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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ςτο χζδιο Νόμου  

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρώπθσ που υπογράφθκε ςτο 

Magglingen/Macolin τθν 18θ επτεμβρίου 2014, ςχετικά με τθ χειραγώγθςθ των 

ακλθτικών αγώνων, επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετώπιςθ τθσ βίασ ςτον 

ακλθτιςμό και άλλεσ διατάξεισ» 

 

 

ΜΕΡΟ Α΄ 

Α. Ειςαγωγι. 

Τα κράτθ-μζλθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και οι λοιποί ςυμβαλλόμενοι ςτθ 

Σφμβαςθ αυτι, υπζγραψαν ςτο Magglingen/Macolin τθσ Ελβετίασ, ςτισ 18 

Σεπτεμβρίου 2014, Σφμβαςθ ςχετικά με τθν χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν αγϊνων.  

 

Β. Η αναγκαιότθτα για τθν κφρωςθ τθσ φμβαςθσ. 

Η προςυνεννόθςθ αγϊνων, υπό τθν ζννοια τθσ χειραγϊγθςθσ αυτϊν, καλφπτει 

κάκε εκοφςια και ανάρμοςτθ μεταβολι τθσ πορείασ του αποτελζςματοσ ενόσ 

ακλθτικοφ αγϊνα, με ςτόχο να αρκεί ολόκλθρθ ι μζροσ τθσ αβεβαιότθτασ που 

ςχετίηεται με τον αγϊνα αυτόν, με ςκοπό να αποκτθκεί ακζμιτο πλεονζκτθμα για 

κάποιον. Στθ διαρκϊσ αυξανόμενθ τάςθ χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αγϊνων 

οδιγθςαν, μεταξφ άλλων, θ εμπορευματοποίθςθ του ακλθτιςμοφ και θ εκτενισ 

κάλυψθ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, παράγοντεσ που αναπόφευκτα 

ςυνζδεςαν τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ακλθτικϊν αποτελεςμάτων με τθν επίτευξθ 

οικονομικϊν κερδϊν.  

Από τθν ζναρξθ τθσ δεκαετίασ του 2000 παρατθρικθκε ζντονα το φαινόμενο τθσ 

χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αποτελεςμάτων. Η αφξθςθ των περιπτϊςεων 

χειραγϊγθςθσ ενζχει δφο ειδικότερα ςτοιχεία. Πρϊτον, θ εξάπλωςθ των διαφόρων 

ειδϊν του παρεχόμενου ςτοιχιματοσ ζχει δθμιουργιςει είδθ ςτοιχιματοσ που είναι 
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εφκολο να χειραγωγθκοφν και χειραγωγιςεισ που είναι πιο δφςκολο να 

ανιχνευτοφν. Δεφτερον, αναπτφςςεται μία μεγάλθ παράνομθ αγορά, θ οποία ζχει 

προςελκφςει οργανωμζνεσ εγκλθματικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ επιδιϊκουν να 

χειραγωγιςουν ακλθτικοφσ αγϊνεσ, επί των οποίων γίνεται ο ςτοιχθματιςμόσ. 

Η χειραγϊγθςθ των αγϊνων αποτελεί πρόκλθςθ για το κράτοσ δικαίου, διότι 

ςυνδζεται με τθν απάτθ, το οργανωμζνο ζγκλθμα και τθ διαφκορά. Αποτελεί 

παράλλθλα απειλι για το μζλλον του ακλθτιςμοφ, ωσ κοινωνικισ, πολιτιςτικισ, 

οικονομικισ και πολιτικισ δραςτθριότθτασ που τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ κάκε 

φορά που εγείρονται αμφιβολίεσ για τθν ακεραιότθτα και τισ αρχζσ του. Θζτοντασ 

ςε κίνδυνο τθν ακλθτικι δεοντολογία και το απρόβλεπτο που χαρακτθρίηει κάκε 

ακλθτικό αγϊνα, κζτει υπό αμφιςβιτθςθ τθν ίδια τθ φφςθ του ακλθτιςμοφ.  

Υπό τισ ανωτζρω ςυνκικεσ, παρζςτθ επιτακτικι θ ανάγκθ για τθν δθμιουργία 

ενόσ διεκνοφσ εργαλείου - ςτο πλαίςιο του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ - το οποίο κα 

παρζχει τα μζςα ςτα ςυμβαλλόμενα Μζρθ να καταπολεμιςουν το φαινόμενο τθσ 

χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αγϊνων. Το πλεονζκτθμα τθσ εν λόγω Σφμβαςθσ είναι ότι 

επιτρζπει να ορίηονται κοινά ςυμφωνθκείςεσ προδιαγραφζσ και αρχζσ, ϊςτε να 

προλαμβάνεται, να εντοπίηεται και να τιμωρείται θ χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν 

αγϊνων. 

Η Ελλάδα είναι μία από τισ πρϊτεσ χϊρεσ που κυρϊνουν τθν Σφμβαςθ, κακϊσ θ 

προςταςία του ακλθτιςμοφ και θ προςταςία από δραςτθριότθτεσ που νοκεφουν τισ 

ακλθτικζσ αρχζσ και τα ακλθτικά ιδεϊδθ αποτελεί φψιςτθ προτεραιότθτα.  

 

Γ. Βαςικά ςθμεία τθσ φμβαςθσ. 

 

Η Σφμβαςθ αποτελείται από τα κάτωκι εννζα (9) κεφάλαια:  

 

Το Κεφάλαιο I (άρκρα 1 ζωσ 3) αναφζρεται ςτον ςκοπό, τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ 

και τουσ οριςμοφσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ειδικότερα: 

Το άρκρο 1 τθσ Σφμβαςθσ αφορά τον ςκοπό αυτισ, δθλαδι τθν καταπολζμθςθ 

τθσ χειραγϊγθςθσ αγϊνων. Τονίηεται ότι όλεσ οι μορφζσ χειραγϊγθςθσ κζτουν ςε 

κίνδυνο τον ακλθτιςμό και δθλϊνεται ταυτόχρονα ότι αυτόσ είναι το πεδίο 
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εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ. Η αναφορά αυτι ςτον ακλθτιςμό τονίηει τθν αυτονομία 

του, υπό τθν ζννοια ότι οι ακλθτικοί φορείσ ςυγκροτοφν αυτόνομουσ μθχανιςμοφσ 

λιψθσ αποφάςεων εντόσ των ορίων που τίκενται από τθ νομοκεςία του Κράτουσ 

εντόσ τθσ εδαφικισ περιοχισ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ. Η Σφμβαςθ ςτοχεφει 

ςτθν πρόλθψθ, ανίχνευςθ και επιβολι κυρϊςεων για περιπτϊςεισ χειραγϊγθςθσ 

των αγϊνων και ςτθν προϊκθςθ τθσ εκνικισ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

όςων ςχετίηονται με τουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ.  

Το άρκρο 2 αναφζρει τισ αρχζσ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 

τθσ νομιμότθτασ, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ και 

των προςωπικϊν δεδομζνων, οι οποίεσ πρζπει να εφαρμόηονται από τισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων. 

Το άρκρο 3 περιλαμβάνει μία ςειρά οριςμϊν που ςκοπό ζχουν τθν κατά το 

δυνατόν ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Το Κεφάλαιο II (άρκρα 4 ζωσ 11), περιλαμβάνει μία ςειρά άρκρων ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ, τθ ςυνεργαςία και άλλα μζτρα, μζςω του εςωτερικοφ ςυντονιςμοφ, τθσ 

εκτίμθςθσ και διαχείριςθσ κινδφνου, τθσ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, τθσ 

ενκάρρυνςθσ ακλθτικϊν οργανιςμϊν και φορζων διοργάνωςθσ ακλθτικϊν αγϊνων, 

τθσ κζςπιςθσ μζτρων που αφοροφν ςτθ χρθματοδότθςθ των ακλθτικϊν 

οργανιςμϊν, ςτθ ρυκμιςτικι αρχι ςτοιχιματοσ ι ςε άλλθ υπεφκυνθ αρχι ι αρχζσ 

και ςτουσ φορείσ ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων, με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ του 

παράνομου ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ. 

Ειδικότερα: 

Το άρκρο 4 αφορά ςτον ςυντονιςμό των Μερϊν ςχετικά με τισ πολιτικζσ και τισ 

δράςεισ που αναλαμβάνουν οι κρατικζσ υπθρεςίεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων. Τα Μζρθ οφείλουν να ςυνεργάηονται για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ αγϊνων, ενκαρρφνοντασ τουσ ακλθτικοφσ 

οργανιςμοφσ, τουσ διοργανωτζσ αγϊνων και τουσ διοργανωτζσ ακλθτικοφ 

ςτοιχιματοσ και καταλείποντάσ τουσ ευρφ περικϊριο ευελιξίασ και επιλογισ μζςων.  

Το άρκρο 5 αφορά ςτον προςδιοριςμό, τθν ανάλυςθ και εκτίμθςθ των κινδφνων 

που ςχετίηονται με τθ χειραγϊγθςθ των αγϊνων. Η εκτίμθςθ των κινδφνων 
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περιλαμβάνει μακροπρόκεςμθ ανάλυςθ και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 

ανταπόκριςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ κινδφνουσ. Περαιτζρω το άρκρο 5 ενκαρρφνει 

τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ να κεςπίςουν διαδικαςίεσ και κανόνεσ, με ςτόχο τθν 

καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ αγϊνων.  

Το άρκρο 6 αφορά ςτθν εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και ζρευνα, με ςτόχο να 

ιςχυροποιθκεί ο αγϊνασ κατά τθσ χειραγϊγθςθσ αγϊνων. Η διάταξθ καλφπτει τόςο 

τουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ και οργανωτζσ αγϊνων, όςο και ζτερεσ ομάδεσ, όπωσ 

οι νζοι ακλθτζσ, οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι κριτζσ αλλά και το γενικό κοινό.  

Το άρκρο 7 αφορά ςε μζτρα που κα λθφκοφν από ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ και 

οργανωτζσ αγϊνων, προκειμζνου να καταπολεμθκεί θ χειραγϊγθςθ. Η 

λεπτομερειακι διατφπωςθ του άρκρου ζχει ςκοπό να καταδείξει τθν πλθκϊρα των 

τρόπων με τουσ οποίουσ το ακλθτικό κίνθμα μπορεί να οργανωκεί. Περαιτζρω, 

ενκαρρφνεται θ ζγκριςθ και εφαρμογι πεικαρχικϊν κυρϊςεων και μζτρων, τα 

οποία κα ςζβονται τισ γενικζσ αρχζσ τθσ νομοκεςίασ που αναγνωρίηεται ςε διεκνζσ 

επίπεδο και κα εγγυϊνται τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα των υπόπτων. Παράλλθλα οι 

διοικθτικζσ κυρϊςεισ κα πρζπει να αποτελοφν αντικείμενο διαδικαςιϊν αμοιβαίασ 

αναγνϊριςθσ από αλλοδαπζσ ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ και διεκνείσ ομοςπονδίεσ. Η 

διάταξθ αυτι υιοκετικθκε ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που εφαρμόηονται ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ φαρμακοδιζγερςθσ. Τζλοσ θ πεικαρχικι ευκφνθ δεν αποκλείει 

τθν ποινικι, αςτικι ι διοικθτικι ευκφνθ εντόσ του πλαιςίου των κυρϊςεων των 

εκνικϊν δικαςτθρίων, κακϊσ οι ακλθτικζσ πεικαρχικζσ κυρϊςεισ υπάγονται ςε 

διαφορετικι δικαιοδοςία.  

Το άρκρο 8 αφορά ςτθ διαφάνεια των οικονομικϊν φορζων και εξαςφαλίηει τθ 

δυνατότθτα άρςθσ τθσ οικονομικισ ι άλλθσ υποςτιριξθσ ακλθτικϊν φορζων που 

δεν ςζβονται τουσ κανονιςμοφσ ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ 

των ακλθτικϊν αγϊνων.  

Το άρκρο 9 ορίηει ότι οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ για τθν αγορά ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ 

ι άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ ζχουν βαςικό ρόλο ςτθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ 

αγϊνων. Στο πλαίςιο αυτό οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

μεταξφ των ακλθτικϊν φορζων και διοργανωτϊν ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ, τθν 

τιρθςθ των κανόνων που διζπουν τθ διοργάνωςθ ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ και να 

αςκοφν τθν εποπτεία για τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ αυτοφσ. Το εν λόγω 
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άρκρο προβλζπει υποχρζωςθ των ςυμβαλλομζνων Μερϊν να ανακοινϊςουν ςτον 

Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ το όνομα και τθ διεφκυνςθ τθσ 

αρχισ ι των αρχϊν που είναι αρμόδια/ -εσ για τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ 

Σφμβαςθσ.  

Το άρκρο 10 κζτει παρόμοιεσ απαιτιςεισ για τουσ διοργανωτζσ ακλθτικοφ 

ςτοιχιματοσ με αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται για το ακλθτικό κίνθμα. Στόχοσ τθσ 

διάταξθσ είναι θ πρόλθψθ ςυγκροφςεωσ ςυμφερόντων και τθσ κατάχρθςθσ 

εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που 

εμπλζκεται ςτθν παροχι ςτοιχθματικϊν προϊόντων. Επιπλζον τα Μζρθ υιοκετοφν 

τα αναγκαία εκείνα μζτρα που υποχρεϊνουν τουσ διοργανωτζσ ακλθτικοφ 

ςτοιχιματοσ να αναφζρουν παράτυπα ι φποπτα ακλθτικά ςτοιχιματα ςτθ 

ρυκμιςτικι αρχι για τθν αγορά ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ ι άλλθ αρμόδια αρχι ι/και 

τθν εκνικι πλατφόρμα.  

Οι διοργανωτζσ παράνομου ςτοιχθματιςμοφ αποτελοφν απειλι για τουσ 

ακλθτικοφσ αγϊνεσ, διότι μποροφν να δρουν δίχωσ ζλεγχο. Παράλλθλα, οι ενζργειζσ 

τουσ είναι παράνομεσ και ςυνακόλουκα οι πελάτεσ τουσ είναι ςυνικωσ απρόκυμοι 

να δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εν λόγω δραςτθριότθτα. Οι δφο αυτζσ 

καταςτάςεισ κακιςτοφν δφςκολο και περίπλοκο το ζργο των αρμόδιων υπθρεςιϊν.  

Το άρκρο 11 απαιτεί από τα Μζρθ να εξετάςουν τθν υιοκζτθςθ των πλζον 

κατάλλθλων μζςων, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, για τθν καταπολζμθςθ του 

παράνομου ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ.  

 

Το Κεφάλαιο III (άρκρα 12 ζωσ 14) περιλαμβάνει μία ςειρά άρκρων ςχετικά με τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των αρμοδίων δθμοςίων 

αρχϊν, ακλθτικϊν οργανιςμϊν και φορζων εκμετάλλευςθσ ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ, 

μζςω οριςμοφ μίασ εκνικισ πλατφόρμασ από κάκε Μζροσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων. 

Ειδικότερα: 

Η καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων απαιτεί ουςιαςτικι 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν για διάφορα ηθτιματα μεταξφ των οικείων δθμόςιων 

υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαςτικϊν αρχϊν, των ακλθτικϊν 
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οργανιςμϊν, των διοργανωτϊν αγϊνων, των διοργανωτϊν ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ 

και των εκνικϊν πλατφορμϊν.  

Με βάςθ το άρκρο 12 τα Μζρθ αναλαμβάνουν τθ διευκόλυνςθ τζτοιασ 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθ ςυνολικι ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλεκόμενων 

φορζων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν εκνικι νομοκεςία.  

Το άρκρο 13 προβλζπει τθν φπαρξθ μιασ εκνικισ πλατφόρμασ που να είναι 

αρμόδια για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ αγϊνων. Ο προςδιοριςμόσ τθσ 

πλατφόρμασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια των Μερϊν και γίνεται με βάςθ 

τθν εκνικι νομοκεςία. Η πλατφόρμα λειτουργεί ωσ πλθροφοριακό κζντρο που 

ςυλλζγει και διαδίδει πλθροφορίεσ. Το όνομα τθσ πλατφόρμασ και θ διεφκυνςι τθσ 

πρζπει να διαβιβάηονται ςτον γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 14 τα Μζρθ αναλαμβάνουν να ςυμμορφωκοφν με τθν 

εκνικι και διεκνι νομοκεςία προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

 

Το Κεφάλαιο IV (άρκρα 15 ζωσ 18) περιλαμβάνει μία ςειρά άρκρων ςχετικά με τθν 

εφαρμογι ενόσ ουςιαςτικοφ ποινικοφ δικαίου και τθ ςυνεργαςία αναφορικά με τθν 

εκτζλεςθ και ςυγκεκριμζνα τον οριςμό ποινικϊν αδικθμάτων ςχετικά με τθ 

χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν αγϊνων, τθν αντιμετϊπιςθ του ξεπλφματοσ των προςόδων 

των ποινικϊν αδικθμάτων που ςχετίηονται με τθ χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν 

διοργανϊςεων, τθσ αυτουργίασ και τθσ ςυνζργειασ, κακϊσ και τθσ εταιρικισ 

ευκφνθσ. 

Ειδικότερα:  

Το άρκρο 15 επιδιϊκει να διαςφαλίςει ότι θ χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν κανόνων 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων, όταν ενζχει εξαναγκαςμό, 

διαφκορά ι απάτθ, όπωσ αυτά κακορίηονται από τθν εςωτερικι νομοκεςία. Το 

άρκρο δεν υποχρεϊνει ςε κζςπιςθ ενόσ ενιαίου και ςυνολικοφ αδικιματοσ για τθ 

χειραγϊγθςθ αγϊνων, αλλά είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του κράτουσ είτε να 

εφαρμόςει τθν υπάρχουςα γενικι νομοκεςία είτε να κεςπίςει νζα αδικιματα. 

Το άρκρο 16 αφορά ςτθν υιοκζτθςθ, ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ, των 

αναγκαίων μζτρων, προκειμζνου να χαρακτθριςτεί ωσ ποινικό αδίκθμα το ξζπλυμα 

βρϊμικου χριματοσ. Τα Μζρθ καλοφνται να εντάξουν τθν χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν 
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αγϊνων ςτο οικείο πλαίςιο για τθν πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  

Η χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν αγϊνων ςυχνά διεξάγεται από δίκτυα οργανωμζνου 

εγκλιματοσ που περιλαμβάνουν πολλά μεμονωμζνα άτομα, κακζνα από τα οποία 

ςυμβάλλει με τον δικό του τρόπο, άμεςα ι ζμμεςα, ςτθ διάπραξθ των παράνομων 

δραςτθριοτιτων. Στο πλαίςιο αυτό το άρκρο 17 ζχει ςκοπό, θ ςυνδρομι και 

ενκάρρυνςθ τθσ διάπραξθσ των αδικθμάτων που καλφπτονται από το άρκρο 15 τθσ 

Σφμβαςθσ, να κεςπιςτοφν ωσ ποινικά αδικιματα. Στθν ίδια γραμμι το άρκρο 18 

ζχει ςτόχο να εξαςφαλίςει ότι, υπό προχποκζςεισ, τα νομικά πρόςωπα μποροφν να 

κεωρθκοφν υπεφκυνα για αδικιματα που αναφζρονται ςτα άρκρα 15 ζωσ 17. 

 

Το Κεφάλαιο V (άρκρα 19 ζωσ 21) περιλαμβάνει μία ςειρά άρκρων ςχετικά με τθν 

κακιζρωςθ δικαιοδοςίασ, ποινικισ διαδικαςίασ και μζτρων εκτζλεςθσ. 

Ειδικότερα:  

Το άρκρο 19 αφορά ςτον κακοριςμό τθσ δικαιοδοςίασ ςτθν οποία εμπίπτουν τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτα άρκρα 15 ωσ 17.  

Το άρκρο 20 ζχει ςτόχο να δϊςει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τθ δυνατότθτα, ςτθν 

πορεία ποινικϊν ερευνϊν για διάπραξθ των αδικθμάτων των άρκρων 15 ζωσ 17, να 

διαςφαλιςτοφν θλεκτρονικά αποδεικτικά ςτοιχεία. Ωσ κατεπείγουςα διατιρθςθ των 

αποκθκευμζνων δεδομζνων ςτον υπολογιςτι νοείται θ ςειρά μζτρων που δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ να παραγγείλουν τθν κατεπείγουςα διατιρθςθ των 

ςυγκεκριμζνων δεδομζνων των υπολογιςτϊν, όταν υπάρχουν βάςιμεσ υπόνοιεσ ότι 

τα δεδομζνα ενδζχεται να τροποποιθκοφν ι να απωλεςκοφν. 

Το άρκρο 21 αφορά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ ατόμων που κατζχουν 

πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανά αδικιματα που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ 

και μαρτφρων. Τα μζτρα αυτά είναι απαραίτθτα ιδιαίτερα για άτομα που 

προςεγγίηονται ι υφίςτανται πίεςθ από εγκλθματικζσ οργανϊςεισ. Η 

αποτελεςματικι προςταςία των εν λόγω ατόμων και μαρτφρων αυξάνει τθν 

προκυμία τουσ να κατακζςουν.  
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Το Κεφάλαιο VI (άρκρα 22 ζωσ 25) περιλαμβάνει μία ςειρά άρκρων ςχετικά με τθν 

επιβολι κυρϊςεων και μζτρων κατά φυςικϊν προςϊπων, κατά νομικϊν προςϊπων, 

διοικθτικϊν κυρϊςεων, κατάςχεςθσ και διμευςθσ. 

Ειδικότερα:  

Το άρκρο 22 αφορά ςτθ κζςπιςθ των αναγκαίων μζτρων που κα διαςφαλίςουν 

ότι οι κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτα άρκρα 15 ζωσ 17, είναι αποτελεςματικζσ, 

ζχουν αποτρεπτικό χαρακτιρα και τθροφν τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. Ομοίωσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 23, οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτα νομικά πρόςωπα 

πρζπει να είναι αποτελεςματικζσ, αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ.  

Σφμφωνα με το άρκρο 24 τα Μζρθ ζχουν τθ δυνατότθτα να κεςπίςουν μζτρα 

ςχετικά με πράξεισ που επιςφρουν κυρϊςεισ, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

αποτελεςματικζσ, αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ, ςε περίπτωςθ παραβιάςεων που 

διαπιςτϊνονται κατόπιν διαδικαςιϊν που ζχουν κινθκεί από διοικθτικζσ αρχζσ, ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου θ απόφαςθ μπορεί να οδθγιςει ςε δίκθ ενϊπιον δικαςτθρίου.  

Η διμευςθ και κατάςχεςθ προϊόντων που προζρχονται από εγκλθματικι 

δραςτθριότθτα ι που προζρχονται από εγκλθματικζσ οργανϊςεισ ςυνιςτοφν 

αποτελεςματικά μζςα για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ. Στο 

πλαίςιο αυτό, το άρκρο 26 δίδει τθ δυνατότθτα κατάςχεςθσ αγακϊν, εγγράφων και 

υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ διάπραξθ των εγκλθμάτων των άρκρων 15 ζωσ 

17.  

 

Το Κεφάλαιο VII (Άρκρα 26 ζωσ 28) περιλαμβάνει μία ςειρά άρκρων ςχετικά με τθ 

διεκνι ςυνεργαςία ςε δικαςτικά και άλλα κζματα, μζςω μζτρων με ςτόχο τθ διεκνι 

ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ, άλλων μζτρων διεκνοφσ ςυνεργαςίασ όςον 

αφορά τθν πρόλθψθ και τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ με διεκνείσ ακλθτικοφσ 

οργανιςμοφσ. 

Ειδικότερα:  

Σφμφωνα με το άρκρο 26 τα Μζρθ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για λόγουσ 

ζρευνασ, δίωξθσ και δικαςτικϊν ερευνϊν ςχετικά με τα αδικιματα που 

αναφζρονται ςτα άρκρα 15 ζωσ 17, μεταξφ άλλων και για τθν κατάςχεςθ και 

διμευςθ.  
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Το άρκρο 27 ζχει ςτόχο να εντάξει τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αγϊνων ςε προγράμματα ςυνδρομισ προσ όφελοσ τρίτων 

κρατϊν. 

Το άρκρο 28 προβλζπει τθ ςυνεργαςία τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο, 

με διεκνείσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των 

αγϊνων.  

 

Το Κεφάλαιο VIII περιλαμβάνει μία ςειρά άρκρων (άρκρα 29 ζωσ 31) ςχετικά με τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ μζςω τθσ παροχισ πλθροφοριϊν τθν Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ. 

Ειδικότερα:  

Σκοπόσ του άρκρου 29 είναι θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εμπειριϊν μεταξφ 

των ςυμβαλλόμενων Μερϊν και των παρατθρθτϊν. 

Σφμφωνα με το άρκρο 30 διορίηεται εκπρόςωποσ ι εκπρόςωποι ςτθν Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Στθν εν λόγω Επιτροπι κάκε ςυμβαλλόμενο 

Μζροσ ζχει μία ψιφο. Τα κακικοντα τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ 

προβλζπονται ςτο άρκρο 31.  

 

Το Κεφάλαιο IX περιλαμβάνει τισ τελικζσ διατάξεισ (άρκρα 32 ζωσ 41) 

Η παροφςα Σφμβαςθ κα είναι ανοικτι για υπογραφι από όλα τα κράτθ-μζλθ του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Πολιτιςτικισ Σφμβαςθσ, 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα κράτθ μθ-μζλθ τα οποία ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν 

επεξεργαςία τθσ ι είναι παρατθρθτζσ ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και κα είναι 

ανοικτι για υπογραφι από οιοδιποτε άλλο μθ κράτοσ-μζλοσ του Συμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ, κατόπιν προςκλιςεωσ τθσ Επιτροπισ των Υπουργϊν. Η εν λόγω Σφμβαςθ 

υπόκειται ςε επικφρωςθ, αποδοχι ι ζγκριςθ. Η ιςχφσ τθσ εν λόγω Σφμβαςθσ αρχίηει 

τθν πρϊτθ θμζρα του μινα που ακολουκεί μετά τθ λιξθ περιόδου τριϊν μθνϊν 

μετά τθν θμερομθνία που πζντε υπογράφοντεσ, μεταξφ των οποίων τρία 

τουλάχιςτον κράτθ-μζλθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, εξζφραςαν τθ ςυγκατάκεςι 

τουσ για δζςμευςι τουσ από τθ ςφμβαςθ. Το ίδιο χρονικό διάςτθμα κα απαιτείται 
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και για οιοδιποτε υπογράφον κράτοσ ι τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που κα εκφράςουν 

αργότερα τθσ ςυγκατάκεςι τουσ ότι κα δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ. 

Η Σφμβαςθ ζχει επιπτϊςεισ ςε ςχζςθ με άλλα διεκνι όργανα και διζπεται από 

όρουσ και μζτρα διαςφάλιςθσ, ενϊ μπορεί να ορίηεται θ επικράτεια τθσ εδαφικισ 

τθσ εφαρμογισ και ιςχφει επιφφλαξθ δικαιϊματοσ για ομοςπονδιακά κράτθ για τθν 

εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυνιςτοφντα κράτθ ι παρόμοιεσ εδαφικζσ οντότθτεσ.  

Προβλζπονται επιφυλάξεισ που προβλζπονται από τα άρκρα 10 παράγραφοσ 2 

και 34 παράγραφοσ 1, τροποποιιςεισ, που μποροφν να προτακοφν από 

ςυμβαλλόμενο ι τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ ι τθν επιτροπι των Υπουργϊν, 

που κα εξετάηεται από τθν τελευταία.  

Προβλζπεται ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά 

με δυςκολίεσ ερμθνείασ ι εφαρμογισ και επίλυςθ διαφορϊν μζςω 

διαπραγμάτευςθσ, ςυμβιβαςμοφ ι διαιτθςίασ. 

Προβλζπεται, επίςθσ, καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, από ςυμβαλλόμενο με 

γνωςτοποίθςθ ςτο Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

Θα γίνεται γνωςτοποίθςθ ςε οποιοδιποτε κράτοσ ζχει προςκλθκεί να υπογράψει 

τθ ςφμβαςθ για υπογραφι, κατάκεςθ εγγράφου επικφρωςθσ, αποδοχισ ι ζγκριςθσ, 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, επιφφλαξθ και άρςθ επιφφλαξθσ, διλωςθ που ζγινε 

ςφμφωνα με τα άρκρα 9 και 13, άλλθ πράξθ, όπωσ επίςθσ γνωςτοποίθςθ ι 

επικοινωνία. 

 

ΜΕΡΟ Β΄ 

Άρκρο 42 

Σροποποίθςθ του άρκρου 41Γ του ν. 2725/1999 «Διάκεςθ ειςιτθρίων ακλθτικών 

ςυναντιςεων» 

Με τθν πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ διενζργειασ δειγματολθπτικϊν ελζγχων ςτουσ 

κατόχουσ ειςιτθρίων εντόσ και εκτόσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, θ διάταξθ 

αποςκοπεί να ελζγξει τθν εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ περί προμικειασ μόνον 

ονομαςτικϊν ειςιτθρίων, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, από τουσ κεατζσ των 



11 
 

αγϊνων των εκνικϊν πρωτακλθμάτων και των κυπζλλων Ελλάδοσ όπου μετζχουν 

Ανϊνυμεσ Ακλθτικζσ Εταιρείεσ (Α.Α.Ε.) ι Τμιματα Αμειβομζνων Ακλθτϊν (Τ.Α.Α.). 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ του νόμου 

(άρκρο 41Γ ν. 2725/1999) και ταυτοχρόνωσ θ εμπζδωςθ τθσ ανάγκθσ 

ονομαςτικοποίθςθσ των ειςιτθρίων, ϊςτε να κακίςταται ευχερζςτερθ θ 

ταυτοποίθςθ και ο εντοπιςμόσ των εμπλεκομζνων ςε πράξεισ βίασ, εντόσ και εκτόσ 

των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. Επιςθμαίνεται ότι και ςτθν περίπτωςθ αυτι 

τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ του άρκρου 5 και του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 

4624/2019 ( Α’ 137).  

Άρκρο 43 

Σροποποίθςθ του άρκρου 41Δ του ν. 2725/1999 «Τποχρεώςεισ ακλθτικών 

φορζων - Μζτρα αςτυνόμευςθσ ακλθτικών εκδθλώςεων»  

Κακίςταται εκ των πραγμάτων επιβεβλθμζνθ θ επανειςαγωγι ςτθν ζννομι τάξθ 

μασ τθσ ανωτζρω διατάξεωσ, προςαρμοςμζνθσ ςτα νζα δεδομζνα που τίκενται από 

τθ κζςθ ςε ιςχφ του ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ137/29-08-2019). Η διάταξθ αυτι, με διαφορετικι διατφπωςθ, 

είχε προςτεκεί με το άρκρο 9 παράγραφοσ 3 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Αϋ 35/23-02-

2012) και μεταγενεςτζρωσ είχε καταργθκεί με το άρκρο 2 παράγραφοσ 9 του ν. 

4326/2015 (ΦΕΚ Αϋ 49/13-05-2015). Η πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ ςυλλογισ, 

επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, του υλικοφ 

και των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των φυςικϊν προςϊπων που 

καταγράφονται με οποιοδιποτε τεχνικό (ςυμβατικό ι ψθφιακό) μζςο (καταγραφισ 

εικόνασ ι ιχου ι εικόνασ και ιχου), το οποίο χειρίηεται αρμόδιο όργανο τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, είναι αναγκαία ϊςτε κάκε ποινικϊσ κολάςιμθ πράξθ, που 

τελείται εντόσ και εκτόσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, να διακριβϊνεται, να 
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ελζγχεται και εν τζλει να τιμωρείται με τθν προςικουςα ποινι, θ οποία και κα 

εκτελείται. Με τα ίδια επίςθσ μζςα κα δφναται να ελεγχκεί θ εκτζλεςθ 

παρεπομζνων ποινικϊν κυρϊςεων, αλλά και θ τιρθςθ των επιβλθκζντων 

περιοριςτικϊν όρων. Για να μθν υπάρξει θ οποιαδιποτε αμφιβολία, με το τελευταίο 

εδάφιο του άρκρου διευκρινίηεται ότι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ εφαρμόηονται 

παραλλιλωσ τόςο το άρκρο 5 του ν. 4624/2019, όςο και όλεσ οι διατάξεισ του 

κεφαλαίου Δϋ του εν λόγω νόμου, ςτο οποίο ςυγκαταλζγονται και αυτζσ των 

άρκρων 53 και 54.  

Εξάλλου, με ςτόχο τθν πάταξθ φαινόμενων ακλθτικισ βίασ, θ διάταξθ που 

προςτίκεται ςτθν υπ’ αρικ. 15 παράγραφο του ίδιου άρκρου ρυκμίηει τθ 

δυνατότθτα αποδεικτικισ αξιοποίθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, και 

κάκε άλλου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που περιζχει δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτιρα φυςικοφ προςϊπου και δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο ι προβάλλεται ςε 

τθλεοπτικά δίκτυα.  

 

Άρκρο 44 

Σροποποίθςθ του άρκρου 41Σ παρ. 2 του ν. 2725/1999 «Αδικιματα βίασ με 

αφορμι ακλθτικζσ εκδθλώςεισ» 

Στθ περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, 

προτείνεται θ διαγραφι τθσ φράςεωσ : «λόγω του αποτελέσματός του», διότι 

προκαλεί ςφγχυςθ και κα μποροφςε, ανάλογα με το αποτζλεςμα ενόσ ακλθτικοφ 

αγϊνα, κατά το χρόνο τθσ ειςόδου των οπαδϊν μιασ ακλθτικισ ομάδασ ςτον 

αγωνιςτικό χϊρο, να δϊςει υπεραςπιςτικό ιςχυριςμό ςτουσ κατθγορουμζνουσ. Για 

παράδειγμα, ςε ακλθτικό αγϊνα ςτον οποίο θ μία από τισ διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ 

προθγείται, ειςζρχονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο οι φίλακλοι αμφοτζρων των ομάδων 

και ςυμπλζκονται. Οι φίλακλοι τθσ ομάδασ που προθγείτο κατά τον χρόνο τθσ 

ειςόδου τουσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο κα μποροφςαν ωσ κατθγοροφμενοι να 

ιςχυριςτοφν εφλογα ότι δεν ειςιλκαν «λόγω του αποτελζςματοσ», αφοφ αυτό, ςε 

κάκε περίπτωςθ, ευνοοφςε τθν ομάδα τουσ.  
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Άρκρο 45 

Σροποποίθςθ του άρκρου 41Σ του Ν. 2725/1999 «Αδικιματα βίασ με αφορμι 

ακλθτικζσ εκδθλώςεισ»  

Με τθ διάταξθ αυτι επεκτείνονται τα τοπικά και χρονικά όρια εφαρμογισ των 

ποινικϊν διατάξεων του άρκρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, ϊςτε οι διατάξεισ αυτζσ να 

τυγχάνουν εφαρμογισ και ςε πράξεισ ακλθτικισ βίασ που ζχουν αμιγϊσ οπαδικά 

κίνθτρα και τελοφνται ςε χρόνο και τόπο μθ ςυνδεόμενουσ άμεςα με κάποια 

ακλθτικι εκδιλωςθ, π.χ. βίαια γεγονότα που λαμβάνουν χϊρα εντόσ ι εκτόσ των 

λεςχϊν φιλάκλων, ςυγκεντρϊςεισ και πορείεσ οπαδϊν μακριά από ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ και ςε θμζρεσ που δεν ζχει προγραμματιςκεί θ διεξαγωγι κάποιου 

αγϊνα, «ραντεβοφ» οπαδϊν ςε ανοικτοφσ χϊρουσ που καταλιγουν ςε μεταξφ τουσ 

ςυμπλοκζσ κ.λπ. 

ΜΕΡΟ Γ΄ 

Άρκρο 46 

Σροποποίθςθ του άρκρου 3 παρ. 3 του ν. 2725/1999 «Κωλφματα εγγραφισ - 

Περιοριςμοί» 

Η ιδιαιτερότθτα του χϊρου των αγϊνων μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ εςτιάηεται ςτο 

γεγονόσ ότι κριτζσ και εν γζνει άτομα που επωμίηονται το λεγόμενο «διαιτθτικό 

ζργο» (αγωνοδίκεσ, αλυτάρχεσ, κριτζσ, τεχνικοί ζφοροι κ.ά.), ςε αντίκεςθ με άλλα 

ακλιματα, είναι κατά πολφ πολλαπλάςιοι των επιτελοφντων το «διαιτθτικό ζργο» 

ςε άλλα ακλιματα, με αποτζλεςμα να προκφπτει αντικειμενικι αδυναμία 

εξεφρεςθσ οργανωτικϊν ςτελεχϊν για τθ διοργάνωςθ αγϊνων μθχανοκίνθτου 

ακλθτιςμοφ, αν δεν ανατεκοφν κακικοντα τζτοιων ςτελεχϊν και ςε πρόςωπα που 

μετζχουν ςτισ διοικιςεισ ςωματείων ι τθσ ομοςπονδίασ. Με τθν προτεινόμενθ 

ρφκμιςθ θ εξαιρετικι διάταξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 ν. 

2725/1999 εναρμονίηεται με τα ανωτζρω λειτουργικά δεδομζνα του μθχανοκίνθτου 
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ακλθτιςμοφ, ικανοποιϊντασ ζνα πάγιο αίτθμα τθσ οικείασ ομοςπονδίασ, ϊςτε να 

διευκολφνεται πλζον θ οργανωτικι ςτελζχωςθ των αγϊνων μθχανοκίνθτου 

ακλθτιςμοφ.  

Άρκρο 47 

Σροποποίθςθ του άρκρου 27 του ν. 2725/1999 «Κανονιςμοί» 

Με τθ διάταξθ αυτι προβλζπεται θ δυνατότθτα ζγκριςθσ τθσ νομιμότθτασ των 

κανονιςμϊν των ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν από τον αρμόδιο για τον Ακλθτιςμό 

υπουργό, εντόσ τριμινου και όχι εντόσ μθνόσ, όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα 

ςιμερα ρφκμιςθ. Παράλλθλα καταργείται θ πρόβλεψθ περί τεκμαιρόμενθσ 

ζγκριςθσ των κανονιςμϊν, με μόνθ τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ όποιασ προκεςμίασ 

ζχει ςτθ διάκεςι του ο ανωτζρω Υπουργόσ προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τον 

ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ. Τζλοσ προβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ και επαρκείσ 

προκεςμίεσ για τθ ςυμμόρφωςθ των ομοςπονδιϊν με τισ υποδείξεισ του αρμόδιου 

για τον ακλθτιςμό Υπουργοφ, κακϊσ και κλιμάκωςθ των δυνάμενων να επιβλθκοφν 

με αποφάςεισ του εν λόγω Υπουργοφ εννόμων ςυνεπειϊν, αν οι ομοςπονδίεσ δεν 

ςτζρξουν να ςυμμορφωκοφν με τισ προσ αυτζσ γενόμενεσ υποδείξεισ.  

 

Άρκρο 48 

Αναςτολι ιςχφοσ διατάξεων που ειςιχκθςαν με τον ν. 4603/2019 

Η τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδοσ ολοκλθρϊνεται με τθν τζλεςθ των Ολυμπιακϊν 

Αγϊνων «Τόκυο 2020», τθσ μεγαλφτερθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ παγκοςμίωσ, 

όπου διαγωνίηονται ακλθτζσ από όλο τον κόςμο με προοπτικι επιδόςεων υψθλοφ 

επιπζδου και ολυμπιακισ διάκριςθσ. Εξαιτίασ αυτοφ του γεγονότοσ, κρίνεται 

ςκόπιμο οι ακλθτικοί φορείσ να διανφςουν μία περίοδο διοικθτικισ και 

διαδικαςτικισ ομαλότθτασ, ϊςτε να διατεκοφν όλοι οι ανκρϊπινοι και μθ πόροι 

τουσ για τθν κάλυψθ τθσ προετοιμαςίασ των διεκνϊν ακλθτϊν τθσ χϊρασ, ςε 

ατομικά και ομαδικά ολυμπιακά αγωνίςματα. Άλλωςτε, πζραν τθσ εκάςτοτε εκνικισ 
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ομοςπονδίασ που καλφπτει το μεγαλφτερο τμιμα των εξόδων των διεκνϊν 

ακλθτϊν, ςε πολλά ολυμπιακά αγωνίςματα το ςωματείο καλφπτει ςθμαντικό τμιμα 

των εξόδων προετοιμαςίασ και των αγϊνων πρόκριςθσ του ακλθτι του, με ςτόχο 

τθν υψθλότερθ δυνατι διάκριςθ και τθν πρόκριςθ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. Για 

τουσ ανωτζρω λόγουσ, τυχόν αλλαγζσ υποχρεωτικοφ χαρακτιρα που προχποκζτουν 

ανάλωςθ διοικθτικισ ενζργειασ και πόρων, προκειμζνου οι ακλθτικοί φορείσ, κατά 

τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 62 του ν. 4603/2019 (Αϋ48), να εναρμονίςουν 

τα καταςτατικά τουσ με τισ ρυκμίςεισ των άρκρων 25, 26, 27 και 28 του ιδίου νόμου, 

κα δυςχεράνει ςτθν πράξθ το ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθ χϊρα και τθν κοινωνία 

ζργο τθσ διεκδίκθςθσ όςο το δυνατόν περιςςότερων ολυμπιακϊν ςυμμετοχϊν και 

τθσ προετοιμαςίασ για τθν καλφτερθ δυνατι εκπροςϊπθςθ ςτουσ επικείμενουσ 

Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ.  

Εξάλλου, ωσ προσ τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 62 του ανωτζρω νόμου, κα 

πρζπει να επιςθμανκεί ότι ζχουν προκφψει ςτθν πράξθ τα εξισ ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τθν εφαρμογι και τθν ερμθνεία τθσ:  

α) Παράλλθλα με τουσ γνωςτοφσ ςτο ςφςτθμα του ν. 2725/1999 όρουσ «ςωματεία, 

ενϊςεισ και ομοςπονδίεσ», θ διάταξθ αυτι αναφζρεται και ςτισ υφιςτάμενεσ κατά 

τθ δθμοςίευςθ του ν. 4603/2019 «ακλθτικζσ οργανϊςεισ». Αυτι θ ορολογικι 

διεφρυνςθ γεννά ζναν εφλογο προβλθματιςμό ςχετικϊσ με το αν οι προβλεπόμενεσ 

ςτθν εν λόγω διάταξθ προκεςμίεσ εναρμόνιςθσ και προςαρμογισ των 

καταςτατικϊν, ιςχφουν μόνον για τα ςωματεία, τισ ενϊςεισ και τισ ομοςπονδίεσ που 

φζρουν, αντιςτοίχωσ, ειδικι ακλθτικι αναγνϊριςθ ςφμφωνα με τον ν. 2725/1999 ι 

αν οι προκεςμίεσ αυτζσ ιςχφουν και για τα υπθρετοφντα ακλθτικοφσ ςκοποφσ 

αςτικά ςωματεία, οποιαςδιποτε βακμίδασ, τα οποία υφίςταντο και λειτουργοφςαν, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 78 και επόμενα του Αςτικοφ Κϊδικα, κατά τον χρόνο 

δθμοςίευςθσ του ωσ άνω νόμου, χωρίσ να ζχουν όμωσ εν τω μεταξφ λάβει τθν 

ανωτζρω ειδικι ακλθτικι αναγνϊριςθ. Ο προβλθματιςμόσ αυτόσ ςυναρτάται άμεςα 

με το πϊσ κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν τα εκκρεμι κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ 

του ωσ άνω νόμου αιτιματα για χοριγθςθ ειδικισ ακλθτικισ αναγνϊριςθσ.  
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β) Μολονότι ςτθν παρ. 4 του άρκρου 62 του ωσ άνω νόμου γίνεται λόγοσ για τθν 

υποχρζωςθ και των «ομοςπονδιϊν» να προςαρμόςουν τα καταςτατικά τουσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4603/2019, εντοφτοισ ςτθν εν λόγω διάταξθ δεν 

μνθμονεφονται και τα άρκρα 29 και 30, δυνάμει των οποίων επζρχονται 

τροποποιιςεισ ςτα άρκρα 22 και 24 του ν. 2725/1999 που αφοροφν τισ ακλθτικζσ 

ομοςπονδίεσ. Η παράλειψθ μνείασ τόςο των άρκρων 29 και 30 του ν. 4603/2019, 

όςο και των δυνάμει των εν λόγω άρκρων τροποποιοφμενων άρκρων 22 και 24 του 

ν. 2725/1999, γεννά εφλογθ αμφιβολία και αβεβαιότθτα ςχετικϊσ με το αν θ 

υποχρζωςθ προςαρμογισ των καταςτατικϊν καταλαμβάνει εν τζλει και τισ 

ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ.  

Πζραν των προεκτεκζντων, υπιρξαν γενικευμζνεσ αντιδράςεισ τθσ ακλθτικισ 

κοινότθτασ ςχετικϊσ με τισ ρυκμίςεισ των άρκρων 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 62 παρ. 

4 του ν. 4603/2019 (Αϋ48). Οι αντιδράςεισ αυτζσ επεςιμαναν και επιςθμαίνουν 

εμφατικά τα προβλιματα που δθμιουργοφν και κα δθμιουργιςουν οι εν λόγω 

διατάξεισ κατά τθν εφαρμογι τουσ. Επί παραδείγματι, θ υποχρεωτικι κατάλθψθ 

του ενόσ τρίτου (1/3) των κζςεων των μελϊν ενόσ Δ.Σ. από το ζνα εκ των δφο 

φφλων, κα δθμιουργιςει μετά βεβαιότθτασ πρόβλθμα ςτθ ςυγκρότθςθ των Δ.Σ. 

ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ κάποιου 

εκ των δφο φφλων ωσ διοικθτικϊν παραγόντων, είτε λόγω τθσ φφςεωσ του 

ςυγκεκριμζνου ακλιματοσ, είτε λόγω παραδόςεωσ, είτε ακόμθ και κατόπιν 

ελεφκερθσ επιλογισ των εκπροςϊπων του γυναικείου ι του αντρικοφ φφλου, δεν 

υπάρχει επαρκισ εκπροςϊπθςθ του τελευταίου ςτο παραγοντικό δυναμικό του.  

Για όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ, όπωσ επίςθσ και για λόγουσ αςφάλειασ δικαίου, 

αλλά και για τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του νόμου, κρίνεται ςκόπιμθ θ 

αναςτολι τθσ ιςχφοσ των διατάξεων αυτϊν, προκειμζνου να υπάρξει διαβοφλευςθ 

με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, ϊςτε να προωκθκεί ζνα ανακεωρθμζνο νομοκετικό 

πλαίςιο που κα ρυκμίηει τισ αρχαιρεςίεσ και τθ ςφνκεςθ των οργάνων των κατά 

περίπτωςθ ακλθτικϊν φορζων. 

 

Άρκρο 49 
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Σροποποίθςθ του άρκρου 22 του ν. 2725/1999 

Με τθ νζα παράγραφο 7 του ν. 2725/1999 εξακολουκεί να υπάρχει περιοριςμόσ 

ςτισ κθτείεσ των μελϊν των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν, 

όμωσ διευρφνεται αρκετά το δικαίωμα ςυμμετοχισ τουσ ςτισ διοικιςεισ των 

ομοςπονδιϊν, κακϊσ προβλζπεται ότι το ίδιο πρόςωπο μπορεί να εκλεγεί τρεισ (3) 

φορζσ Πρόεδροσ ακλθτικισ ομοςπονδίασ και επιπλζον δφο (2) φορζσ ςε 

οποιαδιποτε άλλθ εκτελεςτικι κζςθ τθσ ομοςπονδίασ, δθλαδι μπορεί να 

ςυμμετζχει εν γζνει ςτθ διοίκθςθ τθσ ομοςπονδίασ επί πζντε (5) ςυνολικά κθτείεσ.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενόσ μεν γίνεται αξιοποίθςθ τθσ προςφοράσ και τθσ 

τεχνογνωςίασ τθσ ιδιαιτερότθτασ του ακλθτιςμοφ των διοικθτικϊν παραγόντων των 

ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν με περιςςότερεσ κθτείεσ, αφετζρου δε εξαςφαλίηεται θ 

εναλλαγι των προςϊπων ςτθ διοίκθςθ των ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν, ϊςτε να μθν 

αμφιςβθτείται θ αποτελεςματικότθτα τθσ αςκοφμενθσ διοικιςεωσ. 

Με τθν παράγραφο 8 αποςαφθνίηεται ότι για τθν εφαρμογι του περιοριςμοφ τθσ 

παραγράφου 7 λαμβάνονται υπόψθ και κθτείεσ που ξεκίνθςαν πριν από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ, ϊςτε ο ςκοπόσ τθσ διάταξθσ να μθν καταςτρατθγείται εν 

τοισ πράγμαςι. 

 

Άρκρο 50 

Οριςμόσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ Καυταντηογλείου ταδίου 

Ωσ προσ το Καυταντηόγλειο Εκνικό Στάδιο Θεςςαλονίκθσ, θ παρ. 2 του άρκρου 6 του 

ν. 423/1976 (Αϋ223), όπωσ θ διάταξθ αυτι ίςχυε προτοφ τροποποιθκεί με το άρκρο 

26 ν. 4373/2016 (Αϋ49), προζβλεπε, κατ’ εξαίρεςθ των ρυκμίςεων τθσ παρ.1 του 

ιδίου άρκρου, ότι το ανωτζρω Εκνικό Στάδιο διοικείται από επταμελι Επιτροπι, με 

τθν περαιτζρω πρόβλεψθ ότι τα τζςςερα από τα επτά μζλθ τθσ Επιτροπισ κα 

προτείνονται από τουσ εκτελεςτζσ τθσ διακικθσ του Λυςίμαχου Καυταντηόγλου. 

Επρόκειτο λοιπόν για διάταξθ με τθν οποία ειςάγονταν εξαιρζςεισ από τισ γενικζσ 

ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1 ωσ προσ τα εξισ δφο ςθμεία: α) τον ακριβι αρικμό των μελϊν 
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τθσ Επιτροπισ διοίκθςθσ του ςυγκεκριμζνου Εκνικοφ Σταδίου (επτά, αντί του 

γενικοφ πλαιςίου «τριϊν ζωσ επτά μελϊν» τθσ παρ. 1) και β) τθν πρόβλεψθ ότι τα 

τζςςερα από τα επτά μζλθ κα ζπρεπε να προτείνονταν από τουσ προαναφερκζντεσ 

εκτελεςτζσ διακικθσ. Κατά τα λοιπά, δθλαδι ωσ προσ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των 

μελϊν και αυτισ τθσ Επιτροπισ, αλλά και ωσ προσ τον τρόπο του οριςμοφ και τθσ 

αντικαταςτάςεϊσ τουσ δυνάμει ςχετικϊν αποφάςεων του αρμόδιου για τον 

Ακλθτιςμό Υπουργοφ, ίςχυαν αυτονοιτωσ οι ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1. 

Με τθν πρόςφατθ τροποποίθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του ν. 423/1976 (Αϋ223), 

που επιλκε δυνάμει του άρκρου 26 ν. 4373/2016 (Αϋ49), πζραν τθσ μειϊςεωσ, από 

τζςςερα ςε δφο, των μελϊν που κα πρζπει να προτείνονται από τουσ ωσ άνω 

εκτελεςτζσ διακικθσ, προβλζφκθκε και θ αυτοδίκαιθ λιξθ τθσ κθτείασ των μελϊν 

τθσ Επιτροπισ ταυτοχρόνωσ με τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του εν λόγω νόμου.  

Η ωσ άνω νεϊτερθ ρφκμιςθ περί λιξεωσ τθσ κθτείασ των μελϊν με τον παραπάνω 

νόμο, προκαλεί ευλόγωσ ςφγχυςθ ωσ προσ τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ κθτείασ 

και ιδίωσ ωσ προσ κακ’ εαυτιν τθν κακοριηόμενθ από τθν παρ. 1 του ιδίου άρκρου, 

αρμοδιότθτα του Υπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ να αντικακιςτά τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ με απόφαςι του, ακόμθ και προτοφ λιξει θ κθτεία τουσ.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ και ιδίωσ για λόγουσ αςφάλειασ δικαίου, αλλά και 

προκειμζνου να αρκεί θ ανωτζρω επιςθμανκείςα ςφγχυςθ, προτείνεται θ εκ νζου 

αντικατάςταςθ τθσ ειςάγουςασ τισ ανωτζρω «εξαιρζςεισ» διατάξεωσ τθσ παρ. 2, 

ϊςτε, κατά τα λοιπά, θ τελευταία να ευκυγραμμιςτεί και να εναρμονιςτεί πλιρωσ 

με τισ ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1 του ιδίου άρκρου, οι οποίεσ ςυγκροτοφν τον «κανόνα».  

 

ΜΕΡΟ Δ΄ 

Άρκρο 51 

Εναρμόνιςθ τθσ ακλθτικισ νομοκεςίασ με τον ν. 4548/2018 
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Με τθν παροφςα διάταξθ πραγματοποιείται προςαρμογι των διατάξεων του 

ακλθτικοφ νόμου ν. 2725/99 (ΦΕΚ Αϋ121) ςτισ νζεσ διατάξεισ περί ανωνφμων 

εταιρειϊν του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104). Με τισ διατάξεισ του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 

104) καταργικθκε θ εποπτεία του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων επί κάκε 

κατθγορίασ ανϊνυμθσ εταιρείασ και ωσ εκ τοφτου κρίνεται ςκόπιμο να 

πραγματοποιθκεί προςαρμογι του ακλθτικοφ νόμου, κακϊσ και των διατάξεων του 

ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Αϋ48).  

Επιπροςκζτωσ, με το άρκρο 9 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104) κακορίςκθκαν οι 

κατθγορίεσ των εταιρειϊν για τισ οποίεσ ο Υπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, 

φςτερα από ζλεγχο νομιμότθτασ, εγκρίνει τθ ςφςταςθ και τθν τροποποίθςθ 

καταςτατικοφ και εκδίδει ςχετικι απόφαςθ για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ 

τουσ. Σε αυτζσ δεν περιλαμβάνονται οι ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ. Συνεπϊσ, για 

τισ ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ το Μθτρϊο τθρείται ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ ΓΕΜΗ των Επιμελθτθρίων τθσ χϊρασ και όπου απαιτείται ζλεγχοσ 

νομιμότθτασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 9 του Ν. 4548/2018, αυτόσ 

πραγματοποιείται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ τθσ 

ζδρασ τθσ εταιρείασ κατά τισ διατάξεισ του ν. 3419/2005 (Α’ 297).  

 

 

 


