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Προοίμιο
Τα κράτθ μζλθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και οι λοιποί υπογράφοντεσ τθ
ςφμβαςθ αυτι.
Λαμβανομζνου υπόψθ ότι, ςτόχοσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ είναι θ επίτευξθ
μεγαλφτερθσ ενότθτασ μεταξφ των μελϊν του.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςχεδίου δράςθσ τθσ τρίτθσ Διάςκεψθσ κορυφισ των
επικεφαλισ των κρατϊν και των κυβερνιςεων του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
(Βαρςοβία, 16-17 Μαΐου 2005) που προτείνει τθ ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ που λειτουργεί ωσ αναφορά ςτον τομζα του Ακλθτιςμοφ.
Λαμβανομζνου υπόψθ ότι, είναι απαραίτθτθ θ περαιτζρω εξζλιξθ ενόσ κοινοφ
ευρωπαϊκοφ και παγκόςμιου πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ του ακλθτιςμοφ με βάςθ
τισ ζννοιεσ τθσ πλουραλιςτικισ δθμοκρατίασ, του κράτουσ δικαίου, των ανκρϊπινων
δικαιωμάτων και τθσ ακλθτικισ δεοντολογίασ.
Εν γνϊςει του ότι, κάκε χϊρα και κάκε μορφι ακλθτιςμοφ ςτο κόςμο είναι πικανόν
να επθρεάηονται από τθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν αγϊνων και δίνοντασ ζμφαςθ
ςτο γεγονόσ ότι, το φαινόμενο αυτό, ωσ μια παγκόςμια απειλι για τθν αξιοπιςτία
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του ακλθτιςμοφ, απαιτεί μια ςφαιρικι απάντθςθ που μπορεί επίςθσ να
υποςτθριχκεί από τα κράτθ που δεν είναι μζλθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.
Εκφράηοντασ τθν ανθςυχία για τθν φπαρξθ εγκλθματικϊν δραςτθριοτιτων και
ειδικότερα του οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν αγϊνων
και τθ διακρατικι του φφςθ.
Αναφερόμενοι ςτθ Σφμβαςθ για τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και
των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν (1950 ETS αρ. 5) και ςτα πρωτόκολλα αυτισ, τθν
Ευρωπαϊκι ςυνκικθ για τθ βία των κεατϊν και τθν ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ςτουσ
ακλθτικοφσ αγϊνεσ και ειδικότερα ςτο ποδόςφαιρο (1985 ETS αρ. 120), τθ Σφμβαςθ
Αντι-Ντόπινγκ (1989, ETS αρ. 135), τθ Σφμβαςθ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά
(1999 ETS αρ. 173) και τθ Σφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για το ξζπλυμα
χριματοσ, τθν κατάςχεςθ και τθ διμευςθ των προςόδων εγκλιματοσ και
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ (2005 CETS αρ. 198).
Αναφερόμενοι ςτθ Σφμβαςθ του ΟΗΕ κατά του διακρατικοφ οργανωμζνου
εγκλιματοσ (2000) και ςτα πρωτόκολλα αυτισ.
Αναφερόμενοι επίςθσ ςτθ Σφμβαςθ του ΟΗΕ κατά τθσ διαφκοράσ (2003).
Αναφερόμενοι ςτθ ςθμαςία τθσ αποτελεςματικισ ζρευνασ χωρίσ αδικαιολόγθτθ
κακυςτζρθςθ των αδικθμάτων εντόσ τθσ δικαιοδοςίασ τουσ.
Αναφερόμενοι ςτον βαςικό ρόλο του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Εγκλθματολογικισ
Αςτυνομίασ (Interpol) ςτθ διευκόλυνςθ τθσ αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των διωκτικϊν αρχϊν, επιπροςκζτωσ τθσ δικαςτικισ ςυνδρομισ.
Τονίηοντασ ότι, οι ακλθτικοί οργανιςμοί ζχουν τθν ευκφνθ να διερευνιςουν και να
τιμωριςουν τθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν αγϊνων που διαπράχτθκε από άτομα
που υπόκεινται ςτθν αρμοδιότθτά τουσ.
Αναγνωρίηοντασ τα αποτελζςματα που ζχουν ιδθ επιτευχκεί για τθν καταπολζμθςθ
τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων.
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Πεπειςμζνοι ότι, θ αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των
ακλθτικϊν αγϊνων απαιτεί αυξθμζνθ, ταχεία, ςτακερι και ςωςτι εκνικι
λειτουργία και διεκνι ςυνεργαςία.
Αναφερόμενοι ςτισ προτάςεισ τθσ Επιτροπισ Υπουργϊν ςτα κράτθ μζλθ R(92)13rev
για τον ανακεωρθμζνο Ευρωπαϊκό Ακλθτικό Χάρτθ, CM/Rec (2010)9 για τον
ανακεωρθμζνο κϊδικα ακλθτικισ δεοντολογίασ, REC (2005) 8 για τισ αρχζσ τθσ
χρθςτισ διακυβζρνθςθσ ςτον ακλθτιςμό και CM/Rec (2011) 10 για τθν προϊκθςθ
τθσ ακεραιότθτασ του ακλθτιςμοφ αναφορικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ
χειραγϊγθςθσ των αποτελεςμάτων δθλ. τουσ προςυνεννοθμζνουσ αγϊνεσ.
Εν όψει των εργαςιϊν και ςυμπεραςμάτων των ακόλουκων διαςκζψεων:
-

Τθσ 11θσ διάςκεψθσ των Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ αρμόδιων
για τον ακλθτιςμό που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 11 και 12
Σεπτεμβρίου 2008.

-

Τθσ 18θσ άτυπθσ διάςκεψθσ των Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
αρμόδιων για τον ακλθτιςμό (Baku, 22 Σεπτεμβρίου 2010) για τθν προϊκθςθ
τθσ

ακεραιότθτασ

του

ακλθτιςμοφ

κατά

τθσ

χειραγϊγθςθσ

των

αποτελεςμάτων (προςυνεννοθμζνοι αγϊνεσ).
-

Τθσ 12θσ διάςκεψθσ των Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ αρμόδιων
για τον ακλθτιςμό (Βελιγράδι Μάρτιοσ του 2012), και ειδικότερα τθσ
δθμιουργίασ του νζου διεκνοφσ νομικοφ οργάνου κατά τθσ χειραγϊγθςθσ
των αποτελεςμάτων των αγϊνων.

-

Τθσ 5θσ διεκνοφσ διάςκεψθσ τθσ ΟΥΝΕΣΚΟ των Υπουργϊν και ανϊτατων
οργάνων αρμόδιων για τθ φυςικι αγωγι και τον ακλθτιςμό (MINEPSV).

Πεπειςμζνοι ότι, ο διάλογοσ και θ ςυνεργαςία μεταξφ των δθμόςιων αρχϊν,
ακλθτικϊν ςωματείων, διοργανωτϊν αγϊνων και φορζων εκμετάλλευςθσ
ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο με βάςθ ότι, ο αμοιβαίοσ
ςεβαςμόσ και εμπιςτοςφνθ είναι απαραίτθτα για τθν αποτελεςματικι κοινι
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αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που αναφφονται από το πρόβλθμα τθσ
χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων.
Αναγνωρίηοντασ ότι, ο ακλθτιςμόσ, ο οποίοσ βαςίηεται ςτον δίκαιο και με ίςουσ
όρουσ αγϊνα, είναι απρόβλεπτοσ και απαιτεί να αντιμετωπίηονται δυναμικά και
αποτελεςματικά οι θκικά παράτυπεσ πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ .
Τονίηοντασ τθν πεποίκθςι τουσ ότι, θ επίμονθ εφαρμογι των αρχϊν τθσ χρθςτισ
διακυβζρνθςθσ και δεοντολογίασ ςτον ακλθτιςμό είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για
να βοθκιςει ςτθν εξάλειψθ τθσ διαφκοράσ, τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν
αγϊνων και άλλων μορφϊν κακισ πρακτικισ ςτον ακλθτιςμό.
Αναγνωρίηοντασ ότι, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αυτονομίασ του ακλθτιςμοφ, οι
ακλθτικοί

οργανιςμοί

είναι

υπεφκυνοι

για

τον

ακλθτιςμό

και

ζχουν

αυτορυκμιςτικζσ και πεικαρχικζσ αρμοδιότθτεσ ςτθ μάχθ ενάντια ςτθ χειραγϊγθςθ
των ακλθτικϊν αγϊνων αλλά και οι δθμόςιεσ αρχζσ πρζπει, εφόςον απαιτείται, να
προςτατζψουν τθν ακεραιότθτα των αγϊνων.
Αναγνωρίηοντασ ότι, θ ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ
και ειδικότερα του παράνομου ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ αυξάνουν τουσ κινδφνουσ
χειραγϊγθςθσ.
Λαμβανομζνου υπόψθ ότι, θ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν αγϊνων μπορεί να
ςχετίηεται ι μθ με το ακλθτικό ςτοίχθμα, να ςυνδζεται ι όχι με ποινικά αδικιματα
και αυτό κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ.
Επιςθμαίνοντασ το περικϊριο τθσ διακριτικισ ευχζρειασ τθν οποία απολαμβάνουν
τα κράτθ εντόσ του πλαιςίου του εφαρμοςτζου δικαίου για να αποφαςίςουν για τθν
πολιτικι τουσ αναφορικά με το ακλθτικό ςτοίχθμα.
Συμφϊνθςαν ωσ ακολοφκωσ:
Κεφάλαιο Ι – κοπόσ, κατευκυντιριεσ αρχζσ, οριςμοί
Άρκρο 1 – κοπόσ και κφριοι ςτόχοι
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1. Ο ςκοπόσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ είναι θ καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των
ακλθτικϊν αγϊνων με ςκοπό τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ
ακλθτικισ δεοντολογίασ ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αυτονομίασ του
ακλθτιςμοφ.
2. Για τον ςκοπό αυτό, οι κφριοι ςτόχοι τθσ ςφμβαςθσ αυτισ είναι:
α. Η πρόλθψθ, εξάλειψθ και τιμωρία τθσ εκνικισ και διακρατικισ χειραγϊγθςθσ
εκνικϊν και διεκνϊν ακλθτικϊν αγϊνων.
β. θ προϊκθςθ τθσ εκνικισ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ κατά τθσ χειραγϊγθςθσ των
ακλθτικϊν αγϊνων μεταξφ των αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν, κακϊσ και με
οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό και το ακλθτικό ςτοίχθμα.
Άρκρο 2 – Κατευκυντιριεσ αρχζσ
1. Ο πόλεμοσ κατά τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων κα διαςφαλίςει
τον ςεβαςμό, μεταξφ άλλων, των κάτωκι αρχϊν:
α. των ανκρωπίνων δικαιωμάτων
β. τθσ νομιμότθτασ
γ. τθσ αναλογικότθτασ
δ. τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ και των προςωπικϊν δεδομζνων
Άρκρο 3 – Οριςμοί
Για τουσ ςκοποφσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ:
1. Ωσ «ακλθτικόσ αγϊνασ» νοείται οιοδιποτε ακλθτικό γεγονόσ που
οργανϊνεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που τίκενται από ακλθτικό
οργανιςμό, ο οποίοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ
τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 31.2. και οργανϊνεται από διεκνι
ακλθτικό οργανιςμό ι, όπου απαιτείται, από άλλο αρμόδιο ακλθτικό
οργανιςμό.
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2. Ωσ «ακλθτικόσ οργανιςμόσ» νοείται οιοςδιποτε οργανιςμόσ που διευκφνει
τον ακλθτιςμό ι ζνα ςυγκεκριμζνο άκλθμα και εμφανίηεται ςτθ λίςτα που
υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα
με το άρκρο 31.2 κακϊσ και θπειρωτικά και εκνικά ςυνδεδεμζνουσ
οργανιςμοφσ, εφόςον είναι απαραίτθτο.
3. Ωσ «φορζασ διοργάνωςθσ αγϊνων» νοείται οιοςδιποτε ακλθτικόσ
οργανιςμόσ ι οιοδιποτε άλλο άτομο, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ του μορφισ,
που διοργανϊνει ακλθτικοφσ αγϊνεσ.
4. Ωσ «χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν αγϊνων» νοείται μια ςκόπιμθ ςυμφωνία, δια
πράξεωσ ι παραλείψεωσ, που ςτοχεφει ςτθν ακζμιτθ αλλοίωςθ του
αποτελζςματοσ ι τθσ εξζλιξθσ του ακλθτικοφ αγϊνα, για να άρει εν όλω ι εν
μζρει τθν απρόβλεπτθ φφςθ του προαναφερκζντοσ ακλθτικοφ αγϊνα, με
ςκοπό τθν απόκτθςθ αδικαιολόγθτου πλεονεκτιματοσ για τον ίδιο ι για
άλλουσ.
5. Ωσ «ακλθτικό ςτοίχθμα» νοείται οιοδιποτε χρθματικό ςτοίχθμα με τθν
προςδοκία χρθματικοφ επάκλου το οποίο εξαρτάται από τθ μελλοντικι και
αβζβαιθ ζκδοςθ ακλθτικοφ αγϊνα. Ειδικότερα:
α. Ωσ «παράνομο ακλθτικό ςτοίχθμα» νοείται κάκε δραςτθριότθτα ακλθτικοφ
ςτοιχθματιςμοφ, ο τφποσ ι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ τθσ οποίασ δεν επιτρζπεται
ςφμφωνα με το εφαρμοςτζο δίκαιο τθσ δικαιοδοςίασ ςτθν οποία βρίςκεται ο
καταναλωτισ.
β. Ωσ «παράτυπο ακλθτικό ςτοίχθμα» νοείται οιαδιποτε δραςτθριότθτα ακλθτικοφ
ςτοιχθματιςμοφ που δεν ςυνάδει με τα ςυνικθ ι αναμενόμενα πρότυπα ςτθν εν
λόγω αγορά ι ςχετίηεται με το ςτοίχθμα για αγϊνεσ θ εξζλιξθ των οποίων ζχει
αςυνικθ χαρακτθριςτικά.
γ. Ωσ «φποπτο ακλθτικό ςτοίχθμα» νοείται οιαδιποτε δραςτθριότθτα ακλθτικοφ
ςτοιχιματοσ που ςφμφωνα με βάςιμα και αξιόπιςτα αποδεικτικά ςτοιχεία φαίνεται
να ςυνδζεται με χειραγϊγθςθ του ακλθτικοφ αγϊνα για τθν οποίο προςφζρεται.
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6. Ωσ «ςυντελεςτισ αγϊνα» νοείται οιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που
ανικει ςε μια από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:
α. Ωσ «ακλθτισ» νοείται οιοδιποτε άτομο ι ομάδα ατόμων που ςυμμετζχει ςε
ακλθτικό αγϊνα.
β. Ωσ «προςωπικό υποςτιριξθσ ακλθτϊν» νοείται οιοςδιποτε προπονθτισ,
εκπαιδευτισ, μάνατηερ, πράκτορασ, το προςωπικό ομάδασ, ςτζλεχοσ ομάδασ,
ιατρικό ι παραϊατρικό προςωπικό που εργάηεται με ι κεραπεφει ακλθτζσ που
ςυμμετζχουν ι προετοιμάηονται για τισ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ και όλα τα άλλα
άτομα που εργάηονται με τουσ ακλθτζσ.
γ. Ωσ «παράγοντασ» νοείται οιοδιποτε άτομο που είναι ιδιοκτιτθσ, μζτοχοσ ι
ανϊτατο ςτζλεχοσ ι μζλοσ προςωπικοφ που οργανϊνουν και προωκοφν ακλθτικζσ
διοργανϊςεισ κακϊσ και οι διαιτθτζσ, τα μζλθ κριτικϊν επιτροπϊν και οιαδιποτε
άλλα πιςτοποιθμζνα άτομα.
Ο όροσ καλφπτει επίςθσ τα ανϊτατα ςτελζχθ και το προςωπικό διεκνϊν ακλθτικϊν
οργανιςμϊν ι, όπου απαιτείται, άλλουσ αρμόδιουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ που
αναγνωρίηουν τον αγϊνα7. Ωσ «εκ των ζςω πλθροφορία» νοείται οιαδιποτε
πλθροφορία για αγϊνα που ζνα άτομο κατζχει λόγω τθσ κζςθσ του/τθσ ςε ςχζςθ με
οιοδιποτε άκλθμα ι αγϊνα με εξαίρεςθ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ιδθ
δθμοςιευκεί ι είναι γνωςτζσ ςτο κοινό και είναι εφκολα προςβάςιμεσ ςτουσ
ενδιαφερομζνουσ ι αποκαλφπτονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ
που διζπουν τθ ςχετικι διοργάνωςθ.
Κεφάλαιο ΙΙ – Πρόλθψθ – ςυνεργαςία και άλλα μζτρα
Άρκρο 4 – Εςωτερικόσ ςυντονιςμόσ
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ςυντονίηει τισ πολιτικζσ και ενζργειεσ όλων των
δθμόςιων ενδιαφερομζνων αρχϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ
των ακλθτικϊν αγϊνων.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ενκαρρφνει, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του
τισ ακλθτικζσ οργανϊςεισ, τουσ φορείσ διοργάνωςθσ αγϊνων και πράκτορεσ
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ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων να ςυνεργαςτοφν για τθν καταπολζμθςθ τθσ
χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων και, όπου απαιτείται, ανακζτει ςε
αυτοφσ τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
Άρκρο 5 – Εκτίμθςθ και διαχείριςθ κινδφνου
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ςυνεργάηεται, όπου απαιτείται, με ακλθτικοφσ
οργανιςμοφσ,πράκτορεσ ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων, φορείσ διοργάνωςθσ
αγϊνων και άλλουσ ςχετικοφσ οργανιςμοφσ, για τον εντοπιςμό, τθν ανάλυςθ
και εκτίμθςθ των κινδφνων που ςυνδζονται με τθ χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν
αγϊνων.
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ενκαρρφνει ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ, πράκτορεσ
ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων, φορείσ διοργάνωςθσ αγϊνων και άλλουσ ςχετικοφσ
ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ να κεςπίςουν διαδικαςίεσ και κανόνεσ για τθν
καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αγϊνων και υιοκετεί, όπου απαιτείται,
νομοκετικά ι άλλα μζτρα απαραίτθτα για τον ςκοπό αυτό.
Άρκρο 6 – Εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ενκαρρφνει τθν ευαιςκθτοποίθςθ, εκπαίδευςθ,
κατάρτιςθ και ζρευνα για τθν ενίςχυςθ τθσ μάχθσ ενάντια ςτθ χειραγϊγθςθ των
ακλθτικϊν αγϊνων.
Άρκρο 7 – Ακλθτικοί οργανιςμοί και φορείσ διοργάνωςθσ αγϊνων
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ενκαρρφνει τουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ και
φορείσ διοργάνωςθσ αγϊνων να υιοκετιςουν και εφαρμόςουν κανόνεσ για
τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αγϊνων, κακϊσ και αρχζσ
χρθςτισ διακυβζρνθςθσ που ςχετίηονται μεταξφ άλλων με:
α. τθν πρόλθψθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που περιλαμβάνει:
- απαγόρευςθ ςτουσ ςυντελεςτζσ αγϊνων να ςτοιχθματίηουν ςε ακλθτικζσ
διοργανϊςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν,
- απαγόρευςθ κατάχρθςθσ ι διάδοςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.
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β. ςυμμόρφωςθ των ακλθτικϊν οργανιςμϊν και των ςυνδεδεμζνων με αυτοφσ
μελϊν με όλεσ τισ ςυμβατικζσ ι άλλεσ υποχρεϊςεισ τουσ.
γ. τθν υποχρζωςθ των ςυντελεςτϊν αγϊνων να αναφζρουν αμζςωσ οιαδιποτε
φποπτθ δραςτθριότθτα, ςυμβάν, ενκάρρυνςθ ι προςζγγιςθ που μπορεί να
κεωρείται ωσ παράβαςθ των κανόνων ενάντια ςτθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν
αγϊνων.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ενκαρρφνει τουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ να
υιοκετιςουν και να εφαρμόςουν τα κατάλλθλα μζτρα με ςκοπό να διαςφαλίςουν:
α. μια ενιςχυμζνθ και αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των ακλθτικϊν
αγϊνων που εκτίκενται ςε κινδφνουσ χειραγϊγθςθσ.
β. ρυκμίςεισ για τθν άμεςθ αναφορά περιςτατικϊν φποπτθσ δραςτθριότθτασ που
ςυνδζονται με τθ χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν αγϊνων ςτισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ ι
ςτθν εκνικι πλατφόρμα.
γ. αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ αποκάλυψθσ
πλθροφοριϊν που αφοροφν πικανζσ ι πραγματικζσ περιπτϊςεισ χειραγϊγθςθσ
ακλθτικϊν αγϊνων, περιλαμβανομζνθσ τθσ επαρκοφσ προςταςίασ για τουσ
πλθροφοριοδότεσ.
δ. ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων φορζων, περιλαμβανομζνων και των νεαρϊν
ακλθτϊν, για τουσ κινδφνουσ τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων και τισ
προςπάκειεσ για τθν καταπολζμθςι τθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθσ και διάδοςθσ των πλθροφοριϊν.
ε. τον διοριςμό των αρμόδιων παραγόντων για ακλθτικοφσ αγϊνεσ και ειδικότερα
των δικαςτϊν και διαιτθτϊν ςτο τελευταίο τουλάχιςτον ςτάδιο.
3. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα ενκαρρφνει τουσ ακλθτικοφσ του οργανιςμοφσ και,
μζςω

αυτϊν,

τουσ

διεκνείσ

ακλθτικοφσ

οργανιςμοφσ

να

εφαρμόςουν

ςυγκεκριμζνεσ, αποτελεςματικζσ, αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ πεικαρχικζσ
κυρϊςεισ και μζτρα για παραβιάςεισ των εςωτερικϊν τουσ κανόνων κατά τθσ
χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων και ειδικότερα αυτοφσ που αναφζρονται
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ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ και να διαςφαλίηουν επίςθσ αμοιβαία
αναγνϊριςθ και εκτζλεςθ των κυρϊςεων που επιβλικθκαν από άλλουσ ακλθτικοφσ
οργανιςμοφσ και ειδικότερα ςε άλλεσ χϊρεσ.
4. Η πεικαρχικι ευκφνθ που κακορίηεται από ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ δεν
αποκλείει οποιαδιποτε ποινικι, αςτικι ι διοικθτικι ευκφνθ.
Άρκρο 8 – Μζτρα που αφοροφν τθ χρθματοδότθςθ των ακλθτικϊν οργανιςμϊν
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υιοκετεί τζτοια νομοκετικά ι άλλα μζτρα τα
οποία είναι απαραίτθτα για να διαςφαλίςουν τθν απαιτοφμενθ διαφάνεια
αναφορικά

με

τθ

χρθματοδότθςθ

ακλθτικϊν

οργανιςμϊν

που

υποςτθρίηονται οικονομικά από το ςυμβαλλόμενο μζροσ.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ εξετάηει τθ δυνατότθτα παροχισ βοικειασ προσ
τουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των
ακλθτικϊν

αγϊνων,

περιλαμβανομζνθσ

τθσ

χρθματοδότθςθσ

των

κατάλλθλων μθχανιςμϊν.
3. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ παρακρατεί, εφόςον είναι απαραίτθτο, τθν
οικονομικι υποςτιριξθ ι κα ηθτιςει από τουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ να
παρακρατιςουν τθν οικονομικι υποςτιριξθ για παράγοντεσ που ζχουν
υποςτεί κυρϊςεισ για χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν αγϊνων κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ κυρϊςεωσ.
4. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ, εφόςον απαιτείται, λαμβάνει μζτρα να
παρακρατιςει μζροσ ι το ςφνολο τθσ οικονομικισ ι άλλθσ υποςτιριξθσ για
οποιοδιποτε ακλθτικό οργανιςμό που δεν εφαρμόηει αποτελεςματικά τουσ
κανονιςμοφσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν
αγϊνων.
Άρκρο 9 – Μζτρα για τθ ρυκμιςτικι αρχι ςτοιχιματοσ ι άλλθ υπεφκυνθ αρχι ι
αρχζσ.
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ προςδιορίηει μία ι περιςςότερεσ υπεφκυνεσ αρχζσ,
ςτισ οποίεσ ανατίκεται κατά το νόμο θ εφαρμογι των κανονιςμϊν για το
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ακλθτικό ςτοίχθμα και θ εφαρμογι των ςχετικϊν μζτρων για τθν καταπολζμθςθ
τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων αναφορικά με το ακλθτικό ςτοίχθμα,
ςυμπεριλαμβανομζνων κατά περίπτωςθ:
α. Τθσ ζγκαιρθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με άλλεσ ςχετικζσ αρχζσ ι με μια εκνικι
πλατφόρμα για παράνομα, παράτυπα ι φποπτα ακλθτικά ςτοιχιματα κακϊσ και για
παραβιάςεισ που αναφζρονται ςτθν ι κακορίηονται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ αυτι.
β. Του περιοριςμοφ τθσ προςφοράσ ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων μετά από διαβοφλευςθ
με τουσ εκνικοφσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ και φορείσ ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων και
ειδικότερα εξαιρουμζνων ακλθτικϊν αγϊνων:
- που ζχουν ςχεδιαςτεί για όςουσ είναι κάτω των 18 ετϊν,
- όταν οι οργανωτικζσ ςυνκικεσ και/ι τα ςτοιχιματα με ακλθτικοφσ όρουσ είναι
ανεπαρκείσ.
γ. Τθσ εκ των προτζρων παροχισ πλθροφοριϊν για τουσ τφπουσ και το αντικείμενο
των προϊόντων του ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ ςτουσ φορείσ διοργάνωςθσ αγϊνων ςε
υποςτιριξθ των προςπακειϊν τουσ να προςδιορίςουν και διαχειριςτοφν τουσ
κινδφνουσ χειραγϊγθςθσ του ακλθτιςμοφ εντόσ του πλαιςίου των αγϊνων που
διοργανϊνουν.
δ. Τθσ ςυςτθματικισ χριςθσ ςε ακλθτικά ςτοιχιματα τρόπων πλθρωμισ που
επιτρζπουν τον εντοπιςμό των χρθματικϊν ροϊν πάνω από ζνα ςυγκεκριμζνο όριο
που κακορίηει κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ και ςυγκεκριμζνα τον εντοπιςμό των
αποςτολζων, των παραλθπτϊν και των ποςϊν.
ε. Μθχανιςμϊν ςε ςυνεργαςία με και μεταξφ ακλθτικϊν οργανιςμϊν και, όπου
απαιτείται, με πράκτορεσ ςτοιχιματοσ, για να αποτρζψουν τουσ ςυντελεςτζσ
αγϊνων να ςτοιχθματίηουν ςε ακλθτικζσ διοργανϊςεισ που παραβιάηουν τουσ
ςχετικοφσ ακλθτικοφσ κανόνεσ ι το εφαρμοςτζο δίκαιο.
ςτ. Αναςτολισ του ςτοιχθματιςμοφ ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο, για αγϊνεσ για
τουσ οποίουσ ζχει εκδοκεί θ ςχετικι προειδοποίθςθ.
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2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ γνωςτοποιεί ςτον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου
τθσ Ευρϊπθσ τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ τθσ αρχισ ι αρχϊν που
προςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ.
Άρκρο 10 – Φορείσ εκμετάλλευςθσ ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υιοκετεί τζτοια νομοκετικά ι άλλα μζτρα που είναι
απαραίτθτα για τθν αποφυγι ςυγκροφςεωσ ςυμφερόντων και κατάχρθςθσ εκ
των ζςω πλθροφοριϊν από φυςικά ι νομικά πρόςωπα που εμπλζκονται με τθν
παροχι προϊόντων ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ και ειδικότερα μζςω περιοριςμϊν
για:
α. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που εμπλζκονται ςτθν παροχι προϊόντων ακλθτικοφ
ςτοιχιματοσ ςτοιχθματίηοντασ ςτα δικά τουσ προϊόντα.
β. Κατάχρθςθ κζςθσ ωσ χορθγοφ ι ςυνιδιοκτιτθ ενόσ ακλθτικοφ οργανιςμοφ για τθ
διευκόλυνςθ χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν αγϊνων ι καταςτρατιγθςθσ εκ των ζςω
πλθροφοριϊν.
γ. Τουσ ενδιαφερόμενουσ που εμπλζκονται ςτθν κατάρτιςθ αποδόςεων
ςτοιχιματοσ για τθ διοργάνωςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν.
δ. Τθν προςφορά ςτοιχθμάτων από οιονδιποτε φορζα ι ςυντελεςτι αγϊνα, κακϊσ
και οιονδιποτε φορζα ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ που ελζγχεται από οργανωτι
αγϊνων ι ενδιαφερόμενο, προςφζροντασ ςτοιχιματα για αγϊνα, ςτον οποίον
εμπλζκονται ο οργανωτισ ι το ενδιαφερόμενο μζροσ.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα ενκαρρφνει τουσ φορείσ του ακλθτικοφ
ςτοιχιματοσ και, μζςω αυτϊν, τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ φορζων ακλθτικοφ
ςτοιχιματοσ, ϊςτε να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ ιδιοκτιτεσ και υπαλλιλουσ τουσ για
τισ ςυνζπειεσ και τον αγϊνα για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των
ακλθτικϊν

αγϊνων

μζςω

τθσ

εκπαίδευςθσ,

κατάρτιςθσ

και

διαδόςεωσ

πλθροφοριϊν.
3. Κάκε ςυμβαλλόμενοσ κα υιοκετιςει τζτοια νομοκετικά ι άλλα μζτρα τα οποία
κεωρεί απαραίτθτα, ϊςτε να υποχρεϊςει τουσ φορείσ των ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων
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να αναφζρουν εγκαίρωσ παράτυπα ι φποπτα ςτοιχιματα χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν
κανονιςτικι αρχι ςτοιχιματοσ, ςε άλλθ υπεφκυνθ αρχι ι αρχζσ ι ςτθν εκνικι
πλατφόρμα.
Άρκρο 11 – Καταπολζμθςθ του παράνομου ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ
1. Με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων,
κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα διερευνιςει τθ λιψθ των πλζον κατάλλθλων
μζτρων για τθν καταπολζμθςθ των φορζων του παράνομου ακλθτικοφ
ςτοιχιματοσ και κα εξετάςει τθν υιοκζτθςθ μζτρων ςφμφωνα με το
εφαρμοςτζο δίκαιο ι τθσ ςχετικισ δικαιοδοςίασ, όπωσ:
α. Κλείςιμο ι άμεςο ι ζμμεςο περιοριςμό πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο ςε
παράνομουσ φορείσ ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ και κλείςιμο των παράνομα
εγκαταςτθμζνων γραφείων ςτοιχθμάτων ςτθ δικαιοδοςία του ςυμβαλλόμενου
μζρουσ.
β. Μπλοκάριςμα των οικονομικϊν ροϊν μεταξφ των παράνομων φορζων ακλθτικοφ
ςτοιχιματοσ και καταναλωτϊν.
γ. Απαγόρευςθ διαφιμιςθσ των παράνομων γραφείων ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ.
δ. Ευαιςκθτοποίθςθ των καταναλωτϊν για τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με το
παράνομο ακλθτικό ςτοίχθμα.

Κεφάλαιο ΙΙΙ – Ανταλλαγι πλθροφοριϊν
Άρκρο 12 – Ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν,
ακλθτικϊν οργανιςμϊν και φορζων εκμετάλλευςθσ ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ.
1. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 14, κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα διευκολφνει,
ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο , τθν
ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν, ακλθτικϊν
οργανιςμϊν,

οργανωτϊν

αγϊνων,

φορζων

εκμετάλλευςθσ

ακλθτικοφ

ςτοιχιματοσ και εκνικϊν πλατφορμϊν. Ειδικότερα, κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ
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κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να κεςπίςει μθχανιςμοφσ για τθν ανταλλαγι των
ςχετικϊν πλθροφοριϊν όταν αυτζσ ενδζχεται να βοθκιςουν ςτθν εκτίμθςθ του
κινδφνου που αναφζρεται ςτο άρκρο 5 και ςυγκεκριμζνα τθν παροχι εκ των
προτζρων πλθροφοριϊν για τουσ τφπουσ και το αντικείμενο των προϊόντων του
ςτοιχιματοσ ςτουσ οργανωτζσ των αγϊνων και τθν ζναρξθ ι διεξαγωγι ερευνϊν
ι διαδικαςιϊν αναφορικά με τθ χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν αγϊνων.
2. Κατόπιν αιτιματοσ, ο παραλιπτθσ των πλθροφοριϊν αυτϊν κα γνωςτοποιιςει
χωρίσ κακυςτζρθςθ, ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο, ςτον οργανιςμό ι ςτθν αρχι
με τθν οποία ανταλλάςςει τισ πλθροφορίεσ τθ ςυνζχεια που δόκθκε ςτθν
επικοινωνία αυτι.
3. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα διερευνιςει όλουσ τουσ πικανοφσ τρόπουσ
ανάπτυξθσ ι ενίςχυςθσ τθσ ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν εντόσ
του πλαιςίου του αγϊνα κατά του παράνομου ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ ςφμφωνα
με το άρκρο 11 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
Άρκρο 13 – Εκνικι πλατφόρμα
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα προςδιορίςει μια εκνικι πλατφόρμα θ οποία κα
αςχολείται με τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων. Η
εκνικι πλατφόρμα κα ζχει, ςε ςυμφωνία με το εκνικό δίκαιο, μεταξφ άλλων τισ
εξισ αρμοδιότθτεσ:
α. κα χρθςιμεφει ωσ κόμβοσ πλθροφοριϊν, ςυλλζγοντασ και δίνοντασ πλθροφορίεσ
ςχετικζσ με τθ μάχθ ενάντια ςτθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν αγϊνων ςτισ ςχετικζσ
αρχζσ και οργανιςμοφσ.
β. κα ςυντονίηει τθ μάχθ ενάντια ςτθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν αγϊνων.
γ. κα λαμβάνει, ςυγκεντρϊνει και αναλφει τισ πλθροφορίεσ για παράτυπα ι φποπτα
ςτοιχιματα για ακλθτικοφσ αγϊνεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν επικράτεια του
ςυμβαλλόμενου μζρουσ και, όπου είναι απαραίτθτο, κα εκδίδει ανακοινϊςεισ.
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δ. κα διαβιβάηει τισ πλθροφορίεσ για πικανζσ παραβιάςεισ νόμων ι ακλθτικϊν
κανονιςμϊν που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ αυτι ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ ι ςε
ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ και/ι φορείσ ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων.
ε. κα ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ οργανιςμοφσ και αρμόδιεσ αρχζσ ςε εκνικό και
διεκνζσ επίπεδο περιλαμβανομζνων των εκνικϊν πλατφορμϊν άλλων κρατϊν.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ γνωςτοποιεί ςτον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου
τθσ Ευρϊπθσ τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ τθσ εκνικισ του πλατφόρμασ.
Άρκρο 14 – Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υιοκετεί όποια νομοκετικά και άλλα μζτρα
ενδζχεται να είναι απαραίτθτα για να διαςφαλίςουν ότι, όλεσ οι ενζργειεσ κατά
τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν αγϊνων ςυμμορφϊνονται με τουσ ςχετικοφσ
εκνικοφσ και διεκνείσ νόμουσ και πρότυπα για τθν προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων ειδικότερα όςον αφορά τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν που
καλφπτονται από τθ ςφμβαςθ αυτι.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υιοκετεί τα απαραίτθτα νομοκετικά και άλλα μζτρα
που κα εγγυϊνται ότι, οι δθμόςιεσ αρχζσ και οργανιςμοί που καλφπτονται από
τθν παροφςα ςφμβαςθ λαμβάνουν τα απαιτοφμενα μζτρα ϊςτε να διαςφαλιςτεί
ότι, όταν ςυλλζγονται, επεξεργάηονται και ανταλλάςςονται προςωπικά
δεδομζνα, ανεξαρτιτωσ τθσ φφςθσ των ανταλλαγϊν αυτϊν, δίνεται θ ανάλογθ
προςοχι ςτισ αρχζσ τθσ νομιμότθτασ, καταλλθλότθτασ, ςυνάφειασ και ακρίβειασ
και επίςθσ ςτθν αςφάλεια των δεδομζνων και των δικαιωμάτων των
υποκειμζνων των δεδομζνων.
3. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ προβλζπει με τουσ νόμουσ του ότι, οι δθμόςιεσ
αρχζσ και οργανιςμοί που καλφπτονται από τθ ςφμβαςθ αυτι, κα διαςφαλίςουν
ότι, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τουσ ςκοποφσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ δεν
υπερβαίνει το ελάχιςτο απαραίτθτο για τθν επίτευξθ των δεδθλωμζνων ςκοπϊν
τθσ ανταλλαγισ.
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4. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ηθτά από τισ διάφορεσ δθμόςιεσ αρχζσ και
οργανιςμοφσ που καλφπτονται από τθ ςφμβαςθ αυτι να παράςχουν τα
απαραίτθτα

τεχνικά

ανταλλαςςόμενων

μζςα

για

δεδομζνων

τθ

και

διαςφάλιςθ
να

εγγυθκοφν

τθσ
τθν

αςφάλειασ

των

αξιοπιςτία

και

ακεραιότθτά τουσ κακϊσ και τθ διακεςιμότθτα και ακεραιότθτα των
ςυςτθμάτων ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθν ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν τουσ.
Κεφάλαιο IV – Ουςιαςτικό ποινικό δίκαιο και ςυνεργαςία αναφορικά με τθν
εκτζλεςθ
Άρκρο 15 - Ποινικά αδικιματα ςχετικά με τθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν
αγϊνων
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ διαςφαλίηει ότι, το εκνικό του δίκαιο προβλζπει
ποινικζσ κυρϊςεισ για τθ χειραγϊγθςθ των ακλθτικϊν αγϊνων όταν αυτι αφορά
πρακτικζσ καταναγκαςμοφ, διαφκοράσ ι εξαπάτθςθσ, όπωσ κακορίηονται από το
εκνικό του δίκαιο.
Άρκρο 16 – Νομιμοποίθςθ των προςόδων των ποινικϊν αδικθμάτων που
ςχετίηονται με τθν χειραγϊγθςθ ακλθτικϊν διοργανϊςεων.
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υιοκετεί τζτοια νομοκετικά ι άλλα μζτρα τα οποία
είναι απαραίτθτα για τθν κακιζρωςθ ωσ ποινικϊν αδικθμάτων, ςφμφωνα με το
εκνικό του δίκαιο, των ςυμπεριφορϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 9 παρ. 1 και
2 τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ νομιμοποίθςθ, τθν ζρευνα,
τθν κατάςχεςθ και τθ διμευςθ των προςόδων εγκλιματοσ και χρθματοδότθςθσ
τθσ τρομοκρατίασ (2005 CETS αρ. 198), ςτο άρκρο 6 παρ. 1 τθσ ςφμβαςθσ του
ΟΗΕ κατά του Διεκνικοφ οργανωμζνου εγκλιματοσ (2000) ι ςτο άρκρο 23 παρ.
1 τθσ ςφμβαςθσ του ΟΗΕ κατά τθσ διαφκοράσ (2003) ςφμφωνα με τουσ όρουσ
που αναφζρονται ςε αυτζσ, όταν από το κφριο αδίκθμα υπάρχουν οφζλθ από
αυτά που αναφζρονται ςτα άρκρα 15 και 17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ και
οπωςδιποτε ςε περίπτωςθ εκβιαςμοφ, διαφκοράσ και δόλου.
2. Κατά τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με το εφροσ των αδικθμάτων που κα
καλφπτονται ωσ κφρια αδικιματα τθσ παρ. 1, κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ μπορεί
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να αποφαςίςει ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο πϊσ κα ορίςει τα αδικιματα
αυτά και τθ φφςθ οιουδιποτε ειδικότερου ςτοιχείου που τα κακιςτά αυτά
ςοβαρά.
3. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ εξετάηει τθν ζνταξθ τθσ χειραγϊγθςθσ ακλθτικϊν
αγϊνων ςτο οικείο πλαίςιο για τθν πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, απαιτϊντασ από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ
ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ να εφαρμόηουν δζουςα επιμζλεια ωσ προσ τουσ
πελάτεσ, να τθροφν αρχεία και να υπόκεινται ςε απαιτιςεισ αναφοράσ.
Άρκρο 17 –υνζργεια και υποκίνθςθ
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υιοκετεί νομοκετικά και άλλα μζτρα που είναι
απαραίτθτα για τθν κακιζρωςθ ωσ ποινικϊν αδικθμάτων, ςφμφωνα με το εκνικό
του δίκαιο, αυτϊν που διαπράττονται εκ προκζςεωσ και τθν υποβοικθςθ και
υποκίνθςθ τθσ διάπραξθσ οιωνδιποτε των αδικθμάτων του άρκρου 15 τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ.
Άρκρο 18 – Εταιρικι ευκφνθ
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υιοκετεί νομοκετικά και άλλα μζτρα που είναι
απαραίτθτα για να διαςφαλιςτεί ότι, νομικό πρόςωπο κα ευκφνεται για τα
αδικιματα των άρκρων 15 ζωσ 17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, που διαπράττονται
προσ όφελόσ του από οιοδιποτε φυςικό πρόςωπο που ενεργεί είτε ατομικά ι
ωσ μζλοσ οργάνου του νομικοφ προςϊπου που κατζχει θγετικι κζςθ εντόσ του
νομικοφ προςϊπου με βάςθ:
α. Εξουςία αντιπροςϊπευςθσ του νομικοφ προςϊπου
β. Εξουςία λιψθσ αποφάςεων για λογαριαςμό του νομικοφ προςϊπου
γ. Εξουςία άςκθςθσ ελζγχου επί του νομικοφ προςϊπου.
2. Με τθν επιφφλαξθ των αρχϊν δικαίου του ςυμβαλλόμενου μζρουσ, θ ευκφνθ του
νομικοφ προςϊπου μπορεί να είναι ποινικι, αςτικι ι διοικθτικι.
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3. Εκτόσ των περιπτϊςεων που ιδθ προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, κάκε
ςυμβαλλόμενο μζροσ λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για να διαςφαλίςει ότι, ζνα
νομικό πρόςωπο κα ευκφνεται αν, λόγω ζλλειψθσ επίβλεψθσ ι ελζγχου από φυςικό
πρόςωπο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1, ζχει καταςτιςει δυνατι τθ διάπραξθ
αδικιματοσ που αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ 15 ζωσ 17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ
προσ όφελοσ του νομικοφ αυτοφ προςϊπου από φυςικό πρόςωπο που ενεργεί υπό
τθν εξουςία του.
4. Η ευκφνθ αυτι υφίςταται ανεξάρτθτα από τθν ποινικι ευκφνθ του φυςικοφ
προςϊπου που ζχει διαπράξει το αδίκθμα.
Κεφάλαιο V – Δικαιοδοςία, ποινικι διαδικαςία και μζτρα εκτζλεςθσ
Άρκρο 19 – Δικαιοδοςία
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κεςπίηει τα απαραίτθτα νομοκετικά ι άλλα
μζτρα για τθν κακιζρωςθ τθσ δικαιοδοςίασ για τα αδικιματα των άρκρων
15-17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, όταν το αδίκθμα διαπράττεται:
α. ςτθν επικράτειά του ι
β. επί πλοίου που φζρει τθ ςθμαία του ι
γ. ςε αεροςκάφοσ νθολογθμζνο βάςει τθσ νομοκεςίασ του ι
δ. από υπικοό του ι από άτομο που ζχει τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν επικράτειά
του.
2. Κάκε κράτοσ ι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μπορεί, κατά το χρόνο τθσ υπογραφισ ι
κατάκεςθσ τθσ πράξθσ κφρωςθσ, αποδοχισ ι ζγκριςθσ με διλωςθ που απευκφνεται
ςτον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ να δθλϊςει ότι διατθρεί το
δικαίωμα να μθν εφαρμόςει ι να εφαρμόςει ςε ςυγκεκριμζνεσ μόνον περιπτϊςεισ
τουσ κανόνεσ για τθ δικαιοδοςία τθσ παραγράφου 1 εδάφιο δ του άρκρου αυτοφ.
3. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ λαμβάνει τα απαραίτθτα νομοκετικά ι άλλα μζτρα τα
οποία είναι απαραίτθτα για τθν κακιζρωςθ τθσ δικαιοδοςίασ για τα αδικιματα των
άρκρων 15-17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ για τισ περιπτϊςεισ που ο φερόμενοσ ωσ
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υπαίτιοσ ευρίςκεται ςτθν επικράτειά του και δεν μπορεί να εκδοκεί ςε άλλο
ςυμβαλλόμενο μζροσ με βάςθ τθν εκνικότθτά του/τθσ.
4. Όταν περιςςότερα του ενόσ ςυμβαλλόμενα μζρθ ιςχυρίηονται ότι ζχουν
δικαιοδοςία για τον φερόμενο υπαίτιο που αναφζρεται ςτα άρκρα 15-17 τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ , τα ςυμβαλλόμενα μζρθ , όπου αυτό απαιτείται, κα
διαβουλευτοφν μεταξφ τουσ με ςκοπό τον κακοριςμό τθσ πλζον αρμόηουςασ
δικαιοδοςίασ αναφορικά με τθν ποινικι δίωξθ.
5. Με τθν επιφφλαξθ των γενικϊν κανόνων του διεκνοφσ δικαίου, δεν εξαιρείται
από τθ ςφμβαςθ αυτι οποιαδιποτε ποινικι, αςτικι και διοικθτικι δικαιοδοςία που
αςκείται από ςυμβαλλόμενο μζροσ ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο.
Άρκρο 20 – Μζτρα διαςφάλιςθσ των θλεκτρονικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ κεςπίηει τα νομοκετικά ι άλλα μζτρα για τθ
διαςφάλιςθ των θλεκτρονικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων μζςω, μεταξφ άλλων,
τθσ ταχείασ διατιρθςθσ των αποκθκευμζνων ςτοιχείων ςε υπολογιςτι, ταχείασ
διατιρθςθσ και δθμοςιοποίθςθσ των δεδομζνων κίνθςθσ, εντολϊν παραγωγισ,
ζρευνασ και κατάςχεςθσ των αποκθκευμζνων δεδομζνων ςε υπολογιςτι,
ςυλλογισ ςε πραγματικό χρόνο των δεδομζνων κίνθςθσ και τθν ερμθνεία του
περιεχομζνου των δεδομζνων ςφμφωνα με το οικείο εκνικό δίκαιο, κατά τθ
διερεφνθςθ των αδικθμάτων που αναφζρονται ςτα άρκρα 15-17 τθσ ςφμβαςθσ
αυτισ.

Άρκρο 21 – Μζτρα προςταςίασ
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ εξετάηει τθ λιψθ όποιων νομοκετικϊν μζτρων
ενδζχεται να είναι αναγκαία για τθν παροχι αποτελεςματικισ προςταςίασ ςε:
α. Πρόςωπα που παρζχουν με καλι πίςτθ και με βάςιμουσ λόγουσ πλθροφορίεσ
που αφοροφν τα αδικιματα των άρκρων 15-17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ ι
ςυνεργάηονται με άλλο τρόπο με τισ ανακριτικζσ ι διωκτικζσ αρχζσ.
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β. Μάρτυρεσ που κατακζτουν για τα αδικιματα αυτά
γ. Όταν είναι απαραίτθτο, μζλθ τθσ οικογζνειασ των ατόμων που αναφζρονται ςτα
εδάφια α και β.
Κεφάλαιο VI – Κυρϊςεισ και μζτρα
Άρκρο 22 – Ποινικζσ κυρϊςεισ κατά φυςικϊν προςϊπων
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ λαμβάνει τα αναγκαία νομοκετικά ι άλλα μζτρα για
να διαςφαλίςει ότι, ςτα αδικιματα των άρκρων 15-17 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
όταν διαπράττονται από φυςικά πρόςωπα, επιβάλλονται αποτελεςματικζσ,
αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ κυρϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων χρθματικϊν
κυρϊςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βαρφτθτα των αδικθμάτων. Οι κυρϊςεισ
αυτζσ περιλαμβάνουν ποινζσ ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ που μπορεί να
οδθγιςουν ςε ζκδοςθ, όπωσ ορίηεται από το εκνικό δίκαιο.

Άρκρο 23 – Κυρϊςεισ κατά νομικϊν προςϊπων
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ λαμβάνει τα αναγκαία νομοκετικά ι άλλα μζτρα για
να διαςφαλίςει ότι νομικά πρόςωπα που υπζχουν ευκφνθ ςφμφωνα με το
άρκρο 18 υπόκεινται ςε αποτελεςματικζσ, αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ
κυρϊςεισ περιλαμβανομζνων χρθματικϊν κυρϊςεων και πικανϊσ και άλλα
μζτρα όπωσ:
α. προςωρινι ι οριςτικι απαγόρευςθ άςκθςθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ
β. κζςθ υπό δικαςτικι εποπτεία
γ. δικαςτικι διαταγι εκκακάριςθσ
Άρκρο 24 – Διοικθτικζσ κυρϊςεισ
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ λαμβάνει, εφόςον κρίνεται ςκόπιμο, τα νομοκετικά
ι άλλα μζτρα για πράξεισ που επιςφρουν κυρϊςεισ ςφμφωνα με το εκνικό του
δίκαιο, τα οποία ενδζχεται να είναι αναγκαία για τθν επιβολι αποτελεςματικϊν,
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αναλογικϊν και αποτρεπτικϊν κυρϊςεων και μζτρων

ςε περίπτωςθ

παραβιάςεων που διαπιςτϊνονται δυνάμει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μετά τθ
ςχετικι διαδικαςία ενϊπιον των διοικθτικϊν αρχϊν, όπου θ απόφαςθ μπορεί να
οδθγιςει ςε προςφυγι ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτθρίου.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ εξαςφαλίηει τθν εφαρμογι διοικθτικϊν μζτρων.
Αυτό μπορεί να γίνει από τθ ρυκμιςτικι αρχι για τα ςτοιχιματα ι άλλθ αρμόδια
αρχι ι αρχζσ ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο.
Άρκρο 25 – Κατάςχεςθ και διμευςθ
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ λαμβάνει τα αναγκαία νομοκετικά ι άλλα μζτρα
ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο, τα οποία επιτρζπουν τθν κατάςχεςθ και τθ
διμευςθ:
α. των εμπορευμάτων, εγγράφων και άλλων ςτοιχείων που χρθςιμοποιικθκαν ι
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διάπραξθ των αδικθμάτων των άρκρων 15-17
τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
β. των εςόδων που προκφπτουν από τα εν λόγω αδικιματα, ι περιουςιακϊν
ςτοιχείων αντίςτοιχθσ αξίασ με αυτά τα ζςοδα.
Κεφάλαιο VII- Διεκνισ ςυνεργαςία ςε δικαςτικά και άλλα κζματα
Άρκρο 26 – Μζτρα με ςτόχο τθ διεκνι ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ
1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, με τισ ιςχφουςεσ διεκνείσ και περιφερειακζσ πράξεισ και
ρυκμίςεισ που ςυμφωνικθκαν με βάςθ μια ομοιόμορφθ και αμοιβαία
νομοκεςία και με το εκνικό τουσ δίκαιο ςτθν ευρφτερθ δυνατι ζκταςθ για τουσ
ςκοποφσ τθσ ζρευνασ, δίωξθσ και δικαςτικισ διαδικαςίασ αναφορικά με τα
αδικιματα των άρκρων 15-17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ
κατάςχεςθσ και τθσ διμευςθσ.
2. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυνεργάηονται ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό ςφμφωνα
με τισ ςχετικζσ ιςχφουςεσ διεκνείσ, περιφερειακζσ και αμφοτεροβαρείσ
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ςυμβάςεισ για τθν ζκδοςθ και τθν αμοιβαία δικαςτικι ςυνδρομι ςε ποινικά
κζματα και ςφμφωνα με το εκνικό τουσ δίκαιο αναφορικά με τα αδικιματα των
άρκρων 15-17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
3. Σε κζματα διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, όπου το διττό αξιόποινο είναι απαίτθςθ, θ
απαίτθςθ κεωρείται ωσ εκπλθρωκείςα, ανεξαρτιτωσ του αν το δίκαιο του
κράτουσ προσ το οποίο θ αίτθςθ κατατάςςει το αδίκθμα ςτθν ίδια κατθγορία ι
χρθςιμοποιεί τον ίδιο όρο για τθν ονομαςία του αδικιματοσ όπωσ το αιτοφν
κράτοσ, εφόςον θ ςυμπεριφορά από τθν οποία προκφπτει το αδίκθμα για το
οποίο ηθτείται αμοιβαία δικαςτικι ςυνδρομι ι ζκδοςθ ςυνιςτά ποινικό αδίκθμα
βάςει τθσ νομοκεςίασ και των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν. Αν ςυμβαλλόμενο
μζροσ που προβαίνει ςε ζκδοςθ ι αμοιβαία δικαςτικι ςυνδρομι ςε ποινικζσ
υποκζςεισ με τον όρο τθσ φπαρξθσ ςφμβαςθσ, λαμβάνει αίτθμα για ζκδοςθ ι
δικαςτικι ςυνδρομι από ςυμβαλλόμενο μζροσ που δεν ζχει μια τζτοια
ςφμβαςθ μαηί του μπορεί, ενεργϊντασ ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ
υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με το διεκνζσ δίκαιο και με τθν επιφφλαξθ των όρων
που προβλζπει το δικό του δίκαιο, να κεωριςει τθ ςφμβαςθ ωσ τθ νομικι βάςθ
για ζκδοςθ και αμοιβαία δικαςτικι ςυνδρομι ςε ποινικά κζματα αναφορικά με
τα αδικιματα των άρκρων 15-17 τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
Άρκρο 27 – Άλλα μζτρα διεκνοφσ ςυνεργαςίασ όςον αφορά τθν πρόλθψθ
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ καταβάλλει προςπάκεια για να εντάξει, κατά
περίπτωςθ, τθν πρόλθψθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των ακλθτικϊν
αγϊνων ςε προγράμματα ςυνδρομισ προσ όφελοσ τρίτων κρατϊν.
Άρκρο 28 – Διεκνισ ςυνεργαςία με διεκνείσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ςυνεργάηεται, ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο, με
διεκνείσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των
ακλθτικϊν αγϊνων.
Κεφάλαιο VIII – Παρακολοφκθςθ
Άρκρο 29 – Παροχι πλθροφοριϊν
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Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ διαβιβάηει ςτον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ, ςε μια από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, όλεσ τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τα νομοκετικά ι άλλα μζτρα που ζλαβε με
ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.

Άρκρο 30 –Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ
1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, ςυςτινεται δια του παρόντοσ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ εκπροςωπείται ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ
από

ζναν

ι

περιςςότερουσ

αντιπροςϊπουσ,

ςυμπεριλαμβανομζνων

εκπροςϊπων των δθμόςιων αρχϊν, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τον ακλθτιςμό,
τθν επιβολι του νόμου ι τθ ρφκμιςθ των ςτοιχθμάτων. Κάκε ςυμβαλλόμενο
μζροσ ζχει μια ψιφο.
3. Η Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ κακϊσ και άλλεσ
διακυβερνθτικζσ επιτροπζσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, διορίηουν ζναν
αντιπρόςωπο ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ με ςκοπό να
ςυνειςφζρουν ςε μια πολυτομεακι και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ. Η Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ απευκφνει πρόςκλθςθ, εφόςον κρίνεται
ςκόπιμο, με ομόφωνθ απόφαςθ ςε οιοδιποτε κράτοσ που δεν είναι
ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθ ςφμβαςθ, διεκνι οργανιςμό ι όργανο να
εκπροςωπείται από ζναν παρατθρθτι ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ. Οι αντιπρόςωποι
που ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο αυτι, ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ
χωρίσ δικαίωμα ψιφου.
4. Οι ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυγκαλοφνται
από τον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Η πρϊτθ ςυνεδρίαςθ
ςυγκαλείται το ςυντομότερο πρακτικά δυνατόν και ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ
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εντόσ ενόσ ζτουσ μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν
ςυνζχεια ςυνεδριάηει, οποτεδιποτε το ηθτιςει το ζνα τρίτο τουλάχιςτον των
ςυμβαλλόμενων μερϊν ι ο Γενικόσ Γραμματζασ.
5. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, θ Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταρτίηει και υιοκετεί κατόπιν ςυναίνεςθσ
τουσ δικοφσ τθσ κανόνεσ διαδικαςίασ.
6. Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ επικουρείται ςτθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τθσ από τθ Γραμματεία του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.
Άρκρο 31- Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ
1. Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
2. Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ υιοκετεί και τροποποιεί τθ λίςτα
των ακλθτικϊν οργανιςμϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 3.2 και διαςφαλίηει τθ
δθμοςίευςι τθσ κατά τον κατάλλθλο τρόπο.
3. Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ειδικότερα:
α. Προτείνει ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ μζτρα που κα πρζπει να λάβουν για τουσ
ςκοποφσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ και ειδικότερα αυτά που αφοροφν τθ διεκνι
ςυνεργαςία.
β. Όταν απαιτείται, υποβάλλει προτάςεισ ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ, μετά τθ
δθμοςίευςθ επεξθγθματικοφ εγγράφου και μετά από προθγοφμενθ διαβοφλευςθ
με τουσ εκπροςϊπουσ των ακλθτικϊν οργανιςμϊν και φορζων εκμετάλλευςθσ
ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ και ειδικότερα ςχετικά με:
- τα κριτιρια που κα πρζπει να πλθροφν οι ακλθτικοί οργανιςμοί και οι φορείσ
εκμετάλλευςθσ ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ με ςκοπό να επωφελθκοφν από τθν
ανταλλαγι των πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 τθσ ςφμβαςθσ
αυτισ.

24

- άλλουσ τρόπουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των
ςχετικϊν αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν, των ακλθτικϊν οργανιςμϊν και των φορζων
εκμετάλλευςθσ ακλθτικοφ ςτοιχιματοσ, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ αυτι.
γ. Γνωςτοποιεί ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και ςτο κοινό τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ
οποίεσ προζβθ εντόσ του πλαιςίου τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
δ. Συντάςςει γνωμοδότθςθ προσ τθν Επιτροπι Υπουργϊν κατόπιν αιτιματοσ
οιουδιποτε μθ κράτουσ-μζλουσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ που κα κλθκεί από
τθν επιτροπι των Υπουργϊν να υπογράψει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 32.2.
4. Για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ
ςφμβαςθσ μπορεί, με δικι τθσ πρωτοβουλία, να οργανϊνει ςυνεδριάςεισ
εμπειρογνωμόνων.
5. Η επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ των
ενδιαφερόμενων μερϊν, διοργανϊνει επιςκζψεισ ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Κεφάλαιο ΙΧ – Σελικζσ διατάξεισ
Άρκρο 32 – Τπογραφι και ζναρξθ ιςχφοσ
1. Η παροφςα ςφμβαςθ κα είναι ανοικτι για υπογραφι από τα κράτθ-μζλθ του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, τα άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ ςφμβαςθσ για
τον Πολιτιςμό, τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα μθ κράτθ-μζλθ τα οποία ζχουν
ςυμμετάςχει ςτθν επεξεργαςία τθσ ι είναι παρατθρθτζσ ςτο Συμβοφλιο τθσ
Ευρϊπθσ.
2. Η παροφςα ςφμβαςθ κα είναι ανοικτι για υπογραφι από οιοδιποτε άλλο μθ
κράτοσ-μζλοσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ κατόπιν προςκλιςεωσ τθσ
Επιτροπισ Υπουργϊν. Η απόφαςθ για τθν πρόςκλθςθ των μθ κρατϊν-μελϊν να
υπογράψουν τθ ςφμβαςθ κα λθφκεί με τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 200δ
του καταςτατικοφ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ πλειοψθφία και με τθν
ομόφωνθ ψιφο των εκπροςϊπων των ςυμβαλλομζνων κρατϊν που δικαιοφνται
να μετζχουν ςτθν Επιτροπι Υπουργϊν μετά από διαβοφλευςθ με τθν Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ αμζςωσ μετά τθ ςφςταςι τθσ.
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3. Η παροφςα ςφμβαςθ υπόκειται ςε κφρωςθ, αποδοχι ι ζγκριςθ. Τα ζγγραφα
κφρωςθσ, αποδοχισ ι ζγκριςθσ υποβάλλονται ςτον Γενικό Γραμματζα του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.
4. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρχίηει τθν πρϊτθ θμζρα του μινα που
ακολουκεί μετά τθ λιξθ περιόδου τριϊν μθνϊν μετά τθν θμερομθνία που οι
πζντε υπογράφοντεσ, τρία τουλάχιςτον κράτθ-μζλθ του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ, εξζφραςαν τθ ςυγκατάκεςι τουσ για δζςμευςι τουσ από τθ ςφμβαςθ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1,2 και 3.
5. Αναφορικά με οιοδιποτε υπογράφον κράτοσ ι τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που κα
εκφράςει αργότερα τθ ςυγκατάκεςι τουσ να δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ, θ
ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ κα αρχίςει τθν πρϊτθ θμζρα του μινα που ακολουκεί μετά
τθ λιξθ τθσ περιόδου τριϊν μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ παροχισ τθσ
ςυγκατάκεςισ τουσ να δεςμεφεται από τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
των παραγράφων 1, 2 και 3.
6. Συμβαλλόμενο μζροσ που δεν είναι μζλοσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ κα
ςυνειςφζρει ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ
ςφμβαςθσ με τρόπο που κα αποφαςιςκεί από τθν Επιτροπι Υπουργϊν μετά από
διαβοφλευςθ με το ςυμβαλλόμενο αυτό μζροσ.

Άρκρο 33 – Αποτελζςματα τθσ ςφμβαςθσ και ςχζςθ με άλλα διεκνι όργανα.
1. Η παροφςα ςφμβαςθ δεν επθρεάηει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των
ςυμβαλλόμενων μερϊν που απορρζουν από διεκνείσ πολυμερείσ ςυμβάςεισ
που αφοροφν ειδικά κζματα. Ειδικότερα, θ ςφμβαςθ δεν μεταβάλλει τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από άλλεσ ιδθ καταρτιςκείςεσ
ςυμφωνίεσ αναφορικά με τθν καταπολζμθςθ του ντόπινγκ και ςυνάδουν με το
αντικείμενο και τον ςκοπό τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
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2. Η παροφςα ςφμβαςθ ςυμπλθρϊνει ειδικότερα, όπου αυτό απαιτείται, τισ
ιςχφουςεσ πολυμερείσ ι διμερείσ ςυνκικεσ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν
ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων των εξισ ςυμβάςεων:
α. Ευρωπαϊκι ςφμβαςθ ζκδοςθσ (1957, ETS αρ. 24)
β. Ευρωπαϊκι ςφμβαςθ για αμοιβαία δικαςτικι ςυνδρομι ςε ποινικζσ υποκζςεισ
(1959, ETS αρ. 30).
γ. Σφμβαςθ για το ξζπλυμα, τθν ζρευνα, τθν κατάςχεςθ και διμευςθ των προςόδων
από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ (1990, ETS αρ. 141).
δ. Σφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για το ξζπλυμα, τθν κατάςχεςθ και τθ
διμευςθ των προςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (2005, ETS αρ. 198).
3. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ δφνανται να ςυνάπτουν
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυνκικεσ μεταξφ τουσ για κζματα που ςχετίηονται με τθ
ςφμβαςθ αυτι με ςκοπό τθ ςυμπλιρωςθ ι ενίςχυςθ των διατάξεϊν τθσ ι για τθ
διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ των αρχϊν που περιζχονται ςε αυτιν.
4. Αν ζνα ι περιςςότερα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν ιδθ καταρτίςει ςυνκικθ για
κζματα που αφοροφν τθν παροφςα ςφμβαςθ ι ζχουν ςυνάψει άλλου είδουσ
ςχζςεισ αναφορικά με τζτοια κζματα, δικαιοφνται επίςθσ να εφαρμόςουν τθ
ςυνκικθ αυτι ι να ρυκμίςουν αναλόγωσ τισ ςχζςεισ αυτζσ. Ωςτόςο, ςτθν
περίπτωςθ που τα κράτθ ςυνάπτουν ςχζςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που
προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ ςχετικά με κζματα που ρυκμίηει θ παροφςα,
οφείλουν να το πράττουν με τρόπο που δεν αντιτίκεται ςτουσ ςκοποφσ και τισ
αρχζσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
5. Καμία διάταξθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ δεν κίγει άλλα δικαιϊματα, περιοριςμοφσ,
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ των ςυμβαλλόμενων μερϊν.
Άρκρο 34 – Όροι και μζτρα διαςφάλιςθσ
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1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ εξαςφαλίηει ότι θ κζςπιςθ, θ υλοποίθςθ και θ
εφαρμογι των εξουςιϊν και διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τα Κεφάλαια ΙΙ
ζωσ VII υπόκεινται ςε όρουσ και μζτρα διαςφάλιςθσ που προβλζπονται από το
εκνικό του δίκαιο, που ςκοπό ζχουν τθ δζουςα προςταςία των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων και ελευκεριϊν που απορρζουν από τισ υποχρεϊςεισ που ζχει
αναλάβει από τθ ςφμβαςθ αυτι για τθν προςταςία των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων και κεμελιωδϊν ελευκεριϊν, τθ Διεκνι ςφμβαςθ του ΟΗΕ για τθν
προςταςία των ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων και άλλων διεκνϊν
ςυνκθκϊν για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, και που ενςωματϊνουν τθν αρχι τθσ
αναλογικότθτασ ςτο εκνικό τουσ δίκαιο.
2. Τζτοιοι όροι και μζτρα διαςφάλιςθσ περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων,
λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ φφςθσ τθσ διαδικαςίασ ι τθσ ςχετικισ εξουςίασ,
δικαςτικι ι άλλθ ανεξάρτθτθ εποπτεία, τθν αιτιολόγθςι τθσ κακϊσ και τουσ
περιοριςμοφσ του αντικειμζνου και τθσ διάρκειασ μιασ τζτοιασ εξουςίασ ι
διαδικαςίασ.
3. Στο βακμό που ςυνάδει με το δθμόςιο ςυμφζρον και ειδικότερα με τθν ορκι
απονομι τθσ δικαιοςφνθσ, κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ εξετάηει τισ επιπτϊςεισ
των εξουςιϊν και διαδικαςιϊν των κεφαλαίων αυτϊν ςτα δικαιϊματα, τισ
υποχρεϊςεισ και τα ζννομα ςυμφζροντα των τρίτων μερϊν.

Άρκρο 35 – Εδαφικι εφαρμογι
1. Οιοδιποτε κράτοσ ι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μπορεί κατά το χρόνο τθσ υπογραφισ
ι τθσ κατάκεςθσ των εγγράφων κφρωςθσ, αποδοχισ ι ζγκριςθσ να κακορίςει το
ζδαφοσ ι τα εδάφθ, ςτα οποία κα εφαρμόηεται θ ςφμβαςθ αυτι.
2. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ μπορεί, ςε οιαδιποτε μεταγενζςτερθ θμερομθνία με
διλωςθ που απευκφνεται ςτον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,
να επεκτείνει τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ αυτισ ςε οιοδιποτε άλλο
κακοριηόμενο ςτθ διλωςθ ζδαφοσ και για αυτζσ τισ διεκνείσ ςχζςεισ για τισ
οποίεσ είναι υπεφκυνο ι για λογαριαςμό των οποίων είναι εξουςιοδοτθμζνο να
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αναλάβει υποχρεϊςεισ. Όςον αφορά ςε αυτό το ζδαφοσ, θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ
κα αρχίςει τθν πρϊτθ θμζρα του μινα που ακολουκεί μετά τθ λιξθ τθσ
περιόδου των τριϊν μθνϊν μετά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ διλωςθσ από τον
Γενικό Γραμματζα.
3. Οιαδιποτε διλωςθ που ζγινε ςφμφωνα με τισ δφο προθγοφμενεσ παραγράφουσ
αναφορικά με οιοδιποτε κακοριηόμενο ςε αυτιν ζδαφοσ, μπορεί να ανακλθκεί
με γνωςτοποίθςθ απευκυνόμενθ ςτον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ. Η ανάκλθςθ κα ιςχφςει τθν πρϊτθ θμζρα του μινα που ακολουκεί
μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου των τριϊν μθνϊν μετά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
γνωςτοποίθςθσ από τον Γενικό Γραμματζα.

Άρκρο 36 – Ομοςπονδιακι ριτρα.
1. Ζνα ομοςπονδιακό κράτοσ δφναται να επιφυλαχκεί του δικαιϊματοσ να
αναλάβει υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τα Κεφάλαια ΙΙ, IV, V και VI τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ, ςφμφωνα με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν τθ ςχζςθ
μεταξφ τθσ κεντρικισ του κυβζρνθςθσ και των κρατϊν που το απαρτίηουν ι
άλλων παρόμοιων εδαφικϊν οντοτιτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
εξακολουκεί να διακζτει δυνατότθτα ςυνεργαςίασ, ςφμφωνα με τα
κεφάλαια III και VII.
2. Όταν ομοςπονδιακό κράτοσ επιφυλάςςεται δικαιϊματοσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1, δεν μπορεί να εφαρμόςει τουσ όρουσ αυτισ για να
αποκλείςει ι να περιορίςει τισ υποχρεϊςεισ του για τθν παροχι των μζτρων
που τίκενται ςτα κεφάλαια ΙΙΙ και VII. Θα πρζπει εν ςυνόλω να προβλζπει
μια ευρεία και αποτελεςματικι δυνατότθτα επιβολισ των μζτρων αυτϊν.
3. Αναφορικά με τισ διατάξεισ τθσ παροφςα ςφμβαςθσ, θ εφαρμογι των
οποίων υπόκειται ςτθ δικαιοδοςία του εκάςτοτε επιμζρουσ κράτουσ ι
άλλων παρόμοιων εδαφικϊν οντοτιτων που δεν υποχρεοφνται από το
ςυνταγματικό ςφςτθμα τθσ Ομοςπονδίασ να λάβουν νομοκετικά μζτρα, θ
ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ κα γνωςτοποιιςει τισ διατάξεισ αυτζσ ςτισ
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αρμόδιεσ

αρχζσ

των

κρατϊν

αυτϊν

εκφράηοντασ

κετικι

γνϊμθ,

ενκαρρφνοντάσ τα να προβοφν ςτισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ για να τεκοφν ςε
ιςχφ.

Άρκρο 37 – Επιφυλάξεισ
1. Οιοδιποτε κράτοσ ι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με γραπτι γνωςτοποίθςθ ςτον
Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, μπορεί κατά το χρόνο
υπογραφισ ι κατάκεςθσ τθσ πράξθσ κφρωςθσ, αποδοχισ ι ζγκριςθσ, να
δθλϊςει, ότι κάνει χριςθ των επιφυλάξεων που προβλζπονται από τα
άρκρα 19, παράγραφοσ 2 και 36 παράγραφοσ 1. Καμία άλλθ επιφφλαξθ δεν
μπορεί να υπάρξει.
2. Το ςυμβαλλόμενο μζροσ που ζχει επιφυλαχκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο
1 μπορεί να ανακαλζςει τθν επιφφλαξθ, μερικϊσ ι ολικϊσ, με γνωςτοποίθςθ
ςτον Γενικό Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Η ανάκλθςθ ιςχφει
από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ γνωςτοποίθςθσ από τον Γενικό Γραμματζα.
Αν ςτθ γνωςτοποίθςθ αναφζρεται ότι θ ανάκλθςθ τθσ επιφφλαξθσ ιςχφει
από τθν κακοριηόμενθ ςε αυτιν θμερομθνία και θ θμερομθνία αυτι είναι
μεταγενζςτερθ αυτισ τθσ λιψθσ τθσ ειδοποίθςθσ από τον Γενικό Γραμματζα,
θ ανάκλθςθ αυτι κα ιςχφει από τθ μεταγενζςτερθ αυτι θμερομθνία.
3. Το ςυμβαλλόμενο μζροσ που επιφυλάςςεται, ανακαλεί μερικϊσ ι ολικϊσ
τθν επιφφλαξθ όταν το επιτρζψουν οι περιςτάςεισ.
4. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ δφναται να ηθτά, κατά
διαςτιματα, από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ που ζχουν προβεί ςε μία ι
περιςςότερεσ επιφυλάξεισ, λεπτομζρειεσ για τθν προοπτικι ανάκλθςθσ των
επιφυλάξεων αυτϊν.

Άρκρο 38 – Σροποποιιςεισ
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1. Οιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ, θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι θ Επιτροπι Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ δφνανται
να προτείνουν τροποποιιςεισ των άρκρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
2. Οιαδιποτε πρόταςθ για τροποποίθςθ γνωςτοποιείται ςτον Γενικό
Γραμματζα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και διαβιβάηεται από αυτόν ςτα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςτα κράτθ-μζλθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτα μθ
κράτθ-μζλθ που ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν επεξεργαςία τθσ ςφμβαςθσ αυτισ
ι είναι παρατθρθτζσ ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,
ςε οιοδιποτε κράτοσ που ζχει προςκλθκεί να υπογράψει τθν παροφςα
ςφμβαςθ και ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ δφο
τουλάχιςτον μινεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ ςτθν οποία κα εξεταςκεί. Η επιτροπι
παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Υπουργϊν τθ
γνϊμθ τθσ επί τθσ προτεινόμενθσ τροποποίθςθσ.
3. Η Επιτροπι Υπουργϊν εξετάηει τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ και τθν
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μπορεί να
υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ με τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 20δ
πλειοψθφία του καταςτατικοφ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.
4. Το περιεχόμενο οιαςδιποτε τροποποίθςθσ που υιοκετικθκε από τθν
Επιτροπι Υπουργϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου αυτοφ διαβιβάηεται
ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ για αποδοχι.
5. Οιαδιποτε τροποποίθςθ που υιοκετικθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του
άρκρου αυτοφ ιςχφει τθν πρϊτθ θμζρα του μινα μετά τθ λιξθ ενόσ μθνόσ
μετά τθ γνωςτοποίθςθ από όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ αποδοχισ τθσ
ςτον Γενικό Γραμματζα μετά τισ ςχετικζσ εςωτερικζσ τουσ διαδικαςίεσ.
6. Αν μια τροποποίθςθ ζχει υιοκετθκεί από τθν Επιτροπι Υπουργϊν, αλλά δεν
ζχει ακόμθ τεκεί ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5, ζνα κράτοσ ι θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν μπορεί να εκφράςει τθν ςυναίνεςισ του να
δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ χωρίσ να αποδεχτεί ςυγχρόνωσ τθν
τροποποίθςθ.
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Άρκρο 39 – Επίλυςθ διαφορϊν
1. Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τισ
ςχετικζσ διακυβερνθτικζσ επιτροπζσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,
ενθμερϊνεται για οποιαδιποτε δυςκολία αναφορικά με τθν ερμθνεία και
εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.
2. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν για τθν
ερμθνεία ι εφαρμογι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, επιδιϊκεται επίλυςθ τθσ
διαφοράσ μζςω διαπραγμάτευςθσ, ςυμβιβαςμοφ ι διαιτθςίασ ι με
οποιοδιποτε άλλο ειρθνικό μζςο τθσ επιλογισ τουσ.
3. Η Επιτροπι Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ κεςπίηει με τθ
ςυγκατάκεςθ των μερϊν διαδικαςίεσ διευκζτθςθσ, τισ οποίεσ δφνανται να
χρθςιμοποιιςουν ςε περίπτωςθ διαφορϊν.

Άρκρο 40 – Καταγγελία
1. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ δφναται να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ
οποτεδιποτε με γνωςτοποίθςθ απευκυνόμενθ ςτον Γενικό Γραμματζα του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.
2. Η καταγγελία κα ιςχφει από τθν πρϊτθ θμζρα του μινα που ακολουκεί τθν
εκπνοι τθσ τρίμθνθσ περιόδου μετά τθν θμερομθνία τθσ λιψθσ τθσ
γνωςτοποίθςθσ από τον Γενικό Γραμματζα.

Άρκρο 41 – Γνωςτοποίθςθ
1. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ γνωςτοποιεί ςτα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςτα κράτθ-μζλθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτα άλλα
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κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ ςφμβαςθσ για τον Πολιτιςμό, ςτα κράτθ που δεν
είναι μζλθ αλλά ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν επεξεργαςία τθσ ςφμβαςθσ αυτισ ι
είναι παρατθρθτζσ ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςε
οποιοδιποτε κράτοσ που ζχει προςκλθκεί να υπογράψει τθ ςφμβαςθ αυτι
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 32:
α. οιαδιποτε υπογραφι,
β. τθν κατάκεςθ κάκε πράξθσ κφρωςθσ, αποδοχισ ι ζγκριςθσ,
γ. οιαδιποτε θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 32,
δ. οιαδιποτε επιφφλαξθ και άρςθ επιφφλαξθσ ςφμφωνα με το άρκρο 37,
ε. οιαδιποτε διλωςθ που ζγινε ςφμφωνα με το άρκρα 9 και 13,
ςτ. οιαδιποτε άλλθ πράξθ, γνωςτοποίθςθ ι επικοινωνία ςχετικι με τθ ςφμβαςθ
αυτι.

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω οι κάτωκι, νόμιμα εξουςιοδοτθκζντεσ για το ςκοπό αυτό,
υπζγραψαν τθ ςφμβαςθ αυτι.
Καταρτίςκθκε ςτο Magglingen/Macolin ςτισ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ςτα αγγλικά και
γαλλικά, αμφοτζρων των κειμζνων εξίςου αυκεντικϊν, ςε ζνα μόνο αντίγραφο το
οποίο κα κατατεκεί ςτο αρχείο του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Ο Γενικόσ
Γραμματζασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ διαβιβάηει επικυρωμζνο αντίγραφο ςε
κάκε κράτοσ μζλοσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτα κράτθ που δεν είναι μζλθ και
ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν κατάρτιςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ι απολαφουν
κακεςτϊτοσ παρατθρθτι ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και
ςε κάκε κράτοσ το οποίο ζχει κλθκεί να υπογράψει τθν παροφςα ςφμβαςθ.
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ΜΕΡΟ Βϋ
Άρκρο 42
Σροποποίθςθ του άρκρου 41Γ του ν. 2725/1999 «Διάκεςθ ειςιτθρίων ακλθτικϊν
ςυναντιςεων»
Στο άρκρο 41Γ του ν. 2725/1999 προςτίκεται νζα παράγραφοσ, ωσ εξισ:
«9. Η αςτυνομικι αρχι δφναται οποτεδιποτε, εντόσ και εκτόσ των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων ςτισ οποίεσ λαμβάνουν χϊρα ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, να διενεργεί
δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ, προκειμζνου να διαπιςτϊνει τθν τιρθςθ των
διατάξεων του παρόντοσ άρκρου περί εκδόςεωσ και κζςεωσ ςε κυκλοφορία, κακϊσ
και τθ χριςθ αποκλειςτικά και μόνον ονομαςτικϊν ειςιτθρίων, ςε ζντυπθ ι
θλεκτρονικι μορφι. Σε περίπτωςθ που κατά τον διενεργοφμενο ζλεγχο διαπιςτωκεί
θ κατοχι μθ ονομαςτικοφ ειςιτθρίου ι ειςιτθρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο
ονοματεπϊνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, κα επιβάλλεται
πρόςτιμο ςε βάροσ του κατόχου του. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Πολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ και Προςταςίασ του Πολίτθ κακορίηονται το φψοσ του προςτίμου, ο
τρόποσ βεβαίωςθσ τθσ παραβάςεωσ από τα αρμόδια όργανα τθσ αςτυνομικισ
αρχισ, θ διαδικαςία επιβολισ και είςπραξθσ του προςτίμου και κάκε άλλο ςχετικό
με τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ ηιτθμα.»
Άρκρο 43
Σροποποίθςθ του άρκρου 41Δ του ν. 2725/1999 «Τποχρεϊςεισ ακλθτικϊν
φορζων - Μζτρα αςτυνόμευςθσ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων»
Στο άρκρο 41Δ του ν. 2725/1999 προςτίκεται παράγραφοι 14 και 15, ωσ εξισ:
«14. Με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 41Ε του
παρόντοσ περί θλεκτρονικισ εποπτείασ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, επιτρζπεται ςτα
όργανα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, μετά από άδεια τθσ Ειςαγγελικισ Αρχισ ι του
ακλθτικοφ Ειςαγγελζα, θ ςυλλογι, θ αποκικευςθ και θ χριςθ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα φυςικϊν προςϊπων, μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν καταγραφισ
ιχου ι εικόνασ ι οποιωνδιποτε άλλων ειδικϊν τεχνικϊν μζςων, ψθφιακϊν ι μθ,
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οπτικισ ι θχθτικισ καταγραφισ, εντόσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, ςτισ οποίεσ
διεξάγεται οποιαδιποτε ακλθτικι εκδιλωςθ, κακϊσ και ςτουσ περιβάλλοντεσ
χϊρουσ αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων, ανοικτϊν ι κλειςτϊν, που
οδθγοφν ςτα αποδυτιρια και ςτα γραφεία των ακλθτϊν, των αξιωματοφχων και των
ακλθτικϊν παραγόντων, πριν από τθν ζναρξθ, κατά τθ διάρκεια και μετά τθ λιξθ τθσ
ακλθτικισ εκδιλωςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ πράξεων βίασ και ποινικϊν
αδικθμάτων με αφορμι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ και για τουσ ςκοποφσ τθσ πρόλθψθσ,
τθσ διερεφνθςθσ, τθσ ανίχνευςθσ, τθσ δίωξθσ ποινικϊν αδικθμάτων, τθσ επιβολισ
και τθσ εκτζλεςθσ ποινικϊν κυρϊςεων ι περιοριςτικϊν όρων. Για το ςφννομο τθσ
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των ωσ άνω δεδομζνων απαραίτθτθ είναι θ
προθγοφμενθ ςχετικι ενθμζρωςθ του φίλακλου κοινοφ. Η εν λόγω ενθμζρωςθ
μπορεί να γίνεται με κάκε πρόςφορο μζςο, ιδίωσ με ευδιάκριτθ αναγραφι επί του
ειςιτθρίου, με ανακοινϊςεισ ςε ςτακερζσ ι κινθτζσ πινακίδεσ, εντόσ και εκτόσ των
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, με ανακοινϊςεισ από τα μεγάφωνα των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων, πριν τθν ζναρξθ, κατά τθ διάρκεια και μετά τθ λιξθ τθσ ακλθτικισ
εκδιλωςθσ ι με ςχετικι ανακοίνωςθ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ). O
υλικόσ ι

ψθφιακόσ

φορζασ

ςτον

οποίο

ενςωματϊνεται

το

αποδεικτικό

υλικό αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μζςο, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο
πλαίςιο τθσ ποινικισ διαδικαςίασ και τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ ποινικϊν
κυρϊςεων και περιοριςτικϊν όρων. Το περιεχόμενο του υλικοφ ι του ψθφιακοφ
φορζα διαγράφεται οριςτικά ι ο υλικόσ ι ο ψθφιακόσ φορζασ καταςτρζφεται
ολοςχερϊσ μετά τθν παρζλευςθ τριάντα (30) θμερϊν από τθ ςυλλογι και
αποκικευςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Η διατιρθςθ και χριςθ του
περιεχόμενου του υλικοφ ι ψθφιακοφ φορζα για χρονικό διάςτθμα πζραν των
τριάντα (30) θμερϊν επιτρζπεται, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ διάταξθσ του αρμόδιου
Ειςαγγελζα, μόνον για τουσ ςκοποφσ τθσ διερεφνθςθσ, τθσ ανίχνευςθσ, τθσ δίωξθσ
ποινικϊν αδικθμάτων, τθσ αμετάκλθτθσ επιβολισ ποινικϊν κυρϊςεων και τθσ
εκτζλεςθσ ποινϊν ι περιοριςτικϊν όρων. Μετά τθν εκπλιρωςθ των ανωτζρω
ςκοπϊν το περιεχόμενο του υλικοφ ι του ψθφιακοφ φορζα διαγράφεται οριςτικά ι
ο υλικόσ ι ο ψθφιακόσ φορζασ καταςτρζφεται ολοςχερϊσ, χωρίσ κακυςτζρθςθ, με
διάταξθ του χορθγιςαντοσ τθν άδεια για τθ ςυλλογι, αποκικευςθ και χριςθ του
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Ειςαγγελζα. Οι διατάξεισ του άρκρου 5 και του Κεφαλαίου Δϋ του ν. 4624/2019 (Αϋ
137) τυγχάνουν, εν προκειμζνω, εφαρμογισ.
15. Οι ανωτζρω περιοριςμοί δεν ιςχφουν για τισ περιπτϊςεισ οπτικοακουςτικοφ
υλικοφ που ζχει καταγραφεί από φυςικά πρόςωπα ι από τθλεοπτικά δίκτυα, το
οποίο δφναται να αξιοποιθκεί ωσ νόμιμο αποδεικτικό μζςο ςτο πλαίςιο ποινικισ
διαδικαςίασ».
Άρκρο 44
Σροποποίθςθ του άρκρου 41Σ παρ. 2 του ν. 2725/1999 «Αδικιματα βίασ με
αφορμι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ»
Η περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999
τροποποιείται ωσ εξισ:
«2. Με φυλάκιςθ μζχρι ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι, εκτόσ εάν θ πράξθ
τιμωρείται βαρφτερα ςφμφωνα με άλλθ διάταξθ, τιμωρείται όποιοσ:
α) χωρίσ δικαίωμα από το νόμο ι τουσ κανονιςμοφσ τθσ οικείασ ακλθτικισ
ομοςπονδίασ ι υπερβαίνοντασ το δικαίωμά του αυτό, ειςζρχεται με ςκοπό τθ
διατάραξθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ του αγϊνα ι τθν πρόκλθςθ επειςοδίων, κατά τθ
διάρκεια ακλθτικισ ςυνάντθςθσ ι αμζςωσ πριν από τθν ζναρξθ ι αμζςωσ μετά τθ
λιξθ τθσ, ςτον αγωνιςτικό χϊρο ι ςτο χϊρο των αποδυτθρίων των ακλθτϊν και των
διαιτθτϊν ι ςτουσ διαδρόμουσ που ςυνδζουν τουσ ανωτζρω χϊρουσ,».
Άρκρο 45
Σροποποίθςθ του άρκρου 41Σ του ν. 2725/1999 «Αδικιματα βίασ με αφορμι
ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ»
Στο άρκρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 προςτίκεται νζα παράγραφοσ 10 ωσ εξισ:
«10. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, πλθν των περιπτϊςεων (α) και (β) τθσ
παραγράφου 1 και των περιπτϊςεων (α) και (β) τθσ παραγράφου 2, εφαρμόηονται
και όταν τα εγκλιματα, ζχοντασ ςαφι ακλθτικι αναφορά και ακλθτικό υπόβακρο,
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τελοφνται ςε τόπο και ςε χρόνο που δεν ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνθ ακλθτικι
εκδιλωςθ.».

ΜΕΡΟ Γϋ
Άρκρο 46
Σροποποίθςθ του άρκρου 3 παρ. 3 του ν. 2725/1999 «Κωλφματα εγγραφισ Περιοριςμοί»
Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ωσ
εξισ :
«Το κϊλυμα του προθγοφμενου εδαφίου δεν ιςχφει για τουσ διαιτθτζσ και τουσ
κριτζσ των ακλθμάτων τθσ ςκοποβολισ, του ηατρικίου, του αγωνιςτικοφ μπριτη, του
αερακλθτιςμοφ και του μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ.»
Άρκρο 47
Σροποποίθςθ του άρκρου 27 του ν. 2725/1999 «Κανονιςμοί»
Το άρκρο 27 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ωσ εξισ :
«Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 104, με γενικοφσ ι ειδικοφσ
κανονιςμοφσ, που ψθφίηει θ γενικι ςυνζλευςθ των μελϊν κάκε ακλθτικισ
ομοςπονδίασ του οικείου ακλιματοσ ι του οικείου κλάδου άκλθςθσ, τίκενται οι
κανόνεσ που ιςχφουν για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ
διεξαγωγι του ακλιματοσ ι των ακλθμάτων που υπάγονται ςε αυτι, κακϊσ και
κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. Για τθν κατάρτιςθ των παραπάνω κανονιςμϊν
λαμβάνονται υπόψθ οι ιςχφοντεσ διεκνείσ Κανονιςμοί. Η τιρθςθ των κανόνων
αυτϊν είναι υποχρεωτικι για τα ακλθτικά ςωματεία και τισ ακλθτικζσ ενϊςεισ που
ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οικείασ ομοςπονδίασ. Οι κανονιςμοί και οι
τροποποιιςεισ τουσ υπόκεινται ςε ζλεγχο νομιμότθτασ από τον αρμόδιο για τον
ακλθτιςμό Υπουργό. Αν κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ κανονιςμοφ διαπιςτωκεί ότι
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ρυκμίςεισ αυτοφ πρζπει να τροποποιθκοφν, να ςυμπλθρωκοφν ι να εναρμονιςτοφν
με διατάξεισ του παρόντοσ ι άλλων νόμων, ο κανονιςμόσ αναπζμπεται ςτθν οικεία
ομοςπονδία προσ ςυμμόρφωςθ. Αν θ ομοςπονδία δεν ςυμμορφωκεί εντόσ τριϊν
(3) μθνϊν από τθν αναπομπι, ο αρμόδιοσ για τον ακλθτιςμό Υπουργόσ δφναται να
αποφαςίςει τθν αναςτολι τθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ τθσ ομοςπονδίασ και αν
παρζλκουν τρεισ (3) επιπλζον μινεσ από τθν περί αναςτολισ τθσ επιχοριγθςθσ
απόφαςθ, χωρίσ θ ομοςπονδία να ζχει ςτο μεταξφ ςυμμορφωκεί, ο αρμόδιοσ για
τον ακλθτιςμό Υπουργόσ δφναται να ανακαλζςει τθν ειδικι ακλθτικι αναγνϊριςι
τθσ».
Άρκρο 48
Αναςτολι ιςχφοσ διατάξεων που ειςιχκθςαν με τον ν. 4603/2019
1. Αναςτζλλεται θ ιςχφσ των κάτωκι διατάξεων ζωσ και τθν 31 θ Δεκεμβρίου 2020:
α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν.2725/1999, όπωσ θ παράγραφοσ αυτι
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 25 του ν. 4603/2019 (Αϋ48),
β) του άρκρου 5 του ν. 2725/1999, όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 26 του ν. 4603/2019 (Αϋ48),
γ) του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 του ν. 2725/1999, το
οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 27 του ν. 4603/2019 (Αϋ48),
δ) του άρκρου 14 του ν. 2725/1999, όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 28 του ν. 4603/2019 (Αϋ48),
ε) των δυο (2) τελευταίων εδαφίων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του
ν.2725/1999, τα οποία προςτζκθκαν με τθν παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 4603/2019
(Αϋ48),
ςτ) του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 22 του ν. 2725/1999, το
οποίο προςτζκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4603/2019 (Αϋ48),
η) του άρκρου 24 του ν. 2725/1999, όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 30 του ν. 4603/2019 (Αϋ48) και
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θ) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 62 του ν. 4603/2019 (Αϋ48).
2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, τα άρκρα
5, 14 και 24 του ν. 2725/1999 κα ιςχφουν υπό τθ μορφι που είχαν προτοφ
αντικαταςτακοφν αντιςτοίχωσ δυνάμει των άρκρων 26, 28 και 30 του ν. 4603/2019
(Αϋ48).
3. Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 29 του ν. 4603/2019 (Αϋ48) καταργείται.
Άρκρο 49
Σροποποίθςθ του άρκρου 22 του ν. 2725/1999
1. Η παράγραφοσ 7 του άρκρου 22 του ν. 2725/1999, θ οποία προςτζκθκε με τθν
παράγραφο 3 του άρκρου 29 του ν. 4603/2019 (Αϋ48), τροποποιείται ωσ εξισ:
«7. Δεν επιτρζπεται το ίδιο πρόςωπο να εκλεγεί Πρόεδροσ ακλθτικισ ομοςπονδίασ
περιςςότερεσ από τρεισ (3) ςυνολικά φορζσ και ςε οποιαδιποτε άλλθ εκτελεςτικι
κζςθ Δ.Σ. ακλθτικισ ομοςπονδίασ περιςςότερεσ από δφο (2) ςυνολικά φορζσ,
πλιρουσ ι μερικισ κθτείασ.».
2. Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 22 του ν. 2725/1999, που
προςτίκεται με τθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, λαμβάνονται υπόψθ και κθτείεσ
που ξεκίνθςαν πριν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ.».
Άρκρο 50
Οριςμόσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ Καυταντηογλείου ταδίου
Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 6 του ν. 423/1976 (Αϋ223), θ οποία τροποποιικθκε με
το άρκρο 26 ν. 4373/2016 (Αϋ49), αντικακίςταται ωσ εξισ :
«2. Κατ’ εξαίρεςθ το Καυταντηόγλειο Εκνικό Στάδιο Θεςςαλονίκθσ διοικείται από
επταμελι Επιτροπι, με διετι κθτεία, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Δφο από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ορίηονται φςτερα από
πρόταςθ των εκτελεςτϊν τθσ διακικθσ Λυςιμάχου Καυταντηόγλου. Στθν Επιτροπι
ςυμμετζχει ζνασ κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ εφόςον τοφτο είναι δυνατόν. Ο
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ανωτζρω αρμόδιοσ Υπουργόσ δφναται με απόφαςι του να αντικακιςτά εν όλω ι εν
μζρει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και προ τθσ λιξεωσ τθσ κθτείασ τουσ».

ΜΕΡΟ Δϋ
Άρκρο 51
Εναρμόνιςθ τθσ ακλθτικισ νομοκεςίασ με τον ν. 4548/2018
«1. Όπου ςτον ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Αϋ121), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
προβλζπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ, αυτι αςκείται από τον
Υπουργό Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ι τθν Επιτροπι Επαγγελματικοφ Ακλθτιςμοφ,
κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 παρ.1. Η κατά τα ανωτζρω εποπτεία δεν
καταλαμβάνει τισ διατάξεισ του ν. 4548/2018 (Α’ 104).».
2. H παρ. 2 του άρκρου 75 του ν.2725/1999 (Α’ 121) καταργείται.
3. Η περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 14 του ν. 4603/2019 (Αϋ48)
καταργείται.
4. Η περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 14 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Αϋ48)
τροποποιείται ωσ εξισ: “(δ) ςτουσ Υπουργοφσ Δικαιοςφνθσ και Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ και"
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