφαιριστής είναι εκείνος που συνδέεται µε 
Κ.Α.Ε. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών 
και διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού και της εργατικής 
νοµοθεσίας. 
 
5. Καλαθοσφαιριστής µε αµοιβή είναι εκείνος που συνδέεται µε αθλητικό 
σωµατείο το οποίο διατηρεί Τ.Α.Κ. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για 
παροχή αθλητικών υπηρεσιών. 
 
6. Στο πρωτάθληµα Α1 εθνικής κατηγορίας συµµετέχουν, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων του π.δ. 207/1997 (ΦΕΚ 163 Α'), µόνο οµάδες Κ.Α.Ε.. 
 
7. Στο πρωτάθληµα Α2 εθνικής κατηγορίας συµµετέχουν οµάδες Κ.Α.Ε. ή 
Τ.Α.Κ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 
του άρθρου 115. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ και  άρθρο 21 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,µε το οποίο       
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι: 
"1. Ποδοσφαιρικές και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε  
τα άρθρα 108 επ. και 113 επ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), οι οποίες σύµφωνα  
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2004 δεν πληρούν τις προ υποθέσεις  
του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο γ. του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να  
προβούν σε αναγκαία σύµφωνα µε το όρθρο αυτό αύξηση του µετοχικού τους  
κεφαλαίου, µέχρι την 30.6.2005. Αν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα  
µε το παρόν άρθρο δεν ολοκληρωθεί µέχρι την 30.6.2005, τα αποτελέσµατα του  
όρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδικαίως από το νόµο, µε έκδοση  
απλής διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Aνάπτυξης". 
       
Άρθρο 114  
 
Μετοχικό κεφάλαιο - Ελάχιστο όριο 
 
1. Το µετοχικό κεφάλαιο των Κ.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Α1 εθνική 
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των ογδόντα εκατοµµυρίων 
(80.000.000) δραχµών. 
 
2. Το µετοχικό κεφάλαιο των Κ.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Α2 εθνική 
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των πενήντα εκατοµµυρίων 
(50.000.000) δραχµών. 
 
3. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλεται για τη σύσταση 
της εταιρείας ή µε την αύξηση αντίστοιχα του κεφαλαίου της σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70. 



 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ και  άρθρο 21 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,µε το οποίο       
ορίζεται µεταξύ άλλων ότι: 
"1. Ποδοσφαιρικές και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε  
τα άρθρα 108 επ. και 113 επ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), οι οποίες σύµφωνα  
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2004 δεν πληρούν τις προ υποθέσεις  
του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο γ. του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να  
προβούν σε αναγκαία σύµφωνα µε το όρθρο αυτό αύξηση του µετοχικού τους  
κεφαλαίου, µέχρι την 30.6.2005. Αν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα  
µε το παρόν άρθρο δεν ολοκληρωθεί µέχρι την 30.6.2005, τα αποτελέσµατα του  
όρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδικαίως από το νόµο, µε έκδοση  
απλής διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Aνάπτυξης". 
    
Άρθρο 115  
 
Οργάνωση σωµατείων σε Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.   
 
1. Από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000 αθλητικά σωµατεία που 
προβιβάζονται στην Α2 εθνική κατηγορία ή ήδη κατά τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού συµµετέχουν στο πρωτάθληµα αυτό, δικαιούνται να συστήσουν 
Κ.Α.Ε., και, σε περίπτωση που δεν επιθυµούν, οφείλουν να συστήσουν 
Τ.Α.Κ., το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη του 
οικείου πρωταθλήµατος. Αλλιώς αποβάλλονται από το πρωτάθληµα µε απόφαση 
του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, το 
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος. 
 
2. "Από την αγωνιστική περίοδο 2006-2007" αθλητικά σωµατεία που 
αγωνίζονται στο πρωτάθληµα της Α2 εθνικής κατηγορίας µε τη µορφή 
σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Κ., οφείλουν να συστήσουν Κ.Α.Ε., το 
αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου 
πρωταθλήµατος, εκτός εάν, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., ο 
αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός αποφασίσει ότι το πρωτάθληµα της Α2 
εθνικής κατηγορίας θα διεξάγεται αποκλειστικά µε οµάδες ερασιτεχνικών 
σωµατείων. 
    
***Η εντός " " φράση της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω 
από την παρ.5 του άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
 
3. Τα σωµατεία που στερήθηκαν το δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα 
της Α2 εθνικής κατηγορίας µπορούν να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα της 
αµέσως κατώτερης ερασιτεχνικής κατηγορίας, καθ' υπέρβαση του αριθµού 
των σωµατείων που πρόκειται να αγωνισθούν. 
 
4. Από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000, τα αθλητικά σωµατεία, των 
οποίων τα Τ.Α.Κ. αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής στην Α1 εθνική κατηγορία 
οφείλουν να συστήσουν Κ.Α.Ε. το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από 
την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος. Αλλιώς αποβάλλονται από το 
πρωτάθληµα µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ύστερα από πρόταση του 
Ελεγκτικού Συµβουλίου, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη 
του οικείου πρωταθλήµατος. Το σωµατείο που αποβάλλεται δικαιούται να 
συµµετάσχει στο πρωτάθληµα της Α2 εθνικής κατηγορίας, καθ' υπέρβαση του 
αριθµού των Κ.Α.Ε. ή των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Κ. και πρόκειται 
να αγωνισθούν σε αυτό. Την απόφαση λαµβάνει το ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., 
ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, το αργότερο δέκα (10) 
ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος. 
 
5. Από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000, Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στο 
πρωτάθληµα της Α1 εθνικής κατηγορίας και δεν καλύπτουν το ελάχιστο για 
την κατηγορία ύψος του µετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να προβούν σε 
αύξηση προς κάλυψή του, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την 
έναρξη του πρωταθλήµατος. Αλλιώς υποβιβάζονται στην αµέσως επόµενη 
κατηγορία, όπου και θα συµµετέχουν , καθ' υπέρβαση του αριθµού των 
Κ.Α.Ε. ή των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Κ. και πρόκειται να 
αγωνισθούν. Την απόφαση λαµβάνει το ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ύστερα από 
πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν 
από την έναρξη του πρωταθλήµατος. 
 
***Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 115 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις  
"του ελεγκτικού Συµβουλίου" αντικαθίστανται από τις λέξεις "της  
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού" (παρ.4 άρθρ.38 Ν.3057/2002, 
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.) 



 
«6. Οι Κ.Α.Ε. που δικαιούνται συµµετοχής στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής  
Κατηγορίας δύνανται, µετά από σχετική απόφαση των µετόχων τους, σύµφωνα µε  
τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 να αποφασίσουν τη λύση τους και µε απόφαση  
της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Ιδρυτικού Σωµατείου να αντικατασταθούν  
από Τµήµατα Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του Ν. 2725/1999, και τα οποία υποκαθιστούν στα δικαιώµατα και τις  
υποχρεώσεις τις Κ.Α.Ε.» 
   
***Η εντός " " παρ.6 προστέθηκε ως άνω µε την παρ.8 του 
άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
        
Άρθρο 116  
 
Υποβιβασµός Κ.Α.Ε. από την Α2 εθνική κατηγορία - ∆ιαδικασία εκκαθάρισης   
 
Για τις Κ.Α.Ε. που υποβιβάζονται, από την Α2 εθνική κατηγορία στην 
οικεία κατηγορία της ερασιτεχνικής καλαθοσφαίρισης, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 111. 
   
Άρθρο 117  
 
Πρωταθλήµατα επαγγελµατικής καλαθοσφαίρισης   
 
1. Τα κατ' έτος διεξαγόµενα πρωταθλήµατα της επαγγελµατικής 
καλαθοσφαίρισης είναι τα πρωταθλήµατα της Α1 και της Α2 εθνικής 
κατηγορίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 115. 
 
2. Η αναδιάρθρωση των ανωτέρω πρωταθληµάτων (αριθµός οµάδων, αριθµός 
προβιβαζοµένων και υποβιβαζοµένων κατά κατηγορία πρωταθλήµατος κ.λπ.) 
γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.. ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε.. 
 
3."Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004-2005 και 2005-2006" το πρωτάθληµα  
της Α2 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης διοργανώνεται και διεξάγεται από  
την Ε.Ο.Κ.. 
 
***Η εντός " " φράση της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από 
την παρ.6 του άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
     
Άρθρο 118  
 
Ετήσιες επιχορηγήσεις Τ.Α.Κ.        
 
 «1. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004-2005 και 2005-2006 σε κάθε Τ.Α.Κ.  
της Α2 Εθνικής Κατηγορίας καλαθοσφαίρισης παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια  
τακτική επιχορήγηση εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.» 
 
***Η εντός " " παρ.1 αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από  
την παρ.7 του άρθρου 37 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149). 
   
2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102 
εφαρµόζεται ανάλογα και στην προκειµένη περίπτωση. 
     
ΤΜΗΜΑ Γ'  
                      
"ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 
             
"ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ" 
 
*** Το τµήµα Γ' µετονοµάστηκε σε  "ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ " 
και το Κεφάλαιο Α διατηρήθηκε µε τον ως άνω τίτλο 
µε το άρθρο 39 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
"Άρθρο 119 
 
Πρωτοβάθµια δικαιοδοτικά όργανα  
    



1. Στις αθλητικές οµοσπονδίες και στους επαγγελµατικούς συνδέσµους, όπου  
αυτοί υπάρχουν, των οµαδικών αθληµάτων του πoδοσφαίρου, της Kαλαθοσφαίρισης,  
της πετοσφαιρισης, της χειροσφαίρισης και της κολυµβητικής για το άθληµα της  
υδατοσφαίρισης, συνιστώνται πρωτοβάθµια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση  
αθλητικών διαφορών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, µπορεί να  
λειτουργήσει δικαιοδοτικό όργανο και σε οµοσπονδία άλλου οµαδικού αθλήµατος. 
 
2. Τα παραπάνω όργανα ασκούν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 120 αρµοδιότητες,  
σχετικά µε αγώνες και κατηγορίες πρωταθληµάτων ως εξής: 
 
α) ως προς το άθληµα του ποδοσφαίρου, για τους αγώνες Α', Β΄ και Γ΄  
εθνικής κατηγορίας ανδρών, 
 
β) ως προς τα αθλήµατα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της  
υδατοσφαίρισης και της χειροσφαίρισης για τους αγώνες Α1, Α2 και Β' εθνικής  
κατηγορίας ανδρών και γυναικών και κυπέλλου Ελλάδας. 
 
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από πρόταση της οικείας  
αθλητικής οµοσπονδίας, επιτρέπεται να τροποποιούνται το είδος των αγώνων και οι  
κατηγορίες πρωταθληµάτων που υπάγονται στην αρµοδιότητα των οργάνων αυτών. 
 
"3. Τα πρωτοβάθµια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα αθλήµατα εκτός του  
ποδοσφαίρου είναι µονοµελή. Στα αθλήµατα αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου, κατά  
περίπτωση, διορίζει ως µονοµελές δικαιοδοτικό όργανο έναν πρωτοδίκη της  
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, µε τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο  
ετών, που αρχίζει την 1 η Αυγούστου του έτους διορισµού. Ο δικαστής αυτός, µε  
τον αναπληρωτή του, κληρώνεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον  
Οργανισµό ∆ικαστηρίων από τριπλάσιο αριθµό δικαστών, οριζόµενο µε απόφαση του  
Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας της οµοσπονδίας,  
ύστερα από αίτηµα του ∆.Σ. αυτής ή του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου. Για  
τον ορισµό λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η γνώση και η εµπειρία  
σε θέµατα αθλητισµού." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.8 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
4. Το αναπληρωµατικό µέλος του δικαιοδοτικού οργάνου αντικαθιστά το τακτικό  
µέλος σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύµατός του. 
 
5. Καθήκοντα γραµµατέα και βοηθητικού προσωπικού του δικαιοδοτικού οργάνου  
δύνανται να εκτελούν και µόνιµοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., που ορίζονται µε  
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού. 
 
6. Το δικαιοδοτικό όργανο εδρεύει και συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από  
τη Γ.Γ.Α, η οποία και βαρύνεται µε σχετική δαπάνη". 
 
*** Το άρθρο 119 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 39                 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 23 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,ορίζεται          
ότι: 
"Με τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει η θητεία των µελών των δικαιοδοτικών  
οργάνων και επιτροπών των άρθρων 41Α, 95,119 και 127Β του ν. 2725/1999, όπως  
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, τα οποία παραµένουν στη θέση τους  
µέχρι τη νέα συγκρότηση των οργάνων αυτών, η οποία πρέπει να γίνει το  
αργότερο έως την 15.10.2004. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του  
όρθρου 14 του νόµου αυτού, η στέγαση, η λειτουργία και αµοιβή των ως άνω  
οργάνων και επιτροπών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείµενες γι' αυτό  
διατάξεις". 
 
Άρθρο 120 
 
Αρµοδιότητες πρωτοβάθµιου δικαιοδοτικού οργάνου 
 
1. Το πρωτοβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο είναι αρµόδιο: 
 
α) για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή  
ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισµών αγώνων του  
οικείου αθλήµατος. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή των  
αγώνων και τα αποτελέσµατά τους, 



 
β) για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας ή  
δωροληψίας, για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνων και την επιβολή των ποινών, 
 
γ) για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του αγώνα, 
 
δ) για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστoιχων  
ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό µε διατάξεις του παρόντος νόµου ή µε  
κανονισµούς ή µε αποφάσεις της οικείας οµοσπονδίας. 
 
"2.α. Στις περιπτώσεις α' και γ' της προηγούµενης παραγράφου οι σχετικές  
αναφορές ή ενστάσεις, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στους κανονισµούς  
του κάθε αθλήµατος, αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και υποστηρίζονται εντός δύο  
ηµερών από την τέλεση του αγώνα. 
 
β. Στην περίπτωση α' της προηγούµενης παραγράφου το δικαιοδοτικό όργανο  
επιλαµβάνεται της εκδίκασης πειθαρχικών παραβάσεων µε βάση το φύλλο αγώνα και  
µε τη µαγνητοσκόπηση (video) του αγώνα ή την αναφορά του αρµόδιου για τον  
αθλητισµό Εισαγγελέα ή όπου δεν υπηρετεί αυτός του κατά τόπον αρµόδιου  
Εισαγγελέα ή της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής ή της ∆.Ε.Α.8. ή της οικείας  
αθλητικής οµοσπονδίας ή του επαγγελµατικού συνδέσµου, καθώς και µε  
οποιοδήποτε άλλο νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο µη δεσµευόµενο από τυχόν µη  
αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα. 
 
Για πειθαρχικές παραβάσεις που συνδέονται µε τα αδικήµατα βίας που  
αναφέρονται στο άρθρο 41 Π ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Εισαγγελέας ή ο  
Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκαν αυτά µπορεί να υποβάλλει  
στο αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα που συνέβησαν  
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της αθλητικής συνάντησης εντός ή  
εκτός του αγωνιστικού χώρου. 
 
γ. Στις υπό στοιχεία α' και β' περιπτώσεις οι αποφάσεις των πιο πάνω Οργάνων  
εκδίδονται µέσα σε επτά ηµέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αµέσως  
εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθµιων οργάνων.  
Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισµένων των  
θυρών) αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκτελούνται την επόµενη από την  
έκδοσή τους αγωνιστική ηµέρα κατά την οποία το σωµατείο, το Τ .Α.Α. ή η  
Α.Α.Ε. είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν µεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της  
τέλεσης του αγώνα µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µικρότερο από πέντε ηµέρες,  
οπότε η απόφαση εκτελείται τη µεθεπόµενη αγωνιστική. 
 
Οι αποφάσεις του δευτεροβάθµιου Οργάνου που αφορούν διεξαγωγή χωρίς θεατές  
του αγώνα αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκδίδονται υποχρεωτικά πριν  
από την προαναφερθείσα ηµεροµηνία εκτέλεσης της ποινής." 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την  παρ.2 άρθρ.9 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"3. Η πειθαρχική ποινή του αποκλεισµού της έδρας, όπου αυτή προβλέπεται  
στους οικείους κανονισµούς και διατάξεις, καταργείται και αντ' αυτής  
επιβάλλεται αντίστοιχη ποινή διεξαγωγής του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισµένων  
των θυρών)." 
 
*** Η παρ.3 του άρθρου 120,όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40                 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002,προστέθηκε µε την  παρ.1 άρθρ.9 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
Άρθρο 121 
    
Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων 
    
1. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθµιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται µε  
προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Συµβουλίου Επίλυσης Αθλητικών ∆ιαφορών (A.Σ.Ε.Α.∆.) του άρθρου 
123 του παρόντος, και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του  
άρθρου 127Β, στις εξής περιπτώσεις: 
 
α) όταν οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα. 
 
"β. Όταν επιβάλλουν ποινές τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισµένων των  
θυρών) σε σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.." 
 



*** Η παρ.β'  αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.10 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
γ) όταν επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώµατος εισόδου σε αγωνιστικούς  
χώρους στους παράγοντες των oµάδων για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο  
(2) µηνών ή πoινές έκπτωσης από το σωµατειακό ή εταιρικό αξίωµα για χρονικό  
διάστηµα επίσης µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών. 
 
δ) όταν επιβάλλουν ποινές αποκλεισµού σε αθλητές πάνω από δύο (2)  
αγωνιστικές µέρες, και σε προπονητές ή άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση µε την  
οµάδα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών. 
 
ε) όταν επιβάλλουν πρόστιµο τουλάχιστον 5.000 ευρώ. 
 
στ) όταν επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 69 παράγραφος  
12, 77 Α παράγραφοι 2 και 3, 78 παράγραφος 4, 80, 83 παράγραφοι 4 και 5, 86  
παράγραφος 3 και 93 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόµου. 
 
2. ∆ικαίωµα προσφυγής έχει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή  
υφίσταται άµεση ή έµµεση βλάβη από την πρωτοβάθµια απόφαση. Η προσφυγή  
ασκείται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ηµερών από τη γνωστοποίηση, µε  
οποιονδήποτε τρόπο, της προσβαλλόµενης απόφασης, η δε διαδικασία είναι αυτή  
που προβλέπεται στο άρθρο 126 του παρόντος. 
 
3. Οl αποφάσεις των πρωτοβάθµιων δικαιοδοτικών οργάνων κοινoποιούνται  
παραχρήµα και µε ευθύνη του Προέδρου του οργάνου στον Πρόεδρο του  
αντίστοιχου δευτεροβάθµιου οργάνου. Μέσα σε δύο (2) ηµέρες από την κοινοποίηση αυτή ο  
Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.∆. ή του τοπικού τµήµατος και ο Πρόεδρος της Eπιτροπής  
Εφέσεων της Ε.Π.Ο, µπορούν µε πράξη τους να εισάγουν οποιαδήποτε απόφαση του  
πρωτοβάθµιου οργάνου στο αντίστοιχο δευτεροβάθµιο όργανο, ανεξάρτητα από τη  
δυνατότητα άσκησης ή την άσκηση έφεσης. Σε περιπτώσεις παραβάσεων που  
προβλέπονται από το νόµο ή τους οικείους κανονισµούς, µε πράξη του Προέδρου  
τους ή του Προέδρου του αντίστοιχου δευτεροβάθµιου οργάνου, τα πρωτοβάθµια  
δικαιοδοτικά όργανα µπορούν να επιλαµβάνονται και αυτεπαγγέλτως." 
 
*** Το άρθρο 121 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41                 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 122 
    
Τοπικό πρωτοβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο 
    
"Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τοπικό πρωτοβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο για την  
επίλυση αθλητικών διαφορών από την τέλεση αγώνων µεταξύ οµάδων που εδρεύουν  
στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας,  
∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες  
πρωταθληµάτων των οµαδικών αθληµάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2  
του άρθρου 119. Τα µέλη του Οργάνου κληρώνονται µε τη διαδικασία που  
προβλέπεται στον Οργανισµό ∆ικαστηρίων από τριπλάσιο αριθµό δικαστών,  
οριζόµενο µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου  
Θεσσαλονίκης. Για τον ορισµό λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η  
γνώση και η εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού. Οι διατάξεις των όρθρων 119, 120  
και 121 εφαρµόζονται ανάλογα και για τα δικαιοδοτικά όργανα του άρθρου αυτού.  
Το τοπικό αυτό όργανο ασκεί τις προβλεπόµενες από το άρθρο 120 αρµοδιότητες." 
 
*** Το άρθρο 122,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 42                 
Ν.3057/2002,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.12 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
                    
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
"Άρθρο 123 
    
Συγκρότηση των δευτεροβάθµιων οργάνων 
    
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού λειτουργεί, ως δευτερoβάθµιο πειθαρχικό  
και δικαιοδοτικό όργανο, Ανώτατο Συµβούλιo Επίλυσης Αθλητικών ∆ιαφορών 
(Α.Σ.Ε.Α.∆.) 
 



2. Το Α.Σ.Ε.Α.∆. έχει δεκαπέντε (15) µέλη και συγκροτείται από ένΑν (1)  
πρόεδρο εφετών και δύο (2) εφέτες της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης,  
έναν (1) πρόεδρο εφετών και έναν (1) εφέτη διοικητικών δικαστηρίων, πέντε  
(5)  
προέδρους πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, δύο (2)  
προέδρους πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και τρεις (3) εισαγγελείς  
πρωτοδικών. Τα µέλη του Α.Σ. Ε.Α.∆. διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού  
Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται το µήνα Ιούνιο, κάθε δεύτερου έτους. Η θητεία  
των µελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιουλίου του έτους διορισµού. 
 
3. Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Α.∆. ορίζονται κατά περίπτωση από το τριµελές  
συµβούλιο διοίκησης του Eφετείoυ Αθηνών, του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, του  
Πρωτοδικείου Αθηνών, του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και από τον  
προϊστάµενο της Εισαγγελίας Αθηνών. Για τον ορισµό λαµβάνεται υπόψη και  
συνεκτιµάται ιδιαίτερα η γνώση και εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού. Ο ορισµός  
περιλαµβάνεται ίσο αριθµό αναπληρωµατικών µελών. Αντικατάσταση των τακτικών  
µελών οποτεδήποτε απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους γίνεται µόνο  
από τα αναπληρωµατικά µέλη.". 
*** Το άρθρο 123 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 43                 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 124 
    
∆ικαιοδοσία - αρµοδιότητες Α.Σ.Ε.Α.∆. 
    
Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών: 
 
α) Κατά αποφάσεων των ∆.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγελµατικών συνδέσµων  
και οµοσπονδιών. 
 
β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελµατικών  
συνδέσµων  
ή οµοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσoν οι αποφάσεις  
αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συµβούλια. Όλες οι  
παραπάνω απoφάσεις προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.∆., δεν αφορούν αα) την επιβολή  
των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ββ) την  
εγγραφή ή τη µεταγραφή αθλητών, γγ) τη βαθµολογική ή την αγωνιστική θέση των  
αθλητικών σωµατείων ή δδ) την εφαρµογή των νόµων και των κανονιστικών  
διατάξεων. 
 
γ) Κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων αθλητικών σωµατείων που επιβάλλουν  
κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφόσoν το καταστατικό της οικείας  
αθλητικής οµοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των πιο πάνω ποινών από αυτήν. 
 
δ) Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος του άρθρου 130. 
 
ε) Κατά αποφάσεων των πρωτοβάθµιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 119,  
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 121 του παρόντος." 
 
*** Το άρθρο 124 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 44                 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 125 
    
Λειτουργία - Οργάνωση 
    
1. Το Α.Σ.Ε.Α.∆. λειτουργεί σε τρία (3) τµήµατα και σε Ολοµέλεια. Η σύνθεση  
των τµηµάτων καθορίζεται από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Α.∆. Στο Α.Σ.Ε.Α.∆. και  
στο πρώτο τµήµα αυτού προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους δικαστικούς  
λειτουργούς. Στα άλλα δύο τµήµατα προεδρεύουν δύo δικαστικοί λειτουργοί κατά  
σειρά υπηρεσιακής αρχαιότητας. 
 
Κάθε τµήµα συνεδριάζει µε πενταµελή σύνθεση. Κατ' εξαίρεση όταν το δικάζον  
τµήµα του Α.Σ.Ε.Α.∆. κρίνει ότι η υπόθεση είναι µείζονος σπουδαιότητας,  
µπορεί µε απόφασή του να την παραπέµψει στην Ολοµέλεια. 
 
2. Καθήκοντα γραµµατέων του Α.Σ.Ε.Α.∆. εκτελούν µόνιµοι υπάλληλοι της  
Γ.Γ.Α,  
που ορίζονται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού." 
 
*** Το άρθρο 125 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 45                 



Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 126 
 
Άσκηση - συζήτηση προσφυγής 
    
 
1. Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ. Ε.Α.∆. ασκείται από το φυσικό ή νοµικό  
πρόσωπο που ητήθηκε ή από εκείνο που υφίσταται άµεση ή έµµεση βλάβη από την  
Πρωτοβάθµια απόφαση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παράγραφος 2, η  
προθεσµία άσκησης της προσφυγής είναι οκτώ (8) ηµέρες και αρχίζει από την  
εποµένη της καθ' οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόµενης  
απόφασης. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται έως την ηµέρα της  
συζήτησης και η καταβολή παραβόλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που  
ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού. Τo παράβολο  
επιστρέφεται στoν καταθέτη σε περίπτωση ολικής ή µερικής παραδοχής της  
προσφυγής. Αν απορριφθεί στο σύνολό της η προσφυγή, το παράβόλο καταπίπτει  
υπέρ του, κατά το άρθρο 36 του παρόντος, ειδικού λογαριασµού της Γ.Γ.Α. Η  
άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης  
απόφασης.  
Η προσφυγή ασκείται µε δικόγραφο υπογεγραµµένο από πληρεξούσιο δικηγόρο και  
κατατίθεται στη γραµµατεία του Α.Σ.Ε.Α.∆. ή αποστέλλεται σε αυτό µε  
συστηµένη επείγουσα επιστολή επί αποδείξη. Η ηµέρα και ώρα συζήτησης της προσφυγής  
προσδιορίζονται από τον πρόεδρο του τµήµατος ή τον αναπληρωτή του σε  
δικάσιµο που δεν απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία  
κατάθεσης και γνωστοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφερόµενους, µε φροντίδα  
του γραµµατέα του Α.Σ.Ε.Α.∆., οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.  
Κατ΄ εξαίρεση, η προθεσµία αυτή µπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις να  
συντέµνεται µε απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.∆. και η απόφαση αυτή  
γνωστοποιείται µε κάθε τρόπο στους ενδιαφερόµενους δύο (2) τουλάχιστον  
ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται δηµόσια και η  
ανάπτυξή τους προφορικώς ή και εγγράφως. Κατά τη συζήτηση τηρούνται συνοπτικά  
πρακτικά από τον γραµµατέα. Για την παράσταση των µερών απαιτείται πληρεξούσιος  
δικηγόρος, ο οποίος καταβάλλει ένσηµα παράστασης και γραµµάτιο προείσπραξης  
που καθορίζει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. 
 
2. Η συζήτηση προσφυγής κατά απόφασης του πρωτοβάθµιου δικαιδοτικού  
οργάνου για αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την τέλεση αγώνων µπορεί να  
αναβληθεί µόνο µια φορά και για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσoν συντρέχει  
σπουδαίος λόγος, στις δε λοιπές περιπτώσεις για την αµέσως επόµενη  
συνεδρίαση του ιδίου ή άλλου τµήµατος. Εάν δεν εµφανισθούν τα µέρη, η συζήτηση χωρεί  
σαν να ήταν παρόντα, εφόσoν κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµο. 
 
3. Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.∆. ή του τµήµατος ή το µέλος που ορίζουν,  
ενεργεί,  
όταν κρίνεται αναγκαίο, επιτόπια έρευνα ή αυτοψία και ζητεί χορήγηση  
εγγράφων  
ή άλλων κρίσιµων για την υπόθεση στοιχείων. Το Α.Σ.Ε.Α.∆. αλληλογραφεί  
απευθείας, για θέµατα σχετικά µε τις εκδικαζόµενες σε αυτό υποθέσεις, µε τα  
αθλητικά σωµατεία, τους επαγγελµατικούς συνδέσµους, τις οµοσπονδίες και τους  
αθλητικούς φορείς γενικά, που είναι υποχρεωµένοι να απαντήσουν αµέσως.  
Κανείς  
δεν ανακηρύσσεται πρωταθλητής και καµία βαθµολογική σειρά αγώνων δεν  
επικυρώνεται από το αρµόδιο αθλητικό όργανο, εφόσον εκκρεµούν προσφυγές στο  
Α.Σ.Ε.Α.∆., σχετικές µε αποτελέσµατα αγώνων που επηρεάζουν το κύρος και τη  
βαθµολογία τους. 
 
4. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.∆., επί προσφυγών κατά των πρωτοβάθµιων  
δικαιοδοτικών οργάνων για αθλητικές διαφορές από την τέλεση αγώνων  
εκδίδονται  
το πολύ µέσα σε επτά (7) ηµέρες από τη συζήτηση της προσφυγής, στις δε  
λοιπές  
περιπτώσεις εντός είκοσι (20) ηµερών και κοινοποιούνται αυθηµερόν στους  
ενδιαφεροµένους. 
 
5. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.∆. εκτελούνται αµέσως µετά την κοινοποίησή τους  
και η προθεσµία για την προσβολή τους στο αρµόδιο δικαστήριο δεν αναστέλλει  
την εκτέλεσή τους. 
 
6. Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης επιτρέπεται µόνο για λόγους µη  
νόµιµης ή εκπρόθεσµης κλήτευσης." 



 
*** Το άρθρο 126 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 46                 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 127 
 
Στέγαση - Γραµµατειακή υποστήριξη - Λειτουργία 
   
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού  
Πολιτισµού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.∆., η  
διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που  
αφορά την οργάνωση και λειτουργία του. 
 
"2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται τα θέµατα της κοινής  
στέγασης, γραµµατειακής και επιστηµονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών  
οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95,119,122 και 1278. 
 
Η αποζηµίωση των µελών των ανωτέρω δικαιοδοτικών οργάνων και των γραµµατέων  
τους καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και  
Οικονοµίας και Οικονοµικών και βαρύνει τα έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του  
παρόντος νόµου." 
 
*** Η παρ.2 του Άρθρου 127,όπως αυτό  αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 47                 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.14 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
Άρθρο 127Α 
    
Ειδικό Τοπικό Τµήµα Α.Σ.Ε.Α.∆. 
    
1. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ειδικό τοπικό τµήµα του Α.Σ.Ε.Α.∆., που  
συγκροτείται από τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικότερα από έναν  
(1) πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) Πρόεδρο  
εφετών διοικητικών δικαστηρίων, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής  
και  
ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων  
και  
έναν (1) εισαγγελέα πρωτοδικών. 
 
2. Ο διορισµός των µελών γίνεται για θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, µε  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται το µήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου  
έτους. Η λειτουργία του τοπικού τµήµατος διέπεται από τις διατάξεις του  
παρόντος κεφαλαίου και ο ορισµός των δικαστικών λειτουργών γίνεται από τα  
τριµελή συµβούλια και τον προϊστάµενο της εισαγγελίας των αντίστοιχων  
δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, που ορίζουν και ίσο αριθµό αναπληρωµατικών  
µελών. 
 
Το ειδικό τοπικό τµήµα είναι αρµόδιο για την εκδίκαση προσφυγών: 
 
α) κατά αποφάσεων των ∆.Σ. των αθλητικών ενώσεων που εδρεύουν στις  
διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής  
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή κατά των αποφάσεων των  
καταστατικών τους οργάνων, αν αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά  
τους συµβούλια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του  
άρθρου  
124, 
 
β) κατά αποφάσεων των αθλητικών σωµατείων που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄  
του άρθρου 124 και εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας,  
Μακεδονίας και Θράκης, 
 
γ) κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου  
122. 
 
3. Όταν το ειδικό τοπικό τµήµα του Α.Σ.Ε.Α.∆. κρίνει ότι η υπόθεση µείζονος  
σπουδαιότητας µπορεί µε απόφασή του να την παραπέµψει στην Ολοµέλεια του  
Α.Σ.Ε.Α.∆., στην οποία ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές συµµετέχει και  
αυτό." 
 
*** Το άρθρο 128 αναριθµήθηκε σε 127α και  αντικαταστάθηκε ως άνω µε το              
άρθρο 48 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002. 
 



Άρθρο 127Β 
 
Ειδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο 
    
"1. Για το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο το πρωτοβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο  
διορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. για θητεία δύο ετών που αρχίζει  
την 1η Αυγούστου του έτους διορισµού, είναι τριµελές και συγκροτείται από  
έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, ως Πρόεδρο  
του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, ως  
µέλη, οι οποίοι κληρώνονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισµό  
∆ικαστηρίων από τριπλάσιο αριθµό δικαστών, οριζόµενο µε απόφαση του Τριµελούς  
Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτηµα της Ε.Π.Α.Ε..  
Με την ίδια διαδικασία των τακτικών µελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος  
Πρωτοδικών και ένας Πρωτοδίκης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισµό λαµβάνεται  
υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η γνώση και η εµπειρία σε θέµατα  
αθλητισµού.) 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την  παρ.1 άρθρ.11 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
" 2. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί τριµελής πρωτοβάθµια πειθαρχική επιτροπή που  
διορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την  
1 η Αυγούστου του έτους διορισµού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο  
Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο  
Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, ως µέλη, οι οποίοι  
κληρώνονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισµό ∆ικαστηρίων από  
τριπλάσιο αριθµό δικαστών, οριζόµενο µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου  
∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτηµα της Ε.Π.Ο.. Με την ίδια  
διαδικασία των τακτικών µελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας  
Πρωτοδίκης της ίδιας δικαιοσύνης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισµό λαµβάνεται  
υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η γνώση και η εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού.  
Το δευτεροβάθµιο έλεγχο επί των αποφάσεων της Επιτροπής ασκεί η Επιτροπή  
Εφέσεων της παραγράφου 3 του όρθρου αυτού". 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την  παρ.2 άρθρ.11 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
"3. Στην Ε.Π.Ο. συνιστάται Επιτροπή Εφέσεων, που διορίζεται µε απόφαση του  
∆.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους  
διορισµού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής  
∆ικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής  
∆ικαιοσύνης, ως µέλη. Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται µε τη διαδικασία που  
προβλέπεται στον Οργανισµό ∆ικαστηρίων από τριπλάσιο αριθµό δικαστών,  
οριζόµενο µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών,  
ύστερα από αίτηµα της Οµοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών µελών  
κληρώνονται ένας Πρόεδρος Εφετών και ένας Εφέτης της ίδιας δικαιοσύνης, ως  
αναπληρωτές. Για τον ορισµό λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η  
γνώση και η εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού." 
 
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την  παρ.3 άρθρ.11 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
4. Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι οι καθοριζόµενες στο καταστατικό της  
Ε.Π.Ο., καθώς και οι προβλεπόµενες για το Α.Σ.E.A.∆. στο άρθρο 124, εκτός  
από  
την περίπτωση δ΄. Για την άσκηση και συζήτηση των προσφυγών στην Επιτροπή  
Εφετών εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος. 
 
5. Οι πράξεις και οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων  
πειθαρχικών και δικαιοδοτικώv οργάνων δεν επικυρώνονται, ούτε ελέγχονται,  
αναστέλλονται ή ακυρώνονται από το ∆.Σ. του επαγγελµατικού συνδέσµου ή\της  
Ε.Π.Ο. Οµοίως και οι αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. δεν ελέγχονται µε  
οποιονδήποτε τρόπο από τα πιο πάνω όργανα." 
 
*** Το άρθρο 127Β προστέθηκε µε το άρθρο 49 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 23 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,ορίζεται          
ότι: 
"Με τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει η θητεία των µελών των δικαιοδοτικών  
οργάνων και επιτροπών των άρθρων 41Α, 95,119 και 1278 του ν. 2725/1999, όπως  



αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, τα οποία παραµένουν στη θέση τους  
µέχρι τη νέα συγκρότηση των οργάνων αυτών, η οποία πρέπει να γίνει το  
αργότερο έως την 15.10.2004. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του  
όρθρου 14 του νόµου αυτού, η στέγαση, η λειτουργία και αµοιβή των ως άνω  
οργάνων και επιτροπών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείµενες γι' αυτό  
διατάξεις". 
 
Άρθρο 128 
    
Αθλητικός Εισαγγελέας 
    
"1. Στις Εισαγγελίες Πληµµελειοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης  
ορίζεται από τον προϊστάµενο αυτών, αρµόδιος για τον αθλητισµό Εισαγγελέας, ο  
οποίος ασκεί την ποινική δίωξη για ποινικά αδικήµατα που τελούνται εξ αφορµής  
αθλητικών εκδηλώσεων και κατά τη διάρκεια αυτών. καθώς και για αδικήµατα που  
τελούνται από πρόσωπα που συµµετέχουν στη διοίκηση των αθλητικών φορέων κατά  
την άσκηση των αρµοδιοτήτων ή καθηκόντων τους και εποπτεύει στην εκτέλεση των  
κύριων και παρεπόµενων ποινών που επιβάλλονται κατά τον παρόντα νόµο. 
 
Ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Εισαγγελέας διευθύνει το έργο των αστυνοµικών  
αρχών για την αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις  
και µεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.15 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004. 
 
 
 
2. Το έργο των αρµόδιων για τον αθλητισµό εισαγγελέων εποπτεύει και  
συντονίζει αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται από τον Εισαγγελέα  
του Αρείου Πάγου." 
 
*** Το νέο άρθρο 128 προστέθηκε  µε το άρθρο 50 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
239/10.10.2002. 
   
ΤΜΗΜΑ ∆' 
   
"KAΤΑΠΟΛΕMHΣH ΤΟY ΝΤΟΠΙΝΓ" 
 
"Άρθρο 128Α 
      
Ντόπινγκ 
    
Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσµατος και της  
προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και  
ιδίως των ανηλίκων, είναι αντίθετο στις θεµελιώδεις αρχές του  
Ολυµπισµού, του ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και  
απαγορεύεται." 
 
*** Το  άρθρο 128Α προστέθηκε  µε το άρθρο 52 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Β 
    
Έννοια όρων 
    
Κατά την έννοια του παρόντος νόµου: 
    
α) Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός  
απαγορευµένου µέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώµα του είτε  
απαγορευµένου µέσου, είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου µέσου. 
 
β) χρήση είναι η µε οποιονδήποτε τρόπο λήψη από αθλητή και η εισαγωγή στον  
οργανισµό του απαγορευµένης ουσίας, ιδίως µε κατάποση ή µε ένεση, καθώς και  
η  
µε οποιονδήποτε τρόπο εφαρµογή από αυτόν απαγορευµένης µεθόδου: 
 
γ) Χορήγηση είναι η µε οποιονδήποτε τρόπο δόση, παροχή ή µεταβίβαση στον  
αθλητή απαγορευµένης ουσίας ή η εφαρµογή σε αυτόν απαγορευµένης µεθόδου,  
ανεξάρτητα εάν τελικά έγινε χρήση της. 
 



δ) Απαγορευµένο µέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιοτεχνολογικό  
υλικό και κάθε µέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να µεταβάλει τεχνητά την  
αγωνιστική διάθεση, ικανότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συγκαλύψει µια  
τέτοια µεταβολή και περιλαµβάνεται στις ουσίες ή στις µεθόδους που  
απαγορεύονται από τον παρόντα νόµο ή την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ΄  
άρθρο 128Γ. Επίσης 
 
Σχετική ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία έχει φαρµακολογική δράση ή χηµική  
δοµή παρόµοια µε απαγορευµένη ουσία. 
 
Βιολογικό ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αίµατος ή ερυθρών κυττάρων ή  
σχετικών παραγώγων αίµατος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να µετέχει σε αγώνες  
ή να προπονείται είτε σε κατάσταση ελαττωµένου όγκου αίµατος είτε όχι,  
ανεξάρτητα από το εάν αφαιρέθηκε από αυτόν προηγουµένως ποσότητα αίµατος ή η  
χορήγηση ή χρήση άλλων κυττάρων ή ιστών. 
 
Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (µάσκα) είναι οι απαγορευµένες  
ουσίες και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται, µε σκοπό να παραλλαχθεί, να  
αλλοιωθεί ή να εµποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγµατος ή η  
ανίχνευση ουσιών στο δείγµα. 
 
Φαρµακευτική, χηµική, γενετική ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η  
χρήση ουσιών, µεθόδων ή ουσιών παραλλαγής, οι οποίες είναι ικανές να  
αλλοιώσουν ή να εµποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγµατος.  
Στα ανωτέρω περιλαµβάνεται και ο καθετηριασµός, η αντικατάσταση των ούρων,  
καθώς επίσης και η αναστολή της απέκκρισης αυτών.  
 
ε) Ντόπινγκ ίππου είναι χορήγηση ή χρησιµοποίηση σε ίππο που αγωνίζεται σε  
ιππικούς αγώνες ή ιπποδροµίες κάθε απαγορευµένου µέσου ή ηλεκτροδιέγερσης  
που είναι ικανό να διεγείρει ή να κάµψει τις σωµατικές του δυνάµεις ή να  
επιφέρει τεχνητή µεταβολή της φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας και απόδοσης. 
 
στ) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός  
παράγοντας, ιατρός ή παραϊατρικό προσωπικό, που συνεργάζεται, εργάζεται µε  
αθλητές ή προετοιµάζει ή θεραπεύει αθλητές. 
 
ζ) ∆είγµα είναι βιολογικός ιστός ή βιολογικά υγρά, που έχουν συλλεγεί κατά  
τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο, τις κανονιστικές πράξεις  
που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του και τους κανονισµούς της οικείας αθλητικής  
οµοσπονδίας και προορίζονται για έλεγχο ντόπινγκ αθλητή η ίππου. 
 
θ) θετικό αποτέλεσµα είναι το αποτέλεσµα που προκύπτει από ανάλυση  
δείγµατος από αναγνωρισµένο κατά τον παρόντα νόµο εργαστήριο ελέγχου  
ντόπινγκ  
και βεβαιώνει την ύπαρξη στο δείγµα είτε απαγορευµένου µέσου είτε των  
αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου µέσου. 
 
ι) Απαγορευµένες δραστηριότητες είναι χωρίς προηγούµενη άδεια της αρµόδιας  
αρχής και προκειµένου να χορηγηθούν ή να χρησιµοποιηθούν απαγορευµένα µέσα: 
 
ια) η διακίνηση, εµπορία, µεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διαµετακόµιση,  
διανοµή, µεσιτεία, πώληση αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προµήθεια, προσφορά  
και η διάθεση µε ή χωρίς αντάλλαγµα απαγορευµένων µέσων, 
 
ιβ) η κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή απαγορευµένων µέσων,  
καθώς  
και η έκδοση ιατρικών συνταγών για τα µέσα αυτά χωρίς πραγµατική και  
συγκεκριµένη ιατρική ένδειξη, 
 
ιγ) η χρηµατοδότηση ή µεσολάβηση για χρηµατοδότηση απαγορευµένων ουσιών, η  
παρακίνηση µε οποιονδήποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η  
προσφορά µέσων για προµήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών." 
 
*** Το  άρθρο 128β προστέθηκε  µε το άρθρο 53 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Γ 
 
Τα απαγορευµένα µέσα 
    
1. Απαγορευµένα µέσα είναι τα εξής: 



    
Α) Απαγορευµένες ουσίες: 
    
α. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση:  
    
1. ∆ιεγερτικό 
  
2. Ναρκωτικά 
    
3. Αναβολικά 
    
4. ∆ιουρητικά 
    
5. Πεπτιδικές ορµόνες, µιµητικό και συναφείς µε αυτές ουσίες. 
    
Με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος  
άρθρου µπορεί ορισµένες από τις ουσίες αυτές να απαγορεύονται µόνο αν  
υπερβαίνουν ορισµένη ποσοτική συγκέντρωση. 
    
β. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα µε το άθληµα ή την  
ποσοτική συγκέντρωση: 
    
1. Αλκοόλη 
    
2. Κανναβινοειδή 
   
3. Τοπικό αναισθητικά 
    
4. Κορτικοστεροειδή 
    
5. β-αναστολείς 
    
Β) Απαγορευµένες µέθοδοι: 
    
α) ντόπινγκ αίµατος ή άλλων κυττάρων ή ιστών, 
    
β) χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το  
πλάσµα, 
    
γ) φαρµακολογική, χηµική, φυσική ή γενετική παραποίηση. 
    
Γ) Όσες άλλες ουσίες ή µέθοδοι περιλαµβάνονται κάθε 
φορά στην κοινή απόφαση της επόµενης παραγράφου. 
    
2. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισµού, που  
εκδίδεται τουλάχιστον µία φορά κατ΄ έτος καθορίζονται οι απαγορευµένες  
ουσίες ή µέθοδοι κατά την έννοια του άρθρου 128Β του παρόντος νόµου, ύστερα από  
γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128ΣΤ του  
παρόντος. Η απόφαση αυτή εναρµονίζεται υποχρεωτικά µε τους καταλόγους  
απαγορευµένων µέσων που εκδίδει κάθε φορά η ∆.Ο.Ε., ο Παγκόσµιος Οργανισµός  
Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.) και η αρµόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης κατά  
του Ντόπινγκ (Ν. 2371/1996). Ο κατάλογος των απαγορευµένων µέσων που  
περιλαµβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι κοινός για όλα τα αθλήµατα και για  
όλους τους κλάδους άθλησης, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται ρητά το  
αντίθετο." 
 
*** Το  άρθρο 128Γ προστέθηκε  µε το άρθρο 54 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128∆ 
 
∆ιαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ 
    
1. Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του  
αθλητικού αποτελέσµατος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών,  
διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθληµάτων εφόσον αυτά  
καλλιεργούνται από αθλητικές οµοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική  
αθλητική αναγνώριση. Οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να δέχονται τη διενέργεια  
ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί από τους αρµόδιους κατά τον παρόντα  
νόµο  
φορείς, που έχουν την αρµοδιότητα να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη  



υποχρέωση υπέχουν οι ιδιοκτήτες και οι αναβάτες ίππων. 
 
2. Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλαµβάνει τις διαδικασίες: 
 
α. της λήψης δειγµάτων από αθλητές ή ίππους και 
 
β. της ανάλυσης των δειγµάτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν  
απαγορευµένης ουσίας ή της χρήσης απαγορευµένης µεθόδου. 
 
3. Την ευθύνη της δειγµατοληψίας ντόπινγκ έχει η αρµόδια ηµεδαπή υπηρεσία  
του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α). Σε περίπτωση αδυναµίας  
της, µπορεί να γίνει δειγµατοληψία από αντίστοιχη αλλοδαπή υπηρεσία,  
αναγνωρισµένη από τη ∆.Ο.Ε. ή τον Π.Ο.Α. 
 
4. Την ανάλυση των δειγµάτων ντόπινγκ διενεργεί υποχρεωτικά το  
αναγνωρισµένο  
από τη ∆.Ο.Ε. Εργαστήριο Ελέγχου ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α. ή άλλο εργαστήριο της  
Ελλάδας, που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωρισθεί από τη ∆.Ο.Ε. Σε περίπτωση  
αδυναµίας των ανωτέρω εργαστηρίων, η ανάλυση του δείγµατος µπορεί να γίνει  
από εργαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρισµένο από τη ∆.Ο.Ε. 
 
5. Τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ τεκµαίρεται ότι διενεργούν τις αναλύσεις  
µε βάση τους κρατούντες και παραδεκτούς κανόνες της επιστήµης. Κατά του  
τεκµηρίου αυτού χωρεί ανταπόδειξη. 
 
6. Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται µε τρόπο που διασφαλίζει την  
αρχή της ίσης µεταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους  
διαγωνιζόµενους. 
 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισµού  
καθορίζονται οι διαδικασίες του ελέγχου γενετικού ντόπινγκ (ντόπινγκ που  
έχει γίνει µε γονιδιακή µεταφορά)." 
 
*** Το  άρθρο 128∆ προστέθηκε  µε το άρθρο 55 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Ε 
 
Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων 
    
1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων.  
Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή τον οικείο  
επαγγελµατικό σύνδεσµο ή το φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόµενος. 
 
2. Ο έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές είναι υποχρεωτικός κατά τη διεξαγωγή  
αγώνων  
εθνικών πρωταθληµάτων και Κυπέλλου Ελλάδας στους οποίους συµµετέχουν οµάδες  
Ανωνύµων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών  
(Τ.Α.Α.). 
 
3. Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε οµάδας και  
ειδικότερα: 
 
α. Στα εθνικά πρωταθλήµατα σε έναν τουλάχιστον αγώνα, κάθε αγωνιστικής  
ηµέρας και κάθε κατηγορίας Πρωταθλήµατος. Ειδικά, σε όσα Εθνικά Πρωταθλήµατα  
διεξάγονται αγώνες κατάταξης (play οff), ο έλεγχος γίνεται σε έναν  
τουλάχιστον αγώνα κάθε αγωνιστικής, κάθε φάσης, συµπεριλαµβανοµένου και του  
τελικού αγώνα και 
 
β. Στο Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν αγώνα τουλάχιστον κάθε αγωνιστικής και κάθε  
φάσης αυτού, συµπεριλαµβανοµένου και του τελικού αγώνα. 
 
4. Επίσης ο έλεγχος ντόπινγκ είναι υποχρεωτικός σε δύο τουλάχιστον αθλητές  
κάθε οµάδας στους αγώνες της ανώτατης ερασιτεχνικής κατηγορίας πανελλήνιων  
ή  
εθνικών πρωταθληµάτων στα αθλήµατα που έχουν επαγγελµατικά πρωταθλήµατα,  
καθώς επίσης και στα αθλήµατα που καλλιεργούν τον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Ο  
έλεγχος στα οµαδικά αθλήµατα γίνεται τουλάχιστον σε έξι (6) αγωνιστικές του  
οικείου πρωταθλήµατος της κανονικής διάρκειας αυτού και όπου διεξάγονται  
αγώνες κατάταξης (play οff), κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.  
Ως  



προς το Κύπελλο Ελλάδας, ο έλεγχος γίνεται τουλάχιστον στους αγώνες της  
ηµιτελικής και της τελικής φάσης. 
 
5. Όσον αφορά τα ατοµικά αθλήµατα, έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε  
µία αγωνιστική ηµέρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων και Εθνικών  
Πρωταθληµάτων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας. 
 
6. Εκτός των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του  
προγράµµατος ελέγχων που καταρτίζει το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του  
Ντόπινγκ, ο έλεγχος ντόπινγκ µπορεί να επεκτείνεται είτε σε µεγαλύτερο  
αριθµό  
ελεγχοµένων αθλητών είτε και σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των  
προαναφεροµένων. 
 
7. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ  
δίδεται  
από την αρµόδια Επιτροπή του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ. 
 
8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της  
προετοιµασίας των αθλητών διενεργείται µε ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών.  
Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται από το Εθνικό  
Συµβούλιο Καταπολέµησης του Ντόπινγκ, από τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού ή  
την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ή από την οικεία αθλητική οµοσπονδία. 
 
Οι ανωτέρω φορείς µε γραπτή εντολή τους προς τις αρµόδιες υπηρεσίες  
δειγµατοληψίας και ανάλυσης του Ο.Α.Κ.Α., ζητούν τη διενέργεια ελέγχου  
ντόπινγκ. 
 
9. ∆εν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα,  
ηµεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του Εθνικού Συµβουλίου  
Καταπολέµησης του Ντόπινγκ. 
 
10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες  
από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία κλήρωσης των  
αγώνων  
ή των αγωνισµάτων που θα διεξαχθεί ο πιο πάνω έλεγχος, σύµφωνα µε τα  
ανωτέρω,  
η διαδικασία γνωστοποίησης των αρµόδιων για τη διεξαγωγή του ελέγχου  
προσώπων, η διαδικασία κλήρωσης των αθλητών από κάθε οµάδα ή αγώνισµα, που  
θα  
υποβληθούν στον έλεγχο ντόπινγκ και ο τρόπος ανακοίνωσης στους κληρωθέντες,  
η  
διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και µεταφοράς των δειγµάτων, ο τρόπος  
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς  
κανονισµούς της ∆.Ο.Ε., του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και των  
Παγκόσµιων Αθλητικών Οµοσπονδιών, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία  
λεπτοµέρεια." 
 
*** Το  άρθρο 128Ε προστέθηκε  µε το άρθρο 56 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128ΣΤ 
 
Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του Ντόπινγκ 
    
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο  
Καταπολέµησης  
του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), που έχει σκοπό το σχεδιασµό, την παρακολούθηση,  
τον  
έλεγχο, το συντονισµό και την εφαρµογή των δράσεων και προγραµµάτων για την  
καταπολέµηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. 
 
2. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και  
αποτελείται από εννέα (9) µέλη. 
 
Από τα µέλη αυτά: 
 
α. Τρία µέλη είναι νοµικοί, κατά το δυνατό µε γνώσεις και εµπειρία σε  
θέµατα  
αθλητισµού ή του αντικειµένου (ντόπινγκ). 
 



β. Τρία µέλη είναι επιστήµονες από το χώρο της φαρµακολογίας, της  
τοξικολογίας και της ιατρικής, µε γνώσεις στο αντικείµενο (ντόπινγκ), που  
επιλέγονται ως εξής: 
 
Ένα µέλος ∆.Ε.Π. Εργαστηρίου Φαρµακολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο  
που  
υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τµηµάτων Ιατρικής και Φαρµακευτικής των Α.Ε.Ι. 
 
Ένα µέλος ∆.Ε.Π. Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, που  
επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τµηµάτων Ιατρικής των  
Α.Ε.Ι. 
 
Ένα µέλος που επιλέγεται από κατάλογο πέντε τουλάχιστον προσώπων που  
υποβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 
 
γ. Τρία (3) µέλη είναι πρόσωπα κύρους από το χώρο του αθλητισµού, που  
υποδεικνύονται ως εξής: 
 
Ένας µη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, µέλος της Επιτροπής Αθλητών  
της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την  
Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. 
 
Ένα µέλος της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., αντιπρόσωπος αθλητικής οµοσπονδίας,  
που υποδεικνύεται από την ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. 
Ένα µέλος ∆.Ε.Π.Τ.Ε.Φ.Α.Α. που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι  
Πρόεδροι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι. 
 
3. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής. 
 
4. Τα µέλη δεν ανακαλούνται και η θητεία τους δεν διακόπτεται λόγω  
συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας στη θέση εκ της οποίας µετέχουν στο  
Συµβούλιο.  
Μέλος για το οποίο διαπιστώνεται κώλυµα από το Συµβούλιο, κηρύσσεται άµεσα  
έκπτωτο από αυτό µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του  
συνόλου των µελών. 
 
5. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση πάνω από έξι µήνες πριν από τη λήξη της  
θητείας, διορίζεται ένα νέο µέλος, η θητεία του οποίου λήγει την ίδια  
ηµεροµηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία του προσώπου που αντικαθιστά. 
 
6. Το Συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον έξι από τα µέλη  
του.  
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία. Για τη λήψη απόφασης, σε  
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
 
7. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
 
α. Καταρτίζει το γενικό σχεδιασµό όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο  
πρόγραµµα αυτών και την κατανοµή των ελέγχων στα οικεία αθλήµατα κατά τη  
διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, σε συνεργασία µε τις αθλητικές  
οµοσπονδίες  
και τους αρµόδιους φορείς. 
 
β. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρµόζει, σε συνεργασία µε τις αθλητικές  
οµοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης  
και τα µέσα ενηµέρωσης, εκπαιδευτικά προγράµµατα ενηµέρωσης και εκστρατείες  
πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευµένων  
ουσιών  
και µεθόδων, δίνοντας έµφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και  
τη βλάβη που επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισµού. 
 
γ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη  
δειγµάτων  
ελέγχου ντόπινγκ και τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και µεταφοράς των  
δειγµάτων σε αναγνωρισµένο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και χορηγεί  
ταυτότητες  
στους εντεταλµένους δειγµατολήπτες. 
 
δ. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις στον αγώνα για  
την αντιµετώπιση του ντόπινγκ και εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς την  
τροποποίηση του καταλόγου απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων της παρ. 2 του  



άρθρου 128Γ του παρόντος. 
 
ε. ∆ίδει εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις προβλεπόµενες στο άρθρο  
128∆ υπηρεσίες δειγµατοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγµάτων σε  
αναγνωρισµένο κατά το άρθρο 128Γ εργαστήριο. 
 
στ. Παραλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δειγµάτων του ελέγχου  
ντόπινγκ από το αρµόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την  
αξιολόγησή τους από το αρµόδιο επιστηµονικό του τµήµα, τα θετικά  
αποτελέσµατα  
διαβιβάζονται στις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες και στους οικείους  
επαγγελµατικούς συνδέσµους σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υπουργική  
απόφαση του άρθρου 128Ε του παρόντος νόµου. 
 
ζ. Παρακολουθεί την εφαρµογή των κανονισµών των οικείων αθλητικών  
οµοσπονδιών, σχετικά µε τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την  
επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωµα του ντόπινγκ ή σε  
σχετικές µε αυτό παραβάσεις. Η οικεία αθλητική οµοσπονδία έχει υποχρέωση  
έγγραφης ενηµέρωσης του Συµβουλίου για τις αποφάσεις της και τις σχετικές  
διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου. 
 
η. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς για τον περιορισµό της διακίνησης  
απαγορευµένων ουσιών. 
 
θ. Προτείνει στον Υπουργό Πολιτισµού κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη  
ή  
την καταπολέµηση των απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων. 
 
ι. Παρέχει τη γνώµη του στον Υπουργό Πολιτισµού, εφόσον του ζητηθεί, για  
κάθε σχέδιο νόµου ή κανονιστικής πράξης σχετικά µε την καταπολέµηση της  
χρήσης απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων. 
 
ια. ∆ιατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές οµοσπονδίες και γενικά στους  
αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στο  
ντόπινγκ και στις πειθαρχικές διαδικασίες. Η συµµόρφωση των αθλητικών  
οµοσπονδιών µε τις ανωτέρω συστάσεις αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την  
κατανοµή των τακτικών επιχορηγήσεων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 
 
ιβ. Μπορεί να αποδέχεται αιτήµατα ένταξης και άλλων φορέων στα προγράµµατά  
του και στις εξ αυτών διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, µε την προϋπόθεση ότι οι  
φορείς αυτοί έχουν καταρτίσει κανονισµούς που προβλέπουν διαδικασίες ελέγχου  
ντόπινγκ και κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ. 
 
ιγ. Συνδιασκέπτεται µε τους αρµόδιους αθλητικούς φορείς. 
 
ιδ. Κατά το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους υποβάλλει στον  
Υπουργό Πολιτισµού έκθεση δράσης µε τον απολογισµό του έργου και του  
προγραµµατισµού προσεχών δραστηριοτήτων, η οποία δηµοσιεύεται. 
 
ιε. Το Συµβούλιο έχει και κάθε άλλη αρµοδιότητα που του δίδεται µε απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού. 
 
8. Το Συµβούλιο, µε τον Πρόεδρο ή µέλη αυτού, εκπροσωπεί τη χώρα στη ∆ιεθνή  
Επιτροπή Καταπολέµησης του Ντόπινγκ του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 
9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο κανονισµός λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 
 
10. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ύστερα από αίτηµα του Προέδρου του  
Συµβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του  
Συµβουλίου. Επίσης η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού διαθέτει χώρο για τη  
στέγαση του Συµβουλίου, καθώς επίσης και κάθε αναλώσιµο ή πάγιο στοιχείο που  
είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του. 
 
11. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., για την εκπλήρωση των σκοπών του, καταρτίζει ετήσιο  
προϋπολογισµό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισµού. 
 
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Πολιτισµού,  
καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των µελών  
και των γραµµατέων του Συµβουλίου. Οι γραµµατείς του Συµβουλίου ορίζονται  



από  
το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού και είναι µόνιµοι υπάλληλοι της Γενικής  
Γραµµατείας Αθλητισµού. 
 
13. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συµβουλίου βαρύνουν τη Γενική Γραµµατεία  
Αθλητισµού, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος  
νόµου. 
 
14. Για την καλύτερη λειτουργία και εκτέλεση του έργου του στο Συµβούλιο  
λειτουργούν επιστηµονικό τµήµα, επιτροπές και τµήµατα πραγµατογνωµόνων και  
άλλων ειδικών µε συγκεκριµένο έργο." 
 
    
*** Το  άρθρο 128ΣΤ προστέθηκε  µε το άρθρο 57 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Ζ 
    
Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ 
 
1. Πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ είναι: 
 
α) η, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει συµµετοχής σε αυτούς,  
χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν απαγορευµένου µέσου, 
 
β) η προτροπή, πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η µη επιβολή ποινής για τη  
χρήση ή διευκόλυνση µε οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης  
οποιουδήποτε απαγορευµένου µέσου, 
 
γ) η τέλεση απαγορευµένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις,  
γυµναστήρια και σε χώρους άθλησης, στα ιδιωτικά γυµναστήρια και στις  
ιδιωτικές σχολές του άρθρου 32 του παρόντος νόµου. 
 
2. Επίσης, παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν και οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α. η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ. όταν  
αυτό του ζητηθεί από τους αρµόδιους φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή  
η  
µη συµµόρφωσή του µε τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, 
 
β. η αναγνώριση ή οµολογία εγγράφως ή προφορικώς µιας παράβασης ντόπινγκ, 
 
γ. η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ ή των διαδικασιών  
αυτού  
και εντοπισµού απαγορευµένων µέσων. 
 
3. Η παράβαση ντόπινγκ καθορίζεται: 
 
α. µε βάση το θετικό αποτέλεσµα, 
 
β. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων  
που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. 
 
4. Η πειθαρχική παράβαση τελείται µε την πράξη της χορήγησης ή της χρήσης  
απαγορευµένου µέσου, ανεξάρτητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έµεινε στο στάδιο  
της απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκόµενο µε αυτήν αποτέλεσµα. 
 
5. Η χρήση απαγορευµένης ουσίας δεν αποτελεί παράβαση ντόπινγκ: 
 
α. Όταν η ουσία αυτή χρησιµοποιείται από τον αθλητή για θεραπευτικούς  
λόγους  
ή για έλεγχο µιας ιατρικής κατάστασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι  
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
ι) Ο αθλητής, πριν από τον έλεγχο ντόπινγκ, έχει προσκοµίσει γραπτή έγκριση  
από ιατρό του Ε.Σ.Υ. ή άλλου δηµόσιου φορέα περίθαλψης για τη θεραπευτική  
χρήση της απαγορευµένης ουσίας. Η έγκριση πρέπει να είναι ονοµαστική και να  
βεβαιώνεται σε αυτή η νόσος του πάσχοντος, το είδος, η δοσολογία και η  
διάρκεια της λήψης του φαρµάκου. Η χρήση ψευδούς ιατρικής ένδειξης συνιστά  
επιβαρυντική περίσταση. 
 



ιι) Το επίπεδο της απαγορευµένης ουσίας είναι σύµφωνο µε την εγκεκριµένη  
θεραπευτική χρήση και 
 
ιιι) Η απαγορευµένη ουσία επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για θεραπευτικούς  
λόγους σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Παγκόσµιας Αθλητικής Οµοσπονδίας του  
οικείου αθλήµατος. 
 
β. Όταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συντρέχουν εφόσον η  
παρουσία της απαγορευµένης ουσίας στο βιολογικό ιστό ή στα βιολογικά  
σωµατικά  
υγρά του αθλητή είναι πέραν του ελέγχου του ιδίου, όπως στις περιπτώσεις  
που: 
 
ι) αυτός έχει εκ φύσεως ένα επίπεδο τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη  
µεγαλύτερο του λόγου 6:1 ή η συγκέντρωση επιτεστοστερόνης στα ούρα του είναι  
µεγαλύτερη από 200 νανογραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο, που αποδεικνύεται ύστερα  
από σχετικές έρευνες κατά τα προβλεπόµενα στον οικείο κανονισµό της ∆.Ο.Ε., 
 
ιι) του χορηγήθηκε η απαγορευµένη ουσία σε νοσοκοµείο χωρίς να το γνωρίζει 
 
Ο αθλητής που ισχυρίζεται ότι έγινε χρήση απαγορευµένης ουσίας για  
θεραπευτικούς λόγους ή συνέτρεχαν εξαιρετικές περιπτώσεις οφείλει να  
αποδείξει τους ισχυρισµούς του." 
 
*** Το  άρθρο 128Ζ προστέθηκε  µε το άρθρο 58 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Η 
    
Πειθαρχικές κυρώσεις 
    
1. Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης, για τον αθλητή  
που συµµετείχε σε ατοµικό αγώνισµα, συνεπάγεται την ακύρωση της συµµετοχής  
του στο αγώνισµα και των συνακόλουθων από αυτή τη συµµετοχή συνεπειών,  
συµπεριλαµβανοµένης της στέρησης βραβείων και µεταλλίων, ανεξάρτητα από τις  
οποιεσδήποτε άλλες προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο κυρώσεις. Αν η παράβαση  
αφορά αθλητή που συµµετείχε σε οµαδικό άθληµα ή σε οµαδικό αγώνισµα ατοµικού  
αθλήµατος, για την εγκυρότητα του αποτελέσµατος του οικείου αγώνα ή του  
οικείου οµαδικού αγωνίσµατος αντίστοιχα, εφαρµόζονται οι σχετικοί κανονισµοί  
της οικείας Παγκόσµιας Αθλητικής Οµοσπονδίας. 
 
2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση ντόπινγκ ανάλογα µε την  
ιδιότητα των υπαιτίων είναι κατά περίπτωση οι εξής: 
 
2.1 ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ 
 
α. Έγγραφη επίπληξη. 
 
β. Προσωρινή απαγόρευση συµµετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και  
διοργανώσεις όλων των αθληµάτων. 
 
γ. Ισόβια απαγόρευση συµµετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και  
διοργανώσεις όλων των αθληµάτων. 
 
δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετηµάτων της Πολιτείας και των  
αθλητικών οµοσπονδιών και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και  
διακοπή τυχόν υποτροφίας που έχει χορηγηθεί 
 
ε. Επιστροφή κάθε οικονοµικής παροχής που τυχόν του δόθηκε από την ηµέρα  
της  
τέλεσης της παράβασης. 
 
στ. Πρόστιµο µέχρι 100.000 ευρώ, προκειµένου περί επαγγελµατιών αθλητών. 
 
ζ. Έκπτωση ή αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή  
οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σωµατείου αθλητών. 
 
2.2 ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 
α. Προσωρινή απαγόρευση συµµετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών  
συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη  



διεξαγωγή  
των πιο πάνω. 
 
β. Ισόβια απαγόρευση συµµετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών  
συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη  
διεξαγωγή  
των πιο πάνω. 
 
γ. Έκπτωση από τη διοικητική θέση που τυχόν κατέχει στον αθλητισµό και  
απαγόρευση εκπροσώπησης οποιουδήποτε αθλητικού φορέα. 
 
δ. Πρόστιµο µέχρι 200.000 ευρώ, προκειµένου περί προσώπων που συνδέονται  
επαγγελµατικά µε τον αθλητισµό. 
 
ε. Παραποµπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος του άρθρου 130 του παρόντος  
νόµου. 
 
3. Σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, ανάλογα µε  
το  
είδος των απαγορευµένων ουσιών, είναι: 
 
Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευµένη ουσία είναι εφεδρίνη, φαινυλοπροπανολαµίνη,  
ψευδοεφεδρίνη, καφείνη, στρυχνίνη ή σχετική µε αυτές ουσία, επιβάλλονται: 
 
Σε αθλητή: 
 
Οι προβλεπόµενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, µε  
στοιχεία β΄ και δ' (µέχρι 2 έτη) και α'. 
 
Σε συντελεστή: 
 
Οι προβλεπόµενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου, µε  
στοιχεία α' (µέχρι 2 έτη και, αν η παράβαση αφορά ανήλικο, µέχρι 3 έτη) και  
δ'. 
 
Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευµένη ουσία είναι διαφορετική από τις  
αναφερόµενες  
στην Α' περίπτωση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται: 
 
Σε αθλητή: 
 
Οι προβλεπόµενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, µε  
στοιχεία β', δ', ς, (τουλάχιστον για δύο έτη), ε' και στ'. 
 
Σε συντελεστή: 
 
Οι προβλεπόµενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου µε  
στοιχεία  
α', γ' (τουλάχιστον για δύο έτη), δ' και ε'. Αν η παράβαση αφορά ανήλικο, η  
κύρωση είναι τουλάχιστον 4 έτη. 
 
4. Σε περίπτωση νέας παράβασης ντόπινγκ (παράβαση καθ' υποτροπή) από: 
 
ΑΘΛΗΤΗ: 
 
α. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απαγορευµένες ουσίες της Α'  
περίπτωσης, επιβάλλεται απαγόρευση συµµετοχής σε κάθε είδους αθλητικές  
συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθληµάτων για χρονικό διάστηµα µέχρι 4  
έτη. 
 
β. Αν η νέα παράβαση αφορά απαγορευµένες ουσίες της Β' περίπτωσης, ενώ η  
πρώτη παράβαση αφορούσε ουσίες της Α' περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της  
προηγούµενης περ. α' για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 ετών. 
 
γ. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη απαγορευµένες ουσίες της Β'  
περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συµµετοχής για  
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και  
τουλάχιστον 1Ο ετών αν είναι ενήλικας. 
 
δ. Αν η παράβαση τελέσθηκε για τρίτη φορά, επιβάλλεται η κύρωση της πιο  
πάνω  



απαγόρευσης συµµετοχής ισοβίως. 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 
 
Επιβάλλεται η κύρωση της ισόβιας απαγόρευσης συµµετοχής στην οργάνωση και  
διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και της άσκησης των  
καθηκόντων τους κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω αγώνων. 
 
5. Οι καθ' υποτροπή ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα  
που µεσολαβεί µεταξύ της τέλεσης των περισσότερων πράξεων. 
 
6. Στα πρόσωπα που υποπίπτουν στις προβλεπόµενες στο άρθρο 1282 παρ. 2 περ.  
α', β' και γ' παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης Β', της  
παρ.  
3 του παρόντος άρθρου. 
 
7. Εκτός των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, µπορεί µε  
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια  
άσκησης επαγγέλµατος σε προπονητή. 
 
8. Η εφαρµογή των πιο πάνω αναφερόµενων κυρώσεων µπορεί να συνοδεύεται από  
τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ντόπινγκ στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της  
τιµωρίας του. 
 
9. Όποιος δεν συµµορφώνεται µε την απόφαση του αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου  
µε την οποία επιβλήθηκε κύρωση για παράβαση ντόπινγκ ή όποιος συνεργεί σε αυτό  
τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι 50.000 ευρώ. 
 
10. Οι οικείες αθλητικές οµοσπονδίες µπορούν να προβλέπουν στους  
κανονισµούς  
τους αυστηρότερες κυρώσεις από τις οριζόµενες στο νόµο αυτόν." 
 
*** Το  άρθρο 128Η προστέθηκε  µε το άρθρο 59 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Θ 
    
Ποινικές διατάξεις 
    
1. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χηµική ουσία ή βιολογικό ή  
βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρµόζει σε αυτόν µέθοδο που απαγορεύονται από την  
κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, µε σκοπό τη βελτίωση της  
αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια  
αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συµµετοχής του σε αυτούς, τιµωρείται µε  
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν  
τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη. Η επιβολή µόνο της χρηµατικής  
ποινής µε την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται Σε αυτόν που  
καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος σχετικού µε  
τον αθλητισµό για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη στερητική της ελευθερίας ποινή  
που του επιβλήθηκε. 
 
2. Αθλητής που χρησιµοποιεί φυσική ή χηµική ουσία ή βιολογικό ή  
βιοτεχνολογικό υλικό ή επιτρέπει την εφαρµογή σε αυτόν µεθόδου που  
απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, µε σκοπό  
τη  
βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη  
διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συµµετοχής του σε αυτούς, τιµωρείται  
µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα  
µε  
άλλη διάταξη. 
 
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος  
επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα (1Ο) ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται  
βαρύτερα  
σύµφωνα µε άλλη διάταξη, και µε στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού µε τον  
αθλητισµό επαγγέλµατος για δέκα (10) χρόνια, ανεξάρτητα από το µέγεθος της  
ποινής που του επιβλήθηκε. 
 
4. Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, τροποποιεί, παρασκευάζει, αποθηκεύει,  
διεκπεραιώνει, µεταφέρει, εισάγει, εξάγει, διακινεί, εµπορεύεται, πωλεί,  
προµηθεύεται, κατέχει, προσφέρει ή χρηµατοδοτεί την προµήθεια των ουσιών και  



µεθόδων της παραγράφου 1 µε σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης,  
ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών. αγώνων ή εν  
όψει  
της συµµετοχής τους σε αυτούς, τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του  
παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη.  
Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές µέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή µε  
σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρµοστούν µέθοδοι σε ανήλικους αθλητές,  
επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3του παρόντος, αν η πράξη δεν  
τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη. 
 
5. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήµευση και καταστροφή των  
απαγορευµένων ουσιών, καθώς και των αντικειµένων ή εγγράφων που χρησίµευσαν  
ή  
διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσσεται η σφράγιση του  
συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησίµευσε για τη διάπραξη της  
παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική  
απόφαση δηµοσιεύεται στον Τύπο. 
 
6. Όποιος παρακωλύει τους αρµόδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση  
του καθήκοντός τους τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν  
τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιµωρείται  
και  
όποιος ύστερα από διενέργεια νόµιµου ελέγχου ντόπινγκ, καταστρέφει,  
αλλοιώνει  
ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγµάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή  
αλλοιώνει  
την καταγραφή του αποτελέσµατος του ελέγχου." 
*** Το  άρθρο 128θ προστέθηκε  µε το άρθρο 60 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Ι    
    
Αρµόδια πειθαρχικά όργανα 
    
1. Αρµόδια πρωτοβάθµια πειθαρχικά όργανα για παραβάσεις ντόπινγκ σε πρώτο  
βαθµό είναι τα προβλεπόµενα στα άρθρα 119,1278 και 129του παρόντος νόµου των  
οικείων αθλητικών οµοσπονδιών, τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις, σύµφωνα µε  
τα οριζόµενα στον πειθαρχικό κανονισµό της οικείας οµοσπονδίας και στους  
νόµους. 
 
2. Στον ανωτέρω πειθαρχικό κανονισµό προβλέπονται ιδίως διατάξεις για την  
απαγγελία της πειθαρχικής κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου και  
την ακρόαση του διωκοµένου προσώπου. Τις αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων  
µπορεί να προσβάλει σε δεύτερο βαθµό αυτός στον οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή  
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. µε προσφυγή στο Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών ∆ιαφορών ή  
την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., κατά τα 0ριζόµενα στο άρθρο 126 του  
παρόντος  
νόµου. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προσφεύγει σε περιπτώσεις που εκτιµά ότι η πειθαρχική  
κύρωση που επιβλήθηκε δεν είναι ανάλογη µε το είδος της παράβασης. 
 
3. Το ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή του οικείου επαγγελµατικού  
συνδέσµου οφείλει να διαβιβάσει στο οικείο πρωτοβάθµιο πειθαρχικό όργανο τις  
περιπτώσεις για παράβαση ντόπινγκ µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, αφότου  
έλαβε  
γνώση µιας παράβασης ντόπινγκ ή αφότου διαβιβάσθηκαν τα θετικά αποτελέσµατα  
ενός ελέγχου ντόπινγκ κατ' άρθρο 128ΣΤ περίπτωση στ΄ του παρόντος. Η  
παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης τιµωρείται πειθαρχικά, εφόσον διαπιστωθεί  
ότι συντρέχει περίπτωση συγκάλυψης. 
 
4. Η έναρξη της κύρωσης για µια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την  
ηµεροµηνία λήψης του δείγµατος και, εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε  
έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της άρνησης ή της µη  
συµµόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ηµεροµηνία  
έκδοσης της απόφασης από το οικείο πειθαρχικό όργανο. 
 
5. Οι διαδικασίες του ελέγχου ντόπινγκ και τα σχετικά µε την κοινοποίηση  
των  
αποτελεσµάτων τους θέµατα υπόκεινται στους περιορισµούς των διατάξεων του Ν.  
2472/1997 (ΦΕΚ50 Α΄) για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία  
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα." 
 



*** Το  άρθρο 128Ι προστέθηκε  µε το άρθρο 61 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 1281Α 
    
Ιατρικές µονάδες καταπολέµησης της χρήσης ντόπινγκ 
    
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισµού  
συνιστώνται ιατρικές µονάδες καταπολέµησης της χρήσης απαγορευµένων µέσων.  
Πρόσωπα που κατέφυγαν στη χρήση τέτοιων µέσων µπορούν να επισκέπτονται τις  
µονάδες αυτές και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προτείνεται σε αυτά ιατρική  
παρακολούθηση. 
 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισµού  
ρυθµίζονται τα θέµατα ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρικών µονάδων του  
παρόντος άρθρου. 
 
3. Κάθε ιατρική µονάδα διοικείται από ιατρό. 
 
4. Ιατροί που θεραπεύουν περιπτώσεις χρήσης απαγορευµένων ουσιών ή  
παθολογίες συναφείς µε τη χρήση των ουσιών αυτών, οφείλουν, διατηρώντας την  
ανωνυµία, να κοινοποιήσουν έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές, προς το  
επιστηµονικό τµήµα του Ε.Σ.ΚΑ.Ν." 
 
*** Το  άρθρο 12ΙΑ προστέθηκε  µε το άρθρο 62 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 1281Β 
    
Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους 
   
1. Κάθε ιατρός ο οποίος κατά την εξέταση αθλητή προς πιστοποίηση της υγείας  
του και θεώρηση του προβλεπόµενου στο άρθρο 33 παράγραφος 9 του παρόντος  
νόµου δελτίου υγείας εντοπίζει ευρήµατα που υποδηλώνουν χρήση απαγορευµένων  
ουσιών έχει υποχρέωση: 
 
να αρνηθεί τη θεώρηση του ως άνω δελτίου υγείας, 
 
να ενηµερώσει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για τα ευρήµατα της εξέτασης µε γραπτό  
αιτιολογηµένο και απόρρητο σηµείωµά του, µέσα σε δύο ηµέρες από την εξέταση, 
 
να ενηµερώσει τον εξεταζόµενο για τους κινδύνους που διατρέχει και να του  
προτείνει να απευθυνθεί σε µία από τις ιατρικές µονάδες που αναφέρονται στο  
άρθρο 128ΙΑ του παρόντος νόµου. 
 
2. Εάν ο ιατρός, εξετάζοντας ασθενή αθλητή, θεωρήσει απαραίτητο να εκδώσει  
συνταγή για ουσίες ή µεθόδους, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σύµφωνα µε  
την  
κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, πληροφορεί γραπτώς τον  
ενδιαφερόµενο σχετικά µε το ασυµβίβαστο της χρήσης µε την αθλητική  
δραστηριότητα, κάνοντας µνεία επάνω στη χορηγούµενη στον αθλητή συνταγή ότι  
η  
ως άνω πληροφορία του έχει γνωστοποιηθεί. Εάν ο ιατρός εκδώσει συνταγή για  
ουσίες ή µεθόδους, η χρήση των οποίων είναι, σύµφωνα µε τους όρους της  
υπουργικής απόφασης του άρθρου 128Γ του παρόντος, συµβατή µε την αθλητική  
δραστηριότητα κάτω από ορισµένες συνθήκες, ιατρός πληροφορεί γραπτώς τον  
ενδιαφερόµενο για τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της χρήσης και για την  
υποχρέωση του τελευταίου να προσκοµίζει τη συνταγή αυτή σε κάθε έλεγχο  
ντόπινγκ. 
 
3. Οι αθλητικές οµοσπονδίες µεριµνούν για την προστασία της υγείας των  
αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωµατεία της δύναµής τους. Προς το σκοπό  
αυτόν εκτός των άλλων, για την κατάρτιση των προγραµµάτων προπόνησης των  
αθλητών, το χρονοδιάγραµµα των αγώνων και τις αθλητικές συναντήσεις που  
διοργανώνουν ή εγκρίνουν, λαµβάνουν πρωτίστως υπόψη την προστασία της υγείας  
των αθλητών όλων των ηλικιών και ιδίως των ανηλίκων και προβαίνουν στη λήψη  
µέτρων περιορισµού της εντατικοποίησης των αθλητικών προγραµµάτων, ανάλογα  
µε  
την ιδιαιτερότητα του κάθε αθλήµατος." 
 
*** Το  άρθρο 12Ιβ προστέθηκε  µε το άρθρο 63 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      



239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 1281Γ 
    
Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εµπορίας απαγορευµένων µέσων 
 
1. Μία φορά κατ' έτος οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανοµείς φαρµάκων   
σκευασµάτων και συµπληρωµάτων διατροφής τα οποία περιέχουν απαγορευµένες  
ουσίες που περιλαµβάνονται στην κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος,  
δηλώνουν στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) τις ποσότητες που  
παράγονται, εισάγονται, διανέµονται και πωλούνται στα φαρµακεία και  
νοσοκοµεία. 
 
2. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης των φαρµάκων σκευασµάτων και  
συµπληρωµάτων διατροφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να  
περιλαµβάνουν ειδική προειδοποίηση, καθώς και κατανοητές και λεπτοµερείς  
πληροφορίες για προφύλαξη για όσους ασχολούνται µε τον αθλητισµό, που θα  
καθορισθούν από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). 
 
3. Στις περιπτώσεις αίτησης για άδεια κυκλοφορίας ή αίτησης για µεταβολή ή  
για ανανέωση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) ελέγχει τη  
συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αναφορικά µε  
τη συσκευασία των φαρµάκων σκευασµάτων και συµπληρωµάτων διατροφής. 
 
4. Οι συνταγές οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 128ΙΒ παρ. 2 του  
παρόντος και εκτελούνται από τα φαρµακεία φυλάσσονται επί διετία. 
 
5. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και Οργανισµών, καθώς και το  
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. εξουσιοδοτούνται, µέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγµατος  
και των νόµων που αφορούν την πληροφορική, τα προσωπικά δεδοµένα και τις  
ατοµικές ελευθερίες, να ανταλλάσσουν µεταξύ τους κάθε είδους πληροφορίες,  
που  
λαµβάνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου τους και που σχετίζονται  
µε τα απαγορευµένα µέσα, την κατοχή, τη χρήση τους, τη διακίνηση και εµπορία  
αυτών. 
 
6. Η ιδιότητα του συντελεστή είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση οποιασδήποτε  
εµπορικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητας, σχετικής µε την παραγωγή ή  
εισαγωγή, διαφήµιση, εµπορία και διακίνηση σκευασµάτων, η χρήση των οποίων  
απαγορεύεται χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και συµπληρωµάτων διατροφής ή  
βιταµινών για αθλητές. Πρόσωπα που αναπτύσσουν τέτοιες εµπορικές ή  
επαγγελµατικές δραστηριότητες, καθώς οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου  
βαθµού των προσώπων αυτών, απαγορεύεται να κατέχουν θέσεις µελών της  
διοίκησης αθλητικών οµοσπονδιών, οµοσπονδιακών προπονητών, συνεργατών  
οµοσπονδιών ή διαµεσολαβητών αθλητών των εθνικών οµάδων." 
*** Το  άρθρο 12ΙΓ προστέθηκε  µε το άρθρο 64 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α      
239/10.10.2002. 
 
Άρθρο 128Ι∆ 
    
Ντόπινγκ ίππων 
    
1. Όποιος χορηγεί οποιαδήποτε ουσία ή χρησιµοποιεί οποιαδήποτε µέθοδο (ή  
ηλεκτροδιέγερση) , η οποία απαγορεύεται από τον κατάλογο του Κώδικα  
Ιπποδροµιών της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.), που εγκρίνεται µε απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού ή από τους οικείους κανονισµούς της ∆ιεθνούς  
Οµοσπονδίας Ιππασίας, σε ίππους που συµµετέχουν σε ιπποδροµίες ή σε ιππικούς  
αγώνες αντίστοιχα, µε σκοπό να διεγείρει ή να κάµψει τις σωµατικές τους  
δυνάµεις ή να επιφέρει τεχνητή µεταβολή της φυσικής αγωνιστικής τους  
ικανότητας (ντόπινγκ) για την επίτευξη µεγαλύτερης ή µικρότερης απόδοσης,  
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή. 
 
2. Με την ίδια ποινή, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη  
διάταξη, τιµωρείται όποιος κατέχει τις απαγορευµένες ουσίες της παραγράφου 1  
, µε σκοπό να τις χορηγήσει σε αγωνιζόµενους ίππους. 
 
3. Αναβάτης ίππου που βρίσκεται κατά τον έλεγχο ντόπινγκ σε ιπποδροµίες ή  
σε  
ιππικούς αγώνες υπό την επήρεια απαγορευµένης ουσίας από αυτές που  
προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανονισµούς της παραγράφου 1 του παρόντος,  
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή, εκτός αν η  



πράξη τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη. 
 
4. Όποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρµόδιου οργάνου τη  
δειγµατοληψία ή παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή  
καταρτίζει και υποβάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι  
ενός (1) έτους. 
 
5. Τα θέµατα σχετικά µε τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους και τις  
πειθαρχικές  
παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση µε τη διεξαγωγή ιπποδροµιών ή ιππικών αγώνων  
ρυθµίζονται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και τους οικείους  
κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας και της Ελληνικής Οµοσπονδίας  
Ιππασίας αντίστοιχα." 
  
** Το  άρθρο 128Ι∆ προστέθηκε  µε το άρθρο 65 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α   
239/10.10.2002. 



ΤΜΗΜΑ Ε'  
 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 129  
 
Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών                
 
Με ειδικούς κανονισµούς των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών 
καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και το όργανο επίλυσης των 
αθλητικών διαφορών και η επιβολή πειθαρχικών ποινών για κλάδους 
άθλησης, κατηγορίες πρωταθληµάτων ή αγώνες που δεν προβλέπονται ρητά 
στις διατάξεις του νόµου αυτού. 
 
Άρθρο 130  
 
Τήρηση Φιλάθλου Πνεύµατος              
 
1. Οι ασχολούµενοι µε τα κάθε είδους αθλήµατα και τις εν γένει 
αθλητικές, αγωνιστικές ή γυµναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι 
παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του 
φιλάθλου πνεύµατος και των παραδόσεων του αθλητισµού και του ολυµπιακού 
ιδεώδους. 
 
2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση 
την οριστική ή για ορισµένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης 
οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συµµετοχής τους υπό οποιαδήποτε 
ιδιότητα, ως διοικούντων, µελών, αθλητών προπονητών, γυµναστών στα κάθε 
είδους αθλητικά, γυµναστικά και αγωνιστικά σωµατεία, ενώσεις, 
επαγγελµατικούς συνδέσµους ή οµοσπονδίες, καθώς και της συµµετοχής τους 
ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από 
την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.). όπως µετονοµόζεται η 
Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (Ε.Φ.Ι.). που συστάθηκε και λειτουργεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3148/1955 (ΦΕΚ 54 Α') και 
λειτουργεί στην Ε.Ο.Α.. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
καταγγελίας και σε χρονικό διάστηµα το αργότερο δύο (2) µηνών από την 
πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, οφείλει να εκδώσει απόφαση. 
 
3. Για παραβάσεις που αφορούν το άθληµα του ποδοσφαίρου, η Ε.ΦΙ.Π. 
επιλαµβάνεται, ύστερα από παραποµπή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων, 
κατά τα προβλεπόµενα στον κανονισµό αγώνων ποδοσφαίρου. 
 
Άρθρο 131  
 
Ρήτρα διαιτησίας - Σύµβαση προσχώρησης   
 
1. Στα καταστατικά των αθλητικών σωµατίων, των αθλητικών ανωνύµων 
εταιρειών, των επαγγελµατικών συνδέσµων, των αθλητικών ενώσεων ή των 
οµοσπονδιών, στους κανονισµούς και στις προκηρύξεις των αγώνων 
πρωταθλήµατος ή κυπέλλου Ελλάδας κάθε αθλήµατος ή αγώνων που 
διεξάγονται µε την έγκριση των επαγγελµατικών συνδέσµων, των αθλητικών 
ενώσεων ή των οµοσπονδιών, υποχρεωτικά περιλαµβάνεται διάταξη, µε την 
οποία ορίζεται ότι τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα που µετέχουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο στους διεξαγόµενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν 
αρµόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των µεταξύ τους 
αγωνιστικών διαφορών, µόνο τα προβλεπόµενα από το νόµο ή τους οικείους 
κανονισµούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. Αν δεν υπάρχει αναγραφή 
της παραπάνω διάταξης, λογίζεται ότι αυτή περιέχεται αυτοδικαίως. 
 
2. Η δήλωση συµµετοχής στους αγώνες πρωταθλήµατος ή κυπέλλου Ελλάδας, 
που διοργανώνονται από τους επαγγελµατικούς συνδέσµους, τις ενώσεις ή 
τις οµοσπονδίες οποιουδήποτε αθλήµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 84 του νόµου αυτού, αποτελεί σύµβαση ανεπιφύλακτης 
προσχώρησης των αθλητικών εταιρειών, Τ.Α.Α. και αθλητικών σωµατείων 
στους αγωνιστικούς όρους της οικείας προκήρυξης και στις αντίστοιχες 
διατάξεις και κανονισµούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει 
γραφεί. Η δήλωση συµµετοχής δεσµεύει επίσης τους αθλητές, τους 
προπονητές και τα µέλη οποιουδήποτε σωµατείου, τµήµατος αµειβόµενων 
αθλητών ή εταιρείας, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συµφωνία µεταξύ 
αυτών και της διοργανώτριας αρχής. 
 



"3. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισµού πρωταθλήµατος, καθώς και της  
προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστηµα της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν  
τροποποιήσεις σε άλλο διάστηµα, αυτές ισχύουν από την επόµενη αγωνιστική  
περίοδο, εκτός αν αφορούν µεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήµατος και του  
αριθµού των προβιβαζόµενων ή υποβιβαζόµενων οµάδων, οπότε ισχύουν από τη  
µεθεπόµενη περίοδο. 
 
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισµού πρωταθλήµατος στο  
µεσοδιάστηµα από τη λήξη ενός πρωταθλήµατος ή πρωταθληµάτων και µέχρι την  
έναρξη του νέου, µε άµεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού  
συµβουλίου  
της οικείας οµοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές  
αλλαγές των κανονισµών. Οι κανονισµοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη,  
µετά  
την τροποποίηση, γενική συνέλευση της οµοσπονδίας." 
    
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.11 άρθρ.77 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.1.0.2002. 
 
Άρθρο 132  
 
∆ωροδοκία - ∆ωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα  
 
1. Όποιος απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήµατα ή οποιαδήποτε άλλη 
παροχή ή υπόσχεση αυτών, µε σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά αθλητικού 
σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. το αποτέλεσµα αγώνα, οποιουδήποτε οµαδικού ή 
ατοµικού αθλήµατος που διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών. 
 
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος κατά την παρ. 1 προσφέρει, 
δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο 
πρόσωπο που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τον αθλητή, το διαιτητή, 
το σωµατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρο, ωφελήµατα ή άλλες 
οποιεσδήποτε παροχές. 
 
3. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούµενων παραγράφων επήλθε 
πράγµατι το αποτέλεσµα που επεδίωκε ο υπαίτιος, αυτός τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο 
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών. 
 
 
4. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στο πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήµατα  
των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή,  
σύµφωνα  
µε τις διατάξεις του άρθρου 130, για παράβαση του φιλάθλου πνεύµατος. "5.  
Εφόσον οι διωκόµενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3  
του  
παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυµναστές, διοικητικοί παράγοντες  
ή µέλη αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται από το αρµόδιο  
πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή του οικείου  
επαγγελµατικού συνδέσµου στην οµάδα του σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που  
ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθµών από  
το  
βαθµολογικό πίνακα του διεξαγόµενου πρωταθλήµατος ή του προσεχούς  
πρωταθλήµατος στο οποίο θα συµµετάσχουν είτε του υποβιβασµού αυτών στην  
αµέσως κατώτερη κατηγορία. 
 
Η κατά τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία,  
δίωξη και επιβολή των ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική  
δίκη στην οποία παραπέµπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω  
αδικηµάτων." 
    
*** Η παρ.5 προστέθηκε   µε την παρ.6 άρθρ.78 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002. 
 
Άρθρο 133  
 
Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου   
 
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για 



τον αθλητισµό Υπουργού, µπορεί να κωδικοποιούνται οι διατάξεις µέρους ή 
και του συνόλου της αθλητικής νοµοθεσίας. 
 
2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέο διάρθρωση του νοµοθετικού 
υλικού, η συγχώνευση ή η διάσπαση διατάξεων, η νέα αρίθµηση άρθρων, η 
µεταβολή ή η διόρθωση φράσεων, η αναπροσαρµογή του κειµένου χωρίς 
αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν και η µεταγλώττιση του 
κειµένου στη δηµοτική γλώσσα. 
 
Άρθρο 134  
 
Ρύθµιση ειδικών θεµάτων 
 
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του νόµου αυτού εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι κατά τη 
δηµοσίευσή του ισχύουσες. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που 
προβλέπονται στον παρόντα νόµο εξακολουθούν νο λειτουργούν τα 
αντίστοιχα κατά τη δηµοσίευσή του υφιστάµενα όργανα. 
 
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του αρµόδιου για τον 
αθλητισµό Υπουργού καθορίζεται η κατανοµή των εσόδων που προέρχονται 
από παιχνίδια του Ο.Π.A.Π. η λειτουργία των οποίων δεν έχει αρχίσει, 
καθώς και από παιχνίδια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί έως σήµερα η 
προβλεπόµενη υπουργική απόφαση. Η παραπάνω απόφαση ρυθµίζει την 
κατανοµή των εσόδων µετά την παρακράτηση υπέρ της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού, για κάθε παιχνίδι του προβλεπόµενου χρηµατικού ποσού της 
παρ. 1 εδάφιο β. του άρθρου 1 του ν. 2433/1996. 
 
3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2433/1996 έχει εφαρµογή και για το 
παιχνίδι ΠΡΟΠΟ. 
 
4. Το άρθρο 4 του ν. 2433/1996 και η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 
2598/1998, όσον αφορά την έκδοση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση 
του "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ" αντικαθίσταται ως εξής : 
 
"Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Πολιτισµού και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, 
επιτρέπεται η διεξαγωγή και λειτουργία παιχνιδιού µέσω µηχανηµάτων µε 
οθόνη, που Θα προσφέρει σε παίκτες τη δυνατότητα κέρδους, στηριζόµενο 
στην τύχη, στη δεξιότητα, σε γνώσεις ή σε συνδυασµούς αυτών, µε το 
διακριτικό τίτλο "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", µε σκοπό : 
 
α) τη χρηµατοδότηση της ανώνυµης εταιρείας "Αθήνα 2004" για την 
αντιµετώπιση δαπανών οργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004,  
 
β) την ενίσχυση του Προγράµµατος Πολιτιστικής Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Πολιτισµού,  
 
γ) την ενίσχυση των πόρων της Γ.Γ.Α. για την ανάπτυξη κεντρικών και 
περιφερειακών αθλητικών υποδοµών,  
 
δ) την ανάληψη και διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων,  
 
ε) την ενίσχυση της Ε.Ο.Ε., καθώς και τη βελτίωση υποδοµών 
πολιτισµού, αθλητισµού και εκπαίδευσης µε τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες στην Αρχαία Ολυµπία και την ευρύτερη περιοχή του Νοµού 
Ηλείας. 
 
Με το προεδρικό διάταγµα καθορίζονται τα γενικά θέµατα οργάνωσης, 
λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω παιχνιδιού. Ο αρµόδιος για τον 
αθλητισµό Υπουργός ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τον κανονισµό 
οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του παιχνιδιού αυτού. Ειδικότερα 
ζητήµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν τη διοργάνωση 
και διεξαγωγή του παραπάνω παιχνιδιού ρυθµίζονται µε άλλες αποφάσεις 
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. ∆ιαχειριστής των εσόδων του 
παιχνιδιού ορίζεται ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, 
Ο.Π.Α.Π.. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 35 Ν.2768/1999 ορίζεται ότι: 
" ∆ιατάξεις που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του 
παιχνιδιού µε το διακριτικό τίτλο "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΠΟ" και ιδία οι 



διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2598/1998 και της παρ. 4 και 
επόµενα του άρθρου 134 του ν. 2725/1999 καταργούνται από τότε που 
ίσχυσαν". 
 
5. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται τα 
κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών από τον Ο.Π.Α.Π. 
για τα νέα παιχνίδια "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", οι κατηγορίες 
των καταστηµάτων στα οποία είναι δυνατή η λειτουργία και διεξαγωγή 
τους, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες της 
σχετικής δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Επίσης, µε απόφαση του 
ανωτέρω Υπουργού εκδίδεται κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας των 
νέων παιχνιδιών "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", στον οποίο, µεταξύ 
των άλλων, ρυθµίζονται το ανώτατο ποσό κέρδους, το ανώτατο και κατώτατο 
ποσό στοιχηµατισµού και οι επιτροπές ελέγχου και εποπτείας των ανωτέρω 
παιχνιδιών, που αφορούν στην οργάνωση, διεξαγωγή και λειτουργία τους 
κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 
 
6. Για τις ανάγκες διεξαγωγής των νέων παιχνιδιών του Ο.Π.A.Π. 
συστήνονται δύο (2) θέσεις αναπληρωτών συντονιστών διευθυντών, οι 
οποίοι διορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. 
 
7. Για τους πωλητές - εµπορικούς αντιπροσώπους των νέων παιχνιδιών 
του Ο.Π.Α.Π. "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ" έχει εφαρµογή το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2190/1994, εφόσον η 
αµοιβή και τα οδοιπορικά τους προσδιορίζονται σε ποσοστό τουλάχιστον 
εξήντα τοις εκατό (60%) επί των εισπράξεών τους. 
 
8. Τα µηχανοκίνητα αγωνίσµατα και οι σχετικοί κλάδοι άθλησης αυτών 
(αυτοκίνητο, φόρµουλα, καρτ, δίκυκλο κ.λπ.) αποτελούν αθλητική 
δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
 
9. Για τον κλάδο των αθλητικών συντακτών αναγνωρίζεται ως φορέας 
λειτουργίας του ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). Ο 
Π.Σ.Α.Τ. αποτελεί συντελεστή και παράγοντα προβολής, διάδοσης και 
ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισµού. Οι αθλητικοί συντάκτες - µέλη του 
Π.Σ.Α.Τ. οι οποίοι έχουν, κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος, το 
δικαίωµα ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή 
αγώνων, εισέρχονται σε αυτούς µε την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας 
που εκδίδει ο Π.Σ.Α.Τ.. Με την κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού ρυθµίζονται και τα ζητήµατα 
τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν την πιο πάνω ελεύθερη 
είσοδο των µελών του Π.Σ.Α.Τ. στους αγωνιστικούς χώρους. 
 
10. Στην παρ. 2 του άρθρου 37 του νόµου αυτού, στην οποία προβλέπεται 
η συµµετοχή ενός (1) Συµβούλου Επικρατείας στην σύνθεση της Ε.Ο.Ε., ως 
Σύµβουλοι Επικρατείας νοούνται και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, καθώς και οι Αντιπρόεδροι αυτού. 
 
11. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997 προστίθεται εδάφιο, 
που έχει ως εξής : 
 
"Τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν από το ∆ηµόσιο στους αθλητές των 
εθνικών οµάδων, ως επιβράβευση για τις διακρίσεις τους στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες και την Παραολυµπιάδα της Ατλάντα το 1996, και από 
τα οποία παρακρατήθηκε φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θεωρούνται ότι 
φορολογήθηκαν αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων αθλητών από το φόρο εισοδήµατος. Σε περίπτωση που τα ποσά 
αυτό έχουν δηλωθεί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του 
οικείου οικονοµικού έτους από τους δικαιούχους, τα ποσά του φόρου που 
βεβαιώθηκαν ή καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους των χρηµατικών ποσών 
συµψηφίζονται µε το φόρο αυτής της παραγράφου και ο φόρος που τυχόν 
βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε επιπλέον, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά 
περίπτωση". 
 
Άρθρο 135  
 
Μεταβατικές διατάξεις          
 
1. Αθλητές που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είναι µέλη αθλητικών 
σωµατείων διατηρούν την ιδιότητα αυτήν µέχρι την τροποποίηση των 
καταστατικών τους. 



 
2. Αθλητές που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είναι µέλη ∆.Σ. 
αθλητικών σωµατείων παραµένουν σε αυτό µέχρι τη λήξη της θητείας τους. 
 
3. Μέσα σε προθεσµία οκτώ (8) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, 
όλα τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές ενώσεις, οι επαγγελµατικοί 
σύνδεσµοι, οι σύνδεσµοι διαιτητών και οι οµοσπονδίες διαιτητών οφείλουν 
να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό την προσαρµογή του στις 
διατάξεις του νόµου αυτού. Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των µελών, που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. 
Σε περίπτωση που η παραπάνω απλή πλειοψηφία δεν επιτευχθεί ή για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί γενική συνέλευση, η τροποποίηση γίνεται 
µε απόφαση του ∆.Σ. των πιο πάνω αθλητικών φορέων. Σε περίπτωση που 
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική 
αναγνώριση. 
 
4. Αθλητικά σωµατεία που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν 
επωνυµία, διακριτικό τίτλο και σήµα εµπορικής επιχείρησης υποχρεούνται 
να προσαρµοσθούν στις διατάξεις της παρ. 1 περ. β. του άρθρου 8 του 
παρόντος νόµου εντός προθεσµίας οκτώ (8) µηνών. Η προσαρµογή δεν 
επιφέρει καµία αγωνιστική συνέπεια στο σωµατείο. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.4 Ν.2858/2000 
ΦΕΚ Α 247/7.11.2000 ορίζεται ότι: 
"2. Η προθεσµία που προβλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4  
του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') παρατείνεται 
µέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2001, ηµεροµηνία κατά την οποία  
πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον η νοµότυπη αίτηση προς  
το αρµόδιο πρωτοδικείο για την έγκριση του καταστατικού". 
 
5. Στα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αναγνωρισµένα από τη Γ.Γ.Α. 
αθλητικά σωµατεία λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η, από τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου, προβλεπόµενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα 
αθλήµατα ή τους κλάδους άθλησης που αυτά καλλιεργούν µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τα οποία έχουν εγγραφεί ως µέλη στην 
οικεία αθλητική οµοσπονδία. 
" 
"Με τα αθλητικά σωµατεία του παραπάνω εδαφίου εξοµοιώνονται τα ιδρύµατα,  
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του  
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου  
καλλιεργούσαν αθλήµατα ή κλάδους άθλησης και είχαν εγγραφεί ως µέλη στην  
οικεία αθλητική οµοσπονδία. Τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα εξαιρούνται από την  
εφαρµογή της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου  
135." 
 
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν  µε την παρ.12 άρθρ.77 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.1.0.2002. 
 
6. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις για αναγνώριση 
σωµατείου από τη Γ.Γ.Α. κρίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις. 
 
7. Εντός πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος επιτρέπεται 
πρόσθετη επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. για συγχώνευση σωµατείων που 
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή για συγχώνευση 
τµηµάτων τους. Η πρόσθετη επιχορήγηση παρέχεται για τρία (3) συνεχή 
έτη. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού προσδιορίζονται 
τα κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν, κυρίως ο αριθµός των 
συγχωνευόµενων σωµατείων ή τµηµάτων, ο αριθµός των αθλητών και οι 
ανάγκες των συγκεκριµένων χώρων άθλησης, οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία της επιχορήγησης, το ύψος της, τα συγκεκριµένα στοιχεία που 
συνεκτιµώνται για τη διαµόρφωση κατά περίπτωση του ύψους της 
επιχορήγησης, οι δικαιούχοι και γενικά κάθε θέµα που αφορά τη διάθεση 
της επιχορήγησης. 
 
"8. Εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος οι αθλητικές  
οµοσπονδίες, οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι, όλα τα αθλητικά σωµατεία, οι  
αθλητικές ενώσεις, οφείλουν να εναρµονίσουν το καταστατικό τους στις  
διατάξεις του νοµού αυτού, εφόσον απαιτείται Η τροποποίηση του καταστατικού  
γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των προαναφεροµένων και αφορά  
διατάξεις του καταστατικού που χρειάζονται εναρµόνιση. 



 
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως  
η ειδική αναγνώριση." 
 
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.30 
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004 
 
9. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας και έως την προσαρµογή των 
καταστατικών που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 9 του παρόντος, 
θέµατα που αφορούν στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των αθλητικών 
σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 75/1975. 
 
10. Ειδικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις 
αθλητικές οµοσπονδίες µετά την εναρµόνιση των καταστατικών τους µε τις 
διατάξεις του παρόντος, δικαίωµα ψήφου έχουν όσα ειδικά αναγνωρισµένα 
αθλητικά σωµατεία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του 
ν. 75/1975 (ΦΕΚ 138 Α'). 
 
11. Οι κατά το άρθρο 27 του παρόντος νόµου κανονισµοί εκδίδονται µέσα 
σε προθεσµία δεκατεσσάρων (14) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, ο αρµόδιος για τον 
αθλητισµό Υπουργός περικόπτει ή αναστέλλει την καταβολή της 
επιχορήγησης. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισµών. Τα θέµατα 
εγγραφών και µεταγραφών ή αποδεσµεύσεων των αθλητών ρυθµίζονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάξεις. 
 
12. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σε αθλητική οµοσπονδία πριν 
από την έγκριση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόµου 
κανονισµού. 
 
13. Οι κανονισµοί προπονητών για όσα αθλήµατα έχουν εκδοθεί και 
ισχύουν µε υπουργική απόφαση, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 37 του ν. 
75/1975, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση νέων κανονισµών. 
 
Μετά την έκδοση των νέων κανονισµών για την εκπλήρωση των σκοπών των 
υπερκείµενων συνδικαλιστικών οργάνων των προπονητών στα θέµατα του 
επαγγελµατικού αθλητισµού, καθιερώνεται ως έσοδό τους επιχορήγηση από 
τη Γ.Γ.Α σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 
αυτού που ισχύουν για τις αθλητικές οµοσπονδίες. 
 
14. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών από την έκδοση της υπουργικής 
απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 59 του παρόντος νόµου και την 
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 63 αυτού, 
όλα τα Τ.Α.Α. του οικείου κλάδου άθλησης µετατρέπονται σε αθλητικές 
ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του 
τµήµατος Β' του παρόντος νόµου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, το 
Τ.Α.Α. διαλύεται και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του αναλαµβάνει το 
ερασιτεχνικό σωµατείο, το οποίο καταλαµβάνει, καθ' υπέρβαση του 
προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού οµάδων, την τελευταία θέση της 
αµέσως κατώτερης κατηγορίας, οπότε το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί µε τις 
υπόλοιπες συσταθείσες Α.Α.Ε.. Στο πρωτάθληµα της αµέσως επόµενης 
αγωνιστικής περιόδου ο αριθµός των Α.Α.Ε., που συµµετέχουν στο οικείο 
πρωτάθληµα, θα συµπληρωθεί από τα σωµατεία που θα προβιβασθούν από την 
αµέσως κατώτερη κατηγορία, εφόσον µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από 
την επικύρωση του βαθµολογικού πίνακα συστήσουν ανώνυµη εταιρεία. Τη 
διαπιστωτική πράξη της κατά τα ανωτέρω µη µετατροπής εκδίδει ο αρµόδιος 
για τον αθλητισµό Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Ελεγκτικού 
Συµβουλίου. 
 
*** Στην παράγραφο 14 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999  
οι λέξεις "του ελεγκτικού Συµβουλίου" αντικαθίστανται 
από τις   λέξεις "της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού"  
(παρ.5 άρθρ.38 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.) 
 
"15. Τα τµήµατα αµειβόµενων πετοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) Α1 και Α2 εθνικής  
κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν µε τις διατάξεις του  
Ν. 1958/1991, οφείλουν να µετατραπούν σε Α.Α.Ε. µέσα σε προθεσµία που λήγει  
δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος της  
αγωνιστικής περιόδου 2007 2008. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, ύστερα  
από πρόταση του ∆.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ο  



Υπουργός Πολιτισµού αποφασίζει, αν τα ανωτέρω πρωταθλήµατα θα διεξάγονται  
αποκλειστικά µε οµάδες Α.Α.Ε. ή αποκλειστικά µε οµάδες ερασιτεχνικών  
αθλητικών σωµατείων. 
 
Ειδικά για το πρωτάθληµα Α2 Εθνικής Κατηγορίας µετά από πρόταση του ∆.Σ.  
της Ε.Ο.ΠΕ. ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει τη  
διεξαγωγή του αποκλειστικά µε οµάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων. 
 
Για τις αγωνιστικές περιόδους 20042005, 20052006 και 20062007 στα σωµατεία  
που διατηρούν Τ.Α.Π. παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια επιχορήγηση ως  
ακολούθως: 
 
α) κάθε Τ.Α.Π. Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται µε το ποσό  
των 103.000 ευρώ, 
 
β) κάθε Τ.Α.Π. Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται µε το ποσό  
των 44.000 ευρώ. 
 
Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην  
περίπτωση που το Τ.A.Π. µετάσχει στην ηµιτελική φάση επίσηµης ευρωπαϊκής  
διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. µετάσχει στην  
τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102  
του  
παρόντος νόµου εφαρµόζεται ανάλογα και στην προκειµένη περίπτωση." 
 
*** Η παρ.15,όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ.10 άρθρ.20 Ν.2947/2001,  
ΦΕΚ Α 228/9.10.2001,αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω µε την παρ.15 άρθρ.8                 
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
16. Μέχρι το διορισµό των µελών του Α.Σ.Ε.Α.∆. και τη λειτουργία 
αυτού, κατά το άρθρο 123 και επόµενα του παρόντος νόµου εξακολουθεί να 
λειτουργεί το ήδη υφιστάµενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 και 
επόµενα του ν. 75/1975. Α.Σ.Ε.Α.∆., το οποίο κρίνει όλες τις εκκρεµείς 
σε αυτό υποθέσεις. 
 
17. Οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2000, να προβούν 
σε αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου, ώστε το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων τους µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.1999 να µην 
είναι κατώτερο από το µισό (1/2) του συνολικού µετοχικού τους κεφαλαίου 
που θα προκύψει µετά την αύξησή του. 
 
18. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου 
προκειµένου για τους επαγγελµατίες αθλητές που ανήκουν σε Π.Α.Ε. Γ' 
εθνικής κατηγορίας αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2001-2002. 
Προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 89 υπουργική απόφαση 
απαιτείται γνώµη των ∆.Σ. των οικείων επαγγελµατικών συνδέσµων και των 
∆.Σ. των οικείων συνδικαλιστικών οργάνων των επαγγελµατιών αθλητών ή 
των αθλητών µε αµοιβή κατά περίπτωση. 
 
19. Οι ποινές που έχουν επιβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος 
από την Ε.Φ.Ι. εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
20. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων 
του 2004 στις οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές του άρθρου 53 του 
παρόντος νόµου συµµετέχουν ως µέλη αυτών δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα, 
τα οποία υποδεικνύονται από το διευθύνοντα σύµβουλο της ανώνυµης 
εταιρείας "Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.". 
 
21. Προκειµένου για αθλητικές οµοσπονδίες που αναγνωρίσθηκαν αθλητικώς από  
τη  
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µετά την 5.9.1997, ηµεροµηνία ανάληψης από την  
Αθήνα των Ολυµπιακών Αγώνων, στις πρώτες αρχαιρεσίες που Θα διεξαχθούν σε  
αυτές ύστερα από την εναρµόνιση των καταστατικών τους, δικαίωµα ψήφου έχουν  
όλα τα αθλητικά σωµατεία µέλη τους, ακόµα και αν δεν πληρούν τις οριζόµενες  
στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 75/1975 προϋποθέσεις. 
 
"22. Μέχρι τη  
λειτουργία της προβλεπόµενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του παρόντος  
πενταµελούς επιτροπής, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί, µε απόφαση του  
Υπουργού Πολιτισµού, να συγκροτεί Επιτροπή Ισοτιµιών για την εξέταση των  
αιτήσεων των ενδιαφεροµένων. Η Επιτροπή Ισοτιµιών αποτελείται από πέντε (5)  



µέλη ως εξής: 
 
α) Τον ∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο. 
 
β) Τον ∆ιευθυντή προαγωγής Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. 
 
γ) Ένα µέλος ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
 
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, οριζόµενο από το  
∆.Σ. αυτής. 
 
ε) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώµατος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου  
αθλήµατος, οριζόµενο από την οικεία Οµοσπονδία Προπονητών ή τον  
αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσµο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η  
ανωτέρω Οµοσπονδία ή ο Σύνδεσµος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο  
διπλώµατος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήµατος, οριζόµενο από το ∆.Σ. της  
οικείας Αθλητικής Οµοσπονδίας. 
 
23. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών από το  
Ε.ΚΑ.Ε.Τ., η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ελέγχει τα διπλώµατα προπονητών ως  
προς τη νοµιµότητά τους. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ορίζονται επίσης  
η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, το πρόγραµµα και τα ελάχιστα προσόντα  
του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Προπονητών." 
    
*** Οι παρ.22 και 23 προστέθηκαν  µε την παρ.13 άρθρ.77 
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002. 
      
Άρθρο 136  
 
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις         
 
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 
52 του παρόντος νόµου, ασκούνται προκειµένου περί σωµατείων από την 
οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και προκειµένου περί ενώσεων ή 
οµοσπονδιών από τη Γ.Γ.Α.. 
 
2. ∆ιατάξεις καταστατικών σωµατείων που περιορίζουν τον αριθµό των 
µελών ή προβλέπουν οικονοµικές ή άλλες διακρίσεις τους είναι ανίσχυρες, 
µετά από την προσαρµογή των καταστατικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου. 
 
3. Μετά την έγκρισή του, κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, 
κανονισµού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών οµοσπονδιών και των 
ενώσεών τους που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µε 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί µέχρι την 30.3.1998 
κατατάσσεται, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, στις προβλεπόµενες 
οργανικές θέσεις ανάλογα µε τα προσόντα του. Στο πιο πάνω προσωπικό δεν 
περιλαµβάνονται όσοι απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
ή έργου. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπόµενες δεν 
επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η κατάταξη του προσωπικού 
στις θέσεις γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της οµοσπονδίας, µε κριτήριο το 
χρόνο υπηρεσίας, προηγουµένων στις κενές θέσεις των αρχαιοτέρων. Οι 
προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως, µόλις αποχωρήσουν 
µε οποιονδήποτε τρόπο όσοι καταταγούν σε αυτές. Κενούµενη οργανική θέση 
οµοσπονδίας πληρούται κατά προτεραιότητα µε κατάταξη υπαλλήλου της που 
κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Η παράλειψη 
κατάταξης του προσωπικού µέσα στην οριζόµενη στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου προθεσµία, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης 
της οµοσπονδίας µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, 
µέχρι τη συµµόρφωσή της. 
 
4. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών 
οµοσπονδιών και των ενώσεών τους και πλεονάζουν επιτρέπεται, ύστερα από 
αίτησή τους, να µεταφέρονται σε άλλη οµοσπονδία ή σε αθλητικούς φορείς 
που εποπτεύονται οπό τη Γ.Γ.Α., εφόσον έχουν νοµική µορφή νοµικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το ∆.Σ. της οµοσπονδίας υποχρεούται να 
ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία των υπαλλήλων του προσωπικού που 
πλεονάζουν, έχουν καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη 
µετάταξη. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη τους πλεονάζοντες 
υπαλλήλους του προσωπικού και στη συνέχεια καλεί τα διοικητικά 
συµβούλια των φορέων αυτών να διατυπώσουν τη γνώµη τους, µέσα σε 



ορισµένη προθεσµία, που δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε περίπτωση διατύπωσης θετικής γνώµης, η 
µεταφορά γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Γ.Γ.Α.. Αν η γνώµη 
είναι αρνητική ή αν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα προθεσµία, αποφασίζει 
για τη µεταφορά ή µη µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφασή του ο αρµόδιος για 
τον αθλητισµό Υπουργός. Το µεταφερόµενο προσωπικό που κατατάσσεται σε 
κενές θέσεις απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και υπέχει όλες τις 
υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του φορέα υποδοχής στον οποίο 
µεταφέρεται. 
 
 
"5. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή κάθε κατηγορίας που  
έχουν χορηγηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εξακολουθούν να  
ισχύουν και µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31  
του Ν. 2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωµα  
ειδικότητας µπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε άθληµα που  
εδιδάχθησαν, µε την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελµα του προπονητή στο  
αντίστοιχο άθληµα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.  
2725/1999 σε αθλητική οµοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωµατείο, που  
αποδεικνύεται µε βεβαίωση αυτών. Για αθλήµατα τα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν  
χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του  
προπονητή  
χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό  
άθληµα ή έχουν εµπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική  
οµοσπονδία." 
 
*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.14 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
238/10.10.2002. 
 
6. Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών του άρθρου 31 παρ. 4  
του παρόντος, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί µε απόφαση και µε  
δαπάνες  
της να ιδρύει περιοδικές σχολές προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται  
τα θέµατα της λειτουργίας των πιο πάνω σχολών, των προσόντων των υποψηφίων,  
καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. 
 
7. Από τη δηµοσίευση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος  
προεδρικού διατάγµατος, ο χρησιµοποιούµενος τεχνικός και λοιπός εξοπλισµός  
από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών περιέρχεται στην κυριότητα και τη  
χρήση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Επίσης από την ίδια χρονολογία δικαιώµατα και προνόµια  
του Ε.Κ.Α.Ε. από οποιαδήποτε σχέση περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ..  
Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζεται η ηµεροµηνία  
µεταφοράς του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ, από το Ο.Α.Κ.Α. όπου σήµερα  
λειτουργεί, στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. 
 
8. ∆απάνες για έπαθλα ιπποδροµιών (χρηµατικά έπαθλα ιδιοκτητών   
ιπποπαραγωγών) που έγιναν από 1.5.1988 έως 31.12.1996 από τον Ο.∆.Ι.Ε., για  
λογαριασµό της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.), θεωρούνται ότι έγιναν  
έγκυρα. Τέλη χαρτοσήµου καταβάλλονται. 
 
9. Ειδικά για το άθληµα του ζατρικίου και για το χρονικό διάστηµα πέντε (5)  
ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι αθλητές του ζατρικίου µπορούν να  
είναι µέλη αθλητικών σωµατείων και να µετέχουν στο ∆.Σ. και στα άλλα όργανα  
αυτών, υπερκείµενων ενώσεων ή της αθλητικής οµοσπονδίας. 
 
Επίσης, οι διαιτητές και όσοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο στο ζατρίκιο  
µπορούν, για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, να  
είναι µέλη ∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικών σωµατείων, που  
καλλιεργούν το ζατρίκιο, υπερκείµενων ενώσεων ή της αθλητικής οµοσπονδίας,  
καθώς και αντιπρόσωποι σε υπερκείµενες ενώσεις ή στην αθλητική οµοσπονδία. 
 
*** Η παρ.9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.15 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α  
238/10.10.2002. 
 
10. Ειδικά για τα αθλητικά σωµατεία Α.Μ.Ε.Α. για την άσκηση του δικαιώµατος  
ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών, αρκεί  
η  
συµµετοχή στους αγώνες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του νόµου  
αυτού τριών (3) τουλάχιστον αθλητών τους σε ατοµικό άθληµα και του αριθµού  



τακτικών αθλητών που απαιτούνται από τους οικείους κανονισµούς για τη  
συµµετοχή στους αγώνες οµαδικού αθλήµατος, πλέον δύο (2) αναπληρωµατικών. 
 
Άρθρο 137 
 
Στη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, µε τριετή θητεία, της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, µπορεί να διορίζεται και µόνιµος υπάλληλος του 
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 
2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α'/27.12.1994) προσόντα.               
 
Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτήν λογίζεται, για όλες 
τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. 
 
Ο διοριζόµενος, µετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως 
στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του, η οποία 
παραµένει κενή. 
 
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και στον κατά τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού υπηρετούντα στην ανωτέρω θέση διευθυντή. 
 
Άρθρο 138 
 
1. α) Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν. 
1566/1985 µέχρι την 31.12.1997 που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί 
αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι στα δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
προαναφερθέντος νόµου, καθώς και όσοι έχουν υπηρετήσει µε την ίδια 
ιδιότητα σε τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.∆.), εφόσον έχουν 
συµπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) µηνών µέχρι την 
30.6.1998 µε πλήρες εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ή µε 
µειωµένο ωράριο µε αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο 
διδασκαλίας, εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων µε σειρά που 
εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την 
30.6.1998. Σε περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας εντάσσονται µε βάση τη 
σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985. 
Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) 
µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του νόµου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως από τις αρµόδιες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων,  
 
β) Οι περιλαµβανόµενοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαµβάνονται κατά 
προτεραιότητα ως προσωρινοί αναπληρωτές από το διδακτικό έτος 1999-2000 
µε δυνατότητα ανανέωσης της σύµβασής τους για καθένα από τα επόµενα 
διδακτικό έτη µέχρι το 2002-2003 µέχρι την εξάντληση του οικείου πίνακα 
και εφόσον στο µεταξύ δεν διορισθούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών 
κατά τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν. 
1566/1985. 
 
γ) Η πρόσληψη των ανωτέρω, η ανανέωση της σύµβασής τους, καθώς και η 
τοποθέτησή τους σε περιοχή διορισµού µε βάση τις δηλώσεις προτίµησης 
και τη σειρά του οικείου πίνακα, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από αίτησή τους στην οποία 
δηλώνουν τουλάχιστον πέντε (5) και µέχρι τριάντα (30) περιοχές 
διορισµού κατ' ανώτατο όριο. Η τοποθέτησή τους σε σχολείο της περιοχής 
διορισµού γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας διεύθυνσης 
εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού 
συµβουλίου, µε βάση τις δηλώσεις προτίµησής τους σε συνδυασµό µε τη 
συνδροµή προϋποθέσεων προϋπηρεσίας, εντοπιότητας, οικογενειακής 
κατάστασης και συνυπηρέτησης. 
 
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η µοριοδότηση 
των ως άνω προϋποθέσεων η προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων, η 
διαδικασία τοποθέτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
ε) Όσοι δεν τοποθετούνται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους παραµένουν 
στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
προκειµένου να καλύψουν ανάγκες της εκπαίδευσης εάν και εφόσον 
προκύψουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους. 



 
στ) Όσοι δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την 
ανακοίνωση των τοποθετήσεων στον ηµερήσιο τύπο ή στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για 
οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από τον πίνακα της περίπτωσης α' της 
παρούσας παραγράφου. Επίσης διαγράφονται από τον ίδιο πίνακα και όσοι 
δεν αποδέχονται το µόνιµο διορισµό τους κατά τις διατάξεις του ν. 
1566/1985. 
 
ζ) Κατά τους διορισµούς του έτους 2003 και εφεξής, οι 
περιλαµβανόµενοι στον πίνακα της περίπτωσης α' εφόσον στο µεταξύ δεν 
έχουν διοριστεί σε µόνιµες θέσεις εκπαιδευτικών ή δεν έχουν διαγραφεί 
σύµφωνα µε την περίπτωση στ' της παρούσας παραγράφου του παρόντος 
άρθρου, διορίζονται µε τη σειρά εγγραφής τους στον οικείο πίνακα σε 
κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και σε ποσοστά που ορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση το 
σύνολο των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο. 
 
2. Παρατείνεται µέχρι 31.8.1999 από την ηµεροµηνία λήξης του κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') η ισχύς του 
πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισµό καθηγητών µουσικής, που κυρώθηκε µε 
την αριθ. ∆2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 31/29.12.1995, τεύχος παράρτηµα). 
 
3. Η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας ανανεώνεται από της λήξεώς της για µια τριετία. 
 
Άρθρο 139  
 
Καταργούµενες διατάξεις 
 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις 
του ν. 75/1975, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 17 αυτού, και του ν. 
1958/1991, εκτός από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 και τα άρθρα 80, 81 
και 82 αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα 
που ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν. 
 
Άρθρο 140 
 
Έναρξη ισχύος 
 
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. 
 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους. 
 
Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ                  Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                       ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ                    Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                        ΠΕΡΙΒ., ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                     Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ                       Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
 



ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ              ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Λ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ                     Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                       ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ                       ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 
 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                   ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ                   ∆. ΡΕΠΠΑΣ 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Α. ΦΟΥΡΑΣ 
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 
 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 


