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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζηο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

«Ανηιμεηώπιζη ηηρ βίαρ ζηα γήπεδα, ηηρ θαπμακοδιέγεπζηρ, ηων 

πποζςνεννοημένων αγώνων και λοιπέρ διαηάξειρ» 

 

 Τν παξφλ λνκνζρέδην πινπνηεί ζε ηέζζεξα θεθάιαηα ηηο δεζκεχζεηο 

ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παζνγελεηψλ ζην ρψξν ηνπ 

αζιεηηζκνχ, θαη εηδηθφηεξα ηε βία ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ηε 

θαξκαθνδηέγεξζε θαη ην θαηλφκελν  ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ 

αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αζιεηηθνχ 

πξντφληνο. 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο εληφο θαη εθηφο αζιεηηθψλ ρψξσλ   

αλαζπγθξνηείηαη  ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Η Δπηηξνπή παχεη λα 

έρεη ην ραξαθηήξα ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζην νπνίν απιψο κεηέρνπλ νη 

εθπξφζσπνη αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη απνθηά παξαιιήισο θαη 

επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα κε ηε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνηήησλ θχξνπο. Η 

Δπηηξνπή αλαβαζκίδεηαη ζην επίζεκν φξγαλν εηζήγεζεο ζηε πνιηηεία 

ησλ θαηάιιεισλ εθείλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο, 

δηαηεξψληαο ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαζψο ζε απηήλ 

κεηέρνπλ, κε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα, φηαλ δεηεζεί, νη εθπξφζσπνη 

ησλ νκνζπνλδηψλ θαζψο θαη ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ελψζεσλ αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ θαη θηιάζισλ.  

 Παξαιιήισο θαζίζηαληαη πην απζηεξέο νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο θαη πξνβιέπεηαη ε πνηληθή αληηκεηψπηζε ηεο 

νξγαλσκέλεο παξαβαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε αθνξκή αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο  ζηνπο αζιεηηθνχο  ρψξνπο. Σην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο εκπινπηίδνληαη νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ην ειεθηξνληθφ εηζηηήξην θαη ηηο νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο 

ησλ θηιάζισλ ελψ ξπζκίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ 

δηνξγαλσηξηψλ αξρψλ λα απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν πξνζψπσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο αζιεηηθνχο αγψλεο φηαλ ππάξρεη πηζαλνιφγεζε γηα ηελ 

ηέιεζε εθ κέξνπο ηνπο επεηζνδίσλ εληφο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ.  

       Δπίζεο απζηεξνπνηνχληαη  νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ιεζρψλ θηιάζισλ θαη δεκηνπξγείηε έλαο νινθιεξσκέλνο ειεγθηηθοφ 

κεραληζκφο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηηκσξία πηζαλψλ 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ κέιε ησλ ιεζρψλ. 

Παξάιιεισο ηίζεληαη  πξν ησλ επζπλψλ ηνπο ηα Τ.Α.Α θαη Α.Α.Δ θαζψο 

δηθαηνχληαη λα αζθνχλ δηα εθπξνζψπνπ ηνπο επνπηεία θαη έιεγρν ζηηο 

Λέζρεο θαη ελέρνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ 

θαη πξαγκάησλ πνπ ηεινχλ ηα κέιε ηνπο θαηά ηηο νξγαλσκέλεο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ.  
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 Πεξαηηέξσ κε ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ 

θαη ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαξκαθνδηέγεξζεο κεηαηξέπεηαη ην Δζληθφ Σπκβνχιην Αληηκεηψπηζεο 

ηνπ Νηφπηλγθ ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Τν λέν απηφ λνκηθφ 

πξφζσπν εμνπιίδεηαη ζπκθψλσο κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ζα εθδνζεί 

ζηε ζπλέρεηα κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο 

ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθψο ζηνλ δηαξθή αγψλα ηεο 

Πνιηηείαο θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο. Σην ίδην 

θεθάιαην πξνβιέπνληαη επίζεο απζηεξφηεξεο πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ 

ηηκσξία ηεο  θαξκαθνδηέγεξζεο.  

 Δπηπξνζζέησο, κε ην ηξίην θεθάιαηo αλαβαζκίδεηαη θαη 

αλαζπγθξνηείηαη ην Δζληθφ Σπκβνχιην Αζιεηηθνχ Σρεδηαζκνχ, ην νπνίν 

ζα απνηειέζεη ην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ. Σην ίδην θεθάιαην  πξνβιέπνληαη  

απζηεξφηεξεο  πνηλέο γηα ηνπο ππαίηηνπο ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ 

θαη ξπζκίδνληαη επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ. 

 Τέινο, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ 

ζεζπίδνληαη ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο απζηεξνπνηνχληαη νη φξνη θαη νη  

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ Α.Α.Δ., πξνβιέπνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο θπξψζεηο ελαληίνλ ησλ παξαβαηψλ θαη επηβεβαηψλεηαη ν 

ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο έλαληη πάλησλ ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ πεξί ηεο ζπκκεηνρήο ΑΑΔ ή ΤΑΑ ζε 

αζιεηηθή δηνξγάλσζε. Δπίζεο, εηζάγνληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ησλ Γ.Σ. ησλ νκνζπνλδηψλ, θαζψο θαη ξπζκίζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ. Τέινο δε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε 

αζιεηηθή νκνζπνλδία λα ιακβάλεη απφθαζε πεξί αλάιεςεο απφ ηελ ίδηα 

ηεο δηνίθεζεο, δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξσηαζιήκαηνο. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Άπθπο 1 

Αναζςγκπόηηζη ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ για ηην Ανηιμεηώπιζη ηηρ 

Βίαρ (Γ.Δ.Α.Β.) 

 

 Η Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) ελφςεη ηνπ 

ζεκαληηθνχ ηεο έξγνπ σο νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

επηζηεκνληθήο ζηειέρσζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επαλαθαζνξίδεηαη ε 

ζχλζεζή ηεο κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη δηεπξχλνληαη νη 
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αξκνδηφηεηέο ηεο ζε ζέκαηα πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

θαηλφκελα βίαο. 

 

 

Άπθπο 2 

Ποινική ανηιμεηώπιζη ηηρ βίαρ ζηα γήπεδα 

 

Με ην παξφλ άξζξν ζεζπίδεηαη ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 

εγθιεκάησλ πνπ ηεινχληαη θαηά ηελ δηεμαγσγή ή κε αθνξκή αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο ε απαγφξεπζε κεηαηξνπήο ή αλαζηνιήο ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλψλ. Τν κέηξν απηφ θξίλεηαη πιένλ αλαγθαίν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηάζηαζεο πνπ ιακβάλεη ην θαηλφκελν ηεο βίαο κε 

αθνξκή ηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.  Πεξεηαίξσ ε παξαβίαζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξεπφκελεο πνηλήο ηεο απαγφξεπζεο 

παξαθνινχζεζεο αγψλσλ αληηκεησπίδεηαη κε απζηεξφηεηα σο απηνηειέο 

πνηληθφ αδίθεκα είηε απηή επηβάιιεηαη σο πεξηνξηζηηθφο φξνο είηε ζην 

πιαίζην κηαο ήδε επηβιεζείζαο ή θαη εθηηζείζαο θχξηαο πνηλήο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη ε αληηκεηψπηζή ηεο παξαβίαζεο, σο απηνηεινχο 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ε  άξζε ηεο αλαζηνιήο θαη ε έθηηζε ηεο 

επηβιεζείζαο θχξηαο πνηλήο θαζψο θαη ε άξζε ηεο κεηαηξνπήο ζε 

ρξεκαηηθή ηεο ήδε επηβιεζείζαο πνηλήο θπιάθηζεο.  

 

Άπθπο 3 

Ποινική ανηιμεηώπιζη οπγανωμένηρ βίαρ με αθοπμή ή αιηία 

αθληηικέρ εκδηλώζειρ 

 

Με ην άξζξν απηφ πξνηείλεηαη ε εηδηθή πνηληθή κεηαρείξηζε ηεο 

νξγαλσκέλεο δηάπξαμεο αδηθεκάησλ κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 

Η ζθνπηκφηεηα ηεο ηδηαίηεξεο πνηληθήο ηνπο αληηκεηψπηζεο εξείδεηαη ζην 

φηη ε νξγαλσκέλε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά κε αθνξκή αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο έρεη πιένλ δηαζηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ζπλήζε 

παξαβαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ. Σην ελ ιφγσ 

άξζξν δίδεηαη ν νξηζκφο ηεο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε 

δηάπξαμε αδηθεκάησλ κε αθνξκή αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνβιέπεηαη φηη νη πνηλέο γη΄ απηήλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο πνηλέο γηα ηα αδηθήκαηα βίαο πνπ ήδε πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 41ΣΤ ηνπ λ. 2725/1999 θαη νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ 

ηε πνηλή ή επηεηθνχο κεηαρείξηζεο φζσλ αλ θαη ελεπιάθεζαλ ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλέβαιαλ ζηελ πξφιεςε ζρεδηαδφκελσλ εγθιεκάησλ. 
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Άπθπο 4 

Γιοικηηικά μέηπα καηά ηηρ βίαρ ζηα γήπεδα 

 

Οη πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

βίαο ζηα γήπεδα, παξφηη εμαληιεηηθέο θαη ιεπηνκεξείο, δελ επηθέξνπλ 

άκεζα απνηειέζκαηα ιφγσ ηεο ζπλήζσο καθξάο δηαδηθαζίαο επηβνιήο 

ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή δηνηθεηηθψλ 

κέηξσλ, έηζη ψζηε ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δηαθηλδχλεπζεο ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, ή δηαθηλδχλεπζεο ηεο θνηλσλίαο απφ εγθιεκαηηθέο 

πξάμεηο, λα επηηπγράλεηαη άκεζν απνηέιεζκα ηφζν ζην θαηαζηαιηηθφ 

φζν θαη ζην πξνιεπηηθφ πεδίν. Παξάιιεια, σο κέηξν απνηξεπηηθφ ησλ 

επεηζνδίσλ βίαο ζηα γήπεδα θξίλεηαη εμίζνπ απαξαίηεηε θαη ε επηβνιή 

πξνζηίκνπ, σο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ 

ζεζπηδνκέλσλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. 

 

 

Άπθπο 5 

 Ηλεκηπονικό ειζιηήπιο 

 

Η ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ, πνπ θαηά 

γεληθή νκνινγία κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ηφζν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, θπξίσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επνπηείαο ησλ γεπέδσλ, φζν θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εθδηδνκέλσλ εηζηηεξίσλ ησλ αγψλσλ, έρεη θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά 

ιφγσ δηαθφξσλ θσιπκάησλ πνπ πξνβάιινπλ νη νκάδεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ζην λφκν λέαο επξείαο 

εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο πξνο φινπο ηνπο θαζ χιελ αξκφδηνπο 

Υπνπξγνχο, έηζη ψζηε κε θνηλή ηνπο απφθαζε λα ξπζκηζηεί θάζε ζέκα 

αλαγθαίν θαη πξφζθνξν, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη κέηξα 

ελαληίνλ ησλ παξαβαηψλ, γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πινπνίεζε θαη ηειηθή εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επνπηείαο. 

 

 

Άπθπο 6 

Γιενέπγεια οπγανωμένων μεηακινήζεων 

 

 Με ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ απηνχ  νξηνζεηνχληαη νη αξκνδηφηεηεο 

θαη θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηελέξγεηα νξγαλσκέλσλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πνηληθέο επζχλεο γηα ηελ 

παξαβίαζή ηνπο. Πξνβιέπεηαη επίζεο, εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη 

δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, λα κπνξεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 



 5 

Αζιεηηζκνχ χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β. θαη ηεο ΔΛΑΣ, λα 

απαγνξεχεη ηελ νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε θηιάζισλ. 

 

 

Άπθπο 7 

Λέζσερ Φίλων ηων Αθληηικών ωμαηείων, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. 

 

         Με ην παξφλ άξζξν απζηεξνπνηνχληαη  νη  θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ιεζρψλ Φηιάζισλ θαη δεκηνπξγείηαη  έλαο 

νινθιεξσκέλνο ειεγθηηθφο κεραληζκφο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη 

ηηκσξία εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ κέιε ησλ 

ιεζρψλ. Παξαιιήισο ηίζεληαη πξν ησλ επζπλψλ ηνπο ηα Τ.Α.Α θαη 

Α.Α.Δ θαζψο δηθαηνχληαη λα αζθνχλ δηα εθπξνζψπνπ ηνπο επνπηεία θαη 

έιεγρν ζηηο Λέζρεο θαη ελέρνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα πξάμεηο βίαο θαηά 

πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ πνπ ηεινχλ ηα κέιε ηνπο θαηά ηηο 

νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.  

           

 Άπθπο 8 

Διδικέρ ςποσπεώζειρ και εςθύνερ ηων Λεζσών Φίλων ηων Αθληηικών 

ωμαηείων, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. 

 

Με ην άξζξν απηφ θαζνξίδεηαη πσο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ νη ΚΑΔ, Τ.Α.Α θαη Α.Α.Δ ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ 

πηζηνπνηεκέλεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο  

θαη φρη κεκνλσκέλα θπζηθά πξφζσπα πνπ νλνκάδνληαη πξνζσπηθφ 

αζθαιείαο. Απηφ γίλεηαη θαζψο έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά θφξνλ 

θαηλφκελα παξαβίαζεο θαη άγλνηαο θαζεθφλησλ, κεξνιεςίαο, 

ζπκκεηνρήο αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην αληηθείκελν, 

πηζηνπνίεζεο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε ιέζρεο θηιάζισλ ησλ νηθείσλ 

ΚΑΔ, Τ.Α.Α θαη Α.Α.Δ. Παξαιιήισο ζεζκνζεηνχληαη απζηεξέο  πνηλέο 

θαη γηα  ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο, αιιά θαη γηα ηα ίδηα 

Τ.Α.Α, ΚΑΔ θαη Α.Α.Δ ζε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ηνλ λφκν ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο κε ην παξφλ  άξζξν ζεζκνζεηνχληαη 

σο ππεχζπλνη γηα ηηο νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο ησλ θηιάζισλ ηα ίδηα ηα 

αζιεηηθά ζσκαηεία , Α.Α.Δ. ή Τ.Α.Α. Η παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο ζα επηθέξνπλ απζηεξέο πνηλέο θαη 

γηα ηηο ιέζρεο θίισλ πνπ εκπιέθνληαη αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα αζιεηηθά 

ζσκαηεία, Α.Α.Δ. ή Τ.Α.Α.    
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Άπθπο 9 

Απαγόπεςζη ειζόδος ζηα γήπεδα 

 

Με ην άξζξν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο θαη ζηηο 

δηνξγαλψηξηεο αξρέο ην δηθαίσκα λα απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζην 

γήπεδν πξνζψπσλ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο είλαη χπνπηα γηα ηελ 

δεκηνπξγία επεηζνδίσλ. 

 

 

Άπθπο 10 

Δθνικό ςμβούλιο Καηαπολέμηζηρ ηηρ Φαπμακοδιέγεπζηρ 

(ΔΚΑΦ) 

 

Με ην άξζξν απηφ ην ΔΣΚΑΝ κεηνλνκάδεηαη ζε Δζληθφ 

Σπκβνχιην θαηαπνιέκεζεο ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (Δ.Σ.ΚΑ.Φ.) θαη 

ιακβάλεη λνκηθή κνξθή Ν.Π.Ι.Γ.  ψζηε λα επηηειεί ην έξγν ηνπ κε ηε 

κέγηζηε δπλαηή αλεμαξηεζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Με πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ππνπξγψλ Πνιηηηζκνχ 

θαη Τνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ζα ξπζκηζηνχλ ηα ζέκαηα, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ε ζηέγαζε θαη 

νη πφξνη ηνπ, νη ζπληζηψκελεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ θαη ε ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Άπθπο 11 

Ποινική ανηιμεηώπιζη ηηρ Φαπμακοδιέγεπζηρ 

 

Με ην άξζξν απηφ ηππνπνηείηαη ην έγθιεκα ηεο ζπγθξφηεζεο 

εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο γηα ηελ ηέιεζε ησλ θαθνπξγεκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 128 Θ ηνπ λ. 2725/1999 θαη ηελ εθαξκνγή ζ’ απηά ησλ 

δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πνηληθή αληηκεηψπηζε ησλ 

εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 187 θαη 187Α 

ΠΚ. Η επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ επηδηψθεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην 

άξζξν 128 Θ ηνπ λ. 2725/1999 ησλ παξαγξάθσλ 11, 12, 13 κε ηηο νπνίεο 

ηππνπνηείηαη ην παξαπάλσ έγθιεκα θαη νξίδνληαη νη πξφζζεηεο 

δηθνλνκηθέο επρέξεηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ. Παξαιιήισο δηαθνξνπνηείηαη 

γηα δηθαηνπνιηηηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο ιφγνπο ε πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηνπο εκπφξνπο πνπ δηαθηλνχλ απαγνξεπκέλεο νπζίεο 

θαξκαθνδηέγεξζεο. 

 

 

 



 7 

 

Άπθπο 12 

Δθνικό ςμβούλιο Αθληηικού σεδιαζμού (Δ..Α..) 

 

Με ην άξζξν απηφ αιιάδεη  ε ζχλζεζε ηνπ Δ.Σ.Α.Σ. θαη 

δξνκνινγείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψζηε λα απνηειεί  ην γλσκνδνηηθφ 

φξγαλν ηεο πνιηηείαο  γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζην ρψξν ηνπ 

αζιεηηζκνχ. Τν Δ.Σ.Α.Σ. θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ηνπ εζληθνχ 

αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο 

παξεκβάζεηο, εηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο 

αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηρνξεγήζεσλ ησλ 

αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη 

ζε απηφ απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Υπνπξγφ. 

 

 

Άπθπο 13 

Ποινική ανηιμεηώπιζη ηων πποζςνεννοημένων αγώνων 

 

Η εηζαγσγή ησλ πξνηεηλφκελσλ πνηληθψλ θπξψζεσλ, θαηαηείλεη 

ζηε ζπλνιηθή θαη ηελ θαηά ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία 

ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ αζιεηηθψλ 

αγψλσλ θαη ηεο ελ γέλεη θεξεγγπφηεηάο ηνπο, αθνχ, φπσο θαη νη 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηε ρψξα καο απέδεημαλ, κφλεο νη πθηζηάκελεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λφκνπ 2725/1999 απνδείρζεθαλ 

αλεπαξθείο θαη απξφζθνξεο γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη, 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζήκεξα ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, κε ηελ νπνία  

αλάγεηαη ζε απηνηειέο έγθιεκα απηή θαζεαπηή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

επηρεηξνχκελε πξνζπλελλφεζε, πνπ επηρεηξείηαη κε ζθνπφ ηελ αιινίσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα, θξίλεηαη αλαγθαία θαη απνιχησο 

επηβεβιεκέλε. Πεξαηηέξσ, εμίζνπ αλαγθαίεο πξνο απνηξνπή ηνπ 

θαηλνκέλνπ θξίλνληαη ζην πιαίζην απηφ θαη νη ινηπέο πξνηεηλφκελεο 

ξπζκίζεηο, κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη επί ην απζηεξφηεξνλ ε πνηληθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ήδε ηππνπνηεκέλσλ αζιεηηθψλ αδηθεκάησλ ηεο 

δσξνδνθίαο – δσξνιεςίαο θαη αλάγεηαη ζε θαθνχξγεκα θάζε πξάμε 

πξνζπλελλφεζεο, δσξνδνθίαο - δσξνιεςίαο, εάλ ηειηθψο επήιζε 

πξάγκαηη ην απνηέιεζκα πνπ επεδίσθε ν ππαίηηνο.  

Πεξαηηέξσ, κε ηελ πξντνχζα αλάπηπμε ηνπ ζηνηρεκαηηζκνχ ζε 

απνηειέζκαηα αζιεηηθψλ αγψλσλ, ν ζθνπφο ηεο αιινηψζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα έρεη απνθηήζεη πιένλ θπξίσο νηθνλνκηθφ 

ραξαθηήξα. Έηζη, ελψ παιαηφηεξα κηα δσξνδνθία αζιεηή, δηαηηεηή θιπ 

είρε θαηά θαλφλα αζιεηηθά θίλεηξα, αλεμαξηήησο θαη ησλ ηπρφλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεψλ ηεο, ζήκεξα απνθηά νηθνλνκηθή απνθιεηζηηθά 
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ζεκαζία, αθνχ θαηά θαλφλα επηρεηξείηαη κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε 

ηέηνησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα ζπλεπάγνληαη ηεξάζηηα θέξδε απφ ηνλ 

ζηνηρεκαηηζκφ αγψλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

ζθφπηκε ε αλαγσγή ζε ηδηαίηεξν έγθιεκα, θαη κάιηζηα θαθνχξγεκα, ησλ 

παξαπάλσ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ πνπ άγνπλ ζε αιινίσζε απνηειέζκαηνο 

αγψλα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζε ζηνηρεκαηηθέο δηνξγαλψζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπηπιένλ, ηφζν γηα ην έγθιεκα απηφ φζν 

θαη γηα ηα εγθιήκαηα πνπ ηππνπνηνχληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1-4 ηεο λέαο 

δηάηαμεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελδπλάκσζε ηεο πνηληθήο ηνπο 

αληηκεηψπηζεο κε δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

δηεξεχλεζε ηέηνησλ ππνζέζεσλ, φπσο γίλεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη’ άξζξν 187Α ΠΚ.  

 

 

Άπθπο 14 

Θέμαηα Αθλοπαιδιών 

 

Με ην άξζξν απηφ ξπζκίδνληαη ζέκαηα επηρνξεγήζεσλ ζηα 

ζσκαηεία θαιαζνζθαίξηζεο Α2 θαηεγνξίαο θαζψο θαη ζηα ζσκαηεία 

πεηνζθαίξηζεο Α1 & Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο. Πξνβιέπεηαη επίζεο  

αχμεζε ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ησλ ΑΑΔ ηεο Α1 

θαηεγνξίαο θαιαζνζθαίξηζεο ζην 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ην 

νπνίν δελ ζα κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ηηο 100.000 επξψ . 

 
 

Άπθπο 15 

Θέμαηα επίλςζηρ οικονομικών και αθληηικών διαθοπών 

 

Με ην άξζξν απηφ επηρεηξνχληαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζην 

ζχζηεκα επίιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ κεηαμχ αζιεηψλ ή πξνπνλεηψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ. Σηελ πξψηε παξάγξαθν 

πξνβιέπεηαη ε πξνζσξηλή εθηέιεζε ησλ πξσηνβάζκησλ απνθάζεσλ ησλ 

Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ 

λ.2725/1999. Σπγρξφλσο ηίζεληαη εηδηθέο, ζχληνκεο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

θαηάζεζε θαη ζπδήηεζε ησλ εθέζεσλ θαηά ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ, 

ψζηε λα κελ παξαηεξνχληαη θσιπζηεξγίεο ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

απηψλ. 

Με ηε δεχηεξε παξάγξαθν πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε 

εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ επηζείεηαη πνηλή απαγφξεπζεο 

κεηαγξαθήο αζιεηψλ.  Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη νη αζιεηέο πνπ κέλνπλ 

ειεχζεξνη κεηά απφ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο δελ κπνξνχλ λα 
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κεηεγγξάθνληαη νπνηεδήπνηε, παξά κφλν εληφο ηεο λφκηκεο 

κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ. 

 

 

Άπθπο 16 

ςγσώνεςζη αθληηικών ζωμαηείων και αθληηικών ανωνύμων 

εηαιπιών 

 

Δπεηδή θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν 

ηεο ζπγρσλεχζεσο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή αζιεηηθψλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ γηα λα θαηαζηξαηεγεζνχλ δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ άλνδν ή ζηνλ ππνβηβαζκφ νκάδσλ ζε άιιε θαηεγνξία πξνβιέπεηαη 

ν  γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δπλαηφηεηαο ζπγρψλεπζεο, φζνλ δε 

αθνξά ζηηο ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ Α.Α.Δ. ε πξνυπφζεζε ηεο ζπλαηλέζεσο 

ησλ ηδξπηηθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ. 

 

 

Άπθπο 17 

Δπιηποπή Αποηίμηζηρ Αξίαρ Αθληηών 

 

Με ην άξζξν απηφ παξαηείλεηαη γηα κηα αθφκε δηεηία ε ηζρχο ηεο 

ινγηζηηθήο απηήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο ΑΑΔ.  

 

 

Άπθπο 18 

Γιαθάνεια ζηη μεηοσική ζςμμεηοσή ζηιρ Ανωνςμερ Αθληηικέρ 

Δηαιπείερ 

 

        Οη κέηνρνη, νη δηνηθνχληεο ησλ Αλσλχκσλ Αζιεηηθψλ Δηαηξεηψλ 

ιεηηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο σο θνξείο θαη εζηθνί απηνπξγνί θαηλνκέλσλ 

αζιεηηθήο βίαο. Οη θαλφλεο νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απφθηεζε κεηνρψλ θαη άζθεζε δηνίθεζεο ζε κηα Αζιεηηθή Αλψλπκε 

Δηαηξεία είλαη ειιηπήο ηνπιάρηζηνλ. Οη παξαιείςεηο θαη νη ειιείςεηο ηεο 

λνκνζεζίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ελαζρφιεζε αλζξψπσλ κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ γηα ηελ εμππεξέηεζε άιισλ ζθνπψλ, ηελ 

δεκηνπξγία θαηλνκέλσλ δηάπξαμεο κηα ζεηξάο νηθνλνκηθψλ (παξάλνκν 

ζηνίρεκα, μέπιπκα ρξήκαηνο) θαη φρη κφλν εγθιεκάησλ. Ο αζιεηηζκφο 

αθφκε θαη αλ είλαη επαγγεικαηηθφο, αθφκε θαη αλ δηέπεηαη απφ θαλφλεο 

θαη φξνπο νηθνλνκηθνχο παξακέλεη δεκφζην αγαζφ  θαη σο ηέηνην ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη.  

        Με ην παξφλ άξζξν ζεζκνζεηνχληαη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δελ 

άπηνληαη κφλν ηεο νηθνλνκηθήο θχζεσο γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ θαη 



 10 

ηελ άζθεζε δηνίθεζεο ζε κηα Αζιεηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία. Σθνπφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είλαη ε πεξηθξνχξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

αζιεηηζκνχ, ε απζηεξνπνίεζε ησλ  φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

απφθηεζε κεηνρψλ θαη άζθεζε δηνίθεζεο, ε θάζαξζε γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ.  

 

 

Άπθπο 19 

Κωλύμαηα εγγπαθήρ – Πεπιοπιζμοί -Σποποποίηζη άπθπος 3 ν. 

2725/1999 

 

Με ηηο παξνχζεο ξπζκίζεηο επηβεβαηψλεηαη φηη ε απζηεξφηεηα ησλ 

φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ΑΑΔ, πέξαλ θαη 

αλεμαξηήησο κάιηζηα νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, είλαη απνιχησο 

επηβεβιεκέλε. Με απψηεξν ζηφρν ηελ πεξηθξνχξεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ, ηελ θάζαξζε θαη αλαβάζκηζή ηνπ, κε ηελ 

πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, κε ηελ νπνία επαλαιακβάλεηαη θαη’ νπζίαλ ζην 

πιαίζην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ 2725/1999 ε ήδε πθηζηάκελε 

δηάηαμε ηνπ εδ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 69 Α ηνπ λφκνπ 2725/1999, 

επηβεβαηψλεηαη ξεηά  φηη είλαη άκεζε ε αλαγθαηφηεηα λα ηζρχνπλ θαη σο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο ησλ Α.Α.Δ., νη πεξηνξηζκνί θαη ηα θσιχκαηα πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ. Πεξαηηέξσ, 

θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε ζην πιαίζην απηφ ε πξνηεηλφκελε 

ξχζκηζε, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ξεηά φηη ε ζπλέπεηα πνπ ζα έρεη γηα κία 

ΑΑΔ, ηεο νπνίαο κέηνρνο ηπρφλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ φηη θέξεη ζην πξφζσπφ ηνπ ηα θσιχκαηα 

απηά, είλαη ε κε ρνξήγεζε πξνο απηή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκεηνρήο 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 77
Α
 λ. 2725/1999. Δμίζνπ, φκσο, απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ζην πιαίζην απηφ, θαη ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε λα απνθιείεηαη 

ηεο ρνξήγεζεο ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ κηα ΑΑΔ, εάλ δηαπηζησζεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ φηη σο κέηνρνο ή κέηνρνη 

απηήο εκθαλίδνληαη παξέλζεηα πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιχςνπλ 

άιια πξφζσπα πνπ θέξνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηα ελ ιφγσ θσιχκαηα. 

Τέινο, θξίλεηαη σο απνιχησο απαξαίηεηε θαη ε εηζαγφκελε 

ξχζκηζε κε ηελ νπνία αθελφο επηβεβαηψλεηαη ν ππνρξεσηηθφο 

ραξαθηήξαο έλαληη πάλησλ ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ πεξί ηεο ζπκκεηνρήο ΑΑΔ ή ΤΑΑ ζε 

αζιεηηθή νξγάλσζε, θαη αθεηέξνπ επηβάιιεηαη, ζηελ πεξίπησζε 

παξαβηάζεσο ησλ απνθάζεσλ απηψλ, ζε βάξνο ηεο ππαίηηαο αζιεηηθήο 

νκνζπνλδίαο ή δηνξγαλψηξηαο αξρήο ε δηνηθεηηθή θχξσζε ηνπ 

πξνζηίκνπ, θαη κάιηζηα ρσξίο δηθαίσκα αλαζηνιήο εθηέιεζήο ηνπ.  
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Άπθπο 20 

 Ρςθμίζειρ για ηα Γιοικηηικά ςμβούλια ηων Αθληηικών 

Ομοζπονδιών 

Η πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, κε ηελ νπνία κεηψλεηαη ππφ ηελ αλαθεξφκελε 

ζηε δηάηαμε θιηκάθσζε, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, εηζάγεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πιένλ εχξπζκε θαη επέιηθηε άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ 

νκνζπνλδηψλ.  

 

Άπθπο 21 

ύνθεζη ηηρ Δπιηποπήρ Δπαγγελμαηικού Αθληηιζμού 

 

Η εηζαγφκελε ξχζκηζε, κε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ε ζχλζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ απφ 7κειή ζε 5κειή, θξίλεηαη 

ζθφπηκε γηα ηελ πιένλ επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο. Δπηπιένλ, νη αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα 

ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

ζχλζεζήο ηεο κε ηε ζπκκεηνρή δχν, αληί ηνπ ελφο πνπ πξνβιέπεη ε 

ηξνπνπνηνχκελε δηάηαμε, πξνζψπσλ θχξνπο κε εκπεηξία ζηα ζέκαηα ηνπ 

αζιεηηζκνχ θξίλεηαη ζθφπηκε, θαζφζνλ ζα ζπληειέζεη ζηελ θαηά ην 

δπλαηφ πξνζθνξφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

 

Άπθπο 22 

Γιοπγάνωζη Δπαγγελμαηικών Ππωηαθλημάηων 

 

Η νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία απνηειεί ηελ αλψηαηε νξγάλσζε ησλ 

αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην 

ίδην άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπ ζε φιε ηελ ρψξα. Παξέρεη επνκέλσο, θαηά ηεθκήξην, ε 

αζιεηηθή νκνζπνλδία ηα ερέγγπα άζθεζεο ηνπ πιένλ αμηφπηζηνπ 

κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ κειψλ ηεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο θαηά ην δπλαηφ πξνζθνξφηεξεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ Διιάδα.. Σπλεπψο, θξίλεηαη ζθφπηκε ζην πιαίζην 

άζθεζεο ησλ επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο αζιεηηθήο 

Οκνζπνλδίαο ε εηζαγφκελε ξχζκηζε, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ζε απηή ε 

δπλαηφηεηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ ίδηα ηεο 
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δηνίθεζεο, δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξσηαζιήκαηνο. 

 

 

 

 

Άπθπο 23 

Γιοπγάνωζη ηος Δπαγγελμαηικού Ππωηαθλήμαηορ Ποδοζθαίπος  Β΄ 

& Γ΄ Δθνικήρ Καηηγοπίαρ 

 

Με ην άξζξν απηφ γίλνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ψζηε ε 

δπλαηφηεηα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 22 γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο απεπζείαο απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία λα 

ηζρχεη θαη γηα ηα πξσηαζιήκαηα ηεο Β΄& Γ΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο 

πνδνζθαίξνπ. 

 

 

Άπθπο 24 

Γιεύπςνζη ηος πεδίος εςθύνηρ ηος ΟΑΚΑ & ηος ΔΦ  

 

Σην πιαίζην ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία φισλ ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ 

αζιεηηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε εηζαγφκελε 

ξχζκηζε πεξί θαηάξγεζεο ηνπ αλσηέξσ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ δελ έρεη 

πιένλ νπζηαζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

απηνχ ζε αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη θαηεγνξίαο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ Υπεξεζηψλ ή ελ ειιείςεη ηέηνησλ ζέζεσλ ζε αληίζηνηρεο 

πξνζσπνπαγείο, έηζη ψζηε ν απαξαίηεηνο εμνξζνινγηζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αζιεηηζκνχ καο λα κελ απνβεί εηο βάξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ. Πεξαηηέξσ, ζην απηφ σο άλσ πιαίζην ησλ 

απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ, 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο πξνο ην ΣΔΦ ή ην ΟΑΚΑ απφ 

ηνλ Υπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

εθείλσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ αλήθνπλ θαζ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηελ επνπηεία ηεο ΓΓΑ θαη ζηεξνχληαη ηδίαο δηνηθεηηθήο δνκήο θαη 

νξγάλσζεο.  
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Άπθπο 25 

Μεηαβαηικέρ πςθμίζειρ 

 

Με ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο ζεζπίδεηαη ε αλαγθαία κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο ελφο έηνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ελψζεσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζχλδεζκνη θηιάζισλ κε ηηο δηαηάμεηο γηα 

ηηο Λέζρεο Φίισλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, Τ.Α.Α. ή  Α.Δ.Δ. 

ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

 

 

Άπθπο 26 

Έναπξη ιζσύορ 

Με ην άξζξν απηφ ξπζκίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 

 

 


