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Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ 
 

ΣΜΖΜΑ Α'  
ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α'  

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ 
 

Άξζξν 1 
Οξηζκφο - θνπφο 

  
1.  Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη 
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 787 
ΚΠνιΓ, ησλ άξζξσλ 12 παξ. 1 θαη 16 παξ. 9 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ παξφληνο 
λφκνπ. Γελ επηδηψθεη ηελ απφθηεζε θέξδνπο θαη πξσηαξρηθφ ζθνπφ έρεη ηε 
ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ ηνπ ζε αζιεηηθνχο αγψλεο. Πεξαηηέξσ απνβιέπεη: 
α) ζηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ 
ηνπ, 
β) ζηελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγεί, 
γ) ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθγχκλαζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ θαη φζσλ αζινχληαη θαη  
δ) ζηελ πξναγσγή ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο θαη ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηνπ θαη ησλ αζιεηψλ. 
  
2. Σν Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε πξσηνβάζκηα αζιεηηθή νξγάλσζε ηνπ 
εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ. Μπνξεί λα αζθεί θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ζπλάδνπλ κε ηνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ ζθνπφ, θαζψο επίζεο θαη λα έρεη θαη νπνηνλδήπνηε 
άιιν, δεπηεξεχνληα, θαηαζηαηηθφ ζθνπφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αλαηξείηαη ν 
κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ηνπ. 
  
3. Ωο άζιεκα λνείηαη απηφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη απηνηειψο ζην πξφγξακκα ησλ 
Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ή γηα ην νπνίν ππάξρεη απηνηειήο δηεζλήο Οκνζπνλδία. ην 
πιαίζην θάζε αζιήκαηνο κπνξεί κε απφθαζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο λα 
δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθνί θιάδνη ή θαηεγνξίεο άζθεζήο ηνπ. 
 
  

Άξζξν 2 
Μέιε Αζιεηηθψλ σκαηείσλ 

  
1. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ νξίδεηαη ζε είθνζη (20). 
  
2. Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ησλ κειψλ νχηε θαη πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κειψλ ηνπ. Αληίζεηεο δηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ είλαη άθπξεο. ε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο κπνξεί, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ, λα 
απνλέκεηαη ν ηίηινο ηνπ επίηηκνπ κέινπο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ 
πξνζθνξά ηνπο ζην σκαηείν ή ζηνλ αζιεηηζκφ. Σα επίηηκα κέιε δελ έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.  Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ, πιελ ησλ 
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ηδξπηηθψλ, απνθηνχλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ηνπ 
σκαηείνπ κεηά πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ηνπο. 
  
3. Γηθαίσκα λα εγγξαθνχλ σο κέιε Αζιεηηθνχ σκαηείνπ έρνπλ Έιιελεο ππήθννη, 
ππήθννη θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ππήθννη θξαηψλ πνπ δελ είλαη 
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά έρνπλ ιάβεη λφκηκε άδεηα παξακνλήο ζηελ 
Διιάδα, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 
ζπγθεληξψλνπλ ηηο ππφινηπεο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.  Γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη 
αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ θαη έγθξηζε 
ηνπ πκβνπιίνπ πνπ παξέρεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ζεσξείηαη φηη έρεη 
απηνδηθαίσο παξαζρεζεί ε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, λα 
κελ εγθξίλεη ην αλσηέξσ αίηεκα εγγξαθήο. Καηά ηεο πξάμεο απηήο ή ηεο παξάιεηςεο 
έθδνζεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη 
αγσγή ζην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, είηε γηα αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
εγγξαθήο ηνπ είηε, επηπιένλ, γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ σκαηείνπ ζε δήισζε βνχιεζεο. 
 
4. Η απνβνιή κέινπο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ.   

  
  

Άξζξν 3 
Κσιχκαηα εγγξαθήο ζε Αζιεηηθά σκαηεία 

  
1. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή κέινο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο 
ηνπ νχηε θαη κπνξεί λα αλαιάβεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θάζε είδνπο αξκνδηφηεηα ή 
έξγν ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε, δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ηνπ Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ:  
α) φπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 
β) φπνηνο έρεη παξαπεκθζεί ζην δηθαζηήξην κε θιεηήξην ζέζπηζκα ή κε ακεηάθιεην 
βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα 
γ) φπνηνο θαηαδηθάζηεθε ακεηάθιεηα γηα νπνηνδήπνηε θαθνχξγεκα, 
δ) φπνηνο έρεη παξαπεκθζεί ζην δηθαζηήξην κε θιεηήξην ζέζπηζκα ή κε ακεηάθιεην   
βνχιεπκα γηα ηα αδηθήκαηα ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, εγθιήκαηα θαηά ηεο γελεηήζηαο 
ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο (άξζξα 336 έσο 347 
ΠΚ), παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ ή ρεηξαγψγεζε αγψλα 
ε) θαηαδηθάζηεθε ακεηάθιεηα γηα πιεκκέιεκα πνπ ηειέζηεθε απφ δφιν, ζε πνηλή 
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο κε απφθαζε πνπ εθδφζεθε ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία, είηε, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο πνηλήο, θαηαδηθάζηεθε ηειεζίδηθα γηα ηα 
πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ή γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο 
ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, θαηαζθνπεία, 
θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, 
δσξνιεςία, παξαράξαμε πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, έγθιεκα θαηά ηεο 
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 
παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, πεξί φπισλ θαη πεξί κεζαδφλησλ. 
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ζη) φπνηνο ζηεξήζεθε κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ 
δηθαηψκαηα, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε, 
δ) φπνηνο ηηκσξήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  150 ηνπ παξφληνο, γηα φζν 
ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ηηκσξία, 
ε) φπνηνο ηειεί ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ 
επηθνπξηθή, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) ή θαη ππφ ηηο δχν απηέο 
θαηαζηάζεηο (άξζξν 1676 Α.Κ.), 
ζ) Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο νκαδηθνχ αζιήκαηνο, κέιε ή κε ησλ 
νηθείσλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε 
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, πνπ θαιιηεξγεί ην ίδην άζιεκα, παξά κφλν κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηξηψλ πιήξσλ εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηα κεηξψα ηνπ ζπλδέζκνπ 
δηαηηεηψλ ζηνλ νπνίν αλήθαλ. Η εκεξνκελία δηαγξαθήο  πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε 
ηνπ Γ.. ηνπ ζπλδέζκνπ δηαηηεηψλ ηνπ νπνίνπ ήηαλ κέινο. Ωο δηαηηεηέο, γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο θαη κφλν, ζεσξνχληαη επίζεο νη επφπηεο, νη ζεκεησηέο, 
νη θξηηέο, νη ρξνλνκέηξεο, νη αθέηεο, νη παξαηεξεηέο, θαζψο θαη φζνη, κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν νκαδηθνχ αζιήκαηνο.  Καη’ 
εμαίξεζε, νη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θαη φζνη 
άιινη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν αηνκηθνχ αζιήκαηνο, Μέιε ησλ νηθείσλ 
ζπλδέζκσλ, κπνξνχλ λα είλαη κέιε Αζιεηηθνχ σκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ην ίδην 
άζιεκα, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο 
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ σκαηείνπ απηνχ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνί ηνπ ζε 
ππεξθείκελεο Δλψζεηο ή Οκνζπνλδίεο. Σν θψιπκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ 
ηζρχεη γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο θξηηέο ησλ αζιεκάησλ ηεο ζθνπνβνιήο, ηεο 
ηνμνβνιίαο, ηνπ δαηξηθίνπ, ηνπ αγσληζηηθνχ κπξηηδ, ηνπ αεξαζιεηηζκνχ ηεο 
αζιεηηθήο αιηείαο θαη ηνπ κελαλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ. Η θαηά παξάβαζε ηεο 
δηάηαμεο απηήο εγγξαθή σο κέινπο ζε Αζιεηηθφ σκαηείν ή ε ζπκκεηνρή ζε 
αξραηξεζίεο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ θαη ε ηπρφλ εθινγή ζηα φξγαλα απηνχ είλαη 
απηνδίθαηα άθπξεο. 
η) Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ σκαηείνπ, 
γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ κε απηφ θαη γηα έλα 
(1) ρξφλν απφ ηε ιήμε ηεο, θαζψο επίζεο θαη φζνη ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε ην 
σκαηείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε έξγνπ κε ακνηβή είηε αηνκηθά είηε 
σο νκφξξπζκνη εηαίξνη είηε σο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. ή κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
αλψλπκεο εηαηξείαο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα έλα (1) ρξφλν κεηά ηε ιήμε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο 
ζχκβαζεο ή ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, αληίζηνηρα. 
ηα) Έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη, δηαρεηξηζηέο θαη κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο θαη θάζε είδνπο εκπνξηθήο 
εηαηξείαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία ή ηελ 
θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ή Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ νχηε λα είλαη 
αληηπξφζσπνη ηνπ ζε ππεξθείκελεο Δλψζεηο ή Οκνζπνλδίεο. Μέιε Γ..  αλψλπκεο 
εηαηξείαο πνπ  αζθεί εκπνξία ή θαηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ ή εκπνξία 
ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο  απνθιεηζηηθά θαη κφλν θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζήκαηνο 
ηνπ κεηξηθνχ σκαηείνπ, κπνξεί λα θαηαζηεί κέινο ζε Γ.. απηνχ, αιιά δε κπνξεί 
λα είλαη κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο απηνχ. 



 4 

ηβ) Η αλσηέξσ απαγφξεπζε  ηζρχεη επίζεο γηα φζνπο δηαηεξνχλ πξαθηνξεία 
πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο θάζε είδνπο, θαζψο θαη γηα ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα θαη ηνπο 
γνλείο ηνπο, αιιά κφλν γηα σκαηεία πνπ θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα, νη αγψλεο ηνπ 
νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δειηία πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνπ δηαθηλεί ην 
πξαθηνξείν. 
 
2. Σν θψιπκα ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχεη κέρξηο φηνπ εθδνζεί 
απαιιαθηηθφ  βνχιεπκα ή αζσσηηθή απφθαζε ζε θάζε δε άιιε πεξίπησζε κέρξη ηελ 
έθδνζε ακεηάθιεηεο  θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. 
 
3. Γελ αίξνπλ ην θψιπκα ε απνθαηάζηαζε, ε ράξε, ε άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 
θαηαδίθεο θαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο, έζησ θαη αλ πέξαζε ν ρξφλνο ηεο 
αλαζηνιήο, νχηε θαη ε παξαγξαθή ηεο πνηλήο πνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 
 
4.  Αζιεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ζε Αζιεηηθφ σκαηείν ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο κεηά απφ 
ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα. Δπίζεκνο αζιεηηθφο 
αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ νηθέηα αζιεηηθή Οκνζπνλδία ή 
δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζή ηεο. Σν θψιπκκα απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο αζιεηέο ηεο 
ζθνπνβνιήο, ηνπ γθφιθ, ηνπ κπηιηάξδνπ, ηνπ κπφνπιηγθ, ηεο νξεηβαζίαο, ηεο 
αλαξξίρεζεο, ηνπ παγθξαηίνπ, ηεο ηππαζίαο, ηνπ αεξαζιεηηζκνχ, ηνπ δαηξηθίνπ, ηνπ 
αγσληζηηθνχ κπξηηδ, ηεο ηζηηνπνινταο αλνηθηήο ζάιαζζαο, θαζψο επίζεο θαη γηα 
ηνπο αζιεηέο ησλ κεραλνθίλεησλ αζιεκάησλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη 
σο κέιε ζε Αζιεηηθφ σκαηείν πνπ θαιιηεξγεί ην ίδην άζιεκα θαη λα κεηέρνπλ ζην 
Γ.. θαη ηα άιια φξγαλα απηνχ, θαζψο θαη ζηηο ππεξθείκελεο Δλψζεηο θαη 
Οκνζπνλδίεο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ πέκπην (35ν) έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο.   

5. Αλ ζπληξέμεη ζε πξφζσπν απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη  ζην παξφλ άξζξν θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή 
θαηέρεη αμίσκα απφ απηά ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, έζησ θαη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ θσιπκάησλ ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο θαη ηβ  ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, ην πξφζσπν 
απηφ, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ράλεη απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηα πνπ θέξεη,  ή 
εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκά ηνπ. Η έθπησζε δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, κέζα ζε ηξηάληα (30) 
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ην φξγαλν έιαβε γλψζε ηνπ θσιχκαηνο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 
πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε έθπησζε δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, ν νπνίνο θεξχζζεη, κε ηελ ίδηα πξάμε ηνπ, έθπησηα 
απφ ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ηνπ πνπ δελ 
δηαπίζησζαλ ηελ έθπησζε, παξά ην φηη είραλ ιάβεη γλψζε ηνπ θσιχκαηνο. 
  
 

Άξζξν 4 
Καηαζηαηηθφ - Όξγαλα Αζιεηηθψλ σκαηείσλ 

  

Yiannis Papadimitriou

Yiannis Papadimitriou

Yiannis Papadimitriou

Yiannis Papadimitriou
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1. Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξραηξεζίεο, ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο 
πλειεχζεηο, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε απηέο, ηα φξγαλά ηνπ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ 
νξγάλσλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ σκαηείνπ, ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο 
ηκεκάησλ άιισλ αζιεκάησλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ θαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
  
2.  Όξγαλα ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ, ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 
  
  

Άξζξν 5 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Αζιεηηθνχ σκαηείνπ 

  
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ην Αζιεηηθφ σκαηείν θαη 
απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, θαζψο θαη 
γηα φ,ηη αθνξά ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ 
ππνζέζεσλ ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηελ επηκέιεηα 
πνπ  επηδεηθλχνπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 
  
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (∆..) ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ απνηειείηαη απφ πέληε 
(5) έσο ελλέα (9) κέιε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηα νπνία εθιέγνληαη γηα ζεηεία 2 έσο 4 εηψλ. ε πεξίπησζε πνπ 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην Γ.. ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ δελ εμαληιήζεη ηε ζεηεία 
γηα ηελ νπνία εθιέρζεθε, ην λέν Γ..  πνπ ζα εθιεγεί έρεη ζεηεία ίζε κε ην ππφινηπν 
ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ πξφζσπν πνπ θαηέρεη ήδε ζέζε ζε Γ.. άιινπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ πνπ 
θαιιηεξγεί θνηλφ άζιεκα, νχηε ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κεηαμχ ηνπο 
κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. 
  
3. Σν Αζιεηηθφ σκαηείν δελ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, αλεμαξηήησλ 
ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ, ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ 
αληάιιαγκα, κε κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, κε ζπδχγνπο ή 
ζπγγελείο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε απηά, ή κε 
λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα πξφζσπα πνπ πξναλαθέξνληαη. Η παξάβαζε 
ηεο δηάηαμεο απηήο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε. Σελ έθπησζε απνθαζίδεη ην αξκφδην 
γηα ηελ αλαγλψξηζε δηθαζηήξην ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ, κεηά απφ αίηεζε 
νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Αζιεηηζκνχ. 
 
4. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. είλαη άθπξεο αλ αληηβαίλνπλ ζηνλ παξφληα λφκν ή ζην 
θαηαζηαηηθφ ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ. Σελ αθπξφηεηα θεξχζζνπλ ηα αξκφδηα 
πνιηηηθά δηθαζηήξηα, χζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή ηνπ 
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Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. Η άζθεζε αίηεζεο απνθιείεηαη κεηά ηελ πάξνδν 
έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. 
  
5. Η έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ  γίλεηαη 
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζσκαηείσλ πνιηηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
5 ηνπ άξζξνπ 3. 
  
6. Σν Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην  ζπλέξρεηαη  ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά ην κήλα  θαη  ζε  έθηαθηε  φηαλ  ην  ζπγθαιέζεη  ν  Πξφεδξνο  ή  ην δεηήζεη ην 
έλα ηξίην (1/3) ησλ κειψλ ή ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο. 
Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο νχηε έρεη 
δηθαίσκα ςήθνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  άκεζα  απηφ, ή ζχδπγν ή 
ζπγγελή ηνπ κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. 
 
7. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. είλαη ηηκεηηθφ θαη  άκηζζν. ηα κέιε ηνπ 
Γ.., φηαλ κεηαθηλνχληαη γηα πξνζθνξά νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ζην σκαηείν, 
κπνξεί λα θαηαβάιινληαη έμνδα θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 
  
8. Με απφθαζε ηνπ Γ.. επηηξέπνληαη πξνζσξηλέο άηνθεο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο 
πξνο ην Αζιεηηθφ σκαηείν απφ κέιε ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ 
αλαγθψλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη εηδηθψο θαηά ην είδνο θαη ην χςνο ηνπο ζηελ 
απφθαζε απηή. 
 
9.  Όιεο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο, πιελ ηεο παξαγξάθνπ 2, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 
αζιεηηθέο Δλψζεηο θαη γηα ηηο Οκνζπνλδίεο. 
 
10. Δθφζνλ  ζε Αζιεηηθφ σκαηείν ππάξρεη δηνξηζκέλε απφ Γηθαζηήξην δηνίθεζε 
αληί γηα εθιεγκέλν Γ.., εθφζνλ ζπκπιεξσζνχλ ηξεηο ζπλερφκελεο θνξέο δηνξηζκνχ 
δηνίθεζεο απφ Γηθαζηήξην είηε ζπκπιεξσζεί ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηεο δηεηίαο κε 
δηνξηζκέλε απφ Γηθαζηήξην δηνίθεζε, ε επφκελε δηνξηδφκελε απφ Γηθαζηήξην 
δηνίθεζε απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ πξφζσπα ηα νπνία ππνδεηθλχεη ν αξκφδηνο 
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο. Κάζε αίηεζε γηα δηνξηζκφ πξνζσξηλήο δηνίθεζεο 
επηδίδεηαη ππνρεξσηηθά θαη ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, πξν ελφο 
ηνπιάρηζηνλ κελφο, άιισο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
 

  
Άξζξν 6 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή Αζιεηηθνχ σκαηείνπ 
  

1. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, καδί κε ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ,  κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, εθιέγεη ηξία 
(3) ηνπιάρηζηνλ κέιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, κε αλάινγε 
εθαξκνγή φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ γηα ηε 
ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δθιέγνληαη επίζεο 
ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία θαηά ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, 
θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 
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θελσζνχλ νη ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ε 
Γεληθή πλέιεπζε θαζνξίδεη θάζε θνξά ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο 
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) κέιε.  
 
2. Γελ κπνξεί ην ίδην πξφζσπν λα είλαη κέινο ηαπηφρξνλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, νχηε θαη λα εθιεγεί κέινο ηεο φπνηνο 
ζπλδέεηαη κε ζπδπγηθή ζρέζε ή κε ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ κε κέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
  
3. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη  ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ σκαηείνπ 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Έρεη ην δηθαίσκα θαη ην 
θαζήθνλ λα ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ ή ζηνηρείσλ 
νηθνλνκηθήο θχζεσο ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ θαη λα  δηελεξγεί ινγηζηηθφ 
θαη  δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν. Γηα ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ 
κπνξεί λα δηνξίζεη έσο ηξεηο (3) εηδηθνχο ζπκβνχινπο ή εκπεηξνγλψκνλεο. Αλ 
δηαπηζηψζεη παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ή παξαηππίεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε,  ππνδεηθλχεη ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ επαλφξζσζε  ηνπο  θαη  ζε ηδηαίηεξα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 
δεηά ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  
  
4. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη θάζε έηνο έθζεζε, ηελ νπνία ππνβάιεη ζηελ 
Γεληθή πλέιεπζε πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ, παξίζηαηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη παξέρεη θάζε 
ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη αλαγθαία ππφδεημε. Μέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 
κπνξεί λα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε δηθαίσκα ςήθνπ, εθηφο απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο  ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ άκεζα απηφ ή ζχδπγν ή ζπγγελή ηνπ κέρξη 
δεπηέξνπ βαζκνχ. 
  
5. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αζθνχληαη ζπιινγηθά θαη 
ηα  κέιε  ηεο επζχλνληαη γηα  δφιν ή βαξηά ακέιεηα. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ 
πξνεδξεχεη ν Πξφεδξφο ηνπ θαη γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο απαηηείηαη λα είλαη παξφληα 
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ, εθηφο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε 
απφιπηε πιεηνςεθία θαη θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Δμειεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα παξφληα κέιε ηεο. 
  
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα κέιε 
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
  
 

Άξζξν 7 
Γεληθή πλέιεπζε Αζιεηηθνχ σκαηείνπ 

  
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ είλαη ην αλψηαην 
φξγαλφ ηνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ηνπ σκαηείνπ πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 
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αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 
ηεο  Γεληθήο  πλέιεπζεο  ππάγνληαη ηδίσο:  
α)  ν θαζνξηζκφο ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγεί ην σκαηείν, 
β) ε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο, 
γ) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 
δ) ε ζπγρψλεπζε, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ε δηάιπζε θαη ε αλαβίσζε ηνπ 
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ,      
ε) ε ίδξπζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε αλψηεξε αζιεηηθή νξγάλσζε θαη ε απνρψξεζε απφ 
απηή,     
ζη) ε έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη  
δ) ε απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο, θαη ε παχζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ε) ε ίδξπζε Αζιεηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο (ΑΑΔ). 
  
2. Κάζε κέινο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε κία κφλν ςήθν. 
  
3. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην 
ρξφλν, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη έθηαθηα φπνηε ηε 
ζπγθαιέζεη ην  Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή φηαλ ην δεηήζεη ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή γηα 
ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο ή ην έλα δέθαην (1/10) ησλ κειψλ ηνπ  Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ,  νξίδνληαο  ζπγρξφλσο  θαη  ην  ζέκα  γηα  ζπδήηεζε. 
  
4. Σα  κέιε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 
δελ  έρνπλ  δηθαίσκα  λα  ςεθίδνπλ  ζηα  ζέκαηα απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ηνπο. 
  
5. Οη αξραηξεζίεο γηα ηα φξγαλα ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ δηεμάγνληαη απφ  
εθνξεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη απνηειείηαη 
απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε. ηηο εθινγέο Αζιεηηθψλ σκαηείσλ κε πεξηζζφηεξα 
απφ πεληαθφζηα (500) κέιε, ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο 
αληηπξφζσπνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνχλ 
αξραηξεζίεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ινηπά κέιε εθιέγνληαη απφ ην ζψκα ησλ 
κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη, κε αίηεζε ηνπ 
σκαηείνπ, Πξσηνδίθεο ή Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηεο 
Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, απφ ην φξγαλν πνπ δηεπζχλεη ην Πξσηνδηθείν 
ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο έδξαο ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ.  
 
6. Καηά ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ ζηα Αζιεηηθά σκαηεία επηβάιιεηαη ε 
απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ, απαγνξεπνκέλεο ηεο δηα 
πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο. 
 
7. Απφθαζε  ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αληίζεηε  ζην  λφκν  ή  ζην  θαηαζηαηηθφ είλαη 
άθπξε. Σελ  αθπξφηεηα  θεξχζζεη  ην  αξκφδην πνιηηηθφ δηθαζηήξην, αλ αζθήζεη  
ζρεηηθή αγσγή έλα κέινο πνπ δελ ζπκθψλεζε, ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ, 
ή νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Η αγσγή απνθιείεηαη φηαλ πεξάζνπλ έμη (6) 
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κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο. Η απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα 
ηζρχεη  έλαληη  φισλ. 
  
8. Η κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 8, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο 
ηνπ σκαηείνπ. 
 
  

Άξζξν 8 
Βηβιία σκαηείνπ 

  
1. Κάζε Αζιεηηθφ σκαηείν ηεξεί ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ φζα πξνβιέπνληαη ζηε 
θνξνινγηθή λνκνζεζία, θαη ηα εμήο βηβιία: 
α) κεηξψνπ κειψλ, αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ 
β) πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, 
γ) πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
δ) πξσηνθφιινπ, γηα φια ηα έγγξαθα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη, 
ε) ρνξεγηψλ, δσξεψλ θαη ινηπψλ ζπκβάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
παξφληνο. 
  
2. Σα βηβιία κπνξνχλ λα ηεξνχληαη θαη ειεθηξνληθά, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, κε ηελ ππνρξέσζε λα εθδίδνληαη  
επηθπξσκέλα απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ σκαηείνπ εθηππσκέλα αληίγξαθα απηψλ. 

  
 

Άξζξν 9 
Τπνρξεψζεηο – Γηθαηψκαηα Αζιεηηθνχ σκαηείνπ 

  
1. Σν Αζιεηηθφ σκαηείν κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ, λα 
νξίδεη αληίηηκν γηα ηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγεί. Σν 
αληίηηκν απηφ θαηαβάιιεηαη απφ φζνπο δέρνληαη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, είηε είλαη 
κέιε είηε φρη ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ. Η δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο αζιεηέο 
ησλ αγσληζηηθψλ νκάδσλ ηνπ σκαηείνπ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ 
κφλν απφ εκπνξηθέο εηαηξείεο, ζπγθεθξηκέλεο ή κε εηαηξηθήο κνξθήο, κε δπλαηφηεηα 
ζχζηαζεο ηέηνησλ εηαηξεηψλ γη απηφλ απνθιεηζηηθά ην ζθνπφ θαη απφ Αζιεηηθά 
σκαηεία. Με ηελ ίδηα απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε 
εηαηξηθήο κνξθή, θαζψο θαη λα νξίδνληαη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
ιεηηνπξγία απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, φπσο θαη δεηήκαηα επνπηείαο ηνπο θαη θάζε άιιν 
ζπλαθέο ζέκα. 
  
2. Δθφζνλ ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Γ.Ο.Δ.) 
θαη ηεο νηθείαο Γηεζλνχο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαη 
εθφζνλ δελ αλαηξείηαη ν κε θεξδνζθνπηθφο ζθνπφο ηνπ, ην Αζιεηηθφ σκαηείν 
κπνξεί : 
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α) λα δέρεηαη δσξεέο, εθφζνλ απηέο δελ πξνέξρνληαη απφ άιια Αζιεηηθά σκαηεία, 
ή απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε αζιεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ είλαη  κέιε ηνπ νηθείνπ σκαηείνπ.  
β) λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα γηα 
ηελ αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, 
γ) λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο επσλπκίαο, ηνπ εκβιήκαηνο 
θαη ησλ ινηπψλ δηαθξηηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 
δ) λα αζθεί νπνηαδήπνηε άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ αζιεηηθή 
ηνπ δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ απφθαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
ε) λα αμηνπνηεί ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ππέξ απνθιεηζηηθά ησλ 
θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ. 
  
3. Σν θαηαζηαηηθφ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ κπνξεί λα νξίδεη ηα αζιήκαηα ησλ νπνίσλ 
ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε απηφ απνζθνπεί, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο 
Σκεκάησλ άιισλ αζιεκάησλ ή θαηάξγεζεο πθηζηακέλσλ. 
  
4. Η αιιαγή ρξήζεο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη ε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
κεξηθή ή νιηθή εθπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ σκαηείσλ 
απαγνξεχεηαη εθφζνλ έρνπλ απνθηεζεί απφ επηρνξήγεζε ηεο ΓΓΑ ή άιινπ δεκφζηνπ 
θνξέα γη απηφ ην ζθνπφ. Καη` εμαίξεζε, αλ νη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ 
θαιχπηνπλ ή δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ηηο αγσληζηηθέο αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ, 
επηηξέπεηαη ε εθπνίεζή ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε λέσλ πνπ πιεξνχλ ηηο 
αλάγθεο ηνπ ή ε αιιαγή ρξήζεο. Απνθιεηζηηθά αξκφδηα λα βεβαηψζεη ηα αλσηέξσ 
θαζίζηαηαη ε δηεχζπλζε ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Α. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 
δηεχζπλζεο αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο Γ.Γ.Α. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηε 
δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζήο ηνπ, πνπ 
ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηνπ θαη εγθξίλεηαη απφ 
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. 
  
5 Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή σκαηείνπ ή αζιεηή ηνπ ζε αγψλεο πνπ γίλνληαη 
ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, αλ απηνί δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηελ νηθεία 
αζιεηηθή Οκνζπνλδία ή ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο. 
 
   

Άξζξν 10 
Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε Αζιεηηθψλ σκαηείσλ 

  
1. Η εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη, γηα θάζε άζιεκα, κε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ, εθφζνλ: 
α) ην θαηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έρεη εγγξαθεί ζην βηβιίν ζσκαηείσλ 
β) ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ηνλ παξφληα λφκν, 
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γ) εγγξαθεί ζηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη αζθεί ελεξγή αζιεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απνδεηθλχεηαη κε ζπκκεηνρή ζε κία ηνπιάρηζηνλ αλά αγσληζηηθή 
πεξίνδν επίζεκε δηνξγάλσζε ηνπ αζιήκαηνο.  
Γηα ηα αζιήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα Οκνζπνλδία ρνξεγείηαη ζην Αζιεηηθφ 
σκαηείν κία εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε πνπ ηζρχεη γηα φια. 
  
2. Η απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη, κε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, αλ δηαπηζησζεί φηη ην Αζιεηηθφ σκαηείν: 
α) παξαιείπεη ηελ ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή 
β) πάςεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ή λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ηνλ παξφληα λφκν ή παξαβηάδεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή άιισλ λφκσλ, ή ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο 
Οκνζπνλδίαο, ή παξεκπνδίδεη ηνπο ειέγρνπο  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ή 
άιισλ Αξρψλ, ή 
γ) δελ αζθεί ελεξγή επίζεκε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα πέξαλ ησλ δχν εηψλ ζχκθσλα 
κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, ή 
δ) ζηεξείηαη πξνπνλεηή, ή ρξεζηκνπνηεί σο πξνπνλεηή πξφζσπν ην νπνίν δελ έρεη 
θαηαρσξεζεί ζην ειεθηξνληθφ αξρείν πξνπνλεηψλ ηεο ΓΓΑ ή 
ε) δελ ζπκκνξθψλεηαη ζε δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
  
3. Καη’ εμαίξεζε, ηα Αζιεηηθά σκαηεία ηηο δχν πξψηεο απφ ηελ ίδξπζή ηνπο 
αγσληζηηθέο πεξηφδνπο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηελ αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 
νηθείσλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηελ εηδηθή αζιεηηθή 
αλαγλψξηζε. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ζπκκεηέρνπλ θαη δελ ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο 
πλειεχζεηο Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ. 
  
4. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηεξείηαη κεηξψν ησλ αζιεηηθψλ 
αλαγλσξίζεσλ, αλά άζιεκα, ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ηνπ παξφληνο. 
  
5. Αλ πεξάζνπλ δχν (2) έηε απφ ηελ ίδξπζε Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ρσξίο λα ηνπ 
ρνξεγεζεί ε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε, ή αλ απηή αλαθιεζεί, ην Αζιεηηθφ 
σκαηείν δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 4373/2016. 
 
6. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη Αζιεηηθφ σκαηείν λνείηαη ην ζσκαηείν πνπ 
έρεη ηελ θαηά ην παξφλ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε. 
 
7. Απαγνξεχεηαη ε επηρνξήγεζε ζσκαηείσλ πνπ δελ έρνπλ εηδηθή αζιεηηθή 
αλαγλψξηζε. 
 
 

Άξζξν 11 
πγρψλεπζε Αζιεηηθψλ σκαηείσλ 

  
1. Δπηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ηεο ίδηαο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο. Σν ηδξπφκελν απφ ηε ζπγρψλεπζε λέν Αζιεηηθφ σκαηείν εληάζζεηαη, 
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θαη’ άζιεκα, απηνδηθαίσο ζηελ αλψηεξε αγσληζηηθή θαηεγνξία ηεο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο ζηελ νπνία αλήθεη ή έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα 
λα αγσληζζεί, θαηά ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έλα 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπγρσλεπφκελα Αζιεηηθά σκαηεία ή αλ ηα ζπγρσλεπφκελα 
σκαηεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγσληζηηθή θαηεγνξία, ζε απηή. 
Γηα ηε ζπγρψλεπζε απαηηνχληαη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ 
Αζιεηηθψλ σκαηείσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη θαη ίδξπζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε.  
Σν Αζιεηηθφ σκαηείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα θέξεη ηελ 
επσλπκία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα σκαηεία πνπ ζπγρσλεχνληαη ή νπνηαδήπνηε 
άιιε.  
Σν ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο θάζε Αζιεηηθνχ σκαηείνπ πνπ ζπγρσλεχεηαη, ελεξγεηηθφ 
θαη παζεηηθφ, κεηαβηβάδεηαη, ρσξίο εθθαζάξηζε, ζην λέν Αζιεηηθφ σκαηείν πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, ην νπνίν θαη αλαιακβάλεη  ην ζχλνιν ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ σκαηείσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη. Η κεηαβίβαζε 
απηή εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή.  
Αλ θάπνην ηκήκα ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ έρεη δεκηνπξγήζεη Αζιεηηθή Αλψλπκε 
Δηαηξεία, ηφηε γηα ηε ζπγρψλεπζε πξέπεη λα ππάξμεη ζχκθσλε απφθαζε θαη ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα θαη ην ζήκα ηνπ λένπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ πνπ ζα πξνθχςεη 
απφ ηε ζπγρψλεπζε. 
Αλ γηα θάζε έλα απφ ηα ζπγρσλεπφκελα Αζιεηηθά σκαηεία έρνπλ γηα ην ίδην 
άζιεκα ηδξπζεί Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ζε πεξίπησζε πνπ νη Γεληθέο ηνπο πλειεχζεηο 
ιάβνπλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα ζεηηθή απφθαζε γηα ηε ζπγρψλεπζε, ηφηε 
ππνρξεσηηθά ζπγρσλεχνληαη θαη απηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 
ζπγρσλεχζεηο Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. 
   
2. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ είραλ ζπλάςεη ηα Αζιεηηθά σκαηεία πνπ 
ζπγρσλεχνληαη, φπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί θαηά ην ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο, δελ 
ιχνληαη, αιιά ζπλερίδνληαη απφ ην Αζιεηηθφ σκαηείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
ζπγρψλεπζε, ην νπνίν ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 
σκαηείσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, σο δηθαηνπαξφρσλ εξγνδνηψλ. Οη αζιεηέο ηνπ 
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ πνπ θαηαξγείηαη ή απνξξνθάηαη ππάγνληαη ζηε δχλακε ηνπ 
λένπ ή ηνπ απνξξνθψληνο.  
  
3. Με επζχλε ησλ κειψλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ πνπ 
ζπγρσλεχνληαη, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηε ζπγρψλεπζε, θαηαηίζεληαη 
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ νη ζθξαγίδεο ησλ 
σκαηείσλ, θαζψο θαη ηα βηβιία ηνπο γηα λα αθπξσζνχλ, ελψ ην Αζιεηηθφ σκαηείν 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε πξνζθνκίδεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 
φια ηα λνκηκνπνηεηηθά γηα ηελ εηδηθή αζιεηηθή ηνπ αλαγλψξηζε έγγξαθα, θαζψο θαη 
φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπγρψλεπζε, αιιηψο δελ 
ρνξεγείηαη ε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ζην λέν σκαηείν. 
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4. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ κπνξεί λα ξπζκίδνληαη 
εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγρψλεπζε. 
 
  

Άξζξν 12 
Γηάιπζε σκαηείνπ 

 
1. Πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ εθνχζηαο δηάιπζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Πνι.Γ., 
δηθαζηεξίνπ, κπνξεί λα δηαιπζεί ην Αζιεηηθφ σκαηείν αλ ην δεηήζεη ε δηνίθεζή ηνπ 
ή ηα ηξία ηέηαξηα ησλ κειψλ ηνπ ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ  αλ: 
α) κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ θάησ απφ ηα είθνζη (20) ή 
β) απφ ηε καθξφρξνλε αδξάλεηα ή απφ ηελ απνπζία αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ζπλάγεηαη φηη ν ζθνπφο ηνπ έρεη εγθαηαιεηθζεί ή 
δ) επηδηψθεη ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ή 
αλ ν ζθνπφο ηνπ αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη 
ε) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. 
 
2. Η εθθαζάξηζε ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
72  έσο 76 ηνπ ΑΚ. 
  
3. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ δσξεέο, ρνξεγίεο, παξαρσξήζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο 
θαη παξνρέο θάζε θχζεσο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, πεξηέξρνληαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη δηαηίζεληαη γηα 
ηελ εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αζιεηηζκνχ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ 

  
Άξζξν 13 

Έλλνηα –θνπφο –χζηαζε – Μέιε αζιεηηθψλ Δλψζεσλ 
  
1. Αζιεηηθή Έλσζε είλαη ε ηνπηθή, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νξγάλσζε 
Αζιεηηθψλ σκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα, ε νπνία ηδξχεηαη θαη 
ιεηηνπξγεί σο ζσκαηείν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα, ησλ άξζξσλ 12 παξ. 1 θαη 16 παξ. 9 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ παξφληνο 
λφκνπ θαη έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο κέζα ζηα 
γεσγξαθηθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο. 
  
2. Η αζιεηηθή Έλσζε απνηειεί ηνπηθφ φξγαλν ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, 
ηελ νπνία θαη ζπλεπηθνπξεί ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ησλ αζιεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο, έρεη φκσο έλαληη απηήο δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. 
Η νηθεία Οκνζπνλδία, κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, επηρνξεγεί ηηο 
Δλψζεηο ηεο κε πνζά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ηελ θάιπςε 
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ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζψο θαη  ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
αζιήκαηνο. 
  
3. Η αζιεηηθή Έλσζε πεξηιακβάλεη Αζιεηηθά σκαηεία πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε 
κία ή ζε πεξηζζφηεξεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο, φπσο 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. ε θάζε Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία κίαο κφλν αζιεηηθήο Έλσζεο γηα θάζε άζιεκα. 
  
4. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ θάζε αζιεηηθήο Έλσζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10). 
Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα κέιε ηεο Έλσζεο ή άιιεο 
παξφκνηεο. Αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ κεησζεί ζε ιηγφηεξα απφ δέθα (10), ε αζιεηηθή 
Έλσζε δηαιχεηαη θαη σο πξνο ηελ πεξηνπζία ηεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο. 
  
5. Αλ ζε κία πεξηθεξεηαθή ελφηεηα δελ έρεη ζπζηαζεί αζιεηηθή Έλσζε ιφγσ χπαξμεο 
ιηγφηεξσλ απφ 10, φρη φκσο θάησ απφ 5 σκαηείσλ,  θαη ε νηθεία αζιεηηθή 
Οκνζπνλδία ηε ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, κπνξεί θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο Οκνζπνλδίαο λα ζπζηαζεί 
αζιεηηθή Έλσζε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. Με φκνηα 
απφθαζε κπνξεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε αζιεηηθήο 
Έλσζεο πνπ λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. 
 
6. Γηα ηελ ίδξπζε αζιεηηθήο Έλσζεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ζπζηαηηθήο 
πλέιεπζεο χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ∆.. ησλ ελδηαθεξφκελσλ σκαηείσλ.  
 
7. Η εγγξαθή κέινπο ζε αζιεηηθή Έλσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 
πκβνπιίνπ θαη ε δηαγξαθή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο ηεο πλέιεπζεο, ε νπνία 
ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ κειψλ ηεο. 
 

  
Άξζξν 14 

Κσιχκαηα – Πεξηνξηζκνί κειψλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ 
  
1. Δθηφο απφ ηα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 3, ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα πξφζσπα 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ζε επηηξνπέο ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ 
Δλψζεσλ, δελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί ζην Γ.. ή ζε άιιν φξγαλν πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο, φπνηνο θαηά ην ρξφλν πνπ ππνβάιιεη ηελ 
ππνςεθηφηεηά ηνπ είλαη ππάιιεινο αζιεηηθήο Έλσζεο ή Οκνζπνλδίαο ή κέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ άιιεο αζιεηηθήο Έλσζεο ή Οκνζπνλδίαο άιινπ 
αζιήκαηνο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα εθιεγεί ζην Γ.. ή ζε άιιν φξγαλν πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο, θη αλ έρεη εθιεγεί εθπίπηεη, 
εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3, πξφζσπν 
ζην νπνίν έρεη επηβιεζεί νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζηηθφο φξνο ζην πιαίζην πνηληθήο 
πξνδηθαζίαο. 
  
2. Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζιεηηθήο Έλσζεο απαγνξεχεηαη λα εθιεγεί 
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ άιιεο αζιεηηθήο Έλσζεο ηνπ ίδηνπ αζιήκαηνο, 
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εθφζνλ δε, παξά ηελ αλσηέξσ απαγφξεπζε, εθιεγεί, εθπίπηεη απηνδηθαίσο ηνπ 
αμηψκαηνο ζην νπνίν εθιέρζεθε ηειεπηαία. Γηα ηελ έθπησζε ηζρχνπλ φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 3. 
  
3. Τπνςήθηνο γηα λα εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ νξγάλνπ αζιεηηθήο Έλσζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
ππνςεθηφηεηαο λα είλαη κέινο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ πνπ απνηειεί κέινο ηεο 
αζιεηηθήο Έλσζεο κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Η ζπλδξνκή ηεο 
πξνυπφζεζεο απηήο απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, 
πνπ απνηειεί κέινο ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο. 
 
4. Σα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γ ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
θαηνηθία ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεη ε αζιεηηθή Έλσζε. 
  

  
Άξζξν 15 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζιεηηθήο Έλσζεο 
  

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (∆..) ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο εθιέγεηαη γηα ηεηξαεηή 
ζεηεία θαη απνηειείηαη απφ: 
α) πέληε (5) έσο επηά (7) κέιε, αλ ε Έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο δέθα (10) έσο 
ηξηάληα (30) σκαηεία, 
β) επηά (7) έσο ελλέα (9) κέιε, αλ έρεη ζηε δχλακε ηεο ηξηάληα έλα (31) έσο εθαηφ 
(100) σκαηεία, 
γ) ελλέα (9) έσο έληεθα (11) κέιε, αλ έρεη ζηε δχλακή ηεο εθαηφλ έλα (101) ή 
πεξηζζφηεξα σκαηεία. 
δ) εμαηξεηηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13, ην Γ.. ηεο Έλσζεο ζα 
απνηειείηαη απφ 3 έσο 5 κέιε. 
  
2. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην Γ.. ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο δελ 
εμαληιήζεη ηε ζεηεία γηα ηελ νπνία εθιέρζεθε, ην λέν Γ..  πνπ ζα εθιεγεί έρεη 
ζεηεία ίζε κε ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ. 
  
 

Άξζξν 16 
Γεληθέο πλειεχζεηο αζιεηηθψλ Δλψζεσλ 

  
1. ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο ηα Αζιεηηθά σκαηεία πνπ είλαη κέιε ησλ Δλψζεσλ θαη 
δηαζέηνπλ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε. Κάζε σκαηείν κέινο ηεο Έλσζεο 
εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ ηαθηηθφ εθπξφζσπν, γηα ηνλ νπνίν 
ππάξρεη θαη αλαπιεξσκαηηθφο. Σαθηηθφο εθπξφζσπνο κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπφο ηνπ ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ωο αλαπιεξσκαηηθφο 
εθπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ σκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. 
Οη εθπξφζσπνη ηνπ σκαηείνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηνχ. Σα αλσηέξσ 
πξφζσπα εθπξνζσπνχλ  κφλν ην σκαηείν ηνπο θαη απαγνξεχεηαη λα εθπξνζσπνχλ 
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άιιν σκαηείν. Κάζε σκαηείν ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κηα κφλν ςήθν ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε. 
  
2. Οη αξραηξεζίεο γηα ηα φξγαλα ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο δηεμάγνληαη απφ  εθνξεπηηθή 
επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε. Σεο εθνξεπηηθήο 
επηηξνπήο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ δελ 
επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνχλ αξραηξεζίεο. Σα ινηπά κέιε εθιέγνληαη απφ ην ζψκα 
ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη, κε αίηεζε 
ηεο Έλσζεο, Πξσηνδίθεο ή Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηεο 
Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, απφ ην φξγαλν πνπ δηεπζχλεη ην Πξσηνδηθείν 
ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο έδξαο ηεο Έλσζεο.   
 
3. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θάζε Αζιεηηθφ 
σκαηείν εθφζνλ ζην πξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκεξνινγηαθφ έηνο δελ είρε 
ζπκκεηνρή ζε αγψλεο κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα ή 
κε είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα νκαδηθά κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο 
ζην αληίζηνηρν άζιεκα. Η ζπκκεηνρή απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα θχιια αγψλσλ πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθεία Έλσζε ή Οκνζπνλδία ή δηεζλψλ 
αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Αζιεηηθά σκαηεία θαη δηεμάγνληαη κε ηελ έγθξηζε 
ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. Η δηαπηζησηηθή πξάμε γηα ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ εθδίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο πξν πέληε (5) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
αζιεηηθήο Έλσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε Αζιεηηθφ 
σκαηείν ζε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο θαηά παξάβαζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα 
πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθπίπηνπλ ηνπ αμηψκαηνο ηνπο θαηά 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
4. Καηά ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ ζηηο αζιεηηθέο Δλψζεηο επηβάιιεηαη ε 
απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ, απαγνξεπνκέλεο ηεο δηα 
πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο. 
 
 

Άξζξν 17 
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή - Βηβιία 

  
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα 
ηηο αζιεηηθέο Δλψζεηο. Η αζιεηηθή Έλσζε δελ ηεξεί κεηξψν αζιεηψλ θαη 
πξνπνλεηψλ. 
 
 

Άξζξν 18 
Γηθαηψκαηα - Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ Δλψζεσλ 

  
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ θάζε αζιεηηθήο Έλσζεο. 
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2. Η αζιεηηθή Έλσζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ηνπο εηδηθνχο Καλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο κε ηνπο νπνίνπο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε 
ηνπ αζιήκαηνο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ ε νηθεία 
Οκνζπνλδία κπνξεί λα άξεη ηελ επηρνξήγεζε ηεο Έλσζεο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ή λα ηελ πεξηνξίζεη κέρξη ηε ζπκκφξθσζή ηεο. 
  
 

Άξζξν 19 
Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε 

  
1. Η αζιεηηθή Έλσζε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο. 
Η εηδηθή απηή αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ππφ ηηο παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο: 
α) Να έρεη ζηε δχλακή ηεο ηνπιάρηζηνλ 10 κέιε – σκαηεία πνπ δηαζέηνπλ εηδηθή 
αζιεηηθή αλαγλψξηζε ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13, ηνπιάρηζηνλ 5, 
β) ην θαηαζηαηηθφ ηεο λα  είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη 
ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο νηθείαο 
Οκνζπνλδίαο, 
γ) λα εγγξαθεί ζηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία  
  
2. Η απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη φηαλ ζπληξέρεη κία 
απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : 
α) αλ ε αζιεηηθή Έλσζε έρεη ιηγφηεξα απφ 10 κέιε ή απφ 5 θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 
5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο, 
β) χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, γηα 
παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εηδηθνχο 
θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, 
γ) αλ ε  Έλσζε δελ επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη 
ζην θαηαζηαηηθφ ηεο ή ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο νπνίαο είλαη κέινο, ή δελ ηεξεί ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο λφκνπ βηβιία. 
 
3. Δλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη δελ δηαζέηνπλ 
εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε, δχλαληαη λα ηε ιάβνπλ εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ παξφληνο, εθφζνλ δηαζέηνπλ θαηά ην ρξφλν ειέγρνπ ηνπιάρηζηνλ 10 σκαηεία – 
κέιε κε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ή ηνπιάρηζηνλ 5 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο. 
  
4. Απαγνξεχεηαη ε πάζεο θχζεσο επηρνξήγεζε Δλψζεσλ πνπ δελ έρνπλ εηδηθή 
αζιεηηθή αλαγλψξηζε.  
 
  

Άξζξν 20 
Γηάιπζε αζιεηηθήο Έλσζεο 
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1. Πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ εθνχζηαο δηάιπζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Πνι.Γ., 
δηθαζηεξίνπ, κπνξεί λα δηαιπζεί ε αζιεηηθή Έλσζε αλ ην δεηήζεη ε δηνίθεζή ηεο ή 
ηα ηξία ηέηαξηα ησλ κειψλ ηεο ή ε  νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία δηνίθεζή ηνπ ή ν 
Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ  αλ: 
α) κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο θάησ απφ απηφλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο , 
β) απφ ηε καθξφρξνλε αδξάλεηα ή απφ ηελ απνπζία αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ζπλάγεηαη φηη ν ζθνπφο ηεο έρεη εγθαηαιεηθζεί ή είλαη αλέθηθηνο, 
γ) επηδηψθεη ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο ή 
αλ ν ζθνπφο ηεο αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη 
δ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

  
2) Η εθθαζάξηζε ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 72  έσο 
76 ηνπ ΑΚ. 
  
3. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο αζιεηηθήο Έλσζεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ δσξεέο, ρνξεγίεο, παξαρσξήζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο 
θαη παξνρέο θάζε θχζεσο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, πεξηέξρνληαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη δηαηίζεληαη γηα 
ηελ εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αζιεηηζκνχ. 

  
  

Άξζξν 21 
Δθπξφζσπνο αζιεηηθψλ Δλψζεσλ 

  
Οη Δλψζεηο, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο 
Οκνζπνλδίαο, εθιέγνπλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο έλαλ εθπξφζσπν, ν νπνίνο ζα 
κεηέρεη σο κέινο ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο. Σν πξφζσπν απηφ δελ ζα κπνξεί λα έρεη 
παξάιιεια ηελ  ηδηφηεηα νπνηνπδήπνηε εθηειεζηηθνχ κέινπο ζε Γ.. 
αζιεηηθήο Έλσζεο. 
 
  

  
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 
  

Άξζξν 22 
Έλλνηα – θνπφο - χζηαζε Οκνζπνλδηψλ 

  
1. Αζιεηηθή Οκνζπνλδία είλαη ε αλψηαηε, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νξγάλσζε 
Αζιεηηθψλ σκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα. Ιδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 12 παξ. 1 
θαη 16 παξ. 9 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε 
θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγεί ζε εζληθφ επίπεδν.  
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2. Γηα θάζε άζιεκα  επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε κηαο κφλν Οκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα. 
Η Οκνζπνλδία εθπξνζσπεί ην άζιεκα δηεζλψο, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο 
Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο νηθείαο δηεζλνχο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο 
θαη έρεη ηελ επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζ’ απηήλ.  Οη 
θιάδνη θαη νη θαηεγνξίεο ηνπ αζιήκαηνο πνπ αζθνχληαη θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Οκνζπνλδίαο. 

  
 

Άξζξν 23 
χζηαζε - Μέιε 

   
1. Γηα ηε ζχζηαζε Οκνζπνλδίαο απαηηνχληαη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ 
είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλή πέληε ηνπιάρηζηνλ αζιεηηθψλ 
Δλψζεσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα, ηα νπνία επηδεηθλχνπλ αγσληζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 
  
2. Μέιε ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο είλαη Αζιεηηθά σκαηεία θαη  Δλψζεηο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. Αλ ζε έλα έηνο απφ ηελ εγγξαθή 
ηνπο δελ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ησλ άξζξσλ 10 θαη 19 
ηνπ παξφληνο, ηφηε απηά δηαγξάθνληαη απηνδηθαίσο απφ ηε δχλακε ηεο Οκνζπνλδίαο. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο απνηειεί ε 
αζιεηηθή αλαγλψξηζε λα κελ έρεη αλαθιεζεί, νχηε λα έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηεο. Γηα ηελ 
εγγξαθή κέινπο απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη γηα ηε δηαγξαθή 
ε Γεληθή ηεο πλέιεπζε. Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ησλ κειψλ ζε ηαθηηθά, δφθηκα, 
ή πάξεδξα κέιε, ή άιιεο παξφκνηεο. 

 
  

Άξζξν 24 
Κσιχκαηα - Πεξηνξηζκνί 

  
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη 
ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο φξγαλα ησλ  
αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ. 
  
                

Άξζξν 25 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή Οκνζπνλδίαο 

  
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (∆..) ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο εθιέγεηαη γηα 
ηεηξαεηή ζεηεία. Οη αξραηξεζίεο γίλνληαη ππνρξεσηηθά θάζε θνξά εληφο ηνπ έηνπο 
δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε 
εθινγή θαλελφο πξνζψπνπ ζε ζέζε Πξνεδξείνπ ή σο εθηειεζηηθφ κέινο ζε Γ.. 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα 
ζπλερφκελεο εθινγέο ή αλ νη δχν ζεηείεο ήηαλ πιήξεηο ή κε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο σο ζέζεηο Πξνεδξείνπ ζεσξνχληαη κφλνλ απηέο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ν δε αλσηέξσ πεξηνξηζκφο ηζρχεη 
αλεμάξηεηα εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ή άιιε ζέζε εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ζηηο 
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νπνίεο ζπλνιηθά δελ επηηξέπεηαη ε ζήηεπζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο. Ο 
πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη αλ πξφθεηηαη γηα Οκνζπνλδίεο κε ιηγφηεξα απφ εθαηφ 
(100) σκαηεία – κέιε.  Όζα πξφζσπα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην παξαπάλσ φξην θαηά 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ δηθαηνχληαη κία αθφκε εθινγή ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο. 
 
2. Σν Γ.. ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο απνηειείηαη: 
α) απφ πέληε (5) έσο ελλέα (9) κέιε, αλ ε Οκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο είθνζη 
(20) κέρξη εθαηφ (100) σκαηεία, 
β) απφ ελλέα (9) έσο έληεθα (11) κέιε, αλ ε Οκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακή ηεο εθαηφ 
(100) έσο ηξηαθφζηα (300) σκαηεία, 
γ) απφ έληεθα (11) έσο δεθαπέληε (15) κέιε, αλ ε Οκνζπνλδία έρεη ζηε δχλακε ηεο 
ηξηαθφζηα (300) ή πεξηζζφηεξα σκαηεία. 
Γελ κπνξεί λα είλαη κέιε ηνπ Γ.. ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ 
εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο.  
  
3. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, κεηά 
ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ ∆.  θαη ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα δελ επεξεάδεη ηελ 
αξηζκεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή 
πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. 
  
4. ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Οκνζπνλδηψλ αζιεκάησλ γηα ηα νπνία δηεμάγνληαη 
επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα ζπκκεηέρνπλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαινχκελνη ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο, νη εθπξφζσπνη ηνπ νηθείνπ πλδέζκνπ ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ, ηεο 
νηθείαο Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ θαη ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο ή ζπλδέζκνπ 
πξνπνλεηψλ. 
 
5. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ επηηξέπεηαη λα γίλνληαη θαη 
κε ηειεδηάζθεςε. 
 
6. Κάζε κέινο Γ.. αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη θάζε ρξφλν, 
δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο απηνχ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ αλειίθσλ 
ηέθλσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί πφζελ έζρεο. 
Σελ ππνρξέσζε απηή έρεη θαη γηα ηξία (5) έηε κεηά ηελ απψιεηα, γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, ηεο ηδηφηεηάο ηνπ απηήο. 
  
7. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο πεξί Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 
εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο.  
 
 

Άξζξν 26 
Δηδηθφο ζπλεξγάηεο Οκνζπνλδίαο 

  
1. Κάζε Οκνζπνλδία πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ ηξηαθφζηα (300) Αζιεηηθά 
σκαηεία -  κέιε δηθαηνχηαη, εθηηκψληαο ηηο αλάγθεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 
πξννπηηθή ηεο, λα πξνζιακβάλεη έλα θαη κφλν εηδηθφ ζπλεξγάηε. 
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2. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο κέρξη ηεζζάξσλ (4) εηψλ, πνπ επηηξέπεηαη λα αλαλεψλεηαη ή λα 
παξαηείλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε θνξά. Η πξφζιεςε γίλεηαη κε απφθαζε 
ηνπ Γ... Ωο εηδηθφο ζπλεξγάηεο επηιέγεηαη πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο πνπ 
έρεη δηαθξηζεί ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, θαηά πξνηίκεζε, ή ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ή 
επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαηέρεη πηπρίν ή δίπισκα αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο 
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ 
ηίηιν ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ή έρεη εκπεηξία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 
εηψλ ζε αζιεηηθά ζέκαηα θαη γλσξίδεη άξηζηα δχν (2)  μέλεο γιψζζεο θξαηψλ – 
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή κία γιψζζα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη κία ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ξσζηθήο ή αξαβηθήο. Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο 
ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε θαη γεληθά θάζε παξνρή ζε απηφλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ... 
ζε θάζε φκσο πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ ιακβάλεη ν 
Γεληθφο Γηεπζπληήο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνπξγείνπ, έγγακνο κε δχν ηέθλα θαη κε 
εηθνζαεηή πξνυπεξεζία. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζπκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο 
κε ηελ Οκνζπνλδία θαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε, γηα λα είλαη έγθπξε, απαηηείηαη λα 
θαηαηεζεί θαη λα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
(Γ.Ο.Τ.). 
  
3. Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.., κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
ελδεηθηηθά θαη ηηο παξαθάησ : 
α) κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. 
β) θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γ.. ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Οκνζπνλδίαο. 
γ) θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γ.. ηα ζρέδηα ησλ Καλνληζκψλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 
 
  

Άξζξν 27 
πλειεχζεηο - Αξραηξεζίεο - Οξγαλα 

   
1. Οη αξραηξεζίεο γηα ηα φξγαλα ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ δηεμάγνληαη απφ 
ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή. Σεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο 
αληηπξφζσπνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνχλ 
αξραηξεζίεο. Σα ινηπά κέιε εθιέγνληαη απφ ην ζψκα ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. 
   
2. Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη, κε αίηεζε ηεο Οκνζπνλδίαο, Πξσηνδίθεο ή 
Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο 
Γηθαηνζχλεο, απφ ην φξγαλν πνπ δηεπζχλεη ην Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο ηεο έδξαο ηεο Οκνζπνλδίαον. 
 
3. Με ην θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο  αξραηξεζίεο, 
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο 
Γεληθέο πλειεχζεηο, ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ ζε απηέο, ηα φξγαλα ηεο 
Οκνζπνλδίαο, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 
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Οκνζπνλδίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ αζιεηηθψλ 
Οκνζπνλδηψλ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρεη θάπνην 
απφ ηα θσιχκαηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 14 ηνπ παξφληνο.  
   
4. ε αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο  δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο έρνπλ κφλν 
αληηπξφζσπνη ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ην παξφληα λφκν. Κάζε 
σκαηείν κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε έλαλ (1) 
κφλν αληηπξφζσπν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
σκαηείνπ. Ωο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ σκαηείνπ πνπ έρεη απνθηήζεη 
θαηά ην ρξφλν ηνπ νξηζκνχ ηνπ ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε 
αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν σκαηείν θαη λα ςεθίδεη κφλν γη 
απηφ. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ςήθνο κε εμνπζηνδφηεζε. Κάζε σκαηείν κέινο ηεο 
Οκνζπνλδίαο δηαζέηεη κηα κφλν ςήθν ζηε Γεληθή πλέιεπζε.  
   
5. Πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε Γεληθή πλέιεπζε αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο 
έλα Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη λα δηαζέηεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο ζην πξνεγνχκελν 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκεξνινγηαθφ έηνο, κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ, ζπλνιηθά, 
αζιεηέο γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα, ή κε είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ, ζπλνιηθά, αζιεηέο 
γηα ηα νκαδηθά, κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν αζιήκαηνο. Η 
ζπκκεηνρή απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά απφ επίζεκα θχιια αγψλσλ πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία, ή απφ ππεξθείκελεο αζιεηηθέο 
νξγαλψζεηο, κε ηελ έγθξηζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. 
   
6. ε αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο πνπ αξηζκνχλ πάλσ απφ ρίιηα (1000) 
εηδηθά  αλαγλσξηζκέλα σκαηεία, δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ 
Οκνζπνλδηψλ απηψλ έρνπλ είηε αληηπξφζσπνη ησλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ 
Αζιεηηθψλ σκαηείσλ σο αλσηέξσ είηε αληηπξφζσπνη ησλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ 
αζιεηηθψλ Δλψζεσλ ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηνλ παξφληα λφκν. ε 
πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ςεθίδνπλ αληηπξφζσπνη Δλψζεσλ, 
δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Οκνζπνλδηψλ έρνπλ αληηπξφζσπνη 
ησλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη κέιε ησλ 
σκαηείσλ-κειψλ ηνπο. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο πξνθχπηεη κε βεβαίσζε ηνπ 
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 
ε πεξίπησζε ςεπδνχο ή πιαζηήο βεβαίσζεο επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα, ελψ ν πξνζθνκίζαο απηήλ θαζψο θαη νη 
ζπκπξάμαληεο θαη νη θάζε είδνπο εζηθνί  απηνπξγνί, ζπκκέηνρνη ή ζπλεξγνί 
ηηκσξνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ παξφληνο. Κάζε εηδηθά 
αλαγλσξηζκέλε αζιεηηθή Έλσζε κε Γεληθή πλέιεπζε θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 16 δηεμάγεη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ζα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο, κε δηθαίσκα ςήθνπ, 
ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ ηεο 
Οκνζπνλδίαο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα 
ςήθνπ ζηηο σο άλσ Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Δλψζεσλ εθιέγνληαη θαη νη 
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αληηπξφζσπνη εθιέθηνξεο εθάζηεο Έλσζεο κε πνζνζηηαία αλαινγία, αλά δέθα (10) 
ζσκαηεία έλαο (1) αληηπξφζσπνο κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ. Δάλ θαηά ηνλ 
πξναλαθεξφκελν ππνινγηζκφ απνκέλνπλ πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5) σκαηεία, 
εθιέγεηαη άιινο έλαο αληηπξφζσπνο εθιέθηνξαο. Οη ππνςήθηνη θαηαρσξνχληαη ζε 
έλα εληαίν ςεθνδέιηην θαη ην δηθαίσκα ζηαπξνδνζίαο είλαη κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
εθιεγνκέλσλ εθάζηεο Έλσζεο, ν νπνίνο θαη αλαγξάθεηαη ζε θάζε ςεθνδέιηην. 
Γηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ πνπ νξίδνπλ πξνλνκηαθφ 
θαζεζηψο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη γηα ηδξχηξηεο Δλψζεηο 
ή γηα επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ή γηα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα, 
είλαη άθπξεο θαη αλίζρπξεο. 
   
7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο πλειεχζεηο ηεο 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. 
   
8. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θαηαζηαηηθφ αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο πξνβιέπεη 
φηη νη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε βάζε ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ, ε δηαδηθαζία εθινγήο 
ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. νξίδεηαη σο εμήο: ν πξψηνο ζε ςήθνπο ζπλδπαζκφο 
κε πνζνζηφ κέρξη 50 % εθιέγεη αξηζκφ κειψλ ζε πνζνζηφ 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50 % εθιέγεη αξηζκφ κειψλ ζε 
πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70 %) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπ Γ.., ν δε 
ππφινηπνο αξηζκφο κειψλ ηνπ Γ.. εθιέγεηαη αλαινγηθά απφ ηνπο άιινπο 
ζπλδπαζκνχο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο ζπγθεληξψλεη 
αξηζκφ ςήθσλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10 %) επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαλέλαο 
ζπλδπαζκφο πιελ εθείλνπ πνπ πιεηνςήθεζε δελ ζπγθεληξψλεη ην πξναλαθεξφκελν 
πνζνζηφ ςήθσλ (10%), ν πιεηνςεθήζαο ζπλδπαζκφο εθιέγεη ην ζχλνιν ησλ κειψλ 
ηνπ Γ.. ε φζα θαηαζηαηηθά αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ πξνβιέπεηαη ζχζηεκα απιήο 
αλαινγηθήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ.., δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα 
ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  
 
[Σημ. Η παπαπάνω διάηαξη αθοπά ζηιρ Ομοζπονδίερ ζηιρ απσαιπεζίερ ηων οποίων 
ζςμμεηέσοςν Αθλ. Σωμαηεία και όσι Αθληηικέρ Ενώζειρ. Για ηη δεύηεπη 
πεπίπηωζη («ηπιηοβάθμιερ» Ομοζπονδίερ) η ζσεηική πύθμιζη θα οπιζηικοποιηθεί 
μεηά από ηην ολοκλήπωζη ηος διαλόγος πος θα λάβει σώπα ζηο πλαίζιο ηηρ 
διαβούλεςζηρ] 
   
9. ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνχληαη αζιήκαηα ζηα νπνία 
ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο θαη ησλ δχν θχισλ, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφ 
(20%) απφ ηνλ αξηζκφ ηνλ εθιεγνκέλσλ κειψλ ηνπ Γ.. απηψλ, θαηαιακβάλνπλ 
ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ 
ππνςεθίσλ θάζε θχινπ είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ 
θαηά ην πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) εθιεγνκέλσλ. 
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10. Καηά ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ ζηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο πνπ δηέπνληαη απφ 
ηνλ παξφληα λφκν επηβάιιεηαη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ ερφλησλ δηθαίσκα 
ςήθνπ, απαγνξεπνκέλεο ηεο δηα πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο. 
  
11. Η θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπκκεηνρή ζηηο 
αξραηξεζίεο αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ σκαηείσλ ή Δλψζεσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ 
εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ή ηελ απαξαίηεηε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, απνηειεί 
ιφγν έθπησζεο απφ ην αμίσκά ηνπο ησλ κειψλ ηνπ Γ. ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ 
απνδέρζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Δθαξκφδεηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, αλάινγα,  ε 
δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Σα αλσηέξσ ππαίηηα κέιε 
ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ή 
Δλψζεσλ πνπ κε δφιν ή βαξηά ακέιεηα κεηείραλ ζηηο αξραηξεζίεο, ρσξίο λα ην 
δηθαηνχληαη, ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, επηπιένλ 
ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   

 
 

Άξζξν 28 
Βηβιία 

  
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα 
βηβιία πνπ ππνρξεσηηθά ηεξεί θάζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία. Δπηπιένλ ηεξεί βηβιία Γ΄ 
θαηεγνξίαο, βηβιίν δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ ηεο νξγάλσλ θαη 
πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ. 
 
2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη λα νξίδνληαη θαη άιια βηβιία, εθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα 
ζηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηήξεζήο ηνπο. 
 
                                                                                                    

Άξζξν 29 
Τπνρξεψζεηο - Γηθαηψκαηα 

 
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ θάζε αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. 
  
2. Η κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 
απνθάζεσλ ησλ Οκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο ηζρχεη, 
ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζήο ηνπο. Η 
δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλάθιεζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ.   
   
3. Αλ κία αζιεηηθή Οκνζπνλδία κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ αλάθιεζε πξνβεί 
ζηελ αλσηέξσ ελαξκφληζε, κπνξεί,  κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ ΓΓΑ, λα αξζεί ε αλσηέξσ αλάθιεζε ηεο 
αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο.  
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4. Δθηφο απφ ηελ αλάθιεζε ηεο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, ε παξάιεηςε ηεο 
ππνρξέσζεο ελαξκφληζεο ηνπ  θαηαζηαηηθνχ  ή ησλ Καλνληζκψλ ζπλεπάγεηαη γηα  ηα 
κέιε ησλ Γ.. ησλ Οκνζπνλδηψλ πνπ παξέιεηςαλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή ηελ 
απηνδίθαηε έθπησζε απφ ην αμίσκα πνπ θαηέρνπλ. Η δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο 
έθπησζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
έθζεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο ΓΓΑ.  
 
5. Οη παξαπάλσ παξάγξαθνη 2 έσο θαη 4 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηα Αζιεηηθά 
σκαηεία θαη ηηο αζιεηηθέο Δλψζεηο. 
   
6. Γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλάθιεζε ηεο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο θαηά ηα  
πξναλαθεξφκελα, κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Α. πνπ αλαθάιεζε ηελ αζιεηηθή 
αλαγλψξηζε, αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο γηα ηελ παξνρή 
θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη ινηπψλ θξαηηθψλ παξνρψλ, δηεπθνιχλζεσλ θαη 
θηλήηξσλ γηα ηνπο αζιεηηθνχο θνξείο πνπ ζηεξήζεθαλ ηελ εηδηθή αζιεηηθή 
αλαγλψξηζε θαη γηα ηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο πνπ ππάγνληαη ζ’ απηνχο.  Η άξζε 
ηεο αλαζηνιήο ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπληειείηαη  κε ηελ ηπρφλ 
άξζε ηεο αλάθιεζεο ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, κε ηελ απφθαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο .  
  
7. Γελ επηηξέπεηαη ε έθηαθηε επηρνξήγεζε αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο πνπ δηεθδίθεζε 
θαη αλέιαβε ηε δηνξγάλσζε ζηελ Διιάδα επξσπατθνχ ή παγθφζκηνπ πξσηαζιήκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή δηεζλψλ αγψλσλ κε κεγάιε γεληθά ζεκαζία θαη δηεζλή 
εκβέιεηα, ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ. 
 
8. Η αζιεηηθή Οκνζπνλδία ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψλεη ζηνπο Καλνληζκνχο ηεο 
ηνπο Καλνληζκνχο ηεο WADA θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηε θαξκαθνδηέγεξζε. 
  
9. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή 
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ζε δηεζλείο αγψλεο ή αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ζην εμσηεξηθφ, 
θαη εθφζνλ ε ζρεηηθή δαπάλε θαιχπηεηαη απφ θξαηηθή επηρνξήγεζε, ππνβάιιεηαη, 
είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε κεηάβαζε, ζηε Γ.Γ.Α. αίηεζε πξνο έγθξηζε 
κεηάβαζεο, ε νπνία αλαθέξεη: 
α) ηνλ ηφπν, ην ρξφλν θαη ην ζθνπφ ηεο κεηάβαζεο, 
β) ηα πιήξε ζηνηρεία θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαβνχλ θαη 
γ) ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη επί Αζιεηηθψλ 
σκαηείσλ, Δλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ.  
  
10. Ύζηεξα απφ αίηεζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη 
έγθξηζε γηα ηε κεηάθιεζε ζηε ρψξα αιινδαπψλ αζιεηηθψλ απνζηνιψλ ή 
κεκνλσκέλσλ αζιεηψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε είδνπο δηεζλείο αγψλεο ή 
δηεζλείο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο. Η έγθξηζε κεηάβαζεο ή κεηάθιεζεο ρνξεγείηαη 
πξνθεηκέλνπ πεξί Αζιεηηθψλ σκαηείσλ απφ ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, κε 
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εμαίξεζε ηα Αζιεηηθά σκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζε πξσηαζιήκαηα εζληθψλ 
θαηεγνξηψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, ζηα νπνία ε έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Γ.Α. 
Απφ ηε Γ.Γ.Α. επίζεο ρνξεγείηαη ε αλσηέξσ έγθξηζε ζηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, 
Δλψζεηο ή Α.Α.Δ. 
  
11. Οη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο παξεκθεξψλ αζιεκάησλ, Οιπκπηαθψλ θαη κε, πνπ 
αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηφο ηνπο ή ιφγσ 
έιιεηςεο ή κείσζεο ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ ρνξήγεζε ή δηαηήξεζε ηεο 
εηδηθήο  αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αξηζκνχ κειψλ αδπλαηνχλ λα ιάβνπλ ή δηαηεξήζνπλ 
απηήλ, κπνξνχλ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ λα 
ζπγρσλεχνληαη ζε κηα λέα αζιεηηθή Οκνζπνλδία, ζηελ νπνία ρνξεγείηαη ε εηδηθή 
αζιεηηθή αλαγλψξηζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 33 
ηνπ παξφληνο, αλαιφγσο εθαξκνδφκελσλ. 
  
12. Η επηινγή πξνπνλεηψλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ γίλεηαη απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο 
Οκνζπνλδίεο κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ζηελ νπνία 
θαζνξίδνληαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα 
θξηηήξηα ηεο επηινγήο θαη ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο απηψλ.  
 
13. ε θάζε απνζηνιή εζληθψλ νκάδσλ εμαζθαιίδεηαη απφ πξηλ ε παξνπζία ηαηξνχ 
ζηνλ ηφπν ηεο ζρεηηθήο δηνξγάλσζεο θαη ηεο ελ γέλεη παξακνλήο ηεο νκάδαο, ν 
νπνίνο  ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο αζιεηέο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
απνζηνιήο.  
 
14. ε πεξηπηψζεηο δηεθδίθεζεο ή θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ αζιεηηθψλ 
δηνξγαλψζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ή άιια 
λνκηθά πξνζσπα, κε απηνηειή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, γηα ηε δηεθδίθεζε ή ηε 
δηεμαγσγή ηνπο, νη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 
νιφθιεξνλ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο Δπηηξνπέο ή λνκηθά πξφζσπα γηα φιεο ηνπο ηηο 
ππνρξεψζεηο, αθφκε θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε θαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηνπο.  
 
15. Όπνπ απφ ην λφκν ή απφ δηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ ή Καλνληζκψλ Γηεζλψλ 
Οκνζπνλδηψλ πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία Δπηηξνπψλ Γενληνινγίαο,  
νη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο απηέο ηηο 
δηαηάμεηο, ζπγθξνηψληαο ηέηνηεο Δπηηξνπέο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα δηέπεηαη απφ 
ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο θαη, ζπκπιεξσκαηηθψο,  απφ 
φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πεηζαξρηθψλ θαη 
δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, αλαιφγσο εθαξκνδνκέλσλ. Η παξαβίαζε ηεο παξνχζαο 
δηάηαμεο ζπλεπάγεηαη γηα ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ηηο ίδηεο θπξψζεηο κε ηε κε 
ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 
  
 

Άξζξν  30 
Καλνληζκνί 
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1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 
νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ αζιήκαηνο ή ησλ αζιεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 
αζιεηηθή Οκνζπνλδία, ηηο ζρέζεηο αζιεηψλ θαη Αζιεηηθψλ σκαηείσλ, φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, ξπζκίδνληαη  κε γεληθνχο ή 
εηδηθνχο Καλνληζκνχο πνπ ςεθίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ θάζε αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ παξαπάλσ Καλνληζκψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη νη Καλνληζκνί ησλ δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ. Η ηήξεζε ησλ 
θαλφλσλ απηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο αζιεηέο θαη γηα ηα Αζιεηηθά σκαηεία 
πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. 
  
2. Οη Καλνληζκνί θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο θαηαξηίδνληαη απφ ηηο Οκνζπνλδίεο θαη 
ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ 
εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο θαη ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αγσληζηηθή 
πεξίνδν. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο δηελεξγείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ 
(3) κελψλ. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαλνληζκνχ δηαπηζησζεί φηη ξπζκίζεηο 
απηνχ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ ή λα ελαξκνληζηνχλ κε 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή άιισλ λφκσλ, ν Καλνληζκφο αλαπέκπεηαη ζηελ νηθεία 
Οκνζπνλδία πξνο ζπκκφξθσζε. Αλ ε Οκνζπνλδία δελ ζπκκνξθσζεί κέζα ζε δχν (2) 
κήλεο απφ ηελ αλαπνκπή, ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο απνθαζίδεη ηελ 
αλαζηνιή ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηξεηο (3) κήλεο, κεηά δε 
ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαζηνιήο, αλ θαη πάιη ε Οκνζπνλδία δελ 
ζπκκνξθσζεί,  αλαθαιείηαη ε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζή ηεο.  Μεηά ηελ παξέιεπζε 
ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηνπ Καλνληζκνχ θαη εθφζνλ δελ 
αλαπεκθζεί απηφο ζεσξείηαη φηη έρεη λφκηκα εθδνζεί. 
 
 

Άξζξν 31 
Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο 

 
1. Κάζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία ξπζκίδεη κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ή κε Καλνληζκνχο 
ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα ζέκαηα 
νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, δηάξζξσζεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο. 
 
2. Οη πξνζιήςεηο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ Οκνζπνλδηψλ, κε εμαίξεζε 
ηνπο πξνπνλεηέο, ηνπο γπκλαζηέο, ηνπο ηερληθνχο ζπκβνχινπο, ηνπο δηθεγφξνπο, ηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο θξνληηζηέο, ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ηνπο γηαηξνχο 
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α΄, Β΄ θαη 
Γ΄ ηνπ λ. 2190/1994, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Δμαηξνχληαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νη Οκνζπνλδίεο πνπ ηα ηδία έζνδά ηνπο μεπεξλνχλ ην 50% 
ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.  
 
3. Τπάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ σο ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ αζιεηηθψλ Οµνζπνλδηψλ 
θαη ησλ Δλψζεψλ ηνπο πνπ δηαζέηνπλ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε θαη πιενλάδνπλ 
επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, λα µεηαθέξνληαη ζε άιιε Οµνζπνλδία πνπ 
δηαζέηεη εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ή ζε αζιεηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ 
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ηε Γ.Γ.Α., εθφζνλ έρνπλ λνµηθή µνξθή λνµηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σν 
∆.. ηεο Οµνζπνλδίαο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ζηε Γ.Γ.Α. ηα ζηνηρεία ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πιενλάδνπλ θαη αηηνχληαη ηε µεηάηαμε. Η Γ.Γ.Α. 
εξεπλά πνηνη θνξείο έρνπλ αλάγθε ηνπο πιενλάδνληεο ππαιιήινπο ηνπ πξνζσπηθνχ 
θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηα δηνηθεηηθά ζπµβνχιηα ησλ θνξέσλ απηψλ λα δηαηππψζνπλ 
ηε γλψµε ηνπο, µέζα ζε νξηζµέλε πξνζεζµία, πνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη µηθξφηεξε 
ησλ δεθαπέληε (15) εµεξψλ. ε πεξίπησζε δηαηχπσζεο ζεηηθήο γλψµεο, ε µεηαθνξά 
γίλεηαη µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Αλ ε γλψµε είλαη 
αξλεηηθή ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε νξηζζείζα πξνζεζµία, απνθαζίδεη γηα ηε 
µεηαθνξά ή µε µε πιήξσο αηηηνινγεµέλε απφθαζή ηνπ ν αξµφδηνο γηα ηνλ 
αζιεηηζµφ Τπνπξγφο. Σν µεηαθεξφµελν πξνζσπηθφ πνπ θαηαηάζζεηαη ζε θελέο 
ζέζεηο απνιαµβάλεη φια ηα δηθαηψµαηα θαη ππέρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ππνδνρήο ζηνλ νπνίν µεηαθέξεηαη. 
 

 
Άξζξν 32 

Γηάιπζε Οκνζπνλδίαο 
 

1. Πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ εθνχζηαο δηάιπζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Πνι.Γ., 
δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ε αζιεηηθή Οκνζπνλδία αλ ην δεηήζεη ε δηνίθεζή 
ηεο ή ηα ηξία ηέηαξηα ησλ κειψλ ηεο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο  Αζιεηηζκνχ,  αλ: 
α) απφ ηε καθξφρξνλε αδξάλεηα ή απφ ηελ απνπζία αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ζπλάγεηαη φηη ν ζθνπφο ηεο έρεη εγθαηαιεηθζεί ή είλαη αλέθηθηνο, 
β) επηδηψθεη ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο ή 
αλ ν ζθνπφο ηεο αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη 
γ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 
  
2. Γηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο επέξρεηαη απηνδηθαίσο αλ ηα κέιε απηήο πεξηνξηζζνχλ 
ζε δεθαπέληε (15) θαη θάησ. ηελ  πεξίπησζε απηή ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφο δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα ππάγεη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο 
ηα Αζιεηηθά σκαηεία πνπ δηαζέηνπλ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ζε άιιε 
Οκνζπνλδία πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί θαη θαιιηεξγεί ζπλαθέο άζιεκα, δηαζέηνληαο 
εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε. 
  
3. Γηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο επέξρεηαη απηνδηθαίσο εάλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα 
ηνπ αξηζκνχ ησλ σκαηείσλ κειψλ δελ έρνπλ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο κε 10 
ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα ή κε 20 ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο γηα ηα 
νκαδηθά κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ζην αληίζηνηρν άζιεκα.  

  
3. Η εθθαζάξηζε ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
72  έσο 76 ηνπ ΑΚ. 
  
4. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ δσξεέο, ρνξεγίεο, παξαρσξήζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο, 
επηρνξεγήζεηο θαη παξνρέο θάζε θχζεσο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή απφ θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, πεξηέξρνληαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη 
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δηαηίζεληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
 

  
Άξζξν  33 

Δηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε 
  
1. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ρνξεγείηαη 
ζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία, χζηεξα απφ αίηεζή ηεο, εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε 
εθφζνλ: 
α) ππάξρεη γηα ην άζιεκα ή ηνλ θιάδν αζιήκαηνο πνπ απηή θαιιηεξγεί αληίζηνηρε 
παγθφζκηα αζιεηηθή Οκνζπνλδία, αλαγλσξηζκέλε απφ ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή 
Δπηηξνπή (Γ.Ο.Δ.), είηε ην άζιεκα πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ 
αγψλσλ, είηε φρη, 
β) ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, 
γ) ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνλ παξφληα λφκν. 
  
2. Γηα λα αλαγλσξηζηεί απηνηειήο Οκνζπνλδία αζιήκαηνο, πνπ απνρσξεί απφ ηελ 
Οκνζπνλδία ζηελ νπνία αξρηθά είρε ππαρζεί, απαηηείηαη: 
α) Η χπαξμε αληίζηνηρεο απηνηεινχο παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο, αλαγλσξηζκέλεο απφ 
ηε Γ.Ο.Δ., ζηελ νπνία θαη λα ππάγεηαη δηεζλψο ην άζιεκα ή ν θιάδνο αζιήκαηνο, 
είηε πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, είηε φρη, 
β) ε ιήςε ζρεηηθψλ ζπζηαηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηνπιάρηζηνλ 
είθνζη (20) Αζιεηηθψλ σκαηείσλ πνπ απνρσξνχλ, ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε 
εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ηνπ παξφληνο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σκαηείσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε Οκνζπνλδίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20). Σα 
σκαηεία πνπ δελ απνθάζηζαλ ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ αξρηθή Οκνζπνλδία 
παξακέλνπλ ζηελ ηειεπηαία 
γ) ην θαηαζηαηηθφ ηεο λέαο Οκνζπνλδίαο λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
δ) ε λέα Οκνζπνλδία λα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνλ παξφληα λφκν. 
 
3. Η απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκνδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΓΑ, αλ 
δηαπηζησζεί φηη ε αζιεηηθή Οκνζπνλδία: 
α) παξαιείπεη ηελ ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ Καλνληζκψλ ηεο πξνο ηηο 
δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ απηνχ ή παξαιείπεη λα ηα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, 
β) πάςεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ή λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνλ παξφληα λφκν ή παξαβηάδεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή άιισλ λφκσλ ή ηνπο Καλνληζκνχο ηεο ή παξεκπνδίδεη ηνπο 
ειέγρνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ή άιισλ αξκνδίσλ επνπηηθψλ αξρψλ, 
ή 
γ) δελ επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 
ηεο. 
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Καηά ηα ινηπά, ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο 
ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 
ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ – ΑΘΛΖΣΔ 

 
Άξζξν 34 

Πξνπνλεηήο 
1. Πξνπνλεηήο είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ κε ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 
θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ δηαζέηεη ζρεηηθά κε 
άζιεκα ή αγψληζκα ή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο ή 
αθξαία ηνπξηζηηθή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ 
θαζνδήγεζε, ηελ αχμεζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο θαη ηελ πξφνδν ησλ αζιεηψλ, 
θαζψο θαη φζσλ αζινχληαη ζε πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ ή αζθνχληαη ζε 
γπκλαζηήξηα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, θαη ηαπηφρξνλα δηαθπιάηηεη θαη βειηηψλεη ηελ 
πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ.   
Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή επηηξέπεηαη κφλν ζηνλ θάηνρν άδεηαο, 
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Η απφθαζε ρνξήγεζεο ηεο 
άδεηαο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία, ε νπνία ηεξεί κεηξψν 
πξνπνλεηψλ γηα θάζε  άζιεκα, θαζψο θαη ζηνλ νηθείν ζχλδεζκν ε νκνζπνλδία 
πξνπνλεηψλ. 
 
2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή : 
α) Οη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3919/2011, ζηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ή ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ αίηεζε αλαγγειίαο 
άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ζην άζιεκα πνπ έρνπλ επάξθεηα, ε νπνία 
ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ 
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο νξίδνληαη ζηελ θνηλή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κε αξ. 364/2013 
(ΦΔΚ/Β’/ 18/10-01-2013), φπσο ηζρχεη.  
β) Η άπξαθηε παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ αηηνχληα λα πξνζθχγεη θαηά 
ηεο ηεθκαηξφκελεο ζησπεξήο απφξξηςεο ζηνλ ΓΓΑ. Αλ νχηε ε πξνζθπγή απηή 
απαληεζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
πξνπνλεηή είλαη ειεχζεξε, εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ αίηεζε φια ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο (α).  
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο θαηά ηα αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εθφζνλ 
δελ εθδνζεί απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ ΓΓΑ, ν  δηθαηνχρνο άζθεζεο επαγγέικαηνο 
πξνπνλεηή ιακβάλεη αηνκηθφ αξηζκφ κεηξψνπ θαη θαηαρσξείηαη ζην ειεθηξνληθφ 
αξρείν πξνπνλεηψλ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΑ. Η εγγξαθή θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία 
αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη ζηνλ νηθείν ζχλδεζκν πξνπνλεηψλ.  
 
3. Γηα φζνπο θαηέρνπλ πηπρίν ή δίπισκα αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ πξνπνλεηψλ ηνπ 
εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη θαη γλψκε, γηα ηελ ηζνηηκία, ηεο πεληακεινχο Δπηηξνπήο πνπ 
ιεηηνπξγεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηελ έδξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Η 
Δπηηξνπή απηή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
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Τπνπξγνχ, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηα νπνία ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά 
ππφςε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο θαη απνηειείηαη απφ: 1) έλαλ ππάιιειν ΠΔ 
θπζηθήο αγσγήο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνλ αζιεηηζκφ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
κε φκνηα πξνζφληα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, σο Πξφεδξν 2) έλαλ ππάιιειν ΠΔ θπζηθήο 
αγσγήο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνλ αζιεηηζκφ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε 
φκνηα πξνζφληα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, 3) Έλα (1) κέινο ΓΔΠ ΔΦΑΑ κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, 3) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ πξνπνλεηψλ θαη 4) έλαλ 
επηζηήκνλα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνλ αζιεηηζκφ, πνπ 
πξνηείλεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.   
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο νξίδνληαη νη παζήζεηο θαη νη 
βιάβεο πνπ θσιχνπλ ηε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο πξνπνλεηή. 
 
4. Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία Σκήκαηνο ή θιάδνπ αζιήκαηνο αλ δελ έρεη 
πξνζιεθζεί γηα ην Σκήκα ή ηνλ θιάδν αζιήκαηνο πξνπνλεηήο, θαζψο θαη ε 
νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ άζιεζεο ή αζιεηηθήο αλαςπρήο ή αθξαίαο 
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο ηελ πξφζιεςε πξνπνλεηή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ή εθπαηδεπηή. Δηδηθά ζηα νκαδηθά αζιήκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, είλαη 
ππνρξεσηηθή ε απαζρφιεζε πξνπνλεηή. 
 

5. Κάζε πξνπνλεηήο ή εθπαηδεπηήο ζπκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο κε ηνλ 
αζιεηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε ζχκβαζε πιήξνπο, κεξηθήο 
ή πεξηνδηθήο απαζρφιεζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή παξνρήο αλεμαξηήησλ 
ππεξεζηψλ. Η ζρεηηθή ζχκβαζε, γηα λα είλαη έγθπξε, απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θαη λα 
ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 
 
6. ε θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζην Γεκφζην επηηξέπεηαη λα 
αλαηίζεληαη θαζήθνληα νκνζπνλδηαθνχ πξνπνλεηή ή ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηα 
νιπκπηαθά αζιήκαηα, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ε νπνία εθδίδεηαη 
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. Με ηελ απφθαζε απηή 
θαζνξίδνληαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ, ε πιήξεο ή 
κεξηθή απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληα ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπο, ε δηαηήξεζε ηεο 
κηζζνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ απηψλ, θαζψο επίζεο 
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα αλαθαιείηαη κεξηθά 
ή νιηθά ε αξρηθή απφθαζε. 
 
7. Η άδεηα πξνπνλεηή αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηνπ νηθείνπ 
ζπλδέζκνπ πξνπνλεηψλ, γηα παξαβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα φζνπο ιφγνπο πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ηεο παξ. 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
8. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 
απφ γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο 
πξνπνλεηψλ ή ηνπ ζπλδέζκνπ πξνπνλεηψλ κέζα ζε έλα (1) ρξφλν απφ ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε πξνπνλεηψλ ζε 
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αζιεηηθνχο θνξείο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία, ηα πξνζφληα ησλ πξνπνλεηψλ, ηηο 
πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ησλ πηπρηνχρσλ ηεο Δζληθήο 
Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο, θαζψο θαη ησλ πηπρηνχρσλ ησλ .Δ.Φ.Α.Α. ρσξίο 
εηδηθφηεηα. Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, νη 
πξνυπνζέζεηο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, νη φξνη 
πξφζιεςεο αιινδαπψλ πξνπνλεηψλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ πξνπνλεηψλ θαη αζιεηηθψλ 
ζσκαηείσλ θαη ινηπψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ πνπ απαζρνινχλ πξνπνλεηή, νη 
πξνυπνζέζεηο έθδνζεο δειηίνπ ηαπηφηεηαο πξνπνλεηή, απφ ηελ νκνζπνλδία ή ην 
ζχλδεζκν ησλ πξνπνλεηψλ, νη πεξηνξηζκνί, ηα αζπκβίβαζηα άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή, νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο αζιεηηθνχο 
θνξείο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ ή 
ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα, σο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
φζνπο αζθνχλ ήδε ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 
λφκνπ. 
    
9. Ο πξνπνλεηήο δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ζην νπνίν 
εξγάδεηαη νχηε άιινπ. Ο πξνπνλεηήο κπνξεί λα είλαη αζιεηήο άιινπ αζιήκαηνο 
αθφκε θαη ζε άιιν Αζιεηηθφ σκαηείν απφ απηφ πνπ εξγάδεηαη. 
 
10. Οη πξνπνλεηέο δηαθξίλνληαη ζε: 
α) Πξνπνλεηέο Α΄ θαηεγνξίαο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη:    
αα) νη πηπρηνχρνη  ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 
θαη Αζιεηηζκνχ (.Δ.Φ.Α.Α.) ή αληίζηνηρεο, αλαγλσξηζκέλεο, ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο, κε εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, 
αβ) δηπισκαηνχρνη ζρνιήο Α’ θαηεγνξίαο ηεο Γ.Γ.Α.   
αγ) νη πξνπνλεηέο Β’ θαηεγνξίαο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 
ηξηεηή πξνυπεξεζία πξνπνλεηή ζε αζιεηηθφ θνξέα πνπ απαζρνιεί πξνπνλεηή Β’ 
θαηεγνξίαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ 
πξνπνλεηή κε ηνλ αζιεηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ, 
ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ, 
β) Πξνπνλεηέο Β΄ θαηεγνξίαο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη:  
βα) νη πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ζρνιήο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 
θαη Αζιεηηζκνχ (.Δ.Φ.Α.Α) ή αληίζηνηρεο, αλαγλσξηζκέλεο, ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, 
κε δεπηεξεχνπζα εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα,  
ββ) νη πηπρηνχρνη αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, κε εηδηθφηεηα ζην 
ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, αλ κε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηψλ εληάζζνληαη ζηε 
θαηεγνξία απηή. 
βγ) νη πξνπνλεηέο Γ΄ θαηεγνξίαο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πνπ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη πεληαεηή πξνυπεξεζία πξνπνλεηή ζε αζιεηηθφ θνξέα πνπ απαζρνιεί 
πξνπνλεηή Γ’ θαηεγνξίαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο ηνπ πξνπνλεηή κε ηνλ αζιεηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν παξείρε ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ, ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  
βδ) νη πηπρηνχρνη Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) ηεο εκεδαπήο κε 
εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, πνπ είλαη  θαη θάηνρνη δηπιψκαηνο ηεο ζρνιήο 
πξνπνλεηψλ Γ’ θαηεγνξίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, κε εηδηθφηεηα ζην 
ζπγθεθξηκέλν άζιεκα 
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βε) νη αζιεηέο πνπ θαηέθηεζαλ εμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο, πνπ είλαη  θαη θάηνρνη δηπιψκαηνο ηεο ζρνιήο 
πξνπνλεηψλ Γ’ θαηεγνξίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, κε εηδηθφηεηα ζην 
ζπγθεθξηκέλν άζιεκα. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αζιεηέο κε αλαπεξία, γηα ηα 
αζιήκαηα ζηα νπνία ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε.  
γ) Πξνπνλεηέο Γ΄ θαηεγνξίαο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη:  
γα) νη θάηνρνη δηπιψκαηνο ηεο ζρνιήο πξνπνλεηψλ Γ’ θαηεγνξίαο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, κε εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα θαη 
γβ) Οη πηπρηνχρνη, πνπ έρνπλ ιάβεη πηπρίν απφ .Δ.Φ.Α.Α ηεο εκεδαπήο, ηα νπνία δε 
ρνξεγνχλ εηδηθφηεηα ζε άζιεκα πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ 
πξνπνλεηή, κε ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζηελ αληίζηνηρε ζρνιήο Γ’ 
θαηεγνξίαο ηεο ΓΓΑ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ εηδηθφηεηα. 
 
11. Σα Αζιεηηθά σκαηεία, νη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη νη Αζιεηηθέο Αλψλπκεο 
Δηαηξείεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απαζρνινχλ πξνπνλεηέο ησλ θαηεγνξηψλ Α΄, Β΄ 
θαη Γ΄ ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ησλ 
νηθείσλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ.  
 
12. Δθπαηδεπηήο ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο ή αγσλίζκαηνο πνπ δελ θαιιηεξγείηαη 
απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηε ΓΓΑ αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο είλαη ην θπζηθφ 
πξφζσπν κε ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε 
αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην νπνίν απνθηά άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηελ 
ΓΓΑ, αθνχ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ζρνιή εθπαηδεπηψλ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη α) νη 
αζιεηηθέο νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε ιήςε 
άδεηαο εθπαηδεπηή, β) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ 
εθπαηδεπηψλ, γ) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιέο. Όζνη 
θαηέρνπλ δηπιψκαηα εθπαηδεπηή απφ αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 
εμσηεξηθνχ, νθείινπλ λα ηα πηζηνπνηήζνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηζνηηκηψλ ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο. 
Ο εθπαηδεπηήο κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο εμέιημεο ηεο αζιεηηθήο 
δξάζεο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνπνλεηήο είλαη θαη εθπαηδεπηήο. 
Η χπαξμε εθπαηδεπηή είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
αζθνχληαη ζην πιαίζην νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο,  κε θεξδνζθνπηθφ ή κε 
ραξαθηήξα. Αλ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή νη θνξείο πνπ δηνξγαλψλνπλ ηηο 
αλσηέξσ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαβνχλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή, 
επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε κεηά απφ 
πξνεγνχκελε αθξφαζή ηνπο, πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο 
(50.000) επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ηελ πηζαλή επαλάιεςή ηεο, 
θαη ην βαζκφ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ θνξέα πνπ παξαβηάδεη ηε 
δηάηαμε απηή. 
 
 

Άξζξν 35 
   Αζιεηήο 
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1. Αζιεηήο  είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ απνηειεί ην βαζηθφ θχηηαξν ηνπ 
αζιεηηζκνχ, ην νπνίν:  
α) επηδίδεηαη ζπζηεκαηηθά σο κέινο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ζε αζιεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, είηε αηνκηθά, είηε σο κέινο νκάδαο, κε ζθνπφ, κέζσ ηεο ζσκαηηθήο 
ηνπ άζθεζεο, ηε βειηίσζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ηεο θπζηθήο ηνπ 
θαηάζηαζεο, ηεο πγείαο, ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ γεληθά, ρσξίο λα ακείβεηαη θαζ’ 
νπνηνδήπνηε ηξφπν γη απηφ απφ ην Αζιεηηθφ σκαηείν (εξαζηηέρλεο αζιεηήο) ή   
β) ζπκκεηέρεη ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, αηνκηθά ή σο κέινο νκάδαο Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ θαη ηελ θαηάθηεζε 
δηάθξηζεο, επηθξάηεζεο θαη λίθεο επί αληίπαινπ αζιεηή ή νκάδαο θαη ηελ παξάιιειε 
απφθηεζε νηθνλνκηθνχ θέξδνπο ή ακνηβήο ή άιιεο παξνρήο, φπσο νδνηπνξηθά, 
βειηίσζε ηξνθήο, παξνρέο ζε είδνο, ππνηξνθίεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην Αζιεηηθφ 
σκαηείν κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζχκβαζε παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ, ή κε 
πξνθνξηθή ζπκθσλία θαη ακείβεηαη γηα ηελ αζιεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα 
(ακεηβφκελνο αζιεηήο),  
γ) ζπκκεηέρεη σο κέινο νκάδαο Αζιεηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζε αγψλεο 
επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ Α.Α.Δ. κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο γηα ηελ παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ (επαγγεικαηίαο αζιεηήο).  
 
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζε αζιεηέο πνπ δελ αγσλίδνληαη 
ζε Αζιεηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία. 
 
3. Ο αζιεηήο απνθηά δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν 
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ θαη κε ηε ζεψξεζε ηνπ δειηίνπ ηνπ απφ ηελ νηθεία 
Οκνζπνλδία. 
 
4. Οη ζρέζεηο αζιεηψλ θαη Αζιεηηθψλ σκαηείσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπο ή ηνπ ζρεηηθνχ εηδηθνχ Καλνληζκνχ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο. 
 
5. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαγξαθέο εξαζηηερλψλ θαη ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ 
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
α) Ο εξαζηηέρλεο αζιεηήο κεηαγξάθεηαη ειεχζεξα απφ ην Αζιεηηθφ σκαηείν ζηε 
δχλακε ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζε άιιν νπνηεδήπνηε, ππφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ 
ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο 
νηθείαο Οκνζπνλδίαο.  
β) Ο ακεηβφκελνο αζιεηήο κεηαγξάθεηαη απφ ην Αζιεηηθφ σκαηείν ζηε δχλακε ηνπ 
νπνίνπ αλήθεη ζε άιιν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζήο 
ηνπ θαη γηα ζπνπδαίν ιφγν νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. Ωο ζπνπδαίνο ιφγνο ζεσξείηαη ηδίσο ε έιιεηςε πξνπνλεηή, ε έιιεηςε 
ηθαλψλ κέζσλ πξνπφλεζεο, ε κεησηηθή ή αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ζπκπεξηθνξά ησλ παξαγφλησλ ηνπ σκαηείνπ θαη ηδηαηηέξσο ε κε 
ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο πέξαλ ηεο κίαο 
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη θάζε άιινο ιφγνο πνπ κπνξεί αληηθεηκεληθά λα 
δηαηαξάμεη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία αζιεηή θαη σκαηείνπ. ηα αηνκηθά αζιήκαηα, 
ν αζιεηήο πνπ κεηαγξάθεηαη γηα ζπνπδαίν ιφγν  έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε 
φινπο ηνπο επίζεκνπο αγψλεο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ηελ ίδηα 
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αγσληζηηθή πεξίνδν. ηα  νκαδηθά αζιήκαηα, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηνπο 
αγψλεο θαη ηα πξσηαζιήκαηα ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ηελ επφκελε 
αγσληζηηθή πεξίνδν. 
 
γ) Απαγνξεχεηαη ν δαλεηζκφο εξαζηηερλψλ θαη ακεηβφκελσλ αζιεηψλ απφ ην 
Αζιεηηθφ σκαηείν φπνπ αλήθνπλ ζε άιιν Αζιεηηθφ σκαηείν  ή Α.Α.Δ.. 
 
6. Οη ζπκβάζεηο ησλ ακεηβφκελσλ αζιεηψλ θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. θαη θνηλνπνηνχληαη ζηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία, δηαθνξεηηθά 
ζεσξνχληαη άθπξεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ ζε αγψλεο αληηθαλνληθή. 
 
7. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηή αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ αζιήκαηνο λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο 
ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 
εθφζνλ ηνχην δελ αληίθεηηαη ζηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο, ζηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή ηεο Γ.Ο.Δ. Οη ζπκβάζεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο θαηαηίζεληαη ζηελ νηθεία 
αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη κε κέξηκλά ηεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Αλ δελ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο, νη 
ζπκβάζεηο είλαη αλίζρπξεο θαη δελ παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα. 
 
8. Η ζπκκεηνρή ζηηο εζληθέο νκάδεο ησλ νηθείσλ Οκνζπνλδηψλ απνηειεί χςηζηε 
ππνρξέσζε ησλ αζιεηψλ. Αζιεηήο πνπ αξλείηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
ζηελ νηθεία  εζληθή νκάδα γηα ιφγνπο άιινπο εθηφο απφ ηαηξηθνχο ηηκσξείηαη απφ ην 
αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζηνλ ζρεηηθφ εηδηθφ Καλνληζκφ ηεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αγψλεο 
ηεο εζληθήο νκάδαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα (1) έσο δέθα (10) έηε θαη απφ ηνπο 
αγψλεο πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ έμη (6) έσο δψδεθα (12) κήλεο, ε νπνία δελ αλαζηέιιεηαη γηα θαλέλα ιφγν. 
Αζιεηήο πνπ ηηκσξείηαη γηα παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
παχεη λα δηθαηνχηαη ηηο θάζε είδνπο παξνρέο ηεο Οκνζπνλδίαο, φπσο επίζεο θαη ηηο 
θάζε είδνπο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  
 
9. ηα Παλειιήληα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη ηνπο αγψλεο θππέιινπ ησλ 
αζιεηηθά αλαγλσξηζκέλσλ Οκνζπνλδηψλ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί 
αζιεηέο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. 
 
10. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηή ζε αγψλεο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία. 
 
11. Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο. Η πηζηνπνίεζε απηή 
γίλεηαη ζε δειηίν πγείαο πνπ εθδίδεη ε νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη ην νπνίν 
ζεσξείηαη απφ ηαηξνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδηψηεο ή απφ ην ΔΚΑΔΣ. Σν δειηίν πγείαο 
ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηε ζεψξεζή ηνπ. Οη παζήζεηο θαη νη βιάβεο πνπ δελ 
επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή αζιεηψλ ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο, νη απαηηνχκελεο 
ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ηε ζεψξεζε ηνπ δειηίνπ πγείαο, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία 
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θαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ζεψξεζε ηνπ δειηίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο 
ζέκα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 
Άξζξν 36 

Αζιεηηζκφο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 
 

1. Ο αζιεηηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) απνηειεί ηδηαίηεξν ηνκέα άζιεζεο 
ηνπ αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηειεί ππφ ηδηαίηεξε θξαηηθή πξνζηαζία. 
 
2. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ, ηδξχνληαη Αζιεηηθά σκαηεία θαη 
αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, νη νπνίεο θαη εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηνπο αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, 
θξηηέο, ηα βνεζεηηθά φξγαλα ηεο δηαηηεζίαο, ηα σκαηεία, ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηα 
κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ πξνβιέςεσλ 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
3. Έλα Αζιεηηθφ σκαηείν ΑκεΑ γηα λα ζπζηαζεί θαη λα ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή 
αλαγλψξηζε πξέπεη: 
α) Ο αξηζκφο ησλ αζιεηψλ ηνπ ζπλνιηθά λα κελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε 
(15), 
β) Να εγγξαθεί ζηελ νηθεία Οκνζπνλδία ΑκεΑ, 
γ) Να έρεη ελεξγή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε 
έλα ηνπιάρηζηνλ Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ΑκεΑ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, 
δ) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία  ην Αζιεηηθφ σκαηείν δηαηεξεί ηκήκα νκαδηθνχ 
αζιήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ 
αλαγθαίν αξηζκφ ηαθηηθψλ αζιεηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ 
αζιήκαηνο γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο.  
 
4. O αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο 
απφ πέληε (5) θαη κεγαιχηεξνο απφ ελλέα (9). 
 
5. Δπηηξέπεηαη εμαηξεηηθψο ζε άηνκα κε αλαπεξία πνπ είλαη ελ ελεξγεία αζιεηέο: 
α) Να γίλνληαη κέιε ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ηνπο θαη λα εθιέγνληαη ζηε δηνίθεζή 
ηνπο, 
β) Να αληηπξνζσπεχνπλ ην Αζιεηηθφ σκαηείν ηνπο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 
Οκνζπνλδίαο, 
γ) Γελ επηηξέπεηαη αζιεηέο λα ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα ή λα εθιέγνληαη ζε δηνηθεηηθά 
φξγαλα ηεο Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν ή επηηξνπή πνπ 
εθιέγεηαη ππφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  
 
 

Άξζξν 37 
Οκνζπνλδίεο ΑκεΑ 
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1. Δηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ πνπ θαιχπηεη ε Γηεζλήο Παξανιπκπηαθή 
Δπηηξνπή (International Paralympic Committee - Ι.Ρ.C.), αλαγλσξίδεηαη κηα κφλνλ 
αζιεηηθή Οκνζπνλδία, κε ηελ νλνκαζία Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε 
Αλαπεξία (ΔΑΟΜΑκεΑ), ε νπνία θαιιηεξγεί φια ηα παξανιπκπηαθά αζιήκαηα θαη 
ηα κε παξανιπκπηαθά αζιήκαηα σο πξνο ηα νπνία πθίζηαηαη είηε απηνηειήο δηεζλήο 
Οκνζπνλδία ΑκεΑ, είηε  δηεζλείο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαηά αλαπεξία. 
α) Γηα ηελ ΔΑΟΜΑκεΑ, ε νπνία αλαπηχζζεη φια ηα αλαγλσξηζκέλα παξανιπκπηαθά 
αζιήκαηα θαη εθπξνζσπεί φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξίαο ηεο Γηεζλνχο 
Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο δελ επηηξέπεηαη λα 
είλαη κηθξφηεξνο απφ έληεθα (11) κέιε θαη κεγαιχηεξνο απφ δεθαπέληε (15) κέιε. 
ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο εθπξνζσπνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ πνπ 
αλαγλσξίδεη ε Γηεζλήο Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή.   
β) Γηα φια  ηα αζιήκαηα πνπ εθπξνζσπεί ε ΔΑΟΜΑκεΑ, ν ραξαθηεξηζκφο 
πξνζψπνπ κε αλαπεξία σο αζιεηή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αζιεκάησλ γίλεηαη απφ 
εηδηθή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία ή, ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί αζιεηηθή Οκνζπνλδία, απφ ην νηθείν Αζιεηηθφ 
σκαηείν. Η εηδηθή επηηξνπή δελ πξνζδηνξίδεη ηελ αλαπεξία αιιά δηαπηζηψλεη ηελ 
ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζηηο αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ 
παξφληνο. Σν πφξηζκα ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ 
αζιεηηθήο ηδηφηεηαο θαη πγείαο αζιεηή ΑκεΑ, γηα ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ είλαη 
απνθιεηζηηθά αξκφδηα ηα φξγαλα ηεο Οκνζπνλδίαο ΑκεΑ.  
γ) Η ΔΑΟΜΑκεΑ δηθαηνχηαη ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο θαη ησλ πνιιαπιψλ αζιεκάησλ 
πνπ θαιιηεξγεί λα πξνζιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε εηδηθφ ζπλεξγάηε θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ παξφληνο. 
 
2. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία θσθψλ αζιεηψλ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηε Γηεζλή 
Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ Κσθψλ (International Committee of Deaf Sports-ICSD), 
αλαγλσξίδεηαη κία Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθψλ, κε έδξα ηελ Αζήλα, εθφζνλ έρεη 
σο κέιε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) Αζιεηηθά σκαηεία θσθψλ θαη ε νπνία εθπξνζσπεί 
ηε ρψξα καο ζηε Γηεζλή Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ Κσθψλ. Αζιεηέο θσθνί ζπκκεηέρνπλ 
ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο πνπ αλαγλσξίδεη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ Κσθψλ. 
 
3. Σν άζιεκα ηεο θαιαζνζθαίξηζεο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην θαιιηεξγείηαη απφ ηελ 
ήδε πθηζηάκελε Οκνζπνλδία σκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε Καξφηζη 
(Ο..Δ.Κ.Κ.), ε νπνία είλαη κέινο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο 
ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην (I.W.B.F.) 
 
4. Άηνκα κε αλαπεξία πνπ ε αλαπεξία ηνπο δελ εληάζζεηαη ζηηο παξαπάλσ ηξεηο (3) 
νκνζπνλδίεο, κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ Αζιεηηθφ σκαηείν θαη Οκνζπνλδία ππφ ηνπο 
φξνπο ηνπ παξφληνο. Γηα ηε ζχζηαζε αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ΑκεΑ, απαηηνχληαη 
απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ 
Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ΑκεΑ. 
 
5. Γηαηηεηέο θαη θξηηέο ζε αγψλεο ΑκεΑ νξίδνληαη δηαηηεηέο θαη θξηηέο ηνπ νηθείνπ 
αζιήκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη εηδηθά ζεκηλάξηα ηεο αληίζηνηρεο 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ΑκεΑ. 
 
6. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ 
ΑκεΑ ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη εηδηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
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Άξζξν 38 
Διιεληθή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή 

 
1. Η Διιεληθή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (Δ.Π.Δ.) απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Έρεη έδξα ηελ Αζήλα θαη ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, απφ ηνλ νπνίν θαη επηρνξεγείηαη. πζηάζεθε θαη 
ιεηηνπξγεί κε ην Π.Γ. 22/2004, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ. 
2725/1999 θαη απνηειεί ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο 
Παξανιπκπηαθφ Κίλεκα. Γηαηεξεί απηνδηνίθεζε θαη αλεμαξηεζία ζηε δηνίθεζε θαη 
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, νθείιεη δε λα κελ επεξεάδεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηεο απφ πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο επηξξνέο. 
 
2. ηελ νινκέιεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο Δ.Π.Δ. κεηέρνπλ δεθαηξία (13) κέιε, σο εμήο:  
α) Έληεθα (11) εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο 
Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΔΟΑκεΑ), νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 
ηεο ΔΟΑκεΑ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απηήο θαη εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηεζλή Παξανιπκπηαθή 
Δπηηξνπή,  
β) Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ 
κε Καξφηζη, πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή ηεο πλέιεπζε θαη  
γ) ‘Δλαο (1) κε ελ ελεξγεία Παξανιπκπηνλίθεο-Αζιεηήο ΑκεΑ, ν νπνίνο εθιέγεηαη 
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ Διιήλσλ 
Παξανιπκπηνληθψλ.  
Η νινκέιεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο εθιέγεη 
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ 
Σακία απηήο, θαζψο θαη ηα κέιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 7 ηνπ 
Π.Γ. 22/2004 εθηειεζηηθή επηηξνπή.  
 
3. Γηα ηα θσιχκαηα θαη ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Δ. ηζρχνπλ φζα 
νξίδνληαη γηα ηα κέιε ησλ Γ.. ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ. 
 
4. Καηά ηα ινηπά θαη αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 
ηεο Δ.Π.Δ., ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 22/2004.  
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 
ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΔΗ 

 
Άξζξν 39 

Παξνρέο ζε  δηαθξηλφκελνπο αζιεηέο 
  
1. ε αζιεηέο πνπ ζεκεηψλνπλ εμαηξεηηθέο αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ζε αηνκηθά ή 
νκαδηθά αζιήκαηα ρνξεγνχληαη νη νηθνλνκηθέο παξνρέο, ηα επεξγεηήκαηα θαη νη 
δηεπθνιχλζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  Όζνλ αθνξά ηηο 
νηθνλνκηθέο παξνρέο, απηέο  θαηαβάιινληαη κφλν ζηα αζιήκαηα  ή αγσλίζκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ θαη 
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Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ, Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Κσθψλ θαη θαθηζηηθήο 
Οιπκπηάδαο. 
  
2. Δμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 
είλαη:  
α) Η θαηάθηεζε 1εο έσο 6εο λίθεο ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο θαη 
Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο, Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Κσθψλ θαη θαθηζηηθήο 
Οιπκπηάδαο. 
β) Η θαηάθηεζε 1εο έσο 3εο λίθεο ζε Παγθφζκηα θαη Παλεπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα 
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ 
αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν νκνζπνλδίεο. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εμαηξεηηθήο απηήο αγσληζηηθήο 
δηάθξηζεο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε εζληθψλ νκάδσλ απφ νθηψ (8) 
ηνπιάρηζηνλ ρψξεο πξνθεηκέλνπ γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα θαη γηα ηα αηνκηθά 
αζιήκαηα ε ζπκκεηνρή νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ αζιεηψλ αλά αγψληζκα απφ νθηψ (8) 
ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ζην αγψληζκα πνπ ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε. 
γ) Η θαηάθηεζε 1εο έσο 3εο λίθεο ζε Παλειιήληα  πξσηαζιήκαηα αλαγλσξηζκέλα 
απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο πνπ ππάγνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ζηηο θαηεγνξίεο 
Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ Γπλαηθψλ, Δθήβσλ – Νεαλίδσλ θαη 
Παίδσλ - Κνξαζίδσλ. 
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε δηάθξηζεο ζηνπο Παλειιήληνπο 
Αγψλεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε δηνξγάλσζε 
νκάδσλ απφ έμη (6) ηνπιάρηζηνλ σκαηεία γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα θαη 
πξνθεηκέλνπ, γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα, ε ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε δηνξγάλσζε 
νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ αζιεηψλ απφ έμη (6) ηνπιάρηζηνλ σκαηεία αλά αγψληζκα, ε 
δε δηάθξηζε λα αθνξά άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ 
αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν Οκνζπνλδίεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην 
ηζρχνλ επίζεκν Οιπκπηαθφ πξφγξακκα. Πεξαηηέξσ, ζηα νκαδηθά αζιήκαηα, ν 
αζιεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ησλ αγψλσλ ηεο 
δηνξγάλσζεο. 
δ) Η θαηάθηεζε 1εο έσο 3εο λίθεο ζε Παλειιήληνπο καζεηηθνχο – ρνιηθνχο αγψλεο, 
φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ππνηξνθίεο. 
ε) Η θαηάθηεζε 1εο έσο 3εο λίθεο ζε Παγθφζκηνπο Μαζεηηθνχο - ρνιηθνχο 
Αγψλεο, φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ππνηξνθίεο. 
ζη) Η επίηεπμε ή ε ηζνθάξηζε παγθφζκηαο ή παλεπξσπατθήο επίδνζεο ζηηο 
θαηεγνξίεο Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ Γπλαηθψλ, Δθήβσλ 
Νεαλίδσλ, ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο 
θαηά ηνλ παξφληα λφκν Οκνζπνλδίεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, Παξανιπκπηαθψλ, Οιπκπηάδαο 
Κσθψλ θαη θαθηζηηθήο Οιπκπηάδαο, φζνλ αθνξά νηθνλνκηθέο παξνρέο . 
Ωο Παλειιήληνη Αγψλεο ή Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν εζληθνχ 
εξαζηηερληθνχ επηπέδνπ δηνξγάλσζε θάζε ρξφλν, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία 
αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη πάληα ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο γηα θάζε άζιεκα. Οη 
δηνξγαλψζεηο θππέιινπ δελ ζεσξνχληαη Παλειιήληνη Αγψλεο ή Παλειιήλην 
Πξσηάζιεκα. Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη δχν ή 
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πεξηζζφηεξα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα ζε θάζε θαηεγνξία, ιακβάλεηαη ππφςε 
κφλν ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ή νη Παλειιήληνη Αγψλεο ηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 
ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ εδαθίνπ απηνχ, ε 
νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 
Ωο Παγθφζκην ή Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ 
δηεμάγεηαη πεξηνδηθά, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο Καλνληζκνχο ηνπ νηθείνπ 
αζιήκαηνο. Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη δχν ή 
πεξηζζφηεξα πξσηαζιήκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαληηθφηεξε δηνξγάλσζε πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία. 
Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ αζιεκάησλ ή αγσληζκάησλ σο νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ θαη ε 
δηάθξηζε ησλ αζιεηψλ ζηηο θαηεγνξίεο (αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ- γπλαηθψλ, 
εθήβσλ - λεαλίδσλ, παίδσλ - θνξαζίδσλ) γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 
νηθείαο Οκνζπνλδίαο ηνπ αζιήκαηνο. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ  νξίδνληαη ηα αλψηεξα ή θαη θαηψηεξα φξηα ειηθίαο γηα θάζε θαηεγνξία, 
αλά άζιεκα. 
Ωο αγσλίζκαηα αηνκηθψλ αζιεκάησλ ή νκαδηθά αζιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ λννχληαη φζα 
δηεμάγνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νηθείαο δηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ζηνπο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 
  
3. Οη αζιεηέο πνπ ζεκεηψλνπλ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε 
εηδηθφ πίλαθα πνπ ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε 
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ 
επηηπγράλνπλ ηε δηάθξηζε. Η εγγξαθή ζηνλ εηδηθφ πηλάθα απνηειεί θαη αίηεζε γηα 
ηελ παξνρή ηεο επηβξάβεπζεο. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη κέζα ζην πξψην ηξίκελν απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 
λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, νξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν 
πίλαθαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη φια φζα αθνξνχλ ηελ εγγξαθή αζιεηψλ ζηνλ 
πίλαθα απηφλ, θαζψο θαη ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα ησλ δηαθξίζεσλ. 
  
4. ε αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο θαη 3ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο 
Οιπκπηαθνχο, Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο, Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Κσθψλ θαη 
θαθηζηηθήο Οιπκπηάδαο, ζε Παγθφζκηα θαη ζε Δπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα φισλ 
ησλ θαηεγνξηψλ, θαζψο θαη ζε φζνπο επηηπγράλνπλ ή ηζνθαξίδνπλ παγθφζκηα ή 
επξσπατθή επίδνζε ηεο θαηεγνξίαο Αλδξψλ - Γπλαηθψλ, Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ 
Γπλαηθψλ, Δθήβσλ Νεαλίδσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, παξέρεηαη νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε, ην χςνο ηεο νπνίαο γηα θάζε δηάθξηζε 
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ,  πνπ εθδίδεηαη κέζα ζην πξψην ηξίκελν εθάζηνπ έηνπο θαη 
ηζρχεη γηα ηηο εμαηξεηηθέο αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη δηθαηνχρνη, νη πξνυπνζέζεηο, ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία ην χςνο ηεο παξνρήο αλά δηάθξηζε θαη θάζε άιιν 
ζπλαθέο ζέκα γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο.  
ηνπο αζιεηέο ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ θαη ηνπο αζιεηέο ησλ ζθπηαινδξνκηψλ ε 
νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε είλαη ίζε κε ην 50% ηεο επηβξάβεπζεο πνπ ρνξεγείηαη γηα 
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αηνκηθφ άζιεκα επί ηνλ αξηζκφ φζσλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζηνπο αγψλεο θαη 
επηκεξίδεηαη ζηνπο αζιεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηνχο, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ νκάδσλ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο. 
ε αζιεηή ή νκάδα πνπ ζεκεηψλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαθξίζεηο κέζα ζην ίδην 
εκεξνινγηαθφ έηνο, ρνξεγείηαη ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ηεο κεγαιχηεξεο 
δηάθξηζεο. 
ην ζπλνδφ - αζιεηή ησλ ηπθιψλ παξανιπκπηνληθψλ θαη ζην ζπλνδφ - αζιεηή ησλ 
αζιεηψλ κε αλαπεξία, πνπ αγσλίδνληαη καδί φηαλ, φπσο θαη φπνπ απαηηείηαη απφ ην 
αγψληζκά ηνπο θαη ζεκεηψλνπλ δηάθξηζε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 
ηνπ άξζξνπ 34, ρνξεγείηαη ην 30% ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη 
γηα ηνλ ηπθιφ παξανιπκπηνλίθε αζιεηή ή γηα ηνλ αζιεηή κε αλαπεξία. 
ηνλ πξνπνλεηή ηνπ νπνίνπ αζιεηήο ή νκάδα ζεκείσζε κία απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρνξεγείηαη πνζνζηφ πελήληα 
ηνηο εθαηφ (50%) ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ αζιεηή 
αηνκηθνχ αγσλίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ίδην άξζξν. ε πεξίπησζε πνπ 
ν ίδηνο αζιεηήο ή πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αζιεηέο ή νκάδεο ηνπ ίδηνπ πξνπνλεηή 
ζεκεηψζνπλ κηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο, ην ρνξεγνχκελν ζηνλ πξνπνλεηή 
πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο 
δηαθξίζεηο πνπ ζεκείσζαλ νη αζιεηέο ηνπ θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ πνπ 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ γηα θαζεκία απφ 
ηηο ππφινηπεο δηαθξίζεηο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα γηα ηελ 
εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο. 
ηελ πεξίπησζε ησλ θιάδσλ αζιήκαηνο, ζηνπο νπνίνπο, εθηφο απφ ηνλ πξνπνλεηή, 
απαζρνιήζεθε θαη ρνξνγξάθνο, ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ηνπ άξζξνπ απηνχ 
επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηνπο θαη` ίζα κέξε. 
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ επίηεπμε ηεο δηάθξηζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ ζπκβάιεη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο 
πξνπνλεηέο ή άιινη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 
αζιήκαηνο ή ηνπ αγσλίζκαηνο, ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο κπνξεί λα 
επηκεξηζζεί αλάινγα θαη ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα ζχκθσλα κε ηηο πην πάλσ 
ηδηφηεηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ εζληθψλ νκάδσλ ηεο νηθείαο 
Οκνζπνλδίαο. 
  
5. Αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο 6ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο 
Αγψλεο, Παξανιπκπηαθνχο, Οιπκπηαθνχο αγψλεο θσθψλ θαη θαθηζηηθήο 
Οιπκπηάδαο, 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παγθφζκην θαη Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα φισλ 
ησλ θαηεγνξηψλ, 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη  ζε άζιεκα ή 
αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν 
αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2γ ηνπ παξφληνο θαη ζε 
Παλειιήληα θαη Παγθφζκηα Μαζεηηθά -ρνιηθά πξσηαζιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 δ 
θαη ε ηνπ παξφληνο αληίζηνηρα, επηβξαβεχνληαη απφ ηελ Πνιηηεία σο εμήο: 
Α) Αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο 6ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο 
Αγψλεο, Παξανιπκπηαθνχο, Οιπκπηαθνχο αγψλεο θσθψλ θαη θαθηζηηθήο 
Οιπκπηάδαο, 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παγθφζκην θαη Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα φισλ 
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ησλ θαηεγνξηψλ, εηζάγνληαη ζηηο ρνιέο Δπηζηεκψλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη 
Αζιεηηζκνχ  (ΔΦΑΑ) θαη εγγξάθνληαη ζε απηέο, θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
εηζαθηέσλ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 
Δπίζεο, αληί γη απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ, παξέρεηαη: 
αα) ζηνπο Αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο 3ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, Παξανιπκπηαθνχο, Οιπκπηαθνχο αγψλεο θσθψλ, θαθηζηηθήο 
Οιπκπηάδαο θαη παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, 20% πξνζαχμεζε 
ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα εηζαγσγή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρνιή ή 
Σκήκα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ηεο πξνηίκεζεο ηνπο θαη εγγξάθνληαη ζε απηφ, θαζ` 
ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε 
θνξά δηαηάμεηο. 
αβ) ζηνπο αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα 
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, 15% πξνζαχμεζε ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ 
γηα εηζαγσγή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρνιή ή Σκήκα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ηεο πξνηίκεζεο 
ηνπο θαη εγγξάθνληαη ζε απηφ, θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ πνπ 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 
αγ) ζηνπο αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 4ε έσο 6ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, Παξανιπκπηαθνχο, Οιπκπηαθνχο αγψλεο θσθψλ, θαθηζηηθήο 
Οιπκπηάδαο, 10% πξνζαχμεζε ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα 
εηζαγσγή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρνιή ή Σκήκα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ηεο πξνηίκεζεο 
ηνπο θαη εγγξάθνληαη ζε απηφ, θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ πνπ 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 
Β) Αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα ζηηο 
θαηεγνξίεο Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ Γπλαηθψλ, Δθήβσλ 
Νεαλίδσλ, Παίδσλ - Κνξαζίδσλ θαη  ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ 
θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2γ ηνπ παξφληνο, παξέρεηαη πξνζαχμεζε 20% γηα ηελ 
εηζαγσγή ηνπο ζηηο .Δ.Φ.Α.Α., ή ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ, ιακβάλνπλ: 
βα) Γηα ηελ πξψηε ζέζε πξνζαχμεζε 15% ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζρνιή ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο 
ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
ββ) Γηα ηελ δεχηεξε ζέζε πξνζαχμεζε 12% ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζρνιή ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο 
ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
βγ) Γηα ηελ ηξίηε ζέζε πξνζαχμεζε 10% ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζρνιή ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο 
ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
Γ) ε αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ, 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παλειιήληα Μαζεηηθά -ρνιηθά 
πξσηαζιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2δ ηνπ παξφληνο παξέρεηαη δεθαπέληε ηνηο εθαηφ 
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(15%) πξνζαχμεζε ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, γηα εηζαγσγή ζε 
ΔΦΑΑ ή ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ, ιακβάλνπλ: 
γα) Γηα ηελ πξψηε ζέζε πξνζαχμεζε 10% ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ γηα εηζαγσγή ζε νπνηαδήπνηε ζρνιή ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ζχκθσλα κε ηε 
ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
γβ) Γηα ηελ δεχηεξε ζέζε πξνζαχμεζε 8% ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ γηα εηζαγσγή ζε νπνηαδήπνηε ζρνιή ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ζχκθσλα κε ηε 
ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
γγ) Γηα ηελ ηξίηε ζέζε πξνζαχμεζε 5% ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα 
εηζαγσγή ζε νπνηαδήπνηε ζρνιή ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο 
ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα 
ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
Γ) ε αζιεηέο πνπ θαηαθηνχλ, 1ε έσο 3ε λίθε ζε Παγθφζκηα Μαζεηηθά -ρνιηθά 
πξσηαζιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2ε ηνπ παξφληνο παξέρεηαη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 
πξνζαχμεζε ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα εηζαγσγή ζε νπνηαδήπνηε 
ζρνιή ή ηκήκα Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. 
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα 
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα 
απαηηνχκελα  δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη γεληθά θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 
γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αζιεηψλ κε αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα πνπ θαζίζηαληαη 
αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, θαζψο επίζεο 
θαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ησλ νξγάλσλ απηψλ. 
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλσηέξσ επηβξάβεπζε είλαη λα έρνπλ ειηθία έσο 
θαη είθνζη ελλέα (29) εηψλ θαη ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπκκεηνρή ζηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. 
Αζιεηήο ή αζιήηξηα πνπ έρεη επηηχρεη εμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε ησλ πεξ. α θαη 
β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη έρεη εηζαρζεί ζε ρνιή ή Σκήκα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι., 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, πνπ απέρεη γεσγξαθηθά απφ ηνλ ηφπν πνπ 
θπξίσο πξνεηνηκάδεηαη, δχλαηαη λα κεηεγγξαθεί, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ, ζην 
αληίζηνηρν πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ ηφπν απηφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, θαηά πεξίπησζε, 
κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα 
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ψζηε λα κπνξεί απξφζθνπηα λα ζπλερίζεη ηελ αζιεηηθή 
ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αζθεζεί ην δηθαίσκα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη ν αζιεηήο ή ε αζιήηξηα λα είλαη ελεξγνί αζιεηέο, ρσξίο 
δηαθνπή ηεο αζιεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
ζρεηηθήο αηηήζεσο, ηδηφηεηα πνπ ζα πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε ηεο νηθείαο, 
αλαγλσξηζκέλεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν Οκνζπνλδίαο, πνπ θαιιηεξγεί ην ζρεηηθφ 
άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο, ε νπνία ζα επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ. 
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6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα άηνκα κε 
αλαπεξία, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί αζιεηέο απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37  ηνπ παξφληνο λφκνπ, πιελ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 5 θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ηηο ΔΦΑΑ θαη ηα ινηπά ηκήκαηα 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο, είλαη δπζρεξήο 
γηα ηα άηνκα απηά ε παξαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
Σκήκαηνο. Οη νηθνλνκηθέο επηβξαβεχζεηο, ηα επεξγεηήκαηα θαη νη δηεπθνιχλζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο αζιεηέο κε αλαπεξία ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θσθνχο αζιεηέο. 
               
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο θαη 6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ηζρχνπλ πεξαηηέξσ νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 
α) ηα νκαδηθά αζιήκαηα ν αζιεηήο πξέπεη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο 
απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο. ε δηνξγαλψζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά 
θάζεηο νη ζπκκεηνρέο ζηνπο αγψλεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ αγψλσλ 
φισλ ησλ θάζεσλ. 
β) ηα αηνκηθά αζιήκαηα δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε νκαδηθή βαζκνινγία ή θαηάηαμε. 
Ωο αηνκηθά αζιήκαηα λννχληαη θαη ηα νκαδηθά αγσλίζκαηα απηψλ. Οη αλαθεξφκελεο 
δηαθξίζεηο, πιελ ησλ Οιπκπηαθψλ, Παγθφζκησλ θαη Παλεπξσπατθψλ Αγψλσλ, 
πξέπεη λα έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ηνπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ (4) 
ηειεπηαίσλ εηψλ, πξηλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ην νπνίν ν αζιεηήο ππνβάιιεη 
αίηεζε εηζαγσγήο. 
γ) Οη αζιεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο θαη ηα ακέζσο επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε 
απφ απηφ πνπ ππέβαιαλ γηα πξψηε θνξά αίηεζε εηζαγσγήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
απηψλ. 
  
8. Αζιεηέο ή αζιήηξηεο αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ αζιήκαηνο πνπ θαηέθηεζαλ πξψηε, 
δεχηεξε ή ηξίηε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο κπνξεί λα 
ηχρνπλ θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο απνλνκήο ρξπζνχ κεηαιιίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 
  
9. Αζιεηέο ή αζιήηξηεο πνπ θαηέθηεζαλ ηελ 4ε έσο θαη ηελ 6ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή 
ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο κπνξεί λα ηχρνπλ θαη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 
απνλνκήο δεκφζηνπ επαίλνπ κεηά δηπιψκαηνο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφ. 
 
10. Όπνπ θαηά ην παξφλ άξζξν πξνβιέπεηαη εηζαγσγή ζε ΔΦΑΑ, αλ ην Σκήκα 
εηζαγσγήο δελ ρνξεγεί ηελ εηδηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο ζην νπνίν ζεκεηψζεθε ε 
δηάθξηζε, ν αζιεηήο κπνξεί λα κεηεγγξαθεί, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, ζην αληίζηνηρν 
πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ ηφπν ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, θαηά 
πεξίπησζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. 
  
11.  α) ε αζιεηή πνπ έρεη δηαθξηζεί θαη ηηκσξείηαη ακεηάθιεηα, είηε πνηληθά κε 
νπνηαδήπνηε πνηλή, είηε πεηζαξρηθά, κε πνηλή απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο ζε θάζε 
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είδνπο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο  θαη δηνξγαλψζεηο φισλ ησλ αζιεκάησλ δχν (2) εηψλ 
θαη άλσ γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ  θαη κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο 
(ληφπηλγθ) απφ Γηθαζηήξηo ή απφ Πεηζαξρηθφ Όξγαλν ηεο  εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο ή απφ ην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην (CAS.) δελ ρνξεγνχληαη νη  
νηθνλνκηθέο παξνρέο, νη δηεπθνιχλζεηο θαη ηα επεξγεηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
θαη ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 
3883/2010. Αλ απηά έρνπλ  ρνξεγεζεί αλαθαινχληαη. Οη δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ δχν 
εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο  εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα πξφζσπα ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο  λφκνπ. Η παξνχζα δηάηαμε εθαξκφδεηαη 
αθφκε θαη αλ ν αζιεηήο απαιιαγεί απφ πνηληθφ δηθαζηήξην αιιά ε πεηζαξρηθή πνηλή 
παξακέλεη, θαζψο θαη φηαλ ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. 
β) ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αλσηέξσ ηηκσξία αθνξά ζε δηαθξηζέληα αζιεηή ζηνλ 
νπνίν, κε  βάζε ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3883/2010, απνλεκήζεθε ε ηδηφηεηα 
θαη ν βαζκφο  αμησκαηηθνχ θαη θαηαηάρζεθε θαη ήδε ππεξεηεί ζηηο Έλνπιεο 
Γπλάκεηο, απηφο απνηάζζεηαη απφ ηηο  ηάμεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κεθαιαίνπ Σ΄ ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ Ν. 3883/2010. 
γ) ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αλσηέξσ ηηκσξία αθνξά ζε δηαθξηζέληα αζιεηή πνπ 
πξνζιήθζεθε  βάζεη επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2725/1999 θαη ήδε απαζρνιείηαη 
ζην Γεκφζην ή ζηνλ  επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη ζηελ παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1256/ 1982  θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 1892/1990, 
απηφο απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ  αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
δ) ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αλσηέξσ ηηκσξία αθνξά ζε δηαθξηζέληα αζιεηή πνπ 
εγγξάθεθε ζηνλ εηδηθφ πίλαθα δηαθξίζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, απηφο δηαγξάθεηαη θαη ε εγγξαθή ηνπ ζεσξείηαη σο 
κεδέπνηε γελφκελε. 
 
12. ηνπο ελ ελεξγεία αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, κέιε ησλ εζληθψλ νκάδσλ ή 
πξνεζληθψλ νκάδσλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαηά ηνλ παξφληα λφκν αζιεηηθψλ 
Οκνζπνλδηψλ πνπ θαιιηεξγνχλ άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πξφγξακκα Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ησλ Παξανιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ, ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Κσθψλ θαη ηεο θαθηζηηθήο Οιπκπηάδαο, ζηνπο 
πξνπνλεηέο ή πξνπνλήηξηέο ηνπο, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζιεηηθψλ 
νκνζπνλδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη 
ζηνπο δηεζλείο Έιιελεο δηαηηεηέο θαη θξηηέο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηεζλείο 
αγψλεο, φπσο είλαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, νη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο, νη 
Οιπκπηαθνί Αγψλεο Κσθψλ, ε θαθηζηηθή Οιπκπηάδα θαη ηα Παγθφζκηα ή 
Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα ή ζε αγψλεο Champions League, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
αγψλεο πνδνζθαίξνπ Κσθψλ αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ UEFA θαη νη νπνίνη 
εξγάδνληαη είηε ζην Γεκφζην είηε ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ ζηελνχ ή επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, είηε ζηνπο Ο.Σ.Α. φισλ ησλ βαζκίδσλ κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα 
κε απνδνρέο, θαηά ηα θαησηέξσ νξηδφκελα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 
αγψλεο απηνχο. Ίδηα άδεηα κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ζε ελ ελεξγεία αζιεηέο ή 
αζιήηξηεο κέιε ησλ εζληθψλ νκάδσλ, ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαηά ηνλ παξφληα λφκν 
αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πνπ θαιιηεξγνχλ άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πξφγξακκα Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ησλ 
Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Κσθψλ θαη ηεο θαθηζηηθήο 
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Οιπκπηάδαο, θαζψο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο ή πξνπνλήηξηέο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επίζεκνπο αγψλεο γηα ηελ πξφθξηζε ζηηο αλσηέξσ δηεζλείο 
δηνξγαλψζεηο. Οη αλσηέξσ άδεηεο ρνξεγνχληαη απφ ηνλ θνξέα φπνπ εξγάδνληαη ηα 
παξαπάλσ πξφζσπα, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζα 
ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ: α) βεβαίσζε ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο 
(Δ.Ο.Δ.), πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαηά 
πεξίπησζε, ε νπνία πηζηνπνηεί φηη ν αηηψλ ή ε αηηνχζα είλαη κέινο ηεο Οιπκπηαθήο ή 
ηεο πξν-Οιπκπηαθήο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αληίζηνηρε δηνξγάλσζε, β) 
βεβαίσζε ηεο νηθείαο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία ζα επηθπξψλεηαη απφ ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Παγθφζκησλ ή 
Παλεπξσπατθψλ Αγψλσλ, θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη φηη ν αηηψλ 
ή ε αηηνχζα έρεη πξνθξηζεί θαη είλαη κέινο ηεο εζληθήο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
αληίζηνηρε δηνξγάλσζε θαη γ) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο πνπ 
πηζηνπνηεί φηη ν αγψλαο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε άδεηα απνηειεί αγψλα πξφθξηζεο γηα 
ηηο αλσηέξσ δηεζλείο νξγαλψζεηο. Οη δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο αζιεηέο θαη 
αζιήηξηεο κε αλαπεξία (ΑΜΔΑ), ζηνπο θσθνχο αζιεηέο, ζηνπο αζιεηέο - ζπλνδνχο 
απηψλ, ζηνπο αζιεηέο ηνπ δαηξηθίνπ κέιε εζληθψλ νκάδσλ, ζηνπο πξνπνλεηέο ή 
πξνπνλήηξηεο απηψλ, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ Αγψλσλ, θαζψο θαη ζηνπο 
Έιιελεο δηαηηεηέο θαη θξηηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο, 
ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Κσθψλ, ζηελ θαθηζηηθή Οιπκπηάδα, θαζψο θαη ζε 
Παγθφζκηα ή Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
νηθείνπ αζιήκαηνο θαη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο. Σελ 
πξναλαθεξφκελε βεβαίσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγεί ε Διιεληθή 
Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο θσθνχο, ε Διιεληθή Οκνζπνλδία 
Αζιεηηζκνχ Κσθψλ θαη ε Διιεληθή θαθηζηηθή Οκνζπνλδία, ε νπνία επηθπξψλεηαη  
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.). Δπίζεο, νη δηαηάμεηο απηέο 
εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε φξγαλα ησλ δηεζλψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ 
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηψλ. 
 
 

Άξζξν 40 
Τπνηξνθίεο 

   
1. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζε καζεηέο ησλ γπκλαζίσλ θαη 
ησλ ιπθείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 
ηεο ρψξαο καο, θαζψο θαη ζε ζπνπδαζηέο αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 
(Α.Δ.Ι) ή ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Ι.) ή ηλζηηηνχησλ 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ) ηεο ρψξαο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε 
επίδνζε ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, ζεκεηψλνληαο δηάθξηζε 1εο έσο 3εο 
παλειιήληαο λίθεο σο αζιεηέο σκαηείσλ ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε εηδηθή 
αζιεηηθή αλαγλψξηζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, 1εο  έσο 3εο  λίθεο ζε 
Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο - ρνιηθνχο αγψλεο θαη 1εο  έσο 3εο  λίθεο ζε 
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Παγθφζκηνπο Μαζεηηθνχο- ρνιηθνχο αγψλεο,  ππνηξνθία δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Η δαπάλε βαξχλεη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.  
   
2. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ρνξεγνχληαη ζε αζιεηέο 
πηπρηνχρνπο Α.Δ.Ι., ππνηξνθίεο γηα κεηεθπαίδεπζε ή εμεηδίθεπζε ζην εζσηεξηθφ ή 
ζην εμσηεξηθφ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο ζρνιήο απφ ηελ νπνία έιαβαλ ην πηπρίν ηνπο ή απφ ηελ νηθεία 
αζιεηηθή Οκνζπνλδία, εθφζνλ νη αζιεηέο απηνί έρνπλ ζεκεηψζεη 1ε έσο 3ε λίθε ζε 
ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο, Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο, Οιπκπηαθνχο 
Αγψλεο Κσθψλ, θαθηζηηθήο Οιπκπηάδαο, ζε Παγθφζκηα θαη ζε Δπξσπατθά 
Πξσηαζιήκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, Παλειιήληνπο αγψλεο θαη Παλειιήληνπο θαη 
Παγθφζκηνπο Μαζεηηθνχο – ρνιηθνχο αγψλεο, θαζψο θαη ζε φζνπο επηηπγράλνπλ ή 
ηζνθαξίδνπλ παγθφζκηα ή επξσπατθή επίδνζε ηεο θαηεγνξίαο Αλδξψλ - Γπλαηθψλ, 
Νέσλ Αλδξψλ – Νέσλ Γπλαηθψλ, Δθήβσλ Νεαλίδσλ. Οη ππνηξνθίεο απηέο 
ρνξεγνχληαη κέζα ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη πξηλ 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξηαθνζηνχ πέκπηνπ (35νπ) έηνπο ηεο ειηθίαο, κε ηνλ φξν φηη ν 
ππφηξνθνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Γεκφζην ή 
ζε επνπηεπφκελα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 
ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζα απνθηήζεη, 
γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε. Η ππνρξέσζε απηή αίξεηαη αλ ν ππφηξνθνο δελ 
πξνζιεθζεί απφ ην Γεκφζην εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ ιήμε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ή 
ηεο εμεηδίθεπζεο. Αλ ν ππφηξνθνο δελ εθπιεξψζεη ηνλ παξαπάλσ φξν, ην ζπλνιηθφ 
πνζφ ηεο ππνηξνθίαο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζε 
βάξνο ηνπ σο δεκφζην έζνδν, εληφθσο απφ ηε ιήμε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ή ηεο 
εμεηδίθεπζεο. 
     
3. Γελ επηηξέπεηαη ρνξήγεζε ππνηξνθίαο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 
ακεηάθιεηα γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Τπνηξνθία πνπ 
ρνξεγήζεθε ζηα πξφζσπα απηά δηαθφπηεηαη κε απφθαζε αλάθιεζεο ηεο ρνξήγεζεο.  
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ 

 
Άξζξν 41 

Δηδηθά ζέµαηα ηεο Διιεληθήο Οιπµπηαθήο Δπηηξνπήο 
 
1. Σν λνµηθφ πξφζσπν δεµνζίνπ δηθαίνπ µε ηελ αξρηθή επσλπµία «Δπηηξνπή 
Οιπµπηαθψλ Αγψλσλ» (Δ.Ο.Α.), πνπ κεηνλνκάζζεθε ζε «Διιεληθή Οιπµπηαθή 
Δπηηξνπή» (Δ.Ο.Δ.), ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, 
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαζεζηψο πνπ ην δηέπεη. 
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ είλαη δπλαηφλ λα 
ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Ο.Δ.  
 
2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγµα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ  
αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ θαη ζχµθσλε γλψµε ηεο Δ.Ο.Δ., ξπζµίδνληαη ζέµαηα πνπ 
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αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηαρείξηζε, 
ηελ πεξηνπζία, ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ην πεηζαξρηθφ δίθαην πνπ 
εθαξµφδεηαη ζην πξνζσπηθφ, φπσο θαη θάζε άιιν δήηεµα ζρεηηθφ µε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο Δ.Ο.Δ. θαη ηεο ∆.Ο.Α. ην ίδην δηάηαγµα πεξηιαµβάλεηαη ξχζµηζε πνπ θαζνξίδεη 
ηε ζχλζεζε ηεο Δ.Ο.Δ., ζχµθσλα µε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Οιπµπηαθνχ 
Υάξηε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Ο.Δ.   
 

  3. Η Οιπµπηαθή Φιφγα απνηειεί ζχµβνιν ηνπ αζιεηηζµνχ θαη ηειεί ππφ ηελ 
πξνζηαζία ηεο Δ.Ο.Δ. θαη ηεο ∆ηεζλνχο Οιπµπηαθήο Δπηηξνπήο, µε ζθνπφ ηελ 
απνηξνπή ηεο µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λφζεπζεο θαη εµπνξεπµαηνπνίεζήο ηεο. Με 
πξνεδξηθφ δηάηαγµα πνπ εθδίδεηαη µε πξφηαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ 
Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ ζχµθσλε γλψµε ηεο Δ.Ο.Δ., θαζνξίδνληαη:  

  α) Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θαηνρχξσζεο ηεο µνλαδηθφηεηαο ηεο Οιπµπηαθήο 
Φιφγαο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο απφ θάζε απφπεηξα εµπνξεπµαηνπνίεζήο ηεο 
ζχµθσλα µε ηηο αξρέο ηνπ Οιπµπηαθνχ Υάξηε ηεο ∆.Ο.Δ..  

   β) Σν δηαδηθαζηηθφ πιαίζην ζρεηηθά µε ηελ νξγάλσζε ηεο ηειεηήο αθήο ηεο 
Οιπµπηαθήο Φιφγαο, ε νπνία πξαγµαηνπνηείηαη ζηελ Αξραία Οιπµπία πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ Οιπµπηαθψλ Αγψλσλ θαη ησλ ρεηµεξηλψλ Οιπµπηαθψλ Αγψλσλ. 

 
4. α. Σν λνµηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ µε ηελ επσλπµία «∆ηεζλήο Οιπµπηαθή 
Αθαδεµία» (∆.Ο.Α.), µε έδξα απηή ηεο Δ.Ο.Δ., ππάγεηαη δηνηθεηηθά θαη 
δηαρεηξηζηηθά ζηελ Δ.Ο.Δ., ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο ∆ηεζλνχο Οιπµπηαθήο Δπηηξνπήο 
θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, ζπλερίδεη δε λα 
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαζεζηψο πνπ 
ην δηέπεη.  
Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο ∆.Ο.Α. µπνξνχλ λα ζπλέξρνληαη θαη ζηελ Αζήλα ή αιινχ, 
µε απφθαζή ηνπο.       
ηνπο ζθνπνχο ηεο ∆.Ο.Α. ζπµπεξηιαµβάλνληαη ηδίσο:  
α) ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζηελ Αξραία Οιπµπία, ∆ηεζλνχο Πλεπµαηηθνχ Κέληξνπ, 
πνπ ζα µεξηµλά γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηνπ Οιπµπηαθνχ Πλεχµαηνο,  
β) ε µειέηε θαη εθαξµνγή ησλ παηδαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ αξρψλ ηνπ 
Οιπµπηαθνχ θηλήµαηνο,  
γ) ε επηζηεµνληθή ζεµειίσζε ηεο Οιπµπηαθήο ηδέαο, ζχµθσλα πξνο ηηο αξρέο πνπ 
έζεζαλ νη αξραίνη Έιιελεο θαη νη αλαβηψζαληεο ηε ζχγρξνλε Οιπµπηαθή θίλεζε.  
 
β. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο ∆.Ο.Α. είλαη ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ή άιισο 
απνθαινχµελν «Δθνξεία» θαη ν Πξφεδξνο. Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηεο ∆.Ο.Α. 
είλαη ελλεαµειέο, εθιέγεηαη απφ ηελ Οινµέιεηα ηεο Διιεληθήο Οιπµπηαθήο 
Δπηηξνπήο θαη απαξηίδεηαη απφ πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Αζιεηηζµνχ θαη ηνπ   
πνιηηηζµνχ, αλαγλσξηζµέλνπ θχξνπο. Πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 
πµβνπιίνπ ηεο ∆.Ο.Α. είλαη µέιε ηεο Δ.Ο.Δ., µεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο θαη ν 
Γεληθφο Γξαµµαηέαο ηεο  Δ.Ο.Δ. 
Σν µέινο ή ηα µέιε ηεο ∆ηεζλνχο Οιπµπηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Διιάδα είλαη ex 
officio µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο ∆.Ο.Α. µε δηθαίσµα ςήθνπ.  
Με ηελ ίδηα παξαπάλσ απφθαζε ηεο Δ.Ο.Δ. νξίδεηαη ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο 
ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ είλαη 
απαξαίηεηα µέινο ηεο Δ.Ο.Δ. Υξέε Γξαµµαηέα αζθεί ππάιιεινο ηεο ∆.Ο.Α. ή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζµνχ θαη Αζιεηηζκνχ, νξηδφµελνο µε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. Η 
ζεηεία ησλ µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο θαη µπνξεί λα 
αλαλεψλεηαη. Μέινο δηνξηδφµελν  ζε αληηθαηάζηαζε άιινπ δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο 
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ζεηείαο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ.   
Ο Πξφεδξνο ηνπ ∆.. εθπξνζσπεί ηε ∆.Ο.Α. δηθαζηηθά θαη εμψδηθα, ζπγθαιεί ην 
∆.., πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ θαη θαηαξηίδεη ηελ εµεξήζηα δηάηαμε. Ο 
Πξφεδξνο µε απφθαζή ηνπ µπνξεί λα αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ∆.Ο.Α. θαηά 
πεξίπησζε ζηνλ Αληηπξφεδξν ή ζε µέινο ηνπ ∆.. Σνλ Πξφεδξν απφληα ή 
θσιπφµελν αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχµαηνο 
ηνπ Αληηπξνέδξνπ, έλαο ζχµβνπινο, πνπ νξίδεηαη µε απφθαζε ηνπ ∆.. Σν ∆.. 
µπνξεί λα αλαζέηεη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα µέιε ηνπ εηδηθά θαζήθνληα ζρεηηθά µε ηηο 
αξµνδηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη θαζήθνληα γξαµµαηέα ηνπ πµβνπιίνπ.  
Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην είλαη αξµφδην γηα φια γεληθψο ηα δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ 
ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ∆.Ο.Α., µε εμαίξεζε ηα ζέµαηα γηα ηα νπνία 
απνθιεηζηηθά αξµφδηα είλαη άιια φξγαλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφµν θαη 
ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζµφ ιεηηνπξγίαο ηεο ∆.Ο.Α. ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην 
αλήθεη ηδίσο ε αξµνδηφηεηα γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη µνξθσηηθήο 
πνιηηηθήο ηεο ∆.Ο.Α. ζην πιαίζην  ηεο  θείµελεο  λνµνζεζίαο  θαη  ηνπ  Δζσηεξηθνχ  
Καλνληζµνχ, ε ζπλνµνιφγεζε, ππνγξαθή θαη εθηέιεζε, µε ηηο εμαηξέζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφµν, θάζε ζχµβαζεο απαξαίηεηεο γηα ζχζηαζε 
δηθαησµάησλ ή ππνρξεψζεσλ ηεο ∆.Ο.Α., ε απνδνρή δσξεψλ, εηζθνξψλ ή ρνξεγηψλ, 
ε ζχλαςε δαλείσλ, ε πεηζαξρηθή εμνπζία δεχηεξνπ βαζµνχ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο 
∆.Ο.Α., ε θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζµνχ, ε ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο 
θαη ηνπ ηζνινγηζµνχ θαη ε δηελέξγεηα ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ειέγρνπ    
λνµηµφηεηαο    ηνπ    έξγνπ  φισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο ∆.Ο.Α. 
 
γ. Οη πφξνη ηεο ∆.Ο.Α. είλαη: 
i.Δπηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζµνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 
ii.Δληζρχζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  ή άιινπο δηεζλείο  νξγαληζµνχο. 
iii. Δπηρνξεγήζεηο απφ ηελ Δ.Ο.Δ. θαη απφ άιινπο δεµφζηνπο ή µε θνξείο θαη 
νξγαληζµνχο. 
iλ. Έζνδα πξνεξρφµελα απφ δσξεέο,  θιεξνλνµηέο, θιεξνδνζίεο, θαηαπηζηεχµαηα.    
λ. Έζνδα απφ ρνξεγίεο  πάζεο θχζεσο  θαη  θάζε  είδνπο  θνηλσληθνχο  πφξνπο.  
λi. Έζνδα απφ εθµεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θηλεηψλ θαη αθηλήησλ.  
λii. Έζνδα απφ δηνξγάλσζε ζπλφδσλ, ζεµηλαξίσλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 
λiii. Έζνδα απφ νπνηαδήπνηε άιιε λφµηµε πεγή. 
 
δ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, νξίδεηαη ηξηµειήο 
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο Γ.Ο.Α., µε ηζάξηζµα αλαπιεξσµαηηθά µέιε. Ο Πξφεδξνο 
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη νξθσηφο ειεγθηήο. Οξθσηφο ειεγθηήο µπνξεί λα 
είλαη θαη άιιν ή άιια µέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 
ελεξγεί ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνµηθήο δηαρείξηζεο ηεο ∆.Ο.Α. Η ζεηεία ησλ µειψλ ηεο 
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο θαη µπνξεί λα αλαλεψλεηαη.Με θνηλή απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ νξίδεηαη 
ε αµνηβή ησλ µειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Ο αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφο παξαγγέιιεη νπνηεδήπνηε έθηαθην έιεγρν ηεο Γ.Ο.Α., ηνλ νπνίν δηελεξγεί 
ην Διεγθηηθφ πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο ή αξµφδην φξγαλν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ. 
 
ε. Η δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο ∆.Ο.Α. αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη 
ηειεηψλεη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. ην ηέινο θάζε ρξήζεο ην ∆.. 
θιείλεη ηνπο ινγαξηαζµνχο θαη θάλεη απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο. Η ∆.Ο.Α. 
απνιαµβάλεη φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αηειεηψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ 
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δηθνλνµηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνλνµίσλ ηνπ ∆εµνζίνπ. 
 
ζη. Με πξνεδξηθφ δηάηαγµα πνπ εθδίδεηαη µε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 
∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνµηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
Αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαηαξηίδεηαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζµφο ιεηηνπξγίαο ηεο 
∆.Ο.Α. Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζµφ θαζνξίδνληαη θαηά εηδηθφηεηα νη ζέζεηο ηνπ 
αλαγθαίνπ γηα ηε ∆.Ο.Α. πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη ηα πξνζφληα 
θαηά εηδηθφηεηα θαη ξπζµίδεηαη θάζε ζέµα πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο ∆.Ο.Α., φπσο ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ε θαηαλνµή ησλ  
αξµνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, νη απνζπάζεηο 
ππαιιήισλ, νη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο, ηα πεηζαξρηθά παξαπηψµαηα θαη νη πνηλέο, ε 
δηαδηθαζία πξαγµαηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ θαη νη ηξφπνη δηαρείξηζήο ηνπο. 
Δπηηξέπεηαη ε απφζπαζε ή µεηάηαμε πξνζσπηθνχ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζµνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ ή επνπηεπφµελνπο απφ απηφ νξγαληζµνχο δεµφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ή απφ άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεµφζηνπ ηνµέα, µε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ Αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ. Δπηηξέπεηαη 
επίζεο ε πξφζιεςε απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην πξνζσπηθνχ µε ζχµβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξφλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά ην Ν. 2527/1997, φπσο 
απηφο ηζρχεη, γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ∆.Ο.Α. Γηα φιεο ηηο πξνζιήςεηο 
πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θαη ζην Π.∆. 302/2003 δελ 
εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1232/1982 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 
θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
 
δ. Μέρξη ην ηέινο ∆εθεµβξίνπ θάζε εµεξνινγηαθνχ έηνπο, ε ∆.Ο.Α. ππνβάιιεη ζηελ  
νινµέιεηα ηεο Δ.Ο.Δ. πξνο έγθξηζε αλαιπηηθφ πξφγξαµµα ησλ ζρεδηαδφµελσλ 
εθδειψζεψλ ηεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ επφµελνπ έηνπο. Η Δ.Ο.Δ., µεηά ηελ έγθξηζε 
ηνπ πξνγξάµµαηνο ηεο ∆.Ο.Α., παξαρσξεί ζηε ∆.Ο.Α. ηε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ 
ρσξίο αληάιιαγµα.  

 
5. Σν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Δζληθή Οιπκπηαθή 
Αθαδεκία» («ΔΘΝ.Ο.Α.»)  ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηά ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαζεζηψο πνπ ην δηέπεη, κε έδξα απηή ηεο Δ.Ο.Δ. 
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
Αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαηαξηίδεηαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο 
ΔΘΝ.Ο.Α., κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη θαηά εηδηθφηεηα νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 
δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο. 
Δπηηξέπεηαη ε απφζπαζε ή κεηάηαμε πξνζσπηθνχ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ ή επνπηεπφκελνπο απφ απηφ θνξείο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή απφ 
άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηνλ Αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ. 

 
   

Άξζξν 42 
Διιεληθφ Κέληξν Αζιεηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

 
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγµα, πνπ εθδίδεηαη εληφο έμη (6) µελψλ απφ ηε δεµνζίεπζε 
ηνπ παξφληνο, µε πξφηαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ θαη ησλ 
Τπνπξγψλ Τγείαο, Οηθνλνµηθψλ θαη Αλάπηπμεο, ην Δζληθφ Κέληξν Αζιεηηθψλ 
Δξεπλψλ (Δ.Κ.Α.Δ.), πνπ ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία ηνπ Οιπµπηαθνχ Αζιεηηθνχ 
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Κέληξνπ Αζελψλ, θαζίζηαηαη ίδην λνµηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, µε ηελ 
επσλπµία "Διιεληθφ Κέληξν Αζιεηηθήο Δξεπλάο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Κ.Α.Δ.Σ.)". Σν 
λνµηθφ απηφ πξφζσπν επνπηεχεηαη απφ ηνλ αξµφδην γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγφ.  
 
2. Σν Δ.Κ.Α.Δ.Σ. έρεη ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ησλ αζιεηηθψλ επηζηεκψλ γη αηελ 
επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο, ςπρηθήο θαη 
ζσκαηηθήο πγείαο.   
Σν Δ.Κ.Α.Δ.Σ. έρεη ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηε 
ζπιινγή, ηεθκεξίσζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ 
ελδηαθέξνληνο γηα ζέκαηα αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ, αζιεηηζκνχ πςειψλ επηδφζεσλ, 
άζιεζεο γηα φινπο, αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπξηζηηθνχ αζιεηηζκνχ, ελαιιαθηηθψλ 
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, θαζψο θαη ηεο θπζηθήο αγσγήο, ηελ 
επαγγεικαηηθή – επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ πηπρηνχρσλ θπζηθήο αγσγήο θαη ηελ 
επηκφξθσζε ησλ πξνπνλεηψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ 
αζιεηψλ θαη ησλ ελ γέλεη αζινπκέλσλ.  
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ην Δ.Κ.Α.Δ.Σ. ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα 
Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΓΓΑ, ηηο ρνιέο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 
θαη κε άιινπο παηδαγσγηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο, κε ηε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ην 
ΔΚΑΝ, ηε ΓΔΑΒ, ην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Νηφπηγθ, θαζψο θαη κε λνκηθά πξφζσπα 
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ζπλαθέο αληηθέηκελν θαη ζηφρνπο. 

 
3. Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγµα ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο: 

    α) Ρπζµίδνληαη ηα ζέµαηα δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο, νηθνλνµηθνχ ειέγρνπ, 
πεξηνπζίαο, ζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη αξµνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη 
επηζηεµνληθψλ ζπµβνπιίσλ, ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ην πεηζαξρηθφ δίθαην 
πνπ εθαξµφδεηαη ζην πξνζσπηθφ έληαμεο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηνπ 
Δ.Κ.Α.Δ. ζην Δ.Κ.Α.Δ.Σ. θαη γεληθά φια ηα ζέµαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Δ.Κ.Α.Δ.Σ.. 

     β) Δμεηδηθεχνληαη νη αξµνδηφηεηεο ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ., γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ ηνπ, 
ηδίσο: α. ζε ζέµαηα πξνψζεζεο ηεο βαζηθήο θαη εθαξµνζµέλεο έξεπλαο θαη 
αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζµάησλ ηεο θαζψο θαη ζε ζέµαηα αλάπηπμεο ησλ 
αζιεηηθψλ επηζηεµψλ, β. ζε ζέµαηα αζιεηηαηξηθήο θαη αμηνιφγεζεο αζιεηηθψλ θαη 
ζσµαηηθψλ ηθαλνηήησλ, γ. ζε ζέµαηα ειέγρνπ, ρξήζεο θαη απαγφξεπζεο ρξήζεο απφ 
αζιεηέο νπζηψλ, θαξµάθσλ θαη µεζφδσλ, δ. ζε ζέµαηα εθπαίδεπζεο ή επηµφξθσζεο 
πξνπνλεηψλ, γηαηξψλ θαη γπµλαζηψλ. 
γ) Δπηηξέπεηαη λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε, µε θαλνληζµνχο πνπ ζα θαηαξηίδνληαη 
απφ ην ∆.. ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ. θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηνλ αξµφδην γηα ηνλ αζιεηηζµφ 
Τπνπξγφ, λα ξπζµίδνληαη εηδηθφηεξα ζέµαηα, πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζην θαηά ηελ 
παξ. 1 ηνπ παξφληνο πξνεδξηθφ δηάηαγµα. 
 
4. Οη πφξνη ηνπ Δ.Κ.Α.Δ.Σ. είλαη: α) θξαηηθή επηρνξήγεζε απφ ηε Γεληθή 
Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ, β) έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ, γ) πφξνη απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη δ) δσξεέο, 
θιεξνλνµηέο, θιεξνδνζίεο θαη θάζε άιινπ είδνπο επηρνξεγήζεηο ή εηζπξάμεηο απφ 
λφµηµε αηηία. 

 
 

Άξζξν 43 
Άζιεζε γηα φινπο, αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 
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1. Η δηάδνζε θαη πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
πιεζπζκνχ, γηα ηελ πνιχπιεπξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 
ηελ πξνθχιαμε ηεο πγείαο, απνηειεί ζηφρν θαη ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο. 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ αξκφδηα είλαη ε ∆ηεχζπλζε "Άζιεζε γηα φινπο" 
ηεο ΓΓΑ, ε νπνία: 
α) ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα 
Όινπο θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ ζε παλειιήλην επίπεδν, 
β) ζρεδηάδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
γ) ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο άζιεζεο, άζθεζεο, αλαςπρήο ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, ρεηκεξηλψλ θαη ζεξηλψλ δξαζηξηνηήησλ θαη νηθνηνπξηζκνχ,  
δ) επεμεξγάδεηαη πξνγξάκκαηα πγηνχο δηαηξνθήο θαη πξφιεςεο ηεο πγείαο ησλ 
αζιεηψλ θαη ησλ αζινπκέλσλ, 
ε) επεμεξγάδεηαη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζηειερψλ άζιεζεο γηα 
φινπο  
ζη) ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο 
θαη παξαγσγηθνχο θνξείο. 
 
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνµηθψλ, Δζσηεξηθψλ, ∆εµφζηαο 
∆ηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, 
µπνξεί λα ζπληζηψληαη ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεµνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 
θαη Πηπρηνχρσλ ηεο Δπηζηήµεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζµνχ, ζηε Γεληθή 
Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Πξνγξαµµάησλ "Άζιεζεο γηα 
φινπο". Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2947/2001. 
 
3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ Πξνγξαµµάησλ "Άζιεζεο γηα φινπο" θαη ηε 
ρξεµαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο απηψλ ζπληάζζεηαη εηήζηνο 
πξνυπνινγηζµφο µε εηζήγεζε ηεο αξµφδηαο ∆ηεχζπλζεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 
γξαθείσλ. 

 
4. Πξνζσπηθφ µε ζχµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ 
λνµηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γξαµµαηεία 
Αζιεηηζµνχ ην νπνίν έρεη ήδε δηαηεζεί ή µεηαθεξζεί ζηε Γεληθή Γξαµµαηεία 
Αζιεηηζµνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνγξαµµάησλ Μαδηθνχ Αζιεηηζµνχ µε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζµνχ, θαηαηάζζεηαη ζε ζπληζηψµελεο πξνζσπνπαγείο 
ζέζεηο ζηε Γεληθή Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ, µε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο γηα ηελ θαηά 
ηφπνπο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ Πξνγξαµµάησλ Άζιεζεο γηα φινπο. Η θαηάηαμε 
γίλεηαη µεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνµέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζµία ελφο 
µελφο απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Ο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ηνπ παξαπάλσ 
πξνζσπηθνχ ζηα παξαπάλσ επνπηεπφµελα απφ ηε Γεληθή Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ 
λνµηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππνινγίδεηαη γηα ηε µηζζνινγηθή ηνπ θαηάηαμε. 
 
5. Σα Δζληθά Αζιεηηθά Κέληξα πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε ΓΓΑ µπνξνχλ λα 
πξνζιαµβάλνπλ θαη λ’ απαζρνινχλ πηπρηνχρνπο θπζηθήο αγσγήο απνθιεηζηηθά γηα 
ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξαµµάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ή θαη Αλαπηπμηαθνχ 
Αζιεηηζµνχ, µε ζχµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο 
φρη µεγαιχηεξεο ησλ νθηψ µελψλ. Δπηηξέπεηαη λα ζπλάπηνληαη ζπµβάζεηο ηνπ 
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πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ, θαζ' ππέξβαζελ ησλ πξνβιεπνµέλσλ πεξηνξηζµψλ ηεο παξ. 
3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, µέρξη χςνπο δαπάλεο ηνπ 
πνζνχ πνπ εγγξάθνπλ νη πξνζιαµβάλνληεο θνξείο σο πξφβιεςε ζηνλ 
πξνυπνινγηζµφ απηψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απφ είζπξαμε δηδάθηξσλ ή ζπλδξνµψλ 
ζπµµεηνρήο ζηα πξνγξάµµαηα Άζιεζεο γηα Όινπο ή απφ είζπξαμε δσξεψλ ή 
ρνξεγηψλ γηα ηα πξνγξάµµαηα Άζιεζεο γηα Όινπο θαη ην νπνίν πνζφ ηεο δαπάλεο 
δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ εηζέπξαμαλ θαηά ην πξνεγνχµελν νηθνλνµηθφ έηνο.  
Οη Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 
εμαηξνχληαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππ` αξηζκ. 33/2006 ΠΤ (Α` 280). Η Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ πξνηείλεη ηηο ζέζεηο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο πνπ 
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα 
Όινπο θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ, πνπ πινπνηνχλ νη θνξείο - Ο.Σ.Α., ζχκθσλα 
κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ απηή εθδίδεη. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ απηνχ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ αλά θνξέα, 
εθδίδεηαη θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ. Η κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ 
απηνχ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιινπλ νη 
εμππεξεηνχκελνη θάηνηθνη θαη δεκφηεο κε ηε κνξθή δηδάθηξσλ ή απφ είζπξαμε 
δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ή κέζσ ηεο ΓΓΑ έσο ην πνζφ ηνπ αληίζηνηρνπ πξνβιεπφκελνπ 
Κ.Α.Δ. Η απαζρφιεζε απηή δελ αλαγλσξίδεηαη σο ππεξεζία γηα βαζκνινγηθή ή 
κηζζνινγηθή εμέιημε. 
 
6. Με απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ Αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα 
αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, νξγαλψλνληαη ζρεηηθέο δξάζεηο, ζεζπίδνληαη δηαδηθαζίεο θαη 
πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαη δηαζθαιίδεηαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ 
θαη’ αλαινγίαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο γηα ηελ νξγάλσζε, 
ζηειέρσζε  θαη ππνζηήξημε ησλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα φινπο».  

 
  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΒΗΑ 

 

Αξζξν 44 

Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο –Γνηθεηηθά κέηξα 

 
1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, φπσο θαη 
θάζε αζιεηηθφο θνξέαο, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα πξφιεςεο 
θαη απνηξνπήο θαηλνκέλσλ βίαο ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, εληφο ή εθηφο ησλ 
αζιεηηθψλ ρψξσλ.  
Σα αλσηέξσ πξφζσπα νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ 
νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ζην κέηξν θαη ζην βαζκφ ησλ 
αξκνδηνηήησλ, ηεο ζέζεο θαη ηεο ηδηφηεηάο ηνπο. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε  
δεκφζηα δήισζε ή άιιε ελέξγεηα αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ, κειψλ δηνηθήζεσλ  
Aζιεηηθψλ σκαηείσλ, Δλψζεσλ, Οκνζπνλδηψλ, Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ ή δηαηηεηψλ  πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή αζιεηηθήο 
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ζπλάληεζεο ή λα ππξνδνηήζεη ηελ έληαζε θαη ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ 
θηιάζισλ. Η κε νπνηνλδήπνηε ππαίηην ηξφπν ζπκκεηνρή ζε πξάμεηο πνπ 
δπζθεκνχλ ηνλ αζιεηηζκφ, αλεμαξηήησο ησλ ηπρφλ άιισλ πνηλψλ ή θπξψζεσλ, 
ζπληζηά ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή πεξίζηαζε πνπ ζπλεθηηκάηαη απφ ηα αξκφδηα 
πεηζαξρηθά φξγαλα, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο 
δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ ή απφ άιιεο δηαηάμεηο. 
 
2. ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηέιεζεο επεηζνδίσλ, παξφηξπλζεο ζε πξφθιεζε 
επεηζνδίσλ, ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ελ γέλεη θαηλνκέλσλ βίαο, εληφο ή 
εθηφο αγσληζηηθψλ ρψξσλ, ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο, κε 
αηηηνινγεκέλεο απνθάζεηο ηνπ, πνπ ιακβάλνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γηαξθνχο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο κπνξεί λα επηβάιιεη ζηα νηθεία 
Αζιεηηθά σκαηεία θαη ζηηο Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, θαζψο θαη ζηηο 
νηθείεο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, αιιά θαη 
κεκνλσκέλα ζε θπζηθά πξφζσπα, κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε θαη αθξφαζή 
ηνπο, πξφζηηκα χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) έσο έλα εθαηνκκχξην 
(1.000.000,00) επξψ, ζε ηδηαίηεξα δε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνβαίλεη 
θαη ζε αλάθιεζε ηεο πθηζηάκελεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο. Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ απηψλ ιακβάλνληαη ππφςε αληηθεηκεληθά 
ζηνηρεία φπσο ηδίσο ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε ησλ αλσηέξσ θαηλνκέλσλ θαη 
ζπκπεξηθνξψλ, ε ηπρφλ ππνηξνπή, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έλλνκνπ αγαζνχ πνπ 
ηίζεηαη ζε δηαθηλδχλεπζε, ν βαζκφο θαη ε έληαζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο, θαζψο θαη 
ην εχξνο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επήιζαλ ή απεηιήζεθαλ. Η ζπλεξγαζία ησλ αλσηέξσ 
λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ηηο Αξρέο θαη ε παξνρή ζηνηρείσλ, φηαλ έρνπλ 
σο απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ, απνηεινχλ θαηαξρήλ 
ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
χςνπο ηνπ πξνζηίκνπ, κπνξεί δε λα ζπληζηνχλ θαη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα 
πξφζσπα απηά παξακέλνπλ αηηκψξεηα. 
 
3. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο 
κπνξεί επίζεο, γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε επαλάιεςε 
ηέηνησλ γεγνλφησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, λα απαγνξεχεη πξνζσξηλά, γηα κία ή 
πεξηζζφηεξεο αγσληζηηθέο, ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ αγψλσλ, ή λα δηαθφπηεη 
νξηζηηθά πξσηαζιήκαηα ή άιιεο δηνξγαλψζεηο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ 
ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο 
Βίαο, θαζψο θαη ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. Μπνξεί, εμάιινπ, λα 
απαγνξεχεη ηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε εηζηηεξίσλ θαη ηελ ελ γέλεη ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ ή ηκεκάησλ ησλ θεξθίδσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ παξαπάλσ απαγνξεχζεσλ, πέξαλ ησλ ηπρφλ άιισλ 
ζπλεπεηψλ θαη θπξψζεσλ, ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο κπνξεί λα 
επηβάιεη ζηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηνπ θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε θαη αθξφαζε, πξφζηηκα χςνπο 
απφ είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000,00) έσο είθνζη πέληε εθαηνκκχξηα 
(25.000.000,00) επξψ, αλάινγα θαη γηα θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, κε 
ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ηελ ηπρφλ ππνηξνπή, ηνλ βαζκφ θαη ην εχξνο ησλ 
ζπλεπεηψλ πνπ επήιζαλ ή απεηιήζεθαλ ή θαη ην φθεινο πνπ ηπρφλ απνθηήζεθε ή 
επηδηψρζεθε. 
 
4. ε πεξηπηψζεηο ξεηήο άξλεζεο ή παξάιεηςεο απάληεζεο, κέζα ζε ηαρζείζα 
πξνο ηνχην πξνζεζκία άιισο κέζα ζε εχινγν ρξφλν, ζε ππνβιεζέληα εξσηήκαηα, 
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θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε παξνρήο αηηεζέλησλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ ή 
δηεπθξηλήζεσλ ζε ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο ή ελ γέλεη φξγαλα ηεο Πνιηηείαο  πνπ 
ελεξγνχλ ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο πεξηζηαηηθψλ βίαο ή άιισλ παξάλνκσλ 
ζπκπεξηθνξψλ ή κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηνπο, ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφο κπνξεί λα επηβάιιεη ζηα Αζιεηηθά  σκαηεία, Αζιεηηθέο Αλψλπκεο 
Δηαηξείεο, αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ή επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, πνπ θαηά ηα 
αλσηέξσ δελ αληαπνθξίλνληαη, κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε θαη αθξφαζή ηνπο, 
πξφζηηκα χςνπο απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000,00) έσο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000,00) 
επξψ. 
 
5. ε πεξηπηψζεηο παξφηξπλζεο, ππνθίλεζεο, ελζάξξπλζεο ή επηδνθηκαζίαο ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 επεηζνδίσλ, ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ελ 
γέλεη θαηλνκέλσλ βίαο, απφ ηνλ έληππν ή ειεθηξνληθφ ηχπν θαη απφ ην δηαδίθηπν, 
πέξαλ ησλ άιισλ ηπρφλ πνηληθψλ θαη ινηπψλ ζπλεπεηψλ, κε απφθαζε ηνπ  
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ ιακβάλεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηα ΜΜΔ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαη κεηά απφ γλψκε ηεο 
Έλσζεο πληαθηψλ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ (ΔΗΔΑ), ηεο  
Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Έλσζεο πληαθηψλ (ΠΟΔΤ) θαη ηνπ Παλειιελίνπ 
πλδέζκνπ Αζιεηηθνχ Σχπνπ (ΠΑΣ), νη νπνίεο δηαηππψλνληαη κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα επηβάιινληαη 
ζηνπο ππεπζχλνπο ηδηνθηήηεο ή εθδφηεο ή δηαρεηξηζηέο ησλ ππαηηίσλ κέζσλ, κεηά 
απφ πξνεγνχκελε θιήζε θαη αθξφαζή ηνπο, πξφζηηκα χςνπο απφ πέληε ρηιηάδεο 
(5.000,00) έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000,00) επξψ. 
ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη παξαπάλσ πξάμεηο ή ελέξγεηεο ιακβάλνπλ ρψξα 
κέζσ ηειενπηηθψλ ή ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφο ελεκεξψλεη ην αξκφδην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, ψζηε 
απηφ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη πέξαλ ησλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ 
θπξψζεσλ, λα επηβάιεη ηα αλσηέξσ πξφζηηκα.  
 
6. Σα πνζά απφ ηελ είζπξαμε ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ επηβάιινληαη θαη 
εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  
ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εγγξάθνληαη ζηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ζε εηδηθφ ΚΑ Δζφδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ γ’ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4270/2014 γηα ηελ 
πξνψζεζε ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηεο αζιεηηθήο παηδείαο. Κάζε 
αλαγθαία ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα  θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.  Δηδηθψο φηαλ 
πξφθεηηαη γηα πξφζηηκα εηο βάξνο Α.Α.Δ., γηα ηελ είζπξαμή ηνπο είλαη δπλαηή θαη 
ε θαηάπησζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1  ηνπ άξζξνπ 92 εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, κεηά απφ 
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ  Τπνπξγνχ.   
 
7. Καηά ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ είλαη δπλαηή ε άζθεζε 
πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν δηθαζηεξίνπ. Αλ αζθεζεί 
εκπξφζεζκε πξνζθπγή βεβαηψλεηαη ακέζσο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πξνζηίκνπ, ην νπνίν ελ ζπλερεία 
βεβαηψλεηαη θαη ηακεηαθψο θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., άιισο, ζε 
πεξίπησζε δειαδή κε άζθεζεο εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο, νιφθιεξν ην πνζφ. ε 
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πεξίπησζε άζθεζεο έθεζεο θαηά πξσηφδηθεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ελ φισ ή 
ελ κέξεη πξνζθπγή ή αλαθνπή, ν εθθαιψλ νθείιεη λα θαηαβάιεη θαηά ηελ 
θαηάζεζε ηεο έθεζεο, κε πνηλή απαξαδέθηνπ απηήο, πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ 
(50%) ηνπ νθεηινκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε, πνζνχ. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ, ζπληάζζεηαη  αηειψο εηδηθφ 
ζεκείσκα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  
 
8. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 
Τγείαο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ κπνξεί λα εθδνζεί εληαίνο 
Καλνληζκφο αζθαιείαο αγψλσλ γηα ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηεμάγνληαη 
αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ εκεδαπψλ θαη δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ ζηηο νπνίεο 
ζπκκεηέρνπλ επαγγεικαηηθέο νκάδεο σο θαη νη εζληθέο νκάδεο, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 
 
 

Αξζξν 45 

Γηαξθήο Δπηηξνπή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο 

 
1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζπληζηάηαη Γηαξθήο Δπηηξνπή 
Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (ΓΔΑΒ), πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε σο εμήο:  
α) ηέζζεξηο (4) επηζηήκνλεο εγλσζκέλνπ θχξνπο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε 
λνκηθή ή ηελ ςπρνινγία ή ηελ θνηλσληνινγία ή ηελ πνιηηηθή επηζηήκε ή ηελ 
εγθιεκαηνινγία ή ηελ επηθνηλσλία,  
β) δχν (2) εγλσζκέλνπ θχξνπο ζηειέρε ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ, απφ ηνπο νπνίνπο 
έλαο κε ελ ελεξγεία αζιεηήο,  
γ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  
δ) έλαλ (1) αλψηαην αμησκαηηθφ ηεο ΔΛ.Α., ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 
ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Αζηπλνκηθψλ Τπαιιήισλ, 
ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο. 
Σα κέιε ηεο Γ.Δ.Α.Β. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη γηα ζεηεία ηξηψλ εηψλ 
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 
νξίδεηαη έλα απφ ηα κέιε ηεο σο Πξφεδξνο, θαζψο επίζεο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, 
φπσο θαη ν γξακκαηέαο ηεο Γ.Δ.Α.Β., ν νπνίνο είλαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
Οη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιινγηθνί θνξείο 
εθπξνζψπεζεο αζιεηψλ, δηαηηεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη θηιάζισλ νξίδνπλ 
εθπξνζψπνπο ηνπο ζηε Γ.Δ.Α.Β., νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηέρνπλ, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Δπηηξνπήο ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο γηα ζέκα πνπ αθνξά ζην άζιεκα ηνπο, 
ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη εξγαζίεο ηεο χζηεξα απφ θιήζε απηήο, ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ. 
 
2. Με απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχνληαη 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζεζπίδεηαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο 
Γ.Δ.Α.Β., ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη Δηδηθφ ψκα Παξαηεξεηψλ ηεο Γ.Δ.Α.Β., 
απνηεινχκελν απφ πξφζσπα κε εκπεηξία ζηνλ αζιεηηζκφ, ηνπιάρηζηνλ 
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απνθνίηνπο ιπθείνπ, ζην πξφζσπν ησλ νπνίσλ δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα ηνπ 
άξζξνπ 3, κε δηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.  
ηνλ Πξφεδξν θαη ζηα µέιε ηεο ΓΔΑΒ θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα απνδεκίσζε ε 
νπνία αλέξρεηαη ζην ήκηζπ απηήο πνπ θάζε θνξά θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πξφεδξν θαη 
ζηα κέιε αληηζηνίρσο ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηνπ λ. 
4002/2011. ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ θαηαβάιιεηαη 
απνδεκίσζε ίζε κε ην 50% ησλ αληηζηνίρσλ ηαθηηθψλ. Η θαηαβνιή ησλ 
παξαπάλσ βαξχλεη θάζε ρξφλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη 
Διέγρνπ Παηγλίσλ θαη δηελεξγείηαη θαηεπζείαλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο, κε 
βάζε πίλαθα πνπ ηεο δηαβηβάδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ΓΔΑΒ. 
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ νξίδνληαη νη 
απνδεκηψζεηο, ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο 
Παξαηεξεηψλ ηεο Γ.Δ.Α.Β. Οη απνδεκηψζεηο ζηνπο Παξαηεξεηέο θαηαβάιινληαη 
κεηά απφ βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Α.Β. ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ 
πξνζψπνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 
 
3. Η Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) έρεη σο έξγν: 
α) ηε δηαξθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θάζε κνξθήο βίαο ζηνλ αζιεηηζκφ, ηελ 
αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ πνπ ην πξνθαινχλ θαη ηελ εηζήγεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα 
γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, 
β) ηελ εηζήγεζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ζπλερή θαη ππεχζπλε 
πιεξνθφξεζε ηεο θίιαζιεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, 
γ) ηε κέξηκλα ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηε 
ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, 
δ) ηε κέξηκλα, ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο 
ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο, ηελ 
πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζινπκέλσλ θαη ησλ ζεαηψλ ζηνπο 
αγσληζηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ ζηα αξκφδηα 
φξγαλα, 
ε) ηελ εηζήγεζε θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέηξνπ, πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο 
απαηηείηαη, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο θαηά ηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο, 
ζη) ηε ζπλεξγαζία κε ηηο δηνξγαλψηξηεο θαηά ην λφκν αζιεηηθέο Δλψζεηο, 
Οκνζπνλδίεο ή επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, θαζψο θαη κε ηηο αζηπλνκηθέο 
αξρέο, αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ησλ εηδηθφηεξσλ κέηξσλ ηάμεο ζηηο ζπλαληήζεηο 
πνπ δηεμάγνληαη ζηε ρψξα, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ 
θππέιινπ Διιάδαο ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, 
δ) ηελ ππνβνήζεζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, 
ε) ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ελεκεξσηηθνχ ή επηκoξθσηηθoχ ραξαθηήξα κε 
ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα αζιεηηθνχ πλεχκαηνο, ηδίσο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ηελ 
πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο, 
ζ) ηε γλσκνδφηεζε, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηδηαίηεξεο επηθηλδπλφηεηαο αζιεηηθψλ 
ζπλαληήζεσλ, γηα ηε κε ρνξήγεζε εηζηηεξίσλ απφ ην γεπεδνχρν Αζιεηηθφ 
σκαηείν ή ηελ Αζιεηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Α.Δ.) ζην θηινμελνχκελν 
σκαηείν ή Α.Α.Δ., 
η) ηε γλσκνδφηεζε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ αζηπλoκηθψλ αξρψλ, ζηνλ 
αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, γηα ηε ρξνληθή κεηάζεζε ηεο δηεμαγσγήο 
ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ. 
ηα) ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 
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ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ. 
ηβ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα θαη ηε ζχληαμε εηήζηαο ζρεηηθήο 
έθζεζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη, κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ζηε 
Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 
ηγ) ηελ εηζήγεζε, κεηά ην ηέινο θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, πξνο ηνλ αξκφδην γηα 
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ γηα ηελ πιηθή ή/θαη εζηθή επηβξάβεπζε δηνξγαλσηξηψλ 
αξρψλ πξσηαζιεκάησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, Α.Α.Δ. ή σκαηείσλ, θαζψο θαη 
αζιεηψλ πνπ επέδεημαλ θαηά ηελ νηθεία αγσληζηηθή πεξίνδν πξφηππε αζιεηηθή 
ζπκπεξηθνξά θαη έκπξαθηε ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα 
θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε ησλ ηδεσδψλ ηνπ αζιεηηζκνχ. 
 
4. Η Γ.Δ.Α.Β. εθπξνζσπεί ηε ρψξα ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Βίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Δθπξφζσπνί ηεο νξίδνληαη ν Πξφεδξνο ή 
κέιε ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.. 
 
5. Γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελεξγεηψλ βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο 
εθδειψζεηο, θαζψο θαη ελεξγεηψλ πνπ δπζθεκνχλ ηνλ αζιεηηζκφ, κε θνηλή 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη έπεηηα απφ γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β., νξίδνληαη: 
α) νη εηδηθφηεξεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ αξρψλ πνπ δηνξγαλψλνπλ αζιεηηθέο 
εθδειψζεηο, 
β) νη εηδηθφηεξεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ, ησλ 
αζιεηηθψλ Δλψζεσλ, ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ, ησλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ θαη ησλ ινηπψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 
ησλ αζιεηψλ, ησλ πξνπνλεηψλ, ησλ δηαηηεηψλ, ησλ ζεαηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ 
θηιάζισλ, 
γ) ε νξγάλσζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ, 
δ) ε ζπγθξφηεζε εηδηθψλ εζεινληηθψλ ζσκάησλ θηιάζισλ γηα ηελ εθαξκνγή 
κέηξσλ επηαμίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο, 
ε) ηα εηδηθφηεξα πξφζζεηα κέηξα αζηπλφκεπζεο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη 
νη αλαγθαίνη πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απεπζείαο ζην λφκν απηφλ 
πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο ζηε κεηαθίλεζε, πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ 
θηιάζισλ, θαζψο θαη ζηε δηάζεζε εηζηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ 
εθδειψζεσλ θαηά ην αλαγθαίν κέηξν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο ηάμεο. 
 
6. Η έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ζπληζηά 
πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 
7. α) ην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε ΓΔΑΒ δηθαηνχηαη λα δεηά 
θαη λα ιακβάλεη απφ νπνηνλδήπνηε εκπιεθφκελν αζιεηηθφ θνξέα νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία, ζηνηρείν ή δηεπθξίληζε είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
έξγνπ ηεο. 
β) Σα κέιε θαη νη παξαηεξεηέο ηεο ΓΔΑΒ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο, απξφζθνπηε είζνδν ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ηεο αζιεηηθήο 
εγθαηάζηαζεο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε αζιεηηθή ζπλάληεζε (αγσληζηηθφ ρψξν, 
θεξθίδεο θαη ινηπνχο ρσξηζηνχο ρψξνπο, απνδπηήξηα, ρψξνη γξαθείσλ, εζηίαζεο, 
δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία θιπ). Η Αζηπλνκηθή Αξρή ππνρξενχηαη λα παξέρεη 
ζπλδξνκή ζηα κέιε ή ζηνπο παξαηεξεηέο ηεο ΓΔΑΒ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 159 θαη 161 ηνπ π.δ. 141/1991, φπσο 
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απηά ηζρχνπλ. 
γ) Η αδηθαηνιφγεηε άξλεζε παξνρήο ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλίζεσλ 
ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή ε παξεκπφδηζε ηεο απξφζθνπηεο  
εηζφδνπ ησλ κειψλ ή παξαηεξεηψλ ηεο ΓΔΑΒ ζηνπο ρψξνπο ηεο αζιεηηθήο 
εγθαηάζηαζεο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη κε:  
αα)Πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαηά ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, κε 
απνθιεηφκελεο ηεο παξαπνκπήο ηνπ ζέκαηνο ζηνλ Αζιεηηθφ Δηζαγγειέα κεηά απφ  
έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑΒ θαη ββ) θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν κελψλ θαη 
ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ έσο δχν ρηιηάδσλ επξψ. 
 
 

Αξζξν 46 

Λέζρεο Φίισλ ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ή Α.Α.Δ. 
 

1. Λέζρε Φίισλ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ (εθεμήο Λέζρε) ή Αλψλπκεο Αζιεηηθήο 
Δηαηξείαο (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 σκαηείνπ 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 σκαηεία ή νη Α.Α.Δ. 
ππνρξενχληαη λα αζθνχλ κε εθπξφζσπν ηνπο επνπηεία θαη έιεγρν ζηηο Λέζρεο θαη 
επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ 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 49 ηνπ παξφληνο. Δπνπηεχνπζα θξαηηθή αξρή γηα ηηο 
Λέζρεο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγνχ 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδεηαη 
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηνπο φξνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 
ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ θαη Α.Α.Δ. επί ησλ Λεζρψλ. 
 

2. Μέινο Λέζρεο κπνξεί λα είλαη φπνηνο έρεη κφληκε θαηνηθία ή ζηαζεξή δηακνλή 
ζηελ Διιάδα, έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δελ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β`, γ` θαη δ` 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3. Η Λέζρε εθδίδεη ππνρξεσηηθά δειηίν ηαπηφηεηαο 
γηα θάζε κέινο ηεο, ην νπνίν ηζρχεη γηα έλα έηνο. 
 
3. 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: 
αα) γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή ηεο Α.Α.Δ., 
αβ) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 
δελ ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 3, 
 αγ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) θάζε ηδξπηηθνχ κέινπο φηη δελ εθηίεη 
πνηλή πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 150 
ηνπ παξφληνο, 
β) λα πξνβιέπεηαη ζε δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ φηη: 
βα) ε Λέζρε δηαζέηεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ νηθείνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή 
ηεο Α.Α.Δ.,  
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ββ) δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο Λέζρεο πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρνπλ ηα 
θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ή πξφζσπν 
πνπ εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 150 ηνπ παξφληνο θαη  
βγ) επηβάιινληαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο απνβνιήο απφ ηε Λέζρε ζε φπνην κέινο 
δηαπξάηηεη αδηθήκαηα βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 
 

4. Κάζε Λέζρε ηεξεί ππνρξεσηηθά Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ θαη Βηβιίν Δζφδσλ - 
Δμφδσλ, ηα νπνία, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ηνλ νηθείν 
Πεξηθεξεηάξρε ή/θαη απφ άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν. Όηαλ δηελεξγεί 
πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην Φφξν 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ή ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηεξείηαη γηα ηηο πξάμεηο απηέο 
ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Βηβιίν Δζφδσλ - Δμφδσλ θαη, ζχκθσλα κε ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., έρεη γηα ηηο πξάμεηο απηέο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ Κψδηθα γηα ηνλ επηηεδεπκαηία. 
 
5. Η Λέζρε κπνξεί λα δηαηεξεί θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα, εθφζνλ: α) πξνβιέπεηαη 
απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Λέζρεο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, γ) έρεη νξηζηεί 
ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαξηήκαηνο θαη έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ επνπηεχνπζα 
θαη ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή. 
 
6. Η Λέζρε ή παξάξηεκά ηεο κπνξεί λα έρεη γξαθεία ή εληεπθηήξηα, χζηεξα 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. Η άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
γξαθείνπ ή εληεπθηεξίνπ, ηζρχεη γηα δχν ρξφληα θαη αλαλεψλεηαη κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη. Η 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 σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. απφ νκάδεο ή ελψζεηο 
θπζηθψλ πξνζψπσλ, είηε απηέο απνηεινχλ, είηε φρη, ζσκαηείν ηνπ άξζξνπ 107 Α.Κ., 
έζησ δε θη αλ ν ρψξνο ιεηηνπξγεί ζην φλνκα ηξίηνπ πξνζψπνπ ή ηελ εθκεηάιιεπζε 
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. Κάζε Λέζρε ππνρξενχηαη κέζα ζην κήλα Ινχιην θάζε έηνπο λα ππνβάιεη ζηε 
Γ.Γ.Α. ή ζε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ φξγαλν ηεο θεληξηθήο ή ηεο 
πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηελ νηθεία Α.Α.Δ. ή σκαηείν: 
α) επίζεκν αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ, 
β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο γηα ην εάλ 
δηαζέηεη παξαξηήκαηα, πνηα είλαη ηα παξαξηήκαηα απηά θαη πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε παξαξηήκαηνο, 
γ) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Λέζρεο, 
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δ) ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ησλ κειψλ ηεο φηη ζην πξφζσπν 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 ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ ν αξκφδηνο γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγφο κπνξεί λα αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο 
απηήο ησλ Λεζρψλ ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 61  ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
ε) γξαπηή αλαλέσζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νηθείνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. γηα 
ηε ιεηηνπξγία ηεο Λέζρεο. 
 
8. Η νηθεία Α.Α.Δ. ή ην σκαηείν έρεη δηθαίσκα λα δεηά, νπνηεδήπνηε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, απφ ηε Λέζρε αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ α` θαη β` ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
 

9. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 103 επ. Α.Κ.: 
α) ηε δηάιπζε Λέζρεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ην νηθείν 
Αζιεηηθφ σκαηείν ή ε Α.Α.Δ., θαζψο θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, 
β) ιφγν δηάιπζεο απνηειεί ηδίσο: 
βα) 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, 
ββ) ε ιεηηνπξγία γξαθείσλ ή εληεπθηεξίσλ ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα, 
βγ) ε γξαπηή αλάθιεζε ή ε κε αλαλέσζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νηθείνπ Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία Λέζρεο. 
 
10. Λέζρεο θίισλ εζληθψλ νκάδσλ ππάγνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. Όπνπ αλαθέξεηαη Αζιεηηθφ σκαηείν ή Α.Α.Δ., 
λνείηαη, γηα ηηο Λέζρεο θίισλ εζληθψλ νκάδσλ, ε νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία. 
 
11. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηνπο φξνπο θαη ηε 
δηαδηθαζία ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ Λεζρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφβιεςεο 
γηα ηελ θαηάζεζε θαη ην χςνο ζρεηηθνχ παξαβφινπ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπ 
ειέγρνπ επ` απηψλ. 
 
12. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε εηζηηεξίσλ ζηηο Λέζρεο ηνπ 
άξζξνπ απηνχ, νη νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε αληίζηνηρε νκάδα 
πξνζψπσλ ή ζχλδεζκν θηιάζισλ ή ζσκαηείν ή άιιε ζπιινγηθφηεηα, νπνηαζδήπνηε 
λνκηθήο ή κε κνξθήο ηεο.  
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο αλσηέξσ απαγφξεπζεο απφ Α.Α.Δ., πέξαλ ησλ άιισλ 
ζπλεπεηψλ, πνηλψλ θαη θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην λφκν, θάζε κέινο ηεο δηνίθεζεο 
ηεο θαηά πεξίπησζε ππαίηηαο Α.Α.Δ. ηηκσξείηαη, αθφκε θαη αλ ην αδίθεκα ηειείηαη 
απφ ακέιεηα, κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμε (6) κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 
ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξψ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ 
αλσηέξσ πνηλψλ, ηφζν ηεο θπιάθηζεο, φζν θαη ηεο ρξεκαηηθήο, ιακβάλεηαη ππφςε ε 
έληαζε ηνπ δφινπ ή ν βαζκφο ακέιεηαο ηνπ ππαηηίνπ.  
Σν αδίθεκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δηψθεηαη απηεπαγγέιησο, θαη νη 
επηβαιιφκελεο γηα ηελ ηέιεζή ηνπ πνηλέο δελ αλαζηέιινληαη νχηε κεηαηξέπνληαη. Η 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ε άζθεζε 
έθεζεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζή ηεο. ε εμαηξεηηθέο φκσο πεξηπηψζεηο, ην 
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δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη, ζχκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 7 ηνπ 
άξζξνπ 497 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ηελ αλαζηνιή  εθηέιεζεο. Γελ 
επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε ρνξήγεζε πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 
ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε δφζεηο, ή ε έθηηζή ηεο κε παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο, κε 
εθαξκνδνκέλσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
 
13.Απαγνξεχεηαη ε εθκίζζσζε αθηλήηνπ ζε Λέζρε ηνπ άξζξνπ απηνχ ή ζε 
Παξάξηεκα απηήο, είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε αληίζηνηρε νκάδα πξνζψπσλ ή 
ζχλδεζκν θηιάζισλ ή ζσκαηείν ή άιιε ζπιινγηθφηεηα νπνηαζδήπνηε λνκηθήο ή κε 
κνξθήο, φηαλ απηή δελ ιεηηνπξγεί λνκίκσο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηαηάμεσο. 
Γελ επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε, ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζε ρξήζεο ή ε 
εθρψξεζε δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζηέγαζεο, πξνο θαλέλαλ εθ ησλ αλσηέξσ, 
ζε αθίλεην ή ζε ρψξν πνπ επξίζθεηαη ή αλήθεη ζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε.  
Ο κηζζσηήο αθηλήηνπ, είηε είλαη Λέζρε ηνπ άξζξνπ απηνχ, είηε νπνηαδήπνηε άιιε 
αληίζηνηρε νκάδα πξνζψπσλ ή ζχλδεζκνο θηιάζισλ ή ζσκαηείν ή άιιε 
ζπιινγηθφηεηα νπνηαζδήπνηε λνκηθήο ή κε κνξθήο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ 
εθκηζζσηή βεβαίσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ φηη βξίζθεηαη ζε λφκηκε 
ιεηηνπξγία. Η κε πξνζθφκηζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα θαη 
ιχζε ηεο  κίζζσζεο.  
ε βάξνο φπνηνπ πξνβαίλεη ζηελ εθκίζζσζε νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ή αλέρεηαη ηε 
δηαηήξεζή ηεο θαηά παξάβαζε ηεο παξνχζαο απαγφξεπζεο, ν αξκφδηνο γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγφο, κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε θαη αθξφαζή ηνπ εθκηζζσηή, 
δχλαηαη λα επηβάιιεη ζε απηφλ πξφζηηκν χςνπο απφ ρίιηα (1.000,00) έσο εθαηφ 
ρηιηάδεο (100.000,00) επξψ, ην νπνίν αθνξά πάληνηε ζηνλ κέρξη ην ρξφλν ηεο 
επηβνιήο ηνπ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επηβάιιεηαη αλάινγα κε ην εάλ θαη θαηά πφζν ν 
ρψξνο ζπλδέεηαη κε θαηλφκελα βίαο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο, κε ην φθεινο πνπ 
απνθηήζεθε ή επηδηψρζεθε απφ ηνλ εθκηζζσηή θαη κε ηελ ηπρφλ ππνηξνπή. Γελ 
απνθιείεηαη ε επηβνιή λένπ πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. Καηά ηα 
ινηπά, γηα ην πξφζηηκν απηφ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 
ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
 
 

Άξζξν 47 
Γηάζεζε εηζηηεξίσλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ 

 
1. Γηα ηνπο αγψλεο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ θππέιινπ Διιάδνο, 
φπνπ κεηέρνπλ Α.Α.Δ., ηα εηζηηήξηα εθδίδνληαη πάληνηε αξηζκεκέλα θαη νλνκαζηηθά, 
κε ηνλ αξηζκφ ηνπ εηζηηεξίνπ λα αληηζηνηρεί ζε κία ζέζε θαζήκελνπ ζεαηή.  
Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδεηαη: (α) ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο 
εηζηηεξίσλ απφ αιινδαπέο νκάδεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ θηιάζισλ ηνπο θαηά ηελ 
ηέιεζε δηεζλψλ αγψλσλ ζηελ Διιάδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα εηζηηήξηα ησλ 
αιινδαπψλ θηιάζισλ εθδίδνληαη χζηεξα απφ έγγξαθν αίηεκα ηεο θηινμελνχκελεο 
νκάδαο ηεο αιινδαπήο, ην νπνίν θαη απνηππψλεηαη ζην ζψκα ηνπ εηζηηεξίνπ θαη 
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηνλ αξηζκφ δηαβαηεξίνπ εθάζηνπ θηιάζινπ, θαζψο θαη 
αληίγξαθν ηεο ζειίδαο κε ηα ζηνηρεία θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ θηιάζινπ (β) επί 
νλνκαζηηθψλ πξνζθιήζεσλ αλαγξαθνκέλνπ ηνπ Αξηζκνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή ηνπ 
Α.Μ.Κ.Α ηνπ θαηφρνπ ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη άλεπ νηθνλνκηθνχ ή άιινπ 
αληαιιάγκαηνο θαη κφλνλ γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα θεξθίδσλ ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, (γ) επί αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ λέσλ. 
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Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ ιακβάλεηαη χζηεξα 
απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Α.Β., θαζνξίδεηαη ν αλψηαηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο ζεαηψλ 
γηα θάζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, θαζψο επίζεο θαζνξίδνληαη, πέξα απφ ηνπο αγψλεο 
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, θαη άιινη (κεκνλσκέλνη) αγψλεο γηα 
ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθδνζνχλ αξηζκεκέλα θαη νλνκαζηηθά εηζηηήξηα. Με ίδηα 
απφθαζε κπνξεί λα ρνξεγείηαη παξάηαζε εθαξκνγήο ή λα πξνβιέπεηαη εμαίξεζε 
εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο θαη γηα άιιεο, πέξα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην δεχηεξν 
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πεξηπηψζεηο, θαζψο επίζεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
δηνξγαλψζεηο ή κεκνλσκέλνπο αγψλεο.  

Γηα ηελ έθδνζε, δηάζεζε θαη γεληθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ησλ εηζηηεξίσλ ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηνξγαλψηξηεο ησλ αγψλσλ αξρέο 
ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ζχζηεκα 
ειεθηξνληθνχ νλνκαζηηθνχ εηζηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 48 θαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
επνπηείαο ηνπ άξζξνπ 49. 
 
2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν δήηεκα ζρεηηθφ 
κε ηα εηζηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 1, ν ηξφπνο, νη θνξείο έθδνζεο θαη δηάζεζεο θαη ν 
έιεγρνο δηαθίλεζεο ησλ εηζηηεξίσλ απηψλ,  νη ελ γέλεη ππνρξεψζεηο θαη ηα φξηα ηεο 
αζηηθήο επζχλεο ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ, ησλ Α.Α.Δ. θαη ησλ θαηφρσλ 
νλνκαζηηθνχ/αξηζκεκέλνπ εηζηηεξίνπ γηα ηπρφλ πιηθέο θζνξέο ησλ ζέζεψλ ηνπο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 
3. Με επζχλε ηνπ αζιεηηθνχ θνξέα πνπ εθδίδεη ηα εηζηηήξηα αζιεηηθήο ζπλάληεζεο 
φπνπ κεηέρνπλ Α.Α.Δ., ηα εηζηηήξηα απηά ζθξαγίδνληαη, πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπο 
ζην θίιαζιν θνηλφ, απφ ηελ αζηπλνκηθή αξρή. Απαγνξεχεηαη ε ζέζε ζε θπθινθνξία 
θαη ε δηάζεζε εηζηηεξίσλ πνπ δελ έρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζηεί. Απφ ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο έθδνζεο, δηάζεζεο θαη ειέγρνπ 
ηεο δηαθίλεζεο εηζηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 48 παχεη ε ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  
 
4. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εθνδηάδεηαη απφ ηηο Α.Α.Δ. κε εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, 
πξνθεηκέλνπ νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην 
Δπηκέξνπο χζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ θάζε Α.Α.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ εηζηηεξίσλ. Οη Γ.Ο.Τ. ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν θαη νπνηεδήπνηε κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πσινχκελσλ 
εηζηηεξίσλ ζε θάζε αγψλα ηεο παξαγξάθνπ 1. Η πξφζβαζε γίλεηαη ρσξίο θφζηνο γηα 
ηηο Γ.Ο.Τ., κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ. 
 
5. Δάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ν αξκφδηνο γηα 
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη 
γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β. θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο ηεο ζπλάληεζεο, κπνξεί κε 
απφθαζή ηνπ λα απαγνξεχζεη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε εηζηηεξίσλ ηεο 
ζπλάληεζεο ζην θηινμελνχκελν Αζιεηηθφ σκαηείν ή Α.Α.Δ. θαη ζηνπο θηιάζινπο 
απηψλ, θαζψο θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο θηιάζισλ ηνπο θαη ζηα κέιε απηψλ. 
 
6.  Όπνηνο κε πξφζεζε ζέηεη ζε θπθινθνξία ή δηαζέηεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην 
θνηλφ εηζηηήξηα αζιεηηθήο ζπλάληεζεο παξαβηάδνληαο ηελ απαγφξεπζε ησλ αλσηέξσ 
παξαγξάθσλ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή. 
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Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο εθδίδεη ή ζέηεη ζε θπθινθνξία αξηζκφ 
εηζηηεξίσλ κεγαιχηεξν απφ ηνλ επηηξεπφκελν γηα κία αζιεηηθή ζπλάληεζε ή 
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη φπνηνο είλαη κέινο δηνίθεζεο Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. ή έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 
αλσηέξσ αζιεηηθνχο θνξείο θαη επηηξέπεη ή δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζε αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε αξηζκνχ ζεαηψλ κεγαιχηεξνπ απφ απηφλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε 
ζπλάληεζε ή ηελ εγθαηάζηαζε. 
 
7. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ, νη παξαβηάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη θαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 52. 
 
8. Πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ αληηηίκνπ ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ αγψλσλ 
πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο, πεηνζθαίξηζεο, πδαηνζθαίξηζεο θαη 
ρεηξνζθαίξηζεο πεξηέξρεηαη σο πφξνο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ αζηπλνκηθνχ 
πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Υ.-Σ.Α.Τ.Α.Π.). Σα αλσηέξσ έζνδα επηκεξίδνληαη θαηά 
πνζνζηφ εμήληα νθηψ ηνηο εθαηφ (68%) ζην Δ.Σ.Δ.Υ. θαη ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφ 
(32%) ζην Σ.Α.Τ.Α.Π. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ Αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, 
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, ε δηαρείξηζή ηνπο, θαζψο θαη 
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 
 

 
Άξζξν 48  

πζηήκαηα Ζιεθηξνληθνχ-Ολνκαζηηθνχ Δηζηηεξίνπ -  Κάξηα Φηιάζινπ 
 
1. Απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο αγσληζηηθήο 
πεξηφδνπ  ηίζεηαη ζε ηζρχ Κεληξηθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, ζην νπνίν 
ζπλδένληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα Δπηκέξνπο πζηήκαηα 
Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ ησλ Α.Α.Δ.  
ην Κεληξηθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ ηεξείηαη ε Κεληξηθή Βάζε 
Γεδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιίζηαο θπζηθψλ πξνζψπσλ 
ζηα νπνία έρεη απαγνξεπζεί ε είζνδνο ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε 
εθαξκνγή δηαρείξηζεο ηεο Κάξηαο Φηιάζινπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ.   
Κάζε Α.Α.Δ. νθείιεη λα εγθαζηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί Δπηκέξνπο χζηεκα 
Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νπνίνπ, κεηαμχ άιισλ, είλαη: (α) 
θεληξηθή δηαρείξηζε δηάζεζεο εηζηηεξίσλ ζε ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ή κέζσ δηαδηθηχνπ, 
(β) δηαρείξηζε αξηζκεκέλσλ ζέζεσλ κε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θάηνςεο ησλ 
ρψξσλ ζεάκαηνο, (γ) ειεθηξνληθή δηάζεζε νλνκαζηηθψλ εηζηηεξίσλ κέζσ  
δηαδηθηχνπ θαη κε αληίζηνηρα κέζα πιεξσκήο (ι.ρ. πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο, 
πξνπιεξσκέλεο θάξηεο θιπ), (δ) επειημία ζηνλ νξηζκφ ηηκψλ εηζηηεξίσλ, γηα ηελ 
πινπνίεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη εκπνξηθήο πξνψζεζεο ηνπ αζιεηηθνχ 
ζεάκαηνο, (ε) δηαρείξηζε κειψλ,  (ζη) ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε ζηνηρείσλ πσιήζεσλ.  
Σα Δπηκέξνπο πζηήκαηα Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ ησλ Α.Α.Δ είλαη ππνρξεσηηθά 
δηαζπλδεδεκέλα κε ην Κεληξηθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ θαη ζε απηά 
θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θηιάζισλ πνπ αγνξάδνπλ εηζηηήξηα αγψλσλ. 
Η αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθνχ 
εηζηηεξίνπ ησλ Α.Α.Δ θαη ηνπ θεληξηθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθνχ  Δηζηηεξίνπ, 
γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα δεδνκέλα ηεο ιίζηαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία 
έρεη απαγνξεπζεί ε είζνδνο ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηαθέξνληαη δχν θνξέο ηελ 
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εβδνκάδα. ε πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο έιιεηςεο online  δηαζχλδεζεο, ηα δεδνκέλα, 
κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πζηεκάησλ θαη ηνπ Κεληξηθνχ, αληαιιάζζνληαη ζηελ ακέζσο 
επφκελε πεξίνδν. 
 
2. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ηνπ Κεληξηθνχ 
Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Δηζηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ 
απνθιεηζηηθά αξκφδηεο είλαη νη νηθείεο δηνξγαλψηξηεο αξρέο ησλ αγψλσλ. Η 
πξφζβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα γίλεηαη 
ρσξίο θφζηνο θαη δε κέζσ δηαδηθηχνπ (internet), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ (hardware). 
Καηά ηηο δχν (2) πξψηεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, ήηνη θαηά ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2016-2017 θαη 2017-2018, ε σο άλσ 
αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηηο δηνξγαλψηξηεο αξρέο Super League θαη Δ..Α.Κ.Δ., νη 
νπνίεο ππνρξενχληαη, άλεπ αληαιιάγκαηνο, λα δηαζέηνπλ ην ζχζηεκα, ηφζν ζηηο 
Α.Α.Δ. κέιε απηψλ, φζν θαη ζηηο Α.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπ άξζξνπ 
απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο Οκνζπνλδίεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο 
δηνξγαλψλνπλ αγψλεο  ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ε αξκνδηφηεηα απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
ή λα νξίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ή γηα αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζπγθεθξηκέλσλ 
εηψλ. 
Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018 θαη πάλησο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30-04-
2017, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ζπζηήλεηαη επηηξνπή, 
απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ δηνξγαλσηξηψλ αξρψλ θαη ησλ 
Οκνζπνλδηψλ πνπ νξγαλψλνπλ αγψλεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο, κε απνθαζηζηηθή γηα θάζε ζρεηηθφ δήηεκα αξκνδηφηεηα.  
Η Super League θαη ν Δ..Α.Κ.Δ., δηα ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο, έρνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2472/1997, δηαηεξνχλ 
δε, σο ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα 
αζθαιείαο ησλ αξρείσλ, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγεη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο, πέξαλ απηψλ πνπ νξίδνληαη 
ζηνλ παξφληα λφκν ιφγνπο. 

 
3. Η Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ηεξείηαη ζην Κεληξηθφ χζηεκα 
Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν ζηνηρεία 
ησλ θηιάζισλ θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ Καξηψλ ησλ νπνίσλ είλαη θάηνρνη.                                                                                  
ηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ θαηαρσξίδνληαη, ακειιεηί, νη αξκνδίσο θαη 
λνκίκσο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο ζε βάξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα πξάμεηο βίαο, νη 
νπνίεο απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία ζα παξέρνληαη απφ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ 
Δζληθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ θαη απφ ηα νηθεία πεηζαξρηθά φξγαλα ησλ Οκνζπνλδηψλ 
ή ησλ δηνξγαλσηξηψλ αξρψλ.                                                        
Η ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
δηαξθεί γηα φζνλ ρξφλν εθηίεηαη ε σο άλσ πνηλή, κε ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ 
δηαγξάθνληαη, ακειιεηί, κε επζχλε θαη θξνληίδα ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο.         
ηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ έρεη άκεζε πξφζβαζε ε Αζηπλνκηθή Αξρή, δηα ηεο 
ρνξήγεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε εηδηθψλ 
θσδηθψλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. 
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Πξνζσπηθά δεδνκέλα θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνκεζεχνληαη εηζηηήξην αγψλα ηνπ 
άξζξνπ απηνχ, ζηα νπνία δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, δηαηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη πέξαλ ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
θαηά ηε δηεμαγσγή απηνχ δελ εθδειψλεηαη πεξηζηαηηθφ βίαο.   
 
4. Σα νηθεία πεηζαξρηθά φξγαλα ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ ή ησλ δηνξγαλψηξησλ 
αξρψλ, θαζψο θαη νη νηθείεο γξακκαηείεο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο, ζηελ 
πεξίπησζε επηβνιήο ζηνλ νπνηνλδήπνηε βαζκφ θπξψζεσλ θαη παξεπφκελσλ πνηλψλ 
ζε βάξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα αδηθήκαηα βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, 
δηαβηβάδνπλ ακειιεηί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο 
αξρέο, θαζψο θαη ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Δζληθνχ Πνηληθνχ 
Μεηξψνπ, πνπ πεξηιακβάλεη Βάζε δεδνκέλσλ κε Αξρείν παξεπφκελσλ πνηλψλ, πνπ 
δεκηνπξγείηαη κε π.δ. έπεηηα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 
2472/1997,  κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη 
θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηελ εηζαγσγή, εγθαηάζηαζε, ρξήζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε 
θαη ζπληήξεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο Βάζεο.  
  
5. Απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ αγσληζηηθή 
πεξίνδν είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε θίιαζιν ε πξνκήζεηα θάξηαο θηιάζινπ.  
Απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ζην εμήο δελ ζα είλαη δπλαηή, ζε θακία πεξίπησζε, 
ε έθδνζε εηζηηεξίνπ ρσξίο ηε ρξήζε Κάξηαο Φηιάζινπ. 
Απφ ηελ ππνρξέσζε πξνκήζεηαο θάξηαο θηιάζινπ θαη ηεο θαησηέξσ πεξ. γ 
ππνρξέσζεο, δελ εμαηξνχληαη νη θάηνρνη θαξηψλ δηαξθείαο.  
Κάζε θίιαζινο, πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη εηζηηήξην γηα ηνπο αγψλεο ησλ εζληθψλ 
πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεζλψλ 
θαη θηιηθψλ αγψλσλ, ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ νκάδεο Α.Α.Δ θαη πξνθεηκέλνπ λα 
εηζέιζεη ζε νηθεία αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, ππνρξεσηηθά α) επηδεηθλχεη ηελ θάξηα 
θηιάζινπ, θαηά ηελ αγνξά εληχπνπ νλνκαζηηθνχ εηζηηεξίνπ, β) εηζάγεη ηνλ εηδηθφ 
αξηζκφ ηεο, ζηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο αγνξάο εηζηηεξίνπ εμ απνζηάζεσο (ι.ρ. 
κέζσ δηαδηθηχνπ), θαζψο επίζεο γ) θέξεη θαη επηδεηθλχεη απηήλ, φηαλ ηνπ δεηείηαη, 
θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε.                                 
Απφ ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο εμαηξνχληαη νη κεκνλσκέλνη θίιαζινη αιινδαπνί ή 
κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, Έιιελεο ή νκνγελείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ 
νλνκαζηηθφ θαη αξηζκεκέλν εηζηηήξην θαη λα εηζέξρνληαη ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο 
κε ηε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο 
άδεηαο δηακνλήο. 
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κάξηαο Φηιάζινπ θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη Οκνζπνλδίεο, νη δηνξγαλψηξηεο αξρέο θαη νη νηθείεο 
Α.Α.Δ. ππνρξενχληαη απφ ηελ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 
παξφληνο λφκνπ αγσληζηηθή πεξίνδν λα ζέζνπλ ζε ηζρχ ηελ εθαξκνγή ηεο Κάξηαο 
Φηιάζινπ, ηφζν ζην Κεληξηθφ χζηεκα, φζν θαη ζηα επηκέξνπο πζηήκαηα 
Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ. Δθφζνλ ε έθδνζε θαη αγνξά εηζηηεξίνπ γίλεηαη κέζσ 
θάξηαο θηιάζινπ, ηνχην πξνυπνζέηεη ηελ εηζαγσγή ζην χζηεκα ηεο Κάξηαο 
Φηιάζινπ, αλαγθαίαο, ηφζν γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπηκέξνπο πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ κε ηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηνπο 
εηδηθφηεξνπο ειέγρνπο πεξί ηζρχνο ηεο θάξηαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο ρξήζεο απηήο ζε 
έλαλ αγψλα, κφλνλ, κηα θνξά..                                                                     
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Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηδίνπ ζθνπνχ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία πάζεο αξκνδίαο 
αξρήο, ππεξεζίαο ή θνξέα κε ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο (Η.ΓΙ.Κ.Α.) Α.Δ., ε νπνία θαη ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε αλαγθαία 
ζπλδξνκή θαη ζρεηηθφ ζηνηρείν, σο θαηά λφκν ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ 
Μεηξψνπ Α.Μ.Κ.Α..     
Γηα ηελ έθδνζε Κάξηαο Φηιάζινπ ππνβάιιεηαη έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
θηιάζινπ ζε νπνηαδήπνηε Α.Α.Δ., ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηέο πξφζσπα, ε 
νπνία ζπλνδεχεηαη κε ηελ θαηάζεζε: α) θσηνγξαθίαο ηχπνπ δηαβαηεξίνπ, β) 
θσηναληηγξάθνπ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο άδεηαο 
δηακνλήο γ) ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.). Οη 
ππάιιεινη ησλ σο άλσ θνξέσλ, νη νπνίνη θαηαρσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ζηελ 
Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηνπο θνξείο απηνχο. 
Η Κάξηα Φηιάζινπ, θέξεη θσδηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο, ζχκθσλα 
κε ηα Γηεζλή Πξφηππα ήκαλζεο θαη εθδίδεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, ηελ 
νπνία θαη παξαιακβάλεη ν αηηψλ θίιαζινο, αθνχ θαηαβάιεη πνζφ έσο θαη δχν (2,00) 
επξψ, σο δαπάλε γηα ηελ έθδνζή ηεο. 
ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο, κε πνηλή αθπξφηεηαο, ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία, ε αθξίβεηα ησλ νπνίσλ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ηελ 
παξαιακβάλεη, κε εηδηθή ζεκείσζε επί ηεο αηηήζεσο θαη χζηεξα απφ έιεγρν ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ ζην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ζην δηαβαηήξην ή ζηελ 
άδεηα παξακνλήο ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο : (α) νλνκαηεπψλπκν, (β) φλνκα παηξφο θαη 
κεηξφο, (γ) εκεξνκελία γέλλεζεο, (δ) δηεχζπλζε θαηνηθίαο, (ε) αξηζκφο ηειεθψλνπ 
(ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ εάλ ππάξρεη), (ζη) ν αξηζκφο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 
ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο άδεηαο παξακνλήο, ε εκεξνκελία έθδνζεο θαη ε εθδνχζα 
αξρή, δ) ν Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.). Δηδηθφηεξα, 
πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθσλ ηέθλσλ ειηθίαο θάησ ησλ 14 εηψλ, εθδίδεηαη θάξηα πνπ 
αλαγξάθεη φια ηα αλσηέξσ  εθηφο ηνπ ζηνηρείνπ ζη’ ζηνηρεία θαη ε ζρεηηθή αίηεζε 
ππνγξάθεηαη θαη θαηαηίζεηαη απφ ηνλ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλήιηθνπ 
ηέθλνπ. ε πεξίπησζε αιιαγήο θάπνηνπ απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ν θάηνρνο ηεο 
θάξηαο ππνρξενχηαη, κε πνηλή αλάθιεζήο ηεο, λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θνξέα 
έθδνζήο ηεο.                           
Η Κάξηα Φηιάζινπ έρεη δηεηή ηζρχ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Δληφο δέθα (10) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο, ηα δεδνκέλα, πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηαγξάθνληαη ακειιεηί, κε θξνληίδα θαη 
επζχλε ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο.                                                  
Η Κάξηα Φηιάζινπ είλαη έληππε θαη θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ έλδεημε «Δζληθή Κάξηα 
Φηιάζινπ», ηελ ειιεληθή ζεκαία, ηνλ εηδηθφ αξηζκφ ζήκαλζεο, ην νλνκαηεπψλπκν, 
ηε θσηνγξαθία θαη ηνλ αξηζκφ Α.Μ.Κ.Α. ηνπ θαηφρνπ ηεο. Η δηνξγαλψηξηα αξρή 
κπνξεί λα ζέηεη επί ηεο πξφζζηαο ή νπίζζηαο φςεο ηεο Κάξηαο ινγφηππα ρνξεγψλ ηεο, 
νπφηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αλαιακβάλεη ην θφζηνο έθδνζήο ηεο. Γελ 
επηηξέπεηαη, ζε θακία πεξίπησζε, ε έλζεζε ζηελ Κάξηα Φηιάζινπ ζηνηρείσλ ή 
ελδείμεσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε νκάδα πξνηίκεζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο, ή ε 
ηαπηφηεηα ηεο Α.Α.Δ  πνπ εμέδσζε απηή.  
 
6. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 
2472/1997, φπσο απηφο ηζρχεη, θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηα ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο θαη 
θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν 
ζπλαθέο κε ηελ εηζαγσγή, ιεηηνπξγία, δαπάλε εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα 
κέηξα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο. 
 

 
Αξζξν 49 

Hιεθηξνληθή επνπηεία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
1. ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ησλ 
εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ Κππέιισλ Διιάδνο, φπνπ κεηέρνπλ Α.Α.Δ., θαζψο 
θαη γηα ηε δηεμαγσγή δηεζλψλ αγψλσλ νπνηαζδήπνηε δηνξγάλσζεο ησλ αζιεκάησλ 
πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο, θαζψο θαη ησλ Δζληθψλ νκάδσλ 
απηψλ, ηνπνζεηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα επνπηείαο ησλ 
ρψξσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ επξίζθνληαη ζε απηέο. Με απηά πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ιήςε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή εηθφλαο ή εηθφλαο θαη ήρνπ πξηλ, 
θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. 
 
2. Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
παξάγνπλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν εθηφο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο 
πξάμεσλ βίαο θαη αμηφπνηλσλ ελ γέλεη πξάμεσλ κε αθνξκή αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο. 
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ ζηηο αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, νη θίιαζινη ελεκεξψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ηδίσο κε 
αλαθνίλσζε απφ ηα κεγάθσλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. 
 

3. Η ρξήζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο επνπηείαο, 
θαζψο θαη ε επζχλε ηεο επεμεξγαζίαο θαη θχιαμεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απηά 
παξάγνπλ, αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 
 

4. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 
επνπηείαο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ Διιεvηθή Αζηπλνκία ζηε Γ.Δ.Α.Β., ζην νηθείν 
πεηζαξρηθφ φξγαλν θαη θαηά πεξίπησζε ζηηο αξκφδηεο αλαθξηηηθέο θαη δηθαζηηθέο 
αξρέο. 
 

5. Οη δαπάλεο ζηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, έσο ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ, βαξχλνπλ ηηο νηθείεο δηνξγαλψηξηεο Αξρέο. Οη 
αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 
αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. 
  

6. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή νπνηαζδήπνηε νκάδαο Α.Α.Δ. ζε εζληθφ πξσηάζιεκα ή 
ζε Κχπειιν Διιάδνο ησλ αζιεκάησλ πνδνζθαίξνπ θαη θαιαζνζθαίξηζεο, εθφζνλ 
δελ έρεη βεβαησζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αζιεηηζκνχ ε θαιή ιεηηνπξγία ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα 
δηελεξγνχληαη νη αγψλεο ηεο νκάδαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηα άξζξα 50 θαη 48 ηνπ 
παξφληνο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο επνπηείαο θαη ειεθηξνληθνχ νλνκαζηηθνχ 
εηζηηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο  
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 
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Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, νη 
νπνίεο εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. 
 

7. Σα σο άλσ ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δπλάκεη 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ είρε ζπλάςεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, 
παξαρσξνχληαη θαηά ρξήζε ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζηε ρξήζηε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ Α.Α.Δ., νη νπνίνη νθείινπλ, αθελφο λα θξνληίζνπλ άκεζα γηα 
ηελ έγθαηξε δηαζθάιηζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αθεηέξνπ, γηα 
ηελ εθεμήο ζπληήξεζή ηνπο, βαξπλφκελνη νη ίδηνη κε  θάζε ζρεηηθή δαπάλε.  
 

8. ε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί, κε πξσηνβνπιία ησλ ρξεζηψλ ηνπο, αληίζηνηρα ειεθηξνληθά 
ζπζηήκαηα, δηθήο ηνπο επηινγήο, νη ρξήζηεο Α.Α.Δ., ππνρξενχληαη, κε δηθή ηνπο 
θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλεο, λα δηαζθαιίζνπλ, πέξαλ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 
ηε ζπκβαηφηεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα θεληξηθά 
ζπζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο θαη ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη βαξχλνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε 
ζπληήξεζή ηνπο. Η εθπιήξσζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη 
απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
 

9. Οη θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο δηνξγαλψηξηεο αξρέο θαη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη 
νθείινπλ λα επηβιέπνπλ ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 
 
10. Υσξίο ηε βεβαίσζε ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ είλαη 
δπλαηή ε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 91 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αλ πξηλ απφ ή θαηά ηε δηεμαγσγή αζιεηηθήο 
ζπλάληεζεο, δηαπηζησζεί ε κε θαιή ιεηηνπξγία ή ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ σο άλσ 
ζπζηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ 
Αζιεηηζκνχ αλαθαιεί ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ.  
 

11. Η χπαξμε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ ζπζηεκάησλ ζε αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί αγψλαο πνπ εκπίπηεη ζηελ 
απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 8  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ παξφληνο, άδεηαο 
ηειέζεσο αγψλα. 
 

12. α) Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο θαη 
ηδίσο ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηά πξννξηζκφ ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 
επνπηείαο, ηνπο επνπηεπφκελνπο ρψξνπο, ηα ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηνπο, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο, ηε δηαηήξεζε, ηε δηαρείξηζε, ηνλ ρξφλν 
θαη ηνλ ηξφπν θαηαζηξνθήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ απηά παξάγνπλ, θαζψο θαη ηα 
πξφζσπα θαη ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. 
β) Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη εκεξνκελία κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο 
απαγνξεχεηαη ζην πιαίζην θαηεγνξηψλ ή δηνξγαλψζεσλ πξσηαζιήκαηνο, ε 
δηεμαγσγή αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε πνπ δελ δηαζέηεη ηα 
πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν ζπζηήκαηα. 
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γ) Με φκνηα απφθαζε, ε ππνρξέσζε δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα επνπηείαο, κπνξεί λα 
επεθηαζεί θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ή άιισλ δηνξγαλψζεσλ 
πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο ή πεηνζθαίξηζεο ή ζε πξσηαζιήκαηα ή άιιεο 
δηνξγαλψζεηο άιισλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ. 
 

 
Αξζξν 50 

Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ θνξέσλ - Μέηξα αζηπλφκεπζεο αζιεηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

 
1. Οη Α.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηα εζληθά επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα 
πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο 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 λ. 2518/1997 πεξί πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο 
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο. Δληφο ησλ αγσληζηηθψλ 
ρψξσλ ε επζχλε ηήξεζεο ηεο ηάμεο αλήθεη ζηηο εηαηξείεο απηέο, δηαηεξνχκελεο ηεο 
αλψηαηεο επνπηείαο θαη ηεο γεληθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο σο 
πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο θαη ηεο νξγάλσζεο 
ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαηά ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο εθηφο ησλ 
αγσληζηηθψλ ρψξσλ αλήθεη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ή ζην Ληκεληθφ ψκα, εθφζνλ 
ε αζιεηηθή ζπλάληεζε δηεμάγεηαη ζε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ. Οη δηνξγαλψηξηεο 
αξρέο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ηα εθάζηνηε δηαγσληδφκελα  Αζιεηηθά σκαηεία ή 
Α.Α.Δ., νη Λέζρεο θίισλ θαη γεληθά νη αζιεηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα 
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο, λα 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνδείμεηο θαη απνθάζεηο ηνπο, ηδίσο γηα ζέκαηα πνπ 
απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε νκαιήο ηέιεζεο κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο, ζηε 
κεηαθίλεζε, πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ θηιάζισλ, ζηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ 
εηζηηεξίσλ ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ νπαδψλ ηνπο 
ζηηο θεξθίδεο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο θελψλ ηκεκάησλ θαη γεληθά ζηε δηαθχιαμε ηεο 
ηάμεο.  
Η Διιεληθή Αζηπλνκία δηαζέηεη ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο ην θαηά ηελ 
θξίζε ηεο αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζε αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο.  
Σα νηθεία Αζιεηηθά σκαηεία θαη νη Α.Α.Δ, ζε πεξίπησζε παξάλνκσλ πξάμεσλ βίαο 
θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ πνπ ηειέζζεθαλ απφ κέιε Λέζρεο θίισλ ηνπο, 
ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ κε ηε γλσζηνπνίεζε 
ζε απηέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππαηηίσλ θαη, αλ νη πξάμεηο απηέο έγηλαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθήο εθδήισζεο ζηνλ νπνίν κεηείρε ην Αζιεηηθφ σκαηείν ή 
ε Α.Α.Δ. ή θαηά ηε δηάξθεηα νξγαλσκέλεο κεηαθίλεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηέηνηαο εθδήισζεο, επζχλνληαη κε ηα πξφζσπα απηά εηο νιφθιεξνλ γηα ηε δεκία πνπ 
πξνμέλεζαλ ζε ηξίηνπο. Σα σο άλσ Αζιεηηθά σκαηεία θαη νη Α.Α.Δ.. έρνπλ, κεηά 
ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ησλ ππαηηίσλ. 
 
2. Οη δηνξγαλψηξηεο αξρέο, ηα εθάζηνηε δηαγσληδφκελα Αζιεηηθά σκαηεία θαη 
Α.Α.Δ. ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζε ζπζθέςεηο πνπ κπνξεί, ελ φςεη κηαο αζιεηηθήο 
ζπλάληεζεο, λα ζπγθαιεί ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέαο ή ν θαηά ηφπνλ 
αξκφδηνο Δηζαγγειέαο ή ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Δ.Α.Β., 
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη 
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ηδίσο κε ηελ νκαιή θαη αζθαιή κεηαθίλεζε, πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ 
θηιάζισλ, ηε δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ ελ γέλεη εχξπζκε δηεμαγσγή ηεο 
αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. Καηά ηηο ζπζθέςεηο απηέο ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε 
εθείλνπ πνπ ηε ζπγθαιεί. ε θάζε πεξίπησζε, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηα 
ζέκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη  απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή 
αξρή. 
 
3. Όπνην κέινο ηεο δηνίθεζεο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, Α.Α.Δ. ή Λέζρεο θίισλ ή 
εθπξφζσπνο ησλ θνξέσλ απηψλ δελ πξνζέξρεηαη ζηηο ζπζθέςεηο πνπ ζπγθαιεί ν 
αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέαο ή ν θαηά ηφπνλ αξκφδηνο Δηζαγγειέαο ή ε 
αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ή δελ ππαθνχεη ζε λφκηκε πξφζθιεζε ππαιιήινπ ή αξρήο 
πνπ εθηειεί ηα κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή παξαβηάδεη ηνπο φξνπο 
εθηέιεζήο ηνπο ηηκσξείηαη: 
α) κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ,  
β) κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ αλ ε αλππαθνή ή ε παξαβίαζε είρε επαθφινπζν ηελ 
πξφθιεζε εθηεηακέλσλ θζνξψλ μέλεο ηδηνθηεζίαο,  
γ) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ αλ ε αλππαθνή ή ε παξαβίαζε είρε 
επαθφινπζν ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο,  
δ) κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ γ΄ επήιζε ζάλαηνο. 
 
4. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο νη 
δηνξγαλψηξηεο αξρέο αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ αζιεκάησλ, ηα Αζιεηηθά σκαηεία 
θαη νη Α.Α.Δ. νξίδνπλ ππεχζπλν αζθαιείαο αγψλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ αξκφδην 
γηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ηνλ νπνίν 
γλσζηνπνηνχλ ζηε δηνξγαλψηξηα, ζηε Γ.Δ.Α.Β. θαη ζηελ αζηπλνκηθή αξρή ηεο έδξαο 
ηνπο. Ωο ππεχζπλνο αζθαιείαο αγψλσλ πξνζιακβάλεηαη άηνκν κε απνδεδεηγκέλε 
εηδηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα αζθαιείαο. Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο πξνίζηαηαη θαηά 
πεξίπησζε ηνπ γξαθείνπ αζθαιείαο γεπέδσλ ηεο παξαγξάθνπ 10  ή ηνπ πξνζσπηθνχ 
αζθαιείαο αγψλσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
 5. Ο αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, έπεηηα απφ 
εηζήγεζε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β., λα δηαηάδεη ηε 
ρξνληθή κεηάζεζε ηεο δηεμαγσγήο κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα 
αζιεηηθή ζπλάληεζε ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ηε ρξνληθή κεηάζεζε απνθαζίδεη, εάλ 
ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο. 
 
6. Με αλαγθαία θαη πξφζθνξα κέηξα ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή απνθιείεη ηελ 
πξφζβαζε ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε νκάδσλ θηιάζισλ πνπ δελ δηαζέηνπλ 
εηζηηήξηα επηθείκελεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή ηα πξνκεζεχηεθαλ θαηά παξάβαζε  
ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ. Δπίζεο απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνθαλή θαηάζηαζε κέζεο ή ππφ ηελ 
επήξεηα λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή θαηέρνπλ εηζηηήξηα θαη πξνζέξρνληαη ζηελ αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε κε ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 2. 
 
7. Απαγνξεχεηαη ε θαηάιεςε δηαδξφκσλ θαη θιηκάθσλ ησλ εμεδξψλ απφ ζεαηέο. 
Όπνηνο πσιεί, δηαζέηεη ή θαηαλαιψλεη νηλνπλεπκαηψδε πνηά εληφο ηεο αζιεηηθήο 
εγθαηάζηαζεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ. 
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8. α. Ωο νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε λνείηαη θαη ε θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν νξγάλσζε 
ηαπηφρξνλεο κεηαθίλεζεο κε πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα ηδησηψλ, αλ ε έθηαζε 
θαη ε κνξθή ηεο κεηαθίλεζεο απηήο πξνζηδηάδεη ζε καδηθή κεηαθίλεζε νπαδψλ γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ηεο νκάδαο ηνπο ζε αληίπαιε έδξα. Με 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 
Γ.Δ.Α.Β. θαη ηεο ΔΛ.Α., κπνξεί, εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη δηαθχιαμεο ηεο 
δεκφζηαο ηάμεο, λα απαγνξεχεηαη ε νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε θηιάζισλ. 
β. Η δηελέξγεηα νξγαλσκέλεο κεηαθίλεζεο νπαδψλ θαηά παξαβίαζε ηπρφλ  
απαγφξεπζεο απηήο επηζχξεη γηα ηνλ δηνξγαλσηή ηεο κεηαθίλεζεο, ηνλ ηδηνθηήηε 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ, εθφζνλ γλψξηδε φηη δηαζέηεη ην κέζν γηα παξαλφκσο 
νξγαλσζείζα κεηαθίλεζε, ηνλ κηζζσηή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ηνλ νδεγφ απηνχ, 
πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ ε ζπληειεζζείζα 
παξάλνκε κεηαθίλεζε έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ επεηζνδίσλ ή άιισλ 
πξάμεσλ βίαο πνπ ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 51, ν δηνξγαλσηήο ηεο 
κεηαθίλεζεο θαη ν ρξήζηεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Οη ελ γλψζεη ηνπο κεηέρνληεο ζε 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, λαξθσηηθέο νπζίεο θαη γεληθψο αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο εθδήισζεο, 
ε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο θαηέρνληεο απηά γηα ηηο πξάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 
πεξηπηψζεσλ δελ κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή, δελ αλαζηέιιεηαη θαη δελ 
ζπγρσλεχεηαη κε πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα άιιεο πξάμεηο. 
γ. Αλεμαξηήησο ηεο πνηλήο ησλ αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν β` δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ 
νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ έσο 
νγδφληα ρηιηάδεο (80.000) επξψ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα έμη (6) 
κήλεο. 
  
9. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ, νη παξαβηάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη θαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 52 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
 
10. ε θάζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία νκαδηθψλ αζιεκάησλ θαη ζε επαγγεικαηηθφ 
ζχλδεζκν, κέινο απηήο, ζπζηήλεηαη Γξαθείν Αζθαιείαο Γεπέδσλ, ν ππεχζπλνο ηνπ 
νπνίνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
α. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιακβαλφκελσλ απφ ηα θαηά ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο αξκφδηα φξγαλα κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο επηαμίαο, θαηά ηηο αζιεηηθέο 
ζπλαληήζεηο δηθαηνδνζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο ή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ, 
αληίζηνηρα, εληφο θαη εθηφο ησλ γεπέδσλ. 
β. Παξαθνινπζεί ηελ αθξηβή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο απφ ηνπο αζιεηηθνχο θνξείο θαη 
ηδίσο ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ φξζξν θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 
παξαβάζεσλ ζπληάζζεη έθζεζε, πνπ πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ηεο θάζε 
παξάβαζεο, ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη ζηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα φξγαλα, γηα ηελ 
επηβνιή ησλ απφ ηνλ παξφληα ή άιιν λφκν ή Καλνληζκνχο πξνβιεπφκελσλ πνηληθψλ 
δηνηθεηηθψλ ή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ. 
γ. πκκεηέρεη, ππνρξεσηηθά, ζε ζπζθέςεηο, πνπ ελ φςεη κηαο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο 
ζπγθαινχληαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ή ηα ινηπφ αξκφδηα, θαηά ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε αζιεηηθή ζπλάληεζε, 
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πξνηείλνληαο ηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, εηδηθφηεξα πξφζζεηα κέηξα αζηπλφκεπζεο ησλ 
εθδειψζεσλ απηψλ. 
δ. πλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο αζθαιείαο γεπέδσλ ησλ αζιεηηθψλ νξγαλψζεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 4. 
 
11. α. Οη αλσηέξσ ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο απαηηείηαη λα 
πηζηνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηά λφκν αξκφδηνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θνξείο θαη λα 
εηδηθεχνληαη ζε εηδηθά ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο γηα ηε ζπλνδεία θαη 
επηηήξεζε νξγαλσκέλσλ θηιάζισλ εληφο θαη εθηφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηήξεζεο επηαμίαο εληφο ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ θαη ζηηο εμέδξεο ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Δηδηθψο γηα ην άζιεκα ηνπ 
πνδνζθαίξνπ, νη Ιδησηηθέο Δηαηξείεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπο εθπαηδεχνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθψο θαη απφ ηελ 
Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο 
Οκάδσλ ηεο UEFA θαη ηνλ Καλνληζκφ Γεπέδσλ θαη Αζθαιείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ 
Αγψλσλ ηεο αλσηέξσ Οκνζπνλδίαο. 
β. Καηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ αζθαιείαο θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ησλ Α.Α.Δ. ή ησλ Αζιεηηθψλ 
σκαηείσλ 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 απφ ηελ έλαξμε θάζε 
αζιεηηθήο ζπλάληεζεο. 
γ. ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νξηδφκελνη θαηά πεξίπησζε 
απφ ηηο Α.Α.Δ ή ηα Αζιεηηθά σκαηεία 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: 
 γα) Η 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. 
 γβ) Η ηήξεζε ηεο επηαμίαο ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 γγ) Η ηήξεζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο εηζφδνπο ησλ 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 γδ) Η ηνπνζέηεζε ησλ ζεαηψλ ζηηο εμέδξεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη ε ηπρφλ αιιαγή ησλ ζέζεσλ απηψλ, 
θαζψο επίζεο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 
θηιάζισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνηξνπή εηζφδνπ ηνχησλ 
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο παξνπζίαο, εκθάληζεο θαη 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο.  
ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Α.Α.Δ. πνπ παξαβηάδνπλ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 
έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. 
 
12. Ο έιεγρνο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ησλ πξνζεξρφκελσλ θηιάζισλ ζηελ αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε ελ φςεη αζιεηηθήο εθδήισζεο κπνξεί, θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ 
πξνζεξρφκελνπ θηιάζινπ, λα γίλεη θαη κε ζσκαηηθή έξεπλα απφ κέινο ηνπ 
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πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηνπ ίδηνπ θχινπ κε ηνλ θίιαζιν. Τπνρξεσηηθφο ζσκαηηθφο 
έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, φξγαλα ηεο νπνίαο κπνξεί 
λα παξίζηαληαη ζηηο ζχξεο εηζφδνπ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή λα θαινχληαη 
εηδηθά πξνο ηνχην. ε πεξίπησζε πνπ πξνζεξρφκελνο θίιαζινο αξλεζεί ηνλ 
ζσκαηηθφ έιεγρν, ε αζηπλνκηθή αξρή ή ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο, εθφζνλ έρεη 
πξνεγεζεί άξλεζε ειέγρνπ ηνπ απφ ηελ αζηπλνκηθή αξρή θαηά πεξίπησζε, 
δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ηνπ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. 
 
13. ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε δξάζε ή 
ελέξγεηα απηνχ πνπ ζθνπεί ζηελ απνηξνπή εθδήισζεο πξάμεσλ βίαο, θαζψο επίζεο 
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. 
 
14. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 
επνπηείαο θαη ειεθηξνληθνχ-νλνκαζηηθνχ εηζηηεξίνπ θαη, ηδίσο, ην πιηθφ ησλ 
βηληενζθνπήζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη θαηαγξαθψλ κε ηα ειεθηξνληθά κέζα ησλ άξζξσλ 
48 θαη 49, απνηεινχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππφςε ζην 
πιαίζην ηεο πνηληθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηελεξγνχληαη ζρεηηθά κε 
πξάμεηο βίαο θαη άιιεο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ δηαπξάηηνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ, θαηά ηε  δηάξθεηα, ή κεηά ηε ιήμε αζιεηηθψλ 
εθδειψζεσλ. 
  
15. Σα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ επξίζθνληαη εληφο αζιεηηθήο 
εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αζιεηηθή εθδήισζε, απαγνξεχεηαη λα 
πξνζθέξνπλ νηλνπλεπκαηψδε πνηά ηέζζεξηο (4) ψξεο πξηλ θαη δχν (2) ψξεο κεηά ηε 
δηεμαγσγή ηεο αζιεηηθήο εθδήισζεο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο πην πάλσ 
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. ηνπο ηδηνθηήηεο ή ζηνπο κηζζσηέο ή ζηνπο ππνκηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπγθεθαιπκκέλε κνξθή, σο 
ιέζρεο θίισλ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη άηνκα κε νπαδηθή ζπλείδεζε, επηβάιιεηαη 
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) 
επξψ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξκεηήξηα γηα πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ 
 
17. Ο θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ ή ηκεκάησλ θεξθίδσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο 
νπνίεο δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεαηψλ, σο θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ζεαηψλ, 
απνθαζίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηελ αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε αζηπλνκηθήο αξρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο ηδησηηθέο 
εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο. 
 
18. Ο ραξαθηεξηζκφο αγψλα σο πςεινχ θηλδχλνπ απφ άπνςε ηάμεο θαη αζθάιεηαο 
πξνζδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β.. 
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19. Οη δηνηθήζεηο ησλ δηνξγαλσηξηψλ αξρψλ ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ 
γεπεδνχρσλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπο λα απαγνξεχνπλ 
αηηηνινγεκέλα ηελ είζνδν ζε ζπγθεθξηκέλε αζιεηηθή εθδήισζε ζε θάζε πξφζσπν, ην 
νπνίν, θαη` εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ελδέρεηαη λα 
δεκηνπξγήζεη επεηζφδηα ζε απηή θαη ηδίσο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ παξαβηάζεη ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο ή θξίλνληαη χπνπηα δηάπξαμεο αδηθεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε 
ηε βία ζηα γήπεδα ή πνπ αξλνχληαη ηε ζσκαηηθή έξεπλα απφ ηελ Διιεληθή 
Αζηπλνκία ή απφ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο ησλ γεπέδσλ ή πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ 
επήξεηα νπζηψλ θαη αιθνφι. Η απφθαζε απηή, ε νπνία πξέπεη λα εδξάδεηαη ζε 
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, γλσζηνπνηείηαη ζηελ επηηφπηα αζηπλνκηθή δχλακε. 
 
20. Η πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2800/2000 
απνδεκίσζε νξίδεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θη εθεμήο ζε πνζνζηφ πέληε 
ηνηο εθαηφ (5%), αληί ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ. 
 
 

Άξζξν 51 
Aδηθήκαηα βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο 

 
1. Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, εθηφο εάλ ε πξάμε  ηηκσξείηαη 
βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε, ηηκσξείηαη φπνηνο εθ  πξνζέζεσο κέζα ζε 
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ ακέζσο πεξηβάιινληα  ρψξν ηνπο ή ζηηο βνεζεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ή ζηνπο ρψξνπο πξνζέιεπζεοθαη  ζηάζκεπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα 
αζιεηηθήο εθδήισζεο:   
α) ξίρλεη πξνο ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ή ελαληίνλ άιινπ νπνηνδήπνηε  αληηθείκελν, πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη έζησ θαη ειαθξά ζσκαηηθή βιάβε,   
β) βηαηνπξαγεί θαηά άιινπ, αλεμάξηεηα εάλ απφ ηε βηαηνπξαγία επήιζε  ζσκαηηθή 
βιάβε, ή εθηνμεχεη απεηιέο θαηά πξνζψπνπ, ην νπνίν ζχκθσλα κε  ηνπο 
Καλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο αλαγξάθεηαη ζην θχιιν  αγψλα,   
γ) θαηέρεη ή ρξεζηκνπνηεί αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ  ζσκαηηθέο 
βιάβεο,   
δ) θαηέρεη ή ρξεζηκνπνηεί βεγγαιηθά, θαπλνγφλα, θξνηίδεο θαη γεληθά  εχθιεθηεο 
χιεο.   
 
2. Με θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή, εθηφο εάλ ε πξάμε  ηηκσξείηαη 
βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε, ηηκσξείηαη φπνηνο:   
α) ρσξίο δηθαίσκα απφ ην λφκν ή ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο  
Οκνζπνλδίαο ή ππεξβαίλνληαο ην δηθαίσκά ηνπ απηφ, εηζέξρεηαη κε ζθνπφ ηε  
δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ή ηελ πξφθιεζε επεηζνδίσλ,  ιφγσ ηνπ 
απνηειέζκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή  ακέζσο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ή ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο, ζηνλ αγσληζηηθφ  ρψξν ή ζην ρψξν ησλ 
απνδπηεξίσλ ησλ αζιεηψλ θαη ησλ δηαηηεηψλ ή ζηνπο  δηαδξφκνπο πνπ ζπλδένπλ 
ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο,   
β) ηειεί θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε αθνξκή  κία 
αζιεηηθή εθδήισζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ή κεηά ηε ιήμε ηεο ή καθξηά  απφ ην ρψξν 
πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθδήισζε απηήλ.   
γ) απεπζχλεη αηνκηθά ή σο κέινο νκάδαο ζε ηξίηνπο εθθξάζεηο πνπ πξνζβάιινπλ  
ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή είλαη ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή  
πξνζβάιιεη ηνλ εζληθφ χκλν, ηα Οιπκπηαθά ζχκβνια ή ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο.    
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3. Αλ νη πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηειέζηεθαλ ππφ πεξηζηάζεηο πνπ  
καξηπξνχλ φηη ν δξάζηεο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο γηα ηελ νκαιή ηέιεζε  ησλ 
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ εηψλ,  εθηφο εάλ ε 
πξάμε ηηκσξείηαη βαξχηεξα ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε. Γηα ηελ  εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο, ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη ηδίσο ν  δξάζηεο πνπ απνδεηθλχεηαη 
φηη έρεη ηειέζεη ζην παξειζφλ αδηθήκαηα βίαο  κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο ή 
φηη ζπκκεηέρεη ζηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ  έρνληαο αξρεγηθφ ξφιν ή ελήξγεζε βάζεη 
νξγαλσκέλνπ εγθιεκαηηθνχ ζρεδίνπ  ή πξνμέλεζε ζεκαληηθήο έθηαζεο θζνξέο ή 
βιάβεο ζε έλλνκα αγαζά ηξίησλ.     
 
4. Η ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ ηεο δηέγεξζεο (άξζξα 183-185 Π.Κ.), ηεο  δηαηάξαμεο 
ηεο θνηλήο εηξήλεο (άξζξν 189 Π.Κ.), ηεο δηαηάξαμεο ηεο εηξήλεο  ησλ πνιηηψλ 
(φξζξν 190 Π.Κ.), ηεο θαζχβξηζεο ζξεζθεπκάησλ (άξζξν 199 Π.Κ.), ηεο 
παξαθψιπζεο ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 292 Π.Κ.), ηεο απιήο, απξφθιεηεο θαη  
επηθίλδπλεο ζσκαηηθήο βιάβεο (άξζξα 308, 308Α θαη 309 Π.Κ.), ηεο βαξηάο  
ζσκαηηθήο βιάβεο (φξζξν 310 παξ. 1 Π.Κ.) ηεο ζπκπινθήο (άξζξν 313 Π.Κ,), ηεο  
παξάλνκεο βίαο (άξζξν 330 Π.Κ.), ηεο απεηιήο (άξζξν 333 Π.Κ.), ηεο δηαηάξαμεο 
νηθηαθήο εηξήλεο (άξζξν 334 Π.Κ.), ηεο πξνζβνιήο γελεηήζηαο  αμηνπξέπεηαο (φξζξν 
337 Π.Κ.), ηεο πξφθιεζεο ζθαλδάινπ κε αθφιαζηεο πξάμεηο  (φξζξν 353 Π.Κ.), ηεο 
θζνξάο μέλεο ηδηνθηεζίαο (άξζξα 381 θαη 382 Π.Κ.) θαη  ηεο εθβίαζεο (άξζξν 385 
Π.Κ.), ππφ ηηο πξνππνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2  ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή πεξίζηαζε θαη ε  επηβαιιφκελε πνηλή κπνξεί λα 
μεπεξάζεη ην αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη γη`  απηά ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαη λα 
θηάζεη ζην αλψηαην φξην ηνπ είδνπο ηεο  πνηλήο. 
   
5. πληζηνχλ επηβαξπληηθέο πεξηπηψζεηο θαη ε επηβαιιφκελε πνηλή κπνξεί λα 
μεπεξάζεη ην  αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ή ζηνλ Πνηληθφ  Κψδηθα θαη λα θζάζεη έσο ην αλψηαην φξην ηνπ είδνπο ηεο 
πνηλήο:  
α) ην φηη ν δξάζηεο θαηά ηελ  ηέιεζε ησλ πην πάλσ πξάμεσλ ρξεζηκνπνίεζε φπιν ή 
θάζε άιινπ είδνπο κέζν, ηθαλφ θαη  πξφζθνξν λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηε δσή θαη 
ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηξίησλ,  
β) ην φηη απφ  ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ηε βηαηφηεηα θαηά ηελ ηέιεζή ηεο, ηηο 
πεξηζηάζεηο απμεκέλεο  επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε δσή ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 
πξνζψπσλ, ηα αίηηα πνπ ψζεζαλ ηνλ  δξάζηε ζε απηήλ θαη ηε ζνβαξή δηαζάιεπζε 
ηεο δεκφζηαο ηάμεο, πξνθχπηεη αληηθνηλσληθφηεηα  απηνχ θαη ζηαζεξή ξνπή ηνπ ζε 
δηάπξαμε λέσλ εγθιεκάησλ ζην κέιινλ,  
γ) ην φηη ν δξάζηεο  εθδήισζε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 81 Α ηνπ ΠΚ 
δ) ην φηη ν δξάζηεο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ πην πάλσ πξάμεσλ είρε θαιπκκέλν  ην 
πξφζσπφ ηνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηάο 
ηνπ. 
 
6. `Οπνηνο παξνηξχλεη, ππνθηλεί, ελζαξξχλεη, εθζεηάδεη ή δηεπθνιχλεη κε 
νπνηνλδήπνηε  ηξφπν θαη ηδίσο δεκφζηα ή δηα ηνπ έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή 
ηνπ  δηαδηθηχνπ κεκνλσκέλα άηνκα ή νξγαλσκέλεο νκάδεο πξνζψπσλ γηα λα 
δηαπξάμνπλ  αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 
έμη  κελψλ. 
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7.  α. Η πνηλή γηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο δελ αλαζηέιιεηαη νχηε κεηαηξέπεηαη ζε 
πεξίπησζε πνπ:    
(αα) Ο δξάζηεο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ πην πάλσ πξάμεσλ ρξεζηκνπνίεζε φπιν ή θάζε 
άιινπ είδνπο  κέζν, ηθαλφ θαη πξφζθνξν λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηε δσή θαη ηε 
ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηξίησλ  ή    
(ββ) απφ ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ηηο πεξηζηάζεηο ηέιεζεο ηεο, απφ ηα αίηηα πνπ 
ψζεζαλ ηνλ  δξάζηε ζε απηήλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνθχπηεη 
αληηθνηλσληθφηεηα απηνχ θαη ζηαζεξή  ξνπή ηνπ ζε δηάπξαμε λέσλ εγθιεκάησλ ζην 
κέιινλ ή 
(γγ) ν δξάζηεο επέδεημε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ή 
(δδ) ν δξάζηεο θαηά ηελ ηέιεζε ησλ πην πάλσ πξάμεσλ είρε θαιπκκέλν  ην πξφζσπφ 
ηνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 
 β. Η πνηλή γηα ηηο πξάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κεηαηξέπεηαη ζε θακία 
πεξίπησζε. Σν Γηθαζηήξην, εθφζνλ αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο, 
αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηήο,  δηαηάζζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο λα 
δηακέλεη ζηελ θαηνηθία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ αββαηνθχξηαθνπ, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ηελ αλαζηαιείζα πνηλή. Η παξαβίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ 
ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο. ε πεξίπησζε  δεχηεξεο θαηαδίθεο γηα 
αδίθεκα ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ  αζξνηδφκελσλ πνηλψλ, 
δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο.   
γ. ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 4 θαη 5 ηνπ 
παξφληνο, δελ  επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ζε 
ρξεκαηηθή ή ζε παξνρή  θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή 
εθηέιεζεο ηεο πνηλήο φηαλ:    
(αα) Ο δξάζηεο είλαη ππφηξνπνο ή ηειεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο ή    
(ββ) 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.    
 
8 α) ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 
4, ην  δηθαζηήξην επηβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έσο πέληε 
εηψλ ζην δξάζηε  απαγφξεπζε πξνζέιεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ 
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ  αζιήκαηνο θαη δε απηνχ επ΄αθνξκή ηνπ 
νπνίνπ δηεπξάρζε ην ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα, αθφκε θαη εθείλσλ πνπ δηεμάγνληαη 
εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ζηηο νπνίεο  κεηέρεη νκάδα, ζε αγψλα ηεο νπνίαο ή 
κε αθνξκή αγψλα ηεο νπνίαο, ηειέζζεθε ε αμηφπνηλε πξάμε.Σν δηθαζηήξην κπνξεί, 
επίζεο, λα απαγνξεχζεη ηελ πξνζέιεπζε θαη παξαθνινχζεζε θαη νπνηαζδήπνηε 
άιιεο αζιεηηθήο εθδήισζεο, 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 ην  
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 απφ ηελ έλαξμε ηεο 
έσο δχν ψξεο κεηά ηε ιήμε ηεο. Σν δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεκα ηνπ θα-
ηαδηθαζζέληνο πξνζδηνξίδεη ζηελ απφθαζε ηνπ ην άζιεκα θαη ηηο αζιεηηθέο 
ζπλαληήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε αλσηέξσ παξεπφκελε πνηλή. Αλ ν 
θαηαδηθαζζείο παξαβηάζεη ηνπο πην πάλσ φξνπο, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο 
κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ, ε νπνία δελ κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή νχηε αλαζηέιιεηαη, 
θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. Δπηπιένλ, αλ ε αλσηέξσ παξαβίαζε ζπληειεζηεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο ηεο  θχξηαο πνηλήο, ην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα 
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ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, ηελ νπνία δηαβηβάδεη  ακέζσο ζηνλ εηζαγγειέα 
πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ έθδνζεο ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη  εθαξκφδεηαη 
ην άξζξν 101 παξ. 1 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.    
β) Δάλ ν δξάζηεο θάπνηαο πξάμεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4 
είλαη αλήιηθνο,  επηβάιιεηαη σο αλακνξθσηηθφ κέηξν ε πξνβιεπφκελε ζηελ 
πεξίπησζε α΄ απαγφξεπζε  πξνζέιεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο αζιεηηθψλ 
εθδειψζεσλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  πνπ πην πάλσ νξίδνληαη. Δάλ ν 
αλήιηθνο είλαη θάησ ησλ 16 εηψλ, επηβάιιεηαη σο αλακνξθσηηθφ  κέηξν, αληί ηνπ 
αλσηέξσ, ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο, ηνπο  
επηηξφπνπο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπ.    
γ) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ,  Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ξπζκίδεηαη 
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή  κε ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ παξεπφκελεο πνηλήο ή 
ηνπ πην πάλσ αλακνξθσηηθνχ κέηξνπ.    
δ) Η παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηβνιή ηεο παξεπφκελεο 
πνηλήο  εθδηθάδεηαη κε ηελ απηφθσξε δηαδηθαζία θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο 
κέρξη ηξεηο κήλεο, ε νπνία δελ κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή νχηε  αλαζηέιιεηαη, θαη κε 
ρξεκαηηθή πνηλή. Δθφζνλ ε αλσηέξσ παξαβίαζε ηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 
ρξφλνπ αλαζηνιήο ηεο θχξηαο πνηλήο, δηαθφπηεηαη ε αλαζηνιή θαη ε πνηλή εθηίεηαη 
ρσξίο  δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο.      
 
9.α) Σα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηψθνληαη απηεπαγγέιησο. Καζ` χιελ  
αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν ηνπ ηφπνπ ηέιεζήο ηνπο. 
Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ε 
δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 418 επ. Κ.Π.Γ.. ε θάζε πεξίπησζε ηα αδηθήκαηα ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ εθδηθάδνληαη εληφο  ηξηάληα εκεξψλ.   
β) Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ε 
άζθεζε εθέζεσο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο. ε εμαηξεηηθέο φκσο  
πεξηπηψζεηο, ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη, ζχκθσλα κε ηελ  
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 497 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ηελ αλαζηνιή  
εθηέιεζήο ηεο θχξηαο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε κε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ ξεηά κλεκνλεχεηαη, πξνθεηκέλνπ ν θαηεγνξνχκελνο λα θαιχςεη 
επείγνπζεο αλάγθεο  δηθέο ηνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Η παξεπφκελε πνηλή πνπ 
επηβιήζεθε θαηά  ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νπδέπνηε αλαζηέιιεηαη.    
γ) Ο εηζαγγειέαο, κε δηάηαμε πνπ εθδίδεη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία γηα ηελ  απφιπζε 
ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, εληέιιεηαη πξνο ηελ αζηπλνκηθή αξρή ηνπ  ηφπνπ θαηνηθίαο ή 
δηακνλήο ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο παξεπφκελεο πνηλήο,  κλεκνλεχνληαο ηε δηάξθεηά ηεο 
ή, εάλ έρεη ήδε εθηηζεί ηκήκα ηεο, ην  ππφινηπφ ηεο. Ο θαηεγνξνχκελνο πξηλ 
απνιπζεί ιακβάλεη γλψζε ηνπ  πεξηερνκέλνπ ηεο δηάηαμεο.    
δ) ε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο εθδίθαζεο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, 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 παξαγξάθνπ 7. Η παξαβίαζε ηνπ 
πεξηνξηζηηθνχ φξνπ  ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ελφο έηνπο, ε νπνία δελ 
αλαζηέιιεηαη θαη δελ κεηαηξέπεηαη ζε  ρξεκαηηθή.   
  
10. Η δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 275, 409 θαη 417 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο δελ 
εθαξκφδεηαη γηα πηαίζκαηα ή πιεκκειήκαηα, αλ ε πξάμε  ζηξέθεηαη θαηά ηεο ηηκήο ή 
αθνξά εληειψο ειαθξά ή αζήκαληε ζσκαηηθή  θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο θαη 
θέξεηαη φηη δηαπξάρζεθε απφ δηαηηεηή  νπνηνπδήπνηε αζιήκαηνο ή βνεζφ ηνπ θαηά 
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ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ  αγψλα θαζεθφλησλ ηνπο, ή απφ αζιεηή θαηά ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζε αζιεηηθή  ζπλάληεζε.    
 
11. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο 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.    
 

Αξζξν 52 
Πεηζαξρηθέο θαη άιιεο θπξψζεηο 

 
1. ηνπο Kαvνληζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη θαηά ην άξζξν 30  ηνπ 
παξφληνο, θάζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία νξίδεη, κεηαμχ φιισλ, ηηο  θπξψζεηο γηα ηνπο 
παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 44 έσο θαη 51 ηνπ  παξφληνο λφκνπ θαη ησλ 
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζή  ηνπο. Οη Καλνληζκνί απηνί 
νθείινπλ λα πξνβιέπνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ φζα  νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 9 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   
 
2. Δάλ ζχλδεζκνο θηιάζισλ παξαβεί ηηο δηαηάμεηο ησλ 44 έσο θαη 51 ηνπ παξφληνο 
λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε  εθηέιεζή ηνπο, κε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ απαγνξεχεηαη  ζην νηθείν Αζιεηηθφ σκαηείν ή 
ηελ Α.Α.Δ. λα πξνκεζεχεη κε  εηζηηήξηα ηνλ ππαίηην ζχλδεζκν θηιάζισλ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ  έσο δχν εηψλ. Η ππνθίλεζε, ε ελζάξξπλζε, ε αλνρή ή ε 
δηεπθφιπλζε απφ Αζιεηηθφ σκαηείν, Α.Α.Δ. ή απφ πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3  
πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απηψλ ησλ παξαβάζεσλ ηνπ  ζπλδέζκνπ 
θηιάζισλ ή  κεκνλσκέλσλ θηιάζισλ ζπληζηά ιφγν επηβνιήο ησλ  θπξψζεσλ ηεο 
επφκελεο παξαγξάθνπ θαη κάιηζηα ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή  πεξίζηαζε.    
 
3. Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 44 έσο θαη 51 ηνπ παξφληνο  λφκνπ 
επηβάιιεηαη:    
 
α) ηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο, ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζηηο επίζεκεο  
αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν αγψλεο θαη  πξφζηηκν 
10.000 επξψ ηνπιάρηζηνλ ζε πξνπνλεηέο νκάδσλ ή Α.Α.Δ. θαη επαγγεικαηίεο 
αζιεηέο θαη 3.000 επξψ ζε πξνπνλεηέο εξαζηηερληθψλ σκαηείσλ  θαη εξαζηηέρλεο 
αζιεηέο, ζε πεξίπησζε δε ππνηξνπήο νη πνηλέο δηπιαζηάδνληαη    
 
β) ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, ηνπο εθπξνζψπνπο θαη φζνπο ζπλδένληαη κε ην  Αζιεηηθφ 
σκαηείν ή Α.Α.Δ. κε επαγγεικαηηθή ζρέζε, ε απαγφξεπζε  εηζφδνπ ζηελ αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα επίζεκεο αζιεηηθήο  ζπλάληεζεο θαη ε έθπησζε απφ 
ην αζιεηηθφ αμίσκα ή ηδηφηεηά ηνπο γηα ρξνληθφ  δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ 
θαη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 20.000 επξψ. Οη παξαπάλσ πνηλέο εθηίνληαη κφλν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο  πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην πξφζηηκν 
δηπιαζηάδεηαη, νη δε παξαβάηεο δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ, εθιεγνχλ ή λα 
ζπκκεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ηδηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε αζιεηηθφ θνξέα, 
σκαηείν ή Α.Α.Δ. γηα  δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.   
 
γ) ε Αζιεηηθφ σκαηείν ή Α.Α.Δ., ε δηεμαγσγή αγψλα ρσξίο ζεαηέο  (θεθιεηζκέλσλ 
ησλ ζπξψλ) κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αγσληζηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε γεπεδνχρν ην 
ππαίηην Αζιεηηθφ σκαηείν ή Α.Α.Δ. θαη πξφζηηκν γηα ηα Αζιεηηθά σκαηεία 
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ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ, γηα ηηο Α.Α.Δ. ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε 
ρηιηάδεο (15.000) επξψ, θαη εηδηθά γηα ηηο  Π.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α` Δζληθή 
Καηεγνξία πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη ηηο  Κ.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α1 Καηεγνξία 
Καιαζνζθαίξηζεο ηνπιάρηζηνλ πελήληα  ρηιηάδεο (50.000) επξψ.    
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ απφ θηιάζινπο Αζιεηηθνχ  
σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο  ζεαηέο 
(θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο αγσληζηηθέο  ζπλαληήζεηο κε 
γεπεδνχρν ην ππαίηην Αζιεηηθφ σκαηείν ή Α.Α.Δ. θαη  πξφζηηκν σο εμήο:    
ί) Γηα θάζε ζπκπεξηθνξά βίαο θαη ηδίσο γηα πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο επεηζφδηα  (ξίςε 
αληηθεηκέλσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ρξήζε βεγγαιηθψλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ θαη 
ινηπψλ ππξνηερλεκάησλ ζηηο εμέδξεο, πβξηζηηθά ζπλζήκαηα, πνπ απεπζχλνληαη 
ελαληίνλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ησλ  αγψλσλ), 
επηβάιιεηαη πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ  ζπξψλ) 
ηνπιάρηζηνλ γηα κία (1) αγσληζηηθή ή πξφζηηκν:     
Απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα  ηηο 
νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο  ησλ 
ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.     
Απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηηο  νκάδεο ηεο 
Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ  ινηπψλ 
νκαδηθψλ αζιεκάησλ.     
Απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ έσο επηά ρηιηάδεο (7.000) επξψ γηα ηηο  νκάδεο 
ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ  ινηπψλ 
νκαδηθψλ αζιεκάησλ.    
Απφ ρίιηα (1.000) επξψ έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο φισλ  ησλ 
ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.   
ηη) Γηα ζπκπινθέο κεηαμχ νπαδψλ αληηπάισλ νκάδσλ, κεηαμχ ησλ νπαδψλ θαη  
παξαγφλησλ ησλ νκάδσλ ή κεηαμχ παξαγφλησλ ησλ νκάδσλ είηε εληφο ηνπ γεπέδνπ  
(θεξθίδεο απνδπηήξηα θ.ιπ.) είηε ζηνλ άκεζα πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γεπέδνπ,  πνπ 
ζπλδέεηαη κε απηφλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη ρσξίο  λα 
πξνθαιείηαη ηξαπκαηηζκφο ή πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγψλα, επηβάιιεηαη πνηλή  
δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) ηνπιάρηζηνλ γηα κία  (1) 
αγσληζηηθή θαη πξφζηηκν:    
Απφ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ  γηα ηηο 
νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο  Καηεγνξίαο ησλ 
ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.     
Απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ γηα ηηο  νκάδεο 
ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ  ινηπψλ 
νκαδηθψλ αζιεκάησλ.     
Απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα  ηηο 
νκάδεο ηεο Γ` Δζληθήο Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο  ησλ 
ινηπψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ.     
Απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ έσο έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο  φισλ 
ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.    
ίυ) Γηα εθηεηακέλεο ζπκπεξηθνξέο βίαο ή επεηζνδίσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα  ηνλ 
ηξαπκαηηζκφ αζιεηψλ ή παξαγφλησλ ησλ νκάδσλ ή ζπληειεζηψλ ησλ αγψλσλ ή  ηελ 
πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγψλα, θαζψο θαη φηαλ απεπζχλνληαη απφ ηνπο  νπαδνχο  
εθθξάζεηο ή ζπλζήκαηα αληεζληθνχ ή ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, επηβάιιεηαη  πνηλή 
δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) ηνπιάρηζηνλ γηα  δχν (2) 
αγσληζηηθέο θαη πξφζηηκν:     
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Σνπιάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο  
Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ  
αζιεκάησλ.     
Σνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Β` Δζληθήο  
Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ  
αζιεκάησλ.     
Σνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Γ` Δζληθήο  Καηεγνξίαο 
πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ  αζιεκάησλ.    
Σνπιάρηζηνλ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο φισλ ησλ ππνινίπσλ  
θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.    
ίλ) Γηα εθηεηακέλεο ζπκπεξηθνξέο βίαο ή επεηζνδίσλ πνπ πξνθαινχλ ηελ  νξηζηηθή 
δηαθνπή αγψλα ή ηε κε έλαξμε απηνχ, επηβάιιεηαη πνηλή δηεμαγσγήο  αγψλα ρσξίο 
ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)  αγσληζηηθψλ θαη πξφζηηκν:     
Σνπιάρηζηνλ εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Α` Δζληθήο  
Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ  
αζιεκάησλ.     
Σνπιάρηζηνλ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Β` Δζληθήο  
Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ  
αζιεκάησλ.     
Σνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Γ` Δζληθήο  
Καηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ ή ηεο Β` Δζληθήο Καηεγνξίαο ησλ ινηπψλ νκαδηθψλ  
αζιεκάησλ.     
Σνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο φισλ ησλ ππνινίπσλ  
θαηεγνξηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ.    
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα ηηο αλσηέξσ (ί), (Μ), (ίυ), (ίλ) πεξηπηψζεηο νη  αλσηέξσ 
πνηλέο δηπιαζηάδνληαη θαη επηβάιιεηαη ε απαγφξεπζε ηεο ηειενπηηθήο  κεηάδνζεο 
ησλ αγψλσλ ηνπο, σο γεπεδνχρσλ, ησλ ππαίηησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ή Α.Α.Δ..   
Γηα ηηο κεηαμχ ηνπ έρνληνο ηα δηθαηψκαηα κεηάδνζεο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ θαη  ηνπ 
ηηκσξεζέληνο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. ζρέζεηο, ε θαηά ηα  πξναλαθεξφκελα 
κε κεηάδνζε ηνπ αγψλα, ζεσξείηαη σο ππαίηηα κεξηθή αδπλακία  παξνρήο. ε θάζε 
πεξίπησζε λέαο ππνηξνπήο, κεηά ηελ πξψηε, επηβάιινληαη νη πνηλέο  ηεο πξψηεο 
ππνηξνπήο πξνζαπμαλφκελεο κε ηελ πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο  ζεαηέο 
(θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) θαηά κία (1) αγσληζηηθή εκέξα.     
 
δ) ηνλ επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν, πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 20.000 επξψ, ην νπνίν  ζε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπιάρηζηνλ δηπιαζηάδεηαη.  
 
4. ε πεξίπησζε ηηκσξίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α` θαη β` ηεο  
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηηκσξείηαη πάληνηε θαη ην νηθείν Αζιεηηθφ σκαηείν  κε 
πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 3.000 επξψ, γηα ηηο Α.Α.Δ. ηνπιάρηζηνλ  15.000 επξψ θαη 
εηδηθά γηα ηηο Π.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α` εζληθή  θαηεγνξία πνδνζθαίξνπ θαη 
ηηο Κ.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α1 εζληθή  Καηεγνξία θαιαζνζθαίξηζεο 
ηνπιάρηζηνλ 50.000 επξψ θαη ζε επηβαξπληηθέο  πεξηπηψζεηο κε πνηλή δηεμαγσγήο 
ησλ αγψλσλ ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ  ζπξψλ).  
 
5. Οη Καλνληζκνί ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιέπνπλ ηηο  θπξψζεηο 
πνπ επηβάιινληαη ζηα αηξεηά απφ γεληθή ζπλέιεπζε κέιε ησλ νξγάλσλ ηεο 
αζιεηηθήο Οκνζπoλδίαο γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 44 έσο θαη 51 
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε  εθηέιεζή 
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ηνπο. Οη θπξψζεηο κπνξεί λα είλαη αλάινγεο ηεο ηδηφηεηαο ησλ  πξνζψπσλ απηψλ θαη 
ηνπ ηδηαίηεξνπ θαζήθνληφο ηνπο ζηελ πξναγσγή ηνπ θίιαζινπ  πλεχκαηνο.    
 
6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξη ππνηξνπήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  
ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηε δηάπξαμε ηεο πξψηεο  
παξάβαζεο. Ωο ππφηξνπν ηηκσξείηαη έλα Αζιεηηθφ σκαηείν ή ΑΑΔ.  θαη εάλ κέζα 
ζην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα κέιε ηνπ ή θπζηθά πξφζσπα ησλ  πεξηπηψζεσλ α΄ 
θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξαβνχλ ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
44 έσο θαη 51 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με ηηο θπξψζεηο ηεο  ππνηξνπήο ηηκσξείηαη έλα 
Αζιεηηθφ σκαηείν ή κία Α.Α.Δ. θαη ζε  πεξίπησζε πνπ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν ή 
ηα θπζηθά πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αλ θαη ηηκσξήζεθαλ, δελ 
ππoβάιινληαη ζηελ πιήξε  εθηέιεζε ηεο θχξσζεο.   
 
7. Η άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ.Δ.Α.Β. ή ε αλππαθνή ζηηο ππνδείμεηο ή  ηηο 
απνθάζεηο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.   
 
8. Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ παξφληνο  
άξζξνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν  
επηιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ αλαθνξά  ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο  
αξρήο, ηεο Γ.Δ.Α.Β., ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή ηνπ  επαγγεικαηηθνχ 
ζπλδέζκνπ. Η απφθαζε είλαη άκεζα εθηειεζηή θαη κπνξεί λα  πξνζβιεζεί ελψπηνλ 
ηνπ αξκφδηνπ δεπηεξνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ θαηά  ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Η 
παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζηελ Δπηηξνπή θηιάζινπ  Πλεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ δελ απνθιείεηαη.   
 
9. Η θαζ΄ ππνηξνπή παξάβαζε απφ Αζιεηηθφ σκαηείν ησλ δηαηάμεσλ ησλ  άξζξσλ 
44 έσο θαη 51 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ  εθδφζεθαλ 
ζε εθηέιεζή ηνπο ζπληζηά ιφγν αλάθιεζεο ηεο θαη΄ άξζξν 10 εηδηθήο αζιεηηθήο 
αλαγλψξηζεο ηνπ σκαηείνπ γηα ην νηθείν άζιεκα.   
 
10. ε αζιεηηθή Οκνζπνλδία ε νπνία παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  44 έσο 
θαη 51 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ  εθδφζεθαλ ζε 
εθηέιεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, κεηά  απφ 
γλψκε ηεο Γ.Δ.Α.Β., πεξηθφπηεηαη ή αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο  ηαθηηθήο 
επηρνξήγεζήο ηεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Aζιεηηζκνχ γηα  δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 
έμη κελψλ.    
 
11. Δάλ κέιε Λέζρεο θίισλ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. θηλήζεθαλ νξγαλσκέλα 
θαη  ελήξγεζαλ πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ ή δελ ζπκκνξθψζεθαλ κε 
ηηο απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαηά ηε κεηάβαζε ηνπο ζε γήπεδν ή ζε ρψξν 
γεπέδνπ ή θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο κεηά ηε ιήμε αζιεηηθήο εθδήισζεο, 
απαγνξεχεηαη ζην νηθείν Αζιεηηθφ σκαηείν ή ζηελ νηθεία Α.Α.Δ. 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 σκαηείν ή ε Α.Α.Δ.. ηα κέιε ηεο 
δηνίθεζεο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. πνπ παξαβηάδνπλ 
ηελ πην πάλσ απαγφξεπζε επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 
κελψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄ 

ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 
 

Άξζξν   53 
χλδεζκνη δηαηηεηψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ 

 
1. ηελ πεξηνρή επζχλεο θάζε αζιεηηθήο Έλσζεο κπνξεί λα ζπζηαζεί έλαο κφλνλ 
ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ γηα θάζε άζιεκα. Αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ δελ επαξθεί γηα ηε 
ζχζηαζε ζπλδέζκνπ ζε κία πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, κπνξεί λα ζπζηαζεί ζχλδεζκνο 
δηαηηεηψλ γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο. 
Μέιε ησλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ελ ελεξγεία θαη κε 
δηαηηεηέο κε δίπισκα δηαηηεηή, ην νπνίν ηνπο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ αξκφδηα 
νκνζπνλδία δηαηηεηψλ, κφληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ ζπλδέζκνπ. Ο 
ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ είλαη ζσκαηείν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 
επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
 

2. ε ζχλδεζκν δηαηηεηψλ παξέρεηαη ε εηδηθή αλαγλψξηζε απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγφ. Η απφθαζε απηή εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, εθφζνλ ν ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ ζπγθεληξψλεη ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
θαη ηνλ παξφληα λφκν. 
 

3. Η απφθαζε ηεο εηδηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γα 
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, αλ δηαπηζησζεί φηη ν ζχλδεζκνο:  
α) παξαιείπεη ηελ ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ Καλνληζκψλ ηνπ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή  
β) παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή άιισλ λφκσλ ή ηνπο Καλνληζκνχο ηεο 
νηθείαο Οκνζπνλδίαο ή  
γ) πάςεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ή λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ηνλ παξφληα λφκν ή  
δ) δελ επηδεηθλχεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. 
 
4. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηεξείηαη κεηξψν εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ 
ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ. 
 
5. Οη ζχλδεζκνη δηαηηεηψλ έρνπλ θπξίσο σο έξγν ηελ ππνβνιή πηλάθσλ δηαηηεηψλ, ελ 
ελεξγεία ή κε, γηα ηνπο αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, ηε δηελέξγεηα ησλ 
πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ ησλ ηνπηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηελ 
επηκφξθσζε απηψλ, κε ηελ επνπηεία ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ. 
 

 
Άξζξν  54 

Οκνζπνλδίεο δηαηηεηψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ 
 

1. Γηα θάζε νκαδηθφ άζιεκα κπνξεί λα ζπζηαζεί κία κφλνλ Οκνζπνλδία δηαηηεηψλ, 
χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ.. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ, ζηνπο 
νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ε εηδηθή αλαγλψξηζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η Οκνζπνλδία 
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απηή απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ησλ δηαηηεηψλ θαη είλαη ζσκαηείν ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
 
2. Αλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηελ ίδξπζε 
Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ, σο Οκνζπνλδία, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο θεθαιαίνπ ζε παλειιήληα εκβέιεηα, ινγίδεηαη ν ζχλδεζκνο πνπ είλαη ν 
κνλαδηθφο ζχλδεζκνο ή, εάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζχλδεζκνη, απηφο πνπ έρεη ηα 
πεξηζζφηεξα κέιε. 
 
3. Οη Οκνζπνλδίεο δηαηηεηψλ αλαγλσξίδνληαη κε εηδηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα 
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. Οη 
Οκνζπνλδίεο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ σο έξγν θπξίσο: 
α) ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιψλ δηαηηεηψλ, ηνλ νξηζκφ θαζεγεηψλ δηαηηεζίαο ζηηο 
ζρνιέο απηέο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο 
δηπιψκαηνο δηαηηεζίαο, 
β) ηελ ππνβνιή πηλάθσλ ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ γηα ηνπο αγψλεο ησλ εζληθψλ 
θαηεγνξηψλ ή ησλ κε ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ σο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο θαη ησλ 
βνεζεηηθψλ νξγάλσλ ηεο δηαηηεζίαο ζηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία, 
γ) ηελ πηζηνπνίεζε θαζεγεηψλ δηαηηεζίαο θαη παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο, 
δ) ηε δηελέξγεηα πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ. 
Αλ δελ πθίζηαηαη Οκνζπνλδία ή ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ, νη αξκνδηφηεηέο ηεο 
αζθνχληαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία. 
 
 

Άξζξν 55 
Όξγαλα δηαηηεζίαο - θσιχκαηα 

1. Κάζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία πνπ θαιιηεξγεί νκαδηθφ άζιεκα θαηαξηίδεη 
Καλνληζκφ δηαηηεζίαο, ν νπνίνο ζεζπίδεηαη θαη ειέγρεηαη σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο Καλνληζκφο απηφο 
νθείιεη λα θαηνρπξψλεη ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ηζνλνκίαο 
κεηαμχ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη λα δηαζθαιίδεη ην αλεπεξέαζην έξγν ησλ νξγάλσλ 
δηαηηεζίαο θαη γεληθά ησλ δηαηηεηψλ. 
 
2. Δηδηθφηεξα ν Καλνληζκφο δηαηηεζίαο νθείιεη λα πξνβιέπεη ηνπιάρηζηνλ φηη: 
α) ηελ αζιεηηθή Οκνζπνλδία ιεηηνπξγεί ηξηκειήο ή πεληακειήο Κεληξηθή Δπηηξνπή 
Γηαηηεζίαο (Κ.Δ.Γ.), ηεο νπνίαο ε ζεηεία είλαη δηεηήο ή ηξηεηήο, ζπγθεληξψλεη δε γηα 
ην άζιεκα φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ 
νξηζκφ θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ δηαηηεηψλ, ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο θαη 
ησλ ινηπψλ βνεζεηηθψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη 
θππέιισλ ηεο Διιάδαο. 
β) Η Κ.Δ.Γ. ζηειερψλεηαη απφ κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο πνπ ππήξμαλ δηεζλείο γηα 
πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε ή θαζεγεηέο δηαηηεζίαο θαη εάλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ή δελ 
επαξθνχλ, απφ κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζε αγψλεο ηεο αλψηαηεο 
θαηεγνξίαο γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ έηε. Οξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο κε 
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαη κπνξνχλ λα παπζνχλ απφ ηε Γ.. ηεο 
Οκνζπνλδίαο κε απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο γηα 
ηδηαίηεξα ζνβαξφ ιφγν. 
γ) Η Κ.Δ.Γ. ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη ηελ Οκνζπνλδία 
δηαηηεηψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαηηεζίαο ηνπ 
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αζιήκαηνο. Δηδηθφηεξα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Οκνζπνλδία δηαηηεηψλ γηα ηελ 
πξνεπηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ηε δηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
θαη θεληξηθψλ ζεκηλαξίσλ. 
δ) Πξνθεηκέλνπ γηα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα θαη εηδηθά σο πξνο ην πνδφζθαηξν 
γηα εζληθφ εξαζηηερληθφ πξσηάζιεκα κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ, κε απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, ηξηκειή φξγαλα δηαηηεζίαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 
φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαηηεζία γηα ην πξσηάζιεκα ηεο δηθαηνδνζίαο 
ηνπο. 
ε) Σα ηνπηθά φξγαλα δηαηηεζίαο είλαη κνλνκειή ή ηξηκειή, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Έλσζεο θαη ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο 
ζρεηηθά κε ηε δηαηηεζία ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. 
ζη) Σα κέιε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο έρνπλ δηεηή ζεηεία, 
αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κ.Δ.Γ. θαη παχνληαη κε απφθαζε 
ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Έλσζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 πεξίπησζε 
β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
δ) Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο είλαη νξηζηηθέο, άκεζα εθηειεζηέο θαη δελ 
ρξήδνπλ επηθχξσζεο απφ άιια φξγαλα ή επηηξνπέο ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή ηεο 
Έλσζεο. 
ε) Σν έξγν θαη ηηο εξγαζίεο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ππνβνεζά θαη παξαθνινπζεί 
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ έλαο κε ελ ελεξγεία δηαηηεηήο πνπ νξίδεηαη γηα κελ ηελ Κ.Δ.Γ. 
θαη ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα δηαηηεζίαο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο 
δηαηηεηψλ ηνπ αζιήκαηνο, γηα δε ηα ηνπηθά φξγαλα δηαηηεζίαο κε απφθαζε ηνπ Γ.. 
ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ δηαηηεηψλ. 
ζ) Σν χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο θαη ησλ εμφδσλ θίλεζεο ησλ 
δηαηηεηψλ, ησλ παξαηεξεηψλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ νξγάλσλ ηεο δηαηηεζίαο 
θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 
Κ.Δ.Γ. θαη ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε 
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 
 
3. Γηα ηνπο δηαηηεηέο αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ αζιεκάησλ, θξηηέο, παξαηεξεηέο, 
βνεζεηηθά φξγαλα ηεο δηαηηεζίαο θαη κέιε ησλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ, νκνζπνλδηψλ 
δηαηηεηψλ, νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, 
ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Δπίζεο, 
δελ κπνξεί λα είλαη δηαηηεηήο νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν δηαηηεζίαο 
ή Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3, φπνηνο ηνπ έρεη επηβιεζεί νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζηηθφο 
φξνο ζην πιαίζην πνηληθήο πξνδηθαζίαο. 
 
4 Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ζεζπίδεηαη Καλνληζκφο 
ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ηνπ αζιήκαηνο. 
 
 

Άξζξν 56 
Γηαηηεζία αηνκηθψλ αζιεκάησλ 

 
Οη πεξί νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη δηαηηεηψλ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 
εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο, θξηηέο, ζεκεησηέο, ρξνλνκέηξεο 
αηνκηθψλ αζιεκάησλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ θάζε άζιεκα θαη αζιεηηθή Οκνζπνλδία, σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ησλ 
κειψλ ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο. 
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Άξζξν 57 
Αμηνιφγεζε δηαηηεηψλ 

 
1. Με Καλνληζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, 
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ, ξπζκίδνληαη: 
α) ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη ε έληαμή ηνπο ζηνπο 
πίλαθεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξσηαζιεκάησλ, 
β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο γηα θάζε θαηεγνξία 
πξσηαζιήκαηνο, 
γ) ην πεηζαξρηθφ δίθαην πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθ κέξνπο ηνπο δηεχζπλζε αγψλσλ, 
δ) νη πεξηνξηζκνί, ηα αζπκβίβαζηα θαη ηα θσιχκαηα ησλ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ, 
θαη 
ε) θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα. 
Οη Καλνληζκνί ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ 
αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, θαη`αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ. 
 
2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππφςε θαη ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 
α) ηίηινη ζπνπδψλ θαη θαηά πξνηίκεζε πηπxίν .Δ.Φ.Α.Α., 
β) γλψζε μέλεο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ γηα δηεζλείο δηαηηεηέο, 
γ) ειηθία, 
δ) εκπεηξία, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο εζληθψλ 
πξσηαζιεκάησλ θαη δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ, 
ε) απφδνζε ζε αγψλεο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ, 
φπσοαπηή πξνθχπηεη απφ ηηο βαζκνινγίεο ησλ παξαηεξεηψλ, 
ζη) θπζηθή θαηάζηαζε θαη πγεία, πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ πξνβιεπφκελεο 
αγσληζηηθέο δνθηκαζίεο, εξγνκεηξηθέο θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, θαη 
δ) επίδνζε ζε εμεηάζεηο, ησλ νπνίσλ νη εηδηθφηεξνη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ζε απηέο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα θαζνξίδνληαη απφ ηελ νκνζπνλδία 
δηαηηεηψλ,  
ε) πεηζαξρηθέο ή πνηληθέο θπξψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο θαηά 
ηελ άζθεζε ή επ’ αθνξκή εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
 
3. Οη ππνςήθηνη γηα αμηνιφγεζε θαη έληαμε ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηαηηεηέο, θαζψο 
θαη νη πξνο επηινγή παξαηεξεηέο, απαηηείηαη λα έρνπλ ππνβάιεη: 
α) δήισζε ζπκκεηνρήο, 
β) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, απφ  
φπνπ λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο θαλέλα θψιπκα απφ απηά 
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δηαηηεηέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη φηη 
ζε πεξίπησζε επηγελφκελεο εκθάληζεο ελφο ηέηνηνπ θσιχκαηνο, ζα ππνβάιεη 
ακειιεηί ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε, 
γ) απνδεηθηηθφ φηη ππέβαιαλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο δήισζε πεξηνπζηαθήο 
θαηάζηαζεο ησλ ηδίσλ, ησλ ζπδχγσλ ηνπο θαη ησλ αλειίθσλ ή πξνζηαηεπφκελσλ 
ηέθλσλ ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2429/1996, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζηελ 
Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πίλαθεο δηαηηεηψλ 
αγψλσλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ, ή ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην ζηηο ινηπέο 
πεξηπηψζεηο. 
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4. Όπνηνο ππνςήθηνο, θαηά παξάβαζε ησλ εδψ πξνβιεπνκέλσλ, ζπκπεξηιεθζεί ζε 
πίλαθεο ρσξίο λα έρεη ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β΄θαη γ` ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ δηαγξάθεηαη απηνδηθαίσο απφ ηνπο πίλαθεο. ε πεξίπησζε 
πνπ ν ππνςήθηνο ππνβάιεη ςεπδή δήισζε ή απνζησπήζεη επηγελφκελν θψιπκα ηεο 
πεξίπησζεο β`ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δηαγξάθεηαη απφ ηνπο πίλαθεο θαη δελ 
κπνξεί εθεμήο λα ζπκκεηέρεη ζε φξγαλα δηαηηεζίαο ή λα αζθεί θαζήθνληα 
παξαηεξεηή δηαηηεζίαο. Αλ δελ δηαγξαθεί, κέζα ζε ηξηάληα (3) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ην αξκφδην γηα ηε δηαγξαθή φξγαλν έιαβε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή 
παξάιεηςήο ηνπ, ε δηαγξαθή ηεθκαίξεηαη σο επειζνχζα άλεπ εηέξνπ, εθπίπηνπλ δε 
απηνδηθαίσο θαη ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ πνπ παξέιεηςαλ λα πξνβνχλ ζηε δηαγξαθή. 
 
5. Τπνρξέσζε γηα ππνβνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ` 
ηεο παξαγξάθνπ 3 έρνπλ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο, 
θαη φζνη κεηέρνπλ ζηα φξγαλα ή ηηο επηηξνπέο δηαηηεζίαο.  
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάινπλ ηηο αλσηέξσ δειψζεηο ή ππνβάινπλ δειψζεηο κε 
ςεπδέο πεξηερφκελν ή απνζησπήζνπλ επηγελφκελν θψιπκα, εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο 
απφ ην φξγαλν θαη αληηθαζίζηαληαη άκεζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νηθείν 
Καλνληζκφ δηαηηεζίαο.  
Σελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ έρνπλ φζνη αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ, γηα πέληε (5) έηε κεηά ηελ απνρψξεζή 
ηνπο απφ ηελ ελεξγφ δξάζε ή ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν. 
 
 

Άξζξν 58 
Δπαγγεικαηηθή δηαηηεζία - Δηδηθφο Καλνληζκφο 

 
1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, πνπ ιακβάλεηαη 
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ θαη γλψκε ηεο νηθείαο 
Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ, εηζάγεηαη ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο δηαηηεζίαο γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ αγψλσλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα. 
 
2. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 
νηθείαο Οκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ θαη ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ησλ 
Α.Α.Δ., θαηαξηίδεηαη εηδηθφο Καλνληζκφο ν νπνίνο ξπζκίδεη ηα θάζε είδνπο ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή δηαηηεζία. 
 
3. Ο Καλνληζκφο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο 
απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, θαη` αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 
ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
4. Ο Καλνληζκφο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξηίδεηαη κέζα ζε έλα (1) ηξίκελν απφ ηελ 
έθδνζε ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφθαζεο ηνπ 
Γ.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ακέζσο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 
επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα. 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Κ΄ 
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ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
 

Άξζξν 59 
Δπηρνξεγήζεηο 

 
1. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηεο Γ.Γ.Α. επηρνξεγνχληαη ηα Αζιεηηθά σκαηεία, νη αζιεηηθέο Δλψζεηο θαη νη 
αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Γ.Γ.Α., 
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηελ εθηέιεζε 
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ αζιεκάησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε αζιεηηθψλ 
έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο. 
Η θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε Αζιεηηθά σκαηεία 
θαη Δλψζεηο δηελεξγείηαη θαηά θιάδν αζιήκαηνο απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία. ε 
πεξίπησζε πνπ αζιεηηθή Οκνζπνλδία δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξε, ε θαηαλνκή 
επηρνξεγήζεσλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ ζε Αζιεηηθά σκαηεία θαη Δλψζεηο 
δηελεξγείηαη θαηά θιάδν άζιεζεο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. 
  
2. Η Γ.Γ.Α. κπνξεί λα επηρνξεγεί πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, Οξγαληζκνχο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α` θαη Β` βαζκίδαο θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχεη, γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, 
θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε αζιεηηθψλ έξγσλ ή γηα ηε ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ 
ηεξνπκέλεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Η Γ.Γ.Α. κπνξεί επίζεο λα επηρνξεγεί ηνπο 
παξαπάλσ θνξείο γηα αζιεηηθνχο ζθνπνχο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 
επηκφξθσζε. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Γ.Γ.Α. 
  
3. Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο πξνο νπνηνλδήπνηε αζιεηηθφ θνξέα επηηξέπνληαη κφλν 
γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ. Σα Αζιεηηθά σκαηεία ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ απνινγηζκφ ζηε 
Γ.Γ.Α. γηα ην ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ απφ απηή. 
  
4. Δπηρνξήγεζε ζε αζιεηηθνχο θνξείο ρσξίο εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε επηηξέπεηαη 
κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.  
  
5. Γελ επηηξέπεηαη ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα λα δηαζέηεη επηρνξήγεζε ηνπ άξζξνπ 
απηνχ ρσξίο έγθξηζε ηνπ ρνξεγήζαληνο απηήλ γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν γηα 
ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε. Μέινο ηεο δηνίθεζεο ή εηδηθφο ζπλεξγάηεο ή ππάιιεινο 
επηρνξεγνχκελνπ θνξέα ή νπνηνζδήπνηε άιινο δηαρεηξίδεηαη ρξεκαηηθά πνζά απφ 
ηελ επηρνξήγεζε ηεο Γ.Γ.Α. θαη απφ πξφζεζε ηα δηαζέηεη γηα ζθνπφ δηάθνξν απφηνλ 
θαζνξηζκέλν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ. Δάλ πέηπρε ή επεδίσμε 
ππέξ εαπηνχ ή ηξίηνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, φθεινο πνπ ππεξβαίλεη  ην 
πνζφ ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ. Αλ ε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο εμαθνινχζεζε γηα καθξχ 
ρξνληθφ δηάζηεκα ή ην πνζφ ηνπ νθέινπο είλαη πάλσ απφ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο 
(150.000) επξψ, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε πνηλή θάζεηξμεο. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 
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δελ δηαηέζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκέλν ζθνπφ θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ 
πνπ απνθάζηζαλ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηε δηάζεζε απηή θαη εηζπξαηηφκελν 
απνδίδεηαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Ο θαηαινγηζκφο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή 
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
Καηά ηεο θαηαινγηζηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 
  
6. Πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ παξφληνο, θάζε 
επηρνξεγνχκελνο θνξέαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ γηα 
ην ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ, ππνβάιιεη απνινγηζκφ ζηε ΓΓΑ γηα 
ηα πνζά ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη. Σαθηηθή ή έθηαθηε επηρνξήγεζε 
δελ ρνξεγείηαη εάλ δελ έρεη ππνβιεζεί απνινγηζκφο γηα πξνεγνχκελεο επηρνξεγήζεηο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ε θαη` έηνο έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο νπνηνλδήπνηε αζιεηηθφ 
θνξέα δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ αλαινγνχζα ζ` απηφλ εηήζηα ηαθηηθή 
επηρνξήγεζε. Καη` εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ, ε έθηαθηε επηρνξήγεζε κπνξεί λα ππεξβεί ην αλψηαην φξην ζε 
πεξηπηψζεηο αζιεηηθψλ έξγσλ, φπσο θαη ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο πνπ 
νθείινληαη ζε απηαπφδεηθηα απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, ελφςεη δηνξγάλσζεο αγψλσλ 
κε παγθφζκηα, παλεπξσπατθή ή γεληθά κεγάιε ζεκαζία. 
 
 7. Η κε ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 
απνθάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
φπσο θάζε θνξά ζα ηζρχεη, θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη αζιεηηθήο λνκνζεζίαο, 
ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ πάζεο θχζεσο δηαηάμεσλ 
πνπ αθνξνχλ ζε: 
α) θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ θαη 
ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
β) ινηπέο θξαηηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε - εθκεηάιιεπζε 
νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ κε αθνξκή ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο 
ηνπο, 
γ) θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο, 
δ) αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε, βειηίσζε ή ζπληήξεζε αζιεηηθψλ έξγσλ 
ή εγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπο ή κηζζσκέλεο. 
Η δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αλαζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ 
παξφληνο. 
Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, 
αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή, ηδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, ησλ δηαηάμεσλ ησλ  άξζξσλ 
29, 64 παξ. 2 θαη 98 ηνπ παξφληνο.    
 
8 Η άξζε ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 
ζπληειείηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ελαξκφληζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, εθδηδνκέλε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ, θαηά ην 
άξζξν 61 ηνπ παξφληνο Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
 
9. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηηο επηρνξεγήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο αζιεηηθψλ θνξέσλ. 



 90 

 
  

Άξζξν 60 
Οηθνλνκηθφ έηνο - Πξνυπνινγηζκφο 

Ηζνινγηζκφο - Απνινγηζκφο αζιεηηθψλ θνξέσλ 
        
1. Σα Αζιεηηθά σκαηεία, νη αζιεηηθέο Δλψζεηο θαη νη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ θάζε νηθνλνκηθφ έηνο πξνυπνινγηζκφ, 
απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηεο φιεο δηαρείξηζήο ηνπο. 
Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ηα ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ 
ηζνινγηζκφ. Σν νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ. 
 
2. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ θαηαξηίδνληαη έσο ηελ 30ή 
επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
 
3. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηηο 
νηθείεο Οκνζπνλδίεο έσο ηελ 30ή επηεκβξίνπ θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ ζηε Γ.Γ.Α. έσο 
ηελ 31ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο. 
 
4. Η έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ δελ απνθιείεη ην δηθαίσκα ηεο αλακφξθσζήο 
ηνπο, ππνθεηκέλσλ φκσο εθ λένπ ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θαηά ηα αλσηέξσ 
πξνυπνινγηζκψλ πξνο έγθξηζε. Δηδηθφηεξα νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Οκνζπνλδηψλ 
ζπλνδεχνληαη απφ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν αζιήκαηνο, 
ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη απφ έθζεζε ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ 
αζιεκάησλ ηνπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη ηελ πξννπηηθή αλάπηπμήο ηνπο 
ην επφκελν έηνο. Ο νηθνλνκηθφο απηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε έθζεζε αμηνινγνχληαη 
απφ ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο Γ.Γ.Α, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ 
αζιεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αζιεκάησλ. 
 
5. Η Γ.Γ.Α. αλαθνηλψλεη σο ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ην χςνο ησλ 
επηρνξεγήζεσλ ησλ Οκνζπνλδηψλ, νη νπνίεο θαηφπηλ πξνβαίλνπλ ζε θαηαλνκή ζηα 
σκαηεία θαη ζηηο Δλψζεηο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δθφζνλ δελ ηεξεζεί ε 
πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία θαη ην χςνο πνπ ηειηθά αλαθνηλσζεί είλαη ρακειφηεξν 
ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο, νη δηνηθήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Οκνζπνλδηψλ δελ επζχλνληαη 
γηα ηπρφλ ππεξβάζεηο.  
  
6. Σξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ αζιεηηθήο Έλσζεο θαη Οκνζπνλδίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 
πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ηζρπφλησλ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ 
παξαπάλσ, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γαπάλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη πέξα απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή, 
πξνθεηκέλνπ γηα επηρνξεγήζεηο, γηα ζθνπνχο δηάθνξνπο απ΄ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
δηαηέζεθαλ, θαηαινγίδνληαη εηο νιφθιεξνλ ζε βάξνο ησλ ππεχζπλσλ νξγάλσλ πνπ 
ελέθξηλαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πνζά πξνεξρφκελα απφ 
επηρνξεγήζεηο, ν θαηαινγηζκφο γίλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπνπηεπνκέλσλ θνξέσλ 
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Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαιχζεσλ θαη Αλαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ, ελψ ε είζπξαμε θαη ε απφδνζε ησλ θαηαινγηδφκελσλ πνζψλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. 
  
7. Οη αζιεηηθνί θνξείο ηεο παξ. 1 ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ θάζε έηνο θαη εηδηθφ 
απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ 
θαζνξίδνληαη ν ηχπνο, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ εηδηθφ 
απηφ απνινγηζκφ, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο ηνπ. Ο απνινγηζκφο 
απηφο εληάζζεηαη ζε εηδηθφ θεθάιαην ηνπ απνινγηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο. Ο 
εηδηθφο απνινγηζκφο ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ θαη ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ 
ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, πνπ νθείιεη 
λα ηνλ δηελεξγήζεη κέζα ζε πξνζεζκία δχo (2) κελψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα 
ζην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαθνίλσζεο 
ησλ επηρνξεγήζεσλ. Με ηνλ εηδηθφ απηφ απνινγηζκφ ζπλππνβάιινληαη ν 
απνινγηζκφο θαη ν ηζνινγηζκφο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο. Αλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 
ζρεηηθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο 
πξνβαίλεη ζηηο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ θαηαινγηζκφ 
ηπρφλ επζπλψλ θαη εηζεγείηαη αξκνδίσο ηελ πεξηθνπή ή ηε δηαθνπή ηεο θξαηηθήο 
επηρνξήγεζεο ή ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ απφ ηε Γελ. 
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 
σκαηεία πνπ ιακβάλνπλ ζπλνιηθή εηήζηα επηρνξήγεζε, ηαθηηθή θαη έθηαθηε, 
κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ κπνξνχλ, αληί απνινγηζκνχ. λα 
ππνβάιινπλ δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 
φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δηαηέζεθε γηα αζιεηηθνχο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
επηρνξεγήζεθε. 
  
8. Ο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο απνινγηζκφο θαη ν ηζνινγηζκφο ησλ 
αζιεηηθψλ Δλψζεσλ θαηαξηίδνληαη θαη ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζηηο νηθείεο 
Οκνζπνλδίεο θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Α. σο ην ηέινο 
Μαξηίνπ θάζε έηνπο. Δηδηθφηεξα νη ηζνινγηζκνί ησλ Οκνζπνλδηψλ δεκνζηεχνληαη 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηε Γ.Γ.Α. ζε κία εκεξήζηα αζιεηηθή εθεκεξίδα. Η 
παξάιεηςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή 
θαηαβνιήο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε παξάιεηςε απηή. 
  
 

Άξζξν 61 
Οηθνλνκηθή επνπηεία 

  
1. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηε ΓΓΑ Διεγθηηθφ πκβνχιην, 
απνηεινχκελν απφ είθνζη δχν (22) κέιε κε δηεηή ζεηεία. ηε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ 
κεηέρνπλ κέρξη δεθαέμη (16) κφληκνη ππάιιεινη ηεο ΓΓΑ, ζπκπιεξσκέλεο ηεο 
ζπλζέζεσο απφ κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 
Όια ηα αλσηέξσ κέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ, κε εηδηθέο 
γλψζεηο, ηδίσο νηθνλνκηθνχ, λνκηθνχ, ηερληθνχ θαη αζιεηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σα κέιε 
ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε αζιεηηθψλ θνξέσλ, 
σκαηείσλ, Δλψζεσλ, Οκνζπνλδηψλ θ.ιπ.. 
  
2. Έξγν ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη θπξίσο : 
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α) ε δηελέξγεηα ινγηζηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ειέγρνπ θάζε 
άιινπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ λφκνπ απηνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ 
Αζιεηηθψλ σκαηείσλ, ησλ Δλψζεσλ θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ 
επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ, 
β) ε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο απφ ηα σκαηεία, ηηο Δλψζεηο θαη ηηο Οκνζπνλδίεο ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ, ησλ δηαηαγκάησλ, ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ 
Καλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθνχο θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο νη νπνίνη 
επηβάιινληαη απφ ην λφκν απηφλ θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, 
γ) ε γλσκνδφηεζε γηα πεξηθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο 
παξαβάζεηο. 
  
3. `Όινη νη αζιεηηθνί θνξείο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε 
δηεπθφιπλζε γηα έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ησλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ θαη 
θάζε άιινπ ζηνηρείνπ, ην νπνίν ζα δεηεζεί απφ ην Διεγθηηθφ πκβνχιην. ε 
πεξίπησζε άξλεζεο ή παξαθψιπζεο ηεο δηελέξγεηαο ειέγρνπ, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη 
κε έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο κε 
απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 
νπνηαζδήπνηε επηρνξήγεζεο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζιεηηθφ θνξέα γηα νξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν (2) κελψλ. ε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο, ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν 
ησλ έμη (6) κελψλ. 
 
4. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ηαθηηθά, κία θνξά ην ρξφλν θαη εθηάθησο, νπνηεδήπνηε, κε 
εληνιή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. 
 
5. Γηα θάζε έιεγρν ζπληάζζεηαη εηδηθή έθζεζε, ηεο νπνίαο αληίγξαθν ππνβάιιεηαη 
ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ θαη θνηλνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ 
νηθείν αζιεηηθφ θνξέα. Σν Διεγθηηθφ πκβνχιην, ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο 
παξαβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ιφγνη θαηαινγηζκνχ, νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηηο 
ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ θαη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΓΟΤ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 
  
6. Σν Διεγθηηθφ πκβνχιην, αλ δηαπηζησζεί παξάβαζε, έρεη ππνρξέσζε λα πεξηιάβεη 
ζηελ έθζεζή ηνπ ηηο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ δηαπίζησζε πσο έρνπλ αλαθχςεη, θαζψο θαη γηα ηνλ 
θαηαινγηζκφ ησλ ηπρφλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη πνηληθψλ επζπλψλ ηνπ 
ειεγρφκελνπ θνξέα ή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ, φπσο θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ ηπρφλ εκπιεθνκέλνπ. 
Ο αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κέζα ζ’ έλα κήλα απφ 
ηε ιήςε ηεο έθζεζεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, εθφζνλ 
πηζαλνινγνχληαη πνηληθέο παξαβάζεηο. 
  
7. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαηαξηίδεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ 
ειέγρσλ. 
  
8. Η Γ.Γ.Α. κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ κεηά απφ αίηεκα ηνπ 
πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
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ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ. 
Δπίζεο δηαζέηεη ρψξν γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη θάζε 
αλαιψζηκν ή πάγην ζηνηρείν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Η 
απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα θαζνξίδεηαη κε θνηλή 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. Ο γξακκαηέαο εξγαζηψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ηε 
Γ.Γ.Α. θαη είλαη κφληκνο ππάιιεινο. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πκβνπιίνπ βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
 
9. ε δίθεο θαηά κειψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δηψθνληαη γηα πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο, κπνξεί, κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, λα παξίζηαηαη γηα ηελ 
ππεξάζπηζή ηνπο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ εθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ 
Ννκηθνχ πκβνχινπ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ή ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Κξάηνπο. 
 
 

Άξζξν 62 
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Αζιεηηθψλ ρέζεσλ 

 
1. ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Γηεζλψλ 
Αζιεηηθψλ ρέζεσλ. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε πξνψζεζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ 
θαη ε ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ κε ηε δηεζλή αζιεηηθή 
θνηλφηεηα. 
 
2. Η Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, απαξηηδφκελε  απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, ν 
νπνίνο εθηειεί θαζήθνληα πξνέδξνπ απηήο, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη ηξία (3) άιια 
κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ. Έλα απφ ηα 
ηξία απηά κέιε είλαη ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
 
 3. Η ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο, δπλάκελε λα 
αλαλεψλεηαη απεξηφξηζηα. 
 
 4. ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή άιιεο 
ακνηβήο. 
 
 

Άξζξν 63 
Δηδηθέο επηηξνπέο 

  
1. Με απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχνληαη 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζπγθξνηνχληαη νξγαλσηηθέο εθηειεζηηθέο 
επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο αλαηίζεηαη ε δηεθδίθεζε ε πξνεηνηκαζία, ε νξγάλσζε θαη ε 
δηεμαγσγή αγψλσλ  ζπλεδξίσλ, ζπλφδσλ θαη Οιπκπηαθψλ γεγνλφησλ ζηε ρψξα, πνπ 
έρνπλ παγθφζκηα ή παλεπξσπατθή ή γεληθά ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα. Οη επηηξνπέο 
απηέο ακέζσο κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, θαηαζέηνπλ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο 
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ειέγρεηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε νπνία κπνξεί ελ φισ ή ελ κέξεη λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη 
Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ απηψλ κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη ειεχζεξα ρσξίο δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ απηψλ, ηα εηδηθφηεξα 
θαζήθνληα θαη θάζε ζπλαθέο ζέκα θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπο. 
Απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη αθνξνχλ 
ζπλέδξηα, ζπλφδνπο ή Οιπκπηαθά γεγνλφηα ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
  
2. Οη επηηξνπέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δελ ππάγνληαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Οη επηηξνπέο απηέο, κε απφθαζή ηνπο, 
πξνζδηνξίδνπλ ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ 
κειψλ ηνπο.  
 
3. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ κεηαθέξνληαη νη 
απαξαίηεηνη πφξνη, απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Γ.Α., ζηηο αλσηέξσ 
επηηξνπέο, γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνλ νπνίν θαηαξηίδνπλ. Οη επηηξνπέο επηηξέπεηαη λα πξνζιακβάλνπλ 
ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νη ίδηεο θαζνξίδνπλ. Η ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο έμη (6) κήλεο θαη επηηξέπεηαη λα 
θαηαγγέιιεηαη ειεχζεξα απφ ηηο επηηξνπέο νπνηεδήπνηε, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο. 
 
4. Η δηάιπζε ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο νη επηηξνπέο απηέο πθίζηαληαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
εθθαζάξηζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο έμη (6) κήλεο. Με 
θνηλέο απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ, δηαηίζεηαη ε πεξηνπζία ηεο επηηξνπήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ. 
Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ απνιχεηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, πνπ 
εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ν νπνίνο είλαη αλαγθαίαο γηα ηελ εθθαζάξηζε. Με ηελ πεξάησζε ηεο 
εθθαζάξηζεο ην πξνζσπηθφ απηφ απνιχεηαη ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Οη 
δαπάλεο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνληαη απφ νξθσηφ ινγηζηή, ην πφξηζκα ηνπ νπνίνπ 
ππνρξεσηηθά θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο. 
  
5. ηε Γ.Γ.Α. κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ, επηηξνπέο πνπ έρνπλ σο έξγν : 
α) ηελ άζθεζε λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ θαη λνκνηερληθψλ θαζεθφλησλ γηα ζέκαηα 
αζιεηηζκνχ, 
β) ηελ αληηκεηψπηζε νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ηεο Γ.Γ.Α., 
γ) ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο άπηεηαη ησλ ζθνπψλ θαη αξκνδηνηήησλ 
ηεο Γ.Γ.Α., 
δ) ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ δηάδνζεο θαη πξναγσγήο ηεο αζιεηηθήο θαη 
νιπκπηαθήο παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο. 
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ηα κέιε ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίδεηαη κε 
θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΓΑ. 
  

 
Άξζξν 64 

Δηζηηήξηα - Πξνζθιήζεηο 
  
1. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ θάζε είδνπο αγψλσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ γεπεδνχρνπ σκαηείνπ, πξνθεηκέλνπ πεξί 
θηιηθψλ αγψλσλ ή ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ ή επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ ή 
αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ πξνθεηκέλνπ πεξί αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ ή θππέιινπ 
αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
  
2. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη 
αζιεηηθέο Δλψζεηο λα εθδίδνπλ κέρξη πεληαθφζηα (500) δειηία ειεχζεξεο εηζφδνπ 
ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ αζιήκαηνο πνπ 
θαιιηεξγνχλ. Δπίζεο, γηα θάζε αγψλα αξκνδηφηεηάο ηνπο νη αλσηέξσ αζιεηηθνί 
θνξείο επηηξέπεηαη λα εθδίδνπλ κέρξη δηαθφζηεο (200) αξηζκεκέλεο πξνζθιήζεηο, κε 
ηηο νπνίεο παξέρεηαη ζε πξφζσπα δηθαίσκα εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αγψλσλ δσξεάλ. Αχμεζε ηνπ παξαπάλσ αξηζκνχ 
επηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. 
  
3. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ, 
ιφγσ ηεο πξνζθνξάο ηνπο ή ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκφ, θαη ηδηαίηεξα 
παιαίκαρνη δηεζλείο αζιεηέο, δηθαηνχληαη δειηίν ειεπζέξαο εηζφδνπ ζηνπο 
αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηεμαγσγή αγψλσλ. ηα πην πάλσ πξφζσπα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αζιεηηθνί ζπληάθηεο - κέιε ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ 
Αζιεηηθνχ Σχπνπ (Π..Α.Σ.) θαη νη θσηνξεπφξηεξ κέιε ηεο Έλσζεο Φσηνξεπφξηεξ 
Διιάδαο θαη ηπρφλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δεκνζηνγξαθηθψλ 
ελψζεσλ θσηνξεπφξηεξ, ησλ νπνίσλ ηα εηδηθά δειηία αλαγλσξίζεσο πνπ εθδίδνπλ νη 
αλσηέξσ ελψζεηο θαη ζεσξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ζεσξνχληαη πξνο ηνχην θαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Η 
είζνδνο επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ επίδεημε ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ, ην νπνίν εθδίδεηαη 
απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. Γηα θάζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (ήηνη, γηα θάζε πεξίπησζε θαηά παξάβαζε 
ησλ πξναλαθεξνκέλσλ άξλεζεο εηζφδνπ), κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ επηβάιιεηαη ζην γεπεδνχρν Αζιεηηθφ σκαηείν ή ΑΑΔ 
πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ.  
  
4. Αζιεηήο ή κέινο σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. ή νπνηνζδήπνηε άιινο ν νπνίνο δηαζέηεη 
άκεζα ή έκκεζα ππεξηηκεκέλα εηζηηήξηα αγψλσλ ηηκσξείηαη θαη γηα παξάβαζε ησλ 
αξρψλ ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ. 
 
  

Άξζξν 65 
Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ 
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1.Η πξνκήζεηα απφ αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ηνπ πάζεο θχζεσο αζιεηηθνχ πιηθνχ, 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εάλ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ην πνζφ ησλ 
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, γίλεηαη χζηεξα απφ δηελέξγεηα δεκνζίνπ 
δηαγσληζκνχ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη λα νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά γηα θάζε Οκνζπνλδία κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. 
 
2. Γελ επηηξέπεηαη κέζα ζην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο ε θαηάηκεζε πξνκήζεηαο είδνπο 
πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή δηελέξγεηαο δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
  
3. Με Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. ηεο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ 
κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Σνκέα 
Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ 
αθνξά ζηνπο φξνπο, ηνπο ηξφπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα φξγαλα, ηε δεκνζηφηεηα θαη, 
γεληθά, θάζε άιιν δήηεκα θαη ιεπηνκέξεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνκήζεηα 
αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 
  
4. Καη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
επηηξέπεηαη ε πξνκήζεηα αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ρσξίο ηε 
δηελέξγεηα δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ, χζηεξα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
α) Γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, πνπ νθείινληαη ζε απηαπφδεηθηα απξφβιεπηεο 
θαηαζηάζεηο. 
β) Όηαλ απνδεδεηγκέλα δελ ππάξρνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 
πξνκεζεπηέο ηνπ είδνπο, ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο ησλ νπνίσλ ε παξνρή δεηείηαη. 
γ) Γηα ππεξεζίεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζιεηηθψλ απνζηνιψλ ζην εμσηεξηθφ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνθεξχμεηο ησλ δηνξγαλσηψλ ησλ αγψλσλ. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο επηηξέπεηαη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
ή ε δηελέξγεηα θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ. 
Δηδηθά γηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, επηηξέπεηαη ε αγνξά ηνπο κέζσ δηαδηθηχνπ εθφζνλ 
ε ηηκή ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ρακειφηεξε πνπ επεηεχρζε ζην πιαίζην 
δηαγσληζηηθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο. 
  
5. Οη δηαγσληζκνί γηα ηελ πξνκήζεηα αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειείο επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. 
θάζε Οκνζπνλδίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο αζιεηηθνχ πιηθνχ, αγαζψλ ή 
ππεξεζηψλ, πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ, έλα 
κέινο είλαη ππάιιεινο ηεο Γ.Γ.Α., πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 
Αζιεηηζκνχ, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. Οη επηηξνπέο εηζεγνχληαη 
ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν Γ.. 
ηεο Οκνζπνλδίαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο θαηαθχξσζεο ή φρη ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηε 
δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. 
  
6. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ έθζεζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 61 ηνπ παξφληνο λφκνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί 
λα κεηψλεηαη ή λα κελ δίδεηαη επηρνξήγεζε ζε Οκνζπνλδίεο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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7. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ζ’ απηέο Καλνληζκψλ, αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιε ηπρφλ θχξσζε ή δίσμε, νη ππαίηηνη 
ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμε (6) κελψλ.  
 
 

Άξζξν 66 
Ρχζκηζε ζεκάησλ γπκλαζηεξίσλ θαη 
ινηπψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

  
1. Η Αζιεηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία ή ην Αζιεηηθφ σκαηείν πνπ έρνπλ κηζζψζεη 
ρψξνπο νπνηνπδήπνηε νιπκπηαθνχ, εζληθνχ, δεκνηηθνχ, θνηλνηηθνχ ή ζσκαηεηαθνχ 
γπκλαζηεξίνπ ή νπνηαζδήπνηε αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, έρνπλ ην απνθιεηζηηθφ 
δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ηνπ 
γπκλαζηεξίνπ ή ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ ή θηιηθψλ 
αγψλσλ ηνπο, πνπ κεηαδίδνληαη ηειενπηηθφ ή κε, εθφζνλ ζεσξνχληαη, ζχκθσλα κε 
ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο, γεπεδνχρνη. 
  
2. Η εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ησλ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο 
γπκλαζηεξίσλ ή αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ 
είλαη νξαηνί απφ ηνπο ζεαηέο ή απφ ηνπο ηειεζεαηέο, νε πεξηπηψζεηο απεπζείαο ε 
καγλεηνζθνπεκέλσλ ηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ ησλ αγψλσλ. Γηα ηελ παξαρψξεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ θαη ηνπο φξνπο απηήο 
απαηηείηαη ζπκθσλία ηνπ ηδηνθηήηε ή εθκηζζσηή θαηά πεξίπησζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ 
ή ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηεο γεπεδνχρνπ Αζιεηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ή 
ηεο Οκνζπνλδίαο ή ηνπ σκαηείνπ θαη ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνο ην 
νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε. 
  
3. Η κηζζψηξηα Δηαηξεία ή ην σκαηείν ή ην θπζηθφ ή ην λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα 
θαηαβάιεη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ εθκηζζσηή θαηά πεξίπησζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή 
ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηηκήκαηνο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο εθκεηάιιεπζεο δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ. 
  
4. Η αλσηέξσ θαηαβνιή ελεξγείηαη απεπζείαο απφ ην θπζηθφ ή ην λνκηθφ πξφζσπν, 
ζην νπνίν παξαρσξείηαη απφ ηε κηζζψηξηα ην δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο 
δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ θαη ην νπνίν παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηα 
νθεηιφκελα ζηε κηζζψηξηα Δηαηξεία ή ην σκαηείν Η άξλεζε ή ε θαζπζηέξεζε 
θαηαβνιήο πέξαλ ηνπ κελφο, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ε άζθεζή ηνπ, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 
παξφληνο, δηθαηψκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ηνπ 
γπκλαζηεξίνπ ε ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο επαλέξρεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ 
εθκηζζσηή θαηά πεξίπησζε απηνχ. 
  
5. πκβάζεηο παξαρψξεζεο ζε ηξίηνπο, απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ εθκηζζσηή, θαηά 
πεξίπησζε, ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, ησλ δηθαησκάησλ 
εθκεηάιιεπζεο δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ηεο κηζζψηξηαο 
ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ εθαξκνγή σο πξνο ηνπο αγψλεο απηνχο. Ο 
ηδηνθηήηεο ή ν εθκηζζσηήο θαηά πεξίπησζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο αζιεηηθήο 
εγθαηάζηαζεο δελ ππνρξενχηαη ζε νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπ ηξίηνπ απφ ηελ αηηία 
απηή. 
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6. Δπηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ Πνδνζθαηξηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο πνπ 
αγσλίδεηαη ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο θαη ηδηνθηήηε 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εζληθψλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή ζσκαηεηαθψλ, κε ηελ 
νπνία κπνξεί λα παξαρσξείηαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ, 
ππφ ηνλ φξν ηεο αλάιεςεο απφ ηελ κηζζψηξηα Π.Α.Δ. φισλ ησλ δαπαλψλ 
ζπληήξεζεο ηνπ ρινξνηάπεηα. 
  
7. Πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχλ εζληθέο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο ή 
ζσκαηεηαθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε 
κίζζσζεο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζε ειεχζεξνπο θαη κε 
πξννξηδφκελνπο γηα άιινπο αζιεηηθνχο ζθνπνχο ρψξνπο, νη νπνίνη επξίζθνληαη ζηηο 
πην πάλσ εγθαηαζηάζεηο, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ απηψλ, 
εθφζνλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ γηα ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο θαη ηνπο 
ινηπνχο φξνπο ηεο κίζζσζεο.  
 
8. Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε πξνζσπηθνχ απφ θξαηηθφ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ επνπηεπφκελν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζε άιιν θξαηηθφ 
λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχεηαη απφ απηή. Η κεηάηαμε 
ππαιιήισλ γίλεηαη κε αίηεζή ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο 
απηνί έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ρσξίο αίηεζή ηνπο, γηα ηελ θάιπςε 
εμαηξεηηθψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ή φηαλ ππάξρεη πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, εθφζνλ 
έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Η κεηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ησλ Γ.. ησλ νηθείσλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
Οη κεηαηαζζφκελνη έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν κεηαηάζζνληαη.  
ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ε κεηάηαμε γίλεηαη κε ηνπο φξνπο 
απαζρφιεζεο ηνπ θνξέα ππνδνρήο.  
 
9. Η αξκνδηφηεηα γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ επηηξνπψλ 
δηνίθεζεο ησλ ππφ κνξθή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ιεηηνπξγνχλησλ 
εζληθψλ γπκλαζηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 53/ 3.3.1998 αλήθεη ζηνλ αξκφδην 
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ. 
  
10. Η παξαρψξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ ζε Αζιεηηθά σκαηεία ή ε πεξαηηέξσ εθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεσλ απφ ηελ παξαρψξεζε απηή δελ ππφθεηληαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ. Η 
δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ 1.1.2003. 
  
 

Άξζξν 67 
Άδεηα ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άδεηα ηέιεζεο αγψλσλ 

 
1. Γηα ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε αγσληζηηθνχ ρψξνπ ή ρψξνπ άζιεζεο φισλ ησλ 
εζληθψλ, νιπκπηαθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή ζσκαηεηαθψλ 
γπκλαζηεξίσλ φισλ ησλ θέληξσλ άζιεζεο ή ρψξσλ αζινπαηδηψλ θαη ελ γέλεη ησλ 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πιελ ησλ ππαγνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, απαηηείηαη άδεηα γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ 
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αζθαιείαο γηα αζινχκελνπο θαη ζεαηέο. Η άδεηα ρνξεγείηαη ζηε δηνίθεζε ηεο 
αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή ζηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη απφ ηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηνπ. Απφ ηηο νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο εμαηξνχληαη ην ΟΑΚΑ, ην .Δ.Φ. 
θαη ην Δ.. Καπηαλδφγιεην Θεζζαινλίθεο θαη ην Δ.Α.Κ.Ν. Άγηνο Κνζκάο, γηα ηα 
νπνία ζα εθδίδεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ, κε φξνπο 
πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ Τπνπξγνχ. 
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 
Κ.Τ.Α. 46596/2004, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
Οπδεκία αζιεηηθή ζπλάληεζε ή αγψληζκα ή πξνπφλεζε νξγαλσκέλε απφ θνξείο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ δηεμάγεηαη ζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε πνπ ζηεξείηαη άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο. Η άδεηα απηή πεξηιακβάλεη: α) ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αγσληζηηθψλ 
ρψξσλ, ησλ ρψξσλ άζιεζεο θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ (απνδπηήξηα, ηαηξεία θ.ιπ.) θαη 
β) ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινηπψλ ρψξσλ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ηδίσο απηψλ 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξφζβαζε, παξακνλή θαη απνρψξεζε ησλ ζεαηψλ. Η άδεηα 
ηζρχεη γηα δχν (2) θάζε θνξά έηε απφ ηε ρνξήγεζε ηεο, εθφζνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηνπ πξψηνπ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο έηνπο ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 
έρνπλ κεηαβιεζεί νη ζπλζήθεο θαη ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη ζηελ σο άλσ 
εγθαηάζηαζε δελ έρεη αλέιζεη ζε αλψηεξε θαηεγνξία. ηελ πξναλαθεξφκελε άδεηα 
νξίδνληαη ηα αζιήκαηα πνπ κπνξεί λα θηινμελεζνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ην είδνο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αζθεζνχλ θαηά άζιεκα (αγψλεο ή πξνπνλήζεηο), θαζψο 
επίζεο θαη ν αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ή κε αξηζκφο ζεαηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
παξεπξεζνχλ αλά θεξθίδα ή ηκήκα ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο θαηά ηε δηεμαγσγή 
θάζε αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή αγσλίζκαηνο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο, ε νπνία κπνξεί 
λα εθδνζεί ππφ φξνπο, ή ηεο ηπρφλ αλάθιεζεο ηεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο θνηλνπνηείηαη 
ζηελ θαηά πεξίπησζε δηνξγαλψηξηα αξρή ηνπ αζιήκαηνο, ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή 
αξρή, ζηελ αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ ππεξεζία ηεο νηθείαο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηε Γ.Δ.Α.Β. θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ/Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ή ζηε Γ/λζε Δπαγγεικαηηθνχ 
Αζιεηηζκνχ θαη Δπαγγεικάησλ Αζιεηηζκνχ, αλ ε εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
Α.Α.Δ. 
  
2. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 
ζηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 
ζπγθξνηνχληαη ππνρξεσηηθά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο Μαΐνπ θάζε έηνπο 
κία ή πεξηζζφηεξεο Δπηηξνπέο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ,  νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ: 
ί) έλαλ ππάιιειν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Κιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, θαηά πξνηίκεζε κε εηδηθφηεηα πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ ή ειεθηξνιφγνπ ή κεραλνιφγνπ, σο Πξφεδξν, 
ηη) έλαλ ηαηξφ πνπ ππεξεηεί ζε Τπεξεζία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, θαηά 
πξνηίκεζε κε αζιεηηαηξηθή εηδηθφηεηα ή εκπεηξία, 
iii) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ Ληκεληθνχ 
ψκαηνο θαη 
ίλ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 
Γηα θάζε έιεγρν, ε Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο δηνίθεζεο 
ηεο επηζεσξνχκελεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη. 
ε πεξίπησζε κε ζπγθξφηεζεο ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν ηειεπηαίνο ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζηειέρσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ππάιιειν ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, 
θαζψο θαη κε ηαηξφ πνπ ππεξεηεί ζε Τπεξεζία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, απηή 
ζηειερψλεηαη κε ηδηψηε κεραληθφ θαη ηαηξφ. 
 
3. ηηο παξαπάλσ Δπηηξνπέο αλήθεη ν έιεγρνο ησλ πάζεο θχζεσο αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ηεινχληαη αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο αζιεκάησλ ή 
πξνπνλήζεηο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο φζνλ αθνξά ζηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο 
ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ αζθαιείαο αζινπκέλσλ θαη ζεαηψλ. Γηα ην ζθνπφ 
απηφλ, εάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 
παξφληνο, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1ε Ινπλίνπ έσο 15 Απγνχζηνπ θάζε 
έηνπο ε Δπηηξνπή δηελεξγεί ηαθηηθφ έιεγρν ζε φιεο ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεη ζηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έθζεζε ειέγρνπ θαη γλψκε γηα ηε 
ρνξήγεζε, ηε ρνξήγεζε ππφ φξνπο ή ηε κε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 
Έθηαθηνο έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγείηαη νπνηεδήπνηε. 
  
4. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηδίσο ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο πξνζέιεπζεο ζηελ 
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε θαη εθθέλσζεο ηεο απφ ηνπο ζεαηέο θαη ηεο πξνζπέιαζεο 
νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δπίζεο ειέγρεη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
ειάρηζηνπ απαξαίηεηνπ ηαηξηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε ζηαηηθή αληνρή 
ησλ θεξθίδσλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πεξηθξάμεσλ θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, θαζψο 
θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη θαηά ηε γλψκε ηεο αλαγθαίν γηα ηελ αζθαιή 
δηεμαγσγή ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ φζσλ 
νξίδνληαη ζηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο παξ. 10 ηνπ παξφληνο. Δηδηθφο 
έιεγρνο γηα αηνκηθά αζιήκαηα ή αγσλίζκαηα απαηηείηαη κφλν εάλ ε αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθψο γη` απηά. Δθφζνλ φκσο πξφθεηηαη λα 
θηινμελεζεί ε ηέιεζε (ζην πιαίζην αγψλσλ, πξνπφλεζεο ή εθκάζεζεο) αζιεκάησλ ή 
αγσληζκάησλ ζρεηηθψλ κε ξίςεηο, ζθνπνβνιή, ηνμνβνιία, θαηαδχζεηο ή άιισλ 
ζπλαθψλ, ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθψλ κ’ απηά πξνδηαγξαθψλ ειέγρεηαη 
πάληνηε θαη κλεκνλεχεηαη εηδηθά. 
 
5. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη ηερληθέο αηέιεηεο ή άιιεο ειιείςεηο 
ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δίλεη εχινγε πξνζεζκία ζηε δηνίθεζή ηεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπο, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα λέα εκεξνκελία επαλειέγρνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, δχλαηαη λα ρνξεγεί κέρξη ηελ εκεξνκελία επαλειέγρνπ 
άδεηα ιεηηνπξγίαο, κφλν αλ θξίλεη φηη νη ειιείςεηο δελ είλαη ηφζν ζνβαξέο, ψζηε λα 
ηίζεληαη ζε θίλδπλν νπζηψδε έλλνκα αγαζά ησλ αζιεηψλ θαη ηνπ θνηλνχ, δηαθνξεηηθά 
αλαθαιεί ηελ άδεηα πξηλ ηνλ επαλέιεγρν. Δάλ θαη θαηά ηνλ επαλέιεγρν δηαπηζησζνχλ 
αηέιεηεο ή ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ, ησλ 
ρψξσλ άζιεζεο θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη δηαηηεηψλ, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηνλ 
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηε κε ρνξήγεζε ή ηελ αλάθιεζε 
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ αηειεηψλ ή ησλ 
ειιείςεσλ, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε λέν έιεγρν. Δάλ νη αηέιεηεο ή ειιείςεηο 
αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινηπψλ ρψξσλ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηδίσο 
απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξφζβαζε, παξακνλή θαη απνρψξεζε ησλ ζεαηψλ, ε 
Δπηηξνπή εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο ηε ρνξήγεζε ππφ φξνπο ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ηε 
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ρνξήγεζε άδεηαο ρσξίο ηελ παξνπζία ζεαηψλ, κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 
αηειεηψλ ή ησλ ειιείςεσλ, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε λέν έιεγρν. 
  
6. Η αλάθιεζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο 
είλαη νπνηεδήπνηε δπλαηή κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ρνξήγεζή 
ηεο, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα 
ιεηηνπξγίαο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δηαηάδεη κε 
απφθαζε ηνπ ηε ζθξάγηζή ηεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηειεηψλ ή ειιείςεσλ 
θαη ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δηζαγγειία γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζηνπο 
ππεχζπλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
Η απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα κε 
ρνξήγεζε, ηξνπνπνίεζε ή γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ππφθεηηαη ζε αίηεζε 
ζεξαπείαο, πνπ ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ, εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζε 
θάζε ελδηαθεξφκελν. Οη θεξθίδεο ή ηκήκαηα ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηνπο ζεαηέο ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ηνπο ζθξαγίδνληαη, κε 
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κέρξη ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ αηειεηψλ ή ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη κε λέν έιεγρν. ηνπο 
ρψξνπο απηνχο απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε θαη παξακνλή ζεαηψλ θαη θπιάζζνληαη κε 
κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο.  
 
7. Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο, ηα αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ ηεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεξνχληαη ζην 
αξρείν γπκλαζηεξίσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ /Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζίσλ. 
 
8. Οπδεκία αζιεηηθή ζπλάληεζε δηεμάγεηαη ρσξίο ν ρξήζηεο ηεο αζιεηηθήο 
εγθαηάζηαζεο λα έρεη εμαζθαιίζεη άδεηα δηεμαγσγήο ηεο ζπλάληεζεο. Η σο άλσ 
άδεηα ρνξεγείηαη, εθφζνλ: 
α) ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 
β) ε ζπλάληεζε δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή 
δηνξγαλψηξηαο αξρήο 
γ) ηεξνχληαη φιεο νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ θαη 
ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο επνπηείαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
Σελ άδεηα δηεμαγσγήο ηεο ζπλάληεζεο ρνξεγεί ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηα 
ζέκαηα αζιεηηζκνχ Τπεξεζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο 
δηεμαγσγήο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή ή, θαηά πεξίπησζε, ιηκεληθή Αξρή, 
γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο. 
  
9. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, 
ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαη εμεηδηθεχνληαη νη φξνη ηεο 
αδεηνδφηεζεο αλά άζιεκα θαη αλά αγσληζηηθή θαηεγνξία αζιήκαηνο, θαζψο επίζεο 
θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ε ακνηβή ησλ ηδησηψλ πνπ 
ηπρφλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, νη 
νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
  
10. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 
πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ ηηκσξείηαη ν ηδηνθηήηεο ή ν ρξήζηεο αζιεηηθήο 
εγθαηάζηαζεο πνπ ζηεξείηαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη παξαρσξεί ή επηηξέπεη ηε 
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δηελέξγεηα ζε απηή αζιεηηθήο εθδήισζεο. Οη σο άλσ πνηλέο επηβάιινληαη θαη ζηνλ 
Πξφεδξν Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή Α.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αζιεηηθή εθδήισζε. 
Πνηληθή δίσμε δελ κπνξεί λα αζθεζεί θαη ν ππεχζπλνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε πνηλή 
αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί νη Δπηηξνπέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ή δελ είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ απηέο. 

Άξζξν 68 
Ηδησηηθά Γπκλαζηήξηα - ηδησηηθέο ρνιέο  

 
1. Γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθνχ γπµλαζηεξίνπ ή ηδησηηθήο ζρνιήο, πνπ 
έρεη ζθνπφ ηε ζσµαηηθή άζθεζε ή ηελ εθµάζεζε αλαγλσξηζµέλνπ ή µε αζιήµαηνο, 
µε ηελ θαηαβνιή ή µε δηδάθηξσλ, απαηηείηαη άδεηα ηνπ αξµφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε.  
 
2. Με θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο, Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ, θαζνξίδνληαη νη φξνη 
θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ 
γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ηα θσιχκαηα θαη ηα 
αζπκβίβαζηα γηα ηελ θηήζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηδησηηθνχ 
γπκλαζηεξίνπ ή ηδησηηθήο ζρνιήο, ην χςνο ηνπ παξαβφινπ ιεηηνπξγίαο, ε δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 
ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία εηδηθήο Δπηηξνπήο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ, ε δηαδηθαζία 
επέθηαζεο ή µεηαθνξάο γπµλαζηεξίνπ ή ζρνιήο, ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο, θαζψο θαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα. Έσο ηελ έθδνζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα 
παξάγξαθν θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 
ζρεηηθψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 219/2006. Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζε 
λνκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ζε Ο.Σ.Α., ζε Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. θαη ζε 
άιια λ.π.δ.δ. δελ απαηηείηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο λα πξνβιέπεηαη σο απνθιεηζηηθφο 
ζθνπφο ε παξνρή ππεξεζηψλ ζσκαηηθήο άζθεζεο ή άζιεζεο ή ππεξεζηψλ εθκάζεζεο 
ή θαιιηέξγεηαο νξηζκέλνπ αζιήκαηνο, αιιά ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπληξέρνπλ 
θαη κε ηνπο ινηπνχο ζθνπνχο ησλ. 
 
 

Άξζξν 69 
Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε Ληκέλα - Μαξίλαο 
ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο 

 
1. Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θηιάζινπο νκάδσλ Α.Α.Δ. ε Αζιεηηθψλ 
σκαηείσλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζε 
αζιεηηθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο, εληφο ή εθηφο ησλ εζληθψλ, ησλ δεκνηηθψλ, ησλ 
θνηλνηηθψλ ή ησλ ζσκαηεηαθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη αζιεηηθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ζε 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Γ.Δ.Κ.Ο., θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ 
Α.Α.Δ. ή Αζιεηηθψλ σκαηείσλ νη θίιαζινη ησλ νκάδσλ ησλ νπνίσλ πξνθάιεζαλ ηα 
επεηζφδηα. 
Απφ ηα πνζά ησλ πάζεο θχζεσο επηρνξεγήζεσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ νη 
παξαπάλσ ππαίηηνη, ΑΑΔ ή Αζιεηηθά σκαηεία, παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζηνλ 
δεκησζέληα ην απαηηνχκελν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνζφ, βάζεη ησλ 
πξνζθνκηδφκελσλ απ’ απηφλ ηηκνινγίσλ πιεξσκήο, αθνχ πξνεγεζεί έθζεζε 
πηζηνπνίεζεο θαη θαηαινγηζκνχ ηεο νηθείαο δηνξγαλψηξηαο αξρήο. ε πεξηπηψζεηο 
επεηζνδίσλ, ν εθκηζζσηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιιεη ηε κίζζσζε. 



 103 

 
2. Σν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ηάδην Δηξήλεο θαη 
Φηιίαο» (.Δ.Φ) έρεη ηελ επζχλε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ καξίλσλ πνπ 
βξίζθνληαη ή δεκηνπξγνχληαη ζηα φξηα ησλ αζιεηηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα ζθάθε θαη ηελ απφ απηά ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ην .Δ.Φ. εηζπξάηηεη απφ ηνπο ππφρξενπο δηθαηψκαηα θαη ηέιε ιηκεληζκνχ, 
πξνζφξκηζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, χδξεπζεο θαη ινηπψλ εμππεξεηήζεσλ, 
λα νπνία κπνξεί λα δηαθξίλνληαη αλά θαηεγνξία ζθάθνπο. 
  

 
Άξζξν 70 

Αλάπηπμε ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ θαη 
ζχλδεζή ηνπ κε ζσκαηεηαθφ 

  
Η αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ζσκαηεηαθφ 
αζιεηηζκφ απνηειεί βαζηθή αζιεηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην θξάηνο. Πξνο ην ζθνπφ 
απηφλ, κέζα ζε νθηψ (8) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κε θνηλή απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ζπληζηάηαη Δζληθή Δπηηξνπή ρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη 
Οιπκπηαθήο Παηδείαο. Η Δπηηξνπή απηή έρεη γλσκνδνηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ 
ραξαθηήξα θαη ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, ηεο Γ.Γ.Α., ηεο Ννκαξρηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπ 
Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ ηεο εηαηξείαο Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Α.Δ. θαη άιισλ 
θνξέσλ πνπ ζα νξίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε. ηελ ίδηα απφθαζε 
θαζνξίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
Δπηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
 
 

                                                ΣΜΖΜΑ Β΄ 
  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' 
ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 
Άξζξν 71 

Καζνξηζµφο θαη νξγάλσζε επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ  
 

1. Με απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ, µεηά απφ γλψκε ηεο 
νηθείαο αζιεηηθήο Οµνζπνλδίαο θαη ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ, 
µπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή νκάδσλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 
(ΑΑΔ), απφ επαγγεικαηίεο αζιεηέο, ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αζιεκάησλ 
(επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο), γηα ηελ ίδξπζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία 
ησλ νπνίσλ εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 «πεξί Αλσλχµσλ 
Δηαηξεηψλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ 
ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδφµελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. Με φκνηα απφθαζε είλαη 
δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ζε νξηζκέλα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα, παξάιιεια 
κε ηηο νκάδεο ησλ Α.Α.Δ., ε ζπκκεηνρή εξαζηηερληθψλ νκάδσλ κε αζιεηέο έσο 19 
εηψλ, ρσξίο νη νκάδεο απηέο λα έρνπλ δηθαίσκα αλφδνπ ζηελ αλψηεξε θαηεγνξία 



 104 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο (Α Δζληθή Καηεγνξία, ζην πνδφζθαηξν, Α1 
Δζληθή Καηεγνξία ζηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη ηελ πεηνζθαίξηζε). ηελ απφθαζε 
κπνξεί λα πξνβιέπνληαη θαη άιινη φξνη, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 
ηεο. 
 

2. Απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2016-2017, ηα θαη' έηνο δηεμαγφµελα 
επαγγεικαηηθά πξσηαζιήµαηα είλαη:  
α) ην πνδφζθαηξν ηα πξσηαζιήκαηα ηεο Α' θαη ηεο Β΄Δζληθήο Καηεγνξίαο  
β) ηελ θαιαζνζθαίξηζε ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθή Καηεγνξία θαη  
γ) ηελ πεηνζθαίξηζε ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο. 
Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα αλαθαζνξίδνληαη νπνηεδήπνηε κε ηελ απφθαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 1, ηδίσο αλ δελ δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 
νκάδσλ ζε θάζε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα.  
 

3. Με γεληθνχο ή εηδηθνχο Καλνληζµνχο πνπ θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη 
ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ παξφληνο, ξπζµίδνληαη ε 
δηάξζξσζε θαη θάζε αλαδηάξζξσζε (αξηζµφο νµάδσλ, αξηζµφο πξνβηβαδνµέλσλ 
θαη ππνβηβαδνµέλσλ θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήµαηνο θ.ιπ.) ησλ επαγγεικαηηθψλ 
πξσηαζιεκάησλ, ε ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπο, νη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα µέιε ησλ επαγγεικαηηθψλ 
ζπλδέζκσλ, νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ νξγάλσζε, επνπηεία θαη δηεμαγσγή 
ησλ επηζήµσλ ή θηιηθψλ αγψλσλ, ε ιήςε εηδηθφηεξσλ µέηξσλ (πξνιεπηηθψλ θαη 
θαηαζηαιηηθψλ), ζην πιαίζην ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν, γηα ηελ 
αληηµεηψπηζε ηεο βίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαη ηεο ρξήζεο 
απαγνξεπµέλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέµα ή ιεπηνµέξεηα, 
ηεξνπµέλσλ πάληνηε ησλ λφµσλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ θαηαζηαηηθψλ θαη ησλ 
θαλνληζµψλ ησλ νκνζπνλδηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ αζιεηηθψλ 
νµνζπνλδηψλ. Οη Καλνληζµνί, πνπ έρνπλ σο αληηθείµελν ζέµαηα θνηλνχ 
ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο θαηαξηίδνληαη µε 
απνθάζεηο ησλ ∆.. απηψλ θαη εγθξίλνληαη µεηά απφ ζπµπίπηνπζεο απνθάζεηο 
ησλ Γεληθψλ ηνπο πλειεχζεσλ, νη νπνίεο ζπγθαινχληαη ρσξηζηά, µε απνθάζεηο 
ησλ σο άλσ πµβνπιίσλ. 
∆ελ επηηξέπνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Καλνληζµψλ δηάξζξσζεο, νξγάλσζεο θαη 
δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεµάησλ, θαζψο θαη ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ, θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεµα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεµάησλ, ηπρφλ δε γηλφµελεο 
ηζρχνπλ απφ ηελ επφµελε αγσληζηηθή πεξίνδν. Δηδηθά νη Καλνληζµνί δηάξζξσζεο 
ησλ πξσηαζιεµάησλ εθαξµφδνληαη απφ ηε µεζεπφµελε αγσληζηηθή πεξίνδν. 
 

 
Άξζξν 72 

Καηάξγεζε Σκεκάησλ Ακεηβνκέλσλ Αζιεηψλ 
 

1. Με ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη 
απηνδηθαίσο ηα ιεηηνπξγνχληα Σκήκαηα Ακεηβνκέλσλ Αζιεηψλ πνπ είραλ 
ζπζηαζεί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 69 επ. ηνπ λ. 2725/1999, φπσο ίζρπε θαηά ηελ 
ίδξπζή ηνπο. Δληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ηα νηθεία ζσκαηεία 
δηθαηνχληαη, εθφζνλ επηζπκνχλ, λα πξνβνχλ ζηελ ίδξπζε  Α.Α.Δ. γηα ην νηθείν 
άζιεκα, νη νπνίεο, κε ηελ ίδξπζή ηνπο, ζα ππνθαηαζηαζνχλ ζηα δηθαηψκαηα θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξγνχκελσλ ΣΑΑ, εθφζνλ ε νκάδα ηνπο έρεη δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. Γηα ηελ ίδξπζε  ηζρχνπλ νη φξνη θαη 
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δηαδηθαζίεο ηνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ παξφληνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
εληφο ηεο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 3 εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, παξάιιεια κε 
ηε δεκνζίεπζε ηεο αλαθεξφκελεο εθεί πξφζθιεζεο, απνζηέιιεηαη έγγξαθε 
πξφζθιεζε ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία είρε αλαηεζεί ε νηθνλνκηθή 
ηνπο δηαρείξηζε  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999, φπσο ίζρπαλ θαηά ην 
ρξφλν απηήο ηεο αλάζεζεο, πξνθεηµέλνπ λα αζθήζνπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, 
ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο ηνπ άξζξνπ 73, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θάιπςε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηδξπφκελεο Α.Α.Δ., έρνληαο πξνηεξαηφηεηα θάζε άιινπ 
ελδηαθεξνκέλνπ γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ζα γλσζηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, 
θαηαζέηνληαο θαη ηε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή. 
 
2. ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο πξνβιεπφηαλ ε ζπκκεηνρή νκάδσλ ΣΑΑ, απφ ηελ 
επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ αγσληζηηθή πεξίνδν επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή κφλν νκάδσλ Α.Α.Δ., ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε ηεο αλαθεξφκελνπ 
ζην άξζξν 71 ηνπ παξφληνο απφθαζεο. 
 
3. ηα θαηαξγνχκελα ΣΑΑ, νη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία είρε αλαηεζεί ε 
νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999, φπσο 
ίζρπαλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη ησλ ζσκαηείσλ ππνρξεψζεηο θαη 
δηθαηψκαηα, θαζψο θαη φια ηα ζπλαθή ζέκαηα εθθαζαξίδνληαη κε βάζε ηα φζα 
φξηδαλ νη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο  θαη νη ζπλαθζείζεο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, νη 
νπνίεο ιήγνπλ απηνδηθαίσο κε ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ ηξίκελεο πξνζεζκίαο ή 
θαη λσξίηεξα, κε ηελ ίδξπζε Α.Α.Δ.. 
 
4. ε πεξηπηψζεηο θαηαξγνχκελσλ ΣΑΑ ρσξίο ηελ ίδξπζε Α.Α.Δ., εάλ νη νκάδεο 
ηνπο είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθή πιένλ θαηεγνξία, νη 
αληίζηνηρεο νκάδεο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 
αλψηεξν πξσηάζιεκα εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. 
 
5. Γηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999 πνπ πξνέβιεπαλ πεηζαξρηθέο, πνηληθέο ή 
νπνηεζδήπνηε άιιεο θπξψζεηο ζε ΣΑΑ θαη πξφζσπα ζπλδεφκελα κ’ απηά ή κε 
ηελ αζιεηηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ.  
 
 

Άξζξν 73 
Ίδξπζε Αζιεηηθψλ Αλσλχµσλ Δηαηξεηψλ 

 
1. Α.Α.Δ. επηηξέπεηαη λα ηδξχνπλ µφλν Αζιεηηθά σµαηεία (α) πνπ έρνπλ 
απνδεδεηγµέλα: α) δχν (2) ηνπιάρηζηνλ νµάδεο εξαζηηερλψλ αζιεηψλ (παίδσλ - 
θνξαζίδσλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ) ζε ιεηηνπξγία ζην αληίζηνηρν άζιεκα θαη νη 
νπνίεο ζπµµεηέρνπλ ελεξγά ζηα αγσληζηηθά πξνγξάµµαηα ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οµνζπνλδίαο θαη (β) φηαλ πξνθχπηεη ηεθκεξησκέλα ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ηεο νηθνλνµηθήο βησζηµφηεηαο ηεο Α.Α.Δ. ηνπιάρηζηνλ γηα µία ηξηεηία. 
 
2. Γηα ηελ ίδξπζε Α.Α.Δ. απαηηείηαη: (α) απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 
µειψλ ηνπ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, ε νπνία ιαµβάλεηαη µε ηελ παξνπζία ησλ δχν 
ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ µειψλ ηνπ θαη µε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ, (β) νηθνλνµνηερληθή µειέηε απφ αλεμάξηεηε εηαηξεία νξθσηψλ 
ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ζπµβνχισλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε βησζηµφηεηα ηεο 
ππφ ίδξπζε ΑΑΔ γηα µία ηξηεηία, (γ) γλψµε ηεο νηθείαο Οµνζπνλδίαο θαη ηνπ 
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νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ζρεηηθά µε ηε δπλαηφηεηα βησζηµφηεηαο ηεο 
ζπγθεθξηµέλεο ΑΑΔ, θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ηπρφλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ε ίδηα 
θαη (δ) άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ. Η άδεηα ρνξεγείηαη 
µφλνλ αθνχ εμαθξηβσζεί ε λνµηµφηεηα ηεο σο άλσ απφθαζεο ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ησλ µειψλ ηνπ ηδξπηηθνχ σµαηείνπ θαη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη 
εθηηµεζεί ε βησζηµφηεηα ηεο ππφ ίδξπζε Α.Α.Δ. Η άδεηα απηή αλαθαιείηαη 
νπνηεδήπνηε, εάλ παχζνπλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ ή επαλεηιεµµέλσλ 
παξαβηάζεσλ ηνπ λφµνπ. Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάθιεζεο ε Α.Α.Δ. 
ηίζεηαη απηνδηθαίσο ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο. Η απφθαζε αλάθιεζεο 
θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Γηεχζπλζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
 
3. Δίθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ, δεκνζηεχεηαη πξφζθιεζε πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηπρφλ 
ηδξπζεζφκελεο ΑΑΔ., πιελ ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 
παξφληνο κέξνπο ηνπ, ηνπ νπνίνπ απηνδηθαίσο δηθαηνχρνο είλαη ην ηδξπηηθφ 
Αζιεηηθφ σκαηείν. Η πξναλαθεξφκελε πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ 
ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζε κία παλειιήληαο θπθινθνξίαο, απνζηέιιεηαη δε 
πξνο δεκνζίεπζε θαη ζηνπο ηζηφηνπνπο ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ. Όζνη επηζπκνχλ, απνζηέιινπλ δεζκεπηηθή επηζηνιή, 
ζηελ νπνία δειψλνπλ ην πνζφ κε ην νπνίν ή έσο ηνπ νπνίνπ επηζπκνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηδξπζεζφκελεο ΑΑΔ, 
ζπλνδεπφκελε κε αλέθθιεηε εγγπεηηθή επηζηνιή λφκηκα ιεηηνπξγνχζαο ζηελ 
Διιάδα Σξάπεδαο γηα ην πνζφ απηφ, δηάξθεηαο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κελψλ, θαζψο 
θαη επαξθή ζηνηρεία απ΄ ηα νπνία πξνθχπηεη ε πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη 
δηθαηνινγείηαη ε λφκηκε πξνέιεπζε ηνπ πνζνχ απηνχ. Οη παξαπάλσ επηζηνιέο κε 
ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα επηδίδνληαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηελ έδξα ηνπ 
σκαηείνπ, ην αξγφηεξν έσο ηελ 15:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ 
νξηζζείζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Με ηελ επηθχιαμε 
ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ, επηζηνιέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά απφ ηελ 
πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία, θαζψο θαη επηζηνιέο νη νπνίεο δελ ζπλνδεχνληαη απφ 
ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο, αιιά απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο ρσξίο λα εμεηαζζνχλ, αθφκε θαη αλ ε Γεληθή πλέιεπζε, ιφγσ 
ειιείςεσο απαξηίαο ή αλαβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, δελ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά θαηά ηελ αξρηθψο νξηζζείζα εκεξνκελία. Δμαηξεηηθά 
ζηηο ηειεπηαίεο απηέο πεξηπηψζεηο (κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 
θαηά ηελ αξρηθψο νξηζζείζα εκεξνκελία, αιιά ζε επφκελε, γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν), εθφζνλ δελ είρε παξαιεθζεί εκπξνζέζκσο θαη πξνζεθφλησο, θαηά ηα 
πξναλαθεξφκελα, θακία απνιχησο επηζηνιή, επηηξέπεηαη εθ λένπ ε απνζηνιή 
επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ζηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
ηδξπζεζφκελεο Δηαηξείαο έσο ηελ 15:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηε λέα 
εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.  
 
4. Δθφζνλ δελ επηηεπρζεί ε αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε επαλαιακβάλεηαη κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο, 
απαηηνπκέλεο γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ εκίζενο ησλ κειψλ 
θαη απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ. Δάλ νχηε ηφηε επηηεπρζεί 
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απαξηία, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο καηαηψλεηαη. 
 

5. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ, κε ηα πξναλαθεξφκελα πνζνζηά απαξηίαο 
θαη πιεηνςεθίαο, απνθαζίδεη ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν, εθιέγεη δε πεληακειή 
Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζηελ νπνία παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε λα 
πξνρσξήζεη ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πηζηνπνίεζεο θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, θαζψο θαη λα ζπγθαιέζεη 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε 
ηεο ίδξπζήο ηεο, κε ζέκα ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Έσο ηφηε, γηα ηε 
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ εηαηξηθψλ θαη αγσληζηηθψλ ζεκάησλ αξκφδηα 
είλαη ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. 
 
6. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθφζνλ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ 
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο, ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
θαηφπηλ έρνπλ ηα µέιε ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο Δηαηξείαο σµαηείνπ. Πξνο ην ζθνπφ 
απηφλ, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο Α.Α.Δ. ππνρξενχηαη µέζα ζε 
πξνζεζµία πέληε (5) εµεξψλ απφ ηελ εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο λα θαιέζεη µε πξφζθιεζε ηα µέιε ηνπ σµαηείνπ πξνθεηµέλνπ λα 
αζθήζνπλ ην δηθαίσµά ηνπο γηα ην ζχλνιν ή ην ελαπνµείλαλ µέξνο ηνπ 
µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εληφο δεθαπέληε (15) εµεξψλ απφ ηε δεµνζίεπζε ηεο 
πξφζθιεζεο, δειψλνληαο ηνλ αξηζµφ ησλ µεηνρψλ θαη θαηαβάιινληαο 
ηαπηφρξνλα νινζρεξψο ζε µεηξεηά ηελ αμία ησλ µεηνρψλ ηηο νπνίεο επηζπµεί λα 
αλαιάβεη θαζέλα απφ απηά. Η πξφζθιεζε δεµνζηεχεηαη ζε δχν εµεξήζηεο 
εθεµεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ Αζήλα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξνζσξηλήο 
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, έρνπλ επξχηεξε θπθινθνξία ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίεο 
επηιέγνληαη απφ ηηο εθεµεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 3757/1957, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, θαη ζε µία ηνπηθή εµεξήζηα ή εβδνµαδηαία εθεµεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ 
πεξηνρή ηεο έδξα ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, εθφζνλ ε έδξα ηνπ είλαη 
εθηφο ηνπ Ννµνχ Αηηηθήο. ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
απφ ηα µέιε ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, νη µεηνρέο δηαλέµνληαη ζηα 
µέιε πνπ εγγξάθεζαλ αλάινγα µε ην πνζφ πνπ θαηέβαιε θαζέλα απφ απηά, ην δε 
πιενλάδνλ θεθάιαην επηζηξέθεηαη ζηα µέιε πνπ ην θαηέβαιαλ. 
 
7. Δάλ νχηε απφ ηα µέιε ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ δελ θαιπθζεί 
πιήξσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΑΔ, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 
ππνρξενχηαη, µέζα ζε πξνζεζµία πέληε (5) εµεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνεγνχµελεο 15ήκεξεο πξνζεζµίαο, λα απεπζπλζεί πξνο ην θνηλφ γηα ηελ 
θάιπςε µε δεµφζηα εγγξαθή ηνπ ππνιεηπφµελνπ µέξνπο ηνπ µεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, µε θαηαβνιή ζε µεηξεηά ηεο αμίαο ησλ µεηνρψλ. Η πξνζεζµία γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ πεξίπησζε απηήλ είλαη δεθαπέληε (15) 
εµέξεο απφ ηε δεµνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Γηα ηε µε δεµφζηα εγγξαθή 
θάιπςε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δελ απαηηείηαη άδεηα ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εηζαγσγήο ησλ µεηνρψλ 
ζην Υξεµαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 
 
8. Δάλ, µεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, παξαµείλεη αθάιππην 
µέξνο ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σµαηείν δηθαηνχηαη λα ην 
αλαιάβεη µέζα ζε δέθα (10) εµέξεο απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζµίαο, µε 
ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ µεηνρψλ νινζρεξψο ζε µεηξεηά. Δάλ θαη 
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πάιη παξακέλεη αθάιππην κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίν, εθφζνλ κελ ην 
θαηαβιεζέλ θαιχπηεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ην λφκν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, ηφηε αθνινπζεί  ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ µεηφρσλ ηεο 
Α.Α.Δ. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ πξνζαξµνγή ηνπ ζην  χςνο ηνπ πνζνχ πνπ 
πξαγµαηηθά θαηαβιήζεθε. Δάλ ην θαηαβιεζέλ δελ θαιχπηεη ην ππνρξεσηθφ γηα 
ηελ πεξίπησζε ειάρηζην φξην κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε ε ίδξπζε ηεο ΑΑΔ 
καηαηψλεηαη θαη ηα θαηαβιεζέληα επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζ’ απηνχο πνπ 
ηα θαηέβαιαλ. 
 
9. Η ίδξπζε ηεο Α.Α.Δ. πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ππνρξεσηηθά ην αξγφηεξν 
δέθα (10) εµέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήµαηνο.  
 
10. ε θάζε πεξίπησζε ίδξπζεο ΑΑΔ θαη αχμεζεο ηνπ µεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, 
ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί θαη ηα θσιχκαηα γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. 
 

  11. Οη Α.Α.Δ. µπνξνχλ λα απμήζνπλ ην µεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην µε 
θεθαιαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπο πξνο µεηφρνπο ή ηξίηνπο, πάληνηε 
χζηεξα απφ ζχµθσλε γλψµε απηψλ. Πξνο ηνχην απαηηείηαη απφθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ µεηφρσλ ηεο Α.Α.Δ., πνπ ιαµβάλεηαη ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4, 31 παξ. 2 θαη 13 παξ. 10 ηνπ θ.λ. 
2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Οη εθδηδφµελεο µεηνρέο ρνξεγνχληαη ζηνπο 
δηθαηνχρνπο ησλ θεθαιαηνπνηνχµελσλ νθεηιψλ. Η δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
80 ηνπ παξφληνο ηζρχεη αλαιφγσο. 
 

 
Άξζξν 74 

θνπφο Αζιεηηθψλ Αλσλχµσλ Δηαηξεηψλ 
 

1. θνπφο ηεο Α.Α.Δ. πνπ ηδξχεηαη είλαη ε δεµηνπξγία, ε νξγάλσζε θαη ε 
δηνίθεζε επαγγειµαηηθήο αζιεηηθήο νµάδαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, ε 
νξγάλσζε επίζεµσλ ή θηιηθψλ αζιεηηθψλ αγψλσλ επαγγειµαηηθνχ ραξαθηήξα 
ηεο νµάδαο απηήο θαη ε ζπµµεηνρή ηεο ζε θάζε είδνπο αγψλεο, ε εθκεηάιιεπζε 
ηνπ ζήκαηνο θαη ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ παξφληνο, ε νξγάλσζε εθδειψζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ην άζιεµα, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, ηνπο ηζρχνληεο 
εθάζηνηε Καλνληζµνχο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ νηθείνπ 
επαγγειµαηηθνχ ζπλδέζµνπ θαη ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οµνζπνλδίαο, θαζψο θαη 
ε ελ γέλεη δηαρείξηζε νπνησλδήπνηε ζεµάησλ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο 
απηή. 
 
2. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρεη, µε πνηλή αθπξφηεηαο, ξεηφ 
φξν φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο Καλνληζµνχο θαη ηηο 
απνθάζεηο ησλ ππεξθείµελσλ αζιεηηθψλ αξρψλ πνπ αθνξνχλ αγσληζηηθά 
ζέµαηα, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αξµφδησλ αξρψλ ή νξγάλσλ. 
 

 
Άξζξν 75 

Δπσλπκία – έδξα - ζήκα Αζιεηηθψλ Αλσλχµσλ Δηαηξεηψλ 
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1. ηελ επσλπµία ηεο Δηαηξείαο αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά σο πξψην ζπλζεηηθφ ε 
επσλπµία ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, ην άζιεκα, θαζψο θαη νη ιέμεηο 
«Αλψλπµε Δηαηξεία». 
 
2. Η Δηαηξεία ρξεζηµνπνηεί ππνρξεσηηθά σο ζήµα ηεο ην έµβιεµα ηνπ ηδξπηηθνχ 
Αζιεηηθνχ σµαηείνπ θαη ηα δηαθξηηηθά γλσξίζµαηα ηεο εµθάληζήο ηνπ γηα ηνπο 
αγψλεο ηεο νµάδαο ηεο. Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσµα γηα ηε µε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ρξήζε ηνπ ζήµαηνο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηνπ σµαηείνπ. Η ρξήζε 
απηή δελ πεξηνξίδεη ηα δηθαηψµαηα ηνπ σµαηείνπ ζηνλ ηίηιν, ζην έµβιεµα, ζην 
ζήµα θαη ζηα δηαθξηηηθά εµθάληζεο, πνπ εμαθνινπζνχλ λα αλήθνπλ ζην 
σµαηείν θαη ρξεζηµνπνηνχληαη ειεχζεξα απφ απηφ ζε φια ηα ηµήµαηά ηνπ. Σν 
ζήκα, φπσο θαη  θάζε ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ, 
είλαη αθαηάζρεην. Γεθηηθά θαηάζρεζεο είλαη ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα απφ 
ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζήκαηνο ζχκθσλα κε ην επφκελν εδάθην. Σα ζρεηηθά κε 
ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ζήκαηνο απφ ΑΑΔ, ην πνζνζηφ απφ ηα έζνδα 
πνπ πξέπεη λα απνδίδεηαη ζην Αζιεηηθφ σκαηείν, νη δηαδηθαζίεο θαη νη 
θαηαλνκέο φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ΑΑΔ (γηα δηαθνξεηηθά 
αζιήκαηα) απφ ην ίδην Αζιεηηθφ σκαηείν θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα, 
ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Με ηελ 
ίδηα απφθαζε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ ζήκαηνο γηα 
θάζε Α.Α.Δ. γηα ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηεο ζηα ίδηα θεθάιαηα απηήο ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ παξφληνο, ιακβάλνληαο ππφςε ην κέζν φξν 
ησλ δηαθφξσλ εζφδσλ ηεο θαηά ηελ ηειεπηαία θάζε θνξά πεληαεηία.  
 
3. Η έδξα ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα ζπµπίπηεη θαηά ηελ ίδξπζή ηεο µε ηελ έδξα 
ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ. Δπηηξέπεηαη ε µεηαγελέζηεξε µεηαβνιή 
ηεο έδξαο Α.Α.Δ. χζηεξα απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ θαη γλψµε ηεο νηθείαο Οµνζπνλδίαο θαη ηνπ νηθείνπ 
επαγγειµαηηθνχ ζπλδέζµνπ. 

 
 

Άξζξν 76 
Απαγφξεπζε εηζθνξάο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 
1. Απαγνξεχεηαη ε εηζθνξά απφ ην Αζιεηηθφ σµαηείν ηεο ρξήζεο ησλ 
αζιεηηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Δηαηξεία, σο εηζθνξά ζε είδνο ζην µεηνρηθφ 
ηεο θεθάιαην. Σν ηδξπηηθφ ηεο Δηαηξείαο Αζιεηηθφ σµαηείν ππνρξενχηαη λα 
παξαρσξεί ζε απηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δεηήζεη, ηηο αζιεηηθέο ηνπ 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπµµεηνρήο ηεο νµάδαο ηεο ζε 
επίζεµεο ή θηιηθέο δηνξγαλψζεηο, θαζψο θαη φισλ ησλ αλαγθψλ πξνπφλεζεο θαη 
πξνεηνηµαζίαο ησλ αζιεηψλ  ηεο  έλαληη   αληαιιάγµαηνο,  µε  πνζφ  πνπ  
ηζνχηαη  µε  ην  εθάζηνηε  ηζρχνλ  πνζνζηφ µηζζψµαηνο, γηα ηε ρξήζε ησλ 
εζληθψλ γπµλαζηεξίσλ. Καηά ηα ινηπά, ε ρξήζε θαη ε εθµεηάιιεπζε ησλ 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλήθεη ζην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σµαηείν, µε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ παξφληνο λφµνπ. 

 
2. Η δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν 
πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ηε δηάξθεηα µηαο ή πεξηζζφηεξσλ αγσληζηηθψλ 
πεξηφδσλ. Η µίζζσζε πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ πξσηαζιήµαηνο θαη ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ 
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ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εµέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.  
 
 

Άξζξν 77 
Μεηνρηθφ θεθάιαην   

 
1. Με θνηλή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ  θαη ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο νξίδνληαη ηα θαηψηεξα φξηα ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 
Α.Α.Δ. γηα θάζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. Σν ειάρηζην θαηά θαηεγνξία 
θεθάιαην θαηαβάιιεηαη είηε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο είηε µε αχμεζε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο 
ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ηα ειάρηζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαλ θαηά ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ παξφληνο ζηηο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο.  

 
2. Οη Α.Α.Δ. νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ην ειάρηζην θεθάιαην πνπ πξνβιέπεηαη γηα 
ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία νη νκάδεο ηνπο πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ην 
αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εµέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθείσλ 
πξσηαζιεµάησλ, άιισο είηε ππνβηβάδνληαη ζηελ θαηψηεξε, εθφζνλ ππάξρεη, 
επαγγεικαηηθή θαηεγνξία είηε, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ιχνληαη απηνδηθαίσο θαη 
ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, αλαθαινχκελεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 73 άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σκαηείν, εθφζνλ επηζπκεί, έρεη δηθαίσκα λα 
ζπκκεηνρήο ζηελ αλψηαηε εξαζηηερληθή θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο απηνχ. 
 
3.Σν χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ΑΑΔ θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο νξίδεηαη απφ ηε 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ µειψλ ηνπ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξφληνο λφµνπ θαη δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 
θαηψηεξν ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ, ην νπνίν νξίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ. Οη µεηνρέο 
ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην µεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Α.Α.Δ. είλαη νλνµαζηηθέο θαη 
έρνπλ ίζε αμία, ε νπνία νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε Δηαηξείαο θαη ε 
νπνία δελ επηηξέπεηαη λα είλαη µεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ 30 επξψ αλά  µεηνρή. 
Οη κεηνρέο ησλ Α.Α.Δ. είλαη θνηλέο, πιελ πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 
απηψλ πνπ είλαη πξνλνκηνχρεο θαη δηαηίζεληαη ζην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σκαηείν 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν. 

 
4. Σν µεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζχζηαζή ηεο, µε µφλε εμαίξεζε 
ην πξνβιεπφµελν ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ παξφληνο λφµνπ 
πνζνζηφ, θαηαβάιιεηαη ζε µεηξεηά ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 73 ηνπ 
παξφληνο. Η θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά µε θαηάζεζε ζε 
ινγαξηαζµφ ηεο Δηαηξείαο πνπ ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ε  νπνία 
ιεηηνπξγεί λφµηµα ζηελ Διιάδα. ∆ελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε αλάιεςε πνζνχ 
µέρξη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
 
5. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεξνχληαη  νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πιελ ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 
12 ηνπ άξζξνπ 13, κε απαηηνχκελεο μερσξηζηήο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηηο 
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ θαηέρεη ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σκαηείν. Σν ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ 
σκαηείν ζπκκεηέρεη θαλνληθά καδί κε ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε πνπ έρεη σο ζέκα ηελ αχμεζε. 
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6. Οη Α.Α.Δ. µπνξνχλ λα απμήζνπλ ην µεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην µε 
θεθαιαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπο πξνο µεηφρνπο ή ηξίηνπο, πάληνηε 
χζηεξα απφ ζχµθσλε γλψµε απηψλ, εθφζνλ ε νθεηιή απηή βεβαηψλεηαη απφ 
νξσηφ – ινγηζηή εθηηκεηή θαη έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο θνξνινγηθέο θαη 
άιιεο δηαηππψζεηο. Πξνο ηνχην απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
ησλ µεηφρσλ ηεο Α.Α.Δ., πνπ ιαµβάλεηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
29 παξ. 3 θαη 4, 31 παξ. 2 θαη 13 παξ. 10 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Οη εθδηδφµελεο 
µεηνρέο ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ θεθαιαηνπνηνχµελσλ νθεηιψλ. Η 
δηάηαμε ηεο παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ παξφληνο ηζρχεη αλαιφγσο. 

 
 

Άξζξν 78 
Μέηνρνη - Πεξηνξηζµνί ζηελ απφθηεζε µεηνρψλ - Απαγφξεπζε 

πνιπτδηνθηεζίαο 
 

1. Μέηνρνη ησλ Α.Α.Δ. µπνξνχλ λα είλαη µφλν θπζηθά πξφζσπα ειιεληθήο 
ηζαγέλεηαο, θνξείο ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη εµεδαπέο εηαηξείεο ή άιια εµεδαπά 
λνµηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Με ηα πξναλαθεξφµελα εµεδαπά πξφζσπα 
εμνµνηψλνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα µε ηζαγέλεηα Κξάηνπο - Μέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ηα λνµηθά πξφζσπα ή νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ 
ζπζηαζεί ζχµθσλα µε ηε λνµνζεζία Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 
εγθαηάζηαζή ηνπο ζε έλα απφ ηα θξάηε απηά. 
Καη’ εμαίξεζε ησλ νξηδνµέλσλ παξαπάλσ, θπζηθά πξφζσπα µε ηζαγέλεηα ηξίηεο 
ρψξαο (εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο) µπνξνχλ λα απνθηήζνπλ µεηνρέο Α.Α.Δ. 
µεηά απφ έιεγρν θαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ, 
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφµνπ. 
Η Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ ρνξεγεί ηελ αλσηέξσ άδεηα εθφζνλ 
θξίλεη φηη ν ππνςήθηνο µέηνρνο πιεξνί ηνπο φξνπο γηα ηελ έγθπξε απφθηεζε 
µεηνρψλ Α.Α.Δ., παξέρεη πιήξε ερέγγπα αμηνπηζηίαο θαη απνδεηθλχεη ηε 
λνµηµφηεηα πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξννξίδεη λα ρξεζηµνπνηήζεη γηα 
ηελ απφθηεζε ησλ µεηνρψλ. 
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 
άξζξνπ παιηφ 77Α ηνπ παξφληνο λφµνπ. Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα 
πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ελέξγεηα, ηδίσο: 
α. Να αθνινπζεί θάζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξφζθνξε δηαδηθαζία γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο θαη 
επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή. 
β. Να ζπιιέγεη, αμηνινγεί, παξαθνινπζεί θαη εμεηάδεη θάζε ρξήζηµε πιεξνθνξία 
ή ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο απφ νπνηαδήπνηε δηαζέζηµε ζε απηή 
πεγή, είηε εζληθή είηε ηεο αιινδαπήο.  
γ. Να δεηά ηε ζπλδξνµή θαη θάζε αλαγθαία ζχµπξαμε θαη ελεµέξσζε απφ θάζε 
πξνβιεπφµελε απφ ην ηζρχνλ ζεζµηθφ πιαίζην αξρή, φπσο ηδίσο ηελ Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ  Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηελ Δπηηξνπή 
Καηαπνιέµεζεο Ννµηµνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεµαηηθέο ∆ξαζηεξηφηεηεο, 
θαη θάζε άιιε αληίζηνηρε αξρή ή ππεξεζία ηεο αιινδαπήο γηα ηε δηεξεχλεζε 
ηπρφλ αζχµβαησλ (ππφπησλ ή αζπλεζψλ) δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλαιιαγψλ ηνπ 
ππνςήθηνπ αγνξαζηή. Πιεξνθνξίεο µπνξνχλ λα αληινχληαη θαη απφ ηηο δηεζλείο 
θαη εζληθέο αζιεηηθέο Οµνζπνλδίεο. 
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δ. Να αξλείηαη ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αδείαο ή θαη λα αλαθαιεί απηή, ηδίσο ζε 
πεξίπησζε αµθηβνιηψλ γηα ηελ αθξίβεηα ή θαηαιιειφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
έρνπλ πξνζθνµηζηεί ελψπηνλ ηεο ζρεηηθψο µε ηελ εμαθξίβσζε ησλ 
πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή ή ζε 
πεξίπησζε ππφλνηαο εµπινθήο ηνπ ζε παξάλνµε ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα. 
Μεηαβίβαζε µεηνρψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν ηζαγέλεηαο ηξίηεο ρψξαο, ε νπνία 
δηελεξγείηαη πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ, είλαη απνιχησο άθπξε. 
 
2. Απφθηεζε µεηνρψλ Α.Α.Δ. απφ εηαηξείεο επηηξέπεηαη µφλν:  
α) Δάλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή εηαηξείεο πεξηνξηζµέλεο επζχλεο, 
φηαλ ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, µε ηζαγέλεηα ειιεληθή ή 
άιινπ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
β) Δάλ πξφθεηηαη γηα αλψλπµεο εηαηξείεο, φηαλ νη µεηνρέο ηνπο είλαη νλνµαζηηθέο 
θαη φινη νη µέηνρνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ. 
Δάλ µέηνρνη ηεο αλψλπµεο εηαηξείαο είλαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή εηαηξείεο 
πεξηνξηζµέλεο επζχλεο, ηζρχεη ν πεξηνξηζµφο ηεο παξαπάλσ ππφ ζηνηρείν α' 
πεξίπησζεο. Δάλ µέηνρνη ηεο αλψλπµεο εηαηξείαο είλαη αλψλπµεο εηαηξείεο, ηφηε 
πξέπεη θαη απηψλ νη µεηνρέο λα είλαη νλνµαζηηθέο θαη φινη νη µέηνρνί ηνπο λα 
είλαη θπζηθά πξφζσπα µε ηζαγέλεηα ειιεληθή ή άιινπ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νχησ θαζ' εμήο.  
ηηο εηαηξείεο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ µπνξνχλ λα µεηέρνπλ θαη ππήθννη 
ηξίησλ ρσξψλ, εθφζνλ έρνπλ άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ, ζχµθσλα µε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  
 
3. Δηαηξείεο θαη ινηπά λνµηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ εγγξάθνληαη ζην 
εηδηθφ βηβιίν µεηφρσλ Α.Α.Δ., µφλν χζηεξα απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο 
Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ, ζηελ νπνία νθείινπλ πξνεγνπµέλσο λα 
ππνβάινπλ:  
α) πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιαµβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία (νλνµαηεπψλπµν, 
παηξψλπµν, δηεχζπλζε) ησλ µειψλ ηνπο, µέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, θαηά ηα 
νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο,  
β) πίλαθα µε ηα πιήξε ζηνηρεία (φπσο παξαπάλσ)  ησλ µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ηνπο ζπµβνπιίνπ ή δηαρεηξηζηψλ ή άιισλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη 
γ) βεβαίσζε ηνπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ απφ αξκφδηα Αξρή, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ.  
Η Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ ρνξεγεί ηελ άδεηα φηαλ απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία δελ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
λφµνπ. Μεηαβίβαζε µεηνρψλ Α.Α.Δ. ζε λνµηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή 
εηαηξεία, ε νπνία δηελεξγείηαη πξηλ ρνξεγεζεί ε αλσηέξσ άδεηα, είλαη απνιχησο 
άθπξε. 
 
4. Γηα ηελ απφθηεζε µεηνρψλ Α.Α.Δ. απφ εηαηξείεο ή άιια λνµηθά πξφζσπα 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηζρχνπλ ζηα πξφζσπα θαζελφο απφ ηα µέιε ηεο δηνίθεζήο 
ηνπο, ησλ λνµίµσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ µεηφρσλ θαη ησλ 
εηαίξσλ απηψλ ηα θσιχµαηα θαη νη πεξηνξηζµνί ησλ πεξηπηψζεσλ (α) έσο θαη 
(δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ 
απφθηεζε µεηνρψλ Α.Α.Δ. απφ θπζηθά πξφζσπα. Δάλ αλαθχςνπλ ηέηνηα 
θσιχκαηα ζε κεηαγελέζηεξν απφ ηελ απφθηεζε ρξφλν, εθφζνλ κελ πξφθεηηαη γηα 
ζηέξεζε ή ηηκσξία ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 
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ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο ή παξαπνκπή ζε δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο 
πεξηπηψζεηο (β) θαη (δ) ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, ηφηε, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 
δηαξθεί ε ζηέξεζε ή ηηκσξία ή, αληίζηνηρα, έσο ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο 
απφθαζεο, ν κέηνρνο ηεο ΑΑΔ (αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν) ή ν εθπξφζσπνο ή 
εηαίξνο ή κέηνρνο (αλ είλαη εηαηξεία ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) ζην πξφζσπν ηνπ 
νπνίνπ ζπληξέρεη ην θψιπκα, δελ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη απηνπξνζψπσο ζηε 
Γ.. ηεο ΑΑΔ παξά κφλν δη αληηπξνζψπνπ. Δάλ, κεηά ηελ απφθηεζε, ππάξμεη 
θαηαδίθε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο (γ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 3, ηφηε ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ αλαθαιεί ηελ ηπρφλ 
άδεηα πνπ είρε ρνξεγήζεη γηα ηελ απφθηεζή ηνπο θαη νξίδεη πξνζεζκία γηα ηε 
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ απηψλ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ή  κε ζπκκφξθσζεο 
πξνο ηα πξναλαθεξφκελα, ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ θεξχζζεη 
ηηο ελ ιφγσ κεηνρέο αλίζρπξεο θαη κε παξάγνπζεο θαλέλα έλλνκν δηθαίσκα, ελψ 
ηαπηφρξνλα δελ ρνξεγεί, ή, αλ ην έρεη ρνξεγήζεη, αλαθαιεί ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ παξφληνο.  
 
5. Η Α.Α.Δ. γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ θάζε    
απφθηεζε µεηνρψλ ηεο απφ θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν µέζα ζε δέθα εµέξεο 
απφ ηε ζρεηηθή εγγξαθή ζην εηδηθφ βηβιίν µεηφρσλ ηεο. Δπίζεο, εληφο ηεο 
ίδηαο πξνζεζκίαο, ε  Α.Α.Δ.  ελεµεξψλεη  εγγξάθσο  ηνλ  νηθείν  επαγγειµαηηθφ  
ζχλδεζµν  αδηαθξίησο  γηα  θάζε µεηαβίβαζε µεηνρψλ ηεο. 
 
6. Οη εηαηξείεο θαη ηα ινηπά λνµηθά πξφζσπα πνπ ζπµµεηέρνπλ ζην θεθάιαην 
µηαο Α.Α.Δ. γλσζηνπνηνχλ ζε απηήλ µέζα ζε είθνζη εµέξεο νπνηαδήπνηε 
µεηαβνιή ζηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' 
θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 4, µέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξνζθνµίδνληαο ζρεηηθφ 
πίλαθα θαη βεβαίσζε ηνπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, θαηά ηα νξηδφµελα ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο. 
 
7. Η Α.Α.Δ. γλσζηνπνηεί ζηνλ νηθείν επαγγειµαηηθφ ζχλδεζµν θαη ζηελ 
Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ θάζε µεηαβνιή, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ, ζηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 3, µέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, µέζα ζε 
ηξηάληα εµέξεο απφ ηε ζπληέιεζε θάζε µεηαβνιήο. 
 
8. Δλ ελεξγεία αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο, 
δηαµεζνιαβεηέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ παξφληνο, ηδηνθηήηεο 
πξαθηνξείσλ πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ ζηνηρεµάησλ, νη ζχδπγνη απηψλ θαη νη 
µέρξη δεχηεξνπ βαζµνχ ζπγγελείο ηνπο απαγνξεχεηαη, µε πνηλή απφιπηεο 
αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο, λα απνθηνχλ µεηνρέο Α.Α.Δ. ηνπ αζιήµαηνο ζε  
ζρέζε µε ην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη αζιεηηθά ή  επαγγειµαηηθά. Δηδηθψο 
ζρεηηθά κε ηηο εηαηξείεο ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ηα εκπιεθφκελα κ’  απηέο πξφζσπα, 
ηζρχνπλ σο θσιχκαηα γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ΑΑΔ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
λφκν  ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία αζπκβίβαζηα γηα ηα 
πξφζσπα απηά.  
 
9. Α.Α.Δ., µέηνρνη Α.Α.Δ., µέιε ή δηνηθεηέο λνµηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ ή εηαηξείαο πνπ ζπµµεηέρεη ζην θεθάιαην Α.Α.Δ., θαζψο θαη νη ζχδπγνη 
θαη νη µέρξη δεχηεξνπ βαζµνχ ζπγγελείο φισλ ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ, απαγνξεχεηαη, µε πνηλή απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο, λα 
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απνθηνχλ αµέζσο ή εµµέζσο µεηνρέο ή δηθαηψµαηα δηνίθεζεο ή λα 
αλαιαµβάλνπλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα άιιεο Α.Α.Δ., ηνπ ηδίνπ ή άιινπ 
αζιήµαηνο.  
 
10. ∆ηαρεηξηζηέο ή µέιε νξγάλνπ δηνίθεζεο ή δηεπζπληηθά ζηειέρε Α.Α.Δ., 
θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη  νη µέρξη δεχηεξνπ βαζµνχ ζπγγελείο ηνπο, λνµηθά 
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείεο πνπ απνθηνχλ δηθαηψµαηα δηνίθεζεο ή 
αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα Α.Α.Δ. απαγνξεχεηαη, µε πνηλή απφιπηεο 
αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο, λα απνθηνχλ αµέζσο ή εµµέζσο µεηνρέο ή 
δηθαηψµαηα δηνίθεζεο ή λα αλαιαµβάλνπλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα άιιεο Α.Α.Δ. 
ηνπ ίδηνπ ή άιινπ αζιήµαηνο. Η απαγφξεπζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ είηε ζπµµεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε, είηε αζθνχλ δηεπζπληηθά 
θαζήθνληα είηε είλαη µέιε  ησλ σο άλσ λνµηθψλ πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ πνπ 
απνθηνχλ δηθαηψµαηα δηνίθεζεο ή αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα µηαο Α.Α.Δ. 
Πξφζσπα ηα νπνία είλαη µέιε ή δηνηθεηέο ηέηνησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ, 
απαγνξεχεηαη, µε πνηλή απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο, λα απνθηνχλ 
µεηνρέο ή λα αλαιαµβάλνπλ δηαρεηξηζηηθά ή δηεπζπληηθά θαζήθνληα Α.Α.Δ. 
άιινπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, θαζψο θαη λα ζπµµεηέρνπλ σο µέιε ή 
δηνηθεηέο ζε λνµηθά πξφζσπα ή εηαηξείεο πνπ είλαη µέηνρνη µηαο ηέηνηαο Α.Α.Δ.  
 
11. Οη πεξηνξηζµνί ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 10, µε εμαίξεζε ηηο απαγνξεχζεηο πνπ 
απεπζχλνληαη ζηηο ίδηεο ηηο Α.Α.Δ., δελ ηζρχνπλ φηαλ πξφθεηηαη γηα απφθηεζε 
µεηνρψλ ή δηθαησµάησλ δηνίθεζεο ή γηα ηελ αλάιεςε δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ 
ζε άιιε Α.Α.Δ., ε νπνία ηδξχζεθε απφ ην ίδην Αζιεηηθφ σµαηείν θαη 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ άζιεµα. 
 
12. Κάζε απφθηεζε κεηνρψλ, ακέζσο ή εκκέζσο, θαηά παξαβίαζε ησλ 
πεξηνξηζκψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξείηαη απαγνξεπκέλε απφθηεζε θαη είλαη 
απνιχησο άθπξε. Ωο απαγνξεπµέλε έµµεζε απφθηεζε ζεσξείηαη θαη απηή πνπ 
επηηπγράλεηαη είηε κέζσ παξελζέησλ πξνζψπσλ είηε µέζσ άιινπ λνµηθνχ 
πξνζψπνπ ή εηαηξείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλδεδεµέλε επηρείξεζε θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 ή ζηελ νπνία ην ππνθείµελν ζηνπο σο 
άλσ πεξηνξηζµνχο πξφζσπν είηε θαηέρεη πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ είθνζη ηνηο 
εθαηφ (20%) ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ είηε ζπµµεηέρεη ζην 
φξγαλν δηνίθεζήο ηεο ή θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαρείξηζή ηεο είηε αζθεί 
θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο, αλεμάξηεηα απφ ην 
πνζνζηφ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηεη ζε απηήλ. 
 
13. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξαβηαζζεί θάπνηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
πξνεγνχµελσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ µε ζχκπξαμε θαη ππαηηηφηεηα 
νξγάλσλ ηεο Α.Α.Δ., πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ, ε νµάδα ηεο 
απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεµα, µε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηθαηνδνηηθνχ 
νξγάλνπ, ην νπνίν επηιαµβάλεηαη χζηεξα  απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ ή µεηά απφ πξνζθπγή φπνηνπ έρεη έλλνµν 
ζπµθέξνλ. 
 
14. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ηδίσο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη 
άδεηα ή, γεληθφηεξα, λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα απφθηεζεο κεηνρψλ ΑΑΔ, ε 
Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ κπνξεί πάληνηε, εθηφο ησλ άιισλ, λα 
πξνβαίλεη ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππφ 
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ζηνηρεία α έσο θαη δ’ ελέξγεηεο. 
 
15. Όπνηνο µε πξφζεζε παξαβηάδεη ηηο απαγνξεχζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 6, 8, 9 
θαη 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε θαη ρξεµαηηθή πνηλή έσο 
πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. Δμνπζηνδνηήζεηο ή ηδησηηθά ζπµθσλεηηθά 
µε ηα νπνία επηηπγράλεηαη εηθνληθή ζπµµεηνρή ζην θεθάιαην µηαο Α.Α.Δ. ή 
αληέγγξαθα ζρεηηθά µε ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηµήµαηνο αγνξάο µεηνρψλ, 
ελερπξηάζεηο µεηνρψλ, ζπµβάζεηο εληνιήο, παξαρσξήζεηο δηθαησµάησλ 
δηνίθεζεο θαη θάζε άιιε πξάμε πνπ άγεη ζε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
παξαγξάθσλ 8, 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πάζρνπλ απφ απφιπηε 
αθπξφηεηα. 
 
 

Άξζξν 79 
Δπηπιένλ πξνυπνζέζεηο γηα απφθηεζε πνζνζηψλ Α.Α.Δ. 

 
1. Γηα µεηαβηβάζεηο µεηνρψλ µε ηηο νπνίεο θάπνην θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν 
απνθηά ζπλνιηθά πνζνζηφ 5% θαη άλσ ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ µηαο Α.Α.Δ., 
απαηηείηαη πάληνηε πξνεγνχµελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο νπνίαο, εθηφο απφ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 
69 ηνπ παξφληνο, ν απνθηψλ νθείιεη λα πξνζθνµίζεη ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά:  
α) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπ ελεµεξφηεηα.  
β) Θεσξεµέλα αληίγξαθα ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ δειψζεσλ ή, ζε πεξίπησζε 
λνµηθνχ πξνζψπνπ, ησλ ηζνινγηζµψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  
γ) Αληίγξαθν πνηληθνχ µεηξψνπ ηνπ ίδηνπ ή, αλ πξφθεηηαη γηα λνµηθφ πξφζσπν, 
ησλ λφµηµσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ζηα σο άλσ 
πξφζσπα δελ  ζπληξέρνπλ ηα θσιχµαηα ησλ εδαθίσλ β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο θαη  
δ) Βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Φηιάζινπ Πλεχµαηνο φηη δελ έρεη ηηµσξεζεί ν ίδηνο ή, 
ζε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ, νη λφµηµνη εθπξφζσπνί ηνπ ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ παξφληνο ή φηη έρνπλ εθηίζεη ηπρφλ πνηλή πνπ ηνπο 
είρε επηβιεζεί.  
 
2. Γηα µεηαβηβάζεηο µεηνρψλ µε  ηηο νπνίεο απνθηάηαη ζπλνιηθά πνζνζηφ 33% θαη 
άλσ ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Α.Α.Δ. απφ θάπνην θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν, 
εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ππνβάιιεηαη 
θαη ηξηεηέο επηρεηξεµαηηθφ ζρέδην, εγθεθξηµέλν απφ αλεμάξηεηε εηαηξεία 
νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ζπµβνχισλ, ζην νπνίν πεξηιαµβάλνληαη ζρέδηα 
δξάζεο γηα ηελ Α.Α.Δ., αλαµελφµελα απνηειέζµαηα θαη ζπγθεθξηµέλεο πεγέο 
ρξεµαηνδφηεζεο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ απφθηεζε πνζνζηνχ 33% θαη 
άλσ ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ µηαο Α.Α.Δ., ζπλνιηθά, απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα, φηαλ ηα πξφζσπα απηά είηε είλαη µέρξη ηξίηνπ βαζµνχ 
ζπγγελείο είηε πθίζηαηαη µεηαμχ ηνπο ζρέζε εξγαζίαο, ζχµβαζε έξγνπ ή εληνιήο 
είηε είλαη ζπλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 
4308/2014 είηε φηαλ ηα πξφζσπα απηά ζπµθσλνχλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε 
ηεο δηνίθεζεο µηαο Α.Α.Δ.  
 
3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, 
ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ παξφληνο. 
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Άξζξν 80 
Δηζθνξά ζε είδνο - Πάγην µέξηζµα 

1. Η θαηά ην άξζξν 75  ηνπ παξφληνο λφµνπ ρξήζε ηεο επσλπµίαο θαη ησλ ινηπψλ 
δηαθξηηηθψλ γλσξηζµάησλ ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, σο ζηνηρείνπ ηεο 
επσλπµίαο ηεο Α.Α.Δ., ζεσξείηαη απηνδίθαηε, µε ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, 
εηζθνξά ζε είδνο θαη αληηπξνζσπεχεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ 
µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εθδίδνληαη ζηελ επσλπµία ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ 
σµαηείνπ θαη παξαδίδνληαη ζην λφµηµν εθπξφζσπφ ηνπ νλνµαζηηθέο µεηνρέο 
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ µεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη νη νπνίεο είλαη πξνλνµηνχρεο µε δηθαίσµα ςήθνπ µε 
ηα αλαθεξφµελα θαησηέξσ πξνλφµηα θαη αµεηαβίβαζηεο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ 
πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπ θαη ησλ φζσλ εηδηθψο ηζρχνπλ γη απηέο, δελ 
απνθιείεηαη ε απφθηεζε απφ ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σκαηείν πεξαηηέξσ 
πνζνζηνχ, ήηνη θνηλψλ κεηνρψλ, θαηά ηηο θνηλέο δηαηάμεηο, φπσο ν νπνηνζδήπνηε 
άιινο κέηνρνο ή ηξίηνο.  

2. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, πνζνζηφ δέθα 
ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε 
απηήλ ζεσξείηαη φηη θαιχπηεη απηνδηθαίσο ην ηδξπηηθφ ηεο Δηαηξείαο Αζιεηηθφ 
σµαηείν, ζην νπνίν θαη παξαδίδνληαη νλνµαζηηθέο µεηνρέο πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ 
θεθαιαίνπ, σο αληάιιαγµα γηα ηελ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, εηζθνξά ηνπ. 
Η αμία ησλ µεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη θαηά ηα αλσηέξσ ζην φλνκα ηνπ σµαηείνπ, 
θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο εγγξαθφµελνπο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 
αχμεζεο, µεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηνπ αξηζµνχ ησλ απνθηψµελσλ  απφ  θαζέλα  
απφ  απηνχο  µεηνρψλ  ηαπηφρξνλα  µε  ηελ  θαηαβνιή  ηεο  αμίαο  ησλ µεηνρψλ 
απηψλ. 
 

3. Οη αλαθεξφµελεο ζηηο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
µεηνρέο είλαη πξνλνµηνχρεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθ. β' ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 
2 ηνπ φξζξνπ 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ην 
πξνλφκην απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ απφιεςε κεξίζκαηνο πξν ησλ θνηλψλ µεηνρψλ 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξν 45 ηνπ θ.λ. 
2190/1920, θαζψο θαη ζηελ πξνλνµηαθή απφδνζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο 
θαηφρνπο πξνλνµηνχρσλ µεηνρψλ θεθαιαίνπ απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο 
εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Αλ ηα δηαλεµφµελα θέξδε ηεο Δηαηξείαο ζε νξηζµέλε 
εηαηξηθή ρξήζε είλαη ηφζα ψζηε ην ζπλνιηθψο θαηαβιεηέν µέξηζµα ζην ηδξπηηθφ 
Αζιεηηθφ σµαηείν λα ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξφµελν πάγην µέξηζµα, ηφηε ην 
ζσµαηείν έρεη δηθαίσµα ζηε δηαθνξά. Γηα ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηνπ πνπ, θαηά 
ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, πάληνηε αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ 
(10%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Α.Α.Δ., ην Αζιεηηθφ σκαηείν 
απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ηπρφλ βαξχλεη κεηφρνπο θαηά ην πνζνζηφ απηφ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 
γηα ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, ε απαιιαγή δε απηή ηζρχεη αθφκε θαη αλ 
πξφθεηηαη γηα ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ην Γεκφζην ή ηνπο Οξγαληζκνχο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
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4. ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σµαηείν απνδίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ 
δηαηήξεζεο εξαζηηερληθνχ Σκήκαηνο θαη ελ γέλεη θαιιηέξγεηαο ηνπ αζιήκαηνο 
ζηαζεξφ πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ θαζαξψλ θαηά ρξήζε εηζπξάμεσλ 
ηεο Δηαηξείαο απφ αγψλεο. Ωο θαζαξέο εηζπξάμεηο λννχληαη νη 
πξαγµαηνπνηνχµελεο ζηνπο θάζε θχζεσο αγψλεο ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηέο 
πξνθχπηνπλ απφ ην νηθείν θχιιν εθθαζάξηζεο θαη χζηεξα απφ έιεγρν ηεο 
δηνξγαλψηξηαο, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο απφ ηα εηζηηήξηα δηαξθείαο.  
 
5. Γηα ηα απνθηψµελα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πνζά ην Αζιεηηθφ 
σµαηείν απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήµαηνο. 
 
6. Απαγνξεχεηαη ε παξνρή µε ην θαηαζηαηηθφ Α.Α.Δ. νπνηνπδήπνηε πξνλνµίνπ ζε 
µεηνρέο ηεο, πιελ ησλ πξνλνµίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. 
 
 

Άξζξν 81 
Απνζεκαηηθφ 

 
1. Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη θαηά εηαηξηθή ρξήζε, απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο 
Δηαηξείαο γηα ηε δεµηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεµαηηθνχ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ θεξδψλ. Η ππνρξέσζε γηα ηε δεµηνπξγία 
απηνχ ηνπ απνζεµαηηθνχ πθίζηαηαη αλεμάξηεην ηνπ χςνπο ηνπ απνζεµαηηθνχ ζε 
ζρέζε µε ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο.  
 
2. Σα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ιφγσ µεηαγξαθήο αζιεηψλ ηεο 
απαγνξεχεηαη λα δηαλεµεζνχλ µεηαμχ ησλ µεηφρσλ πξηλ εθπιεξσζνχλ νη 
ππνρξεψζεηο απηήο πξνο ηνπο εξγαδφµελνπο ή ηξίηνπο. 
 
 

Άξζξν 82  
Ίδηα θεθάιαηα 

 
1. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζµφ ηεο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην µηζφ (1/2) ηνπ 
µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ην ∆.. ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε γεληθή 
ζπλέιεπζε µέζα ζε πξνζεζµία έμη (6) µελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, 
πξνθεηµέλνπ απηή λα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ 
µέηξνπ. 
 
2. ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ΑΑΔ ζπλππνινγίδνληαη ηφζν ε αμία ησλ αζιεηψλ ηεο, 
φπσο απηή πξνδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 87 ηνπ παξφληνο, 
φζν θαη ε αμία ηνπ ζήκαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ παξφληνο. 

 
 

Άξζξν  83 
Τπνθαηάζηαζε ησλ Α.Α.Δ. ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα δηθαηψµαηα ησλ 

Αζιεηηθψλ σµαηείσλ 
 

  1. Κάζε Δηαηξεία, µε ηελ ίδξπζή ηεο θαη ρσξίο άιιε νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε, 
ππνθαζίζηαηαη ζε φια ηα ελνρηθά δηθαηψµαηα θαη ηηο ελνρηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
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αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ, θαζψο ζε απηέο νη 
νπνίεο είηε είραλ αλαιεθζεί είηε δεµηνπξγήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
αληίζηνηρνπ Σ.Α.Α., εθφζνλ ππήξρε θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, πνπ 
πξνθχπηνπλ  απφ  ηα  επίζεµα  βηβιία  ηνπ  Αζιεηηθνχ  σµαηείνπ  ή  Σ.Α.Α.  ή 
απφ άιιν έγγξαθν,  πξνο  ην ∆εµφζην, θάζε λνµηθφ πξφζσπν δεµνζίνπ ή 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην. ∆ελ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ 
ππνθαηάζηαζε νη ελνρηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δεµηνπξγία αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ.  

 
  2. Δθθξεµείο δίθεο ζηα πξναλαθεξφµελα δηθαηψµαηα θαη ππνρξεψζεηο 
ζπλερίδνληαη επ' νλφµαηη ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία λνµηµνπνηείηαη ελεξγεηηθά θαη 
παζεηηθά, ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ηεο δίθεο. 

 
 

Άξζξν 84 
∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην - Δηαηξηθή ρξήζε 

 
1. Σν ηδξπηηθφ ηεο εηαηξείαο Αζιεηηθφ σµαηείν έρεη δηθαίσµα δηνξηζµνχ ελφο 
(1) µέινπο ζην ∆.. ηεο Δηαηξείαο. Σν δηθαίσµα απηφ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 
ππνρξεσηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Α.Δ. θαη ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σµαηείν δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία θαη µεηά ηε ζχζηαζε ηεο 
Α.Α.Δ. θαη άιια αζιεηηθά Σµήµαηα. Γηα ηε δηαµφξθσζε ηεο ζρεηηθήο 
θαηαζηαηηθήο ξήηξαο αξθνχλ ηα πξνβιεπφµελα απφ ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 
18 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 
2. ∆ελ επηηξέπεηαη λα είλαη µέινο ∆.. Α.Α.Δ. πξφζσπν ζην νπνίν έρεη επηβιεζεί 
ηειεζίδηθα νπνηαζδήπνηε µνξθήο πεηζαξρηθή πνηλή, πιελ απηήο ηεο επίπιεμεο, 
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ θνξέο µέζα ζε δχν (2) ζπλερή έηε θαη µε ζπλνιηθή πνηλή 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) µελψλ, γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο 
λφµνπ ή ηεο αζιεηηθήο γεληθά λνµνζεζίαο. Σν θψιπµα ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα µηα πιήξε ηξηεηία απφ ηελ επηβνιή ηεο 
δεχηεξεο πνηλήο. ε πεξίπησζε πνηλήο έθπησζεο απφ ην εηαηξηθφ αμίσµα, ην 
θψιπµα αξρίδεη µεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο. 

 
3. Η θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ζεηεία ησλ µειψλ ηνπ ∆.. δελ 
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. Σα µέιε ηνπ ∆.. είλαη επαλεθιέμηµα 
θαη ειεπζέξσο  αλαθιεηά. 

 
4. Η ρξήζε ηεο Δηαηξείαο αξρίδεη ηελ 1ε Ινπιίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 30ή 
Ινπλίνπ ηνπ επφµελνπ έηνπο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ απφθαζε 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ παξφληνο λφµνπ. Δηδηθά ε πξψηε, µεηά ηε 
ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ρξήζε δηαξθεί έσο ηελ επηθείκελε 30ε Ινπλίνπ ή 31ε 
Γεθεκβξίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ, κε δπλάκελε φκσο λα ππεξβεί 
ην δσδεθάκελν.  

 
 

Άξζξν 85 
Δπνπηεία – Έιεγρνο 

 
  

1.  Οη Α.Α.Δ. επνπηεχνληαη:  
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  α) απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο σο πξνο ηε ζχζηαζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη ηε ζχκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, 
ιεηηνπξγία ηνπο,  

  β) απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ γηα ηα ινηπά ζέµαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφµν,  

  γ) απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα 
ζηνλ παξφληα λφµν. 

 
  2. Σν µεηξψν ησλ Α.Α.Δ. ηεξείηαη ζηελ αξµφδηα Τπεξεζία ΓΔΜΗ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο – Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, ζχµθσλα µε ην λ. 
3419/2011, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
 
3. Ο θαη' άξζξν 36 θαη επφµελα ηνπ θ.λ. 2190/1920 ηαθηηθφο έιεγρνο θαη ν θαη' 
άξζξν 40 θαη επφµελα ηνπ ίδηνπ λφµνπ έιεγρνο ησλ Α.Α.Δ. αζθείηαη απφ έλαλ 
ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ινγηζηή – λφκηκν ειεγθηή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ειέγρνπ 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015. 
ηνλ ηζνινγηζµφ αλαγξάθεηαη μερσξηζηά ν ινγαξηαζµφο «Σαµεηαθέο 
∆ηεπθνιχλζεηο Μεηφρσλ». ρεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηα παξαπάλσ δηαιαµβάλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζην θαηαζηαηηθφ θάζε Α. Α.Δ., εθαξκνδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε 
θαη φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 23α ηνπ ΚΝ 2190/1920. 
 

  4. Ο αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο δχλαηαη λα δψζεη εληνιή γηα 
δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ελ γέλεη ινγαξηαζµψλ Α.Α.Δ. απφ ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγµαηνο. 
 

  5. Σν ηδξπηηθφ µηαο Α.Α.Δ. Αζιεηηθφ σµαηείν λνµηµνπνηείηαη λα πξνβαίλεη ζε 
νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ελέξγεηα ελψπηνλ θάζε δηθαζηεξίνπ ή αξρήο γηα 
ηελ εθαξµνγή ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο ζρεηηθά µε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 
 

Άξζξν 86 
πγρσλεχζεηο ΑΑΔ 

 
1. Δπηηξέπεηαη µεηά απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ ε 
ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ Α.Α.Δ. πνπ θαιιηεξγνχλ ην ίδην άζιεκα, 
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ θ.λ. 2190/1920 πεξί αλσλχµσλ 
εηαηξεηψλ, εθφζνλ ηα ζπγρσλεπφµελα λνµηθά πξφζσπα εδξεχνπλ εληφο ηεο ίδηαο 
Πεξηθέξεηαο. Γηα ηε ζπγρψλεπζε, θαζψο θαη γηα ηελ αιιαγή έδξαο ή επσλπµίαο, 
απαηηείηαη θαη ε ξεηή ζπλαίλεζε ησλ ηδξπηηθψλ ησλ Α.Α.Δ. Αζιεηηθψλ 
σµαηείσλ.  
 
2. Κάζε είδνπο δηθαηψµαηα θαη ππνρξεψζεηο µεηαμχ ησλ ηδξπηηθψλ Αζιεηηθψλ 
σµαηείσλ θαη ησλ ζπγρσλεπφµελσλ Α.Α. Δ. εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη λα 
δεζµεχνπλ ηα ηδξπηηθά Αζιεηηθά σµαηεία θαη ηε µεηά ηε ζπγρψλεπζε 
πξνθχπηνπζα Α.Α.Δ., πξνζδηνξίδνληαη δε εηδηθφηεξα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. 
 
3. Η Α.Α.Δ. πνπ πξνθχπηεη µεηά ηε ζπγρψλεπζε µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεί ηελ 
επσλπµία θαη ηα δηαθξηηηθά γλσξίζµαηα µηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 
ζπγρσλεπφµελεο Α.Α.Δ. ή, µεηά απφ άδεηα ηεο νηθείαο Οµνζπνλδίαο, νπνηαδήπνηε 
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άιιε επσλπµία ή δηαθξηηηθφ γλψξηζµα. Η νµάδα ηεο Α.Α.Δ. πνπ πξνθχπηεη µεηά 
ηε ζπγρψλεπζε εληάζζεηαη απηνδηθαίσο ζηελ αλψηεξε αγσληζηηθή θαηεγνξία, 
ζηελ νπνία έρεη απνθηήζεη δηθαίσµα ζπµµεηνρήο µία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο νµάδεο 
ησλ ζπγρσλεπφµελσλ Α.Α.Δ. 
 
4. Γηα ηε ζπγρψλεπζε Α.Α.Δ. απαηηείηαη ε πξνζθφµηζε επηρεηξεµαηηθνχ ζρεδίνπ 
ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ παξφληνο, 
θαζψο θαη ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα θαζεµηά απφ ηηο ζπγρσλεπφµελεο 
Α.Α. Δ.:  
α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνλνµηθνχ ειέγρνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο.  
β) Βεβαίσζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ.   
γ) Έθζεζε  απνηίµεζεο  ηεο  αμίαο  ηεο  µεηνρήο  µε  ηε  ρξήζε  ησλ  θνηλά 
παξαδεθηψλ µεζφδσλ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
 
 

Άξζξν 87 
Απνηίµεζε αμίαο αζιεηψλ 

 
1. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ Α.Α.Δ. ζπλππνινγίδεηαη 
θαη' εμαίξεζε θαη ε πιαζµαηηθή αμία ησλ αζιεηψλ ηεο, φπσο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, αλά ρξήζε θαη εληφο ηξηψλ µελψλ απφ ηε ιήμε ηεο, απφ πεληαµειή 
Δπηηξνπή µε ζεηεία  δηάξθεηαο  δχν  εηψλ,  ζπγθξνηνχµελε  µε  απφθαζε  ηνπ  
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ  πνπ δεµνζηεχεηαη ζηελ Δθεµεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο µε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην 
χςνο ηεο πιαζµαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ θάζε Α.Α.Δ. δηαβηβάδεηαη απφ ηελ 
σο άλσ Δπηηξνπή ζηε ∆ηεχζπλζε Αλσλχµσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο - Γεληθή Γξαµµαηεία Δµπνξίνπ, πξνθεηµέλνπ λα 
ζπλππνινγηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε εθαξµνγήο ησλ 
άξζξσλ 47 θαη 48 παξ. 1 πεξ. γ' ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
 
2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµηθψλ, έλαλ 
εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο Αζιεηηζµνχ, έλαλ εθπξφζσπν ηεο 
νηθείαο δηνξγαλψηξηαο αξρήο ηνπ πξσηαζιήµαηνο επαγγειµαηηθψλ 
θαηεγνξηψλ - πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο ή πεηνζθαίξηζεο θαηά 
πεξίπησζε θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Π..Α.Π. ή ηνπ Π..Α.Κ. ή ηνπ 
ΠΑ..Α.Π. θαηά πεξίπησζε, νξηδφµελνη αληίζηνηρα απφ ηνλ νηθείν 
επαγγειµαηηθφ ζχλδεζµν  ή ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα.  
 
3. Με ηελ παξαπάλσ απφθαζε ξπζµίδνληαη ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε, 
ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. Με θνηλή απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ  θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµίαο θαη 
Οηθνλνµηθψλ, νξίδεηαη ε απνδεµίσζε ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Η δαπάλε 
ηεο απνδεµίσζεο βαξχλεη ηνπο επαγγειµαηηθνχο ζπλδέζµνπο. 
 
4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο πιαζµαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ θάζε Α.Α.Δ. 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα θξηηήξηα πνπ 
ιαµβάλνληαη ππφςε είλαη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπµβφιαην ππέξ 
ηνπ αζιεηή θαη ππέξ ηεο Α.Α.Δ. ή ηνπ Αζιεηηθνχ σµαηείνπ απ' φπνπ 
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πξνήιζε, ε δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ, ε ειηθία ηνπ αζιεηή, ν αξηζµφο 
ζπµµεηνρψλ ζηνπο επίζεµνπο αγψλεο ηεο νµάδαο ηνπ, ν αξηζµφο ζπµµεηνρψλ 
ηνπ ζηνπο αγψλεο ησλ Δζληθψλ Οµάδσλ Αλδξψλ, Διπίδσλ θαη Νέσλ, ε 
πεηζαξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα πνζά ησλ λφµηµσλ απνδνρψλ ηνπ θαηά ηελ 
ηειεπηαία δηεηία απφ ηελ Α.Α.Δ. ζηελ νπνία αλήθεη. Με απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο παξαγξάθνπ 1, νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ, θαζψο 
θαη ε δηαδηθαζία ή ηπρφλ  επηπιένλ θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο 
πιαζµαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ. 
 
 

Άξζξν 88 
Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο ηεινχζεο ζε εθθαζάξηζε ΑΑΔ 

 
1. ε πεξίπησζε πνπ Α.Α.Δ. έρεη ηεζεί ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο ιφγσ 
ππνβηβαζκνχ ηεο νκάδαο ηεο απφ ηελ θαηψηεξε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ηνπ 
αζιήκαηνο ή ιφγσ αλαδηάξζξσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ ή γηα 
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, θαη ηελ ακέζσο επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ε νκάδα 
ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ απέθηεζε δηθαίσκα αλφδνπ μαλά ζε επαγγεικαηηθή 
θαηεγνξία, ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ ηελ επρέξεηα λ’ απνθαζίζνπλ: 
(α) είηε ηελ ίδξπζε λέαο Α.Α.Δ., αλεμάξηεηα αλ έρεη νινθιεξσζεί ή φρη ε 
εθθαζάξηζε ηεο πξνεγεζείζαο,  
(β) είηε ηελ αλαβίσζε ηεο ζε εθθαζάξηζε ηεινχζαο Α.Α.Δ., εθφζνλ δελ έρεη 
παξέιζεη έηνο απφ ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε θαη κφλνλ εάλ έρνπλ εμνθιεζεί 
νινζρεξψο φια ηα ρξέε ηεο, θαηη ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά κε 
βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή. Η απφθαζε γηα ηελ αλαβίσζε ιακβάλεηαη 
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ σκαηείνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ 73  ηνπ παξφληνο. 
 
2. Απφ ηελ πξψηε κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ αγσληζηηθή 
πεξίνδν θη εθεμήο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν Α.Α.Δ. ηίζεηαη ζε 
θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, εθφζνλ δεκηνπξγεζεί γηα ην ίδην άζιεκα λέα Α.Α.Δ. απφ 
ην ίδην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σκαηείν ή, ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, απφ ην 
σκαηείν πνπ ζα πξνέιζεη ή ζα παξακείλεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, ε λέα απηή 
Α.Α.Δ. δηαδέρεηαη απηνδηθαίσο ηελ πξνεγνχκελε ζε φιεο ελ γέλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
θαη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, ησλ νπνίσλ ε γελεζηνπξγφο αηηία αλάγεηαη ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, εθφζνλ δελ έρεη επέιζεη γηα 
θάζε κηά απ’ απηέο παξαγξαθή, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα θάζε πεξίπησζε 
δηαηάμεηο. Γηαθνπή παξαγξαθήο πνπ έρεη επέιζεη κε έγεξζε αγσγήο ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν πξνβάιιεηαη θαη έλαληη ηεο λέαο Α.Α.Δ., ζηηο ηπρφλ 
δε εθθξεκείο δίθεο δηάδηθνο θαζίζηαηαη ε λέα Α.Α.Δ. κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
θαζνιηθνχ δηαδφρνπ. Γηα θάζε θαηαβνιή πνπ ε λέα Α.Α.Δ. πξνβαίλεη θαη’  
εθαξκνγήλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο 
θαηά ηεο πξνεγνχκελεο Α.Α.Δ.  
 

3. Πξηλ απφ ηελ παξνδν κίαο δεθαεηίαο απφ ηε ζέζε ζε εθθαζάξηζε κηαο Α.Α.Δ. 
δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο Α.Α.Δ. πνπ 
ηπρφλ ζπζηήλεηαη απφ ην ίδην Αζιεηηθφ σκαηείν γηα ην ίδην άζιεκα πξφζσπα 
πνπ ζηελ πξνεγνχκελε Α.Α.Δ. είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. απηήο ή 
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ηνπ κεηφρνπ ηεο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%, εθηφο θαη αλ ε πξνεγνχκελε 
απηή ΑΑΔ έρεη εμνθιήζεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηε βάξπλαλ θαηά ην 
ρξφλν πνπ ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε. 
 
4. Α.Α.Δ. ε νπνία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ράλεη θάζε 
δηθαίσκα ρξήζεο ή εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δηαθξηηηθψλ 
γλσξηζκάησλ ηνπ ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ.   

Άξζξν 89 
Τπνβηβαζκφο νκάδαο Α.Α.Δ. ζε εξαζηηερληθή θαηεγνξία 

 
1. Οη Α.Α.Δ. ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε φηαλ ε νκάδα ηνπο, ιφγσ ππνβηβαζκνχ, 
αλαδηάξζξσζεο θαηεγνξηψλ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, παχεη λα έρεη 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. Η ζέζε ζε εθθαζάξηζε 
επέξρεηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο λ’ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
ησλ κεηφρσλ ηεο ΑΑΔ, κε ηελ επηθχξσζε ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα απ΄ ηνλ 
νπνίν ζπλάγεηαη ν ππνβηβαζκφο ή απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο πνπ έρεη σο 
ζπλέπεηα, ιφγσ αλαδηάξζξσζεο θαηεγνξηψλ ή άιιν ιφγν, ηε ζηέξεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. 
 
2. Σε ζέζε ηεο νκάδαο ηεο Δηαηξείαο πνπ ππνβηβάδεηαη ζε εξαζηηερληθή 
θαηεγνξία θαηαιαµβάλεη απηνδηθαίσο ην ηδξπηηθφ ηεο Αζιεηηθφ σµαηείν. Αλ 
ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σµαηείν έρεη πεξηέιζεη ζε αδξάλεηα ή έρεη δηαιπζεί, γηα 
ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ή ηελ επαλαζχζηαζή ηνπ, πξνο ην ζθνπφ ηεο 
ππνθαηάζηαζεο απφ ηε δηθή ηνπ νκάδα ηεο νκάδαο ηεο ππφ εθθαζάξηζε 
Δηαηξείαο, απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ µειψλ ηνπ πνπ 
ήηαλ γξαµµέλα θαηά ην ρξφλν πεξηέιεπζεο ζε αδξάλεηα ή δηάιπζήο ηνπ, µέζα 
ζε έλα (1) µήλα απφ ηνλ ππνβηβαζµφ ηεο Α.Α.Δ., κε ηα πνζνζηά απαξηίαο θαη 
πιεηνσεθίαο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξφληνο.Σν 
Αζιεηηθφ σµαηείν ζε θαµία πεξίπησζε δελ αλαιαµβάλεη ηηο ηπρφλ ελνρηθέο ή 
νπνηεζδήπνηε άιιεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΑΑΔ πνπ ηέζεθε ζε 
εθθαζάξηζε. 
 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 
                                                   Άξζξν 90 

Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ  
 

1. Η ζπζηαζείζα κε ην λ. 3057/2002 Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ 
(Δπηηξνπή) έρεη ηηο αξµνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 91 ηνπ παξφληνο, 
θαζψο θαη θάζε άιιε πνπ ζα ηεο αλαζέζεη ν αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφο  µε απφθαζή ηνπ.  
 
2. Ο αξκφδηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφο αζθεί ηελ επνπηεία, σο πξνο ηα 
δηνηθεηηθά ζέµαηα, ηεο Δπηηξνπήο. Η Γεληθή Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ δηαζέηεη 
ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο, θαζψο θαη ρψξν γηα 
ηε ζηέγαζή ηεο. 
 
3. Η Δπηηξνπή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο θαηαξηίδεη εηήζην 
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πξνυπνινγηζµφ θαη ηνλ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγφ. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, πιελ ηεο 
απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα κέιε ηεο θαηά ηα νξηδφκελα παξαθάησ ζηελ 
παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, βαξχλνπλ ηε Γεληθή Γξαµµαηεία 
Αζιεηηζµνχ.  

 
4. Η Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη µε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ θαη απαξηίδεηαη απφ έλαλ επίηηµν αλψηαην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ, 
βαζµνχ πµβνχινπ ηεο Δπηθξαηείαο ή Αξενπαγίηε θαη άλσ, σο Πξφεδξν, ν 
νπνίνο είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη έμη µέιε σο αθνινχζσο:  
α) Έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή Α.Δ.I. ζην γλσζηηθφ αληηθείµελν ηνπ 
εµπνξηθνχ δηθαίνπ, ελ ελεξγεία ή νµφηηµν.  
β) Έλα ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, θαηεγνξίαο ΠΔ, ππνδεηθλπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο,  
γ) 'Έλα δηθεγφξν παξ' Αξείσ Πάγσ µε εµπεηξία ζε ζέµαηα εηαηξεηψλ.  
δ) Έλα δηθεγφξν παξ' Αξείσ Πάγσ µε εµπεηξία ζε ζέµαηα αζιεηηζµνχ.  
ε) Έλαλ πηπρηνχρν Α.Δ.I. νηθνλνµηθήο θαηεχζπλζεο, µε άδεηα άζθεζεο 
νηθνλνµνινγηθνχ επαγγέιµαηνο ηνπ Οηθνλνµηθνχ Δπηµειεηεξίνπ Διιάδνο,  
ζη) Έλα πξφζσπν θχξνπο µε εµπεηξία ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζµνχ.  
Ο Πξφεδξνο θαη ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη µε ηζάξηζµνπο αλαπιεξσηέο, 
νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απηέο ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα.  
Ο Πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, απφ δχν θαηαιφγνπο πνπ ηνπ ππνβάιινληαη πξνο ηνχην, 
έλαο απφ ηελ Έλσζε Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 
θαη έλαο απφ ηελ Έλσζε Γηθαζηψλ θαη Δηζαγγειέσλ. Κάζε θαηάινγνο 
πεξηιακβάλεη πέληε (5) πξνηεηλφκελνπο επίηηκνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, κε 
ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα. Δάλ σο Πξφεδξνο επηιεγεί πξφζσπν 
πξνεξρφκελν απφ ηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε, ν αλαπιεξσηήο ηνπ επηιέγεηαη απφ 
ηελ Πνιηηηθή θαη Πνηληθή Γηθαηνζχλε, θαη αληηζηξφθσο. 
Οη αλαπιεξσηέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ µειψλ µεηέρνπλ ρσξίο ςήθν ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εθφζνλ δελ αλαπιεξψλνπλ ηα αληίζηνηρα 
ηαθηηθά µέιε φηαλ απηά απνπζηάδνπλ πξνζσξηλά ή θσιχνληαη. Με απφθαζή ηνπ 
ν Πξφεδξνο ηεο   Δπηηξνπήο µπνξεί λα αλαζέηεη εηδηθά θαζήθνληα ζηνπο 
αλαπιεξσηέο, νπφηε νη ηειεπηαίνη µεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε µε ςήθν, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπ ηαθηηθνχ µέινπο. Η ζεηεία ηνπ 
θάζε αλαπιεξσηή είλαη ίζε µε ηε ζεηεία ηνπ αληίζηνηρνπ ηαθηηθνχ. 
 

5. Ο Πξφεδξνο θαη ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη µε ζεηεία. Η ζεηεία ηνπο 
είλαη ηεηξαεηήο θαη µπνξεί λα αλαλεσζεί µηα µφλν θνξά. 

 
6. ∆ελ µπνξεί λα δηνξηζζεί µέινο ηεο Δπηηξνπήο:  
α) Βνπιεπηήο, Τπνπξγφο, Τθππνπξγφο, Γεληθφο Γξαµµαηέαο Τπνπξγείνπ ή 
απηνηεινχο Γεληθήο Γξαµµαηείαο.  
β) Όπνηνο είλαη ή έρεη δηαηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία πξηλ απφ ην δηνξηζµφ ηνπ 
πεληαεηία µέινο ή φξγαλν δηνίθεζεο Αζιεηηθνχ σµαηείνπ πνπ ίδξπζε Α.Α.Δ. ή 
Σ.Α.Α., µέηνρνο, µέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, δηεπζπληήο, δηαρεηξηζηήο ή 
λνµηθφο ζχµβνπινο ζε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α., θαζψο θαη φπνηνο, θαηά ην παξαπάλσ 
ρξνληθφ δηάζηεµα, ζπλδεφηαλ µε ζχµβαζε έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εληνιήο 
µε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α. ή ηδξπηηθφ ζσµαηείν, 
γ) Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη θψιπµα απφ ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξ. 1 ηνπ 
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άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφµνπ. 
 
7. Δθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ µέινπο ηεο Δπηηξνπήο, φπνηνο, µεηά 
ην δηνξηζµφ ηνπ:  
α) Απνθηά µία απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ θψιπµα δηνξηζµνχ ζχµθσλα µε 
ηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν. 
β) Αζθεί έµµηζζα ή άµηζζα νπνηαδήπνηε δεµφζηα ή ηδησηηθή επαγγειµαηηθή ή 
επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ή απνθηά άιιε ηδηφηεηα πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο, δελ ζπµβηβάδεηαη µε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ µέινπο ηεο 
Δπηηξνπήο.  
Γηα ηελ χπαξμε ή µε αζπµβίβαζηνπ απνθαίλεηαη ε Δπηηξνπή µεηά απφ αθξφαζε 
ηνπ ελ ιφγσ µέινπο ηεο, ηε δε ζρεηηθή δηαδηθαζία θηλεί ν Πξφεδξνο ηεο 
Δπηηξνπήο, είηε απηεπαγγέιησο, είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ µέινπο ζην πξφζσπν 
ηνπ νπνίνπ ελδέρεηαη λα ζπληξέρεη ην αζπµβίβαζην, είηε χζηεξα απφ αίηεµα ηνπ 
αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα 
είλαη εηδηθά αηηηνινγεµέλε, ζηηο δε ζπλεδξηάζεηο γηα ηε ιήςε ηεο απέρεη ην µέινο 
ζην νπνίν αθνξά ε εμέηαζε ηνπ αζπµβίβαζηνπ. 
 
8. Ο Πξφεδξνο, ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο ππνβάιινπλ θαη' 
έηνο ηελ πξνβιεπφµελε απφ ην λ. 2429/1996, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, δήισζε  ηεο 
πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 
 
9. ηνλ Πξφεδξν θαη ζηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ζηνπο αλαπιεξσηέο 
ηνπο, θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα απνδεκίσζε ίζε κε απηή πνπ θάζε θνξά 
θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηα κέιε αληηζηνίρσο ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο 
θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηνπ λ. 4002/2011. ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη 
ησλ κειψλ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην 75% ησλ αληηζηνίρσλ ηαθηηθψλ. 
Η θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ βαξχλεη θάζε ρξφλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ θαη δηελεξγείηαη θαηεπζείαλ απφ ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία ηεο, κε βάζε πίλαθα πνπ ηεο δηαβηβάδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία 
ηεο Δπηηξνπήο. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ 
θαζνξίδεηαη νπνηνδήπνηε ζέµα αµνηβψλ θαη απνδεµηψζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 
θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απαζρνιεί ε   Δπηηξνπή. 
 
10. Με Καλνληζµφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ 
αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ θαζνξίδνληαη ηα ζέµαηα ηεο εζσηεξηθήο ηεο 
ιεηηνπξγίαο. Με ηνλ Καλνληζµφ απηφλ πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε, σο ηδηαίηεξεο 
ππεξεζηαθήο µνλάδαο ηεο Δπηηξνπήο, ηµήµαηνο   ειεγθηψλ. 
 
11. Η Δπηηξνπή µπνξεί λα αλαζέηεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή ηερληθνχο 
ζπµβνχινπο ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηµέλσλ ππνζέζεσλ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ  θαη ηνπ  θαηά πεξίπησζε αξµφδηνπ 
Τπνπξγνχ, µπνξνχλ λα απνζπψληαη ζηελ Δπηηξνπή ππάιιεινη ππνπξγείσλ ή 
λ.π.δ.δ. θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε. Η µηζζνδνζία ησλ 
απνζπψµελσλ βαξχλεη ηηο ππεξεζίεο απφ ηηο νπνίεο απνζπψληαη, ρσξίο λα 
απνθιείεηαη ε θαηαβνιή επηπιένλ αµνηβψλ, απνδεµηψζεσλ θ.ιπ. µε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2470/1997. Ο ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ζεσξείηαη 
ρξφλνο πξαγµαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε, γηα θάζε ζπλέπεηα. 
 
12. ε δίθεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, καδί κε ηνλ 
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εθπξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκπαξίζηαηαη αηειψο θαη κέινο ηεο 
Δπηηξνπήο πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ, νξηδφκελν εηδηθά απφ ηνλ 
Πξφεδξφ ηεο. 
 
 

Άξζξν 91 
Αξµνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ 

 
1. Η Δπηηξνπή, εθηφο απφ φζα εηδηθά νξίδνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
λφµνπ, έρεη ηηο εμήο αξµνδηφηεηεο:  
α) Διέγρεη ηηο Α.Α.Δ., θαζψο θαη θάζε ζρεηηδφµελν θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν µαδί 
ηνπο πξφζσπν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη 
ησλ ζε εθηέιεζή ηνπ εθδηδφµελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.  
β) ∆ηελεξγεί δηαρεηξηζηηθφ θαη ινγηζηηθφ έιεγρν ζηηο Α.Α.Δ. θαη εξεπλά γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ελ γέλεη νηθνλνµηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα πξνο ηνλ 
νηθείν επαγγειµαηηθφ ζχλδεζµν, ηνπο επαγγειµαηίεο θαη αµεηβφµελνπο αζιεηέο, 
ηνπο πξνπνλεηέο, ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σµαηείν θαη ηα γπµλαζηήξηα.  
γ) Διέγρεη ηνπο νηθείνπο επαγγειµαηηθνχο ζπλδέζµνπο, γηα ηα πνζά µε ηα νπνία 
επηρνξεγνχληαη.  
δ) Απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζε Α.Α.Δ. θαη ζε πξφζσπα θαζ' 
νηνλδήπνηε ηξφπν ζρεηηδφµελα µ' απηέο θαη δίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο δεµνζηφηεηα 
ζε απηέο.  
ε) Υνξεγεί ηηο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 
θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 
απηνχ.  
ζη) Καηαγγέιιεη ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφµνπ ζηηο 
αξµφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο.  
δ) Δπηβάιιεη ηα πξφζηηµα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
απηνχ.  
ε) Δθδίδεη νδεγίεο πξνο ην ζθνπφ εληαίαο εθαξµνγήο ησλ ξπζµίζεσλ ηνπ 
παξφληνο.  
ζ) Γλσµνδνηεί γηα θάζε ξχζµηζε πνπ αθνξά ζηα ζέµαηα µε ηα νπνία αζρνιείηαη, 
χζηεξα απφ εξψηεµα ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ  Τπνπξγνχ ή 
απφ αίηεµα ησλ νηθείσλ Οµνζπνλδηψλ ή επαγγειµαηηθψλ ζπλδέζµσλ.  
η) πληάζζεη ην Φεβξνπάξην θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο 
ηεο θαηά ην πξνεγνχµελν εµεξνινγηαθφ έηνο, ζηελ νπνία επηζεµαίλνληαη θαη νη 
ηπρφλ ελδεηθλπφµελεο λνµνζεηηθέο µεηαβνιέο. Η έθζεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνπξγφ Αλάπηπμεο. Η Δπηηξνπή µπνξεί λα δψζεη θαη άιινπ 
είδνπο δεµνζηφηεηα ζηελ έθζεζε. 
 
2. Η Δπηηξνπή δηελεξγεί ηαθηηθφ έιεγρν ηνλ Ινχλην θάζε έηνπο, θαζψο θαη έθηαθην 
χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ή απηεπάγγειηα ή µεηά 
απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφµελεο θαηά πεξίπησζε Α.Α.Δ.  
Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ µέιε ηεο Δπηηξνπήο ή ππαιιήινπο πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ή απνζπαζζεί ζ' απηήλ, εηδηθά πξνο ηνχην εληεηαιµέλνπο απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. Με απφθαζή ηεο, ε Δπηηξνπή µπνξεί λα αλαζέηεη 
απεπζείαο ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε αλαγλσξηζµέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή 
εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.  
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Δπίζεο ε Δπηηξνπή µπνξεί λα δεηεί ηε ζπλδξνµή νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθήο ή 
άιιεο αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη νθείιεη λα αλαθνηλψλεη ζηηο 
εθάζηνηε αξµφδηεο αξρέο ή ππεξεζίεο ή πεηζαξρηθά ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα 
νπνηνδήπνηε γεγνλφο δεµηνπξγεί ππφλνηεο γηα ηέιεζε παξάλνµσλ πξάμεσλ, ηδίσο 
ηνπ λ. 2331/1995.  
Η Δπηηξνπή µεηά απφ θάζε έιεγρν ζπληάζζεη έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, ζην ∆.. ηνπ νηθείνπ 
επαγγειµαηηθνχ ζπλδέζµνπ θαη ζε απηνχο ηνπο νπνίνπο αθνξά ν έιεγρνο.  
Η Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
πεξηιάβεη ζηελ έθζεζή ηεο ηηο θαηά ηελ θξίζε ηεο ελδεηθλπφµελεο ελέξγεηεο γηα 
ηπρφλ δηνηθεηηθέο, δηαρεηξηζηηθέο, πεηζαξρηθέο ή πνηληθέο επζχλεο ησλ 
ειεγρνµέλσλ. Οη πην πάλσ απνδέθηεο ηεο έθζεζεο έρνπλ ππνρξέσζε, µέζα ζε 
ηξηάληα (30) εµέξεο ην αξγφηεξν, λα ηε δηαβηβάζνπλ ζην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηνπ 
νηθείνπ επαγγειµαηηθνχ ζπλδέζµνπ  γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφµελσλ 
λφµηµσλ θπξψζεσλ.  
Ο θάζε είδνπο έιεγρνο ηεο Δπηηξνπήο δηελεξγείηαη θαη νινθιεξψλεηαη εληφο 
ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ αξµφδησλ πξνζψπσλ. Η 
θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ ή ε πιεµµειήο έθζεζε ζπληζηά 
ζπνπδαίν ιφγν αληηθαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, 
αλεμάξηεηα ηεο ηπρφλ  πεηζαξρηθήο ή άιιεο επζχλεο ηνπο.  
Σα πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν δηθαηνχληαη λα ιαµβάλνπλ γλψζε 
νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, ινγαξηαζµνχ, εγγξάθνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ θξίλνπλ 
απαξαίηεην.  
Η άξλεζε παξνρήο εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νηθείεο Οκνζπνλδίεο, ηνπο 
νηθείνπο επαγγειµαηηθνχο ζπλδέζµνπο θαη ηηο Α.Α.Δ. απνηειεί πεηζαξρηθφ 
παξάπησµα πνπ δηψθεηαη ζχµθσλα µε ηνπο νηθείνπο θαλνληζµνχο, ελψ γηα ηνπο 
αξµφδηνπο ππαιιήινπο θαη γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ 
επαγγειµαηηθψλ ζπλδέζµσλ ή ησλ Α.Α.Δ. θαη πνηληθφ, πνπ δηψθεηαη ζχµθσλα µε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Πέξαλ ησλ 
αλσηέξσ, ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν επηβάιιεη ζηελ ειεγρφµελε Α.Α.Δ. πνπ 
αξλείηαη λα παξάζρεη ζηνπο ειεγθηέο ηα αλαγθαία ζηνηρεία, ηελ πνηλή ηεο 
απνβνιήο απφ ην πξσηάζιεµα. 
 
3. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θάζε Α.Α.Δ. νθείιεη λα 
πξνζθνµίζεη ζηελ νηθεία δηνξγαλψηξηα αξρή, πηζηνπνηεηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πεξί 
ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφµν. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ.     
Η Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αξµνδηνηήησλ ηεο, δελ ρνξεγεί ην 
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο ζνβαξψλ ή θαζ’ ππνηξνπήλ  
παξαβάζεσλ ηνπ λφµνπ,  γηα  ιφγνπο  πνπ αθνξνχλ  ζην δεµφζην ζπµθέξνλ, 
θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο άξλεζεο παξνρήο ζηνηρείσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή.  
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ εθδίδεη 
πφξηζµα ειέγρνπ πιήξσο αηηηνινγεµέλν, ην νπνίν δηαβηβάδεη ζηελ νηθεία 
Οµνζπνλδία θαη ζηηο νηθείεο δηνξγαλψηξηεο αξρέο, ε νπνία πξνθαιεί ηνλ  
πεηζαξρηθφ έιεγρν ηεο ΑΑΔ πνπ ππέπεζε ζηελ παξάβαζε, ζχµθσλα µε ηνλ 
Πεηζαξρηθφ Κψδηθα πνπ πξνβιέπεη πνηλέο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο.  
Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην πεηζαξρηθφ δίθαην ηεο Οµνζπνλδίαο, 
πξέπεη λα είλαη εζαεί αλάινγεο µε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, 
επηθπιαζζνµέλσλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ησλ πξνβιεπνµέλσλ απφ ηνλ παξφληα 
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λφκν ρξεµαηηθψλ πνηλψλ θαη άιισλ θπξψζεσλ.  
Η ζπλδξνµή φξνπ πνπ πιήηηεη ην δεµφζην ζπµθέξνλ µλεµνλεχεηαη εηδηθά ζηελ 
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.  
Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε A.A.E. απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε εκπξφζεζκα θαη λνκφηππα ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ 
βεβαίσζεο εμφθιεζεο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηιψλ ηεο πξνο: α) ηνπο ηδηνθηήηεο 
ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε Γ.Γ.Α. ή Ο.Σ.Α., ηηο νπνίεο 
ρξεζηκνπνίεζαλ σο έδξα ζην παξειζφλ θαη φηαλ απηέο αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν 
δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 
φπσο ηζρχεη, β) ην Δζληθφ πκβνχιην Καηαπνιέκεζεο Νηφπηλγθ θαη γ) ην εξγαζηήξην 
ληφπηλγθ ηνπ Οιπκπηαθνχ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ. Σηο σο άλσ βεβαηψζεηο 
εθδίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο. Αλ δελ ηεξεζνχλ νη φξνη ηνπ δηαθαλνληζκνχ εθπίπηεη 
αλάινγα ε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 92 ηνπ παξφληνο, ρσξίο 
λ’ απαηηείηαη χπαξμε ηειεζίδηθεο απφθαζεο ή άιινπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, παξά κφλν 
ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηελ χπαξμε ηεο νθεηιήο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ησλ σο άλσ 
θνξέσλ. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο νθεηιήο απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο, πξνζθνκίδεηαη 
ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηεο Α.Α.Δ. πεξί κε νθεηιήο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 
 
4. Πέληε εµέξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε Α.Α.Δ. ππνβάιιεηαη ζηελ 
Δπηηξνπή, µε επζχλε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Α.Α.Δ., ν πίλαθαο ησλ 
µεηφρσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπµµεηάζρνπλ ζ' απηήλ, µε ηα ζηνηρεία ησλ ηπρφλ 
αληηπξνζψπσλ ηνπο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 28 ηνπ θ.λ. 2190/1920, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηνλ πίλαθα θαη ελεµεξψλεη ζρεηηθά ηελ 
αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δπίζεο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ Δπηηξνπή, µε επζχλε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Α.Α.Δ.:  
α) Σα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ ηεο πµβνπιίνπ πεξί ζπγθξφηεζεο 
απηνχ ζε ζψµα, παξαίηεζεο µέινπο, εθινγήο λένπ µέινπο ζε πιήξσζε θελσζείζαο 
ζέζεο, θαζψο θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ δηαρείξηζεο ή εθπξνζψπεζεο, εληφο 20 εµεξψλ 
απφ ηελ εµεξνµελία ηεο ζπλεδξίαζεο.  
β) Σα πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Α.Α.Δ., εληφο 20 εµεξψλ απφ ηελ 
εµεξνµελία ηεο πλέιεπζεο.  
γ) πµβάζεηο ζχλαςεο ή παξνρήο δαλείνπ, εληφο 5 εµεξψλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο.  
δ) πµβάζεηο µε ηηο νπνίεο αλαηίζεληαη δηθαηψµαηα δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε 
ηξίηνπο, θαζψο θαη ζπµβάζεηο πξφζιεςεο ζπµβνχισλ ή παξνρήο ζπµβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ θάζε είδνπο, εληφο 5 εµεξψλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο.  
ε) Κάζε είδνπο ζπµβάζεηο πνπ ε Α.Α.Δ. ζπλάπηεη µε ηα ηδξπηηθά Αζιεηηθά 
σµαηεία, ρνξεγνχο, δηαθεµηζηηθέο εηαηξείεο ή γηα άιια ζπλαθή ζέµαηα, θαζψο θαη 
ηηο ζπµβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ παξφληνο, εληφο 5 εµεξψλ απφ ηε 
ζχλαςή ηνπο.  
ζη) Σηο ζπµβάζεηο µε αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο, εληφο 5 εµεξψλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο.  
δ) Καηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο ζην ηέινο θάζε εµεξνινγηαθνχ 
µήλα.  
 

5. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε Δπηηξνπή, πέξαλ ησλ φζσλ 
πξνβιέπνληαη ξεηά ζηνλ παξφληα λφµν, δηθαηνχηαη λα δεηεί θαη λα ιαµβάλεη 
νπνηνδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο άιιν ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 
∆ηθαηνχηαη επίζεο ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο µεηαβίβαζεο 
µεηνρψλ, ζπµµεηνρήο ζε αχμεζε µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, παξνρήο δαλείσλ θαη ελ 
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γέλεη ρξεµαηηθψλ θαηαβνιψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, λα δηεξεπλά ηελ πξνέιεπζε 
θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ 
δηθαηνινγείηαη επαξθψο ε πξνέιεπζή ηνπο, λα µελ ρνξεγεί ή λα αλαθαιεί ηηο 
πξνβιεπφµελεο ζηνλ παξφληα λφµν άδεηεο, εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ή λα 
επηβάιιεη σο θχξσζε ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο φισλ ησλ δηθαησµάησλ µεηφρσλ, 
θαζψο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ή δηνηθεηηθψλ εμνπζηψλ νξγάλσλ Α.Α.Δ., αλεμάξηεηα 
απφ ηελ επέιεπζε άιισλ ζπλεπεηψλ ζχµθσλα µε ην λφµν.  
 

6. ε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα 
λφµν, ε Δπηηξνπή, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ άιιεο ζπλέπεηεο, επηβάιιεη ζηνπο 
παξαβάηεο (ΑΑΔ, Οκνζπνλδίεο, επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο) πξφζηηµν απφ 
ρίιηα (1.000) έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ, αλάινγα µε ηε βαξχηεηα ηεο 
παξάβαζεο. Σν πξφζηηµν επηβάιιεηαη πάληνηε µεηά απφ αθξφαζε ηνπ ππεπζχλνπ. 
Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίµνπ επηδίδνληαη ζηνλ παξαβάηε θαη ζπληζηνχλ 
εθηειεζηφ ηίηιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπληάζζνληαη απφ ηε βεβαηνχζα Αξρή νη ηίηινη 
είζπξαμεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.∆. 16/1989, πνπ απνζηέιινληαη 
ζηηο ∆.Ο.Τ. γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο 
∆εµνζίσλ Δζφδσλ. Σα παξαπάλσ πνζά ησλ  πξνζηίµσλ  µπνξνχλ λα 
αλαπξνζαξµφδνληαη µε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ µεηά 
απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο.  
 

7. ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ, ε Δπηηξνπή, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
επηβνιή ή µε πξνζηίµνπ, µπνξεί λα ηάζζεη ζχληνµε πξνζεζµία γηα ηελ άξζε ηεο 
παξάβαζεο ηδίσο φηαλ ε παξάβαζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αµέιεηαο ή είλαη εληειψο 
ειαθξά. 
 
8. Οη επηδφζεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο γίλνληαη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο µε θξνληίδα ηεο Γ.Γ.Α., ηζρχνπλ δε θαη γη' απηέο φζα ηζρχνπλ 
γεληθά γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ∆εµνζίνπ. 
 
9. Όιεο νη απνθάζεηο, εθζέζεηο θαη ινηπέο πξάμεηο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη 
ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
 
10. ∆ηθαίσµα γλψζεο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ πάληνηε, πέξαλ φζσλ 
έρνπλ άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ, µεηά απφ αίηεζή ηνπο, νη νηθείεο Οµνζπνλδίεο, νη 
επαγγειµαηηθνί ζχλδεζµνη, ηα ηδξπηηθά Αζιεηηθά σµαηεία, θαζψο θαη  νη 
παλειιήληνη ζχλδεζµνη αµεηβφµελσλ αζιεηψλ, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί 
ιφγνη, ηνπο νπνίνπο πξέπεη ζπγθεθξηµέλα λα αλαθέξεη ε Δπηηξνπή ζηελ 
απνξξηπηηθή ηεο αίηεζεο απφθαζή ηεο. 
 
11. Κάζε δεµφζηα Αξρή παξέρεη ηε ζπλδξνµή ηεο ζηελ Δπηηξνπή θαη ηδίσο ζηνπο 
ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ 

ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

Άξζξν 92 
Γηαρεηξηζηηθέο ππνρξεψζεηο Α.Α.Δ.  
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1. Οη Α.Α.Δ. νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή  Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, 
ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, εθηφο εάλ 
κφιηο έρνπλ ζπζηαζεί ή πξνέξρνληαη απφ άλνδν ζε αλψηεξε θαηεγνξία, ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο λέαο  αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ηζνζθειηζκέλν 
θαη ζεσξεκέλν απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ  ειεγθηή ινγηζηή.   
Μαδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή 
ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, χςνπο ίζνπ κε ην πέληε (5%) ηνπ 
ζπλφινπ ησλ  πξνυπνινγηδφκελσλ εμφδσλ ή εζφδσλ, φπνηνπ είλαη κεγαιχηεξν, θαη 
θαηψηαην φξην ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ γηα ην πνδφζθαηξν, δέθα (10%) θαη 
θαηψηαην φξην ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ γηα ηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη πέληε 
(5%) γηα ηελ πεηνζθαίξηζε, ιήμεσο ηεο ηζρχνο ηεο έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο 
αγσληζηηθήο  πεξηφδνπ. 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε  
λέα αγσληζηηθή πεξίνδν.  
Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αθνξά ζηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο  
Α.Α.Δ., πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θαηαπίπηεη  ππέξ 
απαηηήζεσλ θαηά ζεηξά αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ ή άιισλ ηξίησλ πνπ πξνθχπηνπλ  απφ 
ηειεζίδηθεο απoθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ    
153 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή άιινπο εθηειεζηνχο ηίηινπο, κε απφθαζε  ηεο Δπηηξνπήο 
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ. Με ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ 
Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα νξίδεηαη ε κεξηθή  ή νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξαβίαζεο. Aλακφξθσζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε, είλαη δε  ππνρξεσηηθή εάλ ηα έμνδα πνπ 
πξνθχπηoπv κεηά απφ θάζε κεηαγξαθηθή πεξίνδν  ππεξβαίλνπλ ηα αξρηθψο 
πξνυπνινγηζζέληα. ηελ πεξίπησζε απηή νη Α.Α.Δ.  νθείινπλ λα ππνβάινπλ ακέζσο, 
εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ηνλ αλακνξθσκέλν πξνυπνινγηζκφ ζηελ 
Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ καδί κε  ζπκπιεξσκαηηθή εγγπεηηθή 
επηζηνιή, χςνπο ίζνπ κε ην 10% ηεο αχμεζεο ησλ  πξνυπνινγηζζέλησλ εμφδσλ. ε 
θάζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηάπησζεο  εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εάλ απηφ 
ζπκβεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο  πεξηφδνπ, ε Α.Α.Δ. ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο  λέα ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή, 
δηαθνξεηηθφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ παξφληνο λφκνπ 
αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.   
 
2. Οη Α.Α.Δ. ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο  πεξηφδνπ λα έρνπλ 
εμνθιήζεη φιεο ηηο ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο  νθεηιέο ηνπο πξνο ηηο νηθείεο 
Οκνζπνλδίεο, ηνπο ππεξθείκελνπο ζπλδέζκνπο,  ηνπο αζιεηέο ηνπο πνπ απαζρνινχλ 
ή έρνπλ απαζρoιήζεη, ηνπο πξνπνλεηέο, ην  ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ σκαηείν θαη ηα 
γπκλαζηήξηα, νη νπνίεο έρνπλ  επηδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή 
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ παξφληνο.   
 
3. Οη Α.Α.Δ. ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ  Αζιεηηζκνχ, ζην ηέινο 
θάζε ηξηκήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο,  αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ πάζεο 
θχζεσο εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά  ην ακέζσο πξνεγνχκελν 
δηάζηεκα. ηνλ Πίλαθα απηφλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη  ζπγθεθξηκέλσο νη πεγέο 
εζφδσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Δηδηθά νη 
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηαθηηθέο θαη  έθηαθηεο παξνρέο πξνο ηνπο αζιεηέο 
αλαιχνληαη θαη νλνκαζηηθφ θαηά αζιεηή.    
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4. Η παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ζπλεπάγεηαη ηελ  
αθαίξεζε ησλ βαζκψλ κηαο (1) λίθεο γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο θαη γηα φζν  
ρξφλν δηαξθεί ε παξάβαζε.    
 
 

      Άξζξν 93 
Γλσζηνπνίεζε ρξεκαηηθψλ θαηαβνιψλ 

 
1. Οη Α.Α.Δ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή 
Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ ηα θάζε είδνπο ρξεµαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη 
ζε απηά µε νπνηαδήπνηε µνξθή (πξνζσξηλή ηαµεηαθή δηεπθφιπλζε, άηνθν δάλεην 
θ.ιπ.) απφ µέιε ηεο δηνίθεζήο ηνπο ή µέηνρν ή νπνηνλδήπνηε ηξίην.  
 
2. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη εγγξάθσο µέζα ζε δεθαπέληε (15) εµέξεο απφ ηελ 
είζπξαμε ηνπ πνζνχ θαη πεξηιαµβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ απφθαζε ηνπ 
θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηνπο αξµφδηνπ νξγάλνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο ρξεµαηηθήο 
θαηαβνιήο, β) ην είδνο, ην χςνο, ην ζθνπφ θαη ηνλ ηπρφλ ρξφλν εμφθιεζεο ηνπ 
πνζνχ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν ην θαηέβαιε. 
 
3. Αλ δελ γλσζηνπνηεζνχλ ηα πξναλαθεξφµελα ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ, επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ε Α.Δ.Δ. θαη 
ηα µέιε ηεο δηνίθεζήο ηεο. 
 
4. Σν ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε µηα Α.Α.Δ. απφ µέιε ηεο 
δηνίθεζεο ή µεηφρνπο απηήο ιφγσ δαλείνπ ή σο ηαµεηαθή δηεπθφιπλζε 
απαγνξεχεηαη λα μεπεξλνχλ ην 20% ηνπ µεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Πνζά πνπ 
θαηαβάιινληαη έλαληη µειινληηθήο απμήζεσο ηνπ µεηνρηθνχ ηεο  θεθαιαίνπ 
µπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ απηφ, απαγνξεχεηαη φµσο λα επηζηξαθνχλ 
ζηνπο θαηαβάιινληεο. 
 
 

Άξζξν 94 
πλέπεηεο γηα ηε ζπµµεηνρή ζηε δηνίθεζε Α.Α.Δ. πξνζψπσλ πνπ 

θεξχρζεθαλ έθπησηα ηνπ αμηψµαηφο ηνπο 
 

ηηο Α.Α.Δ. πνπ αλέρνληαη ηε ζπµµεηνρή ζηα φξγαλα δηνίθεζήο ηνπο πξνζψπσλ 
πνπ ήηαλ µέιε νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη θεξχρζεθαλ έθπησηα ηνπ αμηψµαηφο ηνπο 
µε ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, επηβάιιεηαη πνηλή 
αθαίξεζεο ησλ βαζµψλ µηαο λίθεο γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήµαηνο θαη γηα φζν 
ρξφλν δηαξθεί ε παξάιεηςε. 
 

 
Άξζξν 95 

Σήξεζε εηδηθψλ ινγαξηαζµψλ απφ Α.Α.Δ.  
 

1. Οη Α.Α.Δ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ζε αλαγλσξηζµέλε θαη λφµηµα 
ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, ινγαξηαζµφ θίλεζεο, µέζσ ηνπ νπνίνπ, µε 
ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, δηελεξγνχληαη θαη' 
απνθιεηζηηθφηεηα νη θαηαβνιέο ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπο. 
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2. Οη Α.Α.Δ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ 
παξαπάλσ ινγαξηαζµνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη θάζε άιιν 
ζρεηηθφ ζηνηρείν ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ θαη ζηε Γ.Γ.Α., 
φηαλ απηά δεηεζνχλ. 

 
3. Η άξλεζε ρνξήγεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ 
ζπλεπάγεηαη, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε άξλεζε απηή, ηελ επηβνιή πξνζηίµνπ απφ 
15.000 επξψ έσο 30.000 ρηιηάδεο επξψ γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήµαηνο. 

 
4. Η πιεξσµή ησλ εμφδσλ δηελεξγείηαη µε επηηαγή. Δπηηξέπεηαη ε ηήξεζε 
ινγαξηαζµνχ εθηφο Σξαπέδεο µε αλψηαην φξην ην πνζφ ησλ 15.000 επξψ ζε 
µεληαία βάζε. Απφ ην ινγαξηαζµφ απηφλ αληηµεησπίδνληαη πιεξσµέο µφλν γηα 
δαπάλεο ηξέρνπζαο  θχζεσο. 
 

 
Άξζξν 96 

Δπηβνιή πνηλψλ  
 
Οη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 92 παξάγξαθνο 4, 94 θαη 
95 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο λφµνπ επηβάιινληαη απφ ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ 
φξγαλν, ην νπνίν επηιαµβάλεηαη, χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ 
παξφληνο. 
 

 
Άξζξν 97 

Κσιχµαηα - Πεξηνξηζµνί µειψλ δηνίθεζεο Α.Α.Δ.  
 

1. Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θσιχµαηα ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ ηε ζέζε ηνπ σο νξγάλνπ 
δηνίθεζεο Α.Α.Δ. Η έθπησζε απηή δηαπηζηψλεηαη µε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 
δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, χζηεξα απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ. 
 
2. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο λφµνπ εθαξµφδεηαη 
θαη γηα ηα πξφζσπα πνπ είλαη µέιε δηνίθεζεο ή κέηνρνη Α.Α.Δ. µε ζπλνιηθφ 
πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ µεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ζπµµεηνρήο αλήθεη ζε λνµηθφ πξφζσπν 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξεία, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο 
θαηάζηαζεο βαξχλεη ηα µέιε θαη ηνπο δηνηθεηέο ηνπο. ε φιεο ηηο σο άλσ 
πεξηπηψζεηο ε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππνβάιιεηαη απαξαηηήησο θαη 
ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ, ε νπνία έρεη ζηελ πξνθεηµέλε 
πεξίπησζε φιεο ηηο ζρεηηθέο ειεγθηηθέο αξµνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο αζθεί 
απνθιεηζηηθά δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. 
 
3. Οη Α.Α.Δ. µέζα ζε δέθα (10) εµέξεο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ησλ 
µειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο, ππνβάινπλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 θάζε µέινπο ηεο 
δηνίθεζήο ηνπο, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο 
θαλέλα θψιπµα απφ ηα αλαθεξφµελα ζηνλ παξφληα λφµν, γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπο 
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ζηε δηνίθεζε ηεο Α.Α.Δ. θαη µέζα ζε έλα (1) µήλα ππνβάινπλ αληίγξαθν ηνπ 
πνηληθνχ ηνπο µεηξψνπ. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε 
αληηθαηάζηαζεο ησλ µειψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Α.Α.Δ. ελψ ηζρχεη θαη αλαθνξηθά 
µε πξφζσπα ηα νπνία µε απφθαζε ή µε ηελ αλνρή ησλ αλσηέξσ θνξέσλ  ή µε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν αζθνχλ νπνηαδήπνηε αξµνδηφηεηα ή έξγν πνπ 
ζρεηίδεηαη µε ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε ή ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ 
ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε έλλνµεο ζρέζεο ή δεµφζηαο εθδήισζεο, έζησ θαη εάλ 
απηή αζθείηαη άηππα ή πεξηζηαζηαθά. 
 
4. Αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 91 ηνπ παξφληνο, ε 
µε ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ, ζχµθσλα µε ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, ηεο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ή 
ηνπ αληηγξάθνπ πνηληθνχ µεηξψνπ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απηνδίθαηε έθπησζε απφ 
ην νηθείν δηνηθεηηθφ αμίσµα ή ζέζε θαη ηελ απνζηέξεζε ησλ νηθείσλ εμνπζηψλ. Η 
έθπησζε δηαπηζηψλεηαη ή ε απνζηέξεζε επηβάιιεηαη, µε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 
δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, χζηεξα απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ 
Αζιεηηζµνχ. 
 
5. Δάλ ε Α.Α.Δ. δελ ζπµµνξθσζεί ζηελ πην πάλσ απφθαζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ   
νξγάλνπ µέζα ζε πξνζεζµία δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ε νηθεία 
νµάδα απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεµα µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ 
νξγάλνπ. 
 
 

Άξζξν 98 
Ζιεθηξνληθή αλαµεηάδνζε θαη δηαλνµή αγψλσλ 

 
1. Κάζε Αζιεηηθφ σµαηείν ή Α.Α.Δ. έρεη ην δηθαίσµα λα επηηξέπεη έλαληη 
αµνηβήο:  
α) Σε ξαδηνθσληθή ή ηειενπηηθή µεηάδνζε ή ηελ αλαµεηάδνζε, µε νπνηαδήπνηε 
ηερληθή µέζνδν ή µέζν, αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη 
ζχµθσλα µε ηνπο νηθείνπο θαλνληζµνχο γεπεδνχρνο.  
β) Σελ εγγξαθή ή ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θαηά ηελ πεξίπησζε α' αζιεηηθψλ 
δηνξγαλψζεσλ ή ζηηγµηφηππσλ απηψλ, µε θάζε µέζν θαη γηα νπνηνλδήπνηε πιηθφ 
θνξέα.  
γ)Σε ζέζε ζε θπθινθνξία ηνπ πιηθνχ ηεο αλαπαξαγσγήο θαηά ηελ πεξίπησζε β' 
µε µεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο, µε εθµίζζσζε ή µε δεµφζην δαλεηζµφ.  
Οη εηδηθά αλαγλσξηζµέλεο αζιεηηθέο Οµνζπνλδίεο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψµαηα 
φζνλ αθνξά ηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ησλ εζληθψλ νµάδσλ θαη ησλ αγψλσλ 
θππέιινπ Διιάδνο.  
 
2. Κάζε γεπεδνχρν Αζιεηηθφ σµαηείν, γεπεδνχρνο Α.Α.Δ ή αζιεηηθή 
Οµνζπνλδία γηα αγψλεο εζληθψλ νµάδσλ θαη θππέιινπ Διιάδνο δηθαηνχηαη λα 
ζπλάπηεη ζπµβάζεηο παξαρψξεζεο, µε ηειενπηηθνχο ή ξαδηνθσληθνχο ζηαζµνχο, 
απνθιεηζηηθψλ ή µε αδεηψλ εθµεηάιιεπζεο ησλ δηθαησµάησλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξ. 1 ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ. Απαγνξεχεηαη ε µεηαβίβαζε ζε ηξίηνπο, 
θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα, ησλ δηθαησµάησλ πνπ απνθηήζεθαλ µε απνθιεηζηηθή 
άδεηα εθµεηάιιεπζεο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ σµαηείνπ, ηεο Α.Α.Δ 
ή ηεο Οµνζπνλδίαο. Οη ζπµβάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ δεζµεχνπλ ην θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζµνχο θηινμελνχµελν 



 133 

σµαηείν ή Α.Α.Δ.  
 
3. Ο ξαδηνθσληθφο ή ηειενπηηθφο ζηαζµφο πνπ απνθηάεη δηθαηψµαηα 
απνθιεηζηηθήο µεηάδνζεο ή αλαµεηάδνζεο ζχµθσλα µε ηηο πξνεγνχµελεο 
παξαγξάθνπο, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφµελν 
ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ ζηαζµφ πνπ ιεηηνπξγεί λφµηµα ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2328/1995 θαη ηνπ λ. 2664/1998, φπσο ηζρχνπλ απηνί θάζε θνξά, 
µαγλεηνζθνπεµέλα ή µαγλεηνθσλεµέλα ζηηγµηφηππα, θαη' επηινγή ηνπ 
αηηνχληνο, δηάξθεηαο µέρξη ηξηψλ ιεπηψλ ζπλνιηθά, γηα λα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζηα 
δειηία εηδήζεσλ. Η αλαµεηάδνζε ησλ ζηηγµηφηππσλ απηψλ πεξηνξίδεηαη γηα 
θάζε εµέξα δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε ηξεηο µεηαδφζεηο ησλ ηξηψλ ιεπηψλ ε 
θαζεµία επί ηνπ ζπλνιηθνχ εµεξήζηνπ πξνγξάµµαηνο, µεηαμχ ησλ νπνίσλ 
µεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ µηαο ψξαο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο 
ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ, ην Δζληθφ πµβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο µπνξεί λα 
επηβάιεη, εθηφο απφ ηηο πξνβιεπφµελεο ζηελ νηθεία λνµνζεζία δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο, ηελ θχξσζε ηνπ απνθιεηζµνχ απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο 
αλαµεηάδνζεο ζηηγµηφηππσλ γηα ηελ επφµελε εµέξα δηεμαγσγήο αγψλσλ, 
εθαξµνδφµελεο αλαιφγσο θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 
2644/1998. 

 
4. Οη γεπεδνχρνη (Α.Α.Δ. ή σµαηεία) δηθαηνχληαη λα µεηαβηβάδνπλ µε εηδηθή 
έγγξαθε άδεηα ζηηο Δλψζεηο, ζηνπο επαγγειµαηηθνχο ζπλδέζµνπο ή ζηηο 
Οµνζπνλδίεο πνπ αλήθνπλ ηε δηαρείξηζε µέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δηθαησµάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηνξγαλψλνπλ 
θαηά πεξίπησζε ην πξσηάζιεµα. Η δηάξθεηα ησλ αδεηψλ απηψλ δελ επηηξέπεηαη 
λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε. Αλ µεηαβηβαζζεί ε πην πάλσ άδεηα, ζε 
επαγγειµαηηθφ ζχλδεζµν ή νµνζπνλδία, νη θνξείο απηνί δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπλάπηνπλ ζπµβάζεηο δηαρείξηζεο ησλ δηθαησµάησλ µε δηάξθεηα µεγαιχηεξε ησλ 
ηεζζάξσλ (4) εηψλ. 
 
5. Η άδεηα µεηάδνζεο αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ εζληθψλ νµάδσλ πξνηείλεηαη απφ 
ηηο νηθείεο Οµνζπνλδίεο  θαηά  πξνηεξαηφηεηα  ζε  ηειενπηηθνχο  ζηαζµνχο  
παλειιήληαο  εµβέιεηαο  ειεχζεξεο ιήςεο. Αλ ε πξφηαζε ηεο νηθείαο 
Οµνζπνλδίαο δελ γίλεη απνδεθηή απφ θαλέλα ηδησηηθφ ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ 
ζηαζµφ παλειιήληαο εµβέιεηαο, ειεχζεξεο ή µε ιήςεο, ε Διιεληθή Ραδηνθσλία 
θαη Σειεφξαζε Α.Δ. ππνρξενχηαη λα µεηαδψζεη ηνλ αγψλα, θαηαβάιινληαο ζηελ 
Οµνζπνλδία ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%)  ησλ  εζφδσλ  ηεο   απφ  ηε  µεηάδνζε   
ησλ  δηαθεµηζηηθψλ  µελπµάησλ  πνπ µεηαδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, 
ησλ εµηρξφλσλ, θαζψο θαη ησλ πέληε πξψησλ ιεπηψλ ηεο ψξαο (5') πνπ 
πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο θαη αθνινπζνχλ ηε ιήμε ηνπ αγψλα. 
 
6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεµέξσζεο, 
Πνιηηηζµνχ θαη ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ, µέζα ζην πξψην 
δεθαπελζήµεξν ηνπ Απγνχζηνπ θάζε έηνπο θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο δηεζλψλ, 
εζληθψλ ή ηνπηθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ µείδνλνο ζεµαζίαο γηα ηελ ειιεληθή 
θνηλσλία. Γηα ηηο εθδειψζεηο απηέο εμαζθαιίδεηαη ζην θνηλφ ε δπλαηφηεηα 
παξαθνινχζεζήο ηνπο απφ ηειενπηηθνχο ζηαζµνχο ειεχζεξεο ιήςεο µέζσ νιηθήο 
ή µεξηθήο δσληαλήο θάιπςεο ή νιηθήο ή µεξηθήο αλαµεηάδνζεο. 
 
7. Απφ ηηο αµνηβέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο 
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άξζξνπ ηηο νπνίεο ιαµβάλνπλ αζιεηηθά πνδνζθαηξηθά σµαηεία ή Πνδνζθαηξηθέο 
Αλψλπµεο Δηαηξείεο απφ ηελ εθµεηάιιεπζε ησλ πξναλαθεξφµελσλ δηθαησµάησλ, 
ε Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οµνζπνλδία (ΔΠΟ) ιαµβάλεη πνζνζηφ πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) θαη ν επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο ηνπ πνδνζθαίξνπ, αλ πξφθεηηαη γηα 
αµνηβέο Π.Α.Δ., ιαµβάλεη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%). Απφ ηηο αληίζηνηρεο µε 
ηηο αλσηέξσ αµνηβέο πνπ ιαµβάλνπλ Αζιεηηθά σµαηεία θαιαζνζθαίξηζεο ή 
Καιαζνζθαηξηθέο Αλψλπµεο Δηαηξείεο, ε Διιεληθή Οµνζπνλδία 
Καιαζνζθαίξηζεο (ΔΟΚ) ιαµβάλεη πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) θαη ν 
επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο θαιαζνζθαίξηζεο, αλ πξφθεηηαη γηα αµνηβέο Κ.Α.Δ. 
ησλ  νπνίσλ νη νµάδεο ζπµµεηέρνπλ ζηελ Α1 θαηεγνξία θαιαζνζθαίξηζεο 
ιαµβάλεη πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%). Οκνίσο, απφ ηηο αληίζηνηρεο µε ηηο 
αλσηέξσ αµνηβέο πνπ ιαµβάλνπλ Αζιεηηθά σµαηεία Πεηνζθαίξηζεο ή 
Αλψλπµεο Δηαηξείεο Πεηνζθαίξηζεο, ε Διιεληθή Οµνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο 
(ΔΟΠΔ) ιαµβάλεη πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) θαη ν επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο 
πεηνζθαίξηζεο αλ πξφθεηηαη γηα αµνηβέο ησλ  νπνίσλ νη νµάδεο ζπµµεηέρνπλ 
ζηελ Α1 θαηεγνξία πεηνζθαίξηζεο, ιαµβάλεη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Σα 
πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαηαβάιινληαη απφ ην 
ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ ζηαζµφ απεπζείαο ζηνπο ινηπνχο δηθαηνχρνπο 
ηαπηφρξνλα µε ηηο θαηαβνιέο πξνο ηα σµαηεία ή ηηο Α.Α.Δ., θαη ζε αληηζηνηρία 
µε θαζεµία απφ ηηο θαηαβνιέο. ε πεξίπησζε µε θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπνµέλσλ 
ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ε νηθεία δηνξγαλψηξηα αξρή µπνξεί λα απαγνξεχζεη 
ηελ είζνδν ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ ππφρξενπ ηειενπηηθνχ ή ξαδηνθσληθνχ ζηαζµνχ 
ζηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ. Όιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ άξζξν δηελεξγνχληαη ζε θαζέλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ δηθαηνχρνπο 
απνθιεηζηηθά µέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζµψλ µε εληνιέο πιεξσµήο ή δίγξαµµεο 
επηηαγέο. Κάζε είδνπο αληέγγξαθα είλαη απνιχησο άθπξα. 
 
 

Άξζξν 99 
Δπζχλεο δηνηθνχλησλ αζιεηηθά λνµηθά πξφζσπα 

 
1. Σα πξφζσπα, πνπ είλαη δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο ή δηεπζχλνληεο ζχµβνπινη 
θαη εθθαζαξηζηέο ησλ Αζιεηηθψλ Αλσλχµσλ Δηαηξεηψλ ή ησλ ηµεµάησλ 
αµεηβνµέλσλ αζιεηψλ ησλ Αζιεηηθψλ σµαηείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
ιεηηνπξγία θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ή ησλ ζπλεηαηξηζµψλ απηψλ ή 
ησλ αζιεηηθψλ επαγγειµαηηθψλ ζπλδέζκσλ ή ησλ αζιεηηθψλ Οµνζπνλδηψλ 
πνπ θαιιηεξγνχλ άζιεµα γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη δηεμαγσγή επαγγεικαηηθνχ 
πξσηαζιήκαηνο, θαηά ην ρξφλν δηάιπζεο ή ζπγρψλεπζεο ή δηαρσξηζµνχ ηνπο 
ζε λέα λνµηθά πξφζσπα, επζχλνληαη πξνζσπηθψο θαη αιιειεγγχσο γηα ηελ 
πιεξσµή ησλ θφξσλ, πνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο νθείινληαη απφ ηα σο 
άλσ αζιεηηθά λνµηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ησλ θφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη, 
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζεο ηνπο. Σα σο άλσ πξφζσπα έρνπλ δηθαίσµα 
αλαγσγήο θαηά ησλ πξνζψπσλ πνπ δηεηέιεζαλ αληίζηνηρα δηεπζπληέο, 
δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχµβνπινη θαη εθθαζαξηζηέο ηνπ λνµηθνχ 
πξνζψπνπ, σο πξνο ηνπο θφξνπο πνπ αθνξνχλ ζε ρξήζεηο πξνγελέζηεξεο, 
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζεο ηνπο. 

 
2. ηα σο άλσ λνµηθά πξφζσπα φηαλ ζπγρσλεχνληαη ή δηαρσξίδνληαη, 
επζχλεηαη αιιειεγγχσο, µαδί µε ηα πην πάλσ πξφζσπα, γηα ηελ πιεξσµή ησλ 
θαηά ηε πξνεγνχµελε παξάγξαθν νθεηιφµελσλ θφξσλ ηνπ δηαιπφµελνπ ή 
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δηαρσξηδνµέλνπ λνµηθνχ πξνζψπνπ θαη εθείλν, πνπ ην απoξξφθεζε ή ην λέν 
λνµηθφ πξφζσπν, πνπ ζπζηήζεθε, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζεο ηνπο. 
 
3. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επζχλνληαη 
πξνζσπηθψο θαη αιιειεγγχσο, γηα ηνπο παξαθξαηνχµελνπο θαη 
επηξξηπηφµελνπο θφξνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνµηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπνχλ σο εμήο: 
α) Αλ έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ, φια ηα πξφζσπα, πνπ είραλ µηα απφ ηηο 
σο άλσ ηδηφηεηεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο απφδνζεο ηνπ θφξνπ θαη µεηά. 
β) Αλ δελ έρεη γίλεη ε παξαθξάηεζε θφξνπ, φια ηα πξφζσπα, πνπ είραλ µηα απφ 
ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο, θαηά ην ρξφλν, πνπ ππήξρε ε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο 
ηνπ θφξνπ. 
 
4. Οη Πξφεδξνη ησλ ∆.., δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχµβνπινη θαη 
εθθαζαξηζηέο Α.Α.Δ. ή σµαηείσλ, πνπ ζπµµεηέρνπλ ή ζπκκεηείραλ ζηα 
επαγγειµαηηθά πξσηαζιήµαηα, επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ µε 
ην αληίζηνηρν λνµηθφ πξφζσπν γηα ηα ρξέε πνπ απηφ δεµηνπξγεί θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεµα ηεο ζεηείαο ηνπο. 
 
5. Καηά ησλ µειψλ ησλ πξνζσξηλψλ ∆ηνηθήζεσλ ησλ Α.Α.Δ. ή ησλ σµαηείσλ 
πνπ δηνξίδνληαη απφ ην αξµφδην δηθαζηήξην ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 69 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ νηθείνπ 
Αζιεηηθνχ σµαηείνπ ή µέινπο απηνχ δελ µπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηα δπζµελή 
µέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2523/1997, φπσο 
απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ, φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ πνπ γελλήζεθαλ απφ πξάμεηο πξνεγνχµελσλ 
δηνηθήζεσλ, έζησ θαη αλ απηά βεβαηψζεθαλ ή θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζµα θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο. Πξφεδξνη ∆.., δηεπζπληέο, 
δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχµβνπινη ησλ πξνζσξηλψλ δηνηθήζεσλ επζχλνληαη 
µε ηελ αηνµηθή ηνπο πεξηνπζία µφλν γηα ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
λνµηθνχ πξνζψπνπ πνπ δεµηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 
 
 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ∆'    

ΥΔΔΗ ΑΘΛΖΣΩΝ ΜΔ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 
 

Άξζξν 100 
Αζιεηήο µε αµνηβή - Δπαγγειµαηίαο αζιεηήο 

 
1. Αζιεηήο µε αµνηβή είλαη εθείλνο πνπ ζπλδέεηαη µε Αζιεηηθφ σµαηείν µε 
ζχµβαζε εμαξηεµέλεο εξγαζίαο γηα παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 
2. Δπαγγειµαηίαο αζιεηήο είλαη εθείλνο πνπ ζπλδέεηαη µε Α.Α.Δ. µε ζχµβαζε 
εμαξηεµέλεο εξγαζίαο γηα παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 
3. Η πην πάλσ ζχµβαζε εξγαζίαο αζιεηή µε αµνηβή ή επαγγειµαηία αζιεηή            
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνµνζεζίαο θαη ηνπ λφµνπ απηνχ. 

 
4. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ησλ 
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αλαθεξνµέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αζιεηψλ, θαηά 
άζιεκα, θαζηεξψλεηαη σο έζνδφ ηνπο επηρνξήγεζε απφ ηε Γ.Γ.Α. ζε εηήζηα 
βάζε, θαη' αλάινγε εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 
αζιεηηθέο Οµνζπνλδίεο. 
 

 
Άξζξν 101 

Αµνηβέο ησλ επαγγειµαηηψλ θαη αµεηβνµέλσλ αζιεηψλ - Όξηα απηψλ 
 
1. Οη θάζε είδνπο αµνηβέο ησλ επαγγειµαηηψλ θαη ησλ αµεηβνµέλσλ αζιεηψλ 
(ζε ρξήµα ή ζε είδνο) θαζνξίδνληαη ειεχζεξα µε ην ζπµβφιαην, πνπ ππνγξάθεηαη 
µεηαμχ απηψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο Δηαηξείαο ή Αζιεηηθνχ σµαηείνπ. Με ην ίδην 
ή φµνην ζπµβφιαην θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ σο άλσ 
αµνηβψλ, ζχµθσλα µε ηα φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζµφ ηνπ 
άξζξνπ 102 ηνπ παξφληνο. Δηδηθά νη ηπρφλ αµνηβέο ζε είδνο απνηηµψληαη ζε 
ρξήµα, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπµβφιαην. 

 
2. Σα ρξεµαηηθά πνζά πνπ ζπµθσλνχληαη µεηαμχ Α.Α.Δ. θαη αζιεηή, ππέξ ηνπ 
ηειεπηαίνπ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµβνιαίνπ θαηαβάιινληαη, εθφζνλ δελ 
ππάξρεη επλντθφηεξε γηα ηνλ αζιεηή ξχζµηζε, σο εμήο: ην έλα ηξίην (1/3) 
αµέζσο µε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµβνιαίνπ θαη ηα ππφινηπα δχν ηξίηα (2/3) ζε 
ηζφπνζεο δφζεηο θαηαλεµφµελεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ. Οη πάζεο θχζεσο 
θαηαβνιέο πξνο ηνπο αζιεηέο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά µέζσ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζµψλ µε εληνιέο πιεξσµήο ή δίγξαµµεο επηηαγέο. 

 
3. Οπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε γξαπηή ζπµθσλία µεηαμχ Δηαηξείαο ή Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ θαη αζιεηή ε νπνία ζπλάπηεηαη, πέξα απφ ην ζπµβφιαην, ε νπνία δελ 
δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα γη απηά,  είλαη απνιχησο άθπξε θαη νπδέλ 
έλλνµν απνηέιεζµα παξάγεη. 

 
 

Άξζξν 102 
Καλνληζµφο ζρέζεσλ σµαηείσλ θαη αζιεηψλ  

 
1. Με θνηλή ζπµθσλία ηνπ ∆.. ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οµνζπνλδίαο, ή, θαηά 
πεξίπησζε, ηνπ νηθείνπ επαγγειµαηηθνχ ζπλδέζµνπ ησλ Α.Α.Δ. θαη ηνπ ∆.. ηνπ 
νηθείνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ησλ αζιεηψλ, θαηαξηίδεηαη Καλνληζµφο πνπ 
ξπζµίδεη ηα ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ αζιεηψλ µε αµνηβή ή 
επαγγειµαηία αζιεηή µε ηα Αζιεηηθά σµαηεία ή ηηο Α.Α.Δ. Δηδηθφηεξα ζηνλ 
Καλνληζµφ πξέπεη λα ξπζµίδνληαη:  
α) νη φξνη θαη  νη πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αζιεηή µε αµνηβή ή 
ηνπ επαγγειµαηία αζιεηή,  
β) ν ηχπνο ηνπ ζπλαπηφµελνπ µεηαμχ αζιεηή θαη Αζιεηηθνχ σµαηείνπ ή 
Α.Α.Δ. ζπµβνιαίνπ, ε δηαδηθαζία ζχλαςήο ηνπ, θαζψο θαη νη φξνη, νη 
πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο, δηαθνπήο θαη ιχζεο ηνπ,  
γ) ηα θαηψηεξα φξηα θαη νη θάζε είδνπο παξνρέο πξνο ηνπο αζιεηέο θαη ν ηξφπνο 
θαηαβνιήο ηνπο (ηαθηηθέο, έθηαθηεο, επηδφµαηα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, 
επίδνµα αδείαο, εµέξα εβδνµαδηαίαο αλάπαπζεο θ.ιπ.),  
δ) νη ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηψλ απέλαληη ζηα Αζιεηηθά σµαηεία ή ηηο Α.Α.Δ., 
θαζψο θαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζήο ηνπο,  
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ε) νη ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ζε βάξνο εξαζηηέρλε αζιεηή πνπ ζπµπιεξψλεη ην 
δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δελ ζπµµνξθψλεηαη ζηελ 
ππνρξέσζε πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 90,  
ζη) νη θαηεγνξίεο θαη ν αξηζµφο θαηά θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ πνπ έρεη δηθαίσµα 
λα δηαηεξεί θάζε Α.Α.Δ., νη φξνη ησλ εγγξαθψλ θαη µεηαγξαθψλ ή 
απνδεζµεχζεψλ ηνπο, ν ρξφλνο δηελέξγεηάο ηνπο, ε δηαδηθαζία θαη ηα αξµφδηα 
γηα ηελ έγθξηζή ηνπο φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέµα 
δ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπ Καλνληζµνχ, ν νπνίνο δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξνο ηεο 
ηξηεηίαο,  
ε) θάζε άιιν ζπλαθέο ζέµα.  
Δηδηθφηεξα ζηελ παξνρή ηεο εηήζηαο άδεηαο, πξέπεη λα ππάξρεη θαηά ην δπλαηφλ 
πξφβιεςε φηη απηή ζα είλαη ζπλερήο. 

 
2. Ο Καλνληζµφο ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ δεµνζηεχεηαη ζηελ Δθεµεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ. 
Σπρφλ δηαθσλίεο µεηαμχ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ µεξψλ επηιχνληαη µε ηελ 
πξναλαθεξφµελε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. Η θαλνληζηηθή αξµνδηφηεηα ηνπ 
αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ εμαληιείηαη ζηελ επίιπζε ησλ θαηά ηα 
αλσηέξσ  δηαθσληψλ. 

 
 

Άξζξν 103 
πλέπεηεο ζε πεξηπηψζεηο κε εθπιήξσζεο θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ 
 

1. Οπδεµία εγγξαθή ή µεηεγγξαθή επαγγειµαηία ή αµεηβφµελνπ αζιεηή 
εγθξίλεηαη, µε εθδηδνµέλνπ, ζε θαµηά πεξίπησζε, ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ 
αζιεηηθήο ηδηφηεηαο, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ νηθεία Οµνζπνλδία δελ 
ζπλνδεχεηαη απφ παξαζηαηηθφ ηεο νηθείαο ∆.Ο.Τ. φηη θαηαβιήζεθε ν αλαινγψλ, 
θαηά ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, θφξνο πξνο ην Διιεληθφ ∆εµφζην, γηα 
ηα ρξεµαηηθά πνζά, πνπ ζπµθσλνχληαη ζην ζπµβφιαην, µεηαμχ Δηαηξείαο θαη 
αζιεηή, ππέξ ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 
2. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ησλ ππέξ ηνπ αζιεηή ρξεµαηηθψλ πνζψλ ζε 
δφζεηο, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζε θάζε δφζε απνδεηθλχεηαη µε 
ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ ηεο αξµφδηαο ∆.Ο.Τ., ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηνλ νηθείν 
επαγγειµαηηθφ ζχλδεζκν θαη ηελ Δπηηξνπή Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ. 

 
3. Η παξάβαζε ησλ νξηζµψλ ησλ πξνεγνχµελσλ παξαγξάθσλ ζπλεπάγεηαη, απφ 
ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, ηελ απφιπηε αθπξφηεηα ηεο εγγξαθήο ή 
µεηεγγξαθήο ηνπ αζιεηή, ε δε ζπµµεηνρή ηνπ ζηνπο αγψλεο ζεσξείηαη, γηα θάζε 
ζπλέπεηα, αληηθαλνληθή, ειεγρφµελε απφ ην νηθείν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν θαη 
απηεπαγγέιησο. 
 
4. Σα σµαηεία θαη νη Α.Α.Δ. πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ελ γέλεη 
θνξνινγηθέο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ δηθαίσµα λα 
απνθηνχλ αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο µεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ. Η παξάβαζε 
ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα ηεο 
µεηαγξαθήο θαη ηελ αληηθαλνληθφηεηα ηεο ζπµµεηνρήο ηνπ αζιεηή ζηνπο 
αγψλεο. ∆ελ απνθιείεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε απνδεµίσζε ηνπ αζιεηή πνπ 
δελ µεηαγξάθεηαη θαλνληθά, γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεµία. Η 
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αληηθαλνληθφηεηα ηεο ζπµµεηνρήο αζιεηή ζε αγψλα εμεηάδεηαη απφ ην αξµφδην 
δηθαηνδνηηθφ φξγαλν θαηφπηλ ελζηάζεσο ή απηεπάγγειηα, χζηεξα απφ ππνβνιή 
ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ επαγγειµαηηθνχ ζπλδέζµνπ, ή θαηφπηλ έθζεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Δπαγγειµαηηθνχ Αζιεηηζµνχ. 
 

 
Άξζξν 104 

Αζθάιηζε επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ θαη αζιεηψλ κε ακνηβή 
 

1. Οη αζιεηέο µε αµνηβή, θαζψο θαη νη επαγγειµαηίεο αζιεηέο, ππάγνληαη ζηελ 
αζθάιηζε ησλ θιάδσλ πγείαο θαη ζχληαμεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνπο ηδησηηθνχο 
ππαιιήινπο Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Οη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη 
απνθιεηζηηθά µε βάζε ηηο ηαθηηθέο µεληαίεο απνδνρέο ησλ αζιεηψλ. Δηδηθά γηα 
ηελ ηαηξνθαξµαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε, αληί γηα ηνλ θιάδν πγείαο ηνπ αλσηέξσ 
Οξγαληζκνχ, νη αζιεηέο Α.Α.Δ. µπνξνχλ λα αζθαιίδνληαη ζε ηδησηηθέο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ππφρξεεο δε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ είλαη νη 
Α.Α.Δ. θαηά ηα 2/3 θαη νη αζιεηέο θαηά ην 1/3. Γηα ηνπο φξνπο ηεο αζθάιηζεο 
δηαπξαγµαηεχνληαη µε ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νηθείνη 
επαγγειµαηηθνί ζχλδεζµνη απφ θνηλνχ µε ηνπο νηθείνπο παλειιήληνπο 
ζπλδέζµνπο αµεηβφµελσλ αζιεηψλ, νη νπνίνη ζπλππνγξάθνπλ ηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε. Η απαιιαγή απφ ηελ αζθάιηζε ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ I.Κ.Α. 
επέξρεηαη µφλν απφ ην ρξφλν ζχλαςεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Η ηζρχο ηνπ 
δεπηέξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη δχν µήλεο µεηά απφ ηε δεµνζίεπζε 
ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεµεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
2. Οη αζιεηέο, µέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεψλ ηνπο, µπνξνχλ λα ζπληζηνχλ  
αιιεινβνεζεηηθά ηαµεία, λνµηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχµθσλα µε φζα 
νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο γηα ηα αιιεινβνεζεηηθά ηαµεία δηαηάμεηο. 

 
3. ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο πνπ µεηέρνπλ ζε επαγγειµαηηθά πξσηαζιήµαηα 
παξέρεηαη ηδησηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηελ ηαηξνθαξµαθεπηηθή ηνπο 
πεξίζαιςε, θαη' αλάινγε εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχµελσλ 
παξαγξάθσλ. 

 
4. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδεηαη θάζε 
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δγγπεηηθνχ Σακείνπ αζιεηψλ, αλά 
άζιεκα. 
 

 
Άξζξν 105 

Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ 
 
1. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ αµεηβφµελνπ ή επαγγειµαηία αζιεηή δελ 
επηηξέπεηαη, µε πνηλή αθπξφηεηαο, λα είλαη µηθξφηεξε ησλ έμη (6) µελψλ θαη 
µεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) εηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ιήμε ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηνπ ζπµβνιαίνπ πξέπεη λα ζπµπίπηεη ην αξγφηεξν, µία εµέξα πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηεο µεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ. 
 

  2. Η µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ζπµθσλία µνλνµεξήο αλαλέσζε ηνπ ζπµβνιαίνπ 
ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ απαγνξεχεηαη, ηπρφλ δε γηλφµελε είλαη απνιχησο 
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άθπξε θαη ζπλεπάγεηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
παξφληνο. 

 
3. Δθπαηδεπφµελνο αζιεηήο, µε ηε ζπµπιήξσζε ηνπ δεθάηνπ νγδφνπ (18νπ) έηνπο 
ηεο ειηθίαο ηνπ, έρεη θαη’ αξρήλ ππνρξέσζε λα ππνγξάςεη µε ηελ Α.Α.Δ. πνπ 
αλήθεη ζπµβφιαην παξνρήο ππεξεζηψλ, εθφζνλ ε Δηαηξεία ην επηζπµεί. Η ρξνληθή 
δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ απηνχ εθηείλεηαη απφ έλα (1) έσο ηξία (3) έηε θαη 
θαζνξίδεηαη, απνθιεηζηηθά θαη γηα µία µφλν θνξά, ρσξίο λα απνθιείεηαη 
ζπµθσλία ησλ ζπµβαιιφµελσλ µεξψλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ σο άλσ 
ζπµβνιαίνπ, γηα δηάξθεηα απηνχ µέρξη πέληε (5) εηψλ, ζπλνιηθά. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ν αζιεηήο δελ ππνγξάςεη θαη πξνηηκήζεη λα κεηαγξαθεί ζε άιιε νκάδα, 
Δπηηξνπή ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο θαζνξίδεη ηελ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη λα 
ιάβεη ε ΑΑΔ. 

 
4. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ εθαξµφδνληαη αλάινγα θαη γηα 
ηνπο εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο Δηαηξείαο Αζιεηηθνχ 
σµαηείνπ ή γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο νπνηνπδήπνηε άιινπ Αζιεηηθνχ 
σµαηείνπ, µε ηα νπνία ε νηθεία Δηαηξεία έρεη ππνγξάςεη πξνγξαµµαηηθέο 
ζπµβάζεηο εθπαηδεπηηθήο θαη ηερληθννηθνλνµηθήο ππνζηήξημεο ησλ αληίζηνηρσλ 
αζιεηηθψλ Σµεµάησλ ησλ σο άλσ σµαηείσλ. 

 
5. Σα πξφζσπα πνπ δηαµεζνιαβνχλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζπµβνιαίσλ µεηαμχ 
αζιεηψλ ή πξνπνλεηψλ θαη Α.Α.Δ. (µάλαηδεξο) µπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ 
ζπµβάζεηο ζπλεξγαζίαο (δηαµεζνιάβεζεο) µε αζιεηέο θαη' αλψηαην φξην µέρξη ην 
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ αζιεηψλ θάζε νµάδαο πνπ δηθαηνχληαη ζπµµεηνρήο 
ζην νηθείν πξσηάζιεµα. Οη ζπµβάζεηο δηαµεζνιάβεζεο θαηαγγέιινληαη 
ειεπζέξσο απφ ηνπο αζιεηέο (επαγγειµαηίεο, αµνηβφµελνπο ή εξαζηηέρλεο) µε 
µφλε ηελ έγγξαθε δήισζε ηνπο πξνο ηνλ δηαµεζνιαβεηή. Με απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψµε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οµνζπνλδίαο, ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ 
αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
πξφζβαζεο θαη άζθεζεο ηνπ επαγγέιµαηνο ηνπ αζιεηηθνχ δηαµεζνιαβεηή. 

 
 

Άξζξν 106 
Ννµηθφ θαζεζηψο ησλ επαγγειµαηηψλ θαη αµεηβνµέλσλ αζιεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζέζεο ηεο Α.Α.Δ. ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο  
 
ε πεξίπησζε πνπ Α.Α.Δ. ηίζεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, είηε ινγσ 
ππνβηβαζκνχ ηεο νκάδαο ηεο ζε κε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία είηε γηα 
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ηα ζπκβφιαηα ησλ αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ ηεο 
ιχνληαη απηνδηθαίσο. 
 
 

 
Άξζξν 107 

Έλλνηα εθπαηδεπφµελνπ αζιεηή -Τπνρξεψζεηο - Απνδέζµεπζε απηψλ 
 

1. Δθπαηδεπφµελνο αζιεηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο δηαλχεη ειηθία µέρξη 
δεθανθηψ (18) εηψλ ζπµπιεξσµέλν θαη είλαη εγγεγξαµµέλνο ζε Αθαδεµία 
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Δθπαίδεπζεο Αζιεηψλ Αζιεηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Ωο εµεξνµελία 
ζπµπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ιαµβάλεηαη ε 31ε ∆εθεµβξίνπ ηνπ έηνπο 
ζπµπιήξσζεο. 
 
2. Ο εθπαηδεπφµελνο αζιεηήο απνδεζµεχεηαη ζηηο εμήο µφλν πεξηπηψζεηο:  
α) χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ νπνία αλήθεη, 
β) αλ, µε ηε ζπµπιήξσζε ηνπ δεθάηνπ νγδφνπ (18) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, ε 
Δηαηξία, ζηελ νπνία αλήθεη, δελ ππνγξάςεη µε απηφλ ζχµβαζε πξνζθνξάο 
ππεξεζηψλ (ζπµβφιαην) σο επαγγειµαηία αζιεηή. 
 
3. Ο θαηά ηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν απνδεζµεπφµελνο αζιεηήο είλαη 
ειεχζεξνο λα εγγξαθεί, σο επαγγειµαηίαο ή αµεηβφµελνο αζιεηήο, µε ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο, πνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 
ηεο ηδηφηεηαο επαγγειµαηία ή αµεηβνµέλνπ αζιεηή ή σο εξαζηηέρλεο αζιεηήο 
Αζιεηηθνχ σµαηείνπ. 

 
4. Καη' εμαίξεζε ησλ νξηζµψλ ησλ πξνεγνχµελσλ παξαγξάθσλ, ζηελ πεξίπησζε 
ππνβηβαζµνχ ηεο νµάδαο ηεο Δηαηξείαο ζε θαηεγνξία πνπ δελ επηηξέπεηαη, θαηά 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζπµµεηνρή Α.Α.Δ., ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπφµελσλ   
αζιεηψλ ηεο Δηαηξείαο µεηαθέξεηαη ζην δηάδνρν Αζιεηηθφ σµαηείν, ζην νπνίν 
ζ’ αλήθνπλ εθεμήο, εθαξµνδνµέλσλ θαηά ηα ινηπά θαη γηα θάζε ζπλέπεηα ησλ 
δηαηάμεσλ πεξί εξαζηηερλψλ αζιεηψλ ηνπ αζιήµαηνο. 

 
 

Άξζξν 108 
Απαγφξεπζε πξφσξσλ δηαπξαγµαηεχζεσλ 

 
1. Δθηφο ηεο µεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ νη Α.Α.Δ. δελ έρνπλ δηθαίσµα λα 
δηαπξαγµαηεχνληαη άµεζα ή έµµεζα ηνλ αζιεηή πνπ αλήθεη ζε άιιε Α.Α.Δ. µε 
ζθνπφ ηε µεηαγξαθή ηνπ, εθηφο αλ νη θαλνληζµνί ησλ δηεζλψλ Οµνζπνλδηψλ ηνπ 
νηθείνπ αζιήµαηνο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθά.  
 
2. Οη παξαβάηεο  ηηµσξνχληαη  απφ  ην  νηθείν  δηθαηνδνηηθφ  φξγαλν,  ζχµθσλα  
µε  ηηο  ηζρχνπζεο  γηα ηε δπζθήµηζε ηνπ αζιήµαηνο δηαηάμεηο, θαζψο θαη µε 
ζηέξεζε ηνπ δηθαηψµαηνο λα απνθηήζνπλ ηνλ θαηά ηελ πξνεγνχµελε 
παξάγξαθν αζιεηή γηα ρξνληθφ δηάζηεµα πέληε (5) εηψλ. 

 
 

Άξζξν 109 
Απαγφξεπζε ππνγξαθήο ηδησηηθψλ ζπµθσλεηηθψλ µεηαμχ Α.Α.Δ. θαη 

αζιεηή πξηλ απφ ηε µεηαγξαθηθή πεξίνδν 
 

Οπνηαδήπνηε γξαπηή ζπµθσλία µεηαμχ Α.Α.Δ. θαη αζιεηή, ε νπνία ζπλάπηεηαη 
πξηλ απφ ηε µεηαγξαθηθή πεξίνδν, γηα παξνρή απφ απηφλ ππεξεζηψλ, είλαη 
άθπξε, αθφµε θαη αλ πξφθεηηαη γηα αλαλέσζε ζπµβνιαίνπ αζιεηή πνπ αλήθεη 
ζηε δχλαµε ηεο Α.Α.Δ. 
 
 
 

Άξζξν 110 
Απαγφξεπζε δαλεηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ  
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Απαγνξεχεηαη ν δαλεηζκφο πνδνζθαηξηζηψλ. Μεηαγξαθή πνδνζθαηξηζηή πνπ 
ππνθξχπηεη δαλεηζκφ είλαη απνιχησο άθπξε, πιελ ησλ ινηπψλ δε ζπλεπεηψλ πνπ 
επέξρνληαη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε, γηα θάζε αγψλα πνπ ζπκκεηείρε ν 
ζπγθεθξηκέλνο πνδνζθαηξηζηήο πνπ απνθηήζεθε δπλάκεη ηέηνηαο κεηαγξαθήο 
επηβάιινληαη θαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε κε 
δηθαηνχκελνπ ζπκκεηνρήο παίθηε.  
 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΝ∆ΔΜΟΗ 

 
Άξζξν 111 

χζηαζε επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ 
 

1. ηηο αζιεηηθά αλαγλσξηζκέλεο Οκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη άζιεκα ζην 
νπνίν δηεμάγνληαη πξσηαζιήκαηα κε ζπκκεηνρή Α.Α.Δ., ζπληζηψληαη  
επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, 
χζηεξα απφ γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. Οη ζχλδεζκνη απηνί είλαη 
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε κνξθή σκαηείνπ ή Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ, 
απνηεινχληαη δε, ππνρξεσηηθά θαη απνθιεηζηηθά, απφ ηηο Αζιεηηθέο Αλψλπκεο 
Δηαηξείεο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο πνπ νη νκάδεο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 
νηθείν επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα. ε πεξίπησζε πνπ δηνξγαλψλνληαη 
επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα ηνπ ίδηνπ αζιήκαηνο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 
θαηεγνξίεο, είλαη δπλαηή, αληηζηνίρσο, ε ζχζηαζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο 
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ. 
 
2. Οη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα σο πξνο 
ηελ εζσηεξηθή ηνπο νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αζιεηηθή 
Οκνζπνλδία, ηεο νπνίαο απνηεινχλ κέιε. 
 
3. Σν θαηαζηαηηθφ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί 
Καλνληζκνί ηνπο, θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ςεθίδνληαη απφ ηελ Γεληθή ηνπο πλέιεπζε θαη εγθξίλνληαη, 
κεηά απφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηνπο θαη γλψκε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. 
 
4. Σα θάζε είδνπο νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
ζπλδέζκνπ ξπζκίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ 
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηδηθψλ θαη γεληθψλ 
Καλνληζκψλ. Δηδηθφηεξα, θαζνξίδεηαη ε ζπγθξφηεζε, ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο 
ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο  ηνπ ζπλδέζκνπ, θαζψο θαη θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηελ 
νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηνπ ζπλδέζκνπ, ππφ ηελ 
επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
5. Όξγαλα ησλ ζπλδέζκσλ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 
φζα άιια θαζνξίδνληαη ζηα θαηαζηαηηθά ηνπο. Η ζεηεία ησλ Γηνηθεηηθψλ 
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πκβνπιίσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ είλαη απφ δχν (2) έσο ηέζζεξα (4) έηε, 
θαζνξηδφκελε ζπγθεθξηκέλα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο. Ο  Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κέιε ησλ ινηπψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ, εθηφο απφ ηα 
κέιε ησλ δηθαηνδνηηθψλ ηνπο ηεο νξγάλσλ, ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γ.., 
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο. 
 
6. ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο δηελεξγείηαη θαη' έηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο 
απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε, ε νπνία ηίζεηαη ππφςε ηνπ Γ. 
θαη ηεο Γ.., θνηλνπνηείηαη δε ππνρξεσηηθά ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφ. 
 

 
Άξζξν 112 

Αξκνδηφηεηεο επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ  
 

1. ηελ αξκνδηφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ αλήθεη: 
α) ε δηνξγάλσζε, ε  δηνίθεζε, ε νξγάλσζε, ε δηεμαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη ησλ απνθάζεσλ θαη ζθνπψλ ηεο αληίζηνηρεο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο θαη ν θαζνξηζκφο, κέζσ ησλ νηθείσλ εηδηθψλ Καλνληζκψλ θαη 
πξνθεξχμεσλ, ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη θαλφλσλ ζπκκεηνρήο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα θαη δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ 
πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπο, 
β) ε ζέζπηζε, κέζσ ησλ νηθείσλ εηδηθψλ Καλνληζκψλ, πεηζαξρηθψλ θαλφλσλ θαη  
πξσηνβαζκίσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ θαη ε επίιπζε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο πνπ 
αλαθχπηεη απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ απηψλ θαη θαηά ηελ ηέιεζή ηνπο, θαζψο 
θαη ε άζθεζε απφ ηα πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο πεηζαξρηθήο θαη ελ γέλεη 
δηθαηνδνηηθήο εμνπζίαο ηνπο, 
γ) ε πξνβνιή θαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο αξκνδηφηεηαο 
ηνπο θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο ηνπο θαη ηδίσο ε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ 
δηαθεκηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη πξνβνιήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλδέζκνπ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη πξναγσγή θάζε 
ζπιινγηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο ησλ κειψλ ηνπ, φπσο ε ζχλαςε, γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπο, ζπκθσληψλ ξαδηνηειενπηηθψλ, ή κέζσ δηαδηθηχνπ κεηαδφζεσλ 
αγψλσλ, ή ζηηγκηνηχπσλ ηνπο θαη δηαθεκηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ νλφκαηνο θαη 
ηεο εκθάληζεο ησλ αζιεηψλ ηεο αξκνδηφηεηαο  ηνπο, κέζα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο, 
δ) ε παξνρή ζηα κέιε ηνπο νηθνλνκηθήο, ηερληθήο, νξγαλσηηθήο, ηερλνινγηθήο, 
εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ αχμεζε ή βειηίσζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηθνχ θιάδνπ ηνπο, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ απηψλ, αιιά θαη ε ζέζπηζε πεηζαξρηθψλ θαλφλσλ θαη θαλφλσλ 
δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ηνπο, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ θαλφλσλ απηψλ, ε έθδνζε εηδηθνχ Καλνληζκνχ δενληνινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ 
θαη ηερληθψλ ζηειερψλ ηνπ αζιήκαηνο θαη ε άζθεζε ηεο πεζαξρηθήο εμνπζίαο γηα φα 
ηα παξαπάλσ, 
ε) ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα θαη ηνπ ληφπηλγθ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπο θαλνληζκνχο ησλ ππεξθείκελσλ  
αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ηεο WADA, 
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ζη) ε νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 
θαη ηερληθψλ ζηειερψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηθνχ θιάδνπ, ε ζπλεξγαζία ηνπο κε 
ίδξπζε ηδησηηθψλ θέληξσλ εξπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε 
ηέηνηα θέληξα γηα ηελ κεηαζιεηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αζιεηψλ, αξκνδηφηεηαο 
ηνπο, 
δ) ε εθπξνζψπηζε ησλ Α.Α.Δ. ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο νηθείεο αζιεηηθέο 
Οκνζπνλδίεο ή ηξίηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζε φξγαλα θαη επηηξνπέο ηεο αληηζηνίρνπ 
επξσπατθήο ή δηεζλνχο Οκνζπνλδίαο, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη.  
ε) ε ηήξεζε κεηξψνπ αζιεηψλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηία αζιεηή κε Α.Α.Δ. θαη ηνπ εηδηθνχ Καλνληζκνχ 
ζρέζεσλ επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ θαη Α.Α.Δ., θαζψο θαη ε επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
δηαθνξψλ απηψλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη δηακεζνιαβεηέο 
απηψλ, 
ζ) ε αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ δεηήκαηνο, αλαγθαίνπ γηα ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε 
ηνπ αζιήκαηνο αξκνδηφηεηαο ηνπο, πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ 
νξγάλνπ, ηδίσο δε ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηηο Α.Α.Δ. κέιε ηνπο, αθαδεκηψλ 
θιάδνπ άζιεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή 
αγσληζηηθψλ εθδειψζεσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζέκαηνο πνπ 
αλαηίζεηαη ζε απηνχο απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ή απφ εηδηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο.   
 
2. ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο ιεηηνπξγνχλ ίδηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα σο 
αθνινχζσο: 
α) Οη απφ ην άξζξν 153 ηνπ παξφληνο πξνβιεπφκελεο πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο 
Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ θαη  
β) Σα απφ ην άξζξν 137 ηνπ παξφληνο πξνβιεπφκελα πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά 
φξγαλα. 
Η δαπάλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ σο άλσ νξγάλσλ  
βαξχλεη ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλδέζκνπο.  
  
 

Άξζξν 113 
Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ – ρέζε ηνπο κε ηηο νηθείεο 

αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο 
 
1. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε 
(Γ..), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) θαη φζα άιια νξίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ 
ηνπο. Οη αξκνδηφηεηεο απηψλ θαη θάζε άιιν ζέκα, πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε, 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, νξίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, επηθπιαζζνκέλσλ 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. 
 
2. Οη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη είλαη κέιε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. Με 
ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξνληνο, νη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη 
εθπξνζσπνχληαη ζην Γ.. ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ θαη κε δχν (2) αθφκε κέιε, πνπ εθιέγεη ε Γεληθή ηνπο 
πλέιεπζε. 
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Αληίζηνηρα, ε νηθεία Οκνζπνλδία εθπξνζσπείηαη ζην Γ ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
ζπλδέζκνπ κε έλα κέινο ηνπ Γ απηήο.   
 
 

Άξζξν 114 
Δζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ 

1. Ο Πξφεδξνο θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ.. θαζψο θαη ηα κέιε ησλ ινηπψλ κνλίκσλ 
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
δηθαηνδνηηθψλ – πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ απηψλ, ππφθεηληαη ζην δηνηθεηηθφ – 
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο Γεληθήο ηνπο πλέιεπζεο, θαηφπηλ γξαπηψλ αλαθνξψλ, 
εξσηήζεσλ, κνκθψλ ή παξαπφλσλ ησλ κειψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπο.     
 
2. ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο δηελεξγείηαη θαη' έηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο 
απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε, ε νπνία ηίζεηαη ππφςε ηνπ Γ. 
θαη ηεο Γ.., θνηλνπνηείηαη δε ππνρξεσηηθά ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγφ.  
 

Άξζξν 115 
Πφξνη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ  

 
Πφξνη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ είλαη: 
α) νη πξφζνδνη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηθαησκάησλ, ησλ εζφδσλ θαη δηαζεζίκσλ 
ηνπο θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο ηνπο, 
β) νη θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο, εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη 
θιεξνδνζίεο πξνο απηνχο, 
γ) ηα πνζά απφ ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα θαη ηα παξάβνια ζπκκεηνρήο ησλ Α.Α.Δ. 
ζηνπο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηνχο, 
δ) πνζνζηφ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απ’ απηνχο, ην νπνίν 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ  Γ.. απηψλ. 
ε) ηα έζνδα απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νκάδσλ πνπ 
ζπγθξνηνχλ, 
ζη) πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ηεο παξαγξάθνπ 7  ηνπ άξζξνπ 98  ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
δ) θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο ή πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ ή απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
 

Άξζξν 116 
Γηαδηθαζία έθδνζεο – έλαξμε ηζρχνο Καλνληζκψλ 

 
1. Με γεληθνχο ή εηδηθνχο Καλνληζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη ηίζεληαη 
ζε ηζρχ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ παξφληνο, 
ξπζκίδνληαη ε ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
νηθείνπ αζιήκαηνο, νη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα κέιε ησλ ζπλδέζκσλ, νη θαλφλεο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο, ε νξγάλσζε επνπηεία θαη δηεμαγσγή ησλ 
επίζεκσλ ή θηιηθψλ αγψλσλ, θάζε ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο 
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ηειενπηηθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαλνκήο 
απηψλ ζηα κέιε θαηά παξέθθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο πεξί σκαηείσλ 
θαη αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ιήςε εηδηθφηεξσλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ 
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο, ηεο ρξήζεο 
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα ή επί κέξνπο δήηεκα, 
ηεξνπκέλσλ ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ελαξκνληζκέλσλ κε ην χληαγκα θαη 
ηελ θείκελε λνκνζεζία θαηαζηαηηθψλ θαη Καλνληζκψλ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο θαη ησλ δηεζλψλ δηεζλψλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ. 
 
2. Οη Καλνληζκνί πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα 
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο θαηαξηίδνληαη κε απνθάζεηο 
ηνπ Γ.. απηψλ θαη εγθξίλνληαη κε ζπκπίπηνπζεο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ ηνπο 
πλειεχζεσλ, νη νπνίεο ζπγθαινχληαη μερσξηζηά γηα ην ζθνπφ απηφλ.  
 
3. Γελ επηηξέπνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ δηάξζξσζεο, νξγάλσζεο θαη 
δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ, ηπρφλ δε γηλφκελεο 
ηζρχνπλ απφ ηελ επνκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν. Δηδηθά νη Καλνληζκνί δηάξζξσζεο ησλ 
πξσηαζιεκάησλ θαη θάζε αιιαγή σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβηβαδφµελσλ ή 
ππνβηβαδφµελσλ νµάδσλ, εθαξκφδνληαη απφ ηε κεζεπφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. 
Καη' εμαίξεζε, επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο Καλνληζµψλ πξσηαζιήµαηνο µε άµεζε 
ηζρχ, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηεζλείο ππνρξεσηηθέο αιιαγέο ησλ 
Καλνληζµψλ.  
 
 

Άξζξν 117 

Έλσζε Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο 
 
1. Η Έλσζε Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ηδξχζεθε κε ην λ. 3479/2006, φπσο ιεηηνχξγεζε 
αθνινχζσο κέρξη ζήκεξα, απνηειεί ηνλ επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ησλ 
Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, πνπ νη νκάδεο ηνπο, θαηά ηνπο νηθείνπο 
Καλνληζκνχο, ζπκκεηέρνπλ ζην εζληθφ πξσηάζιεκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
πνδνζθαίξνπ ηεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. Η Έλσζε ιεηηνπξγεί, θαηά ξεηή πξφβιεςε 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, κε ηε κνξθή ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ λ. 1667/1986 θαη 
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη 
ησλ ππεξθείκελσλ δηεζλψλ ζπλνκνζπνλδηψλ πνδνζθαίξνπ, ζπκπιεξσκαηηθά δε απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1667/1986 (εθεμήο Έλσζε Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο).  
 
2. Η  Έλσζε Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο είλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο  Δ.Π.Ο. θαη έρεη ηα ίδηα 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη Δλψζεηο πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ – 
κέιε απηήο, επηθπιαζζνκέλσλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο. 
 
 

Άξζξν 118 
Έλσζε Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Β' Δζληθήο Καηεγνξίαο 
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1. Η «Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ» (Δ.Π.Α.Δ.), λνκηθφ πξφζσπν 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ λ. 879/1979, φπσο ιεηηνχξγεζε αθνινχζσο 
κέρξη ζήκεξα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2433/1996, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, κεηνλνκάζζεθε δε 
ζε «Έλσζε Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Β' θαη Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο» θαηά ην 
άξζξν 2 ηνπ λ. 3479/2006, κεηνλνκάδεηαη ζε «Έλσζε Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ 
Β' Δζληθήο Καηεγνξίαο» (εθεμήο «Έλσζε Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο» ) θαη απνηειεί 
ηνλ επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ησλ Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ νη 
νκάδεο ηνπο ζπκκεηέρνπλ, θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο, ζην εζληθφ πξσηάζιεκα 
ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Β΄  Δζληθήο Καηεγνξίαο. Λεηηνπξγεί σο λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ηε κνξθή είηε ηνπ ζσκαηείνπ, θαηά ην άξζξν 78 επ. 
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα είηε ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
1667/1986, δηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ 
εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο σο ιαλσ δηαηάμεηο 
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ή ηνπ λ. 1667/1986, θαηά πεξίπησζε. 
 
2. Η Έλσζε Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο είλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Δ.Π.Ο. θαη έρεη ηα ίδηα 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, πνπ έρνπλ νη Δλψζεηο πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ – 
κέιε απηήο, επηθπιαζζνκέλσλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο. 
 
 

Άξζξν 119 
Μέιε ησλ πλδέζκσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ 

 

1. Μέιε ησλ ζπλδέζκσλ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ θαζίζηαληαη, αληίζηνηρα, νη 
Πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Π.Α.Δ.) πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο, 
νη νκάδεο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
πνδνζθαίξνπ, αξκνδηφηεηαο εθάζηεο θαη πιεξνχλ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο. 
 
2. Σα θξηηήξηα θαζψο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο έληαμεο 
Πνδνζθαηξηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο σο κέινπο ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ παξφληνο, 
θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζνξίδνληαη κε εηδηθφ Καλνληζκφ, πνπ 
εθδίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ παξφληνο. Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ 
πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ηα θξηηήξηα ηεο βαζκνινγηθήο ζέζεο ηεο νκάδαο, ηεο 
νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηεο βησζηκφηεηαο απηήο, ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 
αζιεηηθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην ζχζηεκα 
αδεηνδφηεζεο ηεο UEFA, φπσο επίζεο θαη ε χπαξμε αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη 
αθαδεκηψλ αζιεηψλ ζηηο ππνςήθηεο γηα έληαμε ζην ζχλδεζκν νκάδεο. 
 
3. Απνβάιινπλ απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ νη 
Π.Α.Δ. πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο, νη νκάδεο ηνπο ππνβηβάδνληαη ζε 
θαηεγνξία εξαζηηερληθνχ πνδνζθαίξνπ ή παχνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηηο 
νηθείεο λφκηκεο δηαηάμεηο ή ηνπο Καλνληζκνχο, λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα 
πξσηαζιήκαηα αξκνδηφηεηαο εθάζηνπ ζπλδέζκνπ.  
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Άξζξν 120 

Πφξνη ησλ Δλψζεσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ 
 
Πφξνη ησλ Δλψζεσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 
άξζξν 115 ηνπ παξφληνο, απφ ηηο ακνηβέο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ είλαη εηδηθφηεξα: 
ααα) Γηά ηελ Έλσζε Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%), 
ιακβαλφκελν απφ ηηο ακνηβέο ησλ Π.Α.Δ  Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. 
βββ) Γηά ηελ Έλσζε Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο,  πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), 
ιακβαλφκελν απφ ηηο ακνηβέο ησλ Π.Α.Δ ηεο Β' Δζληθήο Καηεγνξίαο. 
 
 

Άξζξν 121 
Δθπξνζψπεζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ πλδέζκσλ  Πνδνζθαίξνπ ζηελ ΔΠΟ 

 
Οη πξναλαθεξφκελεο Δλψζεηο Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ εθπξνζσπνχληαη ζην 
Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. απφ:  
α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, ν 
νπνίνο αζθεί θαζήθνληα ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 
β) ηέζζεξα (4) κέιε, πξνεξρφκελα ηξία (3) απφ ηελ Α΄ Δζληθή Καηεγνξία θαη έλα (1) 
απφ ηελ Β΄ Δζληθή Καηεγνξία, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε  ηεο 
νηθείαο Έλσζεο. 
 

 

Άξζξν 122 
χλζεζε νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Δλψζεσλ Δπαγγεικαηηθνχ  Πνδνζθαίξνπ 

 
ην Γ.. θάζε Έλσζεο Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ κεηέρεη σο κέινο έλαο 
εθπξφζσπνο απφ θάζε Π.Α.Δ. ηεο θαηεγνξίαο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν Πξφεδξνο ή 
ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. απηήο ή θάηνρνο ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπιάρηζηνλ 
ησλ κεηνρψλ ηεο. Η ελαιιαγή κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηελ εθπξνζψπηζε θάζε 
Π.Α.Δ. (πξνέδξνπ/αληηπξνέδξνπ/κεηφρνπ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. 
γίλεηαη ειεχζεξα, ρσξίο λα απαηηείηαη ή λα επέξρεηαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ Γ. ηεο 
νηθείαο Έλσζεο. ην Γ.. θάζε Έλσζεο κεηέρεη επίζεο σο κέινο έλα κέινο ηνπ Γ. 
ηεο ΔΠΟ.     
     

 
Άξζξν 123 

Διιεληθφο χλδεζκνο Αλσλχκσλ Καιαζνζθαηξηθψλ Δηαηξεηψλ 
 
1. Ο «Διιεληθφο χλδεζκνο Αλσλχκσλ Καιαζνζθαηξηθψλ Δηαηξεηψλ» (Δ..Α.Κ.Δ.), 
φπσο κεηνλνκάζζεθε κε ην Π.Γ. 207/1997 ε «Έλσζε σκαηείσλ Ακεηβνκέλσλ 
Καιαζνζθαηξηζηψλ» (ΔΑΚ) πνπ είρε ηδξπζεί κε ην λ. 1958/1991, είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη εδξεχεη ζηελ Αζήλα. 
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2. Ο ΔΑΚΔ είλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο 
(ΔΟΚ). 
 
3. Ο ΔΑΚΔ, σο ηαθηηθφ κέινο ηεο ΔΟΚ έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
έρνπλ ηα ηαθηηθά κέιε ηεο ΔΟΚ.   
   
 

Άξζξν 124 
θνπνί ηνπ ΔΑΚΔ 

 
θνπνί ηνπ ΔΑΚΔ είλαη: 
α) ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαιαζνζθαίξηζεο, κεζα ζην 
πιαίζην ησλ λνκσλ ηνπ θξάηνπο, ηνπ θαηαζηαζηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ 
απνθάζεσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο ΔΟΚ. 
β) ε νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο θαιαζνζθαίξηζεο 
θαη ησλ αγψλσλ θαη δηνξγαλψζεσλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηελ αληίζηνηρε αζιεηηθή 
Οκνζπνλδία, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο 
ΔΟΚ θαη ν θαζνξηζκφο, κέζσ ησλ νηθείσλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ θαη πξνθεξχμεσλ 
ηνπ, ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη θαλφλσλ ζπκκεηνρήο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα θαη δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ 
πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπο. 
γ)  ε ζέζπηζε, κέζσ ησλ νηθείσλ εηδηθψλ Καλνληζκψλ, πεηζαξρηθψλ θαλφλσλ θαη  
πξσηνβαζκίσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ θαη ε επίιπζε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο πνπ 
αλαθχπηεη απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ απηψλ θαη θαηά ηελ ηέιεζε ηνπο, θαζψο 
θαη ε άζθεζε απφ ηα πξσηνβάζκηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο πεηζαξρηθήο θαη ελ γέλεη 
δηθαηνδνηηθήο εμνπζίαο ηνπο. 
δ) ε δηνίθεζε, ε δηαρείξηζε, ε πξνβνιή θαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο ηνπο θαη ηδίσο ε 
παξαρψξεζε δηθαησκάησλ δηαθεκηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη πξνβνιήο ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία 
θαη πξναγσγή θάζε ζπιινγηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο ησλ κειψλ ηεο, φπσο ε 
ζχλαςε, γηα ινγαξηζκφ ηνπο, ζπκθσληψλ ξαδηνηειενπηηθψλ ή κέζσ δηαδηθηχνπ 
κεηαδφζεσλ αγψλσλ, ή ζηηγκηνηχπσλ ηνπο, ε ξχζκηζε θάζε ζεκαηνο πνπ άπηεηαη ηεο 
θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηειενπηηθψλ θαη ινηπσλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ν 
ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ εζφδσλ ζηα κέιε, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο 
δηαηάμεηο πεξί ζσκαηείσλ θαη αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ  θαη ε δηαθεκηζηηθή 
εθκεηάιιεπζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο εκθάληζεο ησλ αζιεηψλ ηεο αξκνδηφηεηαο  ηνπο, 
κέζα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
ε) ε παξνρή ζηα κέιε ηνπο νηθνλνκηθήο, ηερληθήο, νξγαλσηηθήο, ηερλνινγηθήο, 
εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ αχμεζε ή βειηίσζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηθνχ θιάδνπ ηνπο, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ απηψλ. 
ζη) ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα θαη ηνπ ληφπηλγθ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ησλ ππεξθείκελσλ  
αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ. 
δ) ε νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 
θαη ηερληθψλ ζηειερψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηθνχ θιάδνπ, ε ζπλεξγαζία ηνπο κε 
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ίδξπζε ηδησηηθψλ θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε 
ηέηνηα θέληξα γηα ηελ κεηαζιεηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αζιεηψλ, αξκνδηφηεηαο 
ηνπο. 
ε) ε εθπξνζψπηζε ησλ Κ.Α.Δ. ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ΔΟΚ, ή ηξίηνπο θαη ε 
ζπκκεηνρή ζε φξγαλα θαη επηηξνπέο ηεο αληηζηνίρνπ επξσπατθήο ή δηεζλνχο 
Οκνζπνλδίαο, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. Η ζπκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηία αζιεηή κε Κ.Α.Δ. θαη ηνπ 
εηδηθνχ θαλνληζκνχ ζρέζεσλ επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ θαη Κ.Α.Δ. θαη ε επίιπζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ απηψλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη 
δηακεζνιαβεηέο απηψλ. 
ζ) ε αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ δεηήκαηνο, αλαγθαίνπ γηα ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε 
ηνπ αζιήκαηνο αξκνδηφηεηαο ηνπο, πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ 
νξγάλνπ, ηδίσο δε ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηηο Κ.Α.Δ. κέιε ηνπο, αθαδεκηψλ 
θιάδνπ άζιεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή 
αγσληζηηθψλ εθδειψζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη θάζε άιινπ ζέκαηνο πνπ αλαηίζεηαη ζε 
απηήλ απφ ηηο νηθείεο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ή απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  
 
 

Άξζξν 125 
Μέιε ηνπ ΔΑΚΔ 

 
1. Μέιε ηνπ ΔΑΚΔ θαζίζηαληαη νη Κ.Α.Δ. πνπ νη νκάδεο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο. 
 
2. Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εληάμεσο Καιαζνζθαηξηθήο Αλψλπκεο 
Δηαηξείαο σο κέινπο ηνπ ΔΑΚΔ, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ έληαμε 
δηθαηνινγεηηθά, θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκφ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 116 ηνπ παξφληνο. 
 
3. Απνβάιινπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ΔΑΚΔ νη Κ.Α.Δ. πνπ νη νκάδεο ηνπο 
ππνβηβάδνληαη ζε εξαζηηερληθή θαηεγνξία ή παχνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα έρνπλ 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΔΑΚΔ.   
 
 

Άξζξν 126 
Πφξνη ηνπ ΔΑΚΔ 

 
Πφξνη ηνπ ΔΑΚΔ είλαη νη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 115 ηνπ παξφληνο, εηδηθφηεξα δε 
ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο ηεο παξαγξάθνπ 7  ηνπ άξζξνπ 98  ηνπ παξφληνο λφκνπ ηνπ 
παξφληνο, πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%) επί ησλ θαιαζνζθαηξηθψλ αγψλσλ ζηνπο 
νπνίνπο κεηέρνπλ Κ.Α.Δ. ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο. 
 

 
Άξζξν 127 

Όξγαλα ηνπ ΔΑΚΔ – ρέζε κε ηελ ΔΟΚ   
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1. Όξγαλα ηνπ ΔΑΚΔ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
(Γ) θαη φζα πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. 
 
2. Με εηδηθφ Καλνληζκφ πνπ ςεθίδεη ε Γ ηνπ ΔΑΚΔ θαζνξίδνληαη: 
α) ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΔΑΚΔ, 
β) νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζιεςε θαη θαηάζηαζε ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ 
ηνπ ΔΑΚΔ, θαζψο θαη νη απνδνρέο θαη νη απνδεκηψζεηο ηνπ, 
γ) ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΑΚΔ, 
δ) θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΚΔ θαη ησλ 
νξγάλσλ ηνπ. 
Ο αλσηέξσ Καλνληζκφο ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγφ. 
 
3. Ο ΔΑΚΔ εθπξνζσπείηαη ζην Γ.. ηεο ΔΟΚ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ θαη κε δχν 
(2) αθφκε κέιε, πνπ εθιέγεη ε Γεληθή ηνπ πλέιεπζε. 
Η ΔΟΚ εθπξνζσπείηαη ζην Γ ηνπ ΔΑΚΔ κε έλα κέινο ηνπ Γ απηήο.   
 
 

Άξζξν 128 
Αλψλπκεο Δηαηξείεο Πεηνζθαίξηζεο  

 
1. ην θαη' έηνο δηνξγαλνχκελν, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπο Καλνληζκνχο 
ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο, εζληθφ πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο 
θαηεγνξίαο Πεηνζθαίξηζεο, κεηέρνπλ νκάδεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Πεηνζθαίξηζεο 
(Α.Δ.Π.), ηδξπνκέλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
κεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο ΑΔΠ, 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ΑΔΠ. 
 
2. Αζιεηηθά ζσκαηεία ηα νπνία απνθηνχλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α1 Δζληθή 
θαηεγνξία Πεηνζθαίξηζεο, νθείινπλ λα ζπζηήζνπλ άκεζα, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην παξφλ, Αλψλπκε Δηαηξία Πεηνζθαίξηζεο (Α.Δ.Π.). ε πεξίπησζε κε 
εκπξφζεζκεο ίδξπζεο ηεο ΑΔΠ ή εθφζνλ ππάξμεη αξλεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ γηα ηελ ίδξπζε ΑΔΠ, ε νκάδα ηνπ ελ ιφγσ 
Αζιεηηνχ σκαηείνπ απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ πλδέζκνπ Πεηνζθαίξηζεο, χζηεξα απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. Η νκάδα ηνπ σκαηείνπ πνπ απνβάιιεηαη δηθαηνχηαη λα 
ζπκκεηάζρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο Α2 εζληθήο θαηεγνξίαο, θαζ' ππέξβαζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ νκάδσλ πνπ πξφθεηηαη λα αγσληζζνχλ ζ’ απηφ. Σελ απφθαζε 
ζπκκεηνρήο ιακβάλεη ε ΔΟΠΔ. 
 
3. Γηα ηηο ΑΔΠ πνπ ππνβηβάδνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο απφ ηελ 
Α1 εζληθή θαηεγνξία ζηελ Α2 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξί 
εθθαζάξηζεο.  
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Άξζξν 129 
Δπαγγεικαηηθφο χλδεζκνο Πεηνζθαίξηζεο 

 
1. πληζηάηαη, σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο  
ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Πεηνζθαίξηζεο, πνπ, θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο, 
ζπκκεηέρνπλ ζην εζληθφ πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Πεηνζθαίξηζεο, κε 
ηελ επσλπκία «Δπαγγεικαηηθφο χλδεζκνο Πεηνζθαίξηζεο» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΔΠ», κε έδξα ηελ Αζήλα, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί, θαηά ξεηή πξφβιεςε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ, κε ηε κνξθή είηε ηνπ ζσκαηείνπ, θαηά ην άξζξν 78επ ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα, είηε ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
1667/1986, δηεπφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηνπ παξφληνο θαη 
ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ Καλνληζκψλ ηεο 
ΔΟΠΔ θαη ησλ ππεξθείκελσλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ή ηνπ λ. 1667/1986, θαηά πεξίπησζε. 
 
2. Ο ΔΠ απνιαχεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο σο πξνο ηελ εζσηεξηθή 
ηνπ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία 
Πεηνζθαίξηζεο, ηεο νπνίαο απνηειεί ηαθηηθφ κέινο.   
 
3. Γηα ηνπο ζθνπνχο, αξκνδηφηεηεο, φξγαλα δηνίθεζεο, πφξνπο, γεληθνχο θαη εηδηθνχο 
Καλνληζκνχο θαη θάζε άιιν ζέκα, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ζηα άξζξα 111 
έσο 116 ηνπ παξφληνο, γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο.  
 
 

Άξζξν 130 
Μέιε ηεο ΔΔΠ 

 
1. Μέιε ηνπ ΔΠ θαζίζηαληαη απηνδηθαίσο φιεο νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο 
Πεηνζθαίξηζεο, ησλ νπνίσλ νη νκάδεο, θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο, δηθαηνχληαη 
λ’ αγσληζζνχλ ζην εζληθφ πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Πεηνζθαίξηζεο.    
 
2. Απνβάιινπλ απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ΔΠ νη ΑΔΠ ησλ νπνίσλ νη 
νκάδεο, θαηα ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο, ππνβηβάδνληαη απφ ηελ Α1 εζληθή 
θαηεγνξία ζηελ Α2.   
 
 

Άξζξν 131 
Πφξνη ηνπ ΔΠ  

 
Πφξνη ηνπ ΔΠ είλαη νη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 115 ηνπ παξφληνο, εηδηθφηεξα δε ζε 
ζρέζε κε ηηο ακνηβέο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 98  ηνπ παξφληνο λφκνπ ηνπ 
παξφληνο, πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ησλ αγψλσλ πεηνζθαίξηζεο ζηνπο 
νπνίνπο κεηέρνπλ ΑΔΠ. 
 
 

Άξζξν 132 
Όξγαλα ηνπ ΔΠ – ρέζε κε ΔΟΠΔ  
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1. Όξγαλα ηνπ ΔΠ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) 
θαη φζα πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. 
 
2. Ο ΔΠ εθπξνζσπείηαη ζην Γ.. ηεο ΔΟΠΔ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ θαη κε δχν (2) 
αθφκε κέιε, πνπ εθιέγεη ε Γ ηνπ. 
Η ΔΟΠΔ εθπξνζσπείηαη ζην Γ ηνπ ΔΠ κε έλα κέινο ηνπ Γ απηήο. 
 
 
 

ΣΜΖΜΑ Γ΄  
ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 
 

Άξζξν 133   
Δθαξκνδφκελν δίθαην 

 
1. Σα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ 
Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα, ην Αλψηαην πκβνχιην Δπίιπζεο 
Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α..Δ.Α.Γ.), φηαλ δηθάδεη σο δεπηεξνβάζκην δηθαηνδνηηθφ – 
πεηζαξρηθφ φξγαλν θαη ε Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο 
Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.) εθαξκφδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηηο 
ζρεηηθέο νπζηαζηηθέο θαη δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ή ησλ 
Καλνληζκψλ ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ 
Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. 
 
2. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηεο ξχζκηζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ή ησλ Καλνληζκψλ 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ηνπ ηδίνπ αζιήκαηνο 
εθαξκφδεηαη, εάλ πξφθεηηαη γηα Αζιεηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία ή Αζιεηηθφ σκαηείν 
πνπ κεηέρεη ζε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα θαη γηα αγσληζηηθή ή ζπλαθή κε απηή 
δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο, ην θαηαζηαηηθφ ή ν 
Καλνληζκφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ην θαηαζηαηηθφ ή 
ν Καλνληζκφο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. 
 
3. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηεηψλ ή Αζιεηηθψλ 
σκαηείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα θαη εξαζηηερληθψλ 
σκαηείσλ ζε αζιεηηθή δηνξγάλσζε κε θνξέα ηελ αζιεηηθή Οκνζπνλδία ηνπ ηδίνπ 
αζιήκαηνο, εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ην θαηαζηαηηθφ ή ν Καλνληζκφο ηεο 
δηνξγαλψηξηαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο.  
 
4. Ρπζκίζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ή ησλ Καλνληζκψλ ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη 
ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ αληίζεηεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη 
άθπξεο θαη δελ παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο. 
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Άξζξν  134 
Γεληθέο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο 

 
Οη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη νη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη νθείινπλ λα 
πξνβιέπνπλ ζηα θαηαζηαηηθά θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπο φηη θαηά ηε δηαδηθαζία 
ελψπηνλ ησλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ, ηνπ Αλσηάηνπ 
πκβνπιίνπ Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ, φηαλ απηφ δηθάδεη σο δεπηεξνβάζκην 
δηθαηνδνηηθφ – πεηζαξρηθφ φξγαλν, θαη ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Διιεληθήο 
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο θαηνρπξψλνληαη : 
α) ε γεληθή αξρή ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο εληφο επιφγνπ 
ρξφλνπ. 
β) ε γεληθή αξρή ηεο δίθαηεο δίθεο. 
γ) ε γεληθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
δ) ην δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηνπ δησθνκέλνπ πξνζψπνπ απφ δηθεγφξν κε δηθή ηνπ 
δαπάλε. 
ε) ην δηθαίσκα ηνπ πεηζαξρηθά δησθνκέλνπ πξνζψπνπ λα πιεξνθνξείηαη έγθαηξα θαη 
κε αθξίβεηα ηελ απνδηδφκελε ζε απηφ θαηεγνξία. 
ζη) ην δηθαίσκα ηνπ πεηζαξρηθά δησθνκέλνπ πξνζψπνπ λα ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ 
ηνπ θαηά ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ. 
δ) ην δηθαίσκα ησλ δηαδίθσλ κεξψλ λα επηθαινχληαη θαη λα πξνζθνκίδνπλ 
απνδεηθηηθά κέζα (έγγξαθα θιπ.) θαη λα εμεηάδνπλ κάξηπξεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα απφ ην νηθείν θαηαζηαηηθφ ή ηνλ νηθείν Καλνληζκφ. 
ε) ην δηθαίσκα ηνπ δηαδίθνπ ζε δηεξκελέα θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, εάλ 
απηή δηεμάγεηαη ζε γιψζζα πνπ δελ θαηαλνεί. Σν δηθαηνδνηηθφ – πεηζαξρηθφ φξγαλν 
είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξεσκέλν λα νξίζεη δηεξκελέα, εάλ απηφ δεηεζεί ξεηά, 
θαη λα επηκεξίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηε δαπάλε ηεο δηεξκελείαο κεηαμχ ησλ 
δηαδίθσλ. 
ζ) ε ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ – πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ λα εθδίδεη γξαπηή 
απφθαζε κέζα ζε εχινγν ρξφλν. Η απφθαζε πξέπεη λα πεξηέρεη εηδηθή θαη 
εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία θαη λα δηαιακβάλεη ζαθέο δηαηαθηηθφ κε δπλαηφηεηα 
θαηαδίθεο ζε θαηαβνιή δηθαζηηθήο δαπάλεο. 
Μέιε ησλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 
λφκν, απαξηηδφκελα απνθιεηζηηθά απφ ηαθηηθνχο δηθαζηέο, έρνπλ δηθαίσκα 
πξφζβαζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ιήςε αληηγξάθσλ, ζε εθθξεκείο ή παιαηφηεξεο 
πνηληθέο δηθνγξαθίεο γηα ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδνληαη. Σν ζρεηηθφ αίηεκα απεπζχλεη ν 
Πξφεδξνο ηνπ νξγάλνπ. 
 
 

Άξζξν 135 
Αλεμαξηεζία ησλ δηθαηνδνηηθψλ – πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ 

 
Οη πξάμεηο θαη νη απνθάζεηο φισλ ησλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ δελ 
επηθπξψλνληαη, δελ ειέγρνληαη, δελ αλαζηέιινληαη θαη δελ αθπξψλνληαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή νπνηνδήπνηε άιιν κε δηθαηνδνηηθνχ – πεηζαξρηθνχ 
ραξαθηήξα φξγαλν ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ 
ζπλδέζκσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ. 
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Άξζξν 136 

Αλάινγε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 
 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο γηα ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ εμαίξεζε θαη 
ηελ απνρή δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ηηο εθζέζεηο, ηηο επηδφζεηο θαη θνηλνπνηήζεηο, ηηο 
πξνζεζκίεο, ηα απνδεηθηηθά κέζα (έγγξαθα, απηνςία, πξαγκαηνγλσκνζχλε, εμέηαζε 
καξηχξσλ), ην δηνξηζκφ ηερληθψλ ζπκβνχισλ θαη δηεξκελέσλ, ηε δηαδηθαζία ζην 
αθξναηήξην, ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηα έλδηθα κέζα εθαξκφδνληαη 
αλαιφγσο ζηε δίθε ελψπηνλ ησλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ 
Οξγάλσλ, ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ, φηαλ απηφ 
δηθάδεη σο δεπηεξνβάζκην δηθαηνδνηηθφ – πεηζαξρηθφ φξγαλν, θαη ηεο Δπηηξνπήο 
Δθέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο γηα φζα δεηήκαηα δελ 
ξπζκίδνληαη εηδηθά ζηα θαηαζηαηηθά ή ηνπο Καλνληζκνχο ησλ αζιεηηθψλ 
Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα 

 
Άξζξν 137   

πγθξφηεζε Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ 
 
1. ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη ζε θάζε επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν Αζιεηηθψλ 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ ηνπ πνδνζθαίξνπ, ηεο 
θαιαζνζθαίξηζεο, ηεο πεηνζθαίξηζεο, ηεο ρεηξνζθαίξηζεο θαη ηεο πδαηνζθαίξηζεο 
ζπληζηψληαη Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα γηα ηελ επίιπζε ησλ 
αζιεηηθψλ δηαθνξψλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ 
επηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – 
Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ θαη ζε Οκνζπνλδία άιινπ νκαδηθνχ αζιήκαηνο. 
 
2. Σα Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα αζθνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζην άξζξν 139 ηνπ παξφληνο λφκνπ αξκνδηφηεηεο ζε αγψλεο θαη θαηεγνξίεο 
πξσηαζιεκάησλ σο εμήο : 
α) σο πξνο ην νκαδηθφ άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, ζε αγψλεο ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 
Δζληθψλ Καηεγνξηψλ Αλδξψλ θαη ζε αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο θαη 
β) σο πξνο ηα νκαδηθά αζιήκαηα ηεο θαιαζνζθαίξηζεο, ηεο πεηνζθαίξηζεο, ηεο 
ρεηξνζθαίξηζεο θαη ηεο πδαηνζθαίξηζεο, ζε αγψλεο ησλ Α1, Α2 θαη Β΄ Δζληθψλ 
Καηεγνξηψλ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο. 
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, λα ηξνπνπνηνχληαη ην είδνο ησλ 
αγψλσλ θαη νη θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 
νξγάλσλ απηψλ. 
 
3. Σα Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα πνπ ζπγθξνηνχληαη θαη 
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ είλαη απνθιεηζηηθά 
αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ 
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παξφληνο ππνζέζεσλ, εθ’ φζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αγσληζηηθή ή ζπλαθή κε απηή 
δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην δηνξγάλσζεο ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 
πξσηαζιήκαηνο. Σα Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα πνπ 
ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ηνπ ηδίνπ 
αζιήκαηνο είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ παξφληνο ππνζέζεσλ, εθ’ φζνλ απηέο αθνξνχλ ζε 
αγσληζηηθή ή ζπλαθή κε απηή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην δηνξγάλσζεο κε θνξέα 
ηελ αζιεηηθή Οκνζπνλδία, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ζηε δηνξγάλσζε απηή κεηέρνπλ θαη 
Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ή Αζιεηηθά σκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα.  
 
4. Σα Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα ζε φια ηα αζιήκαηα είλαη 
ηξηκειή θαη δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ, θαηά πεξίπησζε, 
κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. Σα σο 
άλσ φξγαλα ζπγθξνηνχληαη απφ έλα (1) Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη 
Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Πξφεδξν, θαη δχν (2) Πξσηνδίθεο ηεο Πνιηηηθήο θαη 
Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο κέιε, νη νπνίνη θιεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη 
θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ» απφ ηξηπιάζην αξηζκφ Γηθαζηψλ, νξηδφκελν 
απφ ηνλ Γηεπζχλνληα ην Γηθαζηήξην ή ην Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο έδξαο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή ή ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηεο νηθείαο 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ πξνο ηνλ 
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο θαη 
απεπζχλεη ζρεηηθφ εξψηεκα πξνο ην αξκφδην Γηθαζηήξην, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 41 λ. 1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη 
θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ». Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ 
νξίδνληαη έλαο (1) Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαη δχν (2) Πξσηνδίθεο, σο αλαπιεξσηέο. 
Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο θιήξσζε θαη δηνξηζκφ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. 
 
5. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ 
Οξγάλσλ αληηθαζηζηνχλ ηα ηαθηηθά κέιε ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ησλ 
ηειεπηαίσλ. 
 
6. Καζήθνληα γξακκαηέα θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Πξσηνβαζκίσλ 
Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ δχλαληαη λα εθηεινχλ θαη κφληκνη ππάιιεινη 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ. 
 
7. Σα Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα ζπλεδξηάδνπλ ζε ρψξν πνπ 
νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ε νπνία βαξχλεηαη κε ηε ζρεηηθή 
δαπάλε. 
 
 

Άξζξν 138 
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Άζθεζε Πεηζαξρηθήο Γίσμεο – Αξκφδηα Όξγαλα 
 
1. ηηο πεξηπηψζεηο πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ, γηα ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ απεηινχληαη 
νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε πεηζαξρηθή δίσμε 
αζθείηαη ππνρξεσηηθά απφ αλεμάξηεην κνλνκειέο φξγαλν, ηνλ Δηζαγγειέα 
Πεηζαξρηθήο Γίσμεο, ν νπνίνο γηα ην ζθνπφ απηφ ιακβάλεη ππφςε ηδίσο ηα ζηνηρεία 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 139 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αιιά θαη θάζε άιιν 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ λφκηκν απνδεηθηηθφ κέζν, θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηε ζρεηηθή δηθνγξαθία ζην αξκφδην Πξσηνβάζκην 
Γηθαηνδνηηθφ – Πεηζαξρηθφ Όξγαλν. Ο Πξφεδξνο ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ 
– Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ δχλαηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ 
πεξηέιεπζε ζε απηφ ηεο δηθνγξαθίαο λα αλαπέκςεη κε απιή δηάηαμή ηνπ ηελ 
πεηζαξρηθή δίσμε πξνο ζπκπιήξσζε, εάλ θξίλεη φηη, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζε 
απηή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ην πιηθφ ηεο δηθνγξαθίαο, πξέπεη λα απνδνζνχλ 
δηαθνξεηηθά ή πεξηζζφηεξα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα απφ απηά πνπ πεξηέρεη ε 
πεηζαξρηθή δίσμε. Η θξίζε ηνπ Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο γηα ηε ζπκπιήξσζε 
ή κε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην είλαη δεζκεπηηθή γηα ην 
Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ – Πεηζαξρηθφ Όξγαλν. 
 
2. Καζήθνληα Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο ζε θάζε έλα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 137  παξ. 1 ηνπ παξφληνο Νφκνπ νκαδηθά αζιήκαηα θαη γηα φιεο ηηο 
δηνξγαλψζεηο αγψλσλ απηψλ (επαγγεικαηηθέο θαη κε) αζθεί Δηζαγγειέαο 
Πξσηνδηθψλ πνπ ππεξεηεί ζηελ Δηζαγγειία ηεο έδξαο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο θαη δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο, κε 
ζεηεία ηξηψλ ( 3 ) εηψλ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. Ο σο άλσ 
Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γηεπζχλνληα 
ηελ Δηζαγγειία ηεο έδξαο ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο. Γηα ηνλ νξηζκφ 
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα 
αζιεηηζκνχ. 
 
3. ε πεξίπησζε ηέιεζεο φισλ ησλ άιισλ, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 
παξάγξαθν 1, πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ, αξκφδηνο γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο 
δίσμεο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ νηθείνπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ – Γηθαηνδνηηθνχ 
Οξγάλνπ. Ο ηειεπηαίνο, εάλ θξίλεη φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε ηέιεζεο ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ, απέρεη απφ ηελ άζθεζε 
ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη δηαβηβάδεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηε δηθνγξαθία 
ζηνλ Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ε πξνζήθνπζα 
πεηζαξρηθή δίσμε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δηζαγγειέαο Πεηζαξρηθήο Γίσμεο αζθεί 
ηελ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζήθνπζα πεηζαξρηθή δίσμε, αθφκα θαη εάλ δελ ζπληξέρεη 
ε πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1.  
 
4. Ο Αζιεηηθφο Δηζαγγειέαο ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη αξκφδηεο 
Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) θαη ηα 
αξκφδηα φξγαλα ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ 
ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηνλ Δηζαγγειέα 
Πεηζαξρηθήο Γίσμεο θαη ζην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ – Γηθαηνδνηηθφ Όξγαλν ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 139 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 
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θαζψο θαη θάζε άιιν θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλαγθαίν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο 
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 
 
 

Άξζξν 139  
Αξκνδηφηεηεο Πξσηνβάζκησλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ 

 
1.  Σν Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ – Πεηζαξρηθφ Όξγαλν είλαη αξκφδην : 
α) γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πεηζαξρηθψλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 
πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ αγψλσλ ή ησλ 
πεηζαξρηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Ι ηνπ 
παξφληνο λφκνπ. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ 
θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 
β) γηα ηελ εθδίθαζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ππνζέζεηο δσξνδνθίαο ή 
δσξνιεςίαο ή αιινίσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ή ρεηξαγψγεζεο αγψλσλ θαη ηελ 
επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνηλψλ, 
γ) γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θχξνπο αγψλα, 
δ) γηα ηελ εθδίθαζε θάζε άιιεο παξάβαζεο θαη ηελ επηβνιή ησλ αληηζηνίρσλ πνηλψλ 
πνπ αλαηίζεληαη ζηα φξγαλα απηά κε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή κε 
Καλνληζκνχο ή κε απνθάζεηο ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. 
 
2. ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ην Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ 
– Πεηζαξρηθφ Όξγαλν, αθνχ ν Πξφεδξνο απηνχ αζθήζεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ή 
δηαβηβαζζνχλ ζε απηφ απφ ηνλ Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο ε αζθεζείζα 
πεηζαξρηθή δίσμε θαη ε ζρεηηθή πεηζαξρηθή δηθνγξαθία, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 138 ηνπ παξφληνο λφκνπ, επηιακβάλεηαη ηεο εθδίθαζεο πεηζαξρηθψλ 
παξαβάζεσλ κε βάζε: α) ην θχιιν αγψλα, β) ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα καγλεηνζθφπεζε 
ηνπ αγψλα, γ) ηελ ηπρφλ αλαθνξά ηνπ Αζιεηηθνχ Δηζαγγειέα ή, φπνπ δελ ππεξεηεί 
ηέηνηνο, ηνπ θαηά ηφπν αξκφδηνπ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ ή ηεο αξκφδηαο 
αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Αληηκεηψπηζεο Βίαο ή ηεο νηθείαο 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ θαη δ) θάζε άιιν 
λφκηκν απνδεηθηηθφ κέζν, κε δεζκεπφκελν απφ ηπρφλ κε αλαθνξά ηεο πεηζαξρηθήο 
παξάβαζεο ζην θχιιν αγψλα. Γηα πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 
αδηθήκαηα βίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν Αζιεηηθφο 
Δηζαγγειέαο ή ν Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ, ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 
νπνίνπ ηειέζηεθαλ απηά, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο 
Γίσμεο θαη ζην αξκφδην Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ – Πεηζαξρηθφ Όξγαλν έγγξαθε 
έθζεζε γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 
αζιεηηθήο ζπλάληεζεο εληφο ή εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. Οη Δηζαγγειείο ηνπ 
πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ζπλππνβάιινπλ κε ηελ έγγξαθε έθζεζή ηνπο θαη θάζε άιιν 
θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλαγθαίν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 
 
3. ηηο ππφ ζηνηρεία α΄ θαη β΄ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη απνθάζεηο ησλ 
Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ εθδίδνληαη κέζα ζε επηά (7) 
εκέξεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα θαη είλαη άκεζα εθηειεζηέο, έζησ θαη εάλ έρνπλ 
πξνζβιεζεί ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ ή 
ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. Δηδηθψο νη 
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απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ρσξίο ζεαηέο (« θεθιεηζκέλσλ ησλ 
ζπξψλ») Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή Αλψλπκεο Αζιεηηθήο Δηαηξείαο εθηεινχληαη ηελ 
επνκέλε ηεο έθδνζήο ηνπο αγσληζηηθή εκέξα, θαηά ηελ νπνία ην Αζιεηηθφ σκαηείν 
ή ε Αλψλπκε Αζιεηηθή Δηαηξεία είλαη γεπεδνχρνη, εθηφο εάλ κεηαμχ ηεο έθδνζεο ηεο 
απφθαζεο θαη ηεο ηέιεζεο ηνπ αγψλα κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 
πέληε (5) εκεξψλ, νπφηε ε απφθαζε εθηειείηαη ηε κεζεπφκελε αγσληζηηθή εκέξα. Οη 
απνθάζεηο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θαη ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο., νη νπνίεο 
αθνξνχλ ζε δηεμαγσγή αγψλα ρσξίο ζεαηέο (« θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ») Αζιεηηθνχ 
σκαηείνπ ή Αλψλπκεο Αζιεηηθήο Δηαηξείαο εθδίδνληαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ 
πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο πνηλήο. 
 
4. Η ηπρφλ πξνβιεπνκέλε ζε Καλνληζκνχο αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη 
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο έδξαο ινγίδεηαη 
κε ηζρχνπζα θαη αλη’ απηήο επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο 
(« θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ»). 
 
 

Άξζξν  140 
Πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – 

Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ 
 
1. Οη απνθάζεηο ησλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 137 παξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, 
εθηφο ηνπ πνδνζθαίξνπ, πξνζβάιινληαη κε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ 
πκβνπιίνπ Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : 
α) φηαλ εθδίδνληαη επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θχξνπο αγψλα, 
β) φηαλ κε απηέο επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο 
(«θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ») ζε Αζιεηηθφ σκαηείν ή ζε Αζιεηηθή Αλψλπκε 
Δηαηξεία, 
γ) φηαλ κε απηέο επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο ζε παξάγνληεο ησλ νκάδσλ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ ή ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο έθπησζεο απφ ην 
ζσκαηεηαθφ ή ην εηαηξηθφ αμίσκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) 
κελψλ, 
δ) φηαλ κε απηέο επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ ζε αζιεηή άλσ 
ησλ δχν (2) αγσληζηηθψλ εκεξψλ, 
ε) φηαλ κε απηέο επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ ζε πξνπνλεηέο ή 
ζε άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νκάδα άλσ ησλ δχν (2) κελψλ, 
ζη) φηαλ κε απηέο επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε 
ρηιηάδσλ επξψ ( 5.000 € ) θαη 
δ) φηαλ κε απηέο επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα  78 
παξάγξαθνο 13,   91 παξάγξαθνη 2 θαη 3, 92 παξάγξαθνο 4, 94, 97 παξάγξαθνη 4 θαη 
5 θαη 103 παξάγξαθνη 3 θαη 4  ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
       
2. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εηηήζεθε ή πθίζηαηαη 
άκεζε ή έκκεζε βιάβε απφ ηελ απφθαζε ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – 
Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ. Η πξνζθπγή αζθείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
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ζην άξζξν 144 ηνπ παξφληνο λφκνπ κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαζ’ 
νηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο. 
          
3. Οη απνθάζεηο ησλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ 
θνηλνπνηνχληαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο ζηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηνπ ηνπηθνχ Σκήκαηνο απηνχ ή ζηνλ Πξφεδξν ηεο 
Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. Οη ηειεπηαίνη δχλαληαη κε πξάμε ηνπο λα εηζάγνπλ 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ 
ελψπηνλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηνπ ηνπηθνχ Σκήκαηνο απηνχ ή ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ 
ηεο Δ.Π.Ο., θαηά πεξίπησζε, αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ή ηελ άζθεζε 
πξνζθπγήο. 
          
4. ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή ηνπο νηθείνπο 
Καλνληζκνχο, ηα Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα δχλαληαη λα 
επηιακβάλνληαη θαη απηεπαγγέιησο κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο ή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηνπ ηνπηθνχ Σκήκαηνο απηνχ ή ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. 
Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο ηεο 
πεηζαξρηθήο δίσμεο απφ ηνλ Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
 
 

Άξζξν 141 
Σνπηθφ Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ – Πεηζαξρηθφ Όξγαλν 

 
1. ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγεί ηνπηθφ Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ – Πεηζαξρηθφ 
Όξγαλν γηα ηελ επίιπζε αζιεηηθψλ δηαθνξψλ ησλ νκάδσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
θαηά ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ηνπο ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ θαη Θεζζαιίαο, γηα 
ηηο θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
2. Σα κέιε ηνπ ηνπηθνχ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ 
θιεξψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 1756/1988 «Κψδηθαο 
νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ» απφ ηξηπιάζην 
αξηζκφ Γηθαζηψλ, νξηδφκελν απφ ην Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη 
ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 137 θαη 139 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
3. Καζήθνληα Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 138 ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηελ επίιπζε αζιεηηθψλ δηαθνξψλ ησλ νκάδσλ, 
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηθέξεηεο, αζθεί γηα θάζε έλα απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 137 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ νκαδηθά αζιήκαηα 
θαη γηα φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο αγψλσλ απηψλ (επαγγεικαηηθέο θαη κε) Δηζαγγειέαο 
Πξσηνδηθψλ πνπ ππεξεηεί ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο θαη 
δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
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Οκνζπνλδίαο κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 
δηνξηζκνχ. Ο σο άλσ Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
απφ ην Γηεπζχλνληα ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηνλ νξηζκφ 
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα 
αζιεηηζκνχ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
Αλψηαην πκβνχιην Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (A..Δ.Α.Γ.) 

 
Άξζξν 142    

πγθξφηεζε - χλζεζε – Οξγάλσζε Α..Δ.Α.Γ. 
 
1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ιεηηνπξγεί σο δεπηεξνβάζκην δηθαηνδνηηθφ – 
πεηζαξρηθφ φξγαλν Αλψηαην πκβνχιην Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ 
(Α..Δ.Α.Γ.). 
 
2. Σν Α..Δ.Α.Γ. απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) ελ ελεξγεία δηθαζηηθνχο 
ιεηηνπξγνχο θαη ζπγθξνηείηαη απφ έλα (1) Πξφεδξν Δθεηψλ θαη δχν (2) Δθέηεο ηεο 
Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, έλα (1) Πξφεδξν Δθεηψλ θαη έλα (1) Δθέηε 
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, πέληε (5) Πξνέδξνπο Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη 
Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, δχν (2) Πξνέδξνπο Πξσηνδηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, 
έλα (1) Αληεηζαγγειέα Δθεηψλ θαη δχν (2) Δηζαγγειείο Πξσηνδηθψλ. Σα κέιε ηνπ 
Α..Δ.Α.Γ. δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ην κήλα Ινχλην θάζε ηξίηνπ έηνπο. Η ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο 
θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. 
 
3. Σα κέιε ηνπ Α..Δ.Α.Γ. νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηα Σξηκειή πκβνχιηα 
Γηεχζπλζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, απφ ηνλ 
Γηεπζχλνληα ηελ Δηζαγγειία Δθεηψλ Αζελψλ θαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα ηελ 
Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Αζελψλ. Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη 
ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. Ο νξηζκφο 
πεξηιακβάλεη ίζν αξηζκφ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε 
αληηθαζηζηνχλ ηα ηαθηηθά κέιε ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ησλ 
ηειεπηαίσλ. 
 
4. Σν Α..Δ.Α.Γ. ιεηηνπξγεί ζε ηξία ( 3 ) Σκήκαηα θαη ζε Οινκέιεηα. Η ζχλζεζε ησλ 
Σκεκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ηελ Οινκέιεηα θαη ζην 
Πξψην Σκήκα απηνχ πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο θαηά ηελ ππεξεζηαθή επεηεξίδα ή ην 
ρξφλν δηνξηζκνχ δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο. ηα άιια δχν Σκήκαηα πξνεδξεχνπλ δχν (2) 
δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαηά ζεηξά ππεξεζηαθήο αξραηφηεηαο. 
 
5. Κάζε Σκήκα ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ζπλεδξηάδεη κε πεληακειή ζχλζεζε. Καη’ εμαίξεζε, 
φηαλ ην δηθάδνλ Σκήκα θξίλεη φηη ε ππφζεζε είλαη κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο, δχλαηαη 
κε απφθαζή ηνπ λα ηελ παξαπέκςεη ζηελ Οινκέιεηα. 
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6. Καζήθνληα γξακκαηέσλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. εθηεινχλ κφληκνη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Αζιεηηζκνχ. 
 
 

Άξζξν  143 
Γηθαηνδνζία – Αξκνδηφηεηεο Α..Δ.Α.Γ. 

          
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ην νκαδηθφ άζιεκα ηνπ 
πνδνζθαίξνπ, ην Α..Δ.Α.Γ. είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πξνζθπγψλ : 
α) θαηά απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ, ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ  θαη ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ, 
β) θαηά απνθάζεσλ άιισλ νξγάλσλ ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ  
ζπλδέζκσλ θαη ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 
ηνπο, εθ’ φζνλ νη απνθάζεηο απηέο δελ ρξήδνπλ επηθχξσζεο απφ ηα Γηνηθεηηθά ηνπο 
πκβνχιηα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ: αα) ζε επηβνιή θάζε είδνπο πνηλψλ 
ή θπξψζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ββ) ζε εγγξαθή ή κεηεγγξαθή αζιεηψλ, 
γγ) ζηε βαζκνινγηθή ή αγσληζηηθή ζέζε ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ θαη δδ) ζηελ 
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο λφκσλ θαη 
θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, 
γ) θαηά απνθάζεσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ πνπ επηβάιινπλ 
θάζε είδνπο πνηλέο ζηνπο αζιεηέο ηνπο, εθ’ φζνλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο 
αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο δελ πξνβιέπεη επηθχξσζε ησλ πνηλψλ απηψλ απφ δηθά ηεο 
αξκφδηα φξγαλα, 
δ) θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Φηιάζινπ Πλεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ θαη 
ε) θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ 
ησλ άξζξσλ 137 θαη 141, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 139, 140 θαη 141 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ. 
 
 

Άξζξν 144 
Άζθεζε – πδήηεζε πξνζθπγήο 

 
1. Η πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. αζθείηαη απφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
πνπ εηηήζεθε ή απφ εθείλν πνπ πθίζηαηαη άκεζε ή έκκεζε βιάβε απφ ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο είλαη δέθα (10) εκέξεο απφ 
ηελ επνκέλε ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 
απφθαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθπγήο απαηηείηαη ε θαηαβνιή έσο ηελ εκέξα 
ηεο ζπδήηεζεο παξαβφινπ νπνηαζδήπνηε εδξεχνπζαο ζηελ Διιάδα αμηφρξεεο 
Σξάπεδαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Αζιεηηζκνχ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαζέηε ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο παξαδνρήο ηεο πξνζθπγήο, εάλ δε ε πξνζθπγή απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο, 
ην παξάβνιν θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.  
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2. Η πξνζεζκία άζθεζεο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο. 
 
3. Η πξνζθπγή αζθείηαη κε δηθφγξαθν ππνγεγξακκέλν απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν 
θαη θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Α..Δ.Α.Γ.  ή απνζηέιιεηαη ζε απηήλ κε 
ζπζηεκέλε επείγνπζα επηζηνιή επί απνδείμεη. Η εκέξα θαη ε ψξα ζπδήηεζεο ηεο 
πξνζθπγήο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
ζε δηθάζηκν πνπ δελ απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θαηάζεζεο θαη γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κε κέξηκλα ηνπ 
Γξακκαηέα ηνπ Α..Δ.Α.Γ. νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν. Καη’ 
εμαίξεζε, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο λα ζπληέκλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θαη ε απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη κε θάζε 
ηξφπν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. 
 
4. Η ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο γίλεηαη δεκφζηα κε ηε ζπκκεηνρή Γξακκαηέα, ν 
νπνίνο ηεξεί ζπλνπηηθά πξαθηηθά. Σα κέξε ππνρξενχληαη λα παξίζηαληαη κε 
πιεξεμνχζην Γηθεγφξν, θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην Ν. 4194/2013 «Κψδηθαο 
Γηθεγφξσλ», θαη δηθαηνχληαη λα αλαπηχζζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο πξνθνξηθψο ή 
εγγξάθσο κε ππφκλεκα, ην νπνίν θαηαηίζεηαη θαηά ηε ζπδήηεζε, θαη λα 
πξνζθνκίδνπλ ηα απνδεηθλχνληα ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο απνδεηθηηθά κέζα. 
Δμέηαζε καξηχξσλ, ελφο γηα θάζε  δηάδηθν κέξνο, επηηξέπεηαη θαηά ηελ ειεχζεξε 
θξίζε ηεο δηθάδνπζαο χλζεζεο ή ηεο Οινκέιεηαο, θαηά πεξίπησζε, εθ’ φζνλ 
ππνβιεζεί θαηά ηε ζπδήηεζε ζρεηηθφ αίηεκα. Με πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
δηθάδνπζαο χλζεζεο ή ηεο Οινκέιεηαο επηηξέπεηαη ε κε θάζε πξφζθνξν κέζν 
θιήηεπζε καξηχξσλ ην αξγφηεξν είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, 
εθ’ φζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο. 
 
5. Η ζπδήηεζε πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – 
Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ κε αληηθείκελν αζιεηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 
ηέιεζε αγψλσλ κπνξεί λα αλαβιεζεί κφλν κηα θνξά θαη γηα ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο, 
εθ’ φζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ζηηο ινηπέο δε πεξηπηψζεηο γηα ηελ ακέζσο 
επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Σκήκαηνο. Δάλ δελ εκθαληζζνχλ ηα κέξε, ε 
ζπδήηεζε ρσξεί ζαλ λα ήηαλ παξφληα, εθ’ φζνλ θιήζεθαλ λφκηκα θαη εκπξφζεζκα.  
 
6. Ο Πξφεδξνο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηνπ Σκήκαηνο ή ην κέινο πνπ απηνί νξίδνπλ 
ελεξγεί, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, επηηφπηα έξεπλα ή απηνςία θαη δεηεί ρνξήγεζε 
εγγξάθσλ ή άιισλ θξίζηκσλ γηα ηελ ππφζεζε ζηνηρείσλ. Σν Α..Δ.Α.Γ. 
αιιεινγξαθεί απ’ επζείαο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εθδηθαδφκελεο ζ’ απηφ 
ππνζέζεηο κε ηα Αζιεηηθά σκαηεία, ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, ηηο 
αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη ηνπο αζιεηηθνχο θνξείο γεληθά, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη 
λα απαληνχλ ακέζσο.  
 
7. Καλείο δελ αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιεηήο θαη θακία βαζκνινγηθή ζεηξά αγψλσλ 
δελ επηθπξψλεηαη απφ ην αξκφδην αζιεηηθφ φξγαλν, εθ’ φζνλ εθθξεκνχλ πξνζθπγέο 
ελψπηνλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ., ζρεηηθέο κε απνηειέζκαηα αγψλσλ πνπ επεξεάδνπλ ην 
θχξνο θαη ηε βαζκνινγία ηνπο. 
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8. Οη απνθάζεηο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. επί πξνζθπγψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 
Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ γηα παξαβάζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ ή ησλ Καλνληζκψλ ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε αγψλσλ εθδίδνληαη ην αξγφηεξν 
εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο, ζηηο δε ινηπέο πεξηπηψζεηο 
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηνχληαη 
απζεκεξφλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 
 
9. Οη απνθάζεηο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. εθηεινχληαη ακέζσο κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο θαη 
ε πξνζεζκία γηα ηελ πξνζβνιή ηνπο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ δελ 
αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζή ηνπο. 
 
 

Άξζξν 145 
Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. 

 
Αίηεζε αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. επηηξέπεηαη κφλν: α) εάλ νη 
δηάδηθνη δελ θιεηεχζεθαλ ή δελ θιεηεχζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο λα 
παξαζηνχλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη β) εάλ απηφο πνπ δεηεί ηελ 
αλάθιεζε επηθαιείηαη θαη πξνζθνκίδεη λέα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ 
ππήξραλ ή ήηαλ αληηθεηκεληθά αδχλαην λα πξνζθνκηζζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε 
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. Η αλάθιεζε απνθιείεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εάλ 
ε απφθαζε, νπνηεδήπνηε εθδνζείζα, έρεη εθηειεζζεί.  
 
 

Άξζξν 146 
ηέγαζε – Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε – Λεηηνπξγία Α..Δ.Α.Γ. θαη απνδεκίσζε 

κειψλ Α..Δ.Α.Γ., Δπηηξνπήο Δθέζεσλ Δ.Π.Ο., Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 
Δ.Π.Ο., Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ θαη 

Δηζαγγειέσλ Πεηζαξρηθήο Γίσμεο 
 

1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, θαζνξίδεηαη ν ελ γέλεη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θαη 
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
2. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα 
θνηλήο ζηέγαζεο, γξακκαηεηαθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Α..Δ.Α.Γ. Η 
απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. θαη ησλ γξακκαηέσλ ηνπ θαζνξίδεηαη κε 
Κνηλή Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδ. γ΄ ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ θαη βαξχλεη ηα 
έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
 
3. Η γξακκαηεηαθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ 
Οξγάλσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 137 ηνπ παξφληνο λφκνπ νκαδηθψλ 
αζιεκάησλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αζιεηηθνχ θνξέα πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο 
δηνξγάλσζεο ηνπ αληηζηνίρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εξαζηηερληθνχ πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ 
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θππέιινπ θάζε αζιήκαηνο. Η απνδεκίσζε ησλ κειψλ ησλ Πξσηνβαζκίσλ 
Γηθαηνδνηηθψλ - Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ θάζε αζιήκαηνο, θαζψο θαη ησλ γξακκαηέσλ 
ηνπο, βαξχλεη ηνλ αζιεηηθφ θνξέα πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ 
αληηζηνίρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εξαζηηερληθνχ πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ θππέιινπ θάζε 
αζιήκαηνο, ε δε απνδεκίσζε ηνπ Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο θάζε αζιήκαηνο 
βαξχλεη ηελ νηθεία αζιεηηθή Οκνζπνλδία. Δθ’ φζνλ ηα πξναλαθεξφκελα φξγαλα 
ζπγθξνηνχληαη απφ ελ ελεξγεία δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, ε απνδεκίσζε δελ κπνξεί 
λα είλαη αλά κήλα θαηψηεξε απφ ην ήκηζπ θαη αλψηεξε απφ ην ζχλνιν ηνπ κηθηνχ 
πνζνχ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ πνπ θαηέρεη ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο θαηά ην 
ρξφλν ζπγθξφηεζεο ηνπ δηθαηνδνηηθνχ - πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ. Η κεληαία 
απνδεκίσζε ησλ γξακκαηέσλ ησλ σο άλσ νξγάλσλ θαζνξίδεηαη ειεχζεξα απφ ηνλ 
νηθείν αζιεηηθφ θνξέα. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ εθαξκφδνληαη θαη 
γηα ηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πνπ ιεηηνπξγεί 
ζε απηή. 
 
 

Άξζξν 147  
Σνπηθφ Σκήκα Α..Δ.Α.Γ. 

 
1. ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγεί ηνπηθφ Σκήκα ηνπ Α..Δ.Α.Γ., ην νπνίν ζπγθξνηείηαη 
απφ πέληε (5) ελ ελεξγεία δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη εηδηθφηεξα απφ έλα (1) 
Πξφεδξν Δθεηψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, έλα (1) Πξφεδξν Δθεηψλ 
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, έλα (1) Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο 
Γηθαηνζχλεο, έλα (1)  Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη έλα (1) 
Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ. Σα κέιε ηνπ σο άλσ ηνπηθνχ Σκήκαηνο δηνξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ε νπνία εθδίδεηαη ην κήλα 
Ινχλην θάζε ηξίηνπ έηνπο. Η ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο θαη αξρίδεη ηελ 
1ε Ινπιίνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. 
 
2. Σα κέιε ηνπ σο άλσ ηνπηθνχ Σκήκαηνο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηα Σξηκειή 
πκβνχιηα Γηεχζπλζεο ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 
Θεζζαινλίθεο, ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Θεζζαινλίθεο θαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο. 
Γηα ηνλ νξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία 
ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. Ο νξηζκφο πεξηιακβάλεη ίζν αξηζκφ αλαπιεξσκαηηθψλ 
κειψλ. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε αληηθαζηζηνχλ ηα ηαθηηθά κέιε ζε πεξίπησζε 
θσιχκαηνο ή απνπζίαο ησλ ηειεπηαίσλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ Σκήκαηνο δηέπεηαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 
 
3. Σν ηνπηθφ Σκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε πξνζθπγψλ : 
α) θαηά απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ, ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ αζιεηηθψλ 
Οκνζπνλδηψλ, νη νπνίεο εδξεχνπλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ θαη Θεζζαιίαο, 
β) θαηά απνθάζεσλ άιισλ νξγάλσλ ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ 
ζπλδέζκσλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ, νη 
νπνίεο εδξεχνπλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο 
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Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ θαη Θεζζαιίαο θαη πξνβιέπνληαη απφ ην 
θαηαζηαηηθφ ηνπο, εθ’ φζνλ νη απνθάζεηο απηέο δελ ρξήδνπλ επηθχξσζεο απφ ηα 
Γηνηθεηηθά ηνπο πκβνχιηα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ: αα) ζε επηβνιή 
θάζε είδνπο πνηλψλ ή θπξψζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ββ) ζε εγγξαθή ή 
κεηεγγξαθή αζιεηψλ, γγ) ζηε βαζκνινγηθή ή αγσληζηηθή ζέζε ησλ Αζιεηηθψλ 
σκαηείσλ θαη δδ) ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, 
γ) θαηά απνθάζεσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ, ηα νπνία εδξεχνπλ 
ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ θαη Θεζζαιίαο θαη επηβάιινπλ θάζε είδνπο πνηλέο 
ζηνπο αζιεηέο ηνπο, εθ’ φζνλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο 
δελ πξνβιέπεη επηθχξσζε ησλ πνηλψλ απηψλ απφ δηθά ηεο αξκφδηα φξγαλα θαη 
δ) θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ ηνπηθψλ Πξσηνβαζκίσλ Γηθαηνδνηηθψλ – Πεηζαξρηθψλ 
Οξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
4. Όηαλ ην ηνπηθφ Σκήκα θξίλεη φηη ε ελψπηφλ ηνπ εθθξεκήο ππφζεζε είλαη κείδνλνο 
ζπνπδαηφηεηαο, δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα ηελ παξαπέκςεη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ 
Α..Δ.Α.Γ., ζηελ νπνία εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπκκεηέρεη θαη απηφ. 
 
 

Άξζξν 148 
Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην πνδφζθαηξν 

 
1. Γηα ηα Πξσηνβάζκηα Γηθαηνδνηηθά – Πεηζαξρηθά Όξγαλα ησλ πξσηαζιεκάησλ ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ θαη ηνλ Δηζαγγειέα Πεηζαξρηθήο Γίσμεο ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 137 έσο 141 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
 
2. ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ: α) 
ηξηκειήο Πξσηνβάζκηα Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θαη β) ηξηκειήο Δπηηξνπή 
Γενληνινγίαο, πνπ δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 
κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. Κάζε 
έλα απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ζπγθξνηείηαη απφ έλα (1) 
Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Πξφεδξν, θαη 
δχν (2) Πξσηνδίθεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο κέιε, νη νπνίνη 
θιεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 1756/1988 «Κψδηθαο 
νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ» απφ ηξηπιάζην 
αξηζκφ Γηθαζηψλ, νξηδφκελν απφ ην Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δ.Π.Ο. πξνο 
ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο θαη 
απεπζχλεη ζρεηηθφ εξψηεκα πξνο ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 41 λ. 1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη 
θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ». Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ 
νξίδνληαη έλαο (1) Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαη δχν (2) Πξσηνδίθεο, σο αλαπιεξσηέο. 
Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο θιήξσζε θαη δηνξηζκφ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. Οη 
αξκνδηφηεηεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πξνβιέπνληαη ζην 
Καηαζηαηηθφ, ζηνλ Πεηζαξρηθφ Καλνληζκφ θαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο 
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Δ.Π.Ο., φπσο απηνί εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη εθ’ φζνλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνο έιεγρν 
λνκηκφηεηαο ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ απηφλ 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν. Οη απνθάζεηο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα 
πξνεγνχκελα εδάθηα ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πξνζβάιινληαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Δθέζεσλ ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ. 
 
3. ηελ Δ.Π.Ο. ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Δθέζεσλ πνπ 
δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο 
Οκνζπνλδίαο κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 
δηνξηζκνχ. Η Δπηηξνπή Δθέζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ έλα (1) Πξφεδξν Δθεηψλ ηεο 
Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο Πξφεδξν, θαη δχν (2) Δθέηεο ηεο Πνιηηηθήο 
θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο σο κέιε, νη νπνίνη θιεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη 
θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ» απφ ηξηπιάζην αξηζκφ Γηθαζηψλ, νξηδφκελν 
απφ ην Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Η θιήξσζε 
δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δ.Π.Ο. πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο θαη απεπζχλεη ζρεηηθφ εξψηεκα 
πξνο ην Δθεηείν Αζελψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 41 λ. 
1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ». Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ νξίδνληαη έλαο (1) 
Πξφεδξνο Δθεηψλ θαη δχν (2) Δθέηεο, σο αλαπιεξσηέο. Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο 
θιήξσζε θαη δηνξηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε 
εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ. 
 
4. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ θαζνξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ 
Πεηζαξρηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Π.Ο. Η Δπηηξνπή Δθέζεσλ αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 143 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ην Α..Δ.Α.Γ., εθηφο απφ 
ηελ πεξίπησζε δ΄. Γηα ηελ άζθεζε θαη ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Δθέζεσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ.  
 
5. ηελ Δ.Π.Ο. ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην κε ζεηεία ηξηψλ (3) 
εηψλ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 
ζπγθξνηείηαη απφ επηά (7) κέιε σο εμήο : 
α) Απφ δχν (2) Αξενπαγίηεο θαη ηξεηο (3) Πξνέδξνπο Δθεηψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη 
Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, νη νπνίνη θιεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην λ. 1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ» απφ ηξηπιάζην αξηζκφ Γηθαζηψλ, νξηδφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Αξείνπ Πάγνπ θαη ην Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, θαηά 
πεξίπησζε. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δ.Π.Ο. πξνο ηνλ 
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο θαη 
απεπζχλεη ζρεηηθφ εξψηεκα πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ην Σξηκειέο 
πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 41 λ. 1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο 
δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ». Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ νξίδνληαη δχν 
(2) Αξενπαγίηεο θαη ηξεηο (3) Πξφεδξνη Δθεηψλ, σο αλαπιεξσηέο. Γηα ηελ επηινγή 
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ησλ πξνο θιήξσζε θαη δηνξηζκφ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη 
ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ θαη 
β) δχν (2) λνκηθνχο, θαηά πξνηίκεζε Γηθεγφξνπο, σο δηαηηεηέο, νξηδφκελνπο αλά 
έλαλ (1) απφ θάζε δηάδηθν κέξνο, νη νπνίνη νξίδνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
εθάζηνηε ηζρχνληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. 
Η δηθαηνδνζία θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. 
 
6. Η έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ παξαπάλσ άξζξσλ 
133-147, ζην βαζκφ πνπ αθνξνχλ ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, γίλεηαη κε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Έσο ηελ έθδνζε ηεο πξναλαθεξφκελεο 
απφθαζεο ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη νη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.   
 
 

Άξζξν  149 
Αζιεηηθφο Δηζαγγειέαο 

 
1. ηηο Δηζαγγειίεο Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο νξίδεηαη 
απφ ηνλ Γηεπζχλνληα απηέο έλαο (1) Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ σο αξκφδηνο γηα 
ηνλ αζιεηηζκφ Δηζαγγειέαο («Αζιεηηθφο Δηζαγγειέαο»), ν νπνίνο αζθεί ηελ πνηληθή 
δίσμε γηα εγθιήκαηα πνπ ηεινχληαη εμ αθνξκήο ηεο δηεμαγσγήο αζιεηηθψλ 
εθδειψζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ, θαζψο θαη γηα εγθιήκαηα πνπ ηεινχληαη 
απφ πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε αζιεηηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ άζθεζε 
ησλ αξκνδηνηήησλ ή θαζεθφλησλ ηνπο, επνπηεχεη δε ηελ εθηέιεζε ησλ θπξίσλ θαη 
παξεπνκέλσλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαηά ηνλ 
παξφληα λφκν. 
 
2. Ο Αζιεηηθφο Δηζαγγειέαο δηεπζχλεη ην έξγν ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη κεξηκλά 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
3. Σν έξγν ησλ Αζιεηηθψλ Δηζαγγειέσλ επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη Αληεηζαγγειέαο 
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΦΗΛΑΘΛΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ 

 
Άξζξν   150 

Σήξεζε Φηιάζινπ Πλεχκαηνο – Δπηηξνπή Φηιάζινπ Πλεχκαηνο (Δ.ΦΗ.Π.) 
 
1. Όζνη αζρνινχληαη κε ηα θάζε είδνπο αζιήκαηα θαη ηηο ελ γέλεη αζιεηηθέο, 
αγσληζηηθέο ή γπκλαζηηθέο εθδειψζεηο ή παξαθνινπζνχλ ηηο εθδειψζεηο απηέο, 
νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπ 
αζιεηηζκνχ θαη ηνπ νιπκπηαθνχ ηδεψδνπο. 
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2. Η παξάβαζε ησλ αλσηέξσ αξρψλ επηζχξεη σο θχξσζε ζηνπο παξαβάηεο ηελ 
νξηζηηθή ή γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα: α) απαγφξεπζε παξαθνινχζεζεο 
νπνηαζδήπνηε αζιεηηθήο εθδήισζεο, β) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ππφ νπνηαδήπνηε 
ηδηφηεηα (δηνηθνχλησλ, κειψλ, αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ, γπκλαζηψλ) ζε θάζε είδνπο 
αζιεηηθά, γπκλαζηηθά θαη αγσληζηηθά σκαηεία, Δλψζεηο, επαγγεικαηηθνχο 
ζπλδέζκνπο ή αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη γ) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε θάζε είδνπο 
αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ σο άλσ αζιεηηθψλ θνξέσλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
δηαηηεηή, ηνπ παξαηεξεηή ή ηνπ ηαηξνχ αγψλσλ. Η πνηλή απηή επηβάιιεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Φηιάζινπ Πλεχκαηνο (Δ.ΦΙ.Π.), ε νπνία ιεηηνπξγεί σο Δπηηξνπή ηεο 
Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο. Η Δ.ΦΙ.Π. επηιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο ή 
θαηφπηλ αλαθνξάο ηνπ αξκνδίνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – Πεηζαξρηθνχ 
Οξγάλνπ ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο θαη εθδίδεη απφθαζε ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) 
κελψλ απφ ηελ απηεπάγγειηε θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ή ηελ πεξηέιεπζε 
ζε απηήλ ηεο αλαθνξάο ηνπ αξκνδίνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – Πεηζαξρηθνχ 
Οξγάλνπ ή ηεο θαηαγγειίαο. 
 
3. Σα εηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.ΦΙ.Π. ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο, ν νπνίνο εθδίδεηαη κε 
απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δ.Ο.Δ. 
 
4. Οη απνθάζεηο ηεο Δ.ΦΙ.Π. είλαη εθηειεζηέο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηελ απφξξηςε ηεο αζθεζείζαο 
πξνζθπγήο. Δάλ κε απξφζβιεηε απφθαζε ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαηνδνηηθνχ – 
Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ ή ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ή ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο., θαηά 
πεξίπησζε, έρνπλ ήδε επηβιεζεί νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 
πεηζαξρηθέο πνηλέο, απηέο δελ επηβάιινληαη εθ λένπ απφ ηελ Δ.ΦΙ.Π. θαη νη ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ηεο ηειεπηαίαο, εθ’ φζνλ εθδνζνχλ, δελ εθηεινχληαη. 
 
5. Όπνηνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.ΦΙ.Π. πνπ έρεη θαηαζηεί εθηειεζηή, 
πέξαλ ησλ φπνησλ άιισλ θπξψζεσλ θαη ζπλεπεηψλ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο 
ηνπιάρηζηνλ έμε (6) κελψλ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 
ΔΠΗΛΤΖ ΑΣΗΚΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 
Άξζξν 151 

Έλλνηα αζηηθήο αζιεηηθήο δηαθνξάο 
 
Ωο αζηηθή αζιεηηθή δηαθνξά λνείηαη ε νηθνλνκηθή δηαθνξά, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά 
ηελ θαηάξηηζε ή ηελ εθπιήξσζε ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ζπκβάζεσο 
παξνρήο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ζπκβάζεσο παξνρήο 
αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή άιιεο ζπλαθνχο ζπκβάζεσο κεηαμχ ακεηβνκέλσλ ή 
επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ ή επαγγεικαηηψλ πξνπνλεηψλ ή βνεζψλ πξνπνλεηψλ ή 
δηαπηζηεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ αζιεηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη Αζιεηηθψλ 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. 
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Άξζξν 152    

Δθαξκνδφκελν νπζηαζηηθφ δίθαην 
 
Γηα ηελ επίιπζε ησλ αζηηθψλ αζιεηηθψλ δηαθνξψλ εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο 
κεηαμχ ησλ κεξψλ ζχκβαζεο θαη νη ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα θαη ηεο ηπρφλ ηζρχνπζαο εηδηθήο λνκνζεζίαο. 

Άξζξν 153 
Δπηηξνπέο Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ 

 
1. Οη αζηηθέο αζιεηηθέο δηαθνξέο, εάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε ξεηφ φξν ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, επηιχνληαη δηαηηεηηθά απφ ηηο Δπηηξνπέο Δπίιπζεο Αζηηθψλ 
Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ. 
 
2. Οη Δπηηξνπέο Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ είλαη φξγαλα κφληκεο 
δηαξθνχο δηαηηεζίαο ζε πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ, ηα νπνία ζπληζηψληαη θαη 
δηέπνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 102  ηνπ παξφληνο 
λφκνπ. Οη Δπηηξνπέο απηέο ζπγθξνηνχληαη: α) ζε πξψην βαζκφ ζηνπο 
επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ απηψλ, κε αξκνδηφηεηα ηελ επίιπζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 
άξζξν 151 ηνπ παξφληνο λφκνπ αζηηθψλ αζιεηηθψλ δηαθνξψλ θαη β) ζε δεχηεξν 
βαζκφ ζηηο Οκνζπνλδίεο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ απηψλ, κε αξκνδηφηεηα ηελ εθδίθαζε ησλ εθέζεσλ θαηά ησλ απνθάζεσλ 
ησλ Πξσηνβαζκίσλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ. Η ζεηεία 
ησλ κειψλ ακθνηέξσλ ησλ σο άλσ Δπηηξνπψλ είλαη ηξηεηήο θαη αξρίδεη ηελ 1εΙνπιίνπ 
ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ. 
 
3. Οη Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ 
ζπγθξνηνχληαη απφ πέληε ( 5 ) κέιε σο εμήο : 
α) Απφ έλα (1) Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο 
Πξφεδξν, θαη δχν (2) Πξσηνδίθεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο κέιε, 
νη νπνίνη θιεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 1756/1988 
«Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ» απφ 
ηξηπιάζην αξηζκφ Γηθαζηψλ, νξηδφκελν απφ ην Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο θαη απεπζχλεη ζρεηηθφ εξψηεκα πξνο ην 
Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 41 λ. 1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη 
θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ». Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ 
νξίδνληαη έλαο (1) Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαη δχν (2) Πξσηνδίθεο, σο αλαπιεξσηέο. 
Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο θιήξσζε θαη δηνξηζκφ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ, 
β) απφ έλα (1) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 
ζπλδέζκνπ, θαηά πξνηίκεζε λνκηθφ, νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη έλαο ( 1 ) αλαπιεξσηήο ηνπ θαη 
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γ) απφ έλα (1) εθπξφζσπν ησλ ακεηβνκέλσλ ή επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ ή 
επαγγεικαηηψλ πξνπνλεηψλ ή βνεζψλ πξνπνλεηψλ ή δηαπηζηεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ 
αζιεηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, θαηά πεξίπησζε, Γηθεγφξν, νξηδφκελν χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηεγνξηψλ 
επαγγεικαηηψλ, επηιεγφκελν απφ πίλαθα πνπ θαηαξηίδεη ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο 
Αζελψλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη έλαο (1) αλαπιεξσηήο ηνπ. 
 
4. Οη Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ 
ζπγθξνηνχληαη απφ πέληε (5) κέιε σο εμήο : 
α) Απφ έλα (1) Πξφεδξν Δθεηψλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο 
Πξφεδξν, θαη δχν (2) Δθέηεο ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, σο κέιε, νη 
νπνίνη θιεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 1756/1988 
«Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ» απφ 
ηξηπιάζην αξηζκφ Γηθαζηψλ, νξηδφκελν απφ ην Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ 
Δθεηείνπ Αζελψλ. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο θαη απεπζχλεη ζρεηηθφ εξψηεκα πξνο ην Σξηκειέο πκβνχιην 
Γηεχζπλζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 41 λ. 
1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ». Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθψλ κειψλ νξίδνληαη έλαο (1) 
Πξφεδξνο Δθεηψλ θαη δχν (2) Δθέηεο, σο αλαπιεξσηέο. Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο 
θιήξσζε θαη δηνξηζκφ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζπλεθηηκάηαη 
ηδηαίηεξα ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ, 
β) απφ έλα (1) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
Οκνζπνλδίαο, θαηά πξνηίκεζε λνκηθφ, νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη έλαο (1) αλαπιεξσηήο ηνπ θαη 
γ) απφ έλα (1) εθπξφζσπν ησλ ακεηβνκέλσλ ή επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ ή 
επαγγεικαηηψλ πξνπνλεηψλ ή βνεζψλ πξνπνλεηψλ ή δηαπηζηεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ 
αζιεηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, θαηά πεξίπησζε, Γηθεγφξν, νξηδφκελν χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηεγνξηψλ 
επαγγεικαηηψλ, επηιεγφκελν απφ πίλαθα πνπ θαηαξηίδεη ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο 
Αζελψλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη έλαο (1) αλαπιεξσηήο ηνπ. 
Δηδηθά γηα ην νκαδηθφ άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, νη αξκνδηφηεηεο 
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ αζθνχληαη 
απφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ παξφληνο 
λφκνπ. 
 
5. Οη απνθάζεηο ησλ Πξσηνβαζκίσλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ 
Γηαθνξψλ είλαη πξνζσξηλψο εθηειεζηέο. Η Δπηηξνπή ζηελ απφθαζή ηεο δχλαηαη κε 
εηδηθή αηηηνινγία λα δηαηάζζεη ηελ νιηθή ή κεξηθή αλαζηνιή εθηέιεζήο ηεο. Η έθεζε 
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ 
Γηαθνξψλ αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο κε 
θαηάζεζε ζηε Γξακκαηεία ηεο νηθείαο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο 
Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ, θνηλνπνηείηαη δε ζηνλ εθεζίβιεην εληφο ηεο απηήο 
πξνζεζκίαο. Η ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έθεζεο. Η απφθαζε εθδίδεηαη εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο. 
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6. Οη απνθάζεηο ησλ Γεπηεξνβαζκίσλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ 
Γηαθνξψλ θαη ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ γηα ην νκαδηθφ άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη εθείλεο ησλ 
Πξσηνβαζκίσλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο νξηδφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 
πξνζεζκίαο άζθεζεο έθεζεο είλαη εθηειεζηνί ηίηινη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 904 
παξ. 2 πεξ. β΄ ηνπ ΚΠνιΓ. Δάλ νη Αλψλπκεο Αζιεηηθέο Δεηαηξίεο δελ εθηεινχλ ηηο 
σο άλσ απνθάζεηο, δελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ή ε κεηεγγξαθή αζιεηή. Η ηπρφλ 
αθπξφηεηα θαη νη αγσληζηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ παξάλνκε εγγξαθή ή ηε 
κεηεγγξαθή αζιεηή ειέγρνληαη απηεπαγγέιησο απφ ην αξκφδην Πξσηνβάζκην 
Γηθαηνδνηηθφ – Πεηζαξρηθφ Όξγαλν. 
 
7. Η απνδεκίσζε ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ 
Γηαθνξψλ βαξχλεη ηνλ αζιεηηθφ θνξέα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απηέο ζπγθξνηνχληαη 
θαη ιεηηνπξγνχλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα 
ηελ απνδεκίσζε ησλ κεηερφλησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 146 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
 

Άξζξν 154 
Αλάινγε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

 
Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο γηα ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ 
πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ ( άξζξα 591, 614 επ. ) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηε δίθε επί 
ησλ αζηηθψλ αζιεηηθψλ δηαθνξψλ ελψπηνλ ησλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Αζηηθψλ 
Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ. 
 
 

Άξζξν  155 
Γηθαηνδνζία Πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 

          
1. Οη απνθάζεηο ησλ Γεπηεξνβαζκίσλ Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ 
Γηαθνξψλ θαη ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ γηα ην νκαδηθφ άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ πξνζβάιινληαη ελψπηνλ 
ηνπ Δθεηείνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ απηέο εθδφζεθαλ: α) κε πξνζθπγή θαη γηα 
ηνπο ιφγνπο αθχξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 897 ΚΠνιΓ θαη β) κε αγσγή γηα 
ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλππαξμίαο ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 901 ΚΠνιΓ. 
 
2. Σα πνιηηηθά Γηθαζηήξηα έρνπλ δηθαηνδνζία θαη αξκνδηφηεηα πξνο εθδίθαζε ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 151 ηνπ παξφληνο λφκνπ αζηηθψλ αζιεηηθψλ δηαθνξψλ, 
εάλ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο δελ πξνβιέπνπλ ή απνθιείνπλ πξνζθπγή ζηηο Δπηηξνπέο 
Δπίιπζεο Αζηηθψλ Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ. 
  
 

Άξζξν 156 
Δπίιπζε ινηπψλ αζιεηηθψλ δηαθνξψλ 
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Με εηδηθνχο Καλνληζµνχο ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ Οµνζπνλδηψλ θαζνξίδνληαη ν 
ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα επίιπζεο ησλ αζιεηηθψλ δηαθνξψλ θαη ε επηβνιή 
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ γηα θιάδνπο αζιεκάησλ, θαηεγνξίεο πξσηαζιεµάησλ ή αγψλεο 
πνπ δελ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφµνπ απηνχ. 
 
 

Άξζξν 157 
Ρήηξα δηαηηεζίαο - χµβαζε πξνζρσξήζεσο 

 
1. Η δήισζε ζπµµεηνρήο ζηνπο αγψλεο πξσηαζιήµαηνο ή θππέιινπ Διιάδαο, πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απφ ηνπο επαγγειµαηηθνχο ζπλδέζµνπο, ηηο Δλψζεηο ή ηηο 
Οµνζπνλδίεο νπνηνπδήπνηε αζιήµαηνο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
98 ηνπ λφµνπ απηνχ, απνηειεί ζχµβαζε αλεπηθχιαθηεο πξνζρψξεζεο ησλ 
Αλσλχκσλ Αζιεηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ Αζιεηηθψλ σµαηείσλ ζηνπο 
αγσληζηηθνχο φξνπο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο θαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο θαη 
Καλνληζµνχο. Οπνηαδήπνηε επηθχιαμε ζεσξείηαη φηη δελ έρεη γξαθεί. Η δήισζε 
ζπµµεηνρήο δεζµεχεη επίζεο ηνπο αζιεηέο, ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηα µέιε 
νπνηνπδήπνηε σµαηείνπ ή Δηαηξείαο, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε ζπµθσλία 
µεηαμχ απηψλ θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο. 
 
2. ∆ελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε Καλνληζµνχ πξσηαζιήµαηνο, θαζψο θαη ηεο 
πξνθήξπμήο ηνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ. Δάλ γίλνπλ 
ηξνπνπνηήζεηο ζε άιιν δηάζηεµα, απηέο ηζρχνπλ απφ ηελ επφµελε αγσληζηηθή 
πεξίνδν, εθηφο αλ αθνξνχλ µεηαβνιέο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξσηαζιήµαηνο θαη ηνπ 
αξηζµνχ ησλ πξνβηβαδφµελσλ ή ππνβηβαδφµελσλ νµάδσλ, νπφηε ηζρχνπλ απφ ηε 
µεζεπφµελε πεξίνδν. Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε Καλνληζµνχ 
πξσηαζιήµαηνο  ζην µεζνδηάζηεµα απφ ηε ιήμε ελφο πξσηαζιήµαηνο ή 
πξσηαζιεµάησλ θαη µέρξη ηελ έλαξμε ηνπ λένπ, µε άµεζε ηζρχ, χζηεξα απφ 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο νηθείαο Οµνζπνλδίαο, γηα ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε δηεζλείο ππνρξεσηηθέο αιιαγέο ησλ θαλνληζµψλ. Οη Καλνληζµνί 
απηνί επηθπξψλνληαη απφ ηελ πξψηε, µεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, Γεληθή πλέιεπζε ηεο 
Οµνζπνλδίαο. 
 
 
 

ΣΜΖΜΑ Γ΄ 
ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΠΣΩΝ ΥΔΗΡΑΓΩΓΖΖ ΑΓΩΝΩΝ - ΣΟΗΥΖΜΑΣΗΜΟΤ  

 
Άξζξν 158 

Απνβνιή νκάδαο απ΄ην ζηνίρεκα – εθζέζεηο γηα χπνπηνπο ρεηξαγψγεζεο αγψλεο 
 
1. ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο απηήο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ νκάδα ζπκπεξηιεθζεί 
ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ θνξέο ζε εθζέζεηο ππφπησλ γηα ρεηξαγψγεζε αγψλσλ, ε νκάδα 
απηή, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, παχεη 
λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έληππα «Παηρληδηψλ ηνηρεκάησλ Πξνθαζνξηζκέλεο 
Απφδνζεο» ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ή ζε αληίζηνηρα παηγλίδηα πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο 
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νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο πνπ παξέρεη δπλαηφηεηα ζηνηρεκαηηζκνχ απφ ηε ρψξα καο. 
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ νξίδνληαη νη ηερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη νη θπξψζεηο 
ζηηο ηπρφλ κε ζπκκνξθνχκελεο εηαηξείεο, φπσο θαη ζηα ζπκπξάηηνληα 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο. 
 
2. Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ππνρξενχηαη λα δηαβηβάδεη ακειιεηί ζηνλ 
αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ 
Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ 
Αζιεηηζκνχ ηηο εθζέζεηο πνπ ιακβάλεη απφ ηελ Δπξσπατθή ή ηελ Παγθφζκηα 
Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε απηέο εηαηξείεο ή άιινπο 
θνξείο, ζρεηηθά  κε χπνπηνπο ρεηξαγψγεζεο αγψλεο. Αληηζηνίρσο ν αξκφδηνο γηα ηνλ 
Αζιεηηζκφ Τπνπξγφο θαη ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ δηαβηβάδεη ζηελ  
Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία εθζέζεηο πνπ ιακβάλεη ή πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπγθεληξψλεη, αλαθνξηθά  κε χπνπηνπο ρεηξαγψγεζεο αγψλεο. Σα πξναλαθεξφκελα 
ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηηο Οκνζπνλδίεο άιισλ αζιεκάησλ, αγψλεο ησλ νπνίσλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε παηγλίδηα πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο. 
 
3. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ 
ηέηνηεο εθζέζεηο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα 
κεηαζέζεη ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ή λα αλαβάιεη ηε δηεμαγσγή ηνπ, ζε εκέξα θαη 
ψξα πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αληίζηνηρε δηνξγαλψηξηα αξρή 
θαη ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο.  
 
 

Άξζξν 159 
Απαγφξεπζε ζηνηρεκαηηζκνχ ζε πξφζσπα ηνπ αζιεηηζκνχ 

 
Απαγνξεχεηαη ν ζηνηρεκαηηζκφο ζε αγψλεο ή άιια γεγνλφηα ηνπ αζιήκαηνο ζην 
νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη (α) αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επαγγεικαηηθά 
πξσηαζιήκαηα ελ γέλεη ή ζε νπνηνπζδήπνηε αγψλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 
δειηία ζηνηρήκαηνο (παηγλίδηα πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο), (β) πξνπνλεηψλ, (γ) 
κειψλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ, Οκνζπνλδηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, (δ) 
κεηφρσλ Α.Α.Δ. κε πνζνζηφ 5% θαη άλσ θαη (ε) κειψλ δηνίθεζεο απηψλ. Με 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ εμεηδηθεχεηαη ε παξνχζα, 
πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο πξναλαθεξφκελεο απαγφξεπζεο θαη 
νξίδνληαη νη θπξψζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο επηβνιήο ηνπο ζηνπο παξαβάηεο. 
 
 

Άξζξν 160 
Καηαβνιή πνζνζηνχ απ΄ ην ζηνίρεκα 

 
Με ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ αθελφο ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ 
νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ αζιεκάησλ αγψλεο ησλ νπνίσλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε δειηία ζηνηρήκαηνο (αγψλεο πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο) 
θαη, αθεηέξνπ, ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο αζιεηηθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ, 
πιελ ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ, νξίδεηαη πνζνζηφ απφ ηα κηθηά θέξδε ηνπο ην νπνίν νη εηαηξείεο 
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νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ηηο Οκνζπνλδίεο, 
θαηά ηα εηδηθφηεξα πνπ ζηηο ζπκθσλίεο απηέο ζα νξίδνληαη σο πξνο ηελ θαηαλνκή, 
ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα. ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο 
ζπκθσλίαο, ην ζέκα ζα ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 
Τπνπξγνχ. Η παξνχζα δηάηαμε σο έρεη ζα ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο αζιεηηθνχ 
ζηνηρεκαηηζκνχ. 

 
 

Άξζξν 161 
∆σξνδνθία - ∆σξνιεςία γηα αιινίσζε απνηειέζµαηνο αγψλα 

 
1. Όπνηνο παξεµβαίλεη µε αζέµηηεο ελέξγεηεο, µε ζθνπφ λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε, ηε 
µνξθή ή ην απνηέιεζµα αγψλα νπνηνπδήπνηε νµαδηθνχ ή αηνµηθνχ αζιήµαηνο, 
ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεµαηηθή πνηλή απφ εθαηφ 
ρηιηάδεο (100.000) έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. 
 
2. Όπνηνο, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, απαηηεί ή δέρεηαη δψξα ή άιια σθειήµαηα ή 
νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ή ππφζρεζε απηψλ ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 
δχν (2) εηψλ θαη ρξεµαηηθή πνηλή απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) έσο έλα 
εθαηνµµχξην (1.000.000) επξψ. 
 
3. Με ηελ ίδηα πνηλή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηµσξείηαη θαη φπνηνο 
γηα ηνλ ίδην ζθνπφ θαηά ηελ παξάγξαθν απηή πξνζθέξεη, δίλεη ή ππφζρεηαη ζε 
αζιεηή, πξνπνλεηή, δηαηηεηή ή δηνηθεηηθφ παξάγνληα ή άιιν πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη 
µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν µε ηνλ αζιεηή, ηνλ δηαηηεηή, ην σµαηείν, ηελ Α.Α.Δ. ή ην 
Σ.Α.Α., δψξα, σθειήµαηα ή άιιεο νπνηεζδήπνηε παξνρέο. 
 
4. Δάλ απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε ησλ πξνεγνχµελσλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 
επηηεχρζεθε ν ζθνπφο πνπ επηδίσθε ν δξάζηεο ή αλ ν αγψλαο ην απνηέιεζµα ηνπ 
νπνίνπ αιινηψλεηαη πεξηιαµβάλεηαη ζε ζηνηρεµαηηθέο δηνξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ 
ή εμσηεξηθνχ, ηφηε ν δξάζηεο ηηµσξείηαη µε θάζεηξμε µέρξη δέθα (10) εηψλ. 
 
5. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο ππαίηηνπο ησλ πξάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 θαηαζηήζεη 
δπλαηή µε αλαγγειία ζηελ αξρή ηελ πξφιεςε ηεο δηάπξαμεο ελφο απφ ηα 
ζρεδηαδφµελα εγθιήµαηα ή µε ηνλ  ίδην ηξφπν ζπµβάιεη νπζησδψο ζηελ ηηµσξία 
ηνπο, απαιιάζζεηαη απφ ηελ πνηλή γηα ηηο πξάμεηο απηέο. Αλ δελ έρεη αθφµε αζθεζεί 
πνηληθή δίσμε, ν εηζαγγειέαο πιεµµειεηνδηθψλ µε αηηηνινγεµέλε δηάηαμή ηνπ απέρεη 
απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, αλ, δε, ην πξφζσπν 
απηφ έρεη ήδε ηειέζεη θάπνην απφ ηα δησθφµελα εγθιήµαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 σο 4, 
ην δηθαζηήξην επηβάιιεη ζε απηφλ πνηλή ειαηησµέλε θαηά ην άξζξν 83 ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην δηθαζηήξην, εθηηµψληαο φιεο ηηο πεξηζηάζεηο 
θαη ηδίσο ηελ έθηαζε ηεο ζπµµεηνρήο ηνπ ππαίηηνπ ζηελ εγθιεµαηηθή πξάμε θαη ην 
βαζµφ ηεο ζπµβνιήο ηνπ ζηελ απνθάιπςε ή ηηµσξία ηεο, µπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 
αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα ηξία έσο δέθα έηε, εθαξµνδνµέλσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ άξζξσλ 99 έσο 104 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
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6. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4, ε έξεπλα θαη νη 
δηελεξγνχµελεο αλαθξηηηθέο πξάμεηο µπνξνχλ λα ζπµπεξηιαµβάλνπλ θαη φιεο ηηο 
ελέξγεηεο ηνπ άξζξνπ 253Α ηνπ  Κψδηθα Πνηληθήο ∆ηθνλνµίαο, ππφ ηηο αλαθεξφµελεο 
εθεί πξνυπνζέζεηο. Καηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηα εγθιήµαηα απηά µπνξεί λα 
ιαµβάλνληαη µέηξα πξνζηαζίαο µαξηχξσλ ζχµθσλα µε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 2928/2001. 
 
7. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πνηλέο, ζηα πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζηα αδηθήµαηα ησλ 
παξαγξάθσλ 1 έσο 4 επηβάιιεηαη θαη πεηζαξρηθή πνηλή γηα παξάβαζε ηνπ θηιάζινπ 
πλεχµαηνο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150, χζηεξα απφ παξαπνµπή ηεο 
νηθείαο Οµνζπνλδίαο ζηελ Δπηηξνπή  Φηιάζινπ Πλεχµαηνο. 

 
 

 
ΣΜΖΜΑ Δ΄ 

ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

Άξζξν 162 
Ρχζµηζε εηδηθψλ ζεµάησλ 

 
1. Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο, επηθπιαζζνµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ 
παξφληνο λφµνπ, αζθνχληαη πξνθεηµέλνπ πεξί Αζιεηηθψλ σµαηείσλ απφ ηελ νηθεία 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη πξνθεηµέλνπ πεξί Δλψζεσλ ή Οµνζπνλδηψλ απφ ηε 
Γ.Γ.Α. 
 
2. Σα µεραλνθίλεηα αγσλίζµαηα θαη νη ζρεηηθνί θιάδνη απηψλ (απηνθίλεην, 
θφξµνπια, θαξη, δίθπθιν θ.ιπ.) απνηεινχλ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφµνπ. 
 
3. Γηα ηνλ θιάδν ησλ αζιεηηθψλ ζπληαθηψλ αλαγλσξίδεηαη σο θνξέαο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ν Παλειιήληνο χλδεζµνο Αζιεηηθνχ Σχπνπ. Ο Π..Α.Σ. απνηειεί ζπληειεζηή 
θαη  παξάγνληα πξνβνιήο, δηάδνζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Αζιεηηζµνχ. Οη 
αζιεηηθνί ζπληάθηεο - µέιε ηνπ Π..Α.Σ. νη νπνίνη έρνπλ, θαηά ην άξζξν 64 παξ. 3 
ηνπ παξφληνο, ην δηθαίσµα ειεπζέξαο εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαηά ηε 
δηεμαγσγή αγψλσλ, εηζέξρνληαη ζε απηνχο µε ηελ επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 
πνπ εθδίδεη ν Π..Α.Σ.. Με ηελ θαηά ην άξζξν 64  παξ. 3 ηνπ παξφληνο απφθαζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξαµµαηέα Αζιεηηζµνχ ξπζµίδνληαη θαη ηα δεηήµαηα ηερληθνχ ή 
ιεπηνµεξεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηελ πην πάλσ ειεχζεξε είζνδν ησλ µειψλ 
ηνπ Π..Α.Σ. ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο. 
 
 

Άξζξν 163 
Κσδηθνπνίεζε αζιεηηθνχ δηθαίνπ 

 
Με πξνεδξηθφ δηάηαγµα πνπ εθδίδεηαη µε πξφηαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ 
Τπνπξγνχ, µπνξεί λα θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο µέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο 
αζιεηηθήο λνµνζεζίαο. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε επηηξέπεηαη λέα δηάξζξσζε ηνπ 
λνµνζεηηθνχ πιηθνχ, ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε δηαηάμεσλ, ε λέα αξίζµεζε 
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άξζξσλ, ε µεηαβνιή ή ε δηφξζσζε θξάζεσλ, ε αλαπξνζαξµνγή ηνπ  θεηµέλνπ  ρσξίο  
αιινίσζε  ηεο  έλλνηαο  ησλ  δηαηάμεσλ  πνπ  ηζρχνπλ  θαη ε µεηαγιψηηηζε ηνπ 
θεηµέλνπ ζηε δεµνηηθή γιψζζα. 
 
 

Άξζξν 164 
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 
1. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λφµνπ απηνχ εμαθνινπζνχλ λα εθαξµφδνληαη νη θαηά ηε δεµνζίεπζή ηνπ 
ηζρχνπζεο. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 
λφµν εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα αληίζηνηρα θαηά ηε δεµνζίεπζή ηνπ 
πθηζηάµελα φξγαλα. Δηδηθψο ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ζπγθξνηείηαη  
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 90  ηνπ παξφληνο εληφο έμε (6) κελψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζή ηνπ. Έσο ηφηε λνείηαη σο λφκηκε ε ιεηηνπξγία ηεο ππφ ηελ πθηζηάκελε 
θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζχλζεζή ηεο. 
 

2.  Μέζα ζε πξνζεζµία ηξηψλ (3)  κελψλ απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο, φια ηα 
Αζιεηηθά σµαηεία, νη αζιεηηθέο Δλψζεηο, νη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, νη 
επαγγειµαηηθνί ζχλδεζµνη, νη ζχλδεζµνη δηαηηεηψλ θαη νη Οµνζπνλδίεο δηαηηεηψλ 
νθείινπλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, µε ζθνπφ ηελ πξνζαξµνγή ηνπο 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφµνπ. Η πξναλαθεξφκελε ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη 
θαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη 
άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζµία, αίξεηαη απηνδηθαίσο ε εηδηθή αζιεηηθή 
αλαγλψξηζε.  
 
3. ηα θαηά ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο αλαγλσξηζµέλα απφ ηε Γ.Γ.Α. Αζιεηηθά 
σµαηεία ινγίδεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί ε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφµνπ 
πξνβιεπφµελε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε σο πξνο ηα αζιήµαηα ή ηνπο θιάδνπο 
ησλ πνπ απηά θαιιηεξγνχλ µέρξη ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφµνπ θαη ηα νπνία 
έρνπλ εγγξαθεί σο µέιε ζηελ νηθεία αζιεηηθή Οµνζπνλδία. Με ηα Αζιεηηθά 
σµαηεία ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ εμνµνηψλνληαη ηα ηδξχµαηα, λνµηθά πξφζσπα 
δεµνζίνπ δηθαίνπ θαη λνµηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ επξχηεξνπ δεµφζηνπ 
ηνµέα, ηα νπνία θαηά ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφµνπ θαιιηεξγνχζαλ αζιήµαηα 
ή θιάδνπο απηψλ θαη είραλ εγγξαθεί σο µέιε ζηελ νηθεία αζιεηηθή Οµνζπνλδία. Σα 
παξαπάλσ λνµηθά πξφζσπα εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξµνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 
άξζξνπ 12 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   
 
4. Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνβιεπφµελεο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 
παξφληνο πεληαµεινχο Δπηηξνπήο, ε Γεληθή Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ µπνξεί, µε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, λα ζπγθξνηεί Δπηηξνπή 
Ιζνηηµηψλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ.  Η Δπηηξνπή 
Ιζνηηµηψλ απνηειείηαη απφ πέληε (5) µέιε σο εμήο:  
α) Σνλ ∆ηεπζπληή Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζµνχ ηεο Γ.Γ.Α. σο Πξφεδξν.  
β) Σνλ ∆ηεπζπληή πξναγσγήο Αζιεηηζµνχ ηεο Γ.Γ.Α.  
γ) Έλα µέινο ∆ηδαθηηθνχ Δπηζηεµνληθνχ Πξνζσπηθνχ (∆.Δ.Π.) ησλ .Δ.Φ.Α.Α.  
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δ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νµνζπνλδίαο, νξηδφµελν απφ ην ∆.. 
απηήο.  
ε) Έλαλ (1) πξνπνλεηή θάηνρν δηπιψµαηνο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ηνπ νηθείνπ 
αζιήµαηνο, νξηδφµελν απφ ηελ νηθεία Οµνζπνλδία Πξνπνλεηψλ ή ηνλ 
αληηπξνζσπεπηηθφηεξν χλδεζµν Πξνπνλεηψλ ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ε 
αλσηέξσ Οµνζπνλδία ή ν χλδεζµνο Πξνπνλεηψλ, απφ έλαλ (1) πξνπνλεηή, θάηνρν 
δηπιψµαηνο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ηνπ αζιήµαηνο, νξηδφµελν απφ ην ∆.. ηεο 
νηθείαο αζιεηηθήο Οµνζπνλδίαο. 
 
5. Μέρξη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δζληθήο ρνιήο Πξνπνλεηψλ απφ ην Δ.ΚΑ.Δ.Σ., 
ε Γεληθή Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ ειέγρεη ηα δηπιψµαηα πξνπνλεηψλ σο πξνο ηε 
λνµηµφηεηά ηνπο. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ νξίδνληαη 
επίζεο ε ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ, ην πξφγξαµµα θαη ηα ειάρηζηα 
πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ρνιψλ Πξνπνλεηψλ.  
Απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο 
πξνεδξηθνχ δηαηάγµαηνο, ν ρξεζηµνπνηνχµελνο ηερληθφο θαη ινηπφο εμνπιηζµφο απφ 
ην Δζληθφ Κέληξν Αζιεηηθψλ Δξεπλψλ πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπ 
Δ.Κ.Α.Δ.Σ.. Δπίζεο απφ ηελ ίδηα ρξνλνινγία  δηθαηψµαηα θαη πξνλφµηα ηνπ Δ.Κ.Α.Δ. 
απφ νπνηαδήπνηε ζρέζε πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην Δ.Κ.Α.Δ.Σ.. Με απφθαζε ηνπ 
αξµφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζµφ Τπνπξγνχ θαζνξίδεηαη ε εµεξνµελία µεηαθνξάο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ, απφ ην Ο.Α.Κ.Α. φπνπ ζήµεξα ιεηηνπξγεί, ζην 
Δ.Κ.Α.Δ.Σ. 
 
6. Καηά παξέθθιηζε ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 
3 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ππ’ αξηζκ. 14771/24.5.2000, ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή 
επηβξάβεπζε παξέρεηαη θαη ζηνπο αζιεηέο πνπ ζεκείσζαλ εμαηξεηηθέο αγσληζηηθέο 
δηαθξίζεηο ζε αηνκηθά ή νκαδηθά αζιήκαηα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, 
θαζψο θαη ζηνλ πξνπνλεηή ηνπ νπνίνπ αζιεηήο ή νκάδα ζεκείσζε κία απφ ηηο 
αλσηέξσ δηαθξίζεηο, νη νπνίνη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε ησλ 
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεη ε απφθαζε απηή, 
εθφζνλ νη εμαηξεηηθέο απηέο αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κε ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
ηζρχνληα λφκν. 
 

7. Μέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο, θάζε αζιεηηθή Οκνζπνλδία νθείιεη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ Καλνληζκφ 
δηαηηεζίαο ηεο κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65. Η 
ηξνπνπνίεζε γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. Η ηζρχο ησλ 
Καλνληζκψλ απηψλ αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζή ηνπο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Δσο ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ Καλνληζκψλ 
εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.  
 
 

Άξζξν 165 
Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 
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Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφµνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή 
δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ξπζµίδεη δηαθνξεηηθά ηα 
ζέµαηα πνπ ξπζµίδνληαη µε ηνλ παξφληα λφµν. 
 
 

 
Άξζξν 166 

Έλαξμε ηζρχνο 
 
Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφµνπ αξρίδεη απφ ηε δεµνζίεπζή ηνπ ζηελ 
Δθεµεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηηο επί µέξνπο 
δηαηάμεηο ηνπ.  
 
 


