ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ )
Ν. 2725/17-6-99
(ΦΕΚ 121 Α'):
αθλητισµός και άλλες διατάξεις.

Ερασιτεχνικός

1

και

επαγγελµατικός

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΤΜΗΜΑ Α'
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Άρθρο 1
Έννοια - Σκοπός
Αθλητικό σωµατείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόµενα
του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη
συστηµατική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών
της για τη συµµετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Άρθρο 2
Μέλη
1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του αθλητικού σωµατείου ορίζεται
σε είκοσι (20). ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα ή
πάρεδρα µέλη ή άλλες παρόµοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί
να απονέµεται ο τίτλος του επιτίµου, κατά τα οριζόµενα από το
καταστατικό του σωµατείου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε πρόσωπα που
έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωµατείο ή στον
αθλητισµό. Ο αριθµός των µελών αθλητικού σωµατείου είναι
απεριόριστος. ∆ιατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθµό
των µελών είναι άκυρες.
2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις έχει το
δικαίωµα να εγγραφεί ως µέλος αθλητικού σωµατείου, Για την
εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στο διοικητικό
συµβούλιο, συνοδευόµενη από πρόταση δυο (2) µελών του σωµατείου
και έγκριση του συµβουλίου που παρέχεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία εξήντα (60) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
αυτή, η έγκριση του διοικητικού συµβουλίου θεωρείται ότι έχει
αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί ως
µέλος του σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα µετά την υποβολή της
αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
προέδρου του διοικητικού συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο
µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην εγκρίνει το αίτηµα
εγγραφής ενδιαφεροµένου ως µέλους του σωµατείου. Κατά της πράξης
αυτής
ή
της
παράλειψης
έκδοσης
διαπιστωτικής
πράξης
ο
ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή στο αρµόδιο
Μονοµελές Πρωτοδικείο, µε την τακτική διαδικασία είτε για
αναγνώριση του δικαιώµατος εγγραφής του είτε επιπλέον για την
καταδίκη του σωµατείου σε δήλωση βούλησης.
3. ∆εν απαιτείται η πρόταση της προηγούµενης παραγράφου
προκειµένου περί εγγραφής αθλητών στο σωµατείο στο οποίο ανήκουν
και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυµπιακούς
αγώνες ή παγκόσµια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, πρώτη έως τρίτη
νίκη σε µεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη
νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
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4. Τα µέλη του σωµατείου, πλην των ιδρυτικών, µετά πάροδο ενός
(1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωµα να εκλέγουν και
να εκλέγονται στα όργανα του σωµατείου.
5. Η διαγραφή και η αποβολή µέλους αθλητικού σωµατείου γίνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 3
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί
[Αρχή Τροποποίησης]
„1. ∆εν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου ή µέλος των οργάνων
διοίκησης σωµατείου, ένωσης, οµοσπονδίας, επαγγελµατικού συνδέσµου ή
αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε µπορεί να
αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε
αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή
διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας
του.
β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο
θέσπισµα σύµφωνα µε το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή µε
τελεσίδικο
βούλευµα
ή
έχει
καταδικασθεί
τελεσίδικα
για
τέλεση
κακουργήµατος,
καθώς
και
όποιος
έχει
καταδικασθεί
σε
βαθµό
πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την
τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών
είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του
παρόντος νόµου, ή για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή
διάθεση
ουσιών
ή
µεθόδων
φαρµακοδιέγερσης,
κατασκοπεία,
κλοπή,
υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και
περί µεσαζόντων. Εάν µε τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή
εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το
κώλυµα παύει να ισχύει µετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός
εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102
του Ποινικού Κώδικα.
γ) Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος
νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία.“ (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΑΡ.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄).
[Τέλος
Τροποποίησης]
2. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές οµαδικού αθλήµατος, µέλη
των οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του
οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού
σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές. για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι
σηµειωτές, οι κριτές, οι χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς
και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο
οµαδικού αθλήµατος.
3. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονοµέτρες και
όσοι άλλοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος, µέλη των
οικείων συνδέσµων, µπορούν να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που
καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όµως να είναι µέλη
του διοικητικού συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου
αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή
οµοσπονδίες.
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4. Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος σε αθλητικό σωµατείο, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1)
τουλάχιστον έτος µετά την τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό
αγώνα. Επίσηµος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από
την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή διεξάγεται µε την έγκρισή της.
5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής, του γκολφ,
του µπιλιάρδου, του µπόουλιγνκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του
παγκρατίου, του αγωνιστικού µπριτζ και του ζατρικίου µπορούν να
εγγράφονται ως µέλη σε αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο
άθλησης, εφόσον έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της
ηλικίας τους.
6. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου το προσωπικό του
σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε
αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι
συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση
έργου µε αµοιβή είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως
διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας,
για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του
έργου και για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της
σύµβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έµποροι αθλητικών ειδών,
καθώς και οι µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη του διοικητικού
συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής
εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την εµπορία
ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι
µέλη
διοικητικού
συµβουλίου
ή
εξελεγκτικής
επιτροπής
αθλητικού
σωµατείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή
οµοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν
πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις
συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά µόνο για σωµατεία που
καλλιεργούν το άθληµα, οι αγώνες του οποίου περιλαµβάνονται στα δελτία
προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύµατα,
χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης
εκδίδεται από το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου, µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το
Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία.
Άρθρο 4
∆ιοικητικό συµβούλιο
1. Το διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) του αθλητικού σωµατείου αποτελείται
από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) µέλη, µε θητεία από ένα (1) έως τρία
(3) έτη. Τα µέλη του ∆. Σ. προέρχονται από µέλη του σωµατείου.
2. Απαγορεύεται στο ∆.Σ. του αθλητικού σωµατείου να συνάπτει συµβάσεις
εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες
συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µέλη του ∆.Σ., µε τις συζύγους,
τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία
µετέχουν τα προαναφερόµενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται την έκπτωση των µελών του ∆.Σ. που έλαβαν τη σχετική
απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου.
3. Επιτρέπονται προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό
σωµατείο από µέλη του διοικητικού του συµβουλίου, για την αντιµετώπιση
επειγουσών αναγκών.
4. Η ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη. Στα µέλη
του ∆.Σ., όταν µετακινούνται εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους
για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωµατείο, επιτρέπεται να
καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής.
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Άρθρο 5
Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα
Το καταστατικό του οικείου αθλητικού σωµατείου, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος νόµου, ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν τις
αρχαιρεσίες,
τις
προϋποθέσεις
και
τη
διαδικασία
σύγκλησης
και
συµµετοχής των µελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα
όργανα του σωµατείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την
οργάνωση του σωµατείου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 6
Βιβλία
1. Κάθε αθλητικό σωµατείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δ) Εσόδων - Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νοµάρχη ή από
άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο.
3. Η µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της
διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7. συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης του σωµατείου.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα
1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωµατείων, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
τους ορίζονται υπό τα καταστατικά τους.
2. Το αθλητικό σωµατείο, για τις προσφερόµενες υπηρεσίες εκµάθησης των
αθληµάτων που καλλιεργεί, δύναται. µε απόφαση του διοικητικού του
συµβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιµο της σχετικής υπηρεσίας για
την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το
σωµατείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). H
διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρµογή
στους αθλητές των αγωνιστικών οµάδων του σωµατείου.
3. Επιτρέπεται σε αθλητικό σωµατείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και
νοµικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Επιτρέπεται σε αθλητικό σωµατείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισµοί της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή
διαφήµισης µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής
δραστηριότητας του, µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην
περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυµίας, του
εµβλήµατος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εµπορική διαφήµιση
και οικονοµική εκµετάλλευση.
5.
Απαγορεύεται
η
συστέγαση
αθλητικού
σωµατείου
και
εµπορικής
επιχείρησης. αθλητικό σωµατείο, το οποίο έχει συσταθεί µε πρωτοβουλία
ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισµού ή εργασιακού χώρου και φέρει την
επωνυµία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.
6. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σωµατείου ή αθλητή τον σε αγώνες που
γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριµένοι
από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές
οµοσπονδίες.
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7. Η οικεία αθλητική οµοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει
για ορισµένο χρονικό διάστηµα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό
σωµατείο που συµµετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκριση
της.
8. Το καταστατικό αθλητικού σωµατείου απαιτείται να ορίζει τους
συγκεκριµένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την
ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων
άθλησης ή κατάργησης υφισταµένων.
9. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο µερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης
των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωµατείων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση,
αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις
αγωνιστικές
ανάγκες
του
σωµατείου
ή
υφίσταται
άφευκτη
ανάγκη,
επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που
πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρµόδιο να
βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση
του σωµατείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του.
10. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωµατείου, όλα τα περιουσιακά
στοιχεία, µετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
Άρθρο 8
Ειδική αθλητική αναγνώριση
1. Το αθλητικό σωµατείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί,
δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η
ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ∆.Σ., µε
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν
εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης,
εφόσον το σωµατείο:
α) Είναι από τριετίας µέλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας και κατά το
διάστηµα αυτό έχει συµµετάσχει σε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές
σύµφωνα µε το καταστατικό τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις
που προβλέπονται από αυτό. H συνδροµή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται µε
τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας,
β) ∆εν έχει ως επωνυµία το όνοµα, την επωνυµία, το διακριτικό τίτλο ή
το σήµα οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης εξαιρουµένων των περιπτώσεων
ιδιωτικών
εκπαιδευτικών
οργανισµών
ή
εργασιακών
µονάδων,
µε
πρωτοβουλία, των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωµατεία.
γ) Έχει επωνυµία διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριµένο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και
πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου,
ε) Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο βιβλία.
2. Εάν αθλητικό σωµατείο καλλιεργεί άθληµα ή κλάδο άθλησης που δεν
υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισµένη οµοσπονδία, η ειδική αθλητική
αναγνώριση του σωµατείου παρέχεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων
β', γ' και δ' της παρ. 1 του παρόντος.
3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν
διαπιστωθεί ότι το σωµατείο συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση ή
υποκρύπτεται άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του
σωµατείου ή το σωµατείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, που
προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της οµοσπονδίας
της οποίας είναι µέλος ή παραβεί τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 6 του
παρόντος νόµου ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόµου ή στις λοιπές προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο
περιπτώσεις.
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4.
Στη
Γενική
Γραµµατεία
Αθλητισµού
τηρείται
µητρώο
ειδικά
αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων.
5. Όπου εφεξής στον παρόντα νόµο αναφέρεται αθλητικό σωµατείο νοείται
το σωµατείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.
Άρθρο 9
Συγχώνευση αθλητικών σωµατείων
1. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωµατείων που καλλιεργούν τον
ίδιο κλάδο άθλησης, µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών, για όλα
τα ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα, µε την ίδρυση νέου σωµατείου, που
µπορεί να φέρει την επωνυµία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα
σωµατεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυµία. Το ιδρυόµενο από τη συγχώνευση
νέο αθλητικό σωµατείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική
κατηγορία της αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην
οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωµα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους
κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις ένα τουλάχιστον από τα
συγχωνευόµενα αθλητικά σωµατεία.
2.
Επιτρέπεται
η
συγχώνευση
τµηµάτων
αθλητικών
σωµατείων
που
καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευσή τους µε τµήµα του
ίδιου κλάδου άθλησης υφιστάµενου αθλητικού σωµατείου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του παρόντος.
3. Με απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη
συγχώνευση, τα θέµατα των αθλητών, οι περιορισµοί σε περιπτώσεις
επανασύστασης συγχωνευθέντος σωµατείου ή διαλυθέντος τµήµατος που
συγχωνεύθηκε και γενικά όλα τα ζητήµατα που αφορούν τις ρυθµίσεις των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωµατείου µε άλλο ο πρόεδρος, ο
γενικός γραµµατέας και o ταµίας του κάθε συγχωνευόµενου σωµατείου, µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν
τη σφραγίδα του σωµατείου, καθώς και να προσκοµίσουν για ακύρωση τα
βιβλία αυτού στην αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του
σωµατείου από τα oικεία βιβλία του αρµόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω
υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού. Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόµενων ενεργειών, δεν
επιτρέπεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 135 παρ. 7 επιχορήγηση του
σωµατείου που προήλθε από τη συγχώνευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Άρθρο 10
Έννοια - Σκοπός
Αθλητική ένωση είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωµατείων (νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίoυ που καλλιεργούν το ίδιο άθληµα ή κλάδο
άθλησης, µε σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξή του στα γεωγραφικά όρια
λειτουργίας της και µέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους
ειδικούς κανονισµούς της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και λειτουργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόµενα του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11
Μέλη
1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωµατεία του οικείου κλάδου
άθλησης τα οποία έχουν την έδρα τους στον ίδιο νόµο. Σε κάθε Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε
άθληµα ή κλάδο άθλησης. Κατ' εξαίρεση, µία αθλητική ένωση µπορεί να
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περιλαµβάνει σωµατεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερους από έναν
νοµούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το καταστατικό της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας, το οποίο επίσης προσδιορίζει και τα όρια της
ευρύτερης περιφέρειας.
2. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών κάθε αθλητικής ένωσης ορίζεται σε δέκα
(10). ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα ή πάρεδρα µέλη της
ένωσης ή άλλες παρόµοιες.
3. Αθλητική ένωση µπορεί να ιδρυθεί µε απόφαση συστατικής συνέλευσης,
ύστερα από απόφαση των ∆.Σ. των ενδιαφερόµενων σωµατείων. Η εγγραφή
µέλους σε αθλητική ένωση γίνεται µε απόφαση του διοικητικού της
συµβουλίου και η διαγραφή µε απόφασης της γενικής της συνέλευσης.
Αρθρο 12
Κωλύµατα – Περιορισµοί
1. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλογικά
στα πρόσωπα που συµµετέχουν στα προβλεπόµενα από το καταστατικό και
τους κανονισµούς όργανα διοίκησης και επιτροπές των οικείων αθλητικών
ενώσεων.
2. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί στο ∆.Σ. ή σε άλλο από το καταστατικό
προβλεπόµενο όργανα αθλητικής ένωσης υποψήφιος, εφόσον :
α) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης κατά
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας,
β) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας.
3. Υποψήφιος για να εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου, από το καταστατικό
προβλεπόµενου, οργάνου αθλητικής ένωσης απαιτείται κατά το χρόνο
υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου που
αποτελεί µέλος της αθλητικής ένωσης µε δικαίωµα να εκλέγει και να
εκλέγεται. Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε βεβαίωση
του οικείου αθλητικού σωµατείου, που αποτελεί µέλος της αθλητικής
ένωσης.
4. Τα µέλη του προεδρείου του ∆.Σ. της αθλητικής ένωσης πρέπει να έχουν
την κατοικία τους στην περιφέρεια που καλύπτει η αθλητική ένωση.
Άρθρο 13
∆ιοικητικό συµβούλιο
1. Το διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) της αθλητικής ένωσης εκλέγεται για
τετραετή θητεία και αποτελείται από:
α) επτά (7) έως εννέα (9) µέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της δέκα
(10) έως τριάντα (30) σωµατεία,
β) εννέα (9) έως έντεκα (11) µέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναµη της
τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία,
γ) εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της
εκατόν ένα (101) ή περισσότερα σωµατεία.
2. Eάv µέλος του ∆.Σ. αθλητικής ένωσης εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου
οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης,
θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωµα. Με απόφαση
του ∆.Σ. της ένωσης διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το ∆.Σ. της ένωσης δεν
εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο ∆.Σ. που θα
εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουµένου.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται ανάλογα και στο ∆.Σ. της αθλητικής ένωσης.
Άρθρο 14
Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα
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1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα
για τις συνελεύσεις, τις αρχαιρεσίες και τα όργανα της αθλητικής
ένωσης.
2. Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων συµµετέχουν µε
αντιπροσώπους µόνο τα αθλητικά σωµατεία - µέλη που τις απαρτίζουν. Κάθε
σωµατείο µέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση µε έναν
µόνο αντιπρόσωπο, ο όποιος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση
του ∆.Σ. του σωµατείου.
Αντιπρόσωπος ορίζεται µέλος του σωµατείου µε δικαίωµα να εκλέγει και να
εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σωµατείο.
Κάθε σωµατείο της ένωσης διαθέτει µία µόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.
3. Στερείται του δικαιώµατος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε
αθλητικό σωµατείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ηµερολογιακό
έτος δεν είχε συµµετοχή σε αγώνες µε δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές για
τα ατοµικά αθλήµατα ή µε είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα οµαδικά
µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η
συµµετοχή αποδεικνύεται από επίσηµα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται
αποκλειστικά από την οικεία ένωση ή οµοσπονδία ή διεθνών αγώνων που
διοργανώνονται από αθλητικά σωµατεία και διεξάγονται µε την έγκριση της
οικείας οµοσπονδίας. ∆ιατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες
προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου ισχύουν.
Άρθρο 15
Βιβλία
Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα και
για τα βιβλία που τηρεί υποχρεωτικά κάθε αθλητική ένωση.
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται ανάλογα για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων και των
δικαιωµάτων κάθε αθλητικής ένωσης.
2. Η αθλητική ένωση υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς κανονισµούς, που
ψηφίζει η γενική συνέλευση των µελών της αθλητικής οµοσπονδίας του
oικείoυ αθλήµατος ή κλάδου άθλησης. Με τους κανονισµούς αυτούς
ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση του αθλήµατος από
τις αθλητικές ενώσεις, οι προϋποθέσεις παροχής της ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης και οι λόγοι ανάκλησής της.
3. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικής ένωσης, όλα τα περιουσιακά της
στοιχεία, µετά την εκκαθάρισή της, περιέρχονται στην οικεία αθλητική
οµοσπονδία.
Άρθρο 17
Ειδική αθλητική αναγνώριση
1. Η αθλητική ένωση δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του
∆.Σ. της ένωσης και πρόταση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µε
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν
εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης.
2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται:
α) ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας,
για παράβαση των υποχρεώσεων και των όρων που προβλέπονται στους
ειδικούς κανονισµούς της οικείας οµοσπονδίας,
β) αν διαπιστωθεί ότι η ένωση συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση ή
υποκρύπτεται άσκηση εµπορικής δραστηριότητας µε τη λειτουργία της
ένωσης ή η ένωση δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, όπως αυτή
προβλέπεται στο καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της οµοσπονδίας της
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Άρθρο 18
Τοπική επιτροπή
Όπου δεν λειτουργεί αθλητική ένωση επιτρέπεται η λειτουργία τοπικής
επιτροπής από εκπροσώπους σωµατείων που καλλιεργούν το ίδιο άθληµα ή
κλάδο άθλησης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ειδικό κανονισµό της
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Άρθρο 19
Έννοια - Σκοπός
1. Αθλητική οµοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωµατείων ή
αθλητικών ενώσεων (νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίoυ) που καλλιεργούν το
ίδιο άθληµα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την καλλιέργεια και την
ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 78 και επόµενα του Αστικού Κώδικα.
2. Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο
οµοσπονδίας για όλη τη χώρα. Η οµοσπονδία εκπροσωπεί το άθληµα διεθνώς,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της οικείας διεθνούς αθλητικής
οµοσπονδίας και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε.) και η έδρα
της ορίζεται από το καταστατικό της. Επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις
µία οµοσπονδία να περιλαµβάνει και άλλα αθλήµατα ή κλάδους άθλησης,
εκτός από το βασικό άθληµα ή κλάδο άθλησης, εφόσον τα αθλήµατα και οι
κλάδοι δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε ξεχωριστή οµοσπονδία.
Άρθρο 20
Σύσταση - Μέλη
1. Για τη σύσταση οµοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών
συµβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητικών
σωµατείων ή πέντε (5) τουλάχιστον αθλητικών ενώσεων που καλλιεργούν το
ίδιο άθληµα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης, επιδεικνύοντας αγωνιστική
δραστηριότητα.
2. Η εγγραφή µέλους σε αθλητική οµοσπονδία γίνεται µε απόφαση του
διοικητικού της συµβουλίου και η διαγραφή µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης της οµοσπονδίας. ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά,
δόκιµα ή πάρεδρα µέλη ή άλλες παρόµοιες. Η δυνατότητα και οι
προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου των σωµατείων ή των ενώσεων,
που εγγράφονται στη δύναµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και πριν
αυτά αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, καθορίζονται από το
καταστατικό της οµοσπονδίας.
Άρθρο 21
Κωλύµατα - Περιορισµοί
Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται
αναλογικά και στα προβλεπόµενα από το καταστατικό και τους κανονισµούς
όργανα των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών.
Άρθρο 22
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. Το διοικητικό συµβούλιο (∆. Σ.) της αθλητικής οµοσπονδίας εκλέγεται
για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους
διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων και αποτελείται:
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α) από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή
της είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30) σωµατεία,

β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει
στη δύναµή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία,

γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη
δύναµη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωµατεία,
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει
στη δύναµή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωµατεία.
2. Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των µελών της οµοσπονδίας,
µετά την εκλογή των µελών του ∆.Σ., δεν επηρεάζει την αριθµητική του
συγκρότηση.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται ανάλογα.
4. Υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος, γενικός
γραµµατέας, ταµίας αθλητικής οµοσπονδίας, αποσπάται µε απόφαση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, για όσο χρόνο διατηρεί την
ιδιότητα αυτή, σε υπηρεσία αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη
Γ.Γ.Α. και έχει τη µορφή του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του
δηµόσιου τοµέα.
5. Κάθε µέλος ∆.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση
της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων
τέκνων του στον αρµόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2429/19% (ΦΕΚ 155 Α'). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως
29 του νόµου αυτού έχουν εφαρµογή και για τα µέλη των ∆. Σ. όλων των
αθλητικών οµοσπονδιών.
Άρθρο 23
Ειδικός συνεργάτης οµοσπονδίας
1. Κάθε οµοσπονδία που περιλαµβάνει πάνω από εκατό (100) αθλητικά
σωµατεία - µέλη δικαιούται, εκτιµώντας τις ανάγκες, τις δραστηριότητες
και την προοπτική της, να προσλαµβάνει ειδικό συνεργάτη.
2. Ο ειδικός συνεργάτης προσλαµβάνεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή
να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται
µε απόφαση του ∆. Σ.. τις ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο
αναγνωρισµένου κύρους που έχει διακριθεί στο χώρο του αθλητισµού, κατά
προτίµηση, ή στον επιχειρηµατικό ή επαγγελµατικό τοµέα, κατέχει πτυχίο
ή δίπλωµα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο
πανεπιστηµίου της αλλοδαπής και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή έχει εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών
σε αθλητικά θέµατα και γνωρίζει άριστα δύο (2) τουλάχιστον ξένες
γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του
ειδικού συνεργάτη και γενικά κάθε παροχή σε αυτόν καθορίζονται από το
∆.Σ., σε κάθε όµως περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές
που λαµβάνει ο Γενικός ∆ιευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου,
έγγαµος µε δύο τέκνα και µε εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός συνεργάτης
συµβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως µε την οµοσπονδία και η σχετική
σύµβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί
από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).
3. Ο ειδικός συνεργάτης συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. χωρίς
δικαίωµα ψήφου και έχει τις αρµοδιότητες που του αναθέτει το ∆.Σ.,
µεταξύ των οποίων ενδεικτικά και τις παρακάτω:
α) µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ.,
β) καταρτίζει και εισηγείται στο ∆.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισµού της
οµοσπονδίας,
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Άρθρο 24
Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργαvα
1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργαvα των αθλητικών οµοσπονδιών διεξάγονται
από εφορευτική επιτροπή. O αριθµός των µελών της και η διαδικασία
εκλογής τους ορίζονται από το καταστατικό της οµοσπονδίας. Της
εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη
συµµετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες,
2. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, µε αίτηση της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας, πρωτοδίκης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή της Πολιτικής και
Ποινικής ∆ικαιοσύνης, από τον προϊστάµενο του αρµόδιου Πρωτοδικείου του
τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
3. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος, ως πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής,
µπορεί να ορισθεί και για τις αρχαιρεσίες οργάνων αθλητικών ενώσεων ή
σωµατείων, εφόσον ο προϊστάµενος του Πρωτοδικείου της έδρας της ένωσης
ή του σωµατείου κρίνει αναγκαία την παρουσία του στις αρχαιρεσίες. Ο
ορισµός του δικαστικού αντιπροσώπου για αρχαιρεσίες σε ένωση γίνεται
ύστερα από αίτηση του ∆.Σ. της αθλητικής ένωσης ή ποσοστού είκοσι τοις
εκατό (20%) τουλάχιστον των σωµατείων µελών της και για αρχαιρεσίες σε
σωµατείο ύστερα από αίτηση του ∆.Σ. του αθλητικού σωµατείου ή είκοσι
(20) τουλάχιστον µελών του.
4. Με το καταστατικό της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που
αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης
και συµµετοχής των µελών στις συνελεύσεις, τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε
αυτές, τα όργανα της οµοσπονδίας, τη συγκρότηση των οργάνων, τη
λειτουργία και την οργάνωση της οµοσπονδίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Σε αθλητικές οµοσπονδίες στις οποίες δεν λειτουργούν ενώσεις,
δικαίωµα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις έχουν µόνο αντιπρόσωποι των
αθλητικών σωµατείων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται
από το καταστατικό της οµοσπονδίας. Κάθε σωµατείο - µέλος της
οµοσπονδίας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση µε έναν (1) µόνο
αντιπρόσωπο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του ∆.Σ.
του σωµατείου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται µέλος του σωµατείου που έχει
αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισµού του το δικαίωµα να εκλέγει και να
εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σωµατείο.
Κάθε σωµατείο - µέλος της οµοσπονδίας διαθέτει µία µόνο ψήφο στη γενική
συνέλευση.
6. Σε αθλητικές οµοσπονδίες στις οποίες λειτουργούν ενώσεις, δικαίωµα
ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των οµοσπονδιών αυτών έχουν είτε
αντιπρόσωποι
των
ειδικά
αναγνωρισµένων
αθλητικών
ενώσεων
είτε
αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται από το καταστατικό της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Σε
περίπτωση που, σύµφωνα µε το καταστατικό, ψηφίζουν αντιπρόσωποι
ενώσεων, κάθε ένωση διαθέτει µία ψήφο. Με την επιφύλαξη ειδικών
ρυθµίσεων
του
παρόντος
νόµου.
διατάξεις
καταστατικών
αθλητικών
οµοσπονδιών, που ορίζουν προνοµιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώµατα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελµατικούς
συνδέσµους ανωνύµων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε
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οποιονδήποτε τρόπο µε τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, είναι άκυρες και
ανίσχυρες.
7. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 εφαρµόζονται και για τις
συνελεύσεις της αθλητικής οµοσπονδίας.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό αθλητικής οµοσπονδίας
προβλέπει ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται µε βάση συνδυασµούς υποψηφίων, η
διαδικασία εκλογής των υποψήφιων µελών του ∆.Σ. ορίζεται ως εξής: ο
πρώτος σε ψήφους συνδυασµός εκλέγει αριθµό µελών σε ποσοστό τουλάχιστον
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού αριθµού µελών του ∆.Σ., ο δε
υπόλοιπος αριθµός µελών του ∆.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους
συνδυασµούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς
συγκεντρώνει αριθµό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
κατά την οποία κανένας συνδυασµός, πλην εκείνου που πλειοψήφησε, δεν
συγκεντρώσει το προαναφερόµενο ποσοστό ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασµός
εκλέγει το σύνολο των µελών του ∆.Σ.. Σε όσα καταστατικά αθλητικών
οµοσπονδιών προβλέπεται σύστηµα απλής αναλογικής για την ανάδειξη των
µελών του ∆.Σ., δεν έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια
της παραγράφου αυτής.
9. Στις αθλητικές οµοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήµατα ή
κλάδοι άθλησης, στους οποίους συµµετέχουν αθλητές και των δύο φύλων,
ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθµό τον
εκλεγόµενων µελών του ∆.Σ. αυτών, καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από
τα δύο φύλα και µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των υποψηφίων κάθε
φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθµού των κατά το
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγοµένων.
Άρθρο 25
Βιβλίο
1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα
και για τα βιβλία που υποχρεωτικά τηρεί κάθε αθλητική οµοσπονδία.
2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία, εκτός
από τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο, καθώς και ο τρόπος τήρησής τους.
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων και
των δικαιωµάτων κάθε αθλητικής οµοσπονδίας.
2. Η οµοσπονδία υποχρεούται να τηρεί µητρώο αθλητών και µητρώο
προπονητών.
3. ∆εν επιτρέπεται η έκτακτη επιχορήγηση αθλητικής οµοσπονδίας που
διεκδίκησε και ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα ευρωπαϊκού ή
παγκόσµιου πρωταθλήµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή διεθνών αγώνων µε
µεγάλη γενικά σηµασία και διεθνή εµβέλεια, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη και
έγκριση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού. Αν η διεκδίκηση µιας
τέτοιος διοργάνωσης µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για τον Αθλητισµό
Υπουργού τελεσφορήσει, η σύσταση οργανωτικής επιτροπής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από το άρθρο 53 παρ. 1 του παρόντος νόµου, είναι υποχρεωτική.
4. Η αθλητική οµοσπονδία υποχρεούται να ενσωµατώνει στον κανονισµό του
άρθρου 27 του παρόντος νόµου τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, για τη φαρµακοδιέγερση.
5. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικής οµοσπονδίας, τα περιουσιακά της
στοιχεία, µετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού, για εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών.
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Άρθρο 27
Κανονισµοί
Με γενικούς ή ειδικούς κανονισµούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των
µελών κάθε αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος ή του οικείου
κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέµατα που
αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήµατος ή των αθληµάτων που
υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Για την
κατάρτιση των παραπάνω κανονισµών λαµβάνονται υπόψη οι ισχύοντες
διεθνείς κανονισµοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για
τα αθλητικά σωµατεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην
αρµοδιότητα της οικείας οµοσπονδίας. Οι κανονισµοί και οι τροποποιήσεις
τους υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό
Υπουργό ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτηµένο όργανο. Μετά την παρέλευση
άπρακτου διµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής τους, οι κανονισµοί αυτοί
θεωρούνται ότι έχουν νοµίµως εκδοθεί. Αν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας
κανονισµού διαπιστωθεί ότι ρυθµίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να
συµπληρωθούν ή να εναρµονιστούν, ο κανονισµός αυτός αναπέµπεται στην
οικεία οµοσπονδία, της οποίας το ∆.Σ. οφείλει να συµµορφωθεί.
Άρθρο 28
Ειδική αθλητική αναγνώριση
1. Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσµια οµοσπονδία. Η ειδική αυτή
αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ∆.Σ. της οµοσπονδίας, µε
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν
εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κεντρικής ∆ιοίκησης.
2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
3. Για να αναγνωρισθεί αυτοτελής οµοσπονδία αθλήµατος ή κλάδου άθλησης
που αποχωρίζεται από την οµοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί,
απαιτείται:
α) Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να
περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.
β) Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη
από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται
διεθνώς το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης. Αν το άθληµα ή o κλάδος άθλησης,
που καλλιεργεί η υπό αναγνώριση οµοσπονδία, περιλαµβάνεται στο επίσηµο
πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων, απαιτείται επιπλέον να πληρούνται οι
προϋποθέσεις συµµετοχής εκπροσώπου της στη σύνθεση της ολοµέλειας της
Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, µε ανάλογη εφαρµογή των κανόνων του
καταστατικού χάρτη της ∆.Ο.Ε..
γ) Να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των ∆.Σ. ή των γενικών συνελεύσεων
άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των σωµατείων που επιδεικνύουν την
κατά το καταστατικό της οικείας οµοσπονδίας αθλητική δραστηριότητα στο
οικείο άθληµα ή κλάδο άθλησης, τα σωµατεία αυτά να έχουν λάβει την κατά
τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική
αναγνώριση και ο συνολικός αριθµός τους να είναι τουλάχιστον είκοσι
(20). Τα υπόλοιπα σωµατεία του ίδιου αθλήµατος ή του ίδιου κλάδου
άθλησης, που δεν έλαβαν αποφάσεις για αποχώρηση από την οµοσπονδία
αυτοδικαίως, διαγράφονται από αυτή και εντάσσονται στη νέα οµοσπονδία
από τη σύστασή της, εκτός αν λάβουν αποφάσεις για τη µη ένταξή τους στη
νέα οµοσπονδία, οπότε διαγράφονται από την αρχική οµοσπονδία ταυτόχρονα
µε τη σύσταση της νέας οµοσπονδίας.
4. Αν ο αριθµός των αθλητικών σωµατείων οµοσπονδίας που καλλιεργούν το
ίδιο άθληµα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική
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αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον
στην οµοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθληµα, το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης
που καλλιεργούν υπάγεται, µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού, σε άλλη οµοσπονδία που νόµιµα λειτουργεί. Η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται για οµοσπονδίες που συνιστώνται µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος.
5. Προκειµένου για οµοσπονδίες που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, αν ο αριθµός των σωµατείων τους που καλλιεργεί το ίδιο
άθληµα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης περιορισθεί σε δέκα (10) και κάτω και
εφόσον στην οµοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθληµα, το άθληµα ή ο κλάδος
άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, µε απόφαση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, σε άλλη οµοσπονδία που νόµιµα λειτουργεί.
Ειδικά για τις αθλητικές οµοσπονδίες του γκολφ και του κρίκετ, η
διάταξη εφαρµόζεται εφόσον ο αριθµός των σωµατείων - µελών περιορισθεί
σε πέντε (5).
6. Ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός µπορεί µε απόφαση του να
υπαγάγει, σε ειδικά αναγνωρισµένη αθλητική οµοσπονδία, άθληµα ή κλάδο
άθλησης για τον οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισµένη αθλητική
οµοσπονδία, καθώς και άθληµα ή κλάδο άθλησης, για την υπαγωγή του
οποίου υφίσταται αµφισβήτηση.
Άρθρο 29
Αθλητισµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες
1. Ο αθλητισµός των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένας
ιδιαίτερος τοµέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.
2. Για την ανάπτυξη του αθλητισµού των Α.Μ.Ε.Α. ιδρύονται σωµατεία και
οµοσπονδίες,
που
αναγνωρίζονται
ως
αθλητικές,
σύµφωνα
µε
τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος νόµου και, µε την
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις
διατάξεις του τµήµατος Α' του παρόντος νόµου.
3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωµατείο Α.Μ.Ε.Α., ο
συνολικός αριθµός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος
από δεκαπέντε (15). Αν το αθλητικό σωµατείο διατηρεί τµήµα οµαδικού
αθλήµατος, ο αριθµός των αθλητών που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος
µε τον αναγκαίο αριθµό τακτικών και αναπληρωµατικών που απαιτούνται από
τους κανονισµούς του αθλήµατος για συµµετοχή σε αγώνες. O αριθµός των
µελών του ∆.Σ. του σωµατείου δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από
πέντε (5) και µεγαλύτερος από εννέα (9).
4. Για τη σύσταση αθλητικής οµοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α., απαιτούνται αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων ή των διοικητικών συµβουλίων πέντε (5)
τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων Α.Μ.Ε.Α.. Ο
αριθµός των µελών του ∆.Σ. της οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι
µικρότερος από επτά (7) και µεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα,
για να αναγνωρισθεί ως αθλητική µία οµοσπονδία αθλητικών σωµατείων
Α.Μ.Ε.Α., πρέπει να υποβληθεί αρµοδίως από τη διοίκησή της η σχετική
αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσµια αθλητική οµοσπονδία. Με
αιτιολογηµένη
απόφαση
του
αρµόδιου
για
τον
Αθλητισµό
Υπουργού
επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Ειδικά
για
τις
κατηγορίες
αναπηριών
που
καλύπτει
η
∆ιεθνής
Παραολυµπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αvαγvωρίζονται πέντε (5) αθλητικές
οµοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α.. Οι οµοσπονδίες αυτές συνιστούν συνοµοσπονδία µε
την επωνυµία "Εθνική Παραολυµπιακή Επιτροπή", µε έδρα την Αθήνα, η
οποία
εκπροσωπεί
τη
Χώρα
µας
στην
I.P.C..
Στη
συνοµοσπονδία
εκπροσωπούνται ισότιµα οι πιο πάνω οµοσπονδίες. Χρονικό διάστηµα για
την ίδρυση των οµοσπονδιών και της συνοµοσπονδίας ορίζεται οκτάµηνο από
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
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Για το διάστηµα από τη δηµοσίευση του παρόντος µέχρι τη λήξη του
οκταµήνου, µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού,
συγκροτείται ενδεκαµελής προσωρινή Επιτροπή που εκπροσωπεί τη Χώρα µας
στην I.P.C.. Στην επιτροπή αυτή συµµετέχουν πέντε (5) µέλη από την
Πανελλήνια Αθλητική Οµοσπονδία ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Π.Α.Ο.Μ. Α.Μ.Ε.Α.), τέσσερα (4) µέλη από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Κινητικά
Αναπήρων (Π.Α.Ο.Κ.Α.) και δύο (2) µέλη από την Οµοσπονδία Σωµατείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.). Τα µέλη της Επιτροπής
υποδεικνύονται από τις οµοσπονδίες του προηγούµενου εδαφίου. Αν
παρέλθει το ως άνω οκτάµηνο, χωρίς να συσταθούν οι πέντε (5)
οµοσπονδίες του πρώτου εδαφ(ου και η συνοµοσπονδία, µε απόφαση του
αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, αίρεται η αθλητική αναγνώριση των
οµοσπονδιών του πέµπτου εδαφίου και συγκροτείται Επιτροπή από έντεκα
(11) µέλη για την εκπροσώπηση της Χώρας µας στην I.P.C..
5. Πρόσωπα µε αναπηρίες µπορούν να ενταχθούν στη δύναµη αθλητών
αθλητικού σωµατείου Α.Μ.Ε.Α.. 0 χαρακτηρισµός προσώπου µε αναπηρία ως
αθλητή ενός ή περισσοτέρων αθληµάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που
συγκροτείται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία.
6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες που είναι εν
ενεργεία αθλητές:
α) να γίνονται µέλη των αθλητικών σωµατείων τους και να εκλέγονται στη
διοίκησή τους,
β)
να
αντιπροσωπεύουν
το
αθλητικό
σωµατείο
τους
στις
γενικές
συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και οµοσπονδίας.
∆εν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε
διοικητικά όργανα της ένωσης ή της οµοσπονδίας, καθώς και σε
οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται υπό τη γενική
συνέλευση στην οποία συµµετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο ∆.Σ.
αθλητικής οµοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α. εκπίπτουν από µέλη της διοίκησης της από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τη θέση τους καταλαµβάνει το
αναπληρωµατικό µέλος.
7. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α. επιτρέπεται µόνο
στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης
του επαγγέλµατος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α., απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή
ισότιµης σχολής του εξωτερικού. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που ως
αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυµπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η
θέση σε παγκόσµιους αγώνες επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελµα του
προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου
31 του παρόντος.
8. ∆ιαιτητές και κριτές σε αγώνες Α.Μ.Ε.Α. ορίζονται διαιτητές και
κριτές του οικείου αθλήµατος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά
σεµινάρια της αντίστοιχης αθλητικής οµοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α..
9. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα πω Αθήνα και µε
επωνυµία "Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ειδικού Αθλητισµού" (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.),
που εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό.
Οι σκοποί του νοµικού αυτού προσώπου είναι οι ακόλουθοι:
α) να εισηγείται στη Γ.Γ.Α. το γενικό σχεδιασµό ανάπτυξης του
αθλητισµού Α.Μ.Ε.Α. και ειδικά του αθλητισµού επιδόσεων,
β) να εισηγείται νοµοθετικές ρυθµίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν τον Αθλητισµό Α.Μ.Ε.Α.,
γ) να εντοπίζει τις ελλείψεις και να παρακολουθεί, σε συνεργασία µε το
Ε.Σ.Α.Σ., την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισµού των παλαιών αθλητικών
χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιµότητα των κινητικά αναπήρων
και των τυφλών αθλητών,
δ) να φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και
πρωταθληµάτων Α.Μ.Ε.Α., µε κάθε πρόσφορο µέσο,
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ε) να φροντίζει για την καλή προετοιµασία των εθνικών οµάδων, τη
συµµετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στην Παραολυµπιάδα.
Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών και για την οικονοµική ενίσχυση των
αθλητικών οµοσπονδιών, ενώσεων και σωµατείων Α.Μ.Ε.Α., καθιερώνεται ως
βασικό έσοδο του νοµικού προσώπου επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια
βάση, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος που ισχύουν για
τις λοιπές αθλητικές οµοσπονδίες. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος µε
πρόταση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση, την
εκπροσώπηση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση της
Ε.Ε.Ε.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
10. Για τα λοιπά θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του
αθλητισµού των Α.Μ.Ε.Α., τα οποία δεν ρυθµίζονται ειδικά µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 30
Οργάνωση υπηρεσιών οµοσπονδίας Αποδοχές προσωπικού
1. Με κανονισµό που ψηφίζει το ∆.Σ. της οµοσπονδίας και εγκρίνει ο
αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός ρυθµίζονται όλα τα θέµατα
οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των ενώσεών της, καθώς
και τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα
στον κανονισµό προβλέπονται οι οργανικές µονάδες, η διάρθρωσή τους, ο
αριθµός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο συνολικός αριθµός των
συνιστώµενων θέσεων, προκειµένου περί οµοσπονδιών, δεν επιτρέπεται, να
υπερβαίνει τις πέντε (5), εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµη της είκοσι
(20) έως τριάντα (30) σωµατεία, τις δέκα (10), εάν η οµοσπονδία έχει
στη δύναµή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία, τις δεκαπέντε
(15), εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµη της εκατόν ένα (101) έως
διακόσια πενήντα (250) σωµατεία και τις είκοσι (20), εάν η οµοσπονδία
έχει στη δύναµή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωµατεία. Ο
συνολικός αριθµός των συνιστώµενων θέσεων, προκειµένου περί ενώσεων,
είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της δέκα (10) έως
τριάντα (30) σωµατεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της
τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία, οκτώ (8) Θέσεις, εάν η ένωση
έχει στη δύναµή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250)
σωµατεία και δέκα (10) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναµή της διακόσια
πενήντα ένα (251) και άνω σωµατεία. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις είναι
ενιαίες για κάθε οµοσπονδία και το σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε
αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων. H
υποχρέωση υποβολής προς έγκριση του παραπάνω κανονισµού από τον αρµόδιο
για τον αθλητισµό Υπουργό δεν υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η
οµοσπονδία χρηµατοδοτείται από τη ΓΓ.Α ή υπό εποπτευόµενους από αυτή
φορείς σε ποσοστό µικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών
εσόδων της.
2. Οι αποδοχές του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου καθορίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2470/1997
(ΦΕΚ 40 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει. Για την κατάταξη του προσωπικού που
υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στα οικεία µισθολογικά
κλιµάκια, υπολογίζεται όλος ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που
έχει αναγνωρισθεί για τον καθορισµό των αποδοχών του, ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου. Τυχόν επιπλέον διαφορά που θα προκύψει, αν
οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβαλλόµενες αποδοχές στο
προσωπικό αυτό είναι µεγαλύτερες, διατηρείται και καταβάλλεται ως
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προσωπική διαφορά µέχρι την κάλυψή της, από οποιαδήποτε αύξηση των νέων
αποδοχών.
3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των οµοσπονδιών, µε
εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες, τους προπονητές, τους γυµναστές,
τους τεχνικούς συµβούλους, τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων, τους δικηγόρους, τους επιστηµονικούς και συντονιστές
συνεργάτες, τους φροντιστές, τους δηµοσιογράφους και τους συµβούλους
δηµοσίων σχέσεων, γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων Α',
Β' και Γ' του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Άρθρο 31
Προπονητής
1. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο
άδειας, που χορηγείται από η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η απόφαση
χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία, η
οποία τηρεί µητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον
οικείο σύνδεσµο ή οµοσπονδία προπονητών.
2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του
προπονητή απαιτείται:
α)
πτυχίο
Τµήµατος
Επιστήµης
Φυσικής
Αγωγής
και
Αθλητισµού
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.), µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα, ή
ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωµα της σχολής προπονητών της παρ.
4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων σχολών
προπονητών του εξωτερικού,
β) αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις
β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
γ) πιστοποιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι
δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη για τα αδικήµατα της περ. β',.
δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονοµικές επιτροπές των οικείων
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
ε) καταβολή παραβόλου πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών, εκδιδόµενο από
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων σχολών προπονητών
του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισµένων σχολών της ηµεδαπής, απαιτείται
και γνώµη, για την ισοτιµία, της πενταµελούς επιτροπής που λειτουργεί
στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται µε απόφαση
του ∆.Σ. αυτού και αποτελείται από το ∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, το ∆ιευθυντή Φυσικής Αγωγής του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του
Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και
έναν
(1)
εκπρόσωπο
της
οµοσπονδίας
προπονητών
ή
του
αντιπροσωπευτικότερου συνδέσµου προπονητών του οικείου αθλήµατος. Eάv
δεν υπάρχει οµοσπονδία ή σύνδεσµος προπονητών, ορίζεται, ως πέµπτο
µέλος της επιτροπής, προπονητής µεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωµα της
ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας. Για κάθε άθληµα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή
επιτροπή.
Με
την
απόφαση
συγκρότησης
της
επιτροπής
µπορεί
να
καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την
αναγνώριση της ισοτιµίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
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που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις
και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.
4. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για
όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η
λειτουργία της σχολής πραγµατοποιείται, ύστερα από γνώµη της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες για
την κατώτατη κατηγορία. Με κανονισµό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και το πρόγραµµα της σχολής αυτής, τα
προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων
προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων
προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
5. Προπονητή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν:
α) Οι αθλητικές οµοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.
β) Οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και τα τµήµατα αµειβόµενων αθλητών.
γ) Τα αθλητικά σωµατεία τα οποία καλλιεργούν οµαδικό άθληµα και
συµµετέχουν σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθληµα
πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού,
ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας
οµοσπονδίας ή συνδέσµου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η
υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθληµάτων.
δ) Τα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν ατοµικό άθληµα και έχουν
αθλητές στη δύναµή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
6. Κάθε προπονητής συµβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως µε τον αθλητικό
φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του µε πλήρη, µερική ή περιοδική
απασχόληση εξαρτηµένης εργασίας. Η σχετική σύµβαση, για να είναι
έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρµόδια ∆.Ο.Υ..
7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται µε απόφαση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό
Υπουργού,
ύστερα
από
εισήγηση
της
οικείας
αθλητικής
οµοσπονδίας, για παραβάσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις β' και γ'
της παρ. 1 του άρθρoυ 3 του παρόντος νόµου και για όσους λόγους θα
προβλεφθούν στην απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού της
παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε µία από τις
διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρoυ 34, χορηγείται
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονοµικής επιβράβευσης που
προβλέπεται για τον αθλητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ίδιο άρθρο. Σε
περίπτωση που περισσότεροι του ενός αθλητές ή οµάδες του ίδιου
προπονητή σηµειώσουν µια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούµενο
στον προπονητή ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται επί της
µεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σηµείωσαν οι αθλητές του και
προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για
τον Αθλητισµό Υπουργού. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν.
2238/1994, που προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 2459/1997, εφαρµόζεται
ανάλογα και στους προπονητές.
9. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας
οµοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσµου προπονητών, µέσα σε ένα (1)
χρόνο από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα µε την
κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης
επαγγέλµατος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής
Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις
ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι όροι πρόσληψης
αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις µεταξύ προπονητών και αθλητικών
σωµατείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι
προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την οµοσπονδία ή
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το σύνδεσµο των προπονητών, οι περιορισµοί, τα ασυµβίβαστα άσκησης του
επαγγέλµατος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους
αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του
οικείου κανονισµού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα, ως
και θέµατα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελµα του προπονητή κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 32
Ιδιωτικά γυµναστήρια - Ιδιωτικές σχολές
1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυµναστηρίου ή ιδιωτικής
σχολής, που έχει σκοπό τη σωµατική άσκηση ή την εκµάθηση αναγνωρισµένου
ή µη αθλήµατος, µε την καταβολή ή µη διδάκτρων, απαιτείται άδεια του
αρµόδιου Νοµάρχη.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού και των γπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών
γυµναστηρίων και σχολών της παρ. 1 του παρόντος, τα κωλύµατα και τα
ασυµβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού
γυµναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η
διαδικασία
χορήγησης
της
άδειας,
καθώς
και
τα
απαιτούµενα
δικαιολογητικά,
η
σύσταση
και
η
λειτουργία
ειδικής
επιτροπής
πιστοποίησης
και
ελέγχου,
η
διαδικασία
επέκτασης
ή
µεταφοράς
γυµναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρµογής
στις διατάξεις του παρόντος νόµου των γυµναστηρίων και σχολών που
λειτουργούν κατά τη δηµοσίευσή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΘΛΗΤΗΣ
Άρθρο 33
∆ικαιώµατα - Υποχρεώσεις αθλητών
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε αθλητές που δεν
αγωνίζονται σε τµήµα αµειβόµενων αθλητών αθλητικού σωµατείου ή σε
αθλητική ανώνυµη εταιρεία.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόµου, η
αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελµατικής
αθλητικής δραστηριότητας. Οικονοµικές ή άλλες παροχές που δίνονται από
αθλητικά σωµατεία, ενώσεις ή οµοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για
την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν
οικονοµικά ανταλλάγµατα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86
του παρόντος νόµου. Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωµατείων
καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού
κανονισµού της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.
3. Με τους ειδικούς κανονισµούς του άρθρου 27 του παρόντος νόµου
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και µεταγραφών
αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα
αρµόδια για πω έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται
κατά τη διάρκεια µίας µόνο µεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, µε
εξαίρεση τις µεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες
µπορεί
να
ορίζεται
άλλη
µεταγραφική
περίοδος.
Η
διάρκεια
της
µεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30)
ηµέρες.
Μεταξύ
των
όρων
και
των
προϋποθέσεων
των
µεταγραφών
συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις µεταγραφής λόγω
συναίνεσης σωµατείου, αποδέσµευσης, αγωνιστικής απραξίας, µετοίκησης
του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελµατικούς λόγους του ίδιου ή των
γονέων του, λόγω ελεύθερης µεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισµένη
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ηλικία και λόγω διάλυσης σωµατείου ή αναστολής δραστηριότητας τµήµατός
του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του. Η συµφωνία µεταγραφής
αθλητή από αθλητικό σωµατείο σε άλλο µε συναίνεση του πρώτου,
επιτρέπεται και µε οικονοµικό αντάλλαγµα, εφόσον, για την παραχώρηση
του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε τον αναλογούντα φόρο προστιθεµένης
αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων - Εξόδων των δύο αθλητικών
σωµατείων. Οι ανωτέρω κανονισµοί, κατά το µέρος που αφορούν διατάξεις
για εγγραφές και µεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται,
αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόµο έγκρισή τους.
4. Επιτρέπεται σε αθλητή ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος να συνάπτει
συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης προϊόντων ή υπηρεσιών µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισµούς
του αθλήµατος, στους κανονισµούς της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή
της ∆.Ο.Ε-. Οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται να
εγκριθούν από την οικεία αθλητική οµοσπονδία και µε µέριµνά της να
κατατεθούν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ-. Αν δεν συντρέχει µια από τις
προϋποθέσεις, οι συµβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννοµα
αποτελέσµατα.
5. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές οµάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των
αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στην αντίστοιχη εθνική οµάδα τιµωρείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στον ειδικό κανονισµό του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, µε ποινή
αποκλεισµού από τους αγώνες της εθνικής οµάδας, των πρωταθληµάτων και
του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της οµοσπονδίας.
Αθλητής που τιµωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην
εθνική οµάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας,
των ευεργετηµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και
των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών.
6. Ο αθλητής οφείλει να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
τους
ισχύοντες
εκάστοτε
κανονισµούς
της
∆.Ο.Ε.
σχετικά
µε
τη
φαρµακοδιέγερση. Αθλητής που τιµωρείται από την οικεία αθλητική
οµοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσµια για παράβαση των κανονισµών περί
φαρµακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της οµοσπονδίας του,
όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα
ευεργετήµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις
τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
7. Στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήµατα και τους αγώνες κυπέλλου
επιτρέπεται να συµµετέχουν οµογενείς ή αλλοδαποί µε απόφαση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας.
8. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από
την οικεία αθλητική οµοσπονδία.
9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η
πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική
οµοσπονδία και το οποίο θεωρείται από νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο
υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή οπό
έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ιατρούς. Το δελτίο
υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του. Οι παθήσεις και οι
βλάβες που δεν επιτρέπουν τη συµµετοχή αθλητών σε προπονήσεις και
αγώνες, οι απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις για τη θεώρηση του δελτίου
υγείας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα για τη
Θεώρηση του δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα καθορίζονται µε
απόφαση τoυ Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ..
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10. Αθλητής ερασιτεχνικού σωµατείου που µεταγράφεται σε οµάδα του
εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου του, εφόσον επιστρέφει στην
Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναµη του αθλητικού σωµατείου στο
οποίο ανήκε πριν από τη µεταγραφή του.
Άρθρο 34
Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές
1. Σε αθλητές που σηµειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε
ατοµικά ή οµαδικά αθλήµατα χορηγούνται οι οικονοµικές παροχές, τα
ευεργετήµατα
και
οι
διευκολύνσεις
που
ορίζονται
στις
επόµενες
παραγράφους.
2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 1 του
παρόντος είναι:
α) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε Θερινούς ή χειµερινούς
Ολυµπιακούς Αγώνες,
β) η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο
οµοσπονδίες ή σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες,
γ) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσµιας επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων
ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε αγώνισµα αθλήµατος που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες,
δ) η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθληµα που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες,
ε) η επίτευξη ή η ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων
ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε αγώνισµα αθλήµατος που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες.
3. Οι αθλητές που σηµειώνουν τις διακρίσεις των παρ. 2 και 13 του
παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική
Γραµµατεία
Αθλητισµού,
σύµφωνα
µε
τη
σειρά
προτεραιότητας
των
διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον
Αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα
στοιχεία που περιλαµβάνει ο πίνακας του προηγούµενου εδαφίου και όλα
όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν.
4. Σε αθλητές που σηµειώνουν µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της
παρ. 2 του παρόντος σε αγωνίσµατα ατοµικών αθληµάτων ή σε οµαδικά
αθλήµατα που περιλαµβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο πρόγραµµα των
Ολυµπιακών Αγώνων πλην της διάκρισης σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες,
παρέχεται οικονοµική επιβράβευση. Το ύψος της οικονοµικής επιβράβευσης
για κάθε διάκριση καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών πριν
από την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4)
τουλάχιστον έτη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές Θέµα για
την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονοµικής επιβράβευσης.
5. Στους αθλητές των οµαδικών αθληµάτων ή των οµαδικών αγωνισµάτων
ατοµικών αθληµάτων η οικονοµική επιβράβευση είναι ίση µε ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατοµικού αθλήµατος ή ατοµικού
αγωνίσµατος επί των αριθµό όσων δικαιούνται συµµετοχή στους αγώνες και
επιµερίζεται στους αθλητές που πήραν µέρος σε αυτούς, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται από τον κανονισµό εθνικών οµάδων της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας.
6. Σε αθλητή ή οµάδα που σηµειώνει περισσότερες από µία διακρίσεις µέσα
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος χορηγείται η οικονοµική επιβράβευση της
µεγαλύτερης διάκρισης προσαυξηµένη µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
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της οικονοµικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεµία από τις άλλες
διακρίσεις.
7. Οι οικονοµικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από
αυτόν εξουσιοδοτηµένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου
διµήνου κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούµενου έτους.
8. Αθλητές που σηµειώνουν µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2
του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, για
τους οποίους έχει εφαρµογή το άρθρο 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α'). Οι
ενδιαφερόµενοι διορίζονται σε κενές θέσεις, ύστερα από αίτησή τους,
εφόσον έχουν τα απαιτούµενα για τις θέσεις στις οποίες επιθυµούν να
διοριστούν γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του
αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται µέσα σε προθεσµία
έξι
(6)
µηνών
από
τη
δηµοσίευση
του
παρόντος,
ορίζονται
οι
προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, η
διαδικασία και γενικά κάθε θέµα που αφορά το διορισµό. Ο διορισµός
γίνεται στον εισαγωγικό βαθµό µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, του αρµόδιου για τον Αθλητισµό
Υπουργού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
9. Σε υπαλλήλους που διορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 8 του παρόντος
άρθρου, εφόσον εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές, παρέχονται
διευκολύνσεις από τις υπηρεσίες τους για τη συµµετοχή τους σε
προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού ορίζονται οι διευκολύνσεις, οι προϋποθέσεις, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την παροχή κάθε
διευκόλυνσης, καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις των αθλητών υπαλλήλων.
10. Αθλητές που έχουν σηµειώσει µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της
παρ. 2 του παρόντος, έχουν ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα (17-30) ετών
και έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συµµετοχή στις κάθε φορά
ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, εισάγονται σε οποιοδήποτε τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
προτίµησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ' υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται µέχρι 31.12. 1999, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής, καθώς και της διάταξης της παρ. 13 του
παρόντος
άρθρου.
Με
όµοια
απόφαση
ορίζονται
οι
προϋποθέσεις
µετεγγραφής, καθώς και η παροχή διευκολύνσεων σε αθλητές, µέλη εθνικών
οµάδων,
που
είναι
φοιτητές
τµηµάτων
και
σχολών
τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
11. Αθλητές που έχουν σηµειώσει µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να εισάγονται στις σχολές
αστυφυλάκων, πυροσβεστών και λιµενοφυλάκων, καθ' υπέρβαση, και µέχρι
του ορίου των δέκα (10) ατόµων, του εκάστοτε οριζόµενου για τις σχολές
αυτές αριθµού εισακτέων. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ή
∆ηµόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατά περίπτωση µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ορίζονται οι προϋποθέσεις,
τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά
κάθε θέµα που αφορά την εισαγωγή, κατά τις διατάξεις του προηγούµενου
εδαφίου, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για τη συµµετοχή σε
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προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες των εν ενεργεία αθλητών. Οι αποφάσεις
αυτές ισχύουν από το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001.
12. Αθλητές που έχουν πετύχει µία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της
επόµενης παραγράφου επιτρέπεται να προσλαµβάνονται, ανεξάρτητα αν έχουν
υπηρετήσει ή όχι τη στρατιωτική τους θητεία, στις Ένοπλες ∆υνάµεις ως
έφεδροι πενταετούς υποχρέωσης, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί του
οριζόµενου
εκάστοτε
αριθµού
προσλαµβανοµένων,
σύµφωνα
µε
τα
καθοριζόµενα στον ν. 1513/1985, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε µε
τους νόµους 1848/1988 και 2 109/1992. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, που εκδίδεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα προσόντα
και δικαιολογητικά, διαδικασία και γενικά κάθε θέµα που αφορά την
πρόσληψη κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και την
παροχή διευκολύνσεων για τη συµµετοχή σε προπονήσεις και αθλητικούς
αγώνες των εν ενεργεία αθλητών.
13. Αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον µία από τις διακρίσεις του
εδαφίου i της παραγράφου αυτής εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθ' υπέρβαση
του
εκάστοτε,
κατά
τις
κείµενες
διατάξεις,
οριζόµενου
αριθµού
εισακτέων, εφόσον - µε την επιφύλαξη της παρ. 14 του παρόντος άρθρου έχουν ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα (17-30) ετών και είναι κάτοχοι
τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Ο αριθµός εισακτέων της παραγράφου αυτής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ορίζεται κατ' έτος στο τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθµού εισακτέων.
Ο αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του
αθλήµατος στο οποίο σηµείωσε τη διάκριση, µε βάση την οποία έγινε η
εισαγωγή του, εφόσον το τµήµα εισαγωγής του χορηγεί αυτήν την
ειδικότητα.
ι. α) 7η - 8η νίκη σε παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών - γυναικών, νέων
ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες ή σε
παγκόσµιους σχολικούς αγώνες,
β) 7η έως και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ανδρών - γυναικών, νέων
ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες,
γ) 1η έως και 3η νίκη σε µεσογειακούς αγώνες,
δ) 1η - 3η νίκη σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών γυναικών και εφήβων νεανίδων,
ε) 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων
ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά των παρόντα νόµο οµοσπονδίες ή
πανελλήνιους σχολικούς αγώνες,
στ) έχουν σηµειώσει ή ισοφάρισαν πανελλήνια επίδοση ανδρών - γυναικών,
σε αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον
παρόντα νόµο οµοσπονδίες,
ζ) 1η έως και 6η νίκη σε παγκόσµια πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων σε
άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά
τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες,
η) 1η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων σε
άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά
τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες,
θ) 1η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων κορασίδων σε άθληµα ή
αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον
παρόντα νόµο οµοσπονδίες.
ii. Οι αθλητές που έχουν κατακτήσει µια τουλάχιστον νίκη από τις
αναφερόµενες στο εδάφιο ι της παρούσας παραγράφου εισάγονται, σύµφωνα
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µε τη σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, κατά φθίνουσα
σειρά µορίων, σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επιπλέον του αριθµού εισακτέων, που
ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εφόσον, µετά την
προσαύξηση του συνόλου των µορίων της παρ. 3 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188
Α') κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τις διακρίσεις του εδαφίου i,
συγκεντρώνουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε τα µόρια που συγκέντρωσε
το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος ο τελευταίος εισαχθείς στη συγκεκριµένη σχολή
µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
14. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 10 και 13 του
παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις:
α) Στα οµαδικά αθλήµατα ο αθλητής πρέπει να έχει συµµετάσχει σε
περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις
που διεξάγονται κατά φάσεις οι συµµετοχές στους αγώνες υπολογίζονται µε
βάση το άθροισµα των αγώνων όλων των φάσεων.
β) Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθληµα θεωρούνται µία και
µόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται
από την οικεία αθλητική οµοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας
για κάθε άθληµα ή αγώνισµα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται
Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθληµα. Όταν σε κάποια κατηγορία
ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια πρωταθλήµατα σε
κάθε κατηγορία, λαµβάνεται υπόψη µόνο το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ή οι
Πανελλήνιοι αγώνες της µεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριµένη κατηγορία.
Για την εφαρµογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική
οµοσπονδία
οφείλει
να
ενηµερώνει
σχετικά
τη
Γενική
Γραµµατεία
Αθλητισµού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
γ) Στα ατοµικά αθλήµατα δεν λαµβάνεται υπόψη η οµαδική βαθµολογία ή
κατάταξη. Ως ατοµικό αθλήµατα νοούνται και τα οµαδικά αγωνίσµατα αυτών.
Οι αναφερόµενες διακρίσεις, πλην των Ολυµπιακών, Παγκοσµίων και
Πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά
τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδηµαϊκό
έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
δ) Οι αθλητές που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του
παρόντος άρθρου µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους και τα αµέσως
επόµενα δύο ακαδηµαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση
εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών.
15. Αν ο αριθµός των ενδιαφερόµενων αθλητών είναι µεγαλύτερος από τον
αριθµός εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήµατα και τις
διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαµορφώνεται
µε τα εξής κριτήρια:
α) διάκριση σε άθληµα ή αγώνισµα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο
πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων,
β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος,
γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται µε απόφαση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος
άρθρου,
δ) βαθµός του τίτλου σπουδών.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α'
ορίζεται ότι : "Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 15 του
άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) είναι ότι τα κριτήρια
προτεραιότητας της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για την εισαγωγή στα
τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ενώ για την εισαγωγή στα λοιπά
τµήµατα ή σχολές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου
ii της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση
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16. Αθλητές ή αθλήτριες ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος που κατέκτησαν
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε Ολυµπιακούς Αγώνες τυγχάνουν των
παρακάτω ευεργετηµάτων:
α) της απονοµής χρυσού µεταλλίου από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και
β) της πρόσληψής τους ως συµβούλων στο αρµόδιο για τον αθλητισµό
Υπουργείο.
17. Αθλητές ή αθλήτριες ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος που κατέκτησαν
τέταρτη, πέµπτη ή έκτη θέση σε Ολυµπιακούς Αγώνες τυγχάνουν των
παρακάτω ευεργετηµάτων:
α) της απονοµής δηµόσιου επαίνου, µετά διπλώµατος από τον αρµόδιο για
τον αθλητισµό Υπουργό και
β) της πρόσληψής τους ως τεχνικών συµβούλων από τις αντίστοιχες
αθλητικές οµοσπονδίες. Το δικαίωµα αυτό οι αθλητές µπορούν να το
ασκήσουν εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής
τους δραστηριότητας.
18. Αθλητές ή αθλήτριες που καταλαµβάνουν ή έχουν καταλάβει µία από τις
οκτώ (8) πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα σε
θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή σε Ολυµπιακούς Αγώνες για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες δικαιούνται χορήγησης αδειών πρακτορείων
προγνωστικών
αγώνων
ποδοσφαίρου,
ΛΟΤΤΟ,
κρατικών
λαχείων
και
ιπποδροµιακών στοιχηµάτων, κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων που
ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.
Με κοινές αποφάσεις των γπουργών Εθνικής Oικoνοµίας και Οικονοµικών και
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
19. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από
την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, πλην
των διατάξεων των παρ. 11 και 12 των παρ. 10 και 13 κατά το µέρος που
αφορούν τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και τα λοιπά τµήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στα
οποία, λόγω της φύσης της επιστήµης, είναι δυσχερής για τα άτοµα αυτά η
παρακολούθηση, σύµφωνα µε αιτιολογηµένη απόφαση του τµήµατος, καθώς και
των περιπτώσεων β' των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού.
20. Η εισαγωγή αθλητών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 στα τµήµατα και τις σχολές της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002,
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου
αυτού. Ειδικά για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 13 του παρόντος
άρθρου, ως σύνολο µορίων λαµβάνεται υπόψη η συνολική βαθµολογία στα
τέσσερα µαθήµατα της δέσµης και για διεκδίκηση θέσεων επιπλέον του
αριθµού εισακτέων, σε ποσοστό 30% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 1% για τα λοιπά
τµήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, επί του αριθµού εισακτέων που
καθορίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.
2525/1997.
21. Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που
αναφέρονται στις παραγράφους 13 και 20 του άρθρου αυτού, γίνεται
στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας.
Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης
µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη, εκτός αν µηδενίζεται η θέση, οπότε
γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να
υπάρχει µία τουλάχιστον θέση για κάθε τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
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22. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου αυτού ισχύουν από
το ακαδηµαϊκό έτος 20002001. Από την ηµεροµηνία αυτή παύουν να ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 22 έως και 25 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'),
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα τα οποία
ρυθµίζονται από το άρθρο αυτό.
23. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 και του άρθρου 15 παρ.
5 του ν. 2640/1998 διατηρούνται σε ισχύ και µετά το ακαδηµαϊκό έτος
1999-2000.
Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, προκειµένου για αποφοίτους
ενιαίου λυκείου και όπου αναφέρεται συνολική βαθµολογία γενικών
εξετάσεων νοείται το σύνολο µορίων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3
του άρθρoυ 2 του ν. 2525/1997.
24. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσµιου Συλλόγου Ολυµπιονικών
καθιερώνεται και ως έσοδό του επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση,
κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου που ισχύουν για
τις αθλητικές οµοσπονδίες.
Άρθρο 35
Υποτροφίες
1. Σε Έλληνες µαθητές των γυµνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθµιας
γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και σε Έλληνες
σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) ή τεχνολογικών
εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)
ή
ινστιτούτων
επαγγελµατικής
κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση στις
σπουδές τους και στον αθλητισµό, χορηγείται, µε απόφαση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας, υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους, που µπορεί να
ανανεώνεται. Η δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
2. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού χορηγούνται
υποτροφίες για µετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό σε θέµατα που προωθούν τις επιλογές του εθνικού αθλητικού
σχεδιασµού. ύστερα από επιτυχή δοκιµασία ενώπιον επιτροπής. Οι
υποτροφίες αυτές χορηγούνται µέσα σε πέντε (5) έτη από πω απόκτηση του
τίτλου σπουδών και πριν από τη συµπλήρωση του τριακοστού πέµπτου (35ου)
έτους, µε τον όρο ότι ο υπότροφος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει
τις υπηρεσίες του στο ∆ηµόσιο ή σε εποπτευόµενα από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε
οποιαδήποτε σχέση και µε την ειδικότητα που θα αποκτήσει, για πέντε (5)
τουλάχιστον έτη. Η υποχρέωση αυτή αίρεται, αν ο υπότροφος δεν
προσληφθεί από το ∆ηµόσιο εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της
µετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης. Αν ο υπότροφος δεν εκπληρώσει τον
παραπάνω όρο, το συνολικό πόσο της υποτροφίας που τον χορηγήθηκε
βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία σε βάρος του, ως ∆ηµόσιο έσοδο,
εντόκως από τη λήξη της µετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης.
3. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από
γνωµοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ., ορίζεται για κάθε έτος ο αριθµός των
υποτροφιών των παρ. 1 και 2, το ύψος της ετήσιας συνολικής δαπάνης, η
διάρκεια των υποτροφιών της παρ. 2 και ρυθµίζονται η σύνθεση,
συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής της παρ. 2, το είδος και ο
τρόπος της δοκιµασίας ενώπιον της και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία
για πω εφαρµογή του άρθρου αυτού.
4.
∆εν
επιτρέπεται
χορήγηση
υποτροφίας
σε
πρόσωπα
που
έχουν
καταδικασθεί αµετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά, διακόπτεται.
Άρθρο 36
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Ειδικός λογαριασµός περίθαλψης Νοσοκοµειακή περίθαλψη αθλητών Χορήγηση
αθλητικού βοηθήµατος
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού δηµιουργείται ειδικός λογαριασµός,
που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίθαλψη και την
ενίσχυση ανασφάλιστων ερασιτεχνών πρώην αθλητών και τεχνικών στελεχών
κάθε κλάδου άθλησης και για την ενίσχυση αναξιοπαθουσών οικογενειών εν
ενεργεία ανασφάλιστων αθλητών που απεβίωσαν.
2. Πόροι του πιο πάνω λογαριασµού αποτελούν:
α) τα παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
γυµναστηρίων και σχολών του άρθρου 32 του παρόντος νόµου,
β) τα παράβολα χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή,
του άρθρου 31 του παρόντος νόµου,
γ) τα παράβολα για προσφυγή στο Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών
∆ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α.∆.), που καταπίπτουν κατά τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 126 του παρόντος νόµου.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού
γίνεται η κατανοµή των πόρων σε δικαιούµενα άτοµα. Σε περίπτωση
ανεπάρκειας των ανωτέρω πόρων, ο πιο πάνω λογαριασµός µπορεί να
ενισχύεται από τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α..
3. Στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου µεταφέρονται
τα χρηµατικά ποσά του τηρούµενου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ειδικού τραπεζικού λογαριασµού, που προέρχονται από παράβολα του π.δ.
144/1976 για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας σχολών
γυµναστικής κ.λπ.. Η µεταφορά γίνεται ύστερα από σχετική εντολή της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Στους ερασιτέχνες αθλητές κάθε κλάδου άθλησης, που δεν είναι
ασφαλισµένοι άµεσα ή έµµεσα σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα ή στο ∆ηµόσιο,
παρέχεται δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη στη Γ' Θέση των νοσηλευτικών
ιδρυµάτων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). H δαπάνη για τη
νοσηλεία των πιο πάνω προσώπων βαρύνει τα ειδικά έσοδα της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας και του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε
λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 37
Ειδικά θέµατα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής
1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "Επιτροπή
Ολυµπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.)" µετονοµάζεται σε "Ελληνική Ολυµπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)".
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου
για τον Αθλητισµό Υπουργού και σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη
λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και
το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό, κάθε ζήτηµα σχετικό
µε τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας
(∆.Ο.Α.) εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα. Στο ίδιο διάταγµα
περιλαµβάνεται ρύθµιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυµπιακού Χάρτη, µε βάση τον οποίο στη
διοίκηση µετέχουν τα µόνιµα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής
(∆.Ο.Ε.)
από
την
Ελλάδα,
οι
εκλεγµένοι
αντιπρόσωποι
αθλητικών
οµοσπονδιών που καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα και ένας Σύµβουλος
Επικρατείας. Στη διοίκηση της Ε.Ο.Ε. µετέχουν επίσης µέχρι τρεις (3)
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αθλήτριες ή αθλητές και µέχρι τέσσερις (4) προσωπικότητες κύρους, οι
οποίοι ανακηρύσσονται ως µέλη της από την ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. µετά τη
συγκρότησή της σε σώµα.
3. Η Ολυµπιακή Φλόγα αποτελεί σύµβολο του αθλητισµού και τελεί υπό την
προστασία της Ε.Ο.Ε. και της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε.), µε
σκοπό
την
αποτροπή
της,
µε
οποιονδήποτε
τρόπο,
νόθευσης
και
εµπορευµατοποίησής της. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της µοναδικότητας της
Ολυµπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα
εµπορευµατοποίησής της, σύµφωνα µε τις αρχές του Ολυµπιακού Χάρτη της
∆.Ο.Ε..
β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε την οργάνωση της τελετής αφής της
Ολυµπιακής Φλόγας, η οποία πραγµατοποιείται στην Αρχαία Ολυµπία πριν
από την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων και των χειµερινών Ολυµπιακών
Αγώνων.
4. Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (∆.Ο.Α.) λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται διοικητικά και διαχειριστικά στην Ελληνική
Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και τελεί υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε.).
Άρθρο 38
Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονοµικών και
Ανάπτυξης,
το
Εθνικό
Κέντρο
Αθλητικών
Ερευνών
(Ε.Κ.Α.Ε.),
που
λειτουργεί ως υπηρεσία του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών,
καθίσταται ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µε την επωνυµία
"Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.)". Το
νοµικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό
Υπουργό και έχει έδρα το ∆ήµο Αµαρουσίου. Με το ίδιο διάταγµα
επιτρέπεται η λειτουργία παραρτήµατος του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. στην Αρχαία
Ολυµπία, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη
των επιστηµών του αθλητισµού, την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της, τη
συλλογή, την τεκµηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστηµονικού και
τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέµατα, την εκπαίδευση, την
επιµόρφωση
και
την
εφαρµογή
επιστηµονικών
µεθόδων
για
την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση αθλητικών θεµάτων και την επαγγελµατική
κατάρτιση προπονητών. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ., για την εκπλήρωση των σκοπών του,
συνεργάζεται µε τα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και άλλους φορείς. Επίσης µπορεί να συµπράττει ή να
συνεργάζεται µε οργανισµούς ή µονάδες νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.∆.∆.) που έχουν ως αντικείµενο την πρόληψη τραυµατισµών, τη
Θεραπεία και αποκατάσταση τραυµατισµένων αθλητών, καθώς και την έρευνα
στην αθλητιατρική.
3. Με εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συνιστώνται σε περιφερειακά πανεπιστήµια
αθλητιατρικά κέντρα, τα οποία ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός
επιχορηγεί για την επίτευξη του σκοπού τους. Με την απόφαση της
χρηµατοδότησης του Υπουργού ορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των
πανεπιστηµίων ως προς τα συνιστώµενα από αυτά αθλητιατρικά κέντρα.
4. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του παρόντος:
α) Ρυθµίζονται τα θέµατα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, οικονοµικού
ελέγχου, περιουσίας, συγκρότησης, σύνθεσης και αρµοδιοτήτων των οργάνων
διοίκησης και επιστηµονικών συµβουλίων, την υπηρεσιακή κατάσταση και το
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πειθαρχικό
δίκαιο
που
εφαρµόζεται
στο
προσωπικό
ένταξης
του
υπηρετούντος προσωπικού του Ε.Κ.Α.Ε. στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. και γενικά όλα τα
θέµατα για τη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Ε.Τ..
β) Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., για την επιτυχία του
σκοπού του, ιδίως:
αα. σε θέµατα προώθησης της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της, καθώς και σε θέµατα ανάπτυξης των
αθλητικών επιστηµών,
ββ. σε θέµατα αθλητιατρικής και αξιολόγησης αθλητικών και σωµατικών
ικανοτήτων,
γγ. σε θέµατα ελέγχου, χρήσης και απαγόρευσης χρήσης από αθλητές
ουσιών, φαρµάκων και µεθόδων,
δδ. σε Θέµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης προπονητών, γιατρών και
γυµναστών.
γ) Επιτρέπεται να παρέχεται εξουσιοδότηση, µε κανονισµούς που θα
καταρτίζονται από το ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. και θα εγκρίνονται από τον
αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, να ρυθµίζονται ειδικότερα Θέµατα,
που θα προσδιορίζονται στο κατά την παρ. 1 του παρόντος προεδρικό
διάταγµα.
5. Οι πόροι του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. είναι:
α) κρατική επιχορήγηση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
β) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και την παροχή υπηρεσιών,
γ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους επιχορηγήσεις
ή εισπράξεις από νόµιµη αιτία.
Άρθρο 39
Σύσταση Οργανισµού Μαζικού Αθλητισµού
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
Οργανισµός Μαζικού Αθλητισµού (Ο.Μ.Α.), µε σκοπό τη µελέτη, την
οργάνωση, την εφαρµογή, την παρακολούθηση, την εξειδίκευση, την
αξιολόγηση, την υποστήριξη και τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων άσκησης
και αθλητισµού για όλες τις κοινωνικές οµάδες σε πανελλήνιο επίπεδο.
Έδρα του Οργανισµού, ο οποίος εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον
Αθλητισµό Υπουργό, είναι η Αθήνα.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισµού και τη χρηµατοδότηση των
φορέων
που
πραγµατοποιούν
τα
προγράµµατα
µαζικού
αθλητισµού,
καθιερώνεται ως βασικό έσοδο του Οργανισµού, σε ετήσια βάση, ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) από 1.1.2000 επί των συνολικών, µετά την αφαίρεση
των δικαιωµάτων των πρακτόρων, εισπράξεων του Οργανισµού Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), πλην αυτών που αφορούν το αριθµολαχείο
ΛΟΤΤΟ.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του αρµόδιου για τον
Αθλητισµό Υπουργού, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση,
την εκπροσώπηση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τον
οικονοµικό έλεγχο, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το
πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό, καθώς και όλα τα λοιπά
σχετικά θέµατα.
4. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται
ανάλογα και για τα πρόσωπα που µετέχουν στα όργανα διοίκησης του
Ο.Μ.Α..
Άρθρο 40
Εθνικό συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού
1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Εθνικό Συµβούλιο
Αθλητικού Σχεδιασµού (Ε.Σ.Α.Σ.), που έχει σκοπό την υποβολή στον
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αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων και
προτάσεων
αναφορικά
µε
τον
εθνικό
αθλητικό
σχεδιασµό
και
προγραµµατισµό.
2. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται το σχεδιασµό των εθνικών αθλητικών προτεραιοτήτων και των
σηµαντικών αθλητικών στόχων και παρακολουθεί την πορεία µείζονος
σπουδαιότητας αθλητικών θεµάτων,
β) γνωµοδοτεί για τον προγραµµατισµό των εκτελούµενων από τη Γ.Γ.Α.
τεχνικών έργων, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού,
γ) γνωµοδοτεί για τα κριτήρια κατανοµής του ποσού των επιχορηγήσεων
προς τις αθλητικές οµοσπονδίες, καθώς και για τα κριτήρια επιχορηγήσεων
των αθλητικών σωµατείων,
δ) γνωµοδοτεί για την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων, καθώς και
για την επιχορήγηση µη ειδικώς αναγνωρισµένων αθλητικών φορέων,
ε) προτείνει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την ανάληψη
αθλητικών διοργανώσεων από αθλητικές οµοσπονδίες,
στ) γνωµοδοτεί για το ύψος και τη διάρκεια των υποτροφιών του άρθρου 35
του παρόντος νόµου,
ζ) γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που παραπέµπεται σε αυτό από τον αρµόδιο
για τον Αθλητισµό Υπουργό.
3. Το Ε.Σ.Α.Σ. συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού, µε διάρκεια θητείας δύο (2) έτη και αποτελείται από δεκατρία
(13) µέλη ως εξής:
α) το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ως πρόεδρο,
β) τον Ειδικό Γραµµατέα Αθλητισµού,
γ) το ∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. ή ένα (1) Γενικό
∆ιευθυντή ή ένα (1) ∆ιευθυντή της Γ.Γ.Α.,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
οριζόµενο από τον οικείο Υπουργό,
ε) το Συντονιστή ∆ιευθυντή του Ο.Π.Α.Π.,
στ) πέντε (5) µέλη, υποδεικνυόµενα από την Ε.Ο.Ε.,
ζ)
έναν
(1)
εκπρόσωπο
του
Οργανισµού
Μαζικού
Αθλητισµού,
που
υποδεικνύεται από το διοικητικό του συµβούλιο,
η) έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και
Τεχνολογίας, που υποδεικνύεται από το οικείο ∆.Σ.,
θ) έναν (1) εκπρόσωπο των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, υποδεικνυόµενο από
την Εθνική Επιτροπή Αθλητισµού Α.Μ.Ε.Α. ή, σε περίπτωση που αυτή δεν
υφίσταται, από την ειδικά αναγνωρισµένη αθλητική οµοσπονδία Α.Μ.Ε.Α..
Όταν συζητούνται θέµατα, που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 2
του παρόντος άρθρου, στη σύνθεση του Ε.Σ.Α.Σ. συµµετέχουν οι Γενικοί
Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. H γραµµατειακή εξυπηρέτηση και οι
ανάγκες σε προσωπικό του Συµβουλίου αυτού καλύπτονται από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού. Στα µέλη του Ε.Σ.Α.Σ. απαγορεύεται η καταβολή
αποζηµίωσης ή αµοιβής ή οποιαδήποτε άλλη κάθε µορφής παροχή. Μέχρι τη
συγκρότηση και τη λειτουργία του Οργανισµού Μαζικού Αθλητισµού και την
υπόδειξη εκπροσώπου του, στο Ε.Σ.Α.Σ. µετέχει ο οριζόµενος από τον
αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού.
5. Το Ε.Σ.Α.Σ. λειτουργεί, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου
εδαφίου, σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων. Με κανονιστική απόφαση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ., η
οργάνωση και λειτουργία αυτού, η άσκηση και η κατανοµή αρµοδιοτήτων, ο
τρόπος λήψης των αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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Άρθρο 41
Αντιµετώπιση
της
βίος
σε
αγωνιστικούς
χώρους
∆ιαρκής
Επιτροπή
Αντιµετώπισης της Βίας Σύνδεσµοι Φιλάθλων
1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συµµετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα
και µε οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των
αθλητικών σωµατείων, των τµηµάτων αµειβόµενων αθλητών (Τ.Α.Α.) και των
αθλητικών ανωνύµων εταιρειών (Α.Α.Ε.) πριν, στη διάρκεια και µετά τη
λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόµους, τους
κανονισµούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύµατος.
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος οφείλουν να συµβάλλουν στη
διασφάλιση συνθηκών οµαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο
µέτρο και στο βαθµό των αρµοδιοτήτων τους.
3. Η, µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, παράβαση των υποχρεώσεων που
αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος ή η µε οποιονδήποτε τρόπο
συµµετοχή σε πράξεις βίας που, ανεξάρτητα από τον ποινικό ή µη κολασµό,
δυσφηµούν τον αθλητισµό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, που
συνεκτιµάται από τα αρµόδια όργανα κατά την άσκηση του πειθαρχικού
ελέγχου, όπως ορίζεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις ή τις
διατάξεις των οικείων κανονισµών ή από άλλες διατάξεις.
4. Η αρµοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
αθλητικής συνάντησης εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην
Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) ή στο Λιµενικό Σώµα (Λ.Σ.), εφόσον η
αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του.
5. α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίµου του εισιτηρίου
των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης
και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταµεία του
αστυνοµικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ. - Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έσοδα
επιµερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ.
και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ.Α.Υ.Α.Π.. Το πιο πάνω ποσοστό
περιέρχεται ως πόρος στο Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, εφόσον οι αγώνες των
ανωτέρω αθληµάτων διεξάγονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Λιµενικού
Σώµατος. Με κοινή απόφαση των γπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας, ∆ηµόσιας
Τάξης, Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού
καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
[Αρχή Τροποποίησης]
β) Η ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ. µπορούν να διαθέτουν επιπλέον προσωπικό για την
τήρηση της τάξης σε αγώνες αυξηµένης επικινδυνότητας. Η διάθεση αυτή
γίνεται ύστερα από αίτηση των διαγωνιζόµενων αθλητικών σωµατείων,
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή της διοργανώτριας αρχής των πρωταθληµάτων ή της
επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου αυτού. Η πιο πάνω διάθεση γίνεται µε
την καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης από τους διαγωνιζοµένους, σύµφωνα µε
τα ποσοστά συµµετοχής στις εισπράξεις κάθε αγώνα, προς το Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης ή το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία αποδίδεται
στο επιπλέον απασχολούµενο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λ.Σ.. Με απόφαση
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών Οικονοµικών,
∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται η διαδικασία, οι
προϋποθέσεις και οι όροι ανάθεσης της τήρησης της τάξης στην ΕΛ.ΑΣ. ή
το Λ.Σ., καθώς και το ύψος της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης, ανάλογα µε
τον αριθµό του επιπλέον απασχολούµενου προσωπικού και τη χρονική
διάρκεια της απασχόλησής του, ο τρόπος υπολογισµού, βεβαίωσης και
καταβολής της αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια - Η
διάταξη του εδαφίου β' της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
121Α') καταργείται κατά το µέρος που αφορά το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 2800/00, ΦΕΚ-41 Α'
[Τέλος Τροποποίησης]
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6. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού επταµελής ∆ιαρκής
Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας (∆.Ε.Α.Β.). Η επιτροπή αποτελείται από:
α) πέντε (5) πρόσωπα µε εµπειρία και γνώση στον Αθλητισµό, από τα οποία
το ένα (1) είναι εκπρόσωπος συνδικαλιστικού οργάνου επαγγελµατιών
αθλητών,
β) έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό της ΕΛ.ΑΣ. µε εµπειρία στα θέµατα που
χειρίζεται η Επιτροπή, υποδεικνυόµενο από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης,
γ) έναν (1) αξιωµατικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, υποδεικνυόµενο από
τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης.
[Αρχή Τροποποίησης]
„7. Τα µέλη της ∆.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία
τριών (3) ετών µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραµµατέας, ο οποίος
είναι µόνιµος υπάλληλος της Γ.Γ.Α.. Στον πρόεδρο, τα µέλη και τον
γραµµατέα της επιτροπής καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση που ορίζεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού. Με άλλη απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού θεσπίζεται κανονισµός λειτουργίας της ∆.Ε.Α.Β.“. (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΑΡ.7 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΙΣΧΥΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ
247 Α΄) [Τέλος Τροποποίησης]
8. Με σκοπό την πρόληψη και την αντιµετώπιση ενεργειών βίας σε
αγωνιστικούς χώρους, καθώς και ενεργειών που δυσφηµούν τον αθλητισµό,
µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη της ∆.Ε.Α.Β. ορίζονται:
α) οι υποχρεώσεις των αρχών που οργανώνουν αθλητικές συναντήσεις,
β) οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωµατείων, των αθλητικών ενώσεων, των
αθλητικών οµοσπονδιών, των ανωνύµων αθλητικών εταιρειών, των τµηµάτων
αµειβοµένων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και οι
κυρώσεις πλην των αγωνιστικών που επιβάλλονται στους παραβάτες,
γ) η οργάνωση ειδικών προγραµµάτων και σεµιναρίων,
δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωµάτων για την εφαρµογή µέτρων
ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,
ε) η σύσταση ειδικού σώµατος παρατηρητών, από πρόσωπα που διαθέτουν
ειδικά προσόντα και ικανότητες, και το έργο που θα προσφέρουν στις
υψηλού κινδύνου αθλητικές συναντήσεις,
στ) οι υποχρεώσεις των διαγωνιζοµένων, των αθλητών, των προπονητών, των
διαιτητών, των θεατών και των συνδέσµων φιλάθλων και οι επιβαλλόµενες
σε καθέναν από αυτούς κυρώσεις πλην των αγωνιστικών,
ζ) ο τρόπος διάθεσης εισιτηρίων σε συνεργασία µε τις διοργανώτριες
αρχές των αθλητικών συναντήσεων,
η) τα µέτρα αστυνόµευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και
θ) κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
9. Η ∆ιαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας (∆.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:
α) τη διαρκή µελέτη του φαινοµένου της κάθε µορφής βίας στον αθλητισµό,
την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρµόδια
όργανα για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων,
β) την εισήγηση στους αρµόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη
πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώµης σχετικά µε την έκταση του
φαινοµένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,
γ) τη µέριµνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για
τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών
γεγονότων,
δ) τη µέριµνα, την παρακολούθηση, το συντονισµό και τον έλεγχο της
εφαρµογής των διατάξεων που ρυθµίζουν την αντιµετώπιση του φαινοµένου
της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουµένων και των θεατών
στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και πω υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα
αρµόδια όργανα,
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ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου µέτρου, που κατά τη γνώµη της
απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές
εκδηλώσεις,
στ) τη συνεργασία µε τις διοργανώτριες κατά το νόµο αθλητικές ενώσεις,
οµοσπονδίες ή επαγγελµατικούς συνδέσµους, καθώς και µε τις αστυνοµικές
αρχές, αναφορικά µε τη λήψη των ειδικότερων µέτρων τάξης στις
συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών
πρωταθληµάτων των οµαδικών αθληµάτων,
ζ) την υποβοήθηση των αστυνοµικών αρχών σχετικά µε την αξιολόγηση της
επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,
η) την εισήγηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για
διδασκαλία ή ανάπτυξη θεµάτων στα σχολεία δηµοτικής και µέσης
εκπαίδευσης, µε σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύµατος για την
πρόληψη του φαινοµένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,
θ) τη γνωµοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας
αθλητικών συναντήσεων, για τη µη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο
αθλητικό σωµατείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούµενο σωµατείο,
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
ι) την εισήγηση, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των οικείων αστυνοµικών
αρχών, στον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, για τη χρονική µετάθεση
της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων.
10. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στη ∆ιαρκή Επιτροπή Καταπολέµησης της
Βίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος ή
µέλη της, µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
11. Σύνδεσµος φιλάθλων αθλητικού σωµατείου ή αθλητικής ανώνυµης
εταιρείας είναι σωµατείο κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα περί σωµατείων. ∆εν µπορεί να είναι µέλος συνδέσµου φιλάθλων
πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύµατα των περιπτώσεων β' και γ' της
παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος.
12. Κάθε σύνδεσµος φιλάθλων υποχρεούται να ζητήσει την παροχή ειδικής
φίλαθλης αναγνώρισης. H ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από
αίτηση του ∆.Σ. του συνδέσµου µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό
Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτηµένου οργάνου της κεντρικής ή
περιφερειακής διοίκησης, εφόσον:
α) υποβάλλει εγκεκριµένο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και
πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου,
β) υπάρχει πρόταση του oικείoυ αθλητικού σωµατείου ή της οικείας
αθλητικής ανώνυµης εταιρείας,
γ) υποβάλλει πλήρη κατάλογο µελών, στον οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα
ποινικού µητρώου των µελών αυτών, από τα οποία να προκύπτει ότι τα µέλη
δεν έχουν τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήµατα που περιλαµβάνονται στις
περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και
πιστοποιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεµεί ποινική δίωξη για τα αδικήµατα αυτά.
13. Ο κάθε σύνδεσµος έχει υποχρέωση το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου
και του Ιουλίου κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο
εξουσιοδοτηµένο όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης
κατάλογο τυχόν νέων µελών, συνοδευόµενο µε τα αναφερόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο έγγραφα.
14. Κάθε αναγνωρισµένος σύνδεσµος δικαιούται να λαµβάνει για τα µέλη
του αριθµό εισιτηρίων της κατώτερης τιµής από τα αθλητικά σωµατεία ή
τις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. Με απόφαση του αρµόδιου για τον
Αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο
διάθεσης των εισιτηρίων στους συνδέσµους και στα µέλη αυτών, οι
υποχρεώσεις αυτών, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση
των παραπάνω υποχρεώσεων.

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ )

34

Άρθρο 42
Επιτροπή Ενηµέρωσης ∆ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών
Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού συνιστάται Επιτροπή Ενηµέρωσης ∆ιεθνών
Αθλητικών Οργανισµών. H Επιτροπή αυτή αποτελείται από το Γενικό
Γραµµατέα Αθλητισµού και έχει ως µέλη τα εκλεγµένα µέλη διοικήσεων
αθλητικών οµοσπονδιών ή άλλων φορέων σε διοικήσεις αθλητικών οργανισµών
και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, υποδεικνυόµενο από
τον Υπουργό Εξωτερικών. Έργο της Επιτροπής είναι η ενηµέρωση των
εκπροσώπων σε διεθνείς αθλητικούς οργανισµούς ή σε διεθνείς αθλητικές
συναντήσεις για το χειρισµό θεµάτων που αφορούν τη Χώρα µας σε θέµατα
εξωτερικής πολιτικής σχετικά µε τον αθλητισµό. Καθήκοντα προέδρου της
Επιτροπής εκτελεί ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού και καθήκοντα
γραµµατέα µόνιµος υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Χρέη
αναπληρωτή προέδρου ασκεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο
πρόεδρος, τα µέλη και o γραµµατέας της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα
µε τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων. O πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της
για παροχή πληροφοριών υπηρεσιακούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα που είναι
σε θέση να συνεισφέρουν στα υπό συζήτηση θέµατα. Στα µέλη της Επιτροπής
δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζηµίωσης ή άλλης αµοιβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 43
Σύνδεσµοι - Οµοσπονδίες διαιτητών οµαδικών αθληµάτων
1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης επιτρέπεται να συσταθεί
ένας µόνο σύνδεσµος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Μέλη των
συνδέσµων διαιτητών είναι αποκλειστικά και µόνο διαιτητές µε δίπλωµα
διαιτητή. Ο σύνδεσµος διαιτητών είναι σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 78 επόµενα του Αστικού Κώδικα.
2. Οι σύνδεσµοι διαιτητών αναγνωρίζονται ειδικώς µε απόφαση του
αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτηµένου
οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, που εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Για την
έκδοση της απόφασης αυτής, απαιτείται βεβαίωση της οικείας αθλητικής
ένωσης περί διεξαγωγής τοπικών πρωταθληµάτων στην περιοχή της έδρας του
συνδέσµου.
3. Οι σύνδεσµοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την κατάρτιση πινάκων
διαιτητών τοπικών πρωταθληµάτων και τη στελέχωση των αγώνων αυτών, τη
λειτουργία σχολών διαιτησίας, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων
των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και την επιµόρφωση αυτών, µε την
εποπτεία της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών και µε την επιφύλαξη της
διάταξης της περ. α' της παρ. 6 του άρθρου αυτού.
4. Για κάθε οµαδικό άθληµα µπορεί να συσταθεί µία µόνο οµοσπονδία
διαιτητών, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης πέντε (5)
τουλάχιστον αναγνωρισµένων συνδέσµων διαιτητών. Η οµοσπονδία αυτή
αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωµατείο σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 78 επόµενα του Αστικού Κώδικα.
5. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου για
την ίδρυση οµοσπονδίας διαιτητών, ως οµοσπονδία για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου λογίζεται ο σύνδεσµος που:
α) έχει έδρα την έδρα της αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου κλάδου
άθλησης,
β) είναι πανελλήνιας εµβέλειας,
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γ) είναι ο µοναδικός σύνδεσµος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσµοι,
είναι αυτός που έχει τα περισσότερα µέλη.
6. Οι οµοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται µε ειδική απόφαση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου
της Κεντρικής ή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως:
α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισµό καθηγητών
διαιτησίας στις σχολές αυτές,
β) την κατάρτιση του πίνακα των διαιτητών που προτείνονται για τη
στελέχωση της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.), καθώς και την
κατάρτιση πινάκων εθνικών κατηγοριών,
γ) την ονοµασία καθηγητών διαιτησίας,
δ) την επιµόρφωση και τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών
εθνικών κατηγοριών.
Αν δεν υφίσταται οµοσπονδία διαιτητών ή ο αναφερόµενος στην παρ. 5 του
παρόντος σύνδεσµος, οι αρµοδιότητές της ασκούνται από την οικεία
αθλητική οµοσπονδία.
7. Οι σύνδεσµοι και οι οµοσπονδίες διαιτητών έχουν διοικητική,
οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια.
8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 24, καθώς και του άρθρου
6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα για τις οµοσπονδίες και τους
συνδέσµους διαιτητών.
9. Οι αντιπρόσωποι των συνδέσµων διαιτητών που εκλέγουν τα µέλη του
∆.Σ. της οµοσπονδίας διαιτητών στα αθλήµατα στα οποία διενεργούνται
πρωταθλήµατα µε συµµετοχή αθλητικών ανωνύµων εταιρειών είναι µόνο µη εν
ενεργεία διαιτητές και εκλέγονται µόνο από µη εν ενεργεία διαιτητές.
Ο εν ενεργεία διαιτητής που, κατά παράβαση της διάταξης του
προηγούµενου εδαφίου, άσκησε το εκλογικό δικαίωµα για την ανάδειξη
αντιπροσώπων,
δεν
εντάσσεται
στους
πίνακες
διαιτητών
όλων
των
κατηγοριών πρωταθληµάτων ή διαγράφεται, εφόσον έχει συµπεριληφθεί σε
αυτούς.
Άρθρο 44
Όργανα διαιτησίας - Κωλύµατα
1. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία οµαδικού αθλήµατος λειτουργούν τα
ακόλουθα όργανα διαιτησίας: η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας, η Επιτροπή
Ορισµού ∆ιαιτητών, η Πειθαρχική Επιτροπή ∆ιαιτησίας, η Επιτροπή Εφέσεων
∆ιαιτητών και η Eπιτρoπή Ορισµού Παρατηρητών ∆ιαιτησίας.
2. Η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.) αποτελείται από πέντε (5),
επτά (7), εννιά (9), έντεκα (11) µέλη κατά περίπτωση, µε θητεία ίση µε
αυτή των µελών του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Σε περίπτωση
που, για οποιονδήποτε λόγο, λήξει η θητεία του ∆.Σ. της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας, λήγει και η θητεία των µελών της Κ.Ε.∆.. Η
Κ.Ε.∆. συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας.
αριθµός
πενήντα
τοις
εκατό
συν
ένα
(50%
+
1)
παραλειποµένου του κλάσµατος του αριθµού των µελών της Κ.Ε.∆.,
συµπεριλαµβανοµένου και του προέδρου αυτής, ορίζεται από το ∆.Σ. της
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Τα λοιπά µέλη της Κ.Ε.∆. ορίζονται από
το ∆.Σ. της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών. Το ∆.Σ. καταρτίζει πίνακα µε
τα οριζόµενα µέλη που αποστέλλεται στην αθλητική οµοσπονδία µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εκλογή του ∆.Σ. της. Σε περίπτωση
που παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσµία, το ∆.Σ. της αθλητικής
οµοσπονδίας ορίζει ελεύθερα τα µέλη της Κ.Ε.∆..
3. Η Κ.Ε.∆. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) την ενίσχυση του έργου της αθλητικής οµοσπονδίας στη σχεδίαση, τη
χάραξη και τη βελτίωση της διαιτησίας,
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β) την εισήγηση προς το διοικητικό συµβούλιο της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας για την οργάνωση σεµιναρίων επιµόρφωσης των διαιτητών,
γ) την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών, την επιλογή, την
αξιολόγηση και την προαγωγή των διαιτητών εθνικών πρωταθληµάτων από
κατηγορία σε κατηγορία, µε βάση τα κριτήρια του παρόντος,
δ) την επιλογή παρατηρητών διαιτησίας στα πρωταθλήµατα εθνικών
κατηγοριών,
ε)
την
εισήγηση
ή
γνωµοδότηση
για
τροποποίηση
των
κανονισµών
διαιτησίας,
στ) να συµπληρώνει µε επιπλέον διαιτητές τον πίνακα διαιτητών εθνικών
κατηγοριών που προτείνει η οικεία οµοσπονδία διαιτητών, µε απόφαση που
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών της,
ζ) να αντιµετωπίζει κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται σε αυτή από το ∆.Σ.
της αθλητικής Οµοσπονδίας.
4. Η Επιτροπή Ορισµού ∆ιαιτητών (Ε.Ο.∆.) αποτελείται από τρία (3) µέλη,
µε θητεία ίση µε αυτή των µελών του ∆.Σ. της αθλητικής οµοσπονδίας. Τα
µέλη της Ε.Ο.∆. ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας. Η οικεία αθλητική οµοσπονδία επιλέγει υποχρεωτικά τα µέλη
της
Ε.Ο.∆.
από
πίνακα
που
εισηγείται
η
Κ.Ε.∆.,
στον
οποίο
περιλαµβάνεται
αριθµός
διαιτητών
τουλάχιστον
διπλάσιος
από
τον
απαιτούµενο. Ο πρόεδρος της Ε.Ο.∆. πρέπει να είναι µέλος της Κ.Ε.∆..
Έργο της Ε.Ο.∆. είναι ο ορισµός των διαιτητών των αγώνων εθνικών
πρωταθληµάτων.
5. Η Πειθαρχική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Π.Ε.∆.) συγκροτείται από τρία (3)
µέλη, µε θητεία ίση µε αυτή των µελών του ∆.Σ. της αθλητικής
οµοσπονδίας, που ορίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της
προηγούµενης παραγράφου. Η Π.Ε.∆. είναι αρµόδια για την επιβολή στους
διαιτητές των αγώνων εθνικών πρωταθληµάτων των πειθαρχικών ποινών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για την εκδίκαση
ενστάσεων κακής διαιτησίας, που τυχόν προβλέπονται από τους οικείους
κανονισµούς. Κατά των αποφάσεων της Π.Ε.∆. επιτρέπεται έφεση ενώπιον
της Επιτροπής Εφέσεων ∆ιαιτητών (Ε.Ε.∆.), η οποία ασκείται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει την εποµένη της
κοινοποίησης ή της µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσης της απόφασης.
∆ικαίωµα έφεσης έχει ο διαιτητής στον οποίο έχει επιβληθεί η ποινή.
6. Η Επιτροπή Εφέσεων ∆ιαιτητών (Ε.Ε.∆.) συγκροτείται από τρία (3)
µέλη, που ορίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων για την επιλογή
των µελών της Ε.Ο.∆.. Η Ε.Ε.∆. εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων
που εκδίδει η Π.Ε.∆.. Η πειθαρχική δικαιοδοσία της Π.Ε.∆. και της
Ε.Ε.∆. εξαντλείται στον έλεγχο των διαιτητών όσον αφορά την άσκηση των
αγωνιστικών καθηκόντων.
7. Η Επιτροπή Ορισµού Παρατηρητών ∆ιαιτησίας (Ε.Ο.Π.∆.) αποτελείται από
πέντε (5) µέλη, που ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της οικείας
οµοσπονδίας και µε θητεία ίση µε αυτή των µελών του παραπάνω ∆.Σ.. Ο
πρόεδρος και ένα (1) µέλος αυτής προτείνονται από το ∆.Σ. της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας και τα άλλα τρία (3) µέλη από την οικεία
οµοσπονδία διαιτητών.
8. Ως µέλη των παραπάνω οργάνων διαιτησίας ορίζονται καθηγητές
διαιτησίας ή διεθνείς µη εν ενεργεία διαιτητές και, αν δεν υπάρχουν ή
δεν επαρκούν, ορίζονται µη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης
κατηγορίας αγώνων. Σε περίπτωση που ο αριθµός και αυτών δεν είναι
επαρκής, επιτρέπεται να ορίζονται κατά σειρά µη εν ενεργεία διαιτητές
κατώτερων κατηγοριών. Σε αθλήµατα που δεν υπάρχει επαρκής αριθµός µη εν
ενεργεία διαιτητών, για τη συγκρότηση των παραπάνω οργάνων, µπορεί να
ορίζονται και εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές.
9. Αν δεν υφίσταται αναγνωρισµένη οµοσπονδία διαιτητών ή ο αναφερόµενος
στην παρ. 5 του άρθρου 43 του παρόντος νόµου σύνδεσµος, τα µέλη των
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οργάνων διαιτησίας ορίζονται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία. Με
εξαίρεση τον πρόεδρο της Ε.Ο.∆., ο οποίος είναι µέλος της Κ.Ε.∆., δεν
επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να συµµετέχει σε περισσότερα από ένα όργανο
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Όλες οι αποφάσεις της Κ.Ε.∆., της Ε.Ο.∆., της Ε.Ε.∆. και της
Ε.Ο.Π.∆. είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου οργάνου.
11. Στις αθλητικές ενώσεις σωµατείων, του άρθρου 10 του παρόντος νόµου
κάθε οµαδικού αθλήµατος, λειτουργούν όργανα διαιτησίας αντίστοιχα µε τα
παραπάνω, ασκώντας ανάλογες αρµοδιότητες µε αυτά.
12. ∆ιαιτητής που διατηρεί ο ίδιος ή σύζυγος ή τέκνα ή γονείς του
κατάστηµα αθλητικών ειδών ή πρακτορείο προγνωστικών αγώνων κάθε είδους,
δεν επιτρέπεται να διαιτητεύει σε επίσηµους αγώνες οποιουδήποτε
οµαδικού αθλήµατος ούτε να συµµετέχει σε ∆.Σ. συνδέσµου ή οµοσπονδίας
διαιτητών ή σε άλλα όργανα ή επιτροπές διαιτησίας.
13. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για τους
παρατηρητές, τους επόπτες, τους χρονοµέτρες, τους σηµειωτές και κάθε
άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε οµαδικό άθληµα.
14. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου ισχύουν
ανάλογα για όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα.
15. Με αποφάσεις των ∆.Σ. των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών θεσπίζεται
κανονισµός λειτουργίας των πιο πάνω επιτροπών.
Άρθρο 45
∆ιαιτησία ατοµικών αθληµάτων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα
και για τους διαιτητές ατοµικών αθληµάτων.
2. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία ατοµικού αθλήµατος λειτουργεί Κεντρική
Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.) και Επιτροπή Εφέσεων ∆ιαιτητών (Ε.Ε.∆.).
Η Κ.Ε.∆., µε υποεπιτροπές της, ασκεί και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ορισµού ∆ιαιτητών (Ε.Ο.∆.), καθώς και της Πειθαρχικής Επιτροπής
∆ιαιτητών (Π.Ε.∆.).
3. Οι διατάξεις του άρθρου 44 εφαρµόζονται ανάλογα και για τους κριτές,
τους αφέτες, τους χρονοµέτρες, τους σηµειωτές και κάθε άλλο όργανο που
ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατοµικό άθληµα.
Άρθρο 46
Αξιολόγηση διαιτητών
1. Με κανονισµούς, που καταρτίζονται από τις οικείες αθλητικές
οµοσπονδίες, ύστερα από γνώµη της οµοσπονδίας διαιτητών, ρυθµίζονται
όπως:
α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή
τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθληµάτων,
β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία
πρωταθλήµατος,
γ) το πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών που έχει σχέση µε την εκ µέρους
τους διεύθυνση αγώνων,
δ) η αποζηµίωση των διαιτητών, των παρατηρητών και τα έξοδα κίνησής
τους για συµµετοχή σε αγώνες,
ε) οι περιορισµοί, τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατα των διαιτητών και
των παρατηρητών,
στ) κάθε άλλο συναφές θέµα.
Ο καθορισµός της αποζηµίωσης των προσώπων της περίπτωσης δ' της
παρούσας παραγράφου, για συµµετοχή σε αγώνες επαγγελµατικών κατηγοριών,
γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη των οικείων επαγγελµατικών συνδέσµων. Οι
κανονισµοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από
τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
27.
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2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και
τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τίτλοι σπουδών και κατά προτίµηση πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειµένου για διεθνείς διαιτητές,
γ) ηλικία,
δ) εµπειρία, που αποδεικνύεται από τη συµµετοχή σε αγώνες εθνικών
πρωταθληµάτων,
ε) απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθληµάτων, που αποδεικνύεται από
βαθµολογία παρατηρητών,
στ)
καλή
φυσική
κατάσταση
και
υγεία
που
διαπιστώνονται
από
προβλεπόµενες
αγωνιστικές
δοκιµασίες,
εργοµετρικές
και
ιατρικές
εξετάσεις,
ζ) διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων. 3. Οι υποψήφιοι για
αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι
προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να υποβάλλουν:
α) δήλωση συµµετοχής,
β) αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
καταδίκη για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου,
γ) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και των επισυναπτόµενων σε αυτή
εντύπων περιουσιακής κατάστασης και µεταβολών της.
4. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται
ανάλογα και για τους διαιτητές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 47
Αµειβόµενη διαιτησία
Με απόφαση του ∆. Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ύστερα από
γνώµη του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας οµοσπονδίας
διαιτητών, εισάγεται σύστηµα αµειβόµενης διαιτησίας για τις ανάγκες των
αγώνων εθνικών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού χαρακτήρα.
Άρθρο 48
Ειδικός κανονισµός για την αµειβόµενη διαιτησία
1. Με απόφαση του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, ύστερα από
γνώµη της οικείας οµοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελµατικού
συνδέσµου των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός
κανονισµός, ο οποίος ρυθµίζει τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν την
αµειβόµενη διαιτησία.
2. Ο κανονισµός της προηγούµενης παραγράφου υπόκειται σε έλεγχο
νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, κατ' ανάλογο
εφαρµογή του άρθρου 27 του παρόντος νόµου.
3. Ο κανονισµός του άρθρου αυτού καταρτίζεται µέσα σε ένα (1) τρίµηνο
από την έκδοση της αναφερόµενης στο άρθρο 47 απόφασης του ∆.Σ. της
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Άρθρο 49
Ειδικά έσοδα Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
Τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), που
διατίθενται για την εκπλήρωση αθλητικών σκοπών, προέρχονται από τα
περιερχόµενα σε αυτή κεφάλαια του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισµού ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών
Ελλάδας (Ο.∆.Ι.Ε.), καθώς και από πόρους άλλων πηγών.
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Άρθρο 50
Επιχορηγήσεις
1. Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί τους εποπτευόµενους από αυτή αθλητικούς φορείς
για την ανάπτυξη. και την ενίσχυση του αθλητισµού και ειδικότερα για
την εκτέλεση προγραµµάτων ανάπτυξης των οικείων αθληµάτων, για την
αντιµετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή
συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και για την εκτέλεση,
βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε όσα
ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
Η κατανοµή επιχορηγήσεων της παρούσας παραγράφου σε αθλητικά σωµατεία
και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία οµοσπονδία.
2. Η Γ.Γ.Α. µπορεί να επιχορηγεί περιφερειακές δηµόσιες υπηρεσίες,
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµίδας και νοµικά πρόσωπα
που εποπτεύει για την αντιµετώπιση δαπανών οργάνωσης ή συµµετοχής σε
αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για την εκτέλεση αθλητικών έργων ή
για τη συντήρηση εγκαταστάσεων τηρουµένης της κείµενης νοµοθεσίας. H
Γ.Γ.Α. µπορεί επίσης να επιχορηγεί τους παραπάνω φορείς για αθλητικούς
σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιµόρφωση, ύστερα από εισήγηση
του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ή της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισµού και
Ολυµπιακής Παιδείας του άρθρου 58 του παρόντος. Οι επιχορηγήσεις αυτές
βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α..
3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα από τη
Γ.Γ.Α. επιτρέπονται µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς, ύστερα από
γνωµοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ.. Τα αθλητικά σωµατεία υποχρεούνται να
υποβάλλουν απολογισµό στη Γ.Γ.Α. µόνο για τις έκτακτες επιχορηγήσεις
που λαµβάνουν από αυτή.
4. Επιχορήγηση σε αθλητικούς φορείς µη ειδικώς αναγνωρισµένους
επιτρέπεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα
από γνωµοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ..
5. ∆εν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση
της Γ.Γ.Α. χωρίς έγκρισή της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον
οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή
υπάλληλος επιχορηγούµενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται
χρηµατικά ποσά από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα
διαθέτει για σκοπό διάφορο από τον καθορισµένο, τιµωρείται µε φυλάκιση
µέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού
ή νοµικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των πέντε
εκατοµµυρίωv
(5.000.000)
δραχµών,
τιµωρείται
µε
ποινή
φυλάκισης
τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήµατος εξακολούθησε για
µακρύ χρονικό διάστηµα ή το πόσο του οφέλους είναι πάνω από είκοσι
εκατοµµύρια (20.000.000) δραχµές, ο υπαίτιος τιµωρείται µε ποινή
κάθειρξης. Το χρηµατικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισµένο
σκοπό
καταλογίζεται
σε
βάρος
των
προσώπων
που
αποφάσισαν
και
πραγµατοποίησαν τη διάθεση αυτή και εισπραττόµενο αποδίδεται στο
Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). Ο καταλογισµός γίνεται από το ∆ιευθυντή Οικονοµικού
της Γ.Γ.Α., ο οποίος έχει τις αρµοδιότητες επιθεωρητή δηµοσίων υπολόγων
του
Υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά
της
καταλογιστικής
απόφασης
επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. ∆εν επιτρέπεται επιχορήγηση:
α) αθλητικού σωµατείου που δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου,
β) αθλητικής οµοσπονδίας που προσέλαβε ειδικό συνεργάτη κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος.
7. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε επιχορηγούµενος από
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού φορέας υποβάλλει απολογισµό σε αυτήν
για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλεται.
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Άρθρο 51
Οικονοµικό έτος - Προϋπολογισµός Ισολογισµός - Απολογισµός αθλητικών
φορέων
1. Τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές ενώσεις του άρθρου 10 και οι
οµοσπονδίες του παρόντος νόµου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε
οικονοµικό έτος προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό της όλης
διαχείρισής τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα
στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισµό,
τον απολογισµό και τον ισολογισµό. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου.
2.
Οι
προϋπολογισµοί
των
σωµατείων
καταρτίζονται
έως
την
30ή
Σεπτεµβρίου.
3. Οι προϋπολογισµοί των αθλητικών ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση
στις οικείες οµοσπονδίες έως την 30ή Σεπτεµβρίου και των οµοσπονδιών
στη Γ.Γ.Α. έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
4. Οι προϋπολογισµοί των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται έως την 30ή
Σεπτεµβρίου και των οµοσπονδιών έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η
έγκριση
των
προϋπολογισµών
περιλαµβάνει
και
το
δικαίωµα
της
µεταρρύθµισης, εφόσον η αθλητική ένωση ή η οµοσπονδία δεν συµφωνεί µε
τις υποδείξεις ή τις παρατηρήσεις των αρµόδιων για έγκριση των
προϋπολογισµών οργάνων. ειδικότερα οι προϋπολογισµοί των οµοσπονδιών
συνοδεύονται από οικονοµικό προγραµµατισµό για κάθε άθληµα ή κλάδο
άθλησης, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού και από έκθεση
στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συµπεράσµατα, σχετικά µε την
πορεία των αθληµάτων τους κατά την προηγούµενη περίοδο και την
προοπτική ανάπτυξής τους το επόµενο έτος. Ο οικονοµικός αυτός
προγραµµατισµός
και
η
έκθεση
αξιολογούνται
από
τους
αρµόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ.Α., στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού
σχεδιασµού,
για
τη
διαµόρφωση
του
οριστικού
περιεχοµένου
του
οικονοµικού προγραµµατισµού των αθληµάτων.
5. Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιαvoυαρίoυ κάθε έτους το υψος των
επιχορηγήσεων των οµοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανοµή
στα σωµατεία και στις ενώσεις της αρµοδιότητας τους.
6. Τροποποίηση προϋπολογισµού αθλητικής ένωσης και οµοσπονδίας κατά τη
διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού τους
συµβουλίου
και
έγκριση
του
αρµόδιου
οργάνου.
∆απάνες
που
πραγµατοποιούνται
πέρα
από
τις
εγκεκριµένες
πιστώσεις
του
προϋπολογισµού καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων
οργάνων που ενέκριναν την πραγµατοποίησή τους. Ο καταλογισµός γίνεται
υπέρ του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. από το ∆ιευθυντή Οικονοµικού της Γ.Γ.Α., που έχει
τις
αρµοδιότητες
επιθεωρητή
δηµοσίων
υπόλογων
του
Υπουργείου
Οικονοµικών. H είσπραξη και η απόδοση των καταλογιζόµενων ποσών γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε..
7. Τα αθλητικά σωµατεία υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος και ειδικό
απολογισµό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Με απόφαση του
αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία
και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισµό, καθώς
και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του. Ο απολογισµός αυτός
εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισµού της παρ. 1 του παρόντος.
Ο ειδικός απολογισµός υποβάλλεται για έλεγχο στην αρµόδια υπηρεσία της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που οφείλει να τον διενεργήσει µέσα σε
προθεσµία δύο (2) µηνών. Με τον ειδικό αυτό απολογισµό συνυποβάλλονται
ο απολογισµός και ο ισολογισµός της παρ. 1 του παρόντος. Αν από τη
διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρµόδια
υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στις ενδεικνυόµενες
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ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισµό τυχόν ευθυνών και
εισηγείται αρµοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης
ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Σωµατεία που λαµβάνουν
συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, µικρότερη του ενός
εκατοµµυρίου
(1.000.000)
δραχµών
µπορούν,
αντί
απολογισµού,
να
υποβάλλουν δια των νοµίµων εκπροσώπων τους υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς
για τους οποίους επιχορηγήθηκε.
8. Ο κατά την παρ. 1 του παρόντος απολογισµός και ο ισολογισµός των
αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις
οικείες οµοσπονδίες, και των οµοσπονδιών στην αρµόδια υπηρεσία της
Γ.Γ.Α. έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισµοί
των οµοσπονδιών δηµοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε
µία ηµερήσια αθλητική εφηµερίδα. Η παράλειψη, των υποχρεώσεων της
παρούσας
παραγράφου
συνεπάγεται
την
αναστολή
καταβολής
των
επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.
Άρθρο 52
Οικονοµική εποπτεία
[Αρχή Τροποποίησης]
„1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού επταµελές Ελεγκτικό Συµβούλιο, µε διετή θητεία, αποτελούµενο
από πέντε (5) µόνιµους υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και δύο (2) µόνιµους
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, µε ειδικές
γνώσεις ιδίως οικονοµικής, νοµικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα µέλη
του Ελεγκτικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικών
φορέων.“ (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.2858/00,
ΦΕΚ 247 Α΄)
[Τέλος Τροποποίησης]
2. Έργο του Ελεγκτικού Συµβουλίου είναι κυρίως:
α) η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και
ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείµενο του νόµου αυτού ή
των καταστατικών των αθλητικών σωµατείων, των ενώσεων και των
οµοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούµενων φορέων,
β) η διαπίστωση της τήρησης από τα σωµατεία, τις ενώσεις και τις
οµοσπονδίες των διατάξεων των νόµων, των διαταγµάτων, των υπουργικών
αποφάσεων, των κανονισµών που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς
κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται από το νόµο αυτόν και από άλλες
διατάξεις,
γ) η γνωµοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται
σοβαρές παραβάσεις,
δ) ο έλεγχος των τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών (Τ Α.Α.) για τη
διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν διαχειριστικούς και
λογιστικούς κανόνες του παρόντος νόµου και των σε εκτέλεση αυτού
εκδιδοµένων κανονιστικά γενικά πράξεων, καθώς και o έλεγχος της
εκπλήρωσης των εν γένει οικονοµικών τους υποχρεώσεων.
3. Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόµου υποχρεούνται να παρέχουν
κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών
εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό
Συµβούλιο. Σε περιπτώσεις άρνησης, το Ελεγκτικό Συµβούλιο µπορεί να
εισηγείται στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό τη διακοπή ή την
περικοπή της επιχορήγησης για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Ειδικά για τα
τµήµατα αµειβοµένων αθλητών, η άρνηση παροχής εγγράφων ή άλλων
στοιχείων, συνεπάγεται την αφαίρεση των βαθµών µιας νίκης για κάθε
αγώνα πρωταθλήµατος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Η ποινή
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επιβάλλεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από έγγραφο του
Ελεγκτικού Συµβουλίου.
4. Ο έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε, µε εντολή του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού.
5. Για τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συντάσσεται ειδική έκθεση, της
οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό και
κοινοποιείται κατά περίπτωση στον οικείο αθλητικό φορέα. Το Ελεγκτικό
Συµβούλιο, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες
συντρέχουν λόγοι καταλογισµού, οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές
εκθέσεις του και στο ∆ιευθυντή Οικονοµικού της Γ.Γ.Α.. Ειδικά για τα
Τ.Α.Α., εφόσον το Ελεγκτικό Συµβούλιο διαπιστώσει παράβαση των
διατάξεων των κεφαλαίων Α' και Γ' του τµήµατος Θ' του παρόντος νόµου,
αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο για την
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
6. Το Ελεγκτικό Συµβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να
περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόµενες
ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές
ευθύνες του ελεγχόµενου τµήµατος αµειβοµένων αθλητών ή των µελών ή των
οργάνων διοίκησής του. Ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός έχει την
υποχρέωση µέσα σε ένα (1) µήνα να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού
Συµβουλίου στον αρµόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές
παραβάσεις, καθώς και στο αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο.
[Αρχή Τροποποίησης]
„7. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός του
Ελεγκτικού Συµβουλίου και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τον
τρόπο διενέργειας των ελέγχων.
8. Η Γ.Γ.Α, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού µετά από αίτηµα
του προέδρου του Ελεγκτικού Συµβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό
για την υποστήριξη του έργου του Ελεγκτικού Συµβουλίου και της
διενέργειας των ελέγχων. Επίσης διαθέτει χώρο για τη στέγαση του
Ελεγκτικού Συµβουλίου, καθώς και κάθε αναλώσιµο ή πάγιο στοιχείο που
είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του. Η αποζηµίωση του προέδρου, των
µελών και του γραµµατέα καθορίζεται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών. Ο γραµµατέας
εργασιών του Ελεγκτικού Συµβουλίου ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και είναι
µόνιµος υπάλληλος. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συµβουλίου
βαρύνουν τη Γ.Γ.Α. κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53
παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του παρόντος νόµου.“ (ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ.7 ΚΑΙ 8 ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄) [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 53
Ειδικές επιτροπές
1. Με αποφάσεις του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές
- εκτελεστικές επιτροπές, στις οποίες ανατίθενται η προετοιµασία, η
οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων στη χώρα που έχουν παγκόσµια ή
πανευρωπαϊκή ή γενικά µεγάλη σηµασία. Τα µέλη των επιτροπών αυτών
µπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. Οι
κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και
κάθε συναφές θέµα καθορίζονται µε την απόφαση συγκρότησής τους.
2. Οι επιτροπές της προηγούµενης παραγράφου αποτελούν νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου. δεν υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα και λειτουργούν κατά
τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Οι επιτροπές αυτές, µε απόφαση
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τους, προσδιορίζουν τα ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται για άσκηση
στον πρόεδρο και στα µέλη τους.
3. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού µεταβιβάζονται οι
απαραίτητοι πόροι, από τα περιερχόµενα στη Γ.Γ.Α. κεφάλαια του
Ο.Π.Α.Π., στις ανωτέρω επιτροπές, για την αντιµετώπιση πάσης φύσεως
δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό τον οποίο καταρτίζουν. Οι
επιτροπές επιτρέπεται να προσλαµβάνουν το αναγκαίο προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες
που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύµβαση εργασίας του προσωπικού δεν µπορεί
να υπερβεί τους έξι (6) µήνες και επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα
από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης.
4. Η διάλυση των ανωτέρω επιτροπών γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού. Από τη δηµοσίευση της παραπάνω απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι επιτροπές αυτές υφίστανται µόνο για τις
ανάγκες της εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί
τους έξι (6) µήνες. Με κοινές αποφάσεις του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, διατίθεται η περιουσία της
επιτροπής για τις ανάγκες του ∆ηµοσίου. Το απασχολούµενο προσωπικό
απολύεται αυτοδικαίως, χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. Με απόφαση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
της επιτροπής, καθορίζεται ο αριθµός του προσωπικού ο οποίος είναι
αναγκαίος για την εκκαθάριση. Με την περάτωση της εκκαθάρισης το
προσωπικό αυτό απολύεται χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. Οι δαπάνες των
επιτροπών ελέγχονται από ορκωτό λογιστή, το πόρισµα του οποίου
υποχρεωτικά κοινοποιείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής.
5. Στη Γ.Γ.Α. µπορούν να συνιστώνται, µε απόφαση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, επιτροπές που έχουν ως έργο:
α) την άσκηση νοµοπαρασκευαστικών και νοµοτεχνικών καθηκόντων για
θέµατα αθλητισµού,
β) την αντιµετώπιση οργανωτικών θεµάτων της Γ.Γ.Α.,
γ) την αντιµετώπιση οποιουδήποτε θέµατος άπτεται των σκοπών και
αρµοδιοτήτων της Γ.Γ.Α.,
δ) την εκπόνηση προγραµµάτων διάδοσης και προαγωγής της αθλητικής και
ολυµπιακής παιδείας και εκπαίδευσης.
Στα
µέλη
των
παραπάνω
επιτροπών
καταβάλλεται
αποζηµίωση,
που
καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης και βαρύνει τα έσοδα της παρ. 1 του άρθρου 49 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 54
Εισιτήρια - Προσκλήσεις
1. Οι τιµές των εισιτηρίων των κάθε είδους αγώνων και αθλητικών
εκδηλώσεων καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του γηπεδούχου σωµατείου,
προκειµένου περί φιλικών αγώνων ή των οικείων αθλητικών ενώσεων ή
επαγγελµατικών συνδέσµων ή αθλητικών οµοσπονδιών προκειµένου περί
αγώνων πρωταθληµάτων ή κυπέλλου αρµοδιότητάς τους.
2. Επιτρέπεται σε αθλητικές οµοσπονδίες, επαγγελµατικούς συνδέσµους και
αθλητικές ενώσεις να εκδίδουν µέχρι πεντακόσια (500) δελτία ελεύθερης
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του
αθλήµατος που καλλιεργούν. Επίσης, για κάθε αγώνα αρµοδιότητάς τους οι
ανωτέρω αθλητικοί φορείς επιτρέπεται να εκδίδουν µέχρι διακόσιες (200)
αριθµηµένες προσκλήσεις, µε τις οποίες παρέχεται σε πρόσωπα δικαίωµα
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την παρακολούθηση των αγώνων
δωρεάν. Αύξηση του παραπάνω αριθµού επιτρέπεται µόνο σε ειδικές
περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού.
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3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού καθορίζονται τα πρόσωπα
που, λόγω της προσφοράς τους ή της σχέσης τους µε τον Αθλητισµό, και
ιδιαίτερα παλαίµαχοι διεθνείς αθλητές δικαιούνται δελτίο ελευθέρας
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων. Στα πιο
πάνω πρόσωπα συµπεριλαµβάνονται και οι αθλητικοί συντάκτες - µέλη του
Πανελληνίου
Συνδέσµου
Αθλητικού
Τύπου
(Π.Σ.Α.Τ.).
H
είσοδος
επιτρέπεται, ύστερα από επίδειξη του ατοµικού δελτίου, το οποίο
εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού. Με την ανωτέρω απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού καθορίζονται και οι κυρώσεις απόφαση
τη µη συµµόρφωση παντός υπευθύνου µε τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής.
4. Αθλητής ή µέλος σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή οποιοσδήποτε άλλος ο
οποίος διαθέτει άµεσα ή έµµεσα υπερτιµηµένα εισιτήρια αγώνων τιµωρείται
και για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 55
Κανονισµός προµηθειών
1. Η προµήθεια από αθλητικές οµοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού
υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση
το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών, γίνεται ύστερα από
τη
διενέργεια
δηµόσιου
διαγωνισµού.
Το
ποσό
αυτό
µπορεί
να
αναπροσαρµόζεται και να ορίζεται διαφορετικό για κάθε οµοσπονδία µε
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της οικείας οµοσπονδίας.
2. Απαγορεύεται µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος η κατάτµηση προµηθειών
αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών για αδικαιολόγητη αποφυγή
διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού.
3. Με κανονισµό προµηθειών, που συντάσσεται από το διοικητικό συµβούλιο
της οικείας οµοσπονδίας και εγκρίνεται από τον αρµόδιο για τον
αθλητισµό Υπουργό, ρυθµίζονται όλα όσα αφορούν τους όρους, τους
τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη δηµοσιότητα και γενικά κάθε
ζήτηµα και λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε την προµήθεια αθλητικού
υλικού.
4. Οι δηµόσιοι διαγωνισµοί για την προµήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών
και υπηρεσιών διενεργούνται από τριµελείς επιτροπές, που συγκροτούνται
µε απόφαση του ∆.Σ. κάθε οµοσπονδίας. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται
από δύο µέλη του ∆.Σ. της οικείας οµοσπονδίας και έναν υπάλληλο της
Γ.Γ.Α., που ορίζεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ύστερα από
αίτηµα
της
οικείας
οµοσπονδίας.
Οι
επιτροπές
µε
πράξεις
τους
αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσµατος. Το
∆.Σ. της οικείας οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα κατακύρωσης ή όχι του
αποτελέσµατος και µπορεί µε πλήρως αιτιολογηµένη πράξη του να
αποφασίσει διαφορετικά από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
επιτρέπεται η προµήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς τη
διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού, ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ. της οικείας οµοσπονδίας, στις εξής περιπτώσεις:
α) για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα
απρόβλεπτες καταστάσεις,
β) για υπηρεσίες διαµονής και διατροφής αθλητικών αποστολών στο
εξωτερικό, σύµφωνα µε τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.
6. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από
έκθεση του προβλεπόµενου στο άρθρο 52 του παρόντος νόµου Ελεγκτικού
Συµβουλίου, επιτρέπεται να µειώνεται ή να µην δίδεται επιχορήγηση σε
οµοσπονδίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 56
Ρύθµιση θεµάτων γυµναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Η αθλητική ανώνυµη εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή τµήµα αµειβοµένων αθλητών
(Τ.Α.Α.) ή αθλητικό σωµατείο, που έχουν µισθώσει χώρους οποιουδήποτε
ολυµπιακού, εθνικού, δηµοτικού, κοινοτικού ή σωµατειακού γυµναστηρίου ή
οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης, έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα
εκµετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφηµιστικών χώρων του γυµναστηρίου ή
της αθλητικής εγκατάστασης στη διάρκεια των επίσηµων ή φιλικών αγώνων
τους, που µεταδίδονται τηλεοπτικά ή µη, εφόσον θεωρούνται, σύµφωνα µε
τους οικείους κανονισµούς, γηπεδούχα.
2. Η εκµετάλλευση των διαφηµιστικών χώρων των κατά την παρ. 1 του
παρόντος γυµναστηρίων ή αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνει όλους τους
χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, σε
περιπτώσεις απευθείας ή µαγνητοσκοπηµένων τηλεοπτικών µεταδόσεων των
αγώνων.
Για
την
παραχώρηση
του
δικαιώµατος
εκµετάλλευσης
των
διαφηµιστικών χώρων και τους όρους αυτής απαιτείται συµφωνία του
ιδιοκτήτη ή εκµισθωτή κατά περίπτωση του γυµναστηρίου ή της αθλητικής
εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή της
οµοσπονδίας ή του σωµατείου και του φυσικού ή νοµικού προσώπου προς το
οποίο γίνεται η παραχώρηση.
3. Η µισθώτρια εταιρεία ή το σωµατείο ή το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο
οφείλει να καταβάλλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκµισθωτή κατά περίπτωση
του γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του συνολικού τιµήµατος της οικείας σύµβασης..
4. Η ανωτέρω καταβολή ενεργείται απευθείας από το φυσικό ή το νοµικό
πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται από τη µισθώτρια το δικαίωµα της
εκµετάλλευσης διαφηµιστικών χώρων και το οποίο παρακρατεί το αντίστοιχο
ποσό από τα οφειλόµενα στη µισθώτρια εταιρεία ή το σωµατείο Η άρνηση ή
η καθυστέρηση καταβολής πέραν του µηνός, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
λύση της σχετικής σύµβασης παραχώρησης και η άσκηση του, κατά τις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δικαιώµατος της εκµετάλλευσης των
διαφηµιστικών χώρων του γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης
επανέρχεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκµισθωτή κατά περίπτωση αυτού.
5. Συµβάσεις παραχώρησης σε τρίτους, από τον ιδιοκτήτη ή τον εκµισθωτή,
κατά περίπτωση, του γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των
αγώνων της µισθώτριας της παρ. 1 του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή ως
προς τους αγώνες αυτούς. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής κατά περίπτωση του
γυµναστηρίου
ή
της
αθλητικής
εγκατάστασης
δεν
υποχρεούται
σε
οποιαδήποτε αποζηµίωση τoυ τρίτου από την αιτία αυτή.
6. Επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µεταξύ Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης
Εταιρείας (Π.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία επαγγελµατικού
πρωταθλήµατος
και
ιδιοκτήτη
αθλητικών
εγκαταστάσεων,
εθνικών,
δηµοτικών,
κοινοτικών
ή
σωµατειακών,
µε
την
οποία
µπορεί
να
παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου, υπό τον
όρο της ανάληψης από τη µισθώτρια Π.Α.Ε. όλων των δαπανών συντήρησης
του χλοοτάπητα.
7. Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), που αγωνίζονται στην
ανώτατη κατηγορία του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος και χρησιµοποιούν
εθνικές, δηµοτικές, κοινοτικές ή σωµατειακές αθλητικές εγκαταστάσεις,
έχουν το δικαίωµα προνοµιακά να συνάπτουν σύµβαση µίσθωσης µε τους
ιδιοκτήτες
των
ανωτέρω
εγκαταστάσεων
σε
ελεύθερους
και
µη
προοριζόµενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι
ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις, µε σκοπό την εµπορική
εκµετάλλευση των χώρων αυτών. Αν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνούν για
το ύψος του καταβαλλόµενου µισθώµατος, το µίσθωµα καθορίζεται από το
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αρµόδιο δικαστήριο. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της προηγούµενης
παραγράφου και των προηγούµενων εδαφίων δεν συµπεριλαµβάνεται το
Ολυµπιακό Στάδιο που βρίσκεται στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας
"Σπύρος Λούης".
8. Επιτρέπεται η µετάταξη προσωπικού από κρατικά νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού σε
άλλο κρατικά νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από αυτή.
Η µετάταξη υπαλλήλων γίνεται µε αίτησή τους, εφόσον υπάρχουν κενές
Θέσεις για τις οποίες αυτοί έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και χωρίς
αίτηση τους, για πω κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών ή όταν
υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, εφόσον έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Η
µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµες των ∆. Σ. των οικείων νοµικών προσώπων. Οι
µετατασσόµενοι απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα και υπέχουν όλες τις
υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του νοµικού προσώπου στο oπoίo
µετατάσσονται.
9. Η αρµοδιότητα για το διορισµό και αντικατάσταση των µελών επιτροπών
διοίκησης
των
υπό
µορφή
νοµικών
προσώπων
δηµοσίου
δικαίου
λειτουργούντων
εθνικών
γυµναστηρίων
των
αναφεροµένων
στο
π.δ.
53/3.3.1998 ανήκει στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό.
10. Στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2166/1993 προστίθεται εδάφιο που
έχει ως εξής:
"Εξαιρούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ηµοσίου, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, στις οποίες, λόγω του κοινωφελούς σκοπού που
επιτελούν, για τη θέρµανση του νερού χρήσης και του νερού των
κολυµβητικών δεξαµενών, επιτρέπεται η χρήση πετρελαίου θέρµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο."
Άρθρο 57
Αποκατάσταση ζηµιών αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ιοίκηση και διαχείριση
Λιµένα - Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
1. Οι ζηµιές που προκαλούνται από φιλάθλους οµάδων Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή
αθλητικών σωµατείων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη των
αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή
εκτός των εθνικών, των δηµοτικών, των κοινοτικών ή των σωµατειακών
γυµναστηρίων και αθλητικών κέντρων, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία
του ∆ηµοσίου ή των ∆.Ε.Κ.Ο. καταλογίζονται σε βάρος των οµάδων Α.Α.Ε.,
Τ.Α.Α. ή αθλητικών σωµατείων, οι φίλαθλοι των οποίων προκάλεσαν τα
επεισόδια. από τον Ο.Π.Α.Π. και από το ποσό των επιχορηγήσεων που
δικαιούνται να λάβουν από αυτόν οι παραπάνω οµάδες, παρακρατείται πόσο
ανάλογο των ζηµιών, το οποίο αποδίδεται στον ζηµιωθέντα, βάσει των
προσκοµιζόµενων από αυτόν τιµολογίων πληρωµής, για αποκατάσταση των
ζηµιών, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης του Ελεγκτικού Συµβουλίου
του άρθρου 52 του παρόντος νόµου.
2. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας" (Σ.Ε.Φ.) έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης των
λιµένων-µαρίνων που βρίσκονται ή δηµιουργούνται στα όρια των αθλητικών
του εγκαταστάσεων. Για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τα σκάφη και την
από αυτά χρήση των εγκαταστάσεων, το Σ.Ε.Φ. εισπράττει από τους
υποχρέους
δικαιώµατα
και
τέλη
λιµενισµού,
προσόρµισης,
παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και λοιπών εξυπηρετήσεων, τα οποία µπορεί
να διακρίνονται ανά κατηγορία σκάφους.
Άρθρο 58
Ανάπτυξη σχολικού αθλητισµού και σύνδεσή του µε σωµατειακό
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Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού και η σύνδεσή του µε το σωµατειακό
αθλητισµό αποτελεί βασική αθλητική προτεραιότητα για το Κράτος. Προς το
σκοπό αυτόν, µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού συνιστάται Εθνική Επιτροπή Σχολικού
Αθλητισµού και Ολυµπιακής Παιδείας. Η επιτροπή αυτή έχει γνωµοδοτικό
και συντονιστικό χαρακτήρα και λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι του
Υπουργείου
Εθνικής
Παιδείας
και
Θρησκευµάτων,
της
Γ.Γ.Α.,
της
Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων
και άλλων φορέων που θα ορίζονται µε την παραπάνω απόφαση. Στην ίδια
απόφαση καθορίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και τη
λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΤΜΗΜΑ Β'
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΜΗΜΑΤΑ AMEIBOMENΩN ΑΘΛΗΤΩΝ ]
Άρθρο 59
Καθορισµός κλάδων άθλησης γιο αθλητές µε αµοιβή
1. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µπορεί να
καθορίζεται ο κλάδος άθλησης και οι κατηγορίες των αγώνων πρωταθληµάτων
του, στη διεξαγωγή των οποίων επιτρέπεται η συµµετοχή αθλητών µε
αµοιβή.
2. Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης λαµβάνονται υπόψη οικονοµικά
στοιχεία βιωσιµότητας του κλάδου άθλησης, ο βαθµός και οι δυνατότητες
ανάπτυξής του.
Άρθρο 60
Ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών
1. Για την ίδρυση τµήµατος αµειβοµένων αθλητών (Τ.Α.Α.) από αθλητικό
σωµατείο απαιτείται:
α) απόφαση της γενικής συνέλευσης των µελών του σωµατείου, που
λαµβάνεται µε την παρουσία του µισού τουλάχιστον των µελών και µε την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,
β) έκθεση του διοικητικού συµβουλίου του σωµατείου περί βιωσιµότητας
του Τ.Α.Α.,
γ) ειδική αναγνώριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ύστερα από
έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης της γενικής συνέλευσης και εκτίµηση
της βιωσιµότητας του υπό ίδρυση Τ.Α.Α..
2. Τα Τ.Α.Α. έχουν οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση µε
τα λοιπά ερασιτεχνικά τµήµατα του αθλητικού σωµατείου. Τηρούν ίδια
βιβλία πρακτικών για τις αποφάσεις της διοίκησης, ίδια λογιστικά βιβλία
Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και καταρτίζουν ίδιο
προϋπολογισµό και ισολογισµό, που δηµοσιεύεται για λόγους εξασφάλισης
δηµοσιότητας σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920
"περί
Ανωνύµων
Εταιρειών",
όπως
εκάστοτε
ισχύει.
Το
οικονοµικό έτος των Τ.Α.Α. αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή
Ιουνίου του επόµενου έτους.
3. Με απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου, η οποία εγκρίνεται από τη γενική
του συνέλευση, διορίζεται επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του
Τ.Α.Α., που αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) µέλη. Με την ίδια
απόφαση του ∆. Σ. καθορίζονται οι διοικητικές και διαχειριστικές
αρµοδιότητες που ανατίθενται στην παραπάνω επιτροπή.
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4. Το αθλητικό σωµατείο δεν επιτρέπεται να διαθέτει τις επιχορηγήσεις
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προς αυτό για τις ανάγκες του
Τ.Α.Α.. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται της επιχορήγησης.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται επιχορήγηση
οποιασδήποτε µορφής σε Τ.Α.Α. από τη Γ.Γ.Α..
6. Η διατήρηση Τ.Α.Α. από αθλητικό σωµατείο επιτρέπεται, µόνο εφόσον το
σωµατείο διατηρεί συγχρόνως δύο (2) τουλάχιστον οµάδες ερασιτεχνών
αθλητών (παίδων - κορασίδων, εφήβων - νεανίδων) στον αντίστοιχο κλάδο
άθλησης, οι οποίες συµµετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράµµατα της
οικείας
αθλητικής
οµοσπονδίας.
Η
παραβίαση
της
υποχρέωσης
του
προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την ανάκληση από τη Γ.Γ.Α. της ειδικής
αναγνώρισης της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 61
Ανάληψη δαπανών τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα
1. Με απόφαση του ∆.Σ. των αθλητικών σωµατείων που διατηρούν ή ιδρύουν
Τ.Α.Α., που εγκρίνει η γενική συνέλευση αυτών, µπορεί να ανατίθεται µε
έγγραφη σύµβαση σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα αυτών η υποχρέωση
κάλυψης του συνόλου ή µέρους των δαπανών, που απαιτούνται για τη
λειτουργία και τη συντήρηση του Τ.Α.Α..
2. Με τη σύµβαση καθορίζονται η χρονική της διάρκεια, οι ειδικότερες
οικονοµικές σχέσεις των συµβαλλοµένων, ο βαθµός συµµετοχής του
αναλαµβάνοντος τις δαπάνες φυσικού ή νοµικού προσώπου ή οµάδας αυτών
στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Τ.Α.Α., καθώς και στη
διαχειριστική
λειτουργία
του.
Επίσης,
καθορίζονται
οι
αµοιβαίες
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων και κάθε άλλο συναφές
θέµα.
3. Η ευθύνη της διοίκησης του Τ.Α.Α. ανήκει στα αναφερόµενα στην παρ. 1
του παρόντος άρθρου πρόσωπα, εκτός αν υπάρξει αντίθετη συµφωνία.
4. Αντίγραφο της κατά το παρόν σύµβασης κατατίθεται στην οικεία
αθλητική οµοσπονδία και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Σε αντίθετη
περίπτωση το αθλητικό σωµατείο δεν δικαιούται κρατική επιχορήγηση.
Άρθρο 62
Συγκρότηση ολοµέλειας σωµατείων
1.
Τα
σωµατεία
που
ιδρύουν
Τ.Α.Α.
συγκροτούν
κατά
κατηγορία
πρωταθλήµατος και µέσα στους κόλπους της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας
ολοµέλεια, µε θητεία ενός (1) έτους, η οποία έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α) την εισήγηση προς το ∆.Σ. της οµοσπονδίας για θέµατα που αφορούν τη
διοίκηση και τη διαχείριση του οικείου πρωταθλήµατος,
β) τη διαπραγµάτευση µε τους αθλητές για τον καθορισµό των όρων της
σύµβασης παροχής υπηρεσιών αυτών,
γ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτή από την οικεία αθλητική
οµοσπονδία.
2. Κάθε Τ.Α.Α. εκπροσωπείται στην ολοµέλεια µε έναν αντιπρόσωπό του, ο
οποίος πρέπει να είναι µέλος της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισης
του Τ.Α.Α..
3. Η ολοµέλεια συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση των µελών της,
εκλέγοντας προεδρείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 63
Καθορισµός κλάδων άθλησης για επαγγελµατίες αθλητές
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Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού, µετά από εισηγήσεις της οικείας ολοµέλειας
των σωµατείων που διατηρούν τµήµα αµειβοµένων αθλητών (Τ.Α.Α.) και της
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µπορεί να ορίζεται ότι τα τµήµατα
αµειβοµένων
αθλητών
συγκεκριµένου
κλάδου
άθλησης
µπορεί
να
µετατρέπονται ως αθλητικές ανώνυµες εταιρείες (Α.Α.Ε.), για την ίδρυση,
την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και οι διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόµενων
κανονιστικών πράξεων. Στις εισηγήσεις αυτές περιλαµβάνονται υποχρεωτικά
οικονοµικοτεχνικά
στοιχεία
βιωσιµότητας
του
συγκεκριµένου
κλάδου
άθλησης.
Άρθρο 64
Σύσταση - Νοµική µορφή αθλητικής ανώνυµης εταιρείας
1. Σύσταση αθλητικής ανώνυµης εταιρείας επιτρέπεται µόνο µε τη
µετατροπή του Τ.Α.Α.. Σε περίπτωση µη υπάρξεως Τ.Α.Α., λόγω λειτουργίας
στο οικείο άθληµα ανωνύµων αθλητικών εταιρειών, επιτρέπεται η σύσταση
Α.Α.Ε. µε τη µετατροπή του τµήµατος ερασιτεχνών αθλητών του αθλητικού
σωµατείου.
2. Η εταιρεία που συνιστάται υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του αθλητικού σωµατείου που προκύπτουν κατά περίπτωση από
τη δραστηριότητα του Τ.Α.Α. ή του τµήµατος ερασιτεχνών αθλητών. Κατά τα
λοιπά δεν επηρεάζεται η µορφή και η λειτουργία του αθλητικού σωµατείου,
το οποίο διατηρεί τα υπόλοιπα αθλητικά του τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένου
και του αντίστοιχου ερασιτεχνικού τµήµατος.
3. Για τη σύσταση εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης
των µελών του σωµατείου, η οποία λαµβάνεται µε την παρουσία του µισού
τουλάχιστον των µελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση επαναλαµβάνεται µέσα σε
οκτώ (8) ηµέρες και αρκεί η παρουσία των δυο πέµπτων (2/5) των µελών
του σωµατείου. Στην πιο πάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης ορίζεται
και προσωρινή επιτροπή στην οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση να
προχωρήσει στη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας, σύµφωνα µε την
ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία.
4. Η αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο προσωρινή επιτροπή
αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη και έχει υποχρέωση να
µεριµνήσει ιδίως:
α) για την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της
εταιρείας,
β) για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της,
γ) για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της προκειµένου
να εκλεγεί νέο ∆.Σ. µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την
έγκριση του καταστατικού της και
δ) για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της προκειµένου
να προβεί σε τυχόν τροποποίηση του περί µετοχικού κεφαλαίου άρθρου του
καταστατικού της εταιρείας σε περίπτωση καταβολής µέρους του αρχικού
µετοχικού κεφαλαίου, µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την
έγκριση του καταστατικού της.
Άρθρο 65
Σκοπός αθλητικών ανωνύµων εταιρειών
1. Σκοπός της Α.Α.Ε. που ιδρύεται είναι η δηµιουργία, η οργάνωση και η
διοίκηση επαγγελµατικής αθλητικής οµάδας, η οργάνωση επίσηµων ή φιλικών
αθλητικών αγώνων επαγγελµατικού χαρακτήρα της οµάδας αυτής και η
συµµετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν
το άθληµα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τους ισχύοντες εκάστοτε
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κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελµατικού
συνδέσµου και της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, καθώς και η εν γένει
διαχείριση οποιωνδήποτε θεµάτων αφορούν τη δραστηριότητα της αυτή.
2. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει µε ποινή ακυρότητας,
ρητό όρο ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους κανονισµούς
και τις αποφάσεις των υπερκείµενων αθλητικών αρχών που αφορούν
αγωνιστικά θέµατα, καθώς και των λοιπών αρµόδιων αρχών ή οργάνων.
Άρθρο 66
Επωνυµία - Έδρα - Σήµα
1. Στην επωνυµία της εταιρείας αναφέρεται υποχρεωτικά ως πρώτο
συνθετικό η επωνυµία του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, ο κλάδος
άθλησης, καθώς και οι λέξεις "Ανώνυµη Εταιρεία".
2. Η εταιρεία χρησιµοποιεί υποχρεωτικά ως σήµα της το έµβληµα του
ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου και τα διακριτικά γνωρίσµατα της
εµφάνισής του για τους αγώνες της οµάδας της. Η εταιρεία έχει το
δικαίωµα για τη µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σήµατος και του
διακριτικού τίτλου του σωµατείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα
δικαιώµατα του σωµατείου στον τίτλο, στο έµβληµα, στο σήµα και στα
διακριτικά εµφάνισης, που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωµατείο και
χρησιµοποιούνται ελεύθερα από αυτό σε όλα τα τµήµατα του.
3. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συµπίπτει κατά την ίδρυσή της µε την
έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου. Μεταγενέστερη µεταβολή της
έδρας του σωµατείου δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως µεταβολή της έδρας της
εταιρείας.
Άρθρο 67
Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Απαγορεύεται η εισφορά από το αθλητικό σωµατείο της χρήσης των
αθλητικών του εγκαταστάσεων στην εταιρεία, ως εισφορά σε είδος στο
µετοχικό της κεφάλαιο. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωµατείο
υποχρεούται να παραχωρεί σε αυτή, στην περίπτωση που το ζητήσει, τις
αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συµµετοχής της
οµάδας της σε επίσηµες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των
αναγκών
προπόνησης
και
προετοιµασίας
των
αθλητών
της
έναντι
ανταλλάγµατος, µε πόσο που ισούται µε το εκάστοτε ισχύον ποσοστό
µισθώµατος για τη χρήση των εθνικών γυµναστηρίων. κατά τα λοιπά, η
χρήση και η εκµετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στο
ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο, µε την επιφύλαξη του άρθρου 56 του παρόντος
νόµου.
2. Η διάρκεια της κατά την προηγούµενη παράγραφο µίσθωσης πρέπει να
καλύπτει πλήρως τη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων αγωνιστικών περιόδων. Η
µίσθωση πρέπει να γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του οικείου
πρωταθλήµατος τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου.
Άρθρο 68
Μετοχικό κεφάλαιο
1. Το ύψος του κεφαλαίου των αθλητικών ανώνυµων εταιρειών ορίζεται από
τη γενική συνέλευση των µελών του αθλητικού σωµατείου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 64 του παρόντος νόµου και δεν επιτρέπεται να είναι
κατώτερο του ελαχίστου ορίου, το οποίο oρίζεται από τις ειδικές
διατάξεις του παρόντος νόµου και από το προεδρικό διάταγµα του άρθρου
63 του παρόντος νόµου. Οι µετοχές στις οποίες διαιρείται το µετοχικό
κεφάλαιο των Α.Α.Ε. είναι ονοµαστικές και έχουν ίση αξία, η οποία
ορίζεται στο καταστατικό της κάθε εταιρείας και η οποία δεν επιτρέπεται
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να είναι µεγαλύτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών κατά
µετοχή.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της, µε µόνη
εξαίρεση το προβλεπόµενο στο άρθρο 71 παρ. 1 του παρόντος νόµου
ποσοστό, καταβάλλεται σε µετρητά σύµφωνα µε τα οριζόµενα παρακάτω στις
παραγράφους 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου. Η καταβολή του κεφαλαίου
γίνεται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε λογαριασµό της εταιρείας που
τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάληψη ποσού µέχρι την καταβολή του
συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση µη κάλυψης και µετά από
δηµόσια εγγραφή του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου και παρερχοµένης
άπρακτης της προθεσµίας που έχει ορισθεί, τα ποσά επιστρέφονται στους
καταθέτες µε µέριµνα της προσωρινής επιτροπής.
3. Για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της
εταιρείας, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που τίθενται στο επόµενο
άρθρο, για την απόκτηση µετοχών, σειρά προτεραιότητας έχουν τα φυσικά ή
τα νοµικά πρόσωπα ή οµάδα αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 61 παρ. 1 του
παρόντος νόµου, οι συµβάσεις των οποίων είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
λήψης της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των µελών του
σωµατείου για τη µετατροπή του Τ.Α.Α. σε Α.Α.Ε.. εφόσον αυτά δεν
υπάρχουν ή δεν το ασκήσουν ή εφόσον δεν υπάρχει Τ.Α.Α., σειρά
προτεραιότητας έχουν τα µέλη του ιδρυτικού της εταιρείας σωµατείου.
4. Η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε., η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 64 του παρόντος νόµου, υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την απόφαση της Γ.Σ., να καλέσει µε έγγραφη πρόσκληση το
παραπάνω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή την οµάδα αυτών, µε το οποίο το
ιδρυτικό σωµατείο έχει καταρτίσει την προβλεπόµενη στο άρθρο 61 του
παρόντος νόµου σύµβαση, προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα, που του
παρέχεται κατά τα ανωτέρω και που δικαιούται να το ασκήσει µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την περιέλευση σε αυτό της εγγραφής
πρόσκλησης, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε µετρητά την αξία των
µετοχών τις οποίες επιθυµεί να αναλάβει καθένα από αυτά.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω πρόσωπο δεν ασκήσει εν ολω ή
εν µέρει το παραπάνω δικαίωµα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε.
υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από τη λήξη
της προηγούµενης προθεσµίας, να καλέσει µε πρόσκληση τα µέλη του
ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, προκειµένου να ασκήσουν το δικαίωµα τους
για το σύνολο ή το εναποµείναν µέρος του µετοχικού κεφαλαίου σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης, δηλώνοντας τον
αριθµό των µετοχών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε µετρητά την
αξία των µετοχών τις οποίες επιθυµεί να αναλάβει καθένα από αυτά. Η
πρόσκληση δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην
Αθήνα και, κατά την κρίση της προσωρινής επιτροπής, έχουν ευρύτερη
κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, οι οποίες επιλέγονται από τις εφηµερίδες του
άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957 (ΦΕΚ 184 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, και σε
µία τοπική ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται στην περιοχή
της έδρας του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, εφόσον η έδρα του είναι
εκτός του Νοµού Αττικής. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του µετοχικού
κεφαλαίου από τα µέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, οι µετοχές
διανέµονται στα µέλη που εγράφησαν ανάλογα µε το ποσά που κατέβαλε
καθένα από αυτά, τo δε πλεονάζον κεφάλαιο επιστρέφεται στα µέλη που το
κατέβαλαν.
6. Εάν και τα µέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου δεν ασκήσουν εν
όλω ή εν µέρει το παραπάνω δικαίωµα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε.
υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από τη
λήξη της προηγούµενης προθεσµίας, να απευθυνθεί προς το κοινό για την
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κάλυψη µε δηµόσια εγγραφή του υπολειπόµενου µέρους του µετοχικού
κεφαλαίου, µε ταυτόχρονη καταβολή ολοσχερώς σε µετρητά της αξίας των
µετοχών. Η προθεσµία για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου στην
περίπτωση αυτήν είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της
σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία τη, παρ. 5 εδάφιο β' του
παρόντος. Για τη µε δηµόσια εγγραφή κάλυψη κατά τα ανωτέρω του
µετοχικού κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
δεν υπάρχει υποχρέωση εισαγωγής των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών.
7. Εάν, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραµείνει ακάλυπτο
µέρος
του
µετοχικού
κεφαλαίου,
το
ιδρυτικό
αθλητικό
σωµατείο
υποχρεούται να το αναλάβει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της
παραπάνω προθεσµίας, µε ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των µετοχών
ολοσχερώς σε µετρητά. Η υποχρέωση ανάληψης από το ιδρυτικό αθλητικό
σωµατείο του ακάλυπτου µέρους του µετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την
προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο διατηρεί σε λειτουργία και
µετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τµήµατα και ισχύει µόνο
στην περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο
προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος, διαφορετικά ακολουθεί, µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες, από τη λήξη της αναφερόµενης στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 6 δεκαπενθήµερης προθεσµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της
Α.Α.Ε. για την τροποποίηση του περί µετοχικού κεφαλαίου άρθρου του
καταστατικού της εταιρείας και την προσαρµογή του στο ύψος του ποσού
που πραγµατικά καταβλήθηκε.
8. Εάν το σωµατείο δεν έχει συµβληθεί µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
οµάδα αυτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 61 του παρόντος νόµου ή δεν
υφίσταται Τ.Α.Α., το πρώτο στάδιο της παραπάνω διαδικασίας που
προβλέπεται στην παρ. 4 του παρόντος παραλείπεται.
9. Σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. δεν
τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία και τις προβλεπόµενες προθεσµίες, η
οµάδα της εταιρείας αποβάλλεται από το πρωτάθληµα και υποβιβάζεται στην
τελευταία θέση της αµέσως κατώτερης κατηγορίας, καθ' υπέρβαση του
προβλεπόµενου από την προκήρυξη του πρωταθλήµατος αριθµού αγωνιζόµενων
οµάδων.
Τη
διαπιστωτική
πράξη
εκδίδει
το
∆.Σ.
του
οικείου
επαγγελµατικού συνδέσµου, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου.
10. Οι µετοχές που αποκτώνται µε την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης
από το συνδεόµενο µε τη σύµβαση του άρθρου 61 του παρόντος νόµου φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα αυτών, καθώς και από τα µέλη του ιδρυτικού
αθλητικού σωµατείου, είναι αµεταβίβαστες για µία τριετία.
11. Η ίδρυση Α.Α.Ε. συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο δέκα (10)
ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος.
12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, τηρούνται οι
σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
13. Οι Α.Α.Ε. µπορούν να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο µε
κεφαλαιοποίηση οποιασδήποτε οφειλής τους προς µετόχους ή τρίτους,
πάντοτε ύστερα από σύµφωνη γνώµη αυτών. Προς τούτο απαιτείται απόφαση
της γενικής συνέλευσης των µετόχων της Α.Α.Ε., που λαµβάνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν.
2190/1920. Οι εκδιδόµενες µετοχές χορηγούνται στους δικαιούχους των
κεφαλαιοποιούµενων οφειλών. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 71 του
παρόντος ισχύει αναλόγως.
Άρθρο 69
Μέτοχοι - Περιορισµοί στην απόκτηση µετοχών
1. Μέτοχοι των εταιρειών µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα,
ελληνικής ιθαγένειας ή οµογενείς, φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
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προσδιορίζεται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, καθώς και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οργανισµοί ή εταιρείες στο κεφάλαιο των
οποίων η ξένη συµµετοχή δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
και τα µέλη τους έχουν απολύτως γνωστή ταυτότητα. Με τα φυσικά πρόσωπα
ελληνικής υπηκοότητας και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
εξοµοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της
ευρωπαϊκής Ένωσης και, µε τους περιορισµούς του προηγούµενου εδαφίου,
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. υπό
αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας του αντίστοιχου
κατά περίπτωση αθλήµατος, εφόσον είναι σε ενεργό δράση, καθώς επίσης
και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς τους πρώτου βαθµού.
Επίσης απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε.
από άλλη εταιρεία του ίδιου αθλήµατος ή από µετόχους της τελευταίας,
από το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο άλλης Α.Α.Ε. ή υπό µέλη του ιδρυτικού
αθλητικού σωµατείου άλλης αθλητικής εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών αγώνων κάθε είδους,
καθώς και για τους συζύγους, τα τέκνα και τους γovείς τους, αλλά µόνο
για εταιρείες του αθλήµατος, οι αγώνες του οποίου περιλαµβάνονται στα
δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
3. Απαγορεύεται η παροχή, µε το καταστατικό Α.Α.Ε., οποιουδήποτε
προνοµίου σε µετοχές της, πλην του προνοµίου που προβλέπει το άρθρο 71
του παρόντος νόµου για τις αναφερόµενες σε αυτό µετοχές.
4. Η µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας γνωστοποιείται από αυτήν στον
οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης και την εγγραφή αυτής στο ειδικό βιβλίο της
εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 8β' παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και την
ισχύουσα γενικότερα νοµοθεσία.
Άρθρο 70
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη
κατηγορία πρωταθλήµατος
1. Σε περίπτωση ανόδου της οµάδας Α.Α.Ε. σε ανώτερη κατηγορία, η
εταιρεία έχει υποχρέωση να αυξήσει το Μετοχικό της κεφάλαιο τουλάχιστον
µέχρι το ελάχιστο όριο που τίθεται για την κατηγορία αυτήν. H αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η αξία των
µετοχών να έχει καταβληθεί το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την
έναρξη του πρωταθλήµατος.
2. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου συνεπάγεται την
αποβολή της οµάδας εταιρείας από το πρωτάθληµα και τον υποβιβασµό της
στην αµέσως κατώτερη κατηγορία, καθ' υπέρβαση του προβλεπόµενου από την
προκήρυξη
του
πρωταθλήµατος
αριθµού
αγωνιζόµενων
οµάδων.
Τη
διαπιστωτική
πράξη
εκδίδει
το
∆.Σ.
του
οικείου
επαγγελµατικού
συνδέσµου, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 71
Εισφορά σε είδος - Πάγιο µέρισµα
1. Η κατά το άρθρο 66 του παρόντος νόµου χρήση της επωνυµίας και των
λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, ως
στοιχείου της επωνυµίας της Α.Α.Ε., θεωρείται αυτοδίκαιη, µε τη σύσταση
της εταιρείας, εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό
(10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της. Η εισφορά αυτή τελεί υπό
την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο διατηρεί σε λειτουργία
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και µετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τµήµατα. Υπό την
προϋπόθεση αυτήν εκδίδονται στην επωνυµία του ιδρυτικού αθλητικού
σωµατείου και παραδίδονται στο νόµιµο εκπρόσωπο του ονοµαστικές µετοχές
που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνοµιούχες µε δικαίωµα
ψήφου µε τα αναφερόµενα κατωτέρω προνόµια και αµεταβίβαστες.
2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την
αύξηση αυτήν θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της
εταιρείας αθλητικό σωµατείο, στο οποίο και παραδίδονται ονοµαστικές
µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της
αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγµα για την, κατά την παρ. 1 του
παρόντος, εισφορά του. Η αξία των µετοχών, που εκδίδονται κατά τα
ανωτέρω
στην
επωνυµία
του
σωµατείου,
καταβάλλεται
από
τους
εγγραφόµενους, για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης, µετόχους, κατά
το λόγο του αριθµού των αποκτώµενων από καθένα από αυτούς µετοχών
ταυτόχρονα µε την καταβολή της αξίας των µετοχών αυτών.
3. Οι αναφερόµενες στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
µετοχές είναι προνοµιούχες, κατά την έννοια του εδαφ. β' της παρ. 1 και
της παρ. 2 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα τα προνόµια αυτά συνίστανται: α) στην απόληψη προ των κοινών
µετοχών του κατά το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 πρώτου µερίσµατος και
στην προνοµιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνοµιούχων
µετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής περιουσίας
και β) στην απόληψη από το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο σταθερού ποσοστού
δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της εταιρείας
από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγµατοποιούµενες στους
κάθε φύσεως αγώνες της εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο
φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από έλεγχο της διοργανώτριας. Αν τα
διανεµόµενα κέρδη της εταιρείας σε ορισµένη εταιρική χρήση είναι τόσα,
ώστε το συνολικώς καταβλητέο µέρισµα στο ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο να
υπερβαίνει το προαναφερόµενο πάγιο µέρισµα, τότε το σωµατείο έχει
δικαίωµα στη διαφορά.
4. Για τα αποκτώµενα κατά την προηγούµενη παράγραφο µερίσµατα το
αθλητικό σωµατείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος.
Άρθρο 72
Αποθεµατικό
1. Το ποσό που αφαιρείται κατά εταιρική χρήση, από τα καθαρά κέρδη της
εταιρείας,
για
τη
δηµιουργία
τακτικού
αποθεµατικού
ανέρχεται
τουλάχιστον σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των κερδών. Η υποχρέωση
για τη δηµιουργία αυτού του αποθεµατικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους
του αποθεµατικού σε σχέση µε το κεφάλαιο της εταιρείας.
2. Τα ποσά που εισπράττονται από την εταιρεία λόγω µεταγραφής αθλητών
της απαγορεύεται να διανεµηθούν µεταξύ των µετόχων πριν εκπληρωθούν οι
υποχρεώσεις αυτής προς τους εργαζόµενους ή τρίτους.
Άρθρο 73
Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα των
αθλητικών σωµατείων
1. Κάθε εταιρεία µε την ίδρυσή της, και χωρίς άλλη οποιαδήποτε
διατύπωση, υποκαθίσταται σε όλα τα ενοχικά δικαιώµατα, καθώς και τις
ενοχικές υποχρεώσεις, του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, οι οποίες είτε
είχαν αναληφθεί είτε δηµιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα του Τ.Α.Α. ή
από άλλο έγγραφο και προκύπτουν από τα επίσηµα βιβλία του αθλητικού
σωµατείου ή Τ.Α.Α. προς το ∆ηµόσιο, κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου και προς οποιονδήποτε τρίτο. ∆εν περιλαµβάνονται στην
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υποκατάσταση οι ενοχικές υποχρεώσεις που αφορούν τη δηµιουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Εκκρεµείς δίκες στα προαναφερόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
συνεχίζονται επ' ονόµατι της εταιρείας, η οποία νοµιµοποιείται
ενεργητικά και παθητικά, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως
προσδιορίζονται στον ισολογισµό της, γίνει κατώτερο από το µισό (1/2)
του µετοχικού κεφαλαίου της, το ∆. Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη
γενική συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της
χρήσης, προκειµένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Άρθρο 74
∆ιοικητικό συµβούλιο - Εταιρική χρήση
1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωµατείο έχει δικαίωµα διορισµού
ενός (1) µέλους στο ∆. Σ. της εταιρείας. Το δικαίωµα αυτό πρέπει να
προβλέπεται υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α.Ε. και τελεί υπό την
προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο διατηρεί σε λειτουργία και
µετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τµήµατα. Για τη διαµόρφωση
της σχετικής καταστατικής ρήτρας αρκούν τα προβλεπόµενα από τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλος ∆.Σ. αθλητικής ανώνυµης εταιρείας
πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε µορφής
πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2) τουλάχιστον φορές
µέσα σε δύο (2) συνεχή έτη και µε συνολική ποινή τουλάχιστον τεσσάρων
(4) µηνών, για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος νόµου ή της αθλητικής
γενικά νοµοθεσίας. Το κώλυµα της παρούσας παραγράφου ισχύει κάθε φορά
για µια πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε περίπτωση
ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωµα, το κώλυµα αρχίζει µετά την
έκτιση της ποινής.
3. Η κατά το καταστατικό της εταιρείας θητεία των µελών του ∆.Σ. δεν
επιτρέπεται νια υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Τα µέλη του ∆.Σ. είναι
επανεκλέξιµα και ελευθέρως ανακλητά.
4. Η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει
την 30ή Ιουνίου του επόµενου έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από
το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του άρθρου 63 του παρόντος νόµου.
Ειδικά η πρώτη, µετά τη σύσταση της εταιρείας, χρήση διαρκεί έως το
τέλος της επόµενης, του χρόνου ίδρυσης, χρήσης.
Άρθρο 75
Εποπτεία - Έλεγχος
1. Οι Α.Α.Ε. εποπτεύονται:
α) από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τη σύσταση, την τροποποίηση του
καταστατικού τους και τη λειτουργία τους,
β) από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό για τα λοιπά θέµατα που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
2. Το µητρώο των Α.Α.Ε. τηρείται στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 7β' παρ. 8 του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ο τακτικός έλεγχος και ο κατά το άρθρο 40 και επόµενα του κ.ν.
2190/1920 έλεγχος των ανωνύµων εταιρειών ασκείται, όταν πρόκειται για
Α.Α.Ε., από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, σύµφωνα µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Σχετική πρόβλεψη διαλαµβάνεται υποχρεωτικά
στο καταστατικό κάθε εταιρείας.
Άρθρο 76
Αποτίµηση αξίας αθλητών
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1. Για την εφαρµογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ' του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των
Α.Α.Ε. συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση και η αξία των αθλητών της. H
αποτίµηση της αξίας των αθλητών διενεργείται ανά χρήση και εντός τριών
(3) µηνών από τη λήξη της, από πενταµελή επιτροπή µε θητεία διάρκειας
τριών (3) ετών, συγκροτούµενη µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό
Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η επιτροπή
αποτελείται από δύο (2) πτυχιούχους νοµικής κατεύθυνσης (νοµικού
τµήµατος) και τρεις (3) κατόχους άδειας άσκησης οικονοµολογικού
επαγγέλµατος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α').
Με την παραπάνω απόφαση ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη σύνθεση, την
οργάνωση, τη λειτουργία και την αποζηµίωση των µελών της επιτροπής. Η
δαπάνη της αποζηµίωσης βαρύνει τους επαγγελµατικούς συνδέσµους.
2. Τα κριτήρια τα οποία λαµβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισµό της
αξίας των αθλητών, είναι τα ποσά που αναγράφονται στο συµβόλαιο υπέρ
του αθλητή και, υπέρ της Α.Α.Ε. ή του αθλητικού σωµατείου από όπου
προήλθε, η διάρκεια του συµβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθµός
συµµετοχών στους επίσηµους αγώνες της οµάδας του, ο αριθµός συµµετοχών
του στους αγώνες των εθνικών οµάδων ανδρών, ελπίδων και νέων, η
πειθαρχική του κατάσταση και τα ποσά των νόµιµων αποδοχών του κατά την
τελευταία διετία από την Α.Α.Ε. στην οποία ανήκει. Ο συντελεστής
βαρύτητας κάθε κριτηρίου καθορίζεται µε άλλη απόφαση του αρµόδιου για
τον Αθλητισµό Υπουργού ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου και γνώµη των οικείων επαγγελµατικών συνδέσµων.
3. Η αξία των αθλητών που προκύπτει από την αποτίµηση αυτών κατά τα
ανωτέρω αναφέρεται ως πρόσθετη σηµείωση στον ισολογισµό της εταιρείας,
χωρίς να γίνεται αναµόρφωση της αξίας αυτών στα λογιστικά της βιβλία.
Από την αξία των αθλητών που προκύπτει από την αποτίµηση τους,
αφαιρείται η αναφερόµενη αξία κάθε αθλητή στα βιβλία της εταιρείας.
4. Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής παρίσταται εκπρόσωπος του οικείου
συνδικαλιστικού οργάνου επαγγελµατιών αθλητών, οι δε αποφάσεις της
επιτροπής κοινοποιούνται στο πιο πάνω όργανα των αθλητών.
Άρθρο 77
Ελεγκτικό Συµβούλιο
[Αρχή Τροποποίησης]
„1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού συνιστάται Ελεγκτικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από
ένδεκα (11) µέλη και οριζόµενο µε θητεία δύο (2) ετών, η οποία µπορεί
να ανανεώνεται µε απόφαση των προαναφερόµενων Υπουργών.“ (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΑΡ.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄)
[Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
„2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος ορίζεται ο πρόεδρος
του Συµβουλίου και ο αναπληρωτής του.“ (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄) [Τέλος Τροποποίησης]
3. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συµβουλίου είναι πτυχιούχοι ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. ∆ύο (2)
µέλη είναι πτυχιούχοι νοµικής κατεύθυνσης (νοµικού τµήµατος) και τα
υπόλοιπα είναι κάτοχοι άδειας άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
2 του π.δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Έξι (6) τουλάχιστον µέλη του
Ελεγκτικού Συµβουλίου είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, που αποσπώνται µε κοινή
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε αυτό.
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4. Έργο του Ελεγκτικού Συµβουλίου είναι ο έλεγχος:
α) των Α.Α.Ε., για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος
και των σε εκτέλεσή του εκδιδόµενων κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς
και ο έλεγχος της εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεών τους προς τον
οικείο
επαγγελµατικό
σύνδεσµο,
τους
επαγγελµατίες
αθλητές,
τους
προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο και τα γυµναστήρια,
β) των οικείων επαγγελµατικών συνδέσµων, για τα ποσά τα οποία
επιχορηγούνται από τη Γ.Γ.Α. ή εποπτευόµενους από αυτήν φορείς.
[Αρχή Τροποποίησης]
„5. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι µέτοχοι
Α.Α.Ε. ή µέλη αθλητικών σωµατείων που ίδρυσαν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., ή να
µετέχουν στα όργανα διοίκησης των αθλητικών αυτών σωµατείων ή των
Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α., ούτε να έχουν οποιαδήποτε οικονοµική ή άλλη
εξάρτηση από τα παραπάνω νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.“ (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.5
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄)
[Τέλος
Τροποποίησης]
6. Το Ελεγκτικό Συµβούλιο διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούλιο κάθε
έτους, καθώς και έκτακτο, ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης
ή του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού ή αυτεπάγγελτα µε εντολή του
προέδρου του. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του oικείoυ επαγγελµατικού
συνδέσµου µπορεί να υποβάλει αίτηµα ελέγχου σε Α.Α.Ε. µέσω των
συναρµόδιων Υπουργών.
Το Ελεγκτικό Συµβούλιο µετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που
υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον αρµόδιο για τον
αθλητισµό Υπουργό, στο ∆.Σ. του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και
στη γενική συνέλευση των µετόχων της Α.Α.Ε. την οποία αφορά ο έλεγχος.
Το Ελεγκτικό Συµβούλιο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, έχει την
υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του
ενδεικνυόµενες
ενέργειες
για
τυχόν
διοικητικές,
διαχειριστικές,
πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου ή των
µελών των οργάνων διοίκησής του. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης
έχουν υποχρέωση, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο, να τη
διαβιβάσουν στον αρµόδιο εισαγγελέα, αν πιθανολογούνται παραβάσεις
ποινικού
χαρακτήρα
και
στο
δικαιοδοτικό
όργανο
του
οικείου
επαγγελµατικού συνδέσµου για την επιβολή των προβλεπόµενων νόµιµων
κυρώσεων. Ο κάθε είδους έλεγχος των µελών του Ελεγκτικού Συµβουλίου
διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παραγγελία των αρµόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου
ή η πληµµελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης του µέλους
που ευθύνεται, χωρίς αυτό να δικαιούται περαιτέρω αποζηµίωση.
7. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συµβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, που µπορεί να γίνει στην έδρα του Ελεγκτικού Συµβουλίου ή στην
έδρα της ελεγχόµενης εταιρείας, δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση
οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασµού ή εγγράφου που κρίνουν απαραίτητο.
Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τον οικείο επαγγελµατικό
σύνδεσµο και τις ελεγχόµενες Α.Α.Ε. αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, που
διώκεται σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς, καθώς και ποινικό που
διώκεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, για τους αρµόδιους υπαλλήλους και για τις
διοικήσεις των επαγγελµατικών συνδέσµων ή των Α.Α.Ε.. Πέραν των
ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργαvo επιβάλλει την ποινή της αποβολής
από το πρωτάθληµα στην ελεγχόµενη Α.Α. Ε. που αρνείται να παράσχει
στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, µέχρι τη συµµόρφωση της.
[Αρχή Τροποποίησης]
„8. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται
ο εσωτερικός κανονισµός του Ελεγκτικού Συµβουλίου και καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων." (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
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ΠΑΡ.8 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄)
[Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
„9. Η Γ.Γ.Α. µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αθλητισµού µετά από αίτηµα του προέδρου του Ελεγκτικού Συµβουλίου,
διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του
Ελεγκτικού Συµβουλίου και της διενέργειας των ελέγχων. Επίσης διαθέτει
χώρο για τη στέγαση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, καθώς και κάθε αναλώσιµο
ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του. Η αποζηµίωση
του προέδρου, των µελών και των γραµµατέων καθορίζεται µε απόφαση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών. Ως
γραµµατείς εργασιών του Ελεγκτικού Συµβουλίου ορίζονται από τη Γ.Γ.Α.
δύο (2) µόνιµοι υπάλληλοι. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού
Συµβουλίου βαρύνουν τη Γ.Γ.Α. κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 49
και 53 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του παρόντος νόµου.“ (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.9
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄) [Τέλος
Τροποποίησης]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78
∆ιαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.A.A.
1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο δεκαπέντε
(15) ηµέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στο οικείο
Ελεγκτικό Συµβούλιο, τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της νέας
αγωνιστικής
περιόδου
ισοσκελισµένο.
Αν
στον
προϋπολογισµό
περιλαµβάνεται και κονδύλιο από σύναψη δανείου, το επικυρωµένο
αντίγραφο της σύµβασης πρέπει να προσκοµισθεί στο Ελεγκτικό Συµβούλιο
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη σύναψή της.
2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσµες
και απαιτητές οφειλές τους προς τους υπερκείµενους συνδέσµους, τους
αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν στο παρελθόν απασχολήσει, τους
προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο και τα γυµναστήρια και οι
οποίες έχουν επιδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή µε απόφαση
της δευτεροβάθµιας επιτροπής του άρθρου 95.
3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στο οικείο Ελεγκτικό Συµβούλιο,
στο τέλος κάθε τριµήνου από την έναρξη του πρωταθλήµατος, αναλυτικό
πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, που πραγµατοποίησαν κατά το
αµέσως προηγούµενο διάστηµα. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται
συγκεκριµένως οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνές κατά κατηγορία
πραγµατοποίησης τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και
έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονοµαστικά κατά
αθλητή.
4. Η παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούµενων παραγράφων συνεπάγεται
την αφαίρεση των βαθµών µίας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος και
για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση.
Άρθρο 79
Γνωστοποίηση χρηµατικών καταβολών
1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στο
οικείο
Ελεγκτικό
Συµβούλιο
τα
κάθε
είδους
χρηµατικά
ποσά
που
καταβάλλονται σε αυτά µε οποιαδήποτε µορφή (προσωρινή ταµειακή
διευκόλυνση, άτοκο δάνειο κ.λπ.) από µέλη της διοίκησής τους ή µέτοχο ή
οποιονδήποτε τρίτο.
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2. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από
την είσπραξη του ποσού και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την απόφαση του κατά το καταστατικό τους αρµόδιου οργάνου, για την
αποδοχή της χρηµατικής καταβολής,
β) το είδος, το ύψος, το σκοπό και τον τυχόν χρόνο εξόφλησης του ποσού
και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου το οποίο το κατέβαλε.
3. Αν δεν γνωστοποιηθούν τα προαναφερόµενα στο Ελεγκτικό Συµβούλιο,
ευθύνονται εις ολόκληρον, για την εξόφληση του ποσού, το Τ.Α.Α. ή η
Α.Ε.Ε. και τα µέλη της διοίκησής τους.
Άρθρο 80
Συνέπειες για τη συµµετοχή στη ∆ιοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. προσώπων που
κηρύχθηκαν έκπτωτο του αξιώµατός τους
Στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α, που ανέχονται τη συµµετοχή στα όργανα
διοίκησής τους προσώπων που ήταν µέλη οργάνων διοίκησης και κηρύχθηκαν
έκπτωτα του αξιώµατός τους µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου
δικαιοδοτικού οργάνου, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθµών µιας
νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος και για όσο χρόνο διαρκεί η
παράλειψη.
Άρθρο 81
Τήρηση ειδικών λογαριασµών από Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε
αναγνωρισµένη Τράπεζα λογαριασµό κίνησης, στον οποίο εµφανίζονται τα
ποσά που τους καταβάλλονται, καθώς επίσης και τα έξοδά τους.
2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να χορηγούν αντίγραφο
της κίνησης του παραπάνω λογαριασµού που εκδίδεται από την Τράπεζα,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στο οικεία Ελεγκτικό Συµβούλιο και
στη Γ.Γ.Α., όταν αυτά ζητηθούν.
3. Η άρνηση χορήγησης των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου
συνεπάγεται, για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση αυτή, την επιβολή προστίµου
από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
δραχµές για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος.
4. Η πληρωµή των εξόδων διενεργείται µε επιταγή. Επιτρέπεται η τήρηση
λογαριασµού εκτός Τραπέζης µε ανώτατο όριο το ποσό των τεσσάρων
εκατοµµυρίων (4.000.000) δραχµών σε µηνιαία βάση. Από το λογαριασµό
αυτόν αντιµετωπίζονται πληρωµές µόνο για δαπάνες τρεχούσης φύσεως.
Άρθρο 82
Επιβολή ποινών
Οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81 του παρόντος νόµου
επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο επιλαµβάνεται,
ύστερα από την υποβολή έκθεσης, κατά τη διαδικασία της παρ. 6 του
άρθρου 77.
Άρθρο 83
Κωλύµατα - Περιορισµοί µελών διοίκησης Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
1. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλος διοίκησης Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. πρόσωπο
στο οποίο συντρέχει κώλυµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 3
ή έχει τιµωρηθεί τελεσίδικα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 130
και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρόσωπα
αυτά εκπίπτουν αυτοδίκαια της ιδιότητας τους. Η έκπτωση από το αξίωµα
µέλους διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. διαπιστώνεται µε απόφαση του οικείου
δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση του Ελεγκτικού Συµβουλίου.
2. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται
και για τα πρόσωπα που είναι µέλη διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..
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3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλουν προς το οικείο Ελεγκτικό
Συµβούλιο, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των
µελών της διοίκησής τους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α') κάθε µέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται ότι
δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κανένα κώλυµα από τα αναφερόµενα στον
παρόντα νόµο, για τη συµµετοχή τους στη διοίκηση της Α.Α.Ε. ή του
Τ.Α.Α. και µέσα σε ένα (1) µήνα αντίγραφο του ποινικού τους µητρώου. Η
ως άνω υποχρέωση ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των µελών της
διοίκησης της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α..
4. Αν δεν υποβληθεί το αντίγραφο ποινικού µητρώου, αυτό συνεπάγεται
αυτοδίκαιη έκπτωση του µέλους του ∆.Σ.. Η έκπτωση διαπιστώνεται
απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση
Ελεγκτικού Συµβουλίου.
5. Η µη συµµόρφωση της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. στην πιο πάνω απόφαση
δικαιοδοτικού οργάνου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
κοινοποίηση
της
απόφασης,
συνεπάγεται
τον
αποκλεισµό
της
συµµορφούµενης οµάδας από το οικείο πρωτάθληµα µε απόφαση
δικαιοδοτικού οργάνου.

την
µε
του
του
την
µη
του

Άρθρο 84
Ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή αγώνων
1. κάθε αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. έχει τo δικαίωµα να
επιτρέπει έναντι αµοιβής ή να απαγορεύει:
α) τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετάδοση ή την αναµετάδοση, µε
οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες
θεωρείται, σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς, γηπεδούχος,
β) την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α' αθλητικών
διοργανώσεων ή στιγµιότυπων αυτών, µε κάθε µέσο και για οποιονδήποτε
υλικό φορέα,
γ) τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση
β' µε µεταβίβαση της κυριότητας, µε εκµίσθωση ή µε δηµόσιο δανεισµό.
Οι ειδικά αναγνωρισµένες αθλητικές οµοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώµατα
όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών οµάδων.
2. Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωµατείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο
Τ.Α.Α. ή αθλητική οµοσπονδία για αγώνες εθνικών οµάδων και κυπέλλου
Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης, µε τηλεοπτικούς ή
ραδιοφωνικούς σταθµούς, αποκλειστικών ή µη αδειών εκµετάλλευσης των
δικαιωµάτων
που
αναφέρονται
στην
παρ.
1
του
παρόντος
άρθρου.
Απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των
δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν µε αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του σωµατείου, της Α.Α.Ε., του Τ.Α.Α. ή της
οµοσπονδίας. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
δεσµεύουν το, κατά τους οικείους κανονισµούς, φιλοξενούµενο σωµατείο,
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..
3. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια των σωµατείων, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και
οµοσπονδιών και χωρίς αµοιβή, η µετάδοση ή η αναµετάδοση στιγµιότυπων
αθλητικών διοργανώσεων προς το σκοπό της ενηµέρωσης από οποιονδήποτε
ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που λειτουργεί νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α') και του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275
Α'). Η µετάδοση ή η αναµετάδοση περιορίζεται για κάθε αγωνιστική ηµέρα
σε τρεις ανταποκρίσεις των τριών λεπτών η καθεµία επί του συνολικού
ηµερήσιου προγράµµατος, µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον µίας ώρας.
4.
Οι
γηπεδούχοι
(Α.Α.Ε.,
Τ.Α.Α.
ή
σωµατεία)
δικαιούνται
να
µεταβιβάζουν
µε
ειδική
έγγραφη
άδεια
στις
ενώσεις,
στους
επαγγελµατικούς συνδέσµους ή στις οµοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση
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µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1,
εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά περίπτωση το πρωτάθληµα. Η
διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4)
έτη. Αν µεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια, σε επαγγελµατικό σύνδεσµο ή
οµοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις
διαχείρισης των δικαιωµάτων µε διάρκεια µεγαλύτερη των τεσσάρων (4)
ετών.
5. Αν έχει συσταθεί στο σωµατείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, Τ.Α.Α., οι πράξεις διαχείρισης που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 4
του παρόντος ασκούνται από την επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του
Τ.Α.Α.. Σε κάθε άλλη περίπτωση ασκούνται από το ∆.Σ. του σωµατείου.
6. Η άδεια µετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων εθνικών οµάδων προτείνεται
από τις οικείες οµοσπονδίες κατά προτεραιότητα σε τηλεοπτικούς σταθµούς
πανελλήνιας εµβέλειας ελεύθερης λήψης. Αν η πρόταση της οικείας
οµοσπονδίας δεν γίνει αποδεκτή από κανένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή
τηλεοπτικό σταθµό πανελλήνιας εµβέλειας, ελεύθερης ή µη λήψης, η
Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε. υποχρεούται να µεταδώσει τον
αγώνα, καταβάλλοντας στην οµοσπονδία το σαράντα τοις εκατό (40%) των
Εσόδων της από τη µετάδοση των διαφηµιστικών µηνυµάτων που µεταδίδονται
κατά τη διάρκεια του αγώνα, των ηµιχρονίων, καθώς και των πέντε πρώτων
λεπτών της ώρας (5') που προηγούνται της έναρξης και ακολουθούν τη λήξη
του αγώνα.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
Πολιτισµού και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, µέσα στο πρώτο
δεκαπενθήµερο του Αυγούστου κάθε έτους, καταρτίζεται κατάλογος διεθνών,
εθνικών ή τοπικών αθλητικών εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την
ελληνική κοινωνία. Για τις εκδηλώσεις αυτές εξασφαλίζεται στο κοινό η
δυνατότητα παρακολούθησής τους από τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή µερικής
αναµετάδοσης.
8. Από τις αµοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 και
λαµβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωµατεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυµες
εταιρείες από την εκµετάλλευση των προαναφερόµενων δικαιωµάτων, η
Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) λαµβάνει ποσοστό οκτώ τοις
εκατό (8%). Από τις αντίστοιχες µε τις ανωτέρω αµοιβές που λαµβάνουν
αθλητικά σωµατεία καλαθοσφαίρισης ή καλαθοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή
τµήµατα
αµειβοµένων
καλαθοσφαιριστών,
η
"Ελληνική
Οµοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης" (Ε.Ο.Κ.) λαµβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).
9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 8,
ανατρέχει από 4.1.1999.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕ

ΤΜΗΜΑ

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΛΗΤΩΝ

'Η

ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

Άρθρο 85
Αθλητής µε αµοιβή - Επαγγελµατίας αθλητής
1. Αθλητής µε αµοιβή είναι εκείνος που συνδέεται µε αθλητικό σωµατείο
που διατηρεί Τ.Α.Α. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή
αθλητικών υπηρεσιών.
2. Επαγγελµατίας αθλητής είναι εκείνος που συνδέεται µε Α.Ε.Ε., µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.
3. Κατ' εξαίρεση, αθλητής µε αµοιβή ή επαγγελµατίας αθλητής ανάλογα,
είναι και εκείνος ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 94 του
παρόντος νόµου.
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4. Η πιο πάνω σύµβαση εργασίας αθλητή µε αµοιβή ή επαγγελµατία αθλητή
διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του νόµου
αυτού.
5. Για την εκπλήρωση των σκοπών των συνδικαλιστικών οργάνων των
αναφεροµένων στις παραγράφους Ι και 2 του παρόντος άρθρου αθλητών, κατά
κλάδο άθλησης, καθιερώνεται ως έσοδό τους, επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε
ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος που
ισχύουν για τις αθλητικές οµοσπονδίες.
Άρθρο 86
Τακτικές και έκτακτες παροχές στους αθλητές
1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και λοιπές παροχές οποιασδήποτε µορφής των
αθλητών µε αµοιβή ή των επαγγελµατιών αθλητών καθορίζονται ελεύθερα µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, µε το συµβόλαιο
που υπογράφεται µεταξύ αυτών και του αθλητικού σωµατείου ή της Α.Α.Ε..
2. Με τον κανονισµό του άρθρου 87 του παρόντος νόµου καθορίζονται τα
κατώτατα όρια των τακτικών µηνιαίων αποδοχών των προαναφεροµένων, τα
οποία σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα από τις
εκάστοτε µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
3. Τυχόν έκτακτες παροχές (πριµ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις καταβολής τους, καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της
Α.Α.Ε. ή της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισης του Τ.Α.Α., η οποία
λαµβάνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των
οικείων
πρωταθληµάτων
και
κοινοποιείται
υποχρεωτικά
στο
οικείο
Ελεγκτικό Συµβούλιο και στους αθλητές που ανήκουν στη δύναµή τους. H
παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης και για όσο χρόνο µετά την έναρξη του
πρωταθλήµατος διαρκεί αυτή, έχει συνέπέια την αφαίρεση των βαθµών µιας
νίκης για κάθε αγώνα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.. H απόφαση λαµβάνεται από
το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαµβάνεται ύστερα από έκθεση του
οικείου Ελεγκτικού Συµβουλίου.
4. ∆εν επιτρέπεται η χορήγηση επιπλέον έκτακτων παροχών µετά την έναρξη
του πρωταθλήµατος.
Κατ' εξαίρεση, οι πιο πάνω έκτακτες παροχές µπορεί να αναπροσαρµόζονται
στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της λήξης του πρώτου γύρου
του οικείου πρωταθλήµατος και της έναρξης του δεύτερου γύρου,
ακολουθουµένης της διαδικασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε
περίπτωση που, κατά παράβαση των ανωτέρω, καταβληθεί έκτακτη παροχή για
συγκεκριµένο
αγώνα,
η
παροχή
αυτή
Θεωρείται
νόµιµη,
εφόσον
αποδεικνύεται ότι προέρχεται από έσοδο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. νόµιµα
καταχωρηµένου στα βιβλία τους. Η παράβαση της διάταξης του προηγούµενου
εδαφίου έχει συνέπεια την επιβολή προστίµου διπλάσιου ύψους από το πόσο
που συνολικά καταβλήθηκε στους αθλητές, ακολουθουµένης της διαδικασίας
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
5. Τα χρηµατικά ποσά που συµφωνούνται µεταξύ σωµατείου που διατηρεί
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή, υπέρ του τελευταίου, κατά την υπογραφή του
συµβολαίου καταβάλλονται, εφόσον δεν υπάρχει ευνοϊκότερη για τον αθλητή
ρύθµιση, ως εξής: το ένα τρίτο (1/3) αµέσως µε την υπογραφή του
συµβολαίου και τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) σε ισόποσες ετήσιες δόσεις
την 30ή Μαρτίου κάθε έτους.
Άρθρο 87
Κανονισµός σχέσεων σωµατείων και αθλητών
1. Με κοινή συµφωνία του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, της
οικείας ολοµέλειας των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α. ή. κατά
περίπτωση, του oικείoυ επαγγελµατικού συνδέσµου των Α.Α.Ε. και του ∆.Σ.
του
οικείου
συνδικαλιστικού
οργάνου
των
αθλητών,
καταρτίζεται,
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κανονισµός που ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τις σχέσεις των αθλητών
µε αµοιβή ή επαγγελµατία αθλητή µε τα αθλητικά σωµατεία ή τις Α.Α.Ε..
Ειδικότερα στον κανονισµό πρέπει να ρυθµίζονται:
α) οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του αθλητή µε
αµοιβή ή του επαγγελµατία αθλητή,
β) ο τύπος του συναπτόµενοι µεταξύ αθλητή και αθλητικού σωµατείου ή
Α.Α.Ε. συµβολαίου, η διαδικασία σύναψής του, καθώς και οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης, διακοπής ;. υ λύσης του,
γ) τα κατώτερα όρια και οι κάθε είδους παροχές προς τους αθλητές και ο
τρόπος καταβολής τους (τακτικές, έκτακτες, επιδόµατα Χριστουγέννων και
Πάσχα, επίδοµα αδείας, ηµέρα εβδοµαδιαίας ανάπαυσης κ.λπ.),
δ) οι υποχρεώσεις των αθλητών απέναντι στα αθλητικά σωµατεία ή τις
Α.Α.Ε., καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους,
ε) οι συνέπειες που επέρχονται σε βάρος ερασιτέχνη αθλητή που
συµπληρώνει το δέκατο όγδοο (180) έτος της ηλικίας του και δεν
συµµορφώνεται στην υποχρέωση που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 90,
στ) ο χρόνος ισχύος του κανονισµού, ο οποίος δεν µπορεί να είναι
µικρότερος της τριετίας,
ζ) κάθε άλλο συναφές θέµα.
Ειδικότερα στην παροχή της ετήσιας άδειας πρέπει να υπάρχει κατά το
δυνατόν πρόβλεψη ότι αυτή θα είναι συνεχής.
2. Ο κανονισµός της προηγούµενης παραγράφου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού
τυχόν διαφωνίες µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών επιλύονται µε την
προαναφερόµενη απόφαση του Υπουργού. Η κανονιστική αρµοδιότητα του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των κατά
τα ανωτέρω διαφωνιών.
3. Οι διατάξεις του κανονισµού του παρόντος µπορεί να καταγγέλλονται
από τα συµβαλλόµενα µέρη µετά τη συµπλήρωση τριετίας από πω έναρξη
εφαρµογής τους. Η καταγγελία του κανονισµού γίνεται τρεις (3) µήνες
πριν από τη συµπλήρωση τριετίας. Μέσα σε δύο (2) µήνες από την
καταγγελία οποιουδήποτε συµβαλλοµένου, τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν
να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την κατάρτιση νέου κανονισµού. Αν
παρέλθει η προθεσµία αυτή χωρίς να έχουν υποβληθεί προτάσεις από όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, τότε τον κανονισµό καταρτίζει ο αρµόδιος για τον
αθλητισµό Υπουργός.
4. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η κατάρτιση, η έγκριση
και η δηµοσίευση του κανονισµού γίνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1999
και η ισχύς του αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2000-2001.
Αν παρέλθει η πιο πάνω ηµεροµηνία, χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να
καταρτίσουν τον κανονισµό, αυτός καταρτίζεται από τον αρµόδιο για τον
Αθλητισµό Υπουργό.
Άρθρο 88
Ειδικός κανονισµός
1. Με κοινή συµφωνία του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, της
οικείας ολοµέλειας των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α. ή, κατά
περίπτωση, του oικείoυ επαγγελµατικού συνδέσµου των Α.Α.Ε. και του ∆.Σ.
του
οικείου
συνδικαλιστικού
οργάνου
των
αθλητών
καταρτίζεται
κανονισµός, µε τον οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και ο αριθµός κατά
κατηγορία των αθλητών που έχει δικαίωµα να διατηρεί κάθε Τ.Α.Α. ή
Α.Α.Ε., οι όροι των εγγραφών και µεταγραφών ή αποδεσµεύσεών τους, ο
χρόνος διενέργειάς τους, η διαδικασία και τα αρµόδια για την έγκρισή
τους όργανα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
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2. Ο κανονισµός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε απόφαση
του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού.
Τυχόν διαφωνίες µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών επιλύονται µε την
προαναφερόµενη
υπουργική
απόφαση.
Η
κανονιστική
αρµοδιότητα
του
Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των κατά τα ανωτέρω διαφωνιών.
3. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η κατάρτιση, η έγκριση
και η δηµοσίευση του κανονισµού κρίνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1999
και η ισχύς του αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2000-2001.
4. Ειδικά για θέµατα που αφορούν το ποδόσφαιρο, στην Ελληνική
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) συνιστάται µε απόφαση του ∆.Σ. αυτής,
µε θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, πενταµελές όργανο, συγκροτούµενο από
έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο., έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού
Συνδέσµου Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.), έναν (1)
εκπρόσωπο
του
Πανελληνίου
Συνδέσµου
Αµειβοµένων
Ποδοσφαιριστών
(Π.Σ.Α.Π.), καθώς και δύο (2) δικαστές µε βαθµό εφέτη της πολιτικής και
της ποινικής δικαιοσύνης. Το όργανο αυτό θα έχει ως έργο του την
επίλυση των διαφωνιών που τυχόν θα ανακύπτουν µεταξύ των ενδιαφερόµενων
µερών κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των κανονισµών του άρθρου 87 και
του παρόντος του νόµου αυτού. Ως πρόεδρος του οργάνου ορίζεται ο
αρχαιότερος από τους δύο (2) δικαστές. Οι δύο (2) δικαστές ορίζονται µε
απόφαση του τριµελούς συµβουλίου διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα
από αίτηση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.. Τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν το
όργανο αυτό (λειτουργία, αποζηµίωση των µελών και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια) καθορίζονται µε την ίδια ή άλλη απόφαση του ∆.Σ. της
Ε.Π.Ο..
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για
θέµατα που αφορούν την καλαθοσφαίριση, η δε συγκρότηση του αρµόδιου
πενταµελούς οργάνου γίνεται από την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
(Ε.Ο.Κ.), τον Ελληνικό Σύνδεσµο Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών
(Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών
(Π.Σ.Α.Κ.) και δύο (2) δικαστές.
Άρθρο 89
Ασφάλιση αθλητών µε αµοιβή
1. Οι αθλητές µε αµοιβή, καθώς και οι επαγγελµατίες αθλητές, υπάγονται
στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).
Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τις τακτικές µηνιαίες
αποδοχές των αθλητών.
Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης εκδίδεται κοινή απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του αρµόδιου για τον
Αθλητισµό Υπουργού η οποία προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της.
2. Οι αθλητές, µέλη συνδικαλιστικών ενώσεών τους µπορούν να συνιστούν
αλληλοβοηθητικά ταµεία, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.),
σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες για τα αλληλοβοηθητικά
ταµεία διατάξεις.
Άρθρο 90
Χρονική διάρκεια του συµβολαίου
1.
Οι
αθλητές
διακρίνονται
σε
ερασιτέχνες,
αµειβόµενους
ή
επαγγελµατίες. Αθλητής κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δεν επιτρέπεται να
συνάπτει σύµβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών µε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..
2. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου αθλητή µε αµοιβή ή επαγγελµατία
αθλητή δεν επιτρέπεται, µε ποινή ακυρότητας, να είναι µικρότερη από έξι
(6) µήνες και µεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση η λήξη
της χρονικής διάρκειας του συµβολαίου πρέπει να συµπίπτει µε την
τελευταία, πριν από την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου, ηµέρα.
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3. Αν η χρονική διάρκεια του αρχικού συµβολαίου είναι µικρότερη από
πέντε (5) χρόνια, µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων
δικαίωµα µονοµερούς ανανέωσης του συµβολαίου από την Α.Α.Ε. ή το
Τ.Α.Α., για το µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας χρόνο. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά και οι οικονοµικοί όροι
της ανανέωσης.
4. Οποιαδήποτε συµφωνία αθλητή µε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. είτε για υποχρέωση
παροχής ανταλλάγµατος εκ µέρους του αθλητή µε τη λήξη του συµβολαίου
είτε για πρόβλεψη διαδικασίας προσφοράς και αντιπροσφοράς µε τη λήξη
του συµβολαίου είναι άκυρη.
5. Ερασιτέχνης αθλητής που συµπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της
ηλικίας του έχει υποχρέωση για υπογραφή συµβολαίου µε την Α.Α.Ε. ή το
Τ.Α.Α. του σωµατείου στο οποίο ανήκει αυτός, εφόσον η Α.Α.Ε. ή το
Τ.Α.Α. το επιθυµούν. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου αυτού εκτείνεται
από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια και καθορίζεται αποκλειστικά και για
µία µόνο φορά, από την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. και σε καµία περίπτωση δεν
δεσµεύει αθλητή που έχει υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της
ηλικίας του. Επιτρέπεται συµφωνία των συµβαλλοµένων κατά την υπογραφή
του συµβολαίου για διάρκεια αυτού µεγαλύτερη των τριών (3) ετών, αλλά
το πολύ µέχρι τα πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση που ο ερασιτέχνης αθλητής
δεν συµµορφωθεί προς την ανωτέρω υποχρέωση του για παραµονή του στην
Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια ως αµειβόµενου ή
επαγγελµατία, εφαρµόζονται σε βάρος του οι συνέπειες που προβλέπονται
στον κανονισµό που καταρτίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 87.
6. Σε περίπτωση που ο ερασιτέχνης αθλητής συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18ο) έτος της ηλικίας του, αν η Α.Α. Ε. ή το Τ.Α.Α. του σωµατείου στο
οποίο αυτός ανήκει δεν επιθυµεί να τον εντάξει στη δύναµή του ως
επαγγελµατία ή αµειβόµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου, τότε αυτός καθίσταται ελεύθερος να εγγραφεί σε Α.Α.Ε. ή
Τ.Α.Α..
7. Αθλητής που ανήκει σε Α.Α.Ε. ή σε σωµατείο που διατηρεί Τ.Α.Α. και
µεταγράφεται σε οµάδα του εξωτερικού, υπογράφοντας σύµβαση παροχής
αθλητικών υπηρεσιών, χωρίς τη συναίνεση της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. από τα
οποία προέρχεται, πριν από τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου)
έτους της ηλικίας του ή πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της
δέσµευσής του σε αυτό, αν είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν µπορεί
να µεταγραφεί σε άλλο σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στην Ελλάδα, αλλά
εντάσσεται στην Α.Α.Ε. ή στο Τ.Α.Α. που ανήκε, είναι δε υποχρεωµένος,
έστω και αν έχει ηλικία µεγαλύτερη του εικοστού πρώτου (21ου) έτους, να
εκπληρώσει προς αυτά τις υποχρεώσεις που είχε κατά το χρόνο που
µεταγράφηκε στην οµάδα του εξωτερικού.
Ειδικά για το ποδόσφαιρο, οι σχέσεις µεταξύ των Π.Α.Ε. που διατηρούν
Τµήµατα Εκπαιδευοµένων Ποδοσφαιριστών (Αθλητικές Ακαδηµίες) και των
Εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών τους καθορίζονται ως ακολούθως:
α)
Οι
εκπαιδευόµενοι
ποδοσφαιριστές
καθ'
όλη
τη
διάρκεια
της
εκπαίδευσής τους δεν µπορούν να εγγραφούν ή να µεταγραφούν ως
επαγγελµατίες ή αµειβόµενοι ή ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές σε οποιοδήποτε
σωµατείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, χωρίς τη συγκατάθεση της Π.Α.Ε.
στην οποία ανήκουν. Στην Ε.Π.Ο. δεν επιτρέπεται να εγκρίνει τέτοιες
εγγραφές ή µεταγραφές ούτε να εκδίδει το τυχόν απαιτούµενο διεθνές
πιστοποιητικό (µπλε κάρτα).
β) Οι ως άνω ποδοσφαιριστές µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
τους έχουν υποχρέωση για υπογραφή ειδικού συµβολαίου πενταετούς
διάρκειας, εφόσον η Π.Α.Ε. το επιθυµεί. ∆ιαφορετικά καθίστανται
ελεύθεροι. Τα δύο πρώτο έτη του πενταετούς συµβολαίου αποτελούν περίοδο
δοκιµαστικής υπηρεσίας. Με τη λήξη της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας η
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Π.Α.Ε. δικαιούται να λύσει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν το σχετικό
συµβόλαιο, οπότε ο ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος.
γ) Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές παροχές οποιοσδήποτε µορφής των
ως άνω ποδοσφαιριστών καθορίζονται από την Π.Α.Ε., το ύψος όµως των
τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των
κατώτατων ορίων που καθορίζονται από τον ειδικό κανονισµό του άρθρου 87
του νόµου αυτού.
8. Οι αθλητές του σωµατείου που ιδρύει Τ.Α.Α. έχουν υποχρέωση υπογραφής
συµβολαίου µε το Τ.Α.Α., χρονικής διάρκειας που καθορίζεται µε τον
κανονισµό που καταρτίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 87.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον
Αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας,
του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και των οικείων συνδικαλιστικών
οργάνων επαγγελµατιών αθλητών και προπονητών ανάλογα, καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλµατος των προσώπων που
διαµεσολαβούν στην κατάρτιση των συµβολαίων µεταξύ επαγγελµατιών
αθλητών ή αθλητών µε αµοιβή ή προπονητών και των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. κατά
περίπτωση.
Άρθρο 91
Απαγόρευση πρόωρων διαπραγµατεύσεων
1. Εκτός της µεταγραφικής περιόδου τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. δεν έχουν
δικαίωµα να διαπραγµατεύονται άµεσα ή έµµεσα µε αθλητή που ανήκει σε
άλλο Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. µε σκοπό τη µεταγραφή του, εκτός αν οι κανονισµοί
των διεθνών οµοσπονδιών του οικείου αθλήµατος προβλέπουν διαφορετικά.
2. Οι παραβάτες τιµωρούνται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες για τη δυσφήµιση του αθλήµατος διατάξεις, καθώς και µε
στέρηση του δικαιώµατος να αποκτήσουν τον κατά την προηγούµενη
παράγραφο αθλητή για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.
Άρθρο 92
Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συµφωνητικών µεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και
αθλητή
Οποιαδήποτε γραπτή συµφωνία, µεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή, η οποία
συνάπτεται πριν από τη µεταγραφική περίοδο, για παροχή από αυτόν
υπηρεσιών, είναι άκυρη, ακόµη και αν πρόκειται για ανανέωση συµβολαίου
αθλητή που ανήκει στη δύναµη του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε..
Άρθρο 93
Απαγόρευση µεταγραφών
Τα σωµατεία που διατηρούν Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. που δεν έχουν εκπληρώσει
τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, δεν έχουν
δικαίωµα να αποκτούν αθλητές κατά τη διάρκεια της µεταγραφικής
περιόδου. Η εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, που πρέπει να
κατατίθεται στο Ελεγκτικό Συµβούλιο πριν από την υπογραφή του σχετικού
συµβολαίου.
Η
παράβαση
της
διάταξης
του
προηγούµενου
εδαφίου
συνεπάγεται την αντικανονικότητα της συµµετοχής του αθλητή στους αγώνες
και η µεταγραφή είναι αυτοδικαίως άκυρη. ∆εν αποκλείεται στην περίπτωση
αυτή η αποζηµίωση του αθλητή που δεν µεταγράφεται κανονικά για κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία του. Η αντικανονικότητα της συµµετοχής αθλητή
σε αγώνα εξετάζεται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από
υποβολή
σχετικής
έκθεσης
του
επαγγελµατικού
συνδέσµου
ή,
κατά
περίπτωση, της ολοµέλειας των Τ.Α.Α..
Άρθρο 94
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∆ιαδικασία λύσης συµβολαίου σε περίπτωση υποβιβασµού οµάδας
1. Σε περίπτωση υποβιβασµού οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σε ερασιτεχνική
κατηγορία πρωταθλήµατος, η σύµβαση µε τον αθλητή λύεται, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, αζηµίως και για τα δύο
µέρη
2. Σε περίπτωση που το συµβόλαιο του αθλητή µε την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α.
που υποβιβάζεται δεν έχει λήξει, το ιδρυτικό σωµατείο επιτρέπεται να
διατηρήσει τον αθλητή στη δύναµη του είτε µέχρι τη λήξη του συµβολαίου,
αν αυτό λήγει µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την επικύρωση
της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος είτε µέχρι ένα (Ι) έτος από την
παραπάνω επικύρωση, αν η διάρκεια του συµβολαίου υπερβαίνει το ένα (1)
έτος, από αυτήν. Εφόσον το σωµατείο διατηρήσει τον αθλητή στη δύναµή
του, για τις σχέσεις του αθλητή µε το σωµατείο εφαρµόζονται οι
διατάξεις του κεφαλαίου αυτού.
Άρθρο 95
Επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών
1. Στις επαγγελµατικές ενώσεις ή στις ολοµέλειες τµηµάτων αµειβοµένων
αθλητών του οικείου κλάδου άθλησης συγκροτούνται, µε διετή θητεία, µε
απόφαση
του
διοικητικού
τους
συµβουλίου,
πρωτοβάθµιες
επιτροπές
επίλυσης οικονοµικών διαφορών, που ανακύπτουν µεταξύ των επαγγελµατιών
αθλητών ή των αθλητών µε αµοιβή ή των προπονητών και των Α.Α.Ε. ή των
σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α..
2. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από πέντε (5) µέλη, ως ακολούθως.
α) από ένα (1) µέλος του διοικητικού συµβουλίου του οικείου
επαγγελµατικού συνδέσµου ή της οικείας ολοµέλειας των τµηµάτων
αµειβοµένων αθλητών, κατά προτίµηση voµικό, ως πρόεδρο,
β) από τρεις (3) δικηγόρους, τουλάχιστον παρ' εφέταις, µε έναν (1)
αναπληρωτή, κοινής αποδοχής των ενδιαφερόµενων µερών,
γ) από ένα (1) δικηγόρο, τουλάχιστον παρ' εφέταις, µε έναν (1)
αναπληρωτή, που ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου
του επαγγελµατικού συνδέσµου των αθλητών ή των προπονητών κατά
περίπτωση.
Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν συµφωνήσουν στην επιλογή
ενός ή περισσοτέρων από τους δικηγόρους της περίπτωσης β', µπορεί
οποιοσδήποτε από τους φορείς αυτούς να ζητήσει από το ∆ικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών (∆.Σ.Α.) τον ορισµό του δικηγόρου ή των δικηγόρων για τη
συµπλήρωση της επιτροπής.
3. Στις οµοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης συγκροτούνται, µε διετή
θητεία, µε απόφαση του διοικητικού τους συµβουλίου, δευτεροβάθµιες
επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών, που έχουν ως έργο τη σε
δεύτερο βαθµό κρίση των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων επιτροπών επίλυσης
οικονοµικών διαφορών του οικείου κλάδου άθλησης, καθώς και την επίλυση
άλλων θεµάτων που ανατίθενται σε αυτές µε αποφάσεις του ∆.Σ. της
οικείας οµοσπονδίας.
4. Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές αποτελούνται από πέντε (5) µέλη, ως
ακολούθως:
α) από δύο (2) προέδρους εφετών ή εφέτες της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης µε έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται µε τη διαδικασία της
παρ. 3 του άρθρου 119 του παρόντος νόµου. Πρόεδρος της επιτροπής
ορίζεται ο αρχαιότερος των δικαστών,
β) από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µε έναν
(1) αναπληρωτή, που ορίζονται από το ∆.Σ. αυτής,
γ) από έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου των
αθλητών ή των προπονητών κατά περίπτωση, µε έναν (1) αναπληρωτή, που
ορίζονται από το ∆.Σ. αυτών,
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δ) από ένα (1) δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, µε έναν (1) αναπληρωτή κοινής
αποδοχής των κατά περίπτωση ενδιαφερόµενων µέρων.
5. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων επιτροπών δεν είναι προσωρινά
εκτελεστές, η έφεση δε κατά αυτών ασκείται ενώπιον των οικείων
δευτεροβάθµιων επιτροπών µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης.
6. Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών εκδίδονται υποχρεωτικά µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης.
7. Οι δικηγόροι που ορίζονται ως µέλη των πιο πάνω επιτροπών πρέπει:
α) Να έχουν ειδική εµπειρία και γνώση στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο.
β) Να µην είναι µέτοχοι ή µέλη ∆.Σ. αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή
διευθύνοντες σύµβουλοι αυτής ή µέλη αθλητικών σωµατείων που διατηρούν
τµήµατα αµειβοµένων αθλητών.
γ) Να µην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυµα από τα αναφερόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.
8. Ο κάθε δικηγόρος, προκειµένου να ορισθεί ως µέλος των πιο πάνω
επιτροπών, οφείλει, µε ποινή ακυρότητας του διορισµού του, να υποβάλει
στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο ή στην ολοµέλεια των τµηµάτων
αµειβοµένων αθλητών ή στην οµοσπονδία:
α) Βιογραφικό σηµείωµα, από το οποίο να αποδεικνύεται η ειδική εµπειρία
και γνώση του στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα αναφερόµενα στις
περιπτώσεις β' και γ' της προηγούµενης παραγράφου κωλύµατα.
9.
Επιτρέπονται
προσφυγές
στα
πολιτικά
δικαστήρια,
όσον
αφορά
οικονοµικές διαφορές µεταξύ επαγγελµατιών αθλητών ή αθλητών µε αµοιβή ή
προπονητών και Α.Α.Ε. ή σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α., µόνο µετά την
περαίωση των διαδικασιών ενώπιον των παραπάνω επιτροπών. Αγωγή που
ασκείται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων πριν από την εξάντληση της
παραπάνω διαδικασίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Στα µέλη των πιο πάνω επιτροπών, στους αναπληρωτές τους, καθώς και
στους γραµµατείς καταβάλλεται ειδική µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται από το ∆.Σ. της οικείας επαγγελµατικής ένωσης ή της
ολοµέλειας των Τ.Α.Α. για την πρωτοβάθµια επιτροπή και της οικείας
οµοσπονδίας για τη δευτεροβάθµια επιτροπή, τον προϋπολογισµό των οποίων
βαρύνει αντίστοιχα η σχετική δαπάνη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
Άρθρο 96
Σύσταση
1. Σε όσες αθλητικές οµοσπονδίες διεξάγεται επαγγελµατικό πρωτάθληµα µε
τη συµµετοχή Α.Α.Ε., µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από εισηγήσεις της
ολοµέλειας
Α.Α.Ε.
και
της
αθλητικής
οµοσπονδίας,
συνιστώνται
επαγγελµατικοί
σύνδεσµοι,
µε
µέλη
αποκλειστικά
τις
Α.Ε.Ε.
που
συµµετέχουν
στο
πρωτάθληµα
αυτό.
Με
όµοιο
προεδρικό
διάταγµα
ρυθµίζονται τα κάθε είδους οργανωτικά και λειτουργικά θέµατα των
συνδέσµων.
2. Οι σύνδεσµοι της προηγούµενης παραγράφου έχουν νοµική προσωπικότητα
και απολαµβάνουν διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας, ως προς
την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία, σε σχέση µε την οικεία
αθλητική οµοσπονδία, της οποίας αποτελούν µέλη.
3. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. κάθε επαγγελµατικού συνδέσµου εκπροσωπεί το
σύνδεσµο στο ∆.Σ. της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, καταλαµβάνοντας
αυτοδικαίως τη θέση του πρώτου (Α') αντιπροέδρου.
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4. Τα καταστατικά και οι κανονισµοί των επαγγελµατικών συνδέσµων
ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση αυτών και υπόκεινται σε έλεγχο
νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, ύστερα από γνώµη
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 27.
5. Στην αρµοδιότητα των επαγγελµατικών συνδέσµων ανήκει:
α) η διοίκηση και η διαχείριση του οικείου επαγγελµατικού πρωταθλήµατος
µέσα στο πλαίσιο των νόµων του κράτους, του καταστατικού, των
κανονισµών, των αποφάσεων και των σκοπών της αντίστοιχης αθλητικής
οµοσπονδίας και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της
οµοσπονδίας,
β) η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων που τους ανατίθενται από την
αντίστοιχη αθλητική οµοσπονδία και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος
ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην
αρµοδιότητα άλλου οργάνου,
γ) η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων,
δ) κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται σε αυτούς από τις οικείες αθλητικές
οµοσπονδίες ή από ειδικές διατάξεις κανονιστικών γενικά πράξεων.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 83 εφαρµόζονται και για τα µέλη των ∆.Σ. των
επαγγελµατικών συνδέσµων.
Άρθρο 97
Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών
1. Η "Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών" (Ε.Π.Α.Ε.), νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε µε το ν. 879/1979 (ΦΕΚ 56 Α')
µε έδρα την Αθήνα και λειτούργησε ακολούθως, κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α'), µε τις διατάξεις του
άρθρου 78 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, µετονοµάζεται και έχει την
εξής επωνυµία "Ελληνικός Σύνδεσµος ανώνυµων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών"
(Ε.Σ.Α.Π.Ε.), διεπόµενη οπό τις πιο πάνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και του νόµου αυτού.
2. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι τακτικό µέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).
3. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε., ως τακτικό µέλος της Ε.Π.Ο., έχει τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που έχουν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωµατείων, µέλη της
Ε.Π.Ο..
Άρθρο 98
Σκοποί του Ε.Σ.Α.Π.Ε.
1. Σκοποί του Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι:
α) η διοίκηση και η διαχείριση του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου µέσα στο
πλαίσιο των νόµων του κράτους, του καταστατικού, των κανονισµών, των
αποφάσεων και των σκοπών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.),
β) η οργάνωση και η διεξαγωγή των επαγγελµατικών ποδοσφαιρικών
πρωταθληµάτων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, τους σκοπούς και τις
αποφάσεις της Ε.Π.Ο., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το
καταστατικό της, καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύπτει
από τη διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθληµάτων αυτών και δεν υπάγεται
στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου,
γ) η εκπροσώπηση των Π.Α.Ε. στις σχέσεις τους µε την Ε.Π.Ο. ή τρίτους,
η αντιµετώπιση ασφαλιστικής φύσης ζητηµάτων, η συµµετοχή στον καθορισµό
των
γενικών
όρων
της
σύµβασης
παροχής
υπηρεσιών
επαγγελµατία
ποδοσφαιριστή προς Π.Α.Ε., µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ε.Π.Ο.
για την τήρηση του µητρώου επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και την έκδοση
του δελτίου αναγνώρισής τους,
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δ) η διαχείριση δικαιωµάτων διαφηµιστικής εκµετάλλευσης και προβολής
δραστηριοτήτων του που εντάσσονται στην εκπλήρωση των σκοπών του και η
προστασία και η προαγωγή κάθε συλλογικού συµφέροντος των µελών του µε
κάθε νόµιµο τρόπο µε την, ύστερα από εντολή των Π.Α.Ε., εκπροσώπηση
τους στη σύναψη συµφωνιών για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις αγώνων ή
στιγµιότυπων τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρoυ 84,
ε) η αντιµετώπιση κάθε άλλου ζητήµατος αναγκαίου για την προαγωγή και
την ανάπτυξη του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου της Χώρας.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 2, οι κανονισµοί
που καταρτίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Σ.Α.Π.Ε.
ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των µελών του και υπόκεινται σε
έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, ύστερα
από γνώµη του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 27.
Άρθρο 99
Μέλη του Ε.Σ.Α.Π.Ε.
1. Μέλη του Ε.Σ.Α.Π.Ε. καθίστανται οι Π.Α.Ε. που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στα επαγγελµατικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήµατα.
2. Τα µέλη του Ε.Σ.Α.Π.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα:
α) τακτικά µέλη είναι οι Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα της Α'
και Β' εθνικής κατηγορίας,
β) πάρεδρα µέλη είναι οι Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα της Γ'
εθνικής κατηγορίας.
Σε
περίπτωση
αναδιοργάνωσης
των
επαγγελµατικών
ποδοσφαιρικών
πρωταθληµάτων, η τυχόν διάκριση και ο καθορισµός σε τακτικά και πάρεδρα
µέλη γίνεται µε τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό του Ε.Σ.Α.Π.Ε..
3. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρεται ο όρος "µέλη του
Ε.Σ.Α.Π.Ε." νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα µέλη.
4. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής µέλους του
Ε.Σ.Α.Π.Ε., καθώς και τα απαιτούµενα για την εγγραφή δικαιολογητικά,
καθορίζονται µε κανονισµό, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 98.
5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του µέλους του Ε.Σ.Α.Π.Ε. οι Π.Α.Ε. που
υποβιβάζονται
από
την
κατώτερη
κατηγoρία
του
επαγγελµατικού
πρωταθλήµατος σε κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για
οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα πρωταθλήµατα
αρµοδιότητας του Ε.Σ.Α.Π.Ε..
Άρθρο 100
Πόροι του Ε.Σ.Α.Π.Ε.
Πόροι του Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι:
α) οι πρόσοδοι από την περιουσία του,
β) οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες προς
αυτόν,
γ) τα ποσά από τα χρηµατικά πρόστιµα και τα παράβολα συµµετοχής των
Π.Α.Ε. στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτόν,
δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτόν,
καθοριζόµενο µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου,
ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών οµάδων
που συγκροτεί ο σύνδεσµος,
στ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) από τις εισπράξεις, λόγω αναµετάδοσης
από την τηλεόραση οποιουδήποτε αγώνα της αρµοδιότητας του,
ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για
την εκπλήρωση των σκοπών του ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 101
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Όργανα του Ε.Σ.Α.Π.Ε. - Εξουσιοδοτήσεις
1. Όργανα του Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι η γενική συνέλευση, το διοικητικό
συµβούλιο και όσα προβλέπονται από το καταστατικό του.
2. Με ειδικό κανονισµό που ψηφίζει η Γ.Σ. του Ε.Σ.Α.Π.Ε. καθορίζονται:
α) η οργανωτική διάρθρωση, η οικονοµική διαχείριση και ο τρόπος
λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Π.Ε.,
β) οι όροι που διέπουν την πρόσληψη και κατάσταση του κάθε είδους
προσωπικού του Ε.Σ.Α.Π.Ε., καθώς και οι αποδοχές και οι αποζηµιώσεις
του,
γ) ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Σ.Α.Π.Ε.,
δ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Σ.Α.Π.Ε.
και των οργάνων του.
Ο ανωτέρω κανονισµός υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο
για τον Αθλητισµό Υπουργό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 27.
3. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. και µε τέσσερα (4)
ακόµη µέλη, που εκλέγει η Γ.Σ. του. Η Ε.Π.Ο. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. του
Ε.Σ.Α.Π.Ε. µε ένα (1) µέλος του ∆.Σ. αυτής.
Άρθρο 102
Ποσοστά από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ υποχρεώσεις Ε.Σ.Α.Π.Ε. και Π.Α.Ε.
1. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. και οι Π.Α.Ε. επιχορηγούνται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος µε συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) από τα ακαθάριστα
έσοδα του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, αφαιρουµένων των δικαιωµάτων των
πρακτόρων. Το ποσοστό αυτό κατανέµεται ως εξής:
α) 0,5% στον Ε.Σ.Α.Π.Ε.
β) 3% στις Π.Α.Ε. της Α' εθνικής κατηγορίας
γ) 2% στις Π.Α.Ε. της Β' εθνικής κατηγορίας
δ) 2,5% στις Π.Α.Ε. της Γ' εθνικής κατηγορίας.
Κάθε Π.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας επιχορηγείται µε το ίδιο ποσό. Το ποσό
της
επιχορήγησης
καταβάλλεται
από
τον
Ο.Π.Α.Π.
απευθείας
στον
Ε.Σ.Α.Π.Ε. και σε καθεµία Π.Α.Ε.. Με απόφαση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Α.Π.Ε., το ποσοστό της
επιχορήγησης οκτώ τοις εκατό (8%) επανακαθορίζεται, αν αναδιαρθρωθούν
τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα.
2. Η διαδικασία απόδοσης στον Ε.Σ.Α.Π.Ε. και σε καθεµία Π.Α.Ε., του
κατά την προηγούµενη παράγραφο προσδιοριζόµενου ποσού, καθώς και οι
ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που
δηµοσιεύεται
στην
Εφηµερίδα
της
Κυβερνήσεως.
Με
όµοια
απόφαση
προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής ή µερικής περικοπής του ποσού που
αναλογεί στον Ε.Σ.Α.Π.Ε. ή σε Π.Α.Ε. όταν παραβαίνουν τις διατάξεις της
αθλητικής νοµοθεσίας ή παρουσιάζουν διαχειριστικές ανωµαλίες ή µε
πράξεις ή παραλείψεις τους δυσφηµούν το ποδόσφαιρο και καθορίζεται ο
τρόπος διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από τη διακοπή ή περικοπή.
Η παροχή της επιχορήγησης διακόπτεται υποχρεωτικά στις πιο κάτω
περιπτώσεις:
α) Αν η Π.Α.Ε. παρέλειψε να δηµοσιεύσει εµπρόθεσµα τις ετήσιες
οικονοµικές της καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43β
παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, και να τις υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
β) Αν η Π.Α.Ε. παρέλειψε να υποβάλει εµπρόθεσµα στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης την απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων
της για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών της καταστάσεων.
γ) Αν δεν έχει νόµιµη διοίκηση.
3. Η κατά την παρ. 1 επιχορήγηση ισχύει µόνο για τις περιπτώσεις στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται στα δελτία ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αγώνες µεταξύ
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Π.Α.Ε., που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα του ελληνικού επαγγελµατικού
ποδοσφαίρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται ως
έσοδο στη Γ.Γ.Α. και µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού
διατίθεται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.
4. Από την έναρξη των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου Α' και
Β'
εθνικής
κατηγορίας
της
περιόδου
1999-2000,
όλοι
οι
αγώνες
διεξάγονται την ίδια ηµέρα της εβδοµάδας, πλην δύο, οι οποίοι µπορεί να
διεξάγονται διαφορετική ηµέρα.
5. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. και κάθε Π.Α.Ε. υποχρεούνται να διαθέτουν το πρόγραµµα
αγώνων
των
πρωταθληµάτων
επαγγελµατικού
ποδοσφαίρου
όλων
των
κατηγοριών, προκειµένου ο Ο.Π.Α.Π. να τους συµπεριλαµβάνει στα δελτία
ΠΡΟΠΟ ή ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ή στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης.
6. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ο.Π.Α.Π. το
πρόγραµµα αγώνων των πρωταθληµάτων επαγγελµατικού ποδοσφαίρου όλων των
κατηγοριών, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από την κλήρωση των
αγώνων κάθε κατηγορίας, προκειµένου ο Ο.Π.Α.Π. να προβαίνει έγκαιρα στο
σχεδιασµό και την κατάρτιση των δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και των
δελτίων στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης.
7. Ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ο.Π.Α.Π. κάθε
αλλαγή του προγράµµατος αγώνων των πρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών
του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από
την καθορισµένη ηµεροµηνία τέλεσής τους, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται
για λόγους δηµόσιας τάξης ή για την εξυπηρέτηση των διεθνών υποχρεώσεων
των οµάδων.
8. Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης έκτακτων δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
ή δελτίων στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης, ο Ε.Σ.Α.Π.Ε.
υποχρεούται να προγραµµατίζει και ηµέρα Τετάρτη τη διεξαγωγή των αγώνων
του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος της Γ' εθνικής κατηγορίας και, σε
περίπτωση
αναδιάρθρωσης,
της
κατώτερης
κατηγορίας
επαγγελµατικού
πρωταθλήµατος. Επίσης υποχρεούται να καθορίζει το χρονικό διάστηµα
διεξαγωγής του παραπάνω πρωταθλήµατος µέχρι το τελευταίο δεκαήµερο του
Ιουνίου.
9. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου
αυτού συνεπάγεται την περικοπή του ποσού µε το οποίο επιχορηγείται ο
Ε.Σ.Α.Π.Ε. και η κάθε Π.Α.Ε. για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Με
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού επιβάλλεται στον
Ε.Σ.Α.Π.Ε. και πρόστιµο πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) έως εκατόν
πενήντα εκατοµµυρίων (150.000.000) δραχµών για κάθε παράβαση των
παραπάνω υποχρεώσεων.
10. Όταν ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. ή οι Π.Α.Ε. παραβαίνουν τις διατάξεις των
παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, ο Γενικός Γραµµατέας
Αθλητισµού,
µε
απόφασή
του,
µπορεί
να
απαγορεύσει
την
τέλεση
ποδοσφαιρικών αγώνων των επαγγελµατικών κατηγοριών σε εθνικά, δηµοτικά
ή κοινοτικά στάδια. Η, παρά την απαγόρευση, παραχώρηση των πιο πάνω
σταδίων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα για τα µέλη της διοίκησής τους.
11. Η διάθεση του προγράµµατος αγώνων εκ µέρους του Ε.Σ.Α.Π.Ε. και
καθεµιάς Π.Α.Ε. ξεχωριστά δεν θεµελιώνει αξίωση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. ή των
Π.Α.Ε. για αµοιβή ή αποζηµίωση οποιασδήποτε φύσης.
Άρθρο 103
Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών
1.
Ο
"Ελληνικός
Σύνδεσµος
Ανωνύµων
Καλαθοσφαιρικών
Εταιρειών"
(Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), όπως µετονοµάσθηκε µε το π.δ. 207/1997 (ΦΕΚ 163 Α') η
"Ένωση Σωµατείων Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών" (Ε.Σ.Α.Κ), που είχε
ιδρυθεί µε το ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α'), είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα.
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2. Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι τακτικό µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.).
3. Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ως τακτικό µέλος της Ε.Ο.Κ., έχει τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που έχουν τα τακτικά µέλη της Ε.Ο.Κ..
Άρθρο 104
Σκοποί του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
1. Σκοποί του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι:
α) η διοίκηση και η διαχείριση της επαγγελµατικής καλαθοσφαίρισης µέσα
στο πλαίσιο των νόµων του κράτους, του καταστατικού, των κανονισµών,
των αποφάσεων και των σκοπών της Ε.Ο.Κ.,
β) η οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήµατος καλαθοσφαίρισης της Α1
κατηγορίας, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις
της Ε.Ο.Κ., καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύπτει από τη
διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήµατος αυτού και δεν υπάγεται στην
αρµοδιότητα άλλου oργάvoυ,
γ) η εκπροσώπηση των Κ.Α.Ε. και των Τ.Α.Κ. στις σχέσεις τους µε την
Ε.Ο.Κ. ή τρίτους, η αντιµετώπιση των ασφαλιστικής φύσεως ζητηµάτων, η
συµµετοχή στον καθορισµό των γενικών όρων της σύµβασης παροχής
υπηρεσιών επαγγελµατία ή µε αµοιβή καλαθοσφαιριστή προς Κ.Α.Ε. ή
Τ.Α.Κ., µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ε.Ο.Κ. για την τήρηση του
µητρώου επαγγελµατιών καλαθοσφαιριστών και την έκδοση του δελτίου
αναγνώρισής τους,
δ) η διαχείριση δικαιωµάτων διαφηµιστικής εκµετάλλευσης και προβολής
δραστηριοτήτων του, που εντάσσονται στην εκπλήρωση των σκοπών του και η
προστασία και η προαγωγή κάθε συλλογικού συµφέροντος των µελών του µε
κάθε νόµιµο τρόπο µε την, ύστερα από εντολή των Κ.Α.Ε. ή των Τ.Α.Κ.,
εκπροσώπησή τους στη σύναψη συµφωνιών για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις
αγώνων ή στιγµιότυπων τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
84 του παρόντος νόµου,
ε) η αντιµετώπιση κάθε άλλου ζητήµατος αναγκαίου για την προαγωγή και
την ανάπτυξη της επαγγελµατικής καλαθοσφαίρισης της Χώρας.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 3, οι κανονισµοί
που καταρτίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των µελών του και υπόκεινται σε
έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, ύστερα
από γνώµη του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 27.
Άρθρο 105
Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
1. Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. καθίστανται οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στα καλαθοσφαιρικά πρωταθλήµατα Α1 και Α2 εθνικής
κατηγορίας.
2. Τα µέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα:
α) τακτικά µέλη είναι οι Κ.Α.Ε., που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα της
Α1 εθνικής κατηγορίας,
β) πάρεδρα µέλη είναι οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που συµµετέχουν στο
πρωτάθληµα της Α2 εθνικής κατηγορίας.
3. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρεται ο όρος "µέλη του
Ε.Σ.Α.Κ.Ε." νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα µέλη.
4. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής µέλους του
Ε.Σ.Α.Κ.Ε., καθώς και τα απαιτούµενα για την εγγραφή δικαιολογητικά,
καθορίζονται µε κανονισµό, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 104.
5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του µέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. οι Κ.Α.Ε. και τα
Τ.Α.Κ. που υποβιβάζονται από την Α2 εθνική κατηγορία σε κατηγορία της
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ερασιτεχνικής καλαθοσφαίρισης ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα αρµοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε..
Άρθρο 106
Πόροι του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Πόροι του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι:
α) οι πρόσοδοι από την περιουσία του,
β) οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες προς
αυτόν,
γ) τα ποσά από τα χρηµατικά πρόστιµα και τα παράβολα συµµετοχής των
Κ.Α.Ε. και των Τ.Α.Κ. στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτόν,
δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτόν,
καθοριζόµενο µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου,
ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών οµάδων
που συγκροτεί ο σύνδεσµος,
στ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) από τις εισπράξεις λόγω αναµετάδοσης
από την Τηλεόραση οποιουδήποτε αγώνα της αρµοδιότητάς του,
ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για
την εκπλήρωση των σκοπών του ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 107
Όργανα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - Εξουσιοδοτήσεις
1. Όργανα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.), το διοικητικό
συµβούλιο (∆.Σ.) και όσα προβλέπονται στο καταστατικό του.
2. Με ειδικό κανονισµό. που ψηφίζει η Γ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. καθορίζονται:
α) η οργανωτική διάρθρωση, η οικονοµική διαχείριση και ο τρόπος
λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.,
β) οι όροι που διέπουν την πρόσληψη και κατάσταση του κάθε είδους
προσωπικού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., καθώς και οι αποδοχές και οι αποζηµιώσεις
του,
γ) ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.,
δ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
και των οργάνων του.
Ο ανωτέρω κανονισµός υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο
για τον αθλητισµό Υπουργό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 27.
3. Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. εκτός από τον πρόεδρο
του ∆.Σ. και µε δύο (2) ακόµη µέλη, που εκλέγει η Γ.Σ. του.
Η Ε.Ο.Κ. εκπροσωπείται στο ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. µε ένα (1) µέλος του
∆.Σ. αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Άρθρο 108
Έννοια όρων
1.
Επαγγελµατικό
ποδόσφαιρο
είναι
το
διεξαγόµενο
µε
οµάδες
ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών (Π.Α.Ε.).
2. Οι Π.Α.Ε. είναι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες.
3. Επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής είναι εκείνος που συνδέεται µε Π.Α.Ε.
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών και
διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού και της εργατικής
νοµοθεσίας.
4. Στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου συµµετέχουν µόνο οµάδες
Π.Α.Ε..
Άρθρο 109
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Μετοχικό κεφάλαιο - Ελάχιστο υψος
1. Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Α' εθνική
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των διακοσίων εκατοµµυρίων
(200.000.000) δραχµών.
2. Το Μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στη Β' εθνική
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των εκατόν είκοσι
εκατοµµυρίων (120.000.000) δραχµών.
3. Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Γ' εθνική
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των πενήντα εκατοµµυρίων
(50.000.000) δραχµών.
4. Με απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού αναπροσαρµόζονται
τα κατώτερα όρια του µετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε., αν αναδιαρθρωθούν
τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου.
5. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλεται κατά τη σύσταση της
εταιρείας ή µε την αύξηση αντίστοιχα του κεφαλαίου της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 68 και 70.
Άρθρο 110
Οργάνωση σωµατείων σε Π.Α.Ε.
1. Αθλητικά σωµατεία τα οποία, κατά τους κανονισµούς των ερασιτεχνικών
πρωταθληµάτων, προβιβάζονται στη Γ' εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήµατος επαγγελµατικού
ποδοσφαίρου, οφείλουν να συστήσουν Π.Α.Ε. το αργότερο δεκαπέντε (15)
ηµέρες
πριν
από
την
έναρξη
του
οικείου
πρωταθλήµατος,
αλλιώς
αποβάλλονται από αυτό. Την απόφαση της αποβολής λαµβάνει το ∆.Σ. του
Ε.Σ.Α.Π.Ε., ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, το αργότερο
δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος.
2. Μετά την αποβολή τους τα σωµατεία της προηγούµενης παραγράφου
µπορούν να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα που αγωνίσθηκαν την αµέσως
προηγούµενη περίοδο, καθ' υπέρβαση του αριθµού των σωµατείων που
πρόκειται να αγωνισθούν.
3. Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα πρωταθλήµατα Α' και Β' εθνικής
κατηγορίας και δεν καλύπτουν το ελάχιστο κατά κατηγορία ύψος του
µετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να προβούν σε αύξηση προς κάλυψή του το
αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των οικείων
πρωταθληµάτων της περιόδου 1999-2000, αλλιώς υποβιβάζονται στην αµέσως
επόµενη κατηγορία, όπου και συµµετέχουν, καθ' υπέρβαση του αριθµού των
Π.Α.Ε, που πρόκειται να αγωνισθούν. Την απόφαση λαµβάνει το ∆.Σ. του
Ε.Σ.Α.Π.Ε., το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη των
οικείων πρωταθληµάτων, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 111
Υποβιβασµός Π.Α.Ε. από τη Γ' εθνική κατηγορία - ∆ιαδικασία εκκαθάρισης
1. Π.Α.Ε. που υποβιβάζονται από τη Γ' εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήµατος επαγγελµατικού
ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου,
διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις για τις
ανώνυµες εταιρείες, υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συµβουλίου. Η
εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τον
υποβιβασµό της Π.Α.Ε..
2. Τη θέση της εταιρείας που υποβιβάζεται στην κατηγορία του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καταλαµβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της
αθλητικό σωµατείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο έχει περιέλθει σε
αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την
επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από αυτό της υπό
εκκαθάριση εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µελών του που ήταν γραµµένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή
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διάλυσης του, µέσα σε ένα (1) µήνα από τον υποβιβασµό της Π.Α.Ε., κατά
τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του παρόντος, αναλόγως
εφαρµοζοµένης. Το αθλητικό σωµατείο σε καµία περίπτωση δεν αναλαµβάνει
τις τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε
εκκαθάριση.
Άρθρο 112
Πρωταθλήµατα επαγγελµατικού ποδοσφαίρου
1. Τα κατ' έτος διεξαγόµενα πρωταθλήµατα του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου
είναι:
α) το πρωτάθληµα της Α' εθνικής κατηγορίας,
β) το πρωτάθληµα της Β' εθνικής κατηγορίας και
γ) το πρωτάθληµα της Γ' εθνικής κατηγορίας.
2. Η αναδιάρθρωση των πρωταθληµάτων και ο αριθµός των οµάδων που
υποβιβάζονται κατά κατηγορία γίνονται µε απόφαση της Γενικής συνέλευσης
του Ε.Σ.Α.Π.Ε., που επικυρώνεται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.. Σε περίπτωση
αδράνειας της Γ.Σ. του Ε.Σ.Α.Π.Ε. να υποβάλει εισήγηση, τότε αρµόδιο
για τα παραπάνω είναι το ∆. Σ. της Ε.Π.Ο..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Άρθρο 113
Έννοια όρων
1. Επαγγελµατική καλαθοσφαίριση είναι η διεξαγόµενη είτε µε οµάδες
καλαθοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών (Κ.Α.Ε.) είτε µε τµήµατα αµειβόµενων
καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αθλητικών σωµατείων.
2. Οι Κ.Α.Ε. είναι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες.
3. Τα Τ.Α.Κ. είναι ειδικά τµήµατα αθλητικών σωµατείων.
4. Επαγγελµατίας καλαθοσφαιριστής είναι εκείνος που συνδέεται µε Κ.Α.Ε.
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών και
διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού και της εργατικής
νοµοθεσίας.
5. Καλαθοσφαιριστής µε αµοιβή είναι εκείνος που συνδέεται µε αθλητικό
σωµατείο το οποίο διατηρεί Τ.Α.Κ. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για
παροχή αθλητικών υπηρεσιών.
6. Στο πρωτάθληµα Α1 εθνικής κατηγορίας συµµετέχουν, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του π.δ. 207/1997 (ΦΕΚ 163 Α'), µόνο οµάδες Κ.Α.Ε..
7. Στο πρωτάθληµα Α2 εθνικής κατηγορίας συµµετέχουν οµάδες Κ.Α.Ε. ή
Τ.Α.Κ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4
του άρθρου 115.
Άρθρο 114
Μετοχικό κεφάλαιο - Ελάχιστο όριο
1. Το µετοχικό κεφάλαιο των Κ.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Α1 εθνική
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των ογδόντα εκατοµµυρίων
(80.000.000) δραχµών.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο των Κ.Α.Ε. που συµµετέχουν στην Α2 εθνική
κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των πενήντα εκατοµµυρίων
(50.000.000) δραχµών.
3. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλεται για τη σύσταση της
εταιρείας ή µε την αύξηση αντίστοιχα του κεφαλαίου της σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 68 και 70.
Άρθρο 115
Οργάνωση σωµατείων σε Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.
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1. Από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000 αθλητικά σωµατεία που
προβιβάζονται στην Α2 εθνική κατηγορία ή ήδη κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού συµµετέχουν στο πρωτάθληµα αυτό, δικαιούνται να συστήσουν
Κ.Α.Ε., και, σε περίπτωση που δεν επιθυµούν, οφείλουν να συστήσουν
Τ.Α.Κ., το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη του
οικείου πρωταθλήµατος. Αλλιώς αποβάλλονται από το πρωτάθληµα µε απόφαση
του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος.
2. Από την αγωνιστική περίοδο 2001-2002 αθλητικά σωµατεία που
αγωνίζονται στο πρωτάθληµα της Α2 εθνικής κατηγορίας µε τη µορφή
σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Κ., οφείλουν να συστήσουν Κ.Α.Ε., το
αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου
πρωταθλήµατος, εκτός εάν, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., ο
αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός αποφασίσει ότι το πρωτάθληµα της Α2
εθνικής κατηγορίας θα διεξάγεται αποκλειστικά µε οµάδες ερασιτεχνικών
σωµατείων.
3. Τα σωµατεία που στερήθηκαν το δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα της
Α2 εθνικής κατηγορίας µπορούν να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα της αµέσως
κατώτερης ερασιτεχνικής κατηγορίας, καθ' υπέρβαση του αριθµού των
σωµατείων που πρόκειται να αγωνισθούν.
4. Από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000, τα αθλητικά σωµατεία, των
οποίων τα Τ.Α.Κ. αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής στην Α1 εθνική κατηγορία
οφείλουν να συστήσουν Κ.Α.Ε. το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από
την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος. Αλλιώς αποβάλλονται από το
πρωτάθληµα µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ύστερα από πρόταση του
Ελεγκτικού Συµβουλίου, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη
του oικείoυ πρωταθλήµατος. Το σωµατείο που αποβάλλεται δικαιούται να
συµµετάσχει στο πρωτάθληµα της Α2 εθνικής κατηγορίας, καθ' υπέρβαση του
αριθµού των Κ.Α.Ε. ή των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Κ. και πρόκειται
να αγωνισθούν σε αυτό. Την απόφαση λαµβάνει το ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.,
ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, το αργότερο δέκα (10)
ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος.
5. Από την αγωνιστική περίοδο 1999-2000, Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στο
πρωτάθληµα της Α1 εθνικής κατηγορίας και δεν καλύπτουν το ελάχιστο για
την κατηγορία ύψος του µετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να προβούν σε
αύξηση προς κάλυψή του, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την
έναρξη του πρωταθλήµατος. Αλλιώς υποβιβάζονται στην αµέσως επόµενη
κατηγορία, όπου και θα συµµετέχουν, καθ' υπέρβαση του αριθµού των
Κ.Α.Ε. ή των σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Κ. και πρόκειται να
αγωνισθούν. Την απόφαση λαµβάνει το ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ύστερα από
πρόταση του Ελεγκτικού Συµβουλίου, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν
από την έναρξη του πρωταθλήµατος.
Άρθρο 116
Υποβιβασµός Κ.Α.Ε. οπό την Α2 εθνική κατηγορία - ∆ιαδικασία εκκαθάρισης
Για τις Κ.Α.Ε. που υποβιβάζονται, από την Α2 εθνική κατηγορία στην
οικεία κατηγορία της ερασιτεχνικής καλαθοσφαίρισης, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 111.
Άρθρο 117
Πρωταθλήµατα επαγγελµατικής καλαθοσφαίρισης
1.
Τα
κατ'
έτος
διεξαγόµενα
πρωταθλήµατα
της
επαγγελµατικής
καλαθοσφαίρισης είναι το πρωταθλήµατα της Α1 και της Α2 εθνικής
κατηγορίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 115.
2. Η αναδιάρθρωση των ανωτέρω πρωταθληµάτων (αριθµός οµάδων, αριθµός
προβιβαζοµένων και υποβιβαζοµένων κατά κατηγορία πρωταθλήµατος κ.λπ.)
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γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Ε.Σ.Α.Κ.Ε..
3. Για τις αγωνιστικές περιόδους 1999-2000 και 20002001 το πρωτάθληµα
της Α2 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης διοργανώνεται και διεξάγεται
από την Ε.Ο.Κ..
Άρθρο 118
Ετήσιες επιχορηγήσεις Τ.Α.Κ.
1. Για τις αγωνιστικές περιόδους 1999-2000 και 20002001 σε κάθε Τ.Α.Κ.
της Α2 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης παρέχεται από τη Γ.Γ.Α.
ετήσια τακτική επιχορήγηση είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) δραχµών.
2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102 εφαρµόζεται
ανάλογα και στην προκειµένη περίπτωση.
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Άρθρο 119
Σύσταση - Συγκρότηση - Λειτουργία οργάνων
1. Στις αθλητικές οµοσπονδίες και στους επαγγελµατικούς συνδέσµους,
όπου αυτοί υπάρχουν, των οµαδικών αθληµάτων του ποδοσφαίρου, της
καλαθοσφαίρισης,
της
πετοσφαίρισης,
της
χειροσφαίρισης
και
της
κολυµβητικής για το άθληµα της υδατοσφαίρισης, συνιστώνται πρωτοβάθµια
µονοµελή δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση αθλητικών διαφορών,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, µπορεί να λειτουργήσει
µονοµελές δικαιοδοτικό όργανο και σε οµοσπονδία άλλου οµαδικού
αθλήµατος.
2. Τα παραπάνω όργανα ασκούν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 120
αρµοδιότητες, σχετικά µε αγώνες και κατηγορίες πρωταθληµάτων ως εξής:
α) ως προς το άθληµα του ποδοσφαίρου, για τους αγώνες Α', Β' και Γ'
εθνικής κατηγορίας ανδρών,
β) ως προς τα αθλήµατα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της
υδατοσφαίρισης και της χειροσφαίρισης για τους αγώνες Α1, Α2 και Β'
εθνικής κατηγορίας ανδρών και γυναικών και κυπέλλου Ελλάδας εθνικών
κατηγοριών.
Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από πρόταση
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, επιτρέπεται να τροποποιούνται το
είδος των αγώνων και οι κατηγορίες πρωταθληµάτων.
3.
Το
∆.Σ.
της
οικείας
αθλητικής
οµοσπονδίας
ή
του
οικείου
επαγγελµατικού
συνδέσµου,
κατά
περίπτωση,
διορίζει
ως
µονοµελές
δικαιοδοτικό όργανο έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης, µε τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, που
αρχίζει την 1η Ιουλίου, του έτους διορισµού. Ο δικαστής αυτός
κληρώνεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισµό των
∆ικαστηρίων από τριπλάσιο αριθµό δικαστών, οριζόµενο µε απόφαση του
προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας
της οµοσπονδίας, ύστερα από αίτηµα του ∆.Σ. αυτής ή του οικείου
επαγγελµατικού
συνδέσµου.
Για
τον
ορισµό
λαµβάνεται
υπόψη
και
συνεκτιµάται ιδιαίτερα η γνώση και η εµπειρία σε θέµατα αθλητισµού. Η
οικεία αθλητική οµοσπονδία ή ο οικείος επαγγελµατικός σύνδεσµος, κατά
περίπτωση, διορίζει το γραµµατέα και το βοηθητικό προσωπικό του πιο
πάνω οργάνου.
4. Το αναπληρωµατικό µέλος του δικαιοδοτικού οργάνου αντικαθιστά το
τακτικό µέλος σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύµατός του.
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5. Στο δικαιοδοτικό όργανο και στον αναπληρωτή του, στο γραµµατέα και
στο βοηθητικό προσωπικό, καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η
δαπάνη καταβολής της ως άνω αποζηµίωσης βαρύνει την oικεία οµοσπονδία ή
τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο κατά περίπτωση.
6. Απαγορεύεται η συστέγαση δικαιοδοτικού οργάνου και αθλητικής
οµοσπονδίας ή επαγγελµατικού συνδέσµου.
7. Για την έκδοση των αποφάσεών του το δικαιοδοτικό όργανο λαµβάνει
υπόψη και τις εκθέσεις των παρατηρητών της παρ. 8 του άρθρου 41 του
παρόντος.
Άρθρο 120
Αρµοδιότητες δικαιοδοτικού οργάνου
1. Το µονοµελές δικαιοδοτικό όργανο είναι αρµόδιο:
α) για την εκδίκαση των παραβάσεων και την επιβολή ποινών οι οποίες
προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισµών αγώνων του οικείου
αθλήµατος. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή των
αγώνών και των αποτελεσµάτων τους,
β) για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας ή
δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνων και την επιβολή των
ποινών,
γ) για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα,
δ) για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των
αντίστοιχων ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό µε άλλες διατάξεις
του παρόντος νόµου ή µε κανονισµούς ή µε αποφάσεις της οικείας
οµοσπονδίας.
2. Στις περιπτώσεις α' και γ' της προηγούµενης παραγράφου οι αποφάσεις
των πιο πάνω οργάνων πρέπει να εκδίδονται µέσα σε επτά (7) ηµέρες από
την τέλεση του αγώνα και είναι αµέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν
προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθµιων οργάνων. Ειδικά οι αποφάσεις που
αφορούν
αποκλεισµό
έδρας
αθλητικού
σωµατείου,
Τ.Α.Α.
ή
Α.Α.Ε.
εκτελούνται τη µεθεπόµενη, από την έκδοσή τους, αγωνιστική ηµέρα κατά
την οποία το σωµατείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. είναι γηπεδούχοι.
Άρθρο 121
Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 123 παρ. 4, κατά των αποφάσεων του
πρωτοβάθµιου δικαιοδοτικού οργάνου ασκείται προσφυγή ενώπιον του
Ανωτάτου Συµβουλίου Αθλητικών ∆ιαφορών στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα,
β) όταν επιβάλλουν ποινές για πράξεις βίας, εφόσον πρόκειται για
παραβάσεις που αφορούν ποινές αποκλεισµού της έδρας του σωµατείου,
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή τέλεσης αγώνα στην έδρα αυτών χωρίς θεατές, για δύο
(2) τουλάχιστον αγωνιστικές ηµέρες και στις δύο περιπτώσεις,
γ) όταν επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώµατος εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους στους παράγοντες των οµάδων για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών ή ποινές έκπτωσης από το εταιρικό αξίωµα
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών,
δ) όταν, προκειµένου για παράβαση που δεν έχει αναγραφεί στο φύλλο
αγώνα, επιβάλλουν ποινές αποκλεισµού σε αθλητές, προπονητές και σε άλλα
πρόσωπα που έχουν σχέση µε την οµάδα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των δύο (2) µηνών και σε κάθε άλλη περίπτωση όταν επιβάλλουν ποινή
αποκλεισµού πάνω από τρεις (3) αγωνιστικές ηµέρες,
ε) όταν επιβάλλεται πρόστιµο πάνω από ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) δραχµές.
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2. Η προσφυγή ασκείται σε προθεσµία δύο (2) ηµερών από την κοινοποίηση,
µε οποιονδήποτε τρόπο, της προσβαλλόµενης απόφασης.
Άρθρο 122
Ειδικό τοπικό πρωτοβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο
Στον Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα Αθλητισµού Μακεδονίας - Θράκης συνιστάται
τοπικό πρωτοβάθµιο µονοµελές δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση
αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν κατά την τέλεση αγώνων οι οποίοι
διεξάγονται σε όµιλο στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Μακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες πρωταθληµάτων και τα οµαδικά
αθλήµατα τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119. Μέλος
του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου µε τον αναπληρωτή του, διορίζεται
πρωτοδίκης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης που υπηρετεί στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7
του άρθρου 119 και των άρθρων 120 και 121 εφαρµόζονται και για το
δικαιοδοτικό όργανο που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Το τοπικό αυτό
όργανο λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και ασκεί τις προβλεπόµενες από το
άρθρο 120 αρµοδιότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ANΩTATO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩN
Άρθρο 123
Συγκρότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Αθλητικών ∆ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α.∆.)
1. Στη Γ.Γ.Α. λειτουργεί, ως δευτεροβάθµιο όργανο της αθλητικής
δικαιοσύνης,
Ανώτατο
Συµβούλιο
Επίλυσης
Αθλητικών
∆ιαφορών
(Α.Σ.Ε.Α.∆.), που αποτελείται από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς
και εισαγγελείς.
2. Το Α.Σ.Ε.Α.∆. έχει δεκαπέντε (15) µέλη και συγκροτείται από έναν (1)
πρόεδρο εφετών και δύο (2) εφέτες της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης. έναν (1) πρόεδρο εφετών και έναν (1) εφέτη διοικητικών
δικαστηρίων, πέντε (5) προέδρους πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης, δύο (2) προέδρους πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και
τρεις (3) εισαγγελείς πρωτοδικών. Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Α.∆. διορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται το µήνα Ιούνιο,
κάθε δεύτερου έτους. Η θητεία των µελών είναι διετής και αρχίζει την 1η
Ιουλίου του έτους διορισµού.
3. Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Α.∆. ορίζονται κατά περίπτωση από το τριµελές
συµβούλιο διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, του ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών, του Πρωτοδικείου Αθηνών, του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
και από τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Αθηνών. Για τον ορισµό
λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται ιδιαίτερα η γνώση και η εµπειρία σε
θέµατα
αθλητισµού.
Ο
ορισµός
περιλαµβάνει
και
ίσο
αριθµό
αναπληρωµατικών µελών, από τα οποία και µόνο θα γίνεται αντικατάσταση,
οποτεδήποτε απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας των τακτικών µελών.
4. Ειδικά για το ποδόσφαιρο, συνιστάται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική
Οµοσπονδία
(Ε.Π.Ο.)
Επιτροπή
Εφέσεων,
µε
τις
αρµοδιότητες
τις
καθοριζόµενες στο αρθρο 124, πλην από την περίπτωση δ' και στο
καταστατικό της Ε.Π.Ο.. Η Επιτροπή Εφέσεων είναι πενταµελής και
συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο εφετών, τέσσερις (4) εφέτες µε δύο (2)
αναπληρωτές και έναν (1) εφέτη. Τα µέλη της Επιτροπής Εφέσεων
διορίζονται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.. Για τον ορισµό έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις της παρ. 3. Στα µέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση,
το ύψος της οποίας καθορίζει µε απόφαση του το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο..
Άρθρο 124
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∆ικαιοδοσία - Αρµοδιότητες Α.Σ.Ε.Α.∆.
Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών:
α) Κατά αποφάσεων των ∆.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγγελµατικών
συνδέσµων και οµοσπονδιών.
β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελµατικών
συνδέσµων ή οµοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους,
εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους
συµβούλια. Οι παραπάνω αποφάσεις της περίπτωσης α' και της περίπτωσης
αυτής του παρόντος άρθρου προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.∆., εφόσον αφορούν
σε θέµατα που έχουν σχέση µε την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή
κυρώσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε την εγγραφή ή τη µεταγραφή
αθλητών, µε τη βαθµολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών
σωµατείων ή µε την εφαρµογή των νόµων και των κανονιστικών διατάξεων.
γ)
Κατά
αποφάσεων
πειθαρχικών
οργάνων
αθλητικών
σωµατείων
που
επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφόσον ούτε από το
καταστατικό τους ούτε από το καταστατικό της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας προβλέπεται επικύρωση των πιο πάνω ποινών από την οικεία
αθλητική οµοσπονδία.
δ) Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος.
ε)
Κατά
αποφάσεων
των
πρωτοβάθµιων
δικαιοδοτικών
οργάνων
που
προβλέπονται στα άρθρα 119 και 122.
Άρθρο 125
Λειτουργία - Οργάνωση
1. Το Α.Σ.Ε.Α.∆. λειτουργεί σε τρία (3) τµήµατα. H σύνθεση των τµηµάτων
καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Α.∆.. Ο αρχαιότερος στο βαθµό προεδρεύει στο
Α.Σ.Ε.Α.∆. και σε ένα (1) τµήµα του. Σε κάθε τµήµα του προεδρεύει ο
αρχαιότερος δικαστής. Κάθε τµήµα συνεδριάζει µε τριµελή σύνθεση. Κατ'
εξαίρεση, όταν ο πρόεδρος τµήµατος του Α.Σ.Ε.Α.∆. κρίνει ότι η υπόθεση
είναι µείζονος σπουδαιότητας, µπορεί µε πράξη του να ορίσει ότι
εκδικάζεται στο τµήµα µε πενταµελή σύνθεση. Υποθέσεις που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 120 εκδικάζονται
πάντοτε από τριµελή σύνθεση.
2. Καθήκοντα γραµµατέων του Α.Σ.Ε.Α.∆. εκτελούν µόνιµοι υπάλληλοι της
Γ.Γ.Α., που ορίζονται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού.
Άρθρο 126
Άσκηση - Συζήτηση προσφυγής
1. Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.∆. ασκείται από εκείνον που ηττήθηκε
ή από εκείνον που υφίσταται άµεση βλάβη από την πρωτοβάθµια απόφαση. Με
την επιφύλαξη του άρθρου 121 παρ. 2. η προθεσµία άσκησης της προσφυγής
είναι οκτώ (8) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της καθ' οιονδήποτε
τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόµενης απόφασης. Για το
παραδεκτό της συζήτησης της προσφυγής, απαιτείται καταβολή παραβόλου,
εκδιδόµενο από την Εθνική Τράπεζα, που ορίζεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αθλητισµού, το οποίο επιστρέφεται στον καταθέτη σε περίπτωση
ολικής ή µερικής παραδοχής της προσφυγής. Αν απορριφθεί η προσφυγή, το
παράβολο καταπίπτει υπέρ του, κατά το άρθρο 36 του παρόντος, ειδικού
λογαριασµού της Γ.Γ.Α.. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την
εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης. Η προσφυγή ασκείται µε έγγραφο,
που κατατίθεται στη γραµµατεία του Α.Σ.Ε.Α.∆. ή αποστέλλεται σε αυτό µε
συστηµένη
επιστολή.
Η
ηµέρα
και
ώρα
συζήτησης
της
προσφυγής
γνωστοποιούνται
εγγράφως
στους
ενδιαφεροµένους,
µε
φροντίδα
του
γραµµατέα του Α.Σ.Ε.Α.∆., οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
δικάσιµο. Κατ' εξαίρεση, η προθεσµία αυτή µπορεί, σε επείγουσες
περιπτώσεις, να συντέµνεται µε απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.∆.. Η
απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους ενδιαφεροµένους δύο (2) τουλάχιστον
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ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται δηµόσια
και η ανάπτυξή τους προφορικώς ή εγγράφως. Κατά τη συζήτηση τηρούνται
συνοπτικά πρακτικά από το γραµµατέα. Τα µέρη µπορούν να παρίστανται
αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µε δικηγόρο. Ο δικηγόρος
που παρίσταται καταβάλλει ένσηµα παράστασης Εφετείου και γραµµάτιο
προείσπραξης που καθορίζει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
2.
Αναβολή
συζήτησης
προσφυγής
κατά
απόφασης
του
πρωτοβάθµιου
δικαιοδοτικού οργάνου που επιλύει αθλητικές διαφορές οι οποίες
ανακύπτουν κατά την τέλεση αγώνων δίνεται µόνο µια φορά και για είκοσι
τέσσερις (24) ώρες, εφόσον συντρέχει για την αναβολή περίπτωση ανωτέρας
βίας. Εάν δεν εµφανισθούν τα µέρη, η συζήτηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα
εφόσον κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα. Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.∆. ή του
τµήµατος ή το µέλος που ορίζουν ενεργεί, όταν κρίνεται αναγκαίο,
επιτόπια έρευνα ή αυτοψία και ζητεί χορήγηση εγγράφων κρίσιµων για την
υπόθεση. Το Α.Σ.Ε.Α.∆. αλληλογραφεί απευθείας, για θέµατα σχετικά µε
τις εκδικαζόµενες σε αυτό υποθέσεις, µε τα αθλητικά σωµατεία, τις
οµοσπονδίες και τους αθλητικούς φορείς γενικά, που είναι υποχρεωµένοι
να απαντήσουν αµέσως. Κανείς δεν ανακηρύσσεται πρωταθλητής και καµιά
βαθµολογική σειρά αγώνων κάθε είδους δεν επικυρώνεται από το αρµόδιο
αθλητικό όργανο, εφόσον εκκρεµούν προσφυγές στο Α.Σ.Ε.Α.∆. κατά
αποφάσεων αθλητικών ενώσεων, επαγγελµατικών συνδέσµων ή οµοσπονδιών οι
οποίες αφορούν αποτελέσµατα αγώνων που επηρεάζουν το κύρος και τη
βαθµολογία τους. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.∆. εκτελούνται αµέσως µετά
την κοινοποίηση τους. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.∆., επί προσφυγών κατά
των πρωτοβάθµιων δικαιοδοτικών οργάνων που επιλύουν αθλητικές διαφορές
οι οποίες ανακύπτουν κατά την τέλεση αγώνων, εκδίδονται το πολύ µέσα σε
επτά (7) ηµέρες από την εκδίκαση των προσφυγών και κοινοποιούνται
αυθηµερόν στους ενδιαφεροµένους.
3. Τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους εφαρµόζονται αναλόγως και
από την Επιτροπή Εφέσεων του άρθρου 123 παρ. 4.
4. Η προθεσµία για την προσβολή της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.∆. στο αρµόδιο
δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.
Άρθρο 127
Έκδοση προεδρικού διατάγµατος και υπουργικής απόφασης
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, καθορίζεται ο, κατά τα λοιπά, τρόπος λειτουργίας
του Α.Σ.Ε.Α.∆., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του.
2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα σχετικά µε τη δαπάνη λειτουργίας
του Α.Σ.Ε.Α.∆. θέµατα, το ποσό της καταβλητέας µηνιαίας αποζηµίωσης
στον πρόεδρο, στα µέλη και στους γραµµατείς του Α.Σ.Ε.Α.∆..
Άρθρο 128
Ειδικό τοπικό τµήµα Α.Σ.Ε.Α.∆.
1. Στον Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα Αθλητισµού Μακεδονίας - Θράκης
λειτουργεί τοπικό πενταµελές τµήµα του Α.Σ.Ε.Α.∆., που συγκροτείται από
τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικότερα από έναν (1) πρόεδρο
εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο εφετών
διοικητικών δικαστηρίων, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και
ποινικής
δικαιοσύνης,
έναν
(1)
πρόεδρο
πρωτοδικών
διοικητικών
δικαστηρίων και έναν (1) εισαγγελέα πρωτοδικών.
2. Ο διορισµός των µελών γίνεται για θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, µε
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, που εκδίδεται το µήνα Ιούνιο κάθε
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δεύτερου έτους. H λειτουργία του τοπικού τµήµατος διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και ο ορισµός των δικαστικών
λειτουργών γίνεται από τα τριµελή συµβούλια και τον προϊστάµενο της
εισαγγελίας των αντίστοιχων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, που ορίζουν
και ίσο αριθµό αναπληρωµατικών µελών. Το τοπικό τµήµα λειτουργεί στη
Θεσσαλονίκη και είναι αρµόδιο για την εκδίκαση προσφυγών:
α) κατά αποφάσεων των ∆.Σ. των αθλητικών ενώσεων που εδρεύουν στις
διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης ή
κατά των αποφάσεων των κατά το καταστατικό τους οργάνων, αν αυτές δεν
χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συµβούλια, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 124,
β) κατά αποφάσεων των αθλητικών σωµατείων που αναφέρονται στην περ. γ'
του άρθρου 124 και εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης,
γ) κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου
122.
3. Ειδικά για το ποδόσφαιρο, αρµόδιο όργανο για την εκδίκαση των
προσφυγών κατά των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου είναι η
προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρθρου 123 Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο..
ΤΜΗΜΑ ∆'
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 129
Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών
Με ειδικούς κανονισµούς των oικείωv αθλητικών οµοσπονδιών καθορίζονται
ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών
και η επιβολή πειθαρχικών ποινών για κλάδους άθλησης, κατηγορίες
πρωταθληµάτων ή αγώνες που δεν προβλέπονται ρητά στις διατάξεις του
νόµου αυτού.
Άρθρο 130
Τήρηση Φιλάθλου Πνεύµατος
1. Οι ασχολούµενοι µε τα κάθε είδους αθλήµατα και τις εν γένει
αθλητικές,
αγωνιστικές
ή
γυµναστικές
εκδηλώσεις,
καθώς
και
οι
παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του
φιλάθλου πνεύµατος και των παραδόσεων του αθλητισµού και του ολυµπιακού
ιδεώδους.
2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την
οριστική ή για ορισµένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης
οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συµµετοχής τους υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα, ως διοικούντων, µελών, αθλητών προπονητών, γυµναστών στα κάθε
είδους
αθλητικά,
γυµναστικά
και
αγωνιστικά
σωµατεία,
ενώσεις,
επαγγελµατικούς συνδέσµους ή οµοσπονδίες, καθώς και της συµµετοχής τους
ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από
την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.), όπως µετονοµάζεται η
Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (Ε.Φ.Ι.), που συστάθηκε και λειτουργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3148/1955 (ΦΕΚ 54 Α') και
λειτουργεί στην Ε.Ο.Α.. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
καταγγελίας και, σε χρονικό διάστηµα το αργότερο δύο (2) µηνών από την
πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, οφείλει να εκδώσει απόφαση.
3. Για παραβάσεις που αφορούν το άθληµα του ποδοσφαίρου, η Ε.ΦΙ.Π.
επιλαµβάνεται, ύστερα από παραποµπή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων,
κατά τα προβλεπόµενα στον κανονισµό αγώνων ποδοσφαίρου.
Άρθρο 131
Ρήτρα διαιτησίας - σύµβαση προσχώρησης
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1. Στα καταστατικά των αθλητικών σωµατείων, των αθλητικών ανωνύµων
εταιρειών, των επαγγελµατικών συνδέσµων, των αθλητικών ενώσεων ή των
οµοσπονδιών, στους κανονισµούς και στις προκηρύξεις των αγώνων
πρωταθλήµατος
ή
κυπέλλου
Ελλάδας
κάθε
αθλήµατος
ή
αγώνων
που
διεξάγονται µε την έγκριση των επαγγελµατικών συνδέσµων, των αθλητικών
ενώσεων ή των οµοσπονδιών, υποχρεωτικά περιλαµβάνεται διάταξη, µε την
οποία ορίζεται ότι τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα που µετέχουν µε
οποιονδήποτε τρόπο στους διεξαγόµενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν
αρµόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των µεταξύ τους
αγωνιστικών διαφορών, µόνο τα προβλεπόµενα από το νόµο ή τους οικείους
κανονισµούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. Αν δεν υπάρχει αναγραφή
της παραπάνω διάταξης, λογίζεται ότι αυτή περιέχεται αυτοδικαίως.
2. Η δήλωση συµµετοχής στους αγώνες πρωταθλήµατος ή κυπέλλου Ελλάδας,
που διοργανώνονται από τους επαγγελµατικούς συνδέσµους, τις ενώσεις ή
τις οµοσπονδίες οποιουδήποτε αθλήµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 84 του νόµου αυτού, αποτελεί σύµβαση ανεπιφύλακτης
προσχώρησης των αθλητικών εταιρειών, Τ.Α.Α. και αθλητικών σωµατείων
στους αγωνιστικούς όρους της οικείας προκήρυξης και στις αντίστοιχες
διατάξεις και κανονισµούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει
γραφεί. Η δήλωση συµµετοχής δεσµεύει επίσης τους αθλητές, τους
προπονητές και τα µέλη οποιουδήποτε σωµατείου, τµήµατος αµειβόµενων
αθλητών ή εταιρείας, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συµφωνία µεταξύ
αυτών και της διοργανώτριας αρχής.
3. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισµού πρωταθλήµατος, καθώς και της
προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστηµα της διεξαγωγής του. Eάv γίνουν
τροποποιήσεις σε άλλο διάστηµα, αυτές ισχύουν από την επόµενη
αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν µεταβολές των κατηγοριών του
πρωταθλήµατος και του αριθµού των προβιβαζοµένων ή υποβιβαζοµένων
οµάδων, οπότε ισχύουν από τη µεθεπόµενη περίοδο.
Άρθρο 132
∆ωροδοκία - ∆ωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα
1. Όποιος απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήµατα ή οποιαδήποτε άλλη
παροχή ή υπόσχεση αυτών, µε σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά αθλητικού
σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. το αποτέλεσµα αγώνα, οποιουδήποτε οµαδικού.
ή ατοµικού αθλήµατος που διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος κατά την παρ. 1 προσφέρει,
δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο
πρόσωπο που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τον αθλητή, το διαιτητή,
το σωµατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρα, ωφελήµατα ή άλλες
οποιεσδήποτε παροχές.
3. Eάv από την αξιόποινη πράξη των προηγούµενων παραγράφων επήλθε
πράγµατι το αποτέλεσµα που επεδίωκε ο υπαίτιος, αυτός τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών.
4. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα
αδικήµατα των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος επιβάλλεται και
πειθαρχική ποινή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρoυ 130, για παράβαση
του φιλάθλου πνεύµατος.
Άρθρο 133
Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού, µπορεί να κωδικοποιούνται οι διατάξεις µέρους ή και
του συνόλου της αθλητικής νοµοθεσίας.
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2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα διάρθρωση του νοµοθετικού
υλικού, η συγχώνευση ή η διάσπαση διατάξεων, η νέα αρίθµηση άρθρων, η
µεταβολή ή η διόρθωση φράσεων, η αναπροσαρµογή του κειµένου χωρίς
αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν και η µεταγλώττιση του
κειµένου στη δηµοτική γλώσσα.

Άρθρο 134 (τροπ.Φουρα 1999 – µοτο.παραγρ..8)
Ρύθµιση ειδικών θεµάτων
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του νόµου αυτού εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι κατά τη
δηµοσίευσή του ισχύουσες. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που
προβλέπονται
στον
παρόντα
νόµο
εξακολουθούν
να
λειτουργούν
τα
αντίστοιχα κατά τη δηµοσίευση του υφιστάµενα όργανα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του αρµόδιου για τον
αθλητισµό Υπουργού καθορίζεται η κατανοµή των εσόδων που προέρχονται
από παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. η λειτουργία των οποίων δεν έχει αρχίσει,
καθώς και από παιχνίδια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί έως σήµερα η
προβλεπόµενη υπουργική απόφαση. H παραπάνω απόφαση ρυθµίζει την
κατανοµή των εσόδων µετά την παρακράτηση υπέρ της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού, για κάθε παιχνίδι του προβλεπόµενου χρηµατικού ποσού της
παρ. 1 εδάφιο β' του άρθρου 1 του ν. 2433/1996.
3. Η παρ. 1 του άρθρoυ 3 του ν. 2433/1996 έχει εφαρµογή και για το
παιχνίδι ΠΡΟΠΟ.
[Αρχή Τροποποίησης]
4. Το άρθρο 4 του ν. 2433/1996 και η παρ. 8 του άρθρoυ 3 του ν.
2598/1998, όσον αφορά την έκδοση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση
του "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ" αντικαθίσταται ως εξής:
"Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού,
επιτρέπεται η διεξαγωγή και λειτουργία παιχνιδιού µέσω µηχανηµάτων µε
οθόνη, που θα προσφέρει σε παίκτες τη δυνατότητα κέρδους, στηριζόµενο
στην τύχη, στη δεξιότητα, σε γνώσεις ή σε συνδυασµούς αυτών, µε το
διακριτικό τίτλο "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", µε σκοπό:
α) τη χρηµατοδότηση της ανώνυµης εταιρείας "Αθήνα 2004" για την
αντιµετώπιση δαπανών οργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004,
β) την ενίσχυση του Προγράµµατος Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Πολιτισµού,
γ) την ενίσχυση των πόρων της Γ.Γ.Α. για την ανάπτυξη κεντρικών και
περιφερειακών αθλητικών υποδοµών,
δ) την ανάληψη και διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων,
ε) την ενίσχυση της Ε.Ο.Ε., καθώς και τη βελτίωση υποδοµών πολιτισµού,
αθλητισµού και εκπαίδευσης µε τις αντίστοιχες δραστηριότητες στην
Αρχαία Ολυµπία και την ευρύτερη περιοχή του Νοµού Ηλείας.
Με το προεδρικό διάταγµα καθορίζονται τα γενικά θέµατα οργάνωσης,
λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω παιχνιδιού. Ο αρµόδιος για τον
αθλητισµό Υπουργός ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τον κανονισµό
οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του παιχνιδιού αυτού. Ειδικότερα
ζητήµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν τη διοργάνωση
και διεξαγωγή του παραπάνω παιχνιδιού ρυθµίζονται µε άλλες αποφάσεις
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. ∆ιαχειριστής των εσόδων του
παιχνιδιού ορίζεται ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου,
Ο.Π.Α.Π..
5. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται τα
κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών από τον Ο.Π.Α.Π.
για τα νέα παιχνίδια "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", οι κατηγορίες
των καταστηµάτων στα οποία είναι δυνατή η λειτουργία και διεξαγωγή
τους, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και ω διαδικασίες της σχετικής
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δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Επίσης, µε απόφαση του ανωτέρω
Υπουργού εκδίδεται κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας των νέων
παιχνιδιών "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", στον οποίο, µεταξύ των
άλλων, ρυθµίζονται το ανώτατο ποσό κέρδους, το ανώτατο και κατώτατο
ποσό στοιχηµατισµού και οι επιτροπές ελέγχου και εποπτείας των ανωτέρω
παιχνιδιών, που αφορούν στην οργάνωση, διεξαγωγή και λειτουργία τους
κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
6. Για τις ανάγκες διεξαγωγής των νέων παιχνιδιών του Ο.Π.Α.Π.
συστήνονται δύο (2) θέσεις αναπληρωτών συντονιστών διευθυντών, οι
οποίοι διορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
7. Για τους πωλητές - εµπορικούς αντιπροσώπους των νέων παιχνιδιών του
Ο.Π.Α.Π. "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ" έχει εφαρµογή το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2190/1994, εφόσον η αµοιβή και
τα οδοιπορικά τους προσδιορίζονται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις
εκατό (60%) επί των εισπράξεών τους – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ „ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ“ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ Ν. 2768/99, ΦΕΚ273 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

8. Τα µηχανοκίνήτα αγωνίσµατα και οι σχετικοί κλάδοι
άθλησης αυτών (αυτοκίνητο, φόρµουλα, καρτ, δίκυκλο κ.λπ.)
αποτελούν αθλητική δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.

9. Για τον κλάδο των αθλητικών συντακτών αναγνωρίζεται ως φορέας
λειτουργίας του ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). Ο
Π.Σ.Α.Τ. αποτελεί συντελεστή και παράγοντα προβολής, διάδοσης και
ανάπτυξης τoυ Ελληνικού Αθλητισµού. Οι αθλητικοί συντάκτες - µέλη του
Π.Σ.Α.Τ. οι οποίοι έχουν, κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος, το
δικαίωµα ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή
αγώνων, εισέρχονται σε αυτούς µε την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας
που εκδίδει ο Π.Σ.Α.Τ.. Με την κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού ρυθµίζονται και τα ζητήµατα
τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν την πιο πάνω ελεύθερη
είσοδο των µελών του Π.Σ.Α.Τ. στους αγωνιστικούς χώρους.
10. Στην παρ. 2 του άρθρου 37 του νόµου αυτού, στην οποία προβλέπεται η
συµµετοχή ενός (1) Συµβούλου Επικρατείας στη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., ως
Σύµβουλοι Επικρατείας νοούνται και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της
Επικρατείας, καθώς και οι Αντιπρόεδροι αυτού.
11. Στην παρ. 8 του άρθρoυ 10 του ν. 2459/1997 προστίθεται εδάφιο, που
έχει ως εξής:
"Τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν από το ∆ηµόσιο στους αθλητές των
εθνικών οµάδων, ως επιβράβευση για τις διακρίσεις τους σ τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και την Παραολυµπιάδα της Ατλάντα το 1996, και από
τα οποία παρακρατήθηκε φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θεωρούνται ότι
φορολογήθηκαν αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων αθλητών από το φόρο εισοδήµατος. Σε περίπτωση που τα ποσά
αυτά έχουν δηλωθεί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του
οικείου οικονοµικού έτους από τους δικαιούχους, τα ποσά του φόρου που
βεβαιώθηκαν ή καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους των χρηµατικών ποσών
συµψηφίζονται µε το φόρο αυτής της παραγράφου και ο φόρος που τυχόν
βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε επιπλέον, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά
περίπτωση."
Άρθρο 135
Μεταβατικές διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ )

87

1. Αθλητές που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είναι µέλη αθλητικών
σωµατείων διατηρούν την ιδιότητα αυτήν µέχρι την τροποποίηση των
καταστατικών τους.
2. Αθλητές που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είναι µέλη ∆.Σ.
αθλητικών σωµατείων παραµένουν σε αυτά µέχρι τη λήξη της θητείας τους.
3. µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, όλα
τα
αθλητικά
σωµατεία,
οι
αθλητικές
ενώσεις,
οι
επαγγελµατικοί
σύνδεσµοι, οι σύνδεσµοι διαιτητών και οι οµοσπονδίες διαιτητών οφείλουν
να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό την προσαρµογή του στις
διατάξεις του νόµου αυτού. Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης των µελών, που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση που η παραπάνω απλή πλειοψηφία δεν επιτευχθεί ή για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί γενική συνέλευση, η τροποποίηση γίνεται
µε απόφαση του ∆.Σ. των πιο πάνω αθλητικών φορέων. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική
αναγνώριση.
4. Αθλητικά σωµατεία που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν
επωνυµία. διακριτικό τίτλο και σήµα εµπορικής επιχείρησης υποχρεούνται
να προσαρµοσθούν στις διατάξεις της παρ. 1 περ. β' του άρθρου 8 του
παρόντος νόµου εντός προθεσµίας οκτώ (8) µηνών. Η προσαρµογή δεν
επιφέρει καµία αγωνιστική συνέπεια στο σωµατείο.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η προθεσµία που προβλέπεται από τις παραπάνω παραγράφους 3
και 4 παρατείνεται µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2001, ηµεροµηνία κατά την
οποία πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον η νοµότυπη αίτηση προς το
αρµόδιο πρωτοδικείο για την έγκριση του καταστατικού, σύµφωνα µε την
παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2858/00, ΦΕΚ 247 Α΄).
5. Στα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αναγνωρισµένα από τη Γ.Γ.Α.
αθλητικά σωµατεία λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η, από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, προβλεπόµενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα
αθλήµατα ή τους κλάδους άθλησης που αυτά καλλιεργούν µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τα οποία έχουν εγγραφεί ως µέλη στην
oικεία αθλητική οµοσπονδία.
6. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις για αναγνώριση
σωµατείου από τη Γ.Γ.Α. κρίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις.
7. εντός πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος επιτρέπεται
πρόσθετη επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. για συγχώνευση σωµατείων που
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή για συγχώνευση
τµηµάτων τους. Η πρόσθετη επιχορήγηση παρέχεται για τρία (3) συνεχή
έτη. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού προσδιορίζονται
τα
κριτήρια
που
πρέπει
να
συντρέχουν,
κυρίως
ο
αριθµός
των
συνχωνευόµενων σωµατείων ή τµηµάτων, ο αριθµός των αθλητών και οι
ανάγκες των συγκεκριµένων χώρων άθλησης, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία της επιχορήγησης, το ύψος της, τα συγκεκριµένα στοιχεία που
συνεκτιµώνται
για
τη
διαµόρφωση
κατά
περίπτωση
του
ύψους
της
επιχορήγησης, οι δικαιούχοι και γεvικά κάθε θέµα που αφορά τη διάθεση
της επιχορήγησης.
8. Εντός προθεσµίας οκτώ (8) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος οι
αθλητικές οµοσπονδίες οφείλουν να εναρµονίσουν το καταστατικό τους στις
διατάξεις του νοµον αυτού. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται µε
απόφαση της γενικής συνέλευσης των µελών της οµοσπονδίας που λαµβάνεται
µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που η παραπάνω απλή
πλειοψηφία δεν επιτευχθεί, η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
της οµοσπονδίας, και αφορά αποκλειστικά διατάξεις του καταστατικού που
χρειάζονται εναρµόνιση. Εάν η αποκλειστική προθεσµία των οκτώ (8) µηνών
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παρέλθει άπρακτη, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση. Η
θητεία των διοικήσεων όλων των αθλητικών οµοσπονδιών λήγει ένα µήνα
µετά
τη
διεξαγωγή
των
Ολυµπιακών
Αγώνων
του
2000.
Αθλητικές
οµοσπονδίες, εφόσον εναρµονίσουν τα καταστατικά τους στο ανωτέρω
οκτάµηνο, ανεξάρτητα από το αν λήγει ή όχι η θητεία της διοίκησής τους
στο οκτάµηνο αυτό, µπορούν, µέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστηµα και µετά
την εναρµόνιση των καταστατικών τους, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέας διοίκησης, η θητεία της οποίας λήγει την 31.10.2004.
Η θητεία των διοικήσεων αθλητικών οµοσπονδιών, που λήγει εντός τριών
(3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, παρατείνεται µέχρι την
31.12.1999. 9. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας και έως την προσαρµογή
των καταστατικών που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 9 του
παρόντος, θέµατα που αφορούν στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των
αθλητικών σωµατείων. ενώσεων και οµοσπονδιών κρίνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 75/1975.
10. Ειδικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις αθλητικές
οµοσπονδίες µετά την εναρµόνιση των καταστατικών τους µε τις διατάξεις
του παρόντος, δικαίωµα ψήφου έχουν όσα ειδικά αναγνωρισµένα αθλητικά
σωµατεία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.
75/1975 (ΦΕΚ 138 Α').
11. Οι κατά το άρθρο 27 του παρόντος νόµου κανονισµοί εκδίδονται µέσα
σε προθεσµία δεκατεσσάρων (14) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, ο αρµόδιος για τον
Αθλητισµό
Υπουργός
περικόπτει
ή
αναστέλλει
την
καταβολή
της
επιχορήγησης. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισµών, τα θέµατα
εγγραφών και µεταγραφών ή αποδεσµεύσεων των αθλητών ρυθµίζονται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάξεις.
12. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σε αθλητική οµοσπονδία πριν
από την έγκριση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόµου
κανονισµού.
13. Οι κανονισµοί προπονητών για όσα αθλήµατα έχουν εκδοθεί και ισχύουν
µε υπουργική απόφαση, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 37 του ν. 75/1975,
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση νέων κανονισµών.
Μετά την έκδοση των νέων κανονισµών για την εκπλήρωση των σκοπών των
υπερκείµενων συνδικαλιστικών οργάνων των προπονητών στα θέµατα του
επαγγελµατικού αθλητισµού, καθιερώνεται ως έσοδό τους επιχορήγηση από
τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου
αυτού που ισχύουν για τις αθλητικές οµοσπονδίες.
14. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών από την έκδοση της υπουργικής
απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 59 του παρόντος νόµου και την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 63 αυτού,
όλα τα Τ.Α.Α. του οικείου κλάδου άθλησης µετατρέπονται σε αθλητικές
ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του
τµήµατος Β' του παρόντος νόµου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, το
Τ.Α.Α. διαλύεται και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του αναλαµβάνει το
ερασιτεχνικό σωµατείο, το οποίο καταλαµβάνει, καθ' υπέρβαση του
προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού οµάδων, την τελευταία θέση της
αµέσως κατώτερης κατηγορίας, οπότε το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί µε τις
υπόλοιπες συσταθείσες Α.Α.Ε.. Στο πρωτάθληµα της αµέσως επόµενης
αγωνιστικής περιόδου ο αριθµός των Α.Α.Ε., που συµµετέχουν στο οικείο
πρωτάθληµα, θα συµπληρωθεί από τα σωµατεία που θα προβιβασθούν από την
αµέσως κατώτερη κατηγορία, εφόσον µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από
την επικύρωση του βαθµολογικού πίνακα συστήσουν ανώνυµη εταιρεία. Τη
διαπιστωτική πράξη της κατά τα ανωτέρω µη µετατροπής εκδίδει ο αρµόδιος
για τον αθλητισµό Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Ελεγκτικού
Συµβουλίου.
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15. Τα τµήµατα αµειβόµενων πετοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) Α1 και Α2 εθνικής
κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν µε τις
διατάξεις του ν. 1958/1991, οφείλουν να µετατραπούν σε Α.Α.Ε. µέσα σε
προθεσµία δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Μετά την πάροδο
της προθεσµίας αυτής, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό
Υπουργός
αποφασίζει
αν
τα
ανωτέρω
πρωταθλήµατα
θα
διεξάγονται
αποκλειστικά µε οµάδες Α.Α.Ε. ή αποκλειστικά µε οµάδες ερασιτεχνικών
αθλητικών σωµατείων. Για τις αγωνιστικές περιόδους 19981999, 1999-2000
και 2000-2001 στα σωµατεία που διατηρούν Τ.Α.Π. παρέχεται από τη Γ.Γ.Α.
ετήσια επιχορήγηση ως ακολούθως:
α) κάθε Τ.Α.Π. Α1 εθνικής κατηγορίας επιχορηγείται µε το ποσό των
είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών,
β) κάθε Τ.Α.Π. Α2 εθνικής κατηγορίας επιχορηγείται µε το ποσό των δέκα
εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών.
Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. µετάσχει στην ηµιτελική φάση επίσηµης
ευρωπαϊκής διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π.
µετάσχει στην τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.
2 του άρθρου 102 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται ανάλογα και στην
προκείµενη περίπτωση.
16. Μέχρι το διορισµό των µελών του Α.Σ.Ε.Α.∆. και τη λειτουργία αυτού,
κατά το άρθρο 123 και επόµενα του παρόντος νόµου εξακολουθεί να
λειτουργεί το ήδη υφιστάµενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 και
επόµενα του ν. 75/1975, Α.Σ.Ε.Α.∆., το οποίο κρίνει όλες τις εκκρεµείς
σε αυτό υποθέσεις.
17. Οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2000, να προβούν
σε αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου, ώστε το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων τους µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.1999 να µην
είναι κατώτερο από το µισό (1/2) του συνολικού µετοχικού τους κεφαλαίου
που θα προκύψει µετά την αύξησή του.
18. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου
προκειµένου για τους επαγγελµατίες αθλητές που ανήκουν σε Π.Α.Ε. Γ'
εθνικής κατηγορίας αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 20012002.
Προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 89 υπουργική απόφαση
απαιτείται γνώµη των ∆.Σ. των οικείων επαγγελµατικών συνδέσµων και των
∆.Σ. των οικείων συνδικαλιστικών οργάνων των επαγγελµατιών αθλητών ή
των αθλητών µε αµοιβή κατά περίπτωση.
19. Οι ποινές που έχουν επιβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος από
την Ε.Φ.Ι. εξακολουθούν να ισχύουν.
20. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων
του 2004 στις οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές του άρθρου 53 του
παρόντος νόµου συµµετέχουν ως µέλη αυτών δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα,
τα οποία υποδεικνύονται από το διευθύνοντα σύµβουλο της ανώνυµης
εταιρείας "Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.".
21. Προκειµένου για αθλητικές οµοσπονδίες που αναγνωρίσθηκαν αθλητικώς
από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µετά την 5.9.1997, ηµεροµηνία
ανάληψης από την Αθήνα των Ολυµπιακών Αγώνων, στις πρώτες αρχαιρεσίες
που θα διεξαχθούν σε αυτές ύστερα από την εναρµόνιση των καταστατικών
τους, δικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα αθλητικά σωµατεία - µέλη τους, ακόµα
και αν δεν πληρούν τις οριζόµενες στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.
75/1975 προϋποθέσεις.
Άρθρο 136
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις
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1. Η εποπτεία και ο έλεγχος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου
52 του παρόντος νόµου, ασκούνται προκειµένου περί σωµατείων από την
οικεία
Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
και
προκειµένου
περί
ενώσεων
ή
οµοσπονδιών από τη Γ.Γ.Α..
2. ∆ιατάξεις καταστατικών σωµατείων που περιορίζουν τον αριθµό των
µελών ή προβλέπουν οικονοµικές ή άλλες διακρίσεις τους είναι ανίσχυρες,
µετά από την προσαρµογή των καταστατικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
3. Μετά την έγκριση του, κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος,
κανονισµού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών οµοσπονδιών και των
ενώσεών τους που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µε
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί µέχρι την 30.3.1998
κατατάσσεται, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, στις προβλεπόµενες
οργανικές θέσεις ανάλογα µε τα προσόντα του. Στο πιο πάνω προσωπικό δεν
περιλαµβάνονται όσοι απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
ή έργου. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπόµενες δεν
επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η κατάταξη του προσωπικού
στις θέσεις γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της οµοσπονδίας, µε κριτήριο το
χρόνο υπηρεσίας, προηγουµένων στις κενές θέσεις των αρχαιοτέρων. Οι
προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως, µόλις αποχωρήσουν
µε οποιονδήποτε τρόπο όσοι καταταγούν σε αυτές. Κενούµενη οργανική θέση
οµοσπονδίας πληρούται κατά προτεραιότητα µε κατάταξη υπαλλήλου της που
κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτούµενα προσόντα. H παράλειψη
κατάταξης του προσωπικού µέσα στην οριζόµενη στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου προθεσµία, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης
της οµοσπονδίας µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού,
µέχρι τη συµµόρφωση της.
4. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών
οµοσπονδιών και των ενώσεών τους και πλεονάζουν επιτρέπεται, ύστερα από
αίτησή τους, να µεταφέρονται σε άλλη οµοσπονδία ή σε αθλητικούς φορείς
που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α., εφόσον έχουν νοµική µορφή νοµικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το ∆.Σ. της οµοσπονδίας υποχρεούται να
ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία των υπαλλήλων του προσωπικού που
πλεονάζουν, έχουν καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη
µετάταξη. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη τους πλεονάζοντες
υπαλλήλους του προσωπικού και στη συνέχεια καλεί τα διοικητικά
συµβούλια των φορέων αυτών να διατυπώσουν τη γνώµη τους, µέσα σε
ορισµένη προθεσµία, που δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε περίπτωση διατύπωσης θετικής γνώµης, η
µεταφορά γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Γ.Γ.Α.. Αν η γνώµη
είναι αρνητική ή αν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα προθεσµία, αποφασίζει
για τη µεταφορά ή µη µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφασή του ο αρµόδιος για
τον αθλητισµό Υπουργός. Το µεταφερόµενο προσωπικό που κατατάσσεται σε
κενές θέσεις απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και υπέχει όλες τις
υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του φορέα υποδοχής στον οποίο
µεταφέρεται.
5. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή κάθε κατηγορίας που
έχουν χορηγηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εξακολουθούν να
ισχύουν και µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών του άρθρου 31 παρ.
4 του παρόντος, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί µε απόφαση και µε
δαπάνες της να ιδρύει περιοδικές σχολές προπονητών. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζονται τα θέµατα της λειτουργίας των πιο πάνω σχολών, των
προσόντων των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
7. Από τη δηµοσίευση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος
προεδρικού
διατάγµατος,
ο
χρησιµοποιούµενος
τεχνικός
και
λοιπός
εξοπλισµός από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών περιέρχεται στην
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κυριότητα και τη χρήση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Επίσης από την ίδια χρονολογία
δικαιώµατα και προνόµια του Ε.Κ.Α.Ε. από οποιαδήποτε σχέση περιέρχονται
αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού καθορίζεται η ηµεροµηνία µεταφοράς του εργαστηρίου ελέγχου
ντόπινγκ, από το Ο.Α.Κ.Α. όπου σήµερα λειτουργεί, στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ..
8. ∆απάνες για έπαθλα ιπποδροµιών (χρηµατικά έπαθλα ιδιοκτητών ιπποπαραγωγών) που έγιναν από 1.5.1988 έως 31.12.1996 από τον Ο.∆.Ι.Ε.,
για λογαριασµό της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.), θεωρούνται ότι
έγιναν έγκυρα. Τέλη χαρτοσήµου καταβάλλονται.
9. Ειδικά για το άθληµα του ζατρικίου και για το χρονικό διάστηµα πέντε
(5) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος. οι αθλητές του ζατρικίου
µπορούν να είναι µέλη αθλητικών σωµατείων και να µετέχουν στο ∆.Σ. και
στα
άλλα
όργανα
αυτών,
υπερκείµενων
ενώσεων
ή
της
αθλητικής
οµοσπονδίας.
Επίσης, οι διαιτητές και όσοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο στο
ζατρίκιο µπορούν, για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο προηγούµενο
εδάφιο, να είναι µέλη ∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικών
σωµατείων, που καλλιεργούν το ζατρίκιο, υπερκείµενων ενώσεων ή της
αθλητικής οµοσπονδίας, καθώς και αντιπρόσωποι σε υπερκείµενες ενώσεις ή
στην αθλητική οµοσπονδία.
10. Ειδικά για τα αθλητικά σωµατεία Α.Μ.Ε.Α. για την άσκηση του
δικαιώµατος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και
οµοσπονδιών, αρκεί η συµµετοχή στους αγώνες που αναφέρονται στην παρ. 3
του άρθρου 14 του νόµου αυτού τριών (3) τουλάχιστον αθλητών τους σε
ατοµικό άθληµα και του αριθµού τακτικών αθλητών που απαιτούνται από
τους οικείους κανονισµούς για τη συµµετοχή στους αγώνες οµαδικού
αθλήµατος πλέον δύο (2) αναπληρωµατικών.
Άρθρο 137
Στη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, µε τριετή θητεία, της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, µπορεί να διορίζεται και µόνιµος υπάλληλος του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα
προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 11 του ν.
2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α'/27.12.1994) προσόντα.
Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτήν λογίζεται, για όλες τις
συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση.
Ο διοριζόµενος, µετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως
στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του, η οποία
παραµένει κενή.
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και στον κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
υπηρετούντα στην ανωτέρω θέση διευθυντή.
Άρθρο 138
1. α) Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν.
1566/1985 µέχρι την 31.12.1997 που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί
αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι στα δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και.
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
προαναφερθέντος νόµου, καθώς και όσοι έχουν υπηρετήσει µε την ίδια
ιδιότητα σε τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.∆.), εφόσον έχουν
συµπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) µηνών µέχρι την
30.6.1998 µε πλήρες εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ή µε
µειωµένο
ωράριο
µε
αναγωγή
στο
υποχρεωτικό
εβδοµαδιαίο
ωράριο
διδασκαλίας, εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων µε σειρά που
εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την
30.6.1998. Σε περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας εντάσσονται µε βάση τη
σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985.
Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο (2)
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µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως από τις αρµόδιες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
(Σηµείωση : Με την παρ. 8α. του άρθρου 1 του Ν. 2834/00, ΦΕΚ-160 Α'
ορίζεται ότι : "Όσοι περιλαµβάνονται στον πίνακα της περίπτωσης α της
παρ. 1 του άρθ. 138 του Ν. 2725/99 προσλαµβάνονται ως προσωρινοί
αναπληρωτές µε απόλυτη προτεραιότητα έναντι των άλλων κατηγοριών
υποψηφίων που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθ. 6 του Ν. 2525/97").
β) Οι περιλαµβανόµενοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαµβάνονται κατά
προτεραιότητα ως προσωρινοί αναπληρωτές από το διδακτικό έτος 1999-2000
µε δυνατότητα ανανέωσης της σύµβασής τους για καθένα από τα επόµενα
διδακτικά έτη µέχρι το 2002-2003 µέχρι την εξάντληση του οικείου πίνακα
και εφόσον στο µεταξύ δεν διορισθούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών
κατά τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν.
1566/1985.
γ) Η πρόσληψη των ανωτέρω, η ανανέωση της σύµβασης τους, καθώς και η
τοποθέτησή τους σε περιοχή διορισµού µε βάση τις δηλώσεις προτίµησης
και τη σειρά του οικείου πίνακα, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από αίτησή τους στην οποία
δηλώνουν τουλάχιστον πέντε (5) και µέχρι τριάντα (30) περιοχές
διορισµού κατ' ανώτατο όριο. Η τοποθέτησή τους σε σχολείο της περιοχής
διορισµού γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας διεύθυνσης
εκπαίδευσης,
ύστερα
από
πρόταση
του
περιφερειακού
υπηρεσιακού
συµβουλίου, µε βάση τις δηλώσεις προτίµησής τους σε συνδυασµό µε τη
συνδροµή
προϋποθέσεων
προϋπηρεσίας,
εντοπιότητας,
οικογενειακής
κατάστασης και συνυπηρέτησης.
(Σηµείωση : Με την παρ. 8γ. του άρθρου 1 του Ν. 2834/00, ΦΕΚ-160 Α'
ορίζεται ότι : "Οι δηλώσεις προτίµησης που προβλέπονται στην περίπτωση
γ της παρ. 1 του άρθ. 138 του Ν. 2725/99 περιλαµβάνουν µία (1) µέχρι
και τριάντα (30) περιοχές διορισµού κατά ανώτατο όριο").
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η µοριοδότηση
των ως άνω προϋποθέσεων, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων, η
διαδικασία τοποθέτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
ε) Όσοι δεν τοποθετούνται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους παραµένουν
στη
διάθεση
του
Υπουργείου
Εθνικής
Παιδείας
και
Θρησκευµάτων
προκειµένου να καλύψουν ανάγκες της εκπαίδευσης εάν και εφόσον
προκύψουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους.
στ) Όσοι δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την
ανακοίνωση
των
τοποθετήσεων
στον
ηµερήσιο
τύπο
ή
στον
πίνακα
ανακοινώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για
οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από τον πίνακα της περίπτωσης α' της
παρούσας παραγράφου. Επίσης διαγράφονται από τον ίδιο πίνακα και όσοι
δεν αποδέχονται το µόνιµο διορισµό τους κατά τις διατάξεις του ν.
1566/1985.
ζ) κατά τους διορισµούς του έτους 2003 και εφεξής, οι περιλαµβανόµενοι
στον πίνακα της περίπτωσης α' εφόσον στο µεταξύ δεν έχουν διοριστεί σε
µόνιµες θέσεις εκπαιδευτικών ή δεν έχουν διαγραφεί σύµφωνα µε την
περίπτωση στ' της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου, διορίζονται
µε τη σειρά εγγραφής τους στον οικείο πίνακα σε κενές οργανικές θέσεις
εκπαιδευτικών και σε ποσοστά που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση το σύνολο των κενών οργανικών
θέσεων κατά κλάδο.
2. Παρατείνεται µέχρι 31.8.1999 από την ηµεροµηνία λήξης του κατά τις
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') η ισχύς του
πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισµό καθηγητών µουσικής, που κυρώθηκε µε
την αριθ. ∆2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 31/29.12.1995, τεύχος παράρτηµα).
3. Η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας ανανεώνεται από της λήξεώς της για µία τριετία.
Άρθρο 139
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις του
ν. 75/1975, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 17 αυτού, και του ν.
1958/1991, εκτός από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 και τα άρθρα 80, 81
και 82 αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
που ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν.
Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί
µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999

