ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
«Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, ηωλ
πξνζπλελλνεκέλωλ αγώλωλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α
Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα
Άξζξν 1
Αλαζπγθξόηεζε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Βίαο
(Γ.Δ.Α.Β.)
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 41Α ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121), πνπ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3057/2002 (Α 239) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Ζ Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) απνηειείηαη απφ 11 κέιε σο
εμήο: α) έμη επηζηήκνλεο θχξνπο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε λνκηθή, ηελ ςπρνινγία,
ηελ θνηλσληνινγία, ηελ παηδαγσγηθή, ηελ εγθιεκαηνινγία θαη ηελ επηθνηλσλία, β)
δχν εγλσζκέλνπ θχξνπο ζηειέρε ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ, γ) έλα εθπξφζσπν ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, θαη δ)
δχν αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο ηεο ΔΛ.Α. πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
Σα κέιε ηεο Γ.Δ.Α.Β. καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη γηα ζεηεία ηξηψλ
εηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε
νξίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Α.Β κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαζψο θαη
ν γξακκαηέαο ηεο.
Οη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιινγηθνί θνξείο
εθπξνζψπεζεο αζιεηψλ, δηαηηεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη θηιάζισλ νξίδνπλ
εθπξνζψπνπο ηνπο ζηε Γ.Δ.Α.Β., νη νπνίνη κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη εξγαζίεο
ηεο κεηά απφ θιήζε ηεο Δπηηξνπήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ..
2. ηε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 41Α 2725/1999 (Α 121), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε (ηα)
σο εμήο:
«ηα) Σελ ελεκέξσζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ».
3. ηνλ πξφεδξν, ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ζην γξακκαηέα θαη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο
θαηαβάιιεηαη κεληαία απνδεκίσζε, πνπ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη θαη νη
απνδεκηψζεηο, ηα έμνδα θαη νη ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ ζψκαηνο
παξαηεξεηψλ ηεο Γ.Δ.Α.Β. ηεο παξαγξάθνπ 5 πεξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 41 Α ηνπ λ.
2725/1999. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζεζπίδεηαη
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Α.Β.
4. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 41Α ηνπ Ν.2725/1999 (Α 121), θαη ηα δχν
ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 41Α Ν.
2725/1999 (Α 121) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, θαηαξγνχληαη.
Άξζξν 2
Πνηληθή αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα
1. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 41Σ ηνπ Ν.2725/1999 (Α 121), φπσο πξνζηέζεθε κε
ηε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3262/2004 (Α 173), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πάξ. 1
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ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3472/2006 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34
ηνπ Ν. 3773/2009 (Α 120) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6.Ζ πνηλή γηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο δελ αλαζηέιιεηαη, νχηε κεηαηξέπεηαη ζε
πεξίπησζε πνπ:
(α) Ο δξάζηεο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ πην πάλσ πξάμεσλ ρξεζηκνπνίεζε φπιν ή θάζε
άιινπ είδνπο κέζν, ηθαλφ θαη πξφζθνξν λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηελ δσή θαη ηελ
ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηξίησλ ή
(β) Μαξηπξείηαη αληηθνηλσληθφηεηα απηνχ θαη ζηαζεξή ξνπή ηνπ ζε δηάπξαμε λέσλ
εγθιεκάησλ ζην κέιινλ απφ ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ηηο πεξηζηάζεηο ηέιεζήο ηεο,
απφ ηα αίηηα πνπ ηνλ ψζεζαλ ζε απηήλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 4 θαη 5 δελ
επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ζε ρξεκαηηθή θαη δελ
ρνξεγείηαη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο φηαλ:
(α) Ο δξάζηεο είλαη ππφηξνπνο ή ηειεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο ή
(β) Αλ ν δξάζηεο θξίλεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηέιεζεο σο ηδηαηηέξσο επηθίλδπλνο γηα
ηε δσή ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή ηελ πεξηνπζία ηξίησλ ή ηελ νκαιή εθηέιεζε
ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.
2. 1. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 41Σ ηνπ Ν.2725/1999 (Α 121), φπσο πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3057/2002 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3708/2008
(Α 210), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«7α) ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο
4 ην δηθαζηήξην επηβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν έσο πέληε
εηψλ, ζηνλ δξάζηε ηελ απαγφξεπζεο πξνζέιεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ, αθφκε θαη εθείλσλ πνπ δηεμάγνληαη εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο
(επξσπατθνί αγψλεο), ζηηο νπνίεο κεηέρεη νκάδα, ζε αγψλα ηεο νπνίαο, ή κε αθνξκή
ηνλ αγψλα απηφ, ηειέζζεθε ε αμηφπνηλε πξάμε. Σν δηθαζηήξην κπνξεί, επίζεο, λα
απαγνξεχζεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο, αζιεηηθήο ζπλάληεζεο,
αλ απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δξάζηε θξίλεη φηη απηφο
είλαη επηθίλδπλνο γηα ηελ νκαιή ηέιεζε ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο παξεπφκελεο πνηλήο ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηνλ δξάζηε λα
εκθαλίδεηαη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ή δηακνλήο ηνπ πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο θαη λα παξακέλεη ζε απηφ ή ζε ρψξν άκεζεο
επνπηείαο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, δχν ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έσο δχν ψξεο κεηά
ηε ιήμε ηεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θαηαδηθαζζείο παξαβηάζεη ηνπο πην
πάλσ φξνπο , ην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε ηελ νπνία θαη
δηαβηβάδεη ακέζσο ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ έθδνζεο ηεο
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 101 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
β) Δάλ ν δξάζηεο θάπνηαο πξάμεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4
ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη αλήιηθνο, επηβάιιεηαη σο αλακνξθσηηθφ κέηξν ε
πξνβιεπφκελε ζηελ πεξίπησζε α΄ απαγφξεπζε παξαθνινχζεζεο αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πην πάλσ νξίδνληαη.
γ) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ παξεπφκελεο πνηλήο ή
ηνπ πην πάλσ αλακνξθσηηθνχ κέηξνπ.
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δ) Ζ παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηβνιή ηεο παξεπφκελεο
πνηλήο ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξεηο κήλεο, ε νπνία δελ κεηαηξέπεηαη ζε
ρξεκαηηθή νχηε αλαζηέιιεηαη, θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. Δθ’ φζνλ ε αλσηέξσ
παξαβίαζε ηειείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο ηεο θχξηαο πνηλήο,
δηαθφπηεηαη ε αλαζηνιή θαη ε πνηλή εθηίεηαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο.
2. ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 41Σ ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), φπσο απηφ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.3057/2002 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 παξ. 4
θαη 5 ηνπ λ. 3262/2004 (Α 173) θαη κε ην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ λ. 3472/2006,
πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ΄ σο εμήο:
«δ) ε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο εθδίθαζεο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ην δηθαζηήξην ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη σο πεξηνξηζηηθφ φξν ηελ
ππνρξέσζε εκθάληζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο θαηνηθίαο ή
δηακνλήο ηνπ ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 41Σ ηνπ
παξφληνο λφκνπ . Ζ παξαβίαζε ηνπ πεξηνξηζηηθνχ φξνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή
θπιάθηζεο κέρξηο ελφο έηνπο, ε νπνία δελ αλαζηέιιεηαη θαη δελ κεηαηξέπεηαη ζε
ρξεκαηηθή» .
Άξζξν 3
Πνηληθή αληηκεηώπηζε νξγαλωκέλεο βίαο κε αθνξκή ή αηηία αζιεηηθέο
εθδειώζεηο
1. Όπνηνο ζπγθξνηεί ή εληάζζεηαη σο κέινο ζε δνκεκέλε θαη κε δηαξθή δξάζε
νκάδα απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα (νξγάλσζε) θαη επηδηψθεη ηε δηάπξαμε ησλ
εγθιεκάησλ ηνπ άξζξνπ 41 Σ ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ.
2. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο πεξί κέηξσλ επηείθεηαο ηνπ
άξζξνπ 187 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
3. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 41Σ ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121), θαζψο θαη
ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
253 Α ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πεξί εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ θαη νη
δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία καξηχξσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2928/2001..
Άξζξν 4
Γηνηθεηηθά κέηξα θαηά ηεο βίαο ζηα γήπεδα
1. Ο αξκόδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκό ππνπξγόο θαη ν ππνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε γηα ιόγνπο δεκνζίαο ηάμεο ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κπνξνύλ λα
απνθαζίδνπλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο:
α. ηελ απαγφξεπζε δηάζεζεο εηζηηεξίσλ γηα νπνηνλδήπνηε αγψλα ή ηε ρξνληθή
κεηάζεζε νπνηνπδήπνηε αγψλα.
β. ηελ απαγφξεπζε κεηαθίλεζεο νπαδψλ ζηελ έδξα αληίπαιεο νκάδαο, δηαξθψο ή
πξνζθαίξσο.
γ. ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο.
δ. ηε ιήςε θάζε πξφζθνξνπ πξνιεπηηθνχ κέηξνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ
απνηξνπή επεηζνδίσλ.
2. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη
νπνηνπδήπνηε κέηξνπ έρεη ιεθζεί ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 41Γ ηνπ λ. 2725/1999 (Α
121), ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηε ΓΔΑΒ κε θάζε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ κέζν,
επηβάιιεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ ζε βάξνο ηεο ππαίηηαο
δηνξγαλψηξηαο αξρήο, ΑΑΔ ή ΣΑΑ, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, πνζνχ έσο έλα
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εθαηνκκχξην επξψ (1.000.000 €). Γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο
θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, απαηηείηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ε πξνεγνχκελε
θαηαβνιή ηνπ 25% ηνπ πξνζηίκνπ πνπ έρεη επηβιεζεί.
Άξζξν 5
Ηιεθηξνληθό εηζηηήξην

Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 41Γ ηνπ λ.2725/1999 (ΦΔΚ Α’ 121/17.6.1999), φπσο
απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3057/2002 (ΦΔΚ Α’ 239/10.10.2002), θαη ε
νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3372/2005 (ΦΔΚ Α’
187/2.8.2005) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3708/2008 (ΦΔΚ
Α’ 210/8.10.2008), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Γηα ηελ έθδνζε, δηάζεζε θαη γεληθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ησλ εηζηηεξίσλ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3262/2004 (ΦΔΚ 173 Α’), εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθείεο
δηνξγαλψηξηεο ησλ αγψλσλ αξρέο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη
Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997
(ΦΔΚ 50 Α’), φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε
δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζπλαθέο, κε ηελ εηζαγσγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, ζέκα ή ιεπηνκέξεηα, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο
θαη κέηξα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο. ηηο
ξπζκίζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ε έθδνζε θάξηαο θηιάζινπ, ε δεκηνπξγία
θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θηιάζισλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηνο θεληξηθήο δηαρείξηζεο
εηζηηεξίσλ ζεάκαηνο, πνπ λα ζπλεξγάδεηαη, κέζσ ηεο θάξηαο θηιάζινπ, κε ηελ
θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, νη ππεχζπλνη γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θα θχιαμε ησλ
δεδνκέλσλ, πνπ απηά παξάγνπλ, νη θνξείο θαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα
δεδνκέλα ν ρξφλνο ηήξεζεο απηψλ θαη ν ηξφπνο θαηαζηξνθήο ηνπο.».
Άξζξν 6
Γηελέξγεηα νξγαλωκέλωλ κεηαθηλήζεωλ
Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 41Γ ηνπ Ν.2725/1999 (Α 121), ε νπνία θαηαξγήζεθε κε
ην άξζξν 20 παξ. 2 Ν.3708/2008 (Α 210) επαλαθέξεηαη ζε ηζρχ σο εμήο:
«8. α. Σα αζιεηηθά ζσκαηεία, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α νθείινπλ λα κηζζψλνπλ ην καδηθφ
κέζν κεηαθνξάο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νπαδνί ηνπο κέιε Λεζρψλ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ ή λα απνρσξήζνπλ νξγαλσκέλα απφ κία αζιεηηθή
ζπλάληεζε. Ωο νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε λνείηαη θαη ε θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν
νξγάλσζε ηαπηφρξνλεο κεηαθίλεζεο κε πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα ηδησηψλ. Ο
Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη δηαθχιαμεο ηεο
δεκφζηαο ηάμεο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΓΔΑΒ θαη ηεο
ΔΛΑ, λα απαγνξεχζεη ηελ νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε θηιάζισλ.
Καηά ηηο κεηαθηλήζεηο απηέο ην νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α δηαζέηνπλ
ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ αζθαιείαο ην νπνίν επηβαίλεη ζην σο άλσ κέζν γηα ηε
ζπλνδεία ησλ θηιάζισλ. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο καδηθνχ κέζνπ κεηαθνξάο
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ππνρξενχηαη λα αξλείηαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, εθφζνλ δελ
ζπληξέρνπλ νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ
θαη Σνπξηζκνχ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ,
πξνζδηνξίδνληαη ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο γηα ηα νπνία ηζρχεη ε ελ ιφγσ
ππνρξέσζε, θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο, νη
αλαγθαίεο εγγπήζεηο γηα ηε κε θζνξά ηνπ καδηθνχ κέζνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
β. Ζ δηελέξγεηα νξγαλσκέλεο κεηαθίλεζεο νπαδψλ απφ κε δηθαηνχκελνπο πξνο ηνχην
ή ε παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο νξγαλσκέλεο κεηαθίλεζεο επηζχξεη γηα ηνλ
δηνξγαλσηή ηεο κεηαθίλεζεο, ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, εθφζνλ γλψξηδε
φηη δηαζέηεη ην κεηαθνξηθφ ηνπ κέζν γηα παξαλφκσο νξγαλσζείζα παξάλνκε
κεηαθίλεζε, ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ρξήζηε απηνχ πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη
ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ ε ζπληειεζζείζα απαγνξεπκέλε ή παξάλνκε κεηαθίλεζε έρεη
σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ζνβαξψλ επεηζνδίσλ ή άιισλ πξάμεσλ βίαο πνπ
ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 41Σ ν δηνξγαλσηήο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ν
ρξήζηεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Οη
κεηέρνληεο ζε νξγαλσκέλε ή παξάλνκα νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε νπαδψλ
ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή. ε
πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εάλ θαηά ηελ κεηαθίλεζε βξέζεθαλ φπια, εχθιεθηεο χιεο,
εθξεθηηθά, λαξθσηηθά θαη γεληθψο αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο, ε πνηλή πνπ
επηβάιιεηαη ζηνπο θαηέρνληεο απηά δελ κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή νχηε
αλαζηέιιεηαη.
γ. Αλεμαξηήησο ηεο πνηλήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κέζνπ
κεηαθνξάο επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν
απφ 50.000 έσο 80.000 επξψ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα έμη (6)
κήλεο».

Άξζξν 7
Λέζρεο Φίισλ ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ.
Σν άξζξν 41 Β΄ ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ
λ.3057/2002 (Α΄- 239) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.3262/2004 (Α΄- 173)
θαη ην άξζξν 1 ηνπ λ.3708/2008 (Α 210), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1. ΚΟΠΟ - ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΑΡΥΖ. Λέζρε Φίισλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ
(εθεμήο Λέζρε), ηκήκαηνο ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) ή αλψλπκεο αζιεηηθήο
εηαηξείαο (Α.Α.Δ.) είλαη ε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνβιέπεη ζηε κε
θάζε λφκηκν ηξφπν ελίζρπζε ή ππνζηήξημε ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ηνπ Σ.Α.Α. ή
ηεο Α.Α.Δ. Οη Λέζρεο νθείινπλ λα θαιιηεξγνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηηο αξρέο ηνπ «επ
αγσλίδεζζαη» θαη ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο. Σα νηθεία αζιεηηθά ζσκαηεία, ηα Σ.Α.Α.
ή νη Α.Α.Δ., 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, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 41Γ ηνπ
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παξφληνο λφκνπ. Δπνπηεχνπζα θξαηηθή αξρή γηα ηηο Λέζρεο είλαη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.
2. ΜΔΛΖ - ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΜΔΛΟΤ. Μέινο Λέζρεο κπνξεί λα είλαη φπνηνο έρεη
κφληκε θαηνηθία ή ζηαζεξή δηακνλή ζηελ Διιάδα, έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην έθην
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δε ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ
πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ Λέζρε
εθδίδεη ππνρξεσηηθά δειηίν ηαπηφηεηαο γηα θάζε κέινο ηεο, ην νπνίν ηζρχεη γηα έλα
έηνο.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ. Πξνθεηκέλνπ ην αξκφδην πξσηνδηθείν λα πξνβεί ζηελ
αλαγλψξηζε Λέζρεο σο ζσκαηείνπ, απαηηείηαη πιένλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ Α.Κ.:
α) λα επηζπλαθζνχλ ζηελ αίηεζε αλαγλψξηζεο:
i) γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ηνπ Σ.Α.Α. ή
ηεο Α.Α.Δ.
ii) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ απφ ην oπνίν πξνθχπηεη φηη
δελ ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
iii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) θάζε ηδξπηηθνχ κέινπο φηη δελ
εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
β) λα πξνβιέπεηαη ζε δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ φηη:
i) ε Λέζρε δηαζέηεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ.,
ii) δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο Λέζρεο πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρνπλ ηα
θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ή
πξφζσπν πνπ εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη
iii) επηβάιινληαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο απνβνιήο απφ ηε Λέζρε, ζε φπνην κέινο
δηαπξάηηεη αδηθήκαηα βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο.
4. ΒIΒΛΗΑ. Κάζε Λέζρε ηεξεί ππνρξεσηηθά Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ θαη Βηβιίo
Δζφδσλ - Δμφδσλ, ηα νπνία πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ζεσξνχληαη απφ ηνλ
πεξηθεξεηάξρε ή απφ άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν. ε πεξίπησζε
δηελέξγεηαο πξάμεσλ παξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Aμίαο, ην Βηβιίν Δζφδσλ - Δμφδσλ ζεσξείηαη θαη απφ ηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
π.δ.186/1992 (Α΄ - 84).
5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ. Ζ Λέζρε κπνξεί λα δηαηεξεί θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα,
εθφζνλ:
α) πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο,
β) ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
ηεο Λέζρεο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ,
γ) έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαξηήκαηνο θαη έρεη γλσζηνπνηεζεί
ζηελ επνπηεχνπζα θαη ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή.
6. ΓΡΑΦΔΗΑ - ΔΝΣΔΤΚΣΖΡΗΑ. Ζ Λέζρε ή παξαξηήκαηά ηεο κπνξεί λα έρεη
γξαθεία ή εληεπθηήξηα, κεηά απφ άδεηα ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο, ε νπνία
ρνξεγείηαη, εθφζνλ πξνζθνκηζζεί ζε απηήλ αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαηά ηνλ
παξφληα λφκν θαηαζηαηηθνχ, πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο Λέζρεο ζην
βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ θαη έρεη νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ή εληεπθηεξίνπ. Ζ άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ
ππεχζπλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ή εληεπθηεξίνπ, ηζρχεη γηα δχν ρξφληα θαη
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αλαλεψλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη. Ζ αζηπλνκηθή αξρή
πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηε ζθξάγηζε θάζε ρψξνπ πνπ, ρσξίο ηελ αλσηέξσ άδεηα,
ζηεγάδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ ή εληεπθηεξίσλ Λέζρεο, ή
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ή ππνζηήξημεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή Α.Α.Δ. απφ
νκάδεο ή ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ απνηεινχλ ζσκαηείν (άξζξν 107
Α.Κ.), έζησ θη αλ ν ρψξνο ιεηηνπξγεί ζην φλνκα ηξίηνπ πξνζψπνπ ή ηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπ έρεη ηξίην πξφζσπν.
Όπνηνο ιεηηνπξγεί ηα σο άλσ γξαθεία ή εληεπθηήξηα ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο
αζηπλνκηθήο αξρήο ή παξαβηάδεη ηε ζθξαγίδα πνπ έζεζε ε αζηπλνκηθή αξρή ζηνπο
ρψξνπο απηνχο, ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 178 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
7. ΔΣΖΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ. Κάζε Λέζρε ππνρξενχηαη κέζα ζην κήλα
Ηνχιην θάζε έηνπο λα ππνβάιιεη ζηε Γ.Γ.Α. ή ζε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ
φξγαλν ηεο θεληξηθήο ή ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο:
α) επίζεκν αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ,
β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο γηα ην εάλ
δηαζέηεη παξαξηήκαηα θαη πνηα είλαη ηα παξαξηήκαηα απηά,
γ) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Λέζρεο,
δ) ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ.1599/1986 ησλ κειψλ ηεο φηη ζην πξφζσπφ ηνπο δελ
ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 3 θαη φηη δελ εθηίνπλ πνηλή πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 130.
Με απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κπνξεί λα αλαζέηεη ηνλ
έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο ησλ Λεζρψλ ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην
ηνπ άξζξνπ 52 ή ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ
παξφληνο λφκνπ,
ε) γξαπηή αλαλέσζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ Σ.Α.Α. ή
Α.Α.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Λέζρεο.
8. ΓΗΑΛΤΖ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 103 επ. Α.Κ.:
α) ηε δηάιπζε Λέζρεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ην νηθείν
αζιεηηθφ ζσκαηείν ή Σ.Α.Α., ε νηθεία Α.Α.Δ. θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,
β) ιφγν δηάιπζεο απνηειεί ηδίσο:
i) ε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ άξζξν, θαζψο θαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε εηζηηεξίσλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ηελ
νκαδηθή κεηαθίλεζε θηιάζισλ,
ii) ε ιεηηνπξγία γξαθείσλ ή εληεπθηεξίσλ ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα,
iii) ε γξαπηή αλάθιεζε ή ε κε αλαλέσζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ ή Σ.Α.Α. ή ηεο Α.Α.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία Λέζρεο.
9. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 8
Δηδηθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηωλ Λεζρώλ Φίιωλ ηωλ Αζιεηηθώλ
ωκαηείωλ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ.
1. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41Γ ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121), φπσο απηφ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3057/2002 (Α 239)θαη ε παξ. απηή ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3262/2004 (Α 173), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
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«Σα νηθεία αζιεηηθά ζσκαηεία, νη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α, ζε πεξίπησζε παξάλνκσλ
πξάμεσλ βίαο θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ απφ κέιε Λέζρεο θίισλ ηνπο εμ
αθνξκήο αζιεηηθήο εθδήισζεο, ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ
αζηπλνκηθψλ αξρψλ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζ’ απηέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
ππαηηίσλ θαη επζχλνληαη κε ηα πξφζσπα απηά εηο νιφθιεξνλ γηα ηε δεκία πνπ
πξνμέλεζαλ ζε ηξίηνπο. Σα σο άλσ αζιεηηθά ζσκαηεία, νη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α
έρνπλ, κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ησλ
ππαηηίσλ».
2. Ζ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 41 Γ΄ ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3262/2004 (Α΄- 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ
λ.3708/2008 (Α΄- 210), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«11. α. Οη Π.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηα εζληθά επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα Α΄ θαη
Β΄ εζληθήο θαηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ θαη νη Κ.Α.Δ. ηεο Α1 εζληθήο θαηεγνξίαο
θαιαζνζθαίξηζεο, ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ πηζηνπνηεκέλεο ηδησηηθέο
εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ επηαμίαο ησλ
γεπέδσλ θαη γηα ηε ζπλνδεία ησλ θηιάζισλ ηνπο, φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπο νξίδεηαη
απφ ηνλ λφκν 2518/1997 (Α 164) πεξί πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε γηα πξφζιεςε
πηζηνπνηεκέλσλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ αζθαιείαο έρνπλ θαη ηα ινηπά αζιεηηθά
ζσκαηεία, Α.Α.Δ. ή Σ.Σ.Α. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νθείινπλ λα κηζζψλνπλ καδηθφ
κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε νπαδψλ ηνπο.
β. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο, απαηηείηαη λα πηζηνπνηνχληαη θαη λα εηδηθεχνληαη ζε εηδηθά
ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο γηα ηε ζπλνδεία θαη επηηήξεζε νξγαλσκέλσλ
θηιάζισλ εληφο θαη εθηφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηήξεζεο επηαμίαο ζηνπο
ρψξνπο ησλ εμεδξψλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.
γ. Καηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ αζθαιείαο θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ησλ Α.Α.Δ. ή Σ.Σ.Α. ή ησλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ πξνζιακβάλνπλ ην πξνζσπηθφ απηφ θαη παξαδίδνληαη
ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ζηε Γ.Δ.Α.Β., ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ
θαη ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή ην αξγφηεξν ζαξάληα νθηψ ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε
αζιεηηθήο ζπλάληεζεο.
δ. ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη νξηδφκελνη θαηά
πεξίπησζε απφ ηηο Α.Α.Δ. ή Σ.Σ.Α. ή αζιεηηθά ζσκαηεία ππεχζπλνη θαηά ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο. Οη ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αζηπλνκηθή αξρή, γηα ηελ επηβνιή ησλ ιακβαλφκελσλ κέηξσλ
επηαμίαο. Σα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ζε θάζε
ζπγθεθξηκέλν αγψλα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο αγψλσλ ηεο
παξαγξάθνπ 4 θαη είλαη ηδίσο:
i) Ζ ηήξεζε ηεο επηαμίαο θαηά ηηο νκαδηθέο νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο θηιάζισλ
πξνο θαη απφ ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην πιαίζην ησλ ιακβαλφκελσλ κέηξσλ
γηα ηελ απνηξνπή ζπκπινθψλ θαη εθηξφπσλ.
ii) Ζ ηήξεζε ηεο επηαμίαο ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
iii) Ζ ηήξεζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο εηζφδνπο ησλ
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
iv) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζεαηψλ ζηηο εμέδξεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα
κε φζα απνθαζίζζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη ε ππνβνήζεζε ησλ
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ θηιάζισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ
νκάδσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνηξνπή εηζφδνπ ηνχησλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
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Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο παξνπζίαο, εκθάληζεο θαη
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο».
3. Οη παξ. 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 41 Γ΄ ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), φπσο πξνζηέζεθαλ
κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.3708/2008 (Α 210), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«12.
ηα θαζήθνληα ησλ εηαηξεηψλ αζθαιείαο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πξνβιεπφκελν απφ
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 275 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο δηθαίσκα λα
ζπιιακβάλνπλ ηνπο δξάζηεο πξάμεσλ βίαο ζηηο πεξηπηψζεηο απηφθσξσλ αδηθεκάησλ
θαη λα ηνπο παξαδίδνπλ ακέζσο ζηελ παξηζηάκελε Αζηπλνκηθή Αξρή.
13. Ο ζσκαηηθφο έιεγρνο ησλ πξνζεξρφκελσλ θηιάζισλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ
ηελ αζηπλνκηθή αξρή, φξγαλα ηεο νπνίαο παξίζηαληαη ζηηο ζχξεο εηζφδνπ ηεο
αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. Σν πξνζσπηθφ ησλ εηαηξηψλ αζθαιείαο έρεη ην δηθαίσκα
λα δεηά ηελ επίδεημε ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θάζε άιινπ
λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ θάζε πξνζψπνπ πνπ εηζέξρεηαη ζε αζιεηηθφ ρψξν. ε
πεξίπησζε πνπ πξνζεξρφκελνο θίιαζινο αξλεζεί ην ζσκαηηθφ έιεγρν ή δελ
επηδεηθλχεη ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θάζε άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν,
ε αζηπλνκηθή αξρή ή ην πξνζσπηθφ ησλ εηαηξηψλ αζθαιείαο δηθαηνχληαη αληηζηνίρσο
λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε».
4. ην άξζξν 41 Γ ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), πξνζηίζεληαη παξ. 14, 15, 16 θαη 17, σο
εμήο:
«14. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 41 Δ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαηφπηλ άδεηαο ηνπ θαηά ηφπν Δηζαγγειέα ή αζιεηηθνχ Δηζαγγειέα επηηξέπεηαη ε
βηληενζθφπεζε ή ε θαηαγξαθή κε αλάινγα κέζα ησλ πξάμεσλ βίαο θαηά πξνζψπσλ
θαη πξαγκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
πξηλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. Σν πιηθφ απηφ
απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη
θαηαζηξέθεηαη κε απφθαζε ηνπ ρνξεγήζαληνο ηελ άδεηα γηα ηε ζπιινγή ηνπ
Δηζαγγειέα.
15. Σα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ επξίζθνληαη ζε αθηίλα
κηθξφηεξε ησλ δηαθνζίσλ (200) κέηξσλ απφ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη
αζιεηηθή
ζπλάληεζε
απαγνξεχεηαη
λα
πξνζθέξνπλ
νηλνπλεπκαηψδε πνηά ηέζζεξηο (4) ψξεο πξηλ θαη δχν (2) ψξεο κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο
αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο σο άλσ απαγφξεπζεο
επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο
(50.000) επξψ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ δχν (2) έσο έμη (6) κήλεο.
16. Ο θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ ή ηκεκάησλ θεξθίδσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο
νπνίεο δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεαηψλ σο θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ζεαηψλ,
απνηειεί επζχλε ηεο ππεχζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηελ αζιεηηθή
εγθαηάζηαζε αζηπλνκηθήο αξρήο.
17. Ο ραξαθηεξηζκφο αγψλα σο πςεινχ θηλδχλνπ απφ απφςεσο ηάμεο θαη αζθάιεηαο
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο
αζηπλνκηθήο αξρήο θαη γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β.».
18. ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ΑΑΔ θαη ΣΑΑ πνπ παξαβηάδνπλ
ηηο δηαηάμεηο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 41Γ΄ ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121), επηβάιιεηαη
πνηλή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 100.000 €.
19. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 41 Ε΄ ηνπ λ.2725/1999 (Α΄- 121), πξνζηίζεηαη παξ. 11, σο
εμήο:

9

«11. Δάλ κέιε Λέζρεο θίισλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. θηλήζεθαλ
νξγαλσκέλα θαη ελήξγεζαλ πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ ή δελ
ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζε
γήπεδν ή ζε ρψξν γεπέδνπ ή θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο κεηά ηε ιήμε αζιεηηθήο
ζπλάληεζεο, απαγνξεχεηαη ζην νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. λα
νξγαλψζεη νκαδηθή κεηαθίλεζε γηα ηνπο επφκελνπο αγψλεο ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ. Αλ ππνιείπνληαη ιηγφηεξνη απφ πέληε (5) αγψλεο ε σο άλσ απαγφξεπζε
εθηείλεηαη θαη γηα ηνπο πέληε (5) πξψηνπο εθηφο έδξαο αγψλεο ηεο επφκελεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην νηθείν αζιεηηθφ ζσκαηείν ή Σ.Α.Α.
ή Α.Α.Δ. ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. πνπ παξαβηάδνπλ ηελ σο άλσ απαγφξεπζε ηηκσξείηαη κε πνηλή
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ».

Άξζξν 9
Απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηα γήπεδα
Οη δηνξγαλψηξηεο αξρέο ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη νη γεπεδνχρεο νκάδεο έρνπλ
δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπο λα απαγνξεχζνπλ πξνζθαίξσο ηελ είζνδν ζην γήπεδν ζε
θάζε πξφζσπν, ην νπνίν θαη΄ εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη επεηζφδηα ζε απηφ. Ζ απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηελ
επηηφπηα αζηπλνκηθή δχλακε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
Αληηκεηώπηζε ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο θαη ηωλ πξνζπλελλνεκέλωλ αγώλωλ
Άξζξν 10
Δζληθό πκβνύιην Καηαπνιέκεζεο ηεο Φαξκαθνδηέγεξζεο (ΔΚΑΦ)
1. πληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Δζληθφ πκβνχιην
Καηαπνιέκεζεο ηεο Φαξκαθνδηέγεξζεο (Δ..ΚΑ.Φ) κε έδξα ηελ Αζήλα, ην νπνίν
επνπηεχεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη επηρνξεγείηαη απφ απηήλ κε
ηαθηηθέο εηήζηεο επηρνξεγήζεηο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ..ΚΑ.Φ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη απνηειείηαη απφ έληεθα (11) κέιε. Απφ ηα κέιε
απηά:
α) πέληε είλαη εηδηθνί επηζηήκνλεο απφ ην ρψξν ηεο θαξκαθνινγίαο, ηεο ηνμηθνινγίαο
θαη ηεο ηαηξηθήο κε γλψζεηο ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο,
β) έλα είλαη λνκηθφο κε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηθνχ δηθαίνπ
γ) έλα είλαη ελ ελεξγεία ή κε αζιεηήο πςεινχ επηπέδνπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Αζιεηψλ ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Δ.Ο.Δ.), ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη
απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ..
δ) έλα είλαη κέινο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δ.Ο.Δ. αληηπξφζσπνο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο,
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ.
ε)
έλα είλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο
ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο
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ζη) έλα είλαη ελ ελεξγεία ή κε αζιεηήο πςεινχ επηπέδνπ, κέινο ηεο Διιεληθήο
Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο
Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο
δ) έλα κέινο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ησλ ΣΔΦΑΑ
3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο..
4. Σν Δ..ΚΑ.Φ ζπλεδξηάδεη κε ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ επηά απφ ηα κέιε ηνπ. Οη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα ηε ιήςε
απφθαζεο, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ππεξηζρχεη.
5. Σν Δ..ΚΑ.Φ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο.
α. Καηαξηίδεη ην πξφγξακκα φισλ ησλ ειέγρσλ θαξκαθνδηέγεξζεο θαη πξνβαίλεη
ζηελ θαηαλνκή ησλ ειέγρσλ ζηα νηθεία αζιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ή
εθηφο απηψλ
β. Παξαθνινπζεί ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε ιήςε
δεηγκάησλ ειέγρνπ θαξκαθνδηέγεξζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αδηάβιεηεο ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην θαξκαθνδηέγεξζεο.
γ. Παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζε ζέκαηα
θαξκαθνδηέγεξζεο θαη εηζεγείηαη ζηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαιφγνπ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ.
δ. Παξαιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ηνπ ειέγρνπ
θαξκαθνδηέγεξζεο χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην αξκφδην Δπηζηεκνληθφ
ηνπ Σκήκα.
ε. Δλεκεξψλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ
ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηα
πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζην παξάπησκα ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο ή ζε ζρεηηθέο κε
απηφ παξαβάζεηο. Οη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο έρνπλ ππνρξέσζε έγγξαθεο
ελεκέξσζεο ηνπ ΔΚΑΦ γηα ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ.
ζη. Πξνηείλεη ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ ππνπξγφ θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί
ζηελ πξφιεςε ή ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ.
δ. Γλσκνδνηεί πξνο ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ ππνπξγφ γηα θάζε ζρέδην λφκνπ ή
θαλνληζηηθήο πξάμεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο.
ε. Γηαηππψλεη ζπζηάζεηο ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη γεληθά ζηνπο αζιεηηθνχο
θνξείο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε θαξκαθνδηέγεξζε
θαη ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο.
ζ. πλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο αζιεηηθνχο θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θαξκαθνδηέγεξζεο.
ζα. Τπνβάιιεη θάζε ρξφλν ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ ππνπξγφ ηελ έθζεζε
δξάζεο ηνπ ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν.
ζβ. Δθπξνζσπεί ηε ρψξα ζηε Γηεζλή Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο
Φαξκαθνδηέγεξζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.
6. Με θνηλή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε κεληαία απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ,
ησλ κειψλ θαη ησλ γξακκαηέσλ ηνπ πκβνπιίνπ.
7. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ππνπξγψλ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..ΚΑ.Φ ε ζηέγαζε θαη νη
πφξνη ηνπ, νη ζπληζηψκελεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ θαη ε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
8. Μέρξη λα εθδνζεί ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ην ΔΚΑΝ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
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128 Σ ηνπ Ν. 2725/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη νη δαπάλεο πνπ είραλ
αλαιεθζεί απφ απηφ ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ
ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, εθφζνλ κε εηδηθά
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΔΚΑΝ πξνθχπηεη φηη νη δαπάλεο απηέο ήζαλ άκεζεο
θαη επηηαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ.
Άξζξν 11
Πνηληθή αληηκεηώπηζε ηεο Φαξκαθνδηέγεξζεο
ην άξζξν 128Θ Ν.2725/1999 (Α 121), φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 60
Ν.3057/2002 (Α 239) αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 18 παξ. 4 Ν. 3708/2008 (Α 210)
θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 10, 11
θαη 12 σο εμήο:
«10. Όπνηνο ζπγθξνηεί ή εληάζζεηαη σο κέινο ζε δνκεκέλε θαη κε δηαξθή δξάζε
νκάδα απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα άηνκα (νξγάλσζε) θαη επηδηψθεη ηελ δηάπξαμε
θαθνπξγεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ γηαηξνχ, πξνπνλεηή ή θπζηνζεξαπεπηή απνηειεί ηδηαίηεξα
επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.
11.Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο πεξί κέηξσλ επηείθεηαο ηνπ
άξζξνπ 187 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
12. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 128Θ ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121)
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 253 Α ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πεξί
εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία καξηχξσλ ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2928/2001.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
Αλαζπγθξόηεζε ηνπ Δ..Α.., πνηληθή αληηκεηώπηζε ηωλ πξνζπλελλνεκέλωλ
αγώλωλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο
Άξζξν 12
Δζληθό πκβνύιην Αζιεηηθνύ ρεδηαζκνύ (Δ..Α..)
Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.2725/1999 (Α 121), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 20 παξ. 11 ηνπ Ν. 2947/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Σν Δ..Α. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
κε ηεηξαεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη απφ δεθαπέληε κέιε, σο εμήο:
α) ηνλ αξκφδην γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ Τπνπξγφ, σο πξφεδξν, ν νπνίνο
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ
β) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ
γ) ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τγείαο Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο
δ) ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο
ε) θαη δχν (2) κέιε ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο νξηδφκελα απφ ηελ
νινκέιεηα ηεο
ζη) ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο
δ) ην Γηεπζπληή Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ
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ε) έλα εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ
ζ) ην Γηεπζπληή Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ
η) ην Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αζιεηηθψλ Δξεπλψλ
θ) ηέζζεξηο επηζηήκνλεο θχξνπο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηζηεκνληθή ή
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνλ αζιεηηζκφ.
4. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Α.. βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ε νπνία δηαζέηεη θαη ην απαξαίηεην γηα ηελ γξακκαηεηαθή
ηνπ ππνζηήξημε πξνζσπηθφ. ηα κέιε ηνπ ΔΑ δελ πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε. 5)
Σν Δ..Α.. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο :
α) θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ηνπ εζληθνχ αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ αλά ηεηξαεηία, εληφο
ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Αλδξψλ Γπλαηθψλ,
β) παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο
γ) εηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ πνζνχ απηνχ πξνζδηνξίδεηαη θαη’ έηνο κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
δ) εηζεγείηαη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε αζιεηηθψλ θνξέσλ θαζψο θαη ηελ
επηρνξήγεζε θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ( Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ)
ε) εηζεγείηαη θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα
επηρνξεγήζεσλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
ζη) εηζεγείηαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ απφ ηηο
αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο.
δ) γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη ζε απηφ απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγφ».
Άξζξν 13
Πνηληθή αληηκεηώπηζε ηωλ πξνζπλελλνεκέλωλ αγώλωλ
Σν άξζξν 132 ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999), φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε
κε ην άξζξν 78 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 3057/2002 (ΦΔΚ Α’ 239/10-10-2002),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1.Όπνηνο παξεκβαίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ζθνπφ λα αιινησζεί ην απνηέιεζκα
αγψλα νπνηνπδήπνηε νκαδηθνχ ή αηνκηθνχ αζιήκαηνο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) έσο
πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ.
2. Όπνηνο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, απαηηεί ή δέρεηαη δψξα ή άιια σθειήκαηα ή
νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ή ππφζρεζε απηψλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) έσο έλα
εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.
3. Με ηελ ίδηα πνηλή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξείηαη θαη φπνηνο
θαηά ηελ παξάγξαθν απηή πξνζθέξεη, δίλεη ή ππφζρεηαη ζε αζιεηή, δηαηηεηή ή
δηνηθεηηθφ παξάγνληα ή άιιν πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηνλ
αζιεηή, ην δηαηηεηή, ην ζσκαηείν, ηελ Α.Α.Δ. ή ην Σ.Α.Α., δψξν, σθειήκαηα ή άιιεο
νπνηεζδήπνηε παξνρέο.
4. Δάλ απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ πξνθιήζεθε πξάγκαηη ην απνηέιεζκα πνπ επεδίσθε ν δξάζηεο ή αλ
ν αγψλαο, ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ αιινηψλεηαη πεξηιακβάλεηαη ζε ζηνηρεκαηηθέο
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δηνξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ηφηε ν δξάζηεο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε
κέρξη δέθα (10) εηψλ.
5. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο ππαίηηνπο ησλ πξάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 θαη 7 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαηαζηήζεη δπλαηή κε αλαγγειία ζηελ αξρή ηελ πξφιεςε ηεο
δηάπξαμεο ελφο απφ ηα ζρεδηαδφκελα εγθιήκαηα ή κε ηνλ ίδην ηξφπν ζπκβάιιεη
νπζησδψο ζηελ ηηκσξία ηνπ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ πνηλή γηα ηηο πξάμεηο απηέο. Αλ
δελ έρεη αθφκε αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ κε
αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ απέρεη απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ
πξνζψπνπ απηνχ, αλ, δε, ην πξφζσπν απηφ έρεη ήδε ηειέζεη θάπνην απφ ηα
δησθφκελα εγθιήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 σο 4 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην
δηθαζηήξην επηβάιιεη ζε απηφλ πνηλή ειαηησκέλε θαηά ην άξζξν 83 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην δηθαζηήξην, εθηηκψληαο φιεο ηηο πεξηζηάζεηο
θαη ηδίσο ηελ έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππαίηηνπ ζηελ εγθιεκαηηθή πξάμε θαη ην
βαζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ απνθάιπςε ή ηηκσξία ηεο, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ
αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα ηξία έσο δέθα έηε, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα
ινηπά ησλ άξζξσλ 99 έσο 104 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
6.. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
έξεπλα θαη νη δηελεξγνχκελεο αλαθξηηηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ
θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ άξζξνπ 253 Α ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ππφ ηηο
αλαθεξφκελεο εθεί πξνυπνζέζεηο, θαηά δε ηελ πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηα εγθιήκαηα
απηά κπνξεί λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο καξηχξσλ ζχκθσλα κε ην 9 ηνπ
λ.2928/2001..
7.. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πνηλέο, ζην πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζηα αδηθήκαηα ησλ
παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο επηβάιιεηαη θαη πεηζαξρηθή πνηλή γηα παξάβαζε
ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 2725/1999
(Α – 121),.
8.. Δθφζνλ ηα πξφζσπα ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα ηηο
αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη αζιεηέο,
πξνπνλεηέο, γπκλαζηέο, δηνηθεηηθνί παξάγνληεο ή κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ., επηβάιιεηαη απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο νηθείαο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ζηελ νκάδα ηνπ
ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ. πνπ αλήθνπλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα, πεηζαξρηθή πνηλή
είηε ηεο αθαίξεζεο βαζκψλ απφ ην βαζκνινγηθφ πίλαθα ηνπ δηεμαγφκελνπ
πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ πξνζερνχο πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ είηε
ηνπ ππνβηβαζκνχ απηψλ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, δίσμε θαη επηβνιή ησλ πνηλψλ
είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή δηαδηθαζία.

Άξζξν 14
Θέκαηα Αζινπαηδηώλ
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:«1. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ζε θάζε ΣΑΚ
θαη αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα
θαιαζνζθαίξηζεο ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο παξέρεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνζνχ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ».
2. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 107Α ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121) φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ζε θάζε ΣΑΠ
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πνπ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα πεηνζθαίξηζεο ηεο Α1 Δζληθήο
Καηεγνξίαο παξέρεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) εηήζηα
ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνζνχ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ».
3. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 107Β ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121) φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ζε θάζε
αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα πεηνζθαίξηζεο ηεο
Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο παξέρεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.)
εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνζνχ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ».
4.. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121), φπσο ηζρχεη
πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: «Σν πνζνζηφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη
ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, νξίδεηαη, πξνθεηκέλνπ πεξί ΑΑΔ ηεο Α1 θαηεγνξίαο
θαιαζνζθαίξηζεο, ζην 25% θαη θαηά θαηψηαην φξην ζηηο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ».
Άξζξν 15
Θέκαηα επίιπζεο νηθνλνκηθώλ θαη αζιεηηθώλ δηαθνξώλ
1. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121), φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3262/2004 (Α 173) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «5.
Οη απνθάζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ επηηξνπψλ είλαη πξνζσξηλψο εθηειεζηέο,. Ζ
Δπηηξνπή ζηελ ίδηα απφθαζε κε εηδηθή αηηηνινγία δηαηάμεη ηελ κεξηθή ή ζπλνιηθή
αλαζηνιή εθηέιεζήο ηεο. Ζ έθεζε θαηά ηεο πξσηνβάζκηαο απνθάζεο αζθείηαη κέζα
ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο., Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο
νξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο δέθα πέληε εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έθεζεο. Ζ
απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο .»
2. ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 13 ηνπ λ.3262/2004 (Α 173) πξνζηίζεληαη δχν ηειεπηαία εδάθηα σο εμήο:
«ε πεξίπησζε πνπ νη ΑΑΔ ή ΣΑΑ δελ εθηεινχλ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ε
εγγξαθή ή κεηεγγξαθή αζιεηψλ, είλαη απνιχησο άθπξε. Ζ αθπξφηεηα θαη νη
αγσληζηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ παξάλνκε εγγξαθή ε κεηαγξαθή αζιεηή ειέγρνληαη
απηεπαγγέιησο απφ ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν. Αζιεηέο πνπ κέλνπλ ειεχζεξνη
θαηφπηλ ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ λα
εγγξαθνχλ ζε ΑΑΔ, ΣΑΑ ή ζσκαηείν κφλν εληφο ηεο λφκηκεο κεηεγγξαθηθήο
πεξηφδνπ.»

Άξζξν 16
πγρώλεπζε αζιεηηθώλ ζωκαηείωλ θαη αζιεηηθώλ αλωλύκωλ εηαηξηώλ
1. Οη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ή ηκεκάησλ απηψλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 9 ηνπ λ.2725/1999 (Α 121), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 73 παξ. 6
ηνπ λ. 3057/2002 (Α 239), θαζψο θαη νη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 22 Ν.3057/2002 (Α 239), επηηξέπνληαη κφλν εθ΄ φζνλ ηα ζπγρσλεπφκελα
λνκηθά πξφζσπα εδξεχνπλ εληφο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο.
2. Γηα ηελ ζπγρψλεπζε κεηαμχ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ απαηηείηαη θαη ε ξεηή
ζπλαίλεζε ησλ ηδξπηηθψλ ησλ Α.Α.Δ. αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
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Άξζξν 17
Δπηηξνπή Απνηίκεζεο Αμίαο Αζιεηώλ
Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 76Α ηνπ Ν.2725/1999 (Α 121), φπσο πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3262/2004 (Α 173), ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ λ.
3372/2005 θαη παξαηάζεθε κε ην άξζξν 19 παξ. 1 Ν. 3708/2008 (Α 210)
παξαηείλεηαη γηα κία δηεηία απφ ηε ιήμε ηεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
Γηαθάλεηα ζηε κεηνρηθή ζπκκεηνρή ζηηο Αλωλπκεο Αζιεηηθέο Δηαηξείεο
Άξζξν 18
Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 69 Α ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999), φπσο
απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 λ. 3057/2002 (ΦΔΚ Α’ 239/10.10.2002)
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
Αληηθαζίζηαηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 69 Α ηνπ λ. 2725/1999 ε θξάζε
«αποκτά συνολικό ποσοστό 10% και άνω του μετοχικού κευαλαίου μιας Α.Α.Ε.» θαη
ηίζεηαη αληί απηήο ε θξάζε «αποκτά μετοχές μιας Α.Α.Ε.».
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999), φπσο απηφ
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 17 λ. 3057/2002 (ΦΔΚ Α’ 239/10.10.2002), κεηά ηελ
πεξίπησζε β’ πξνζηίζεηαη εδάθην, σο αθνινχζσο:
«Γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ Α.Α.Δ. απφ εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα παξάγξαθν, ηζρχνπλ ζηα πξφζσπα θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο δηνίθεζήο
ηνπο, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ κεηφρσλ θαη ησλ εηαίξσλ απηψλ
ηα θσιχκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
2725/1999».
Άξζξν 19
Κωιύκαηα εγγξαθήο – Πεξηνξηζκνί -Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 3 λ. 2725/1999
Σξνπνπνηείηαη ε πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999
(ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999), ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο νπνίαο θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν
29 παξ. 5 λ. 3479/2006 (ΦΔΚ Α’ 152/19.6.2006), θαη πξνζηίζεληαη ζην ηέινο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 1 λ. 2858/2000 (ΦΔΚ Α΄ 247/7.11.2000) ηειεπηαία εδάθηα σο εμήο:
Αληηθαζίζηαηαη ε αλαθεξφκελε ζηελ πεξίπησζε. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
2725/1999 (Α 121) πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ «ηξηψλ (3) εηψλ» θαη ηίζεηαη πνηλή
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ «ελφο (1) έηνπο».
Σα θσιχκαηα ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999
(Α 121) ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Α.Δ.).
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα
παξαπάλσ θσιχκαηα ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο κεηφρνπο ησλ αζιεηηθψλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ
ην θαη’ άξζξν 77Α παξ. 3 ηνπ λ. 2725/1999 πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο.

16

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην θαη’ άξζξν 77 Α παξ. 3 ηνπ λ.
2725/1999 (Α 121) πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ θξίλεη φηη εκθαληδφκελνη σο κέηνρνη ή κέιε ησλ
δηνηθήζεσλ Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. είλαη παξέλζεηα πξφζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
ζπγθαιχςνπλ πξφζσπα, ζηα νπνία ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θσιχκαηα ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999 (Α 121).
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηηο
αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ηηο δηνξγαλψηξηεο αξρέο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή
νπνηαζδήπνηε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ζε αζιεηηθή νξγάλσζε. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο
ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο
ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη επηβάιιεηαη ζε βάξνο
ηεο ππαίηηαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή δηνξγαλψηξηαο αξρήο ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε.
Άξζξν 20
Ρπζκίζεηο γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηωλ Αζιεηηθώλ Οκνζπνλδηώλ
Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ Α’ 121/17.6.1999)
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (Γ..) ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο εθιέγεηαη γηα
ηεηξαεηή ζεηεία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη απνηειείηαη:
α) απφ πέληε (5) έσο επηά (7) κέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο είθνζη
(20) κέρξη ηξηάληα (30) ζσκαηεία,
β) απφ επηά (7) έσο ελλέα (9) κέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο ηξηάληα
έλα (31) έσο εθαηφ (100) ζσκαηεία,
γ) απφ ελλέα (9) έσο δέθα ηξία (13) κέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακε ηεο
εθαηφλ έλα (101) έσο δηαθφζηα πελήληα (250) ζσκαηεία,
δ) απφ δέθα ηξία (13) έσο δέθα πέληε (15) κέιε, εάλ ε νκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή
ηεο δηαθφζηα πελήληα έλα (251) ή πεξηζζφηεξα ζσκαηεία.».
Άξζξν 21
ύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνύ Αζιεηηζκνύ
Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 77 λ. 2725/1999 (ΦΔΚ Α’
121/17.6.1999) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη απαξηίδεηαη
απφ έλαλ επίηηκν αλψηαην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ, βαζκνχ πκβνχινπ ηεο Δπηθξαηείαο
ή αληίζηνηρνπ βαζκνχ θαη άλσ, σο Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο, θαη ηέζζεξα κέιε σο αθνινχζσο:
α) Έλαλ νηθνλνκνιφγν
β) Έλα λνκηθφ θαη
γ) Γχν πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εκπεηξία ζηνλ αζιεηηζκφ.
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Άξζξν 22
Γηνξγάλωζε Δπαγγεικαηηθώλ Πξωηαζιεκάηωλ
ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 96 λ. 2725/1999 (ΦΔΚ
Α’ 121/17.6.1999) πξνζηίζεηαη εδάθην δεχηεξν σο εμήο:
«ε θάζε πεξίπησζε, κε απφθαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, είλαη δπλαηφ
ηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα λα δηνηθνχληαη, δηνξγαλψλνληαη θαη δηεμάγνληαη
απφ ηελ ίδηα ηελ αζιεηηθή νκνζπνλδία».
Άξζξν 23
Γηνξγάλωζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξωηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ Β΄ & Γ΄
Δζληθήο Καηεγνξίαο
Ζ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 98 λ. 2725/1999 (ΦΔΚ Α’ 121/17.6.1999), φπσο
απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 Ν. 3479/2006 (ΦΔΚ Α’ 152/19.6.2006),
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
ηελ αξρή ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 98 λ. 2725/1999 ηίζεηαη ε θξάζε
«Δπηθπιαζζνκέλεο ηεο δηαηάμεσο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α) ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 2725/1999».
Άξζξν 24
Γηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ επζύλεο ηνπ ΟΑΚΑ & ηνπ ΔΦ
1.Σν ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία Δζληθφ ηάδην Νέαο Ησλίαο Βφινπ Παλζεζζαιηθφ κε
έδξα ην Βφιν, ην νπνίν ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΓΛ32327/23-12-1969 θαη
επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαηαξγείηαη. Οη
ππεξεηνχληεο ζε απηφ ππάιιεινη κεηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρνπ θιάδνπ
θαη θαηεγνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ηεο ΓΓΑ
θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηήλ ΝΠΓΓ θαη, ελ ειιείςεη ηέηνησλ ζέζεσλ, ζε
αληίζηνηρεο πξνζσπνπαγείο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ δχλαηαη λα αλαηίζεηαη ζην
ΔΦ ή ην ΟΑΚΑ ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο
αλήθνπλ ή πεξηέξρνληαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επνπηεία ηεο ΓΓΑ θαη
ζηεξνχληαη ηδίαο δηνηθεηηθήο δνκήο θαη νξγάλσζεο.

Άξζξν 25
Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ην άξζξν 2 ηνπ
λ.3708/2008 (Α΄- 210).
2. Τθηζηάκελεο ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ νθείινπλ εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ
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λα αηηεζνχλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν. Ζ κε ππνβνιή ηεο
σο άλσ αίηεζεο απνηειεί ιφγν δηάιπζεο.
Άξζξν 26
Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
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