
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
την επωνυµία «Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.)» που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού.

2. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της Ε.Ε.Α. απο-
δίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports
Committee (P.S.C.)».

Άρθρο 2
Έδρα 

1. Έδρα της Ε.Ε.Α. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Α.,
η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, καθορίζονται η περιφερειακή ενότητα, ο δή-
µος και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α..

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
1, η Ε.Ε.Α. εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που της παραχωρείται κα-
τά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα.

Άρθρο 3
Αρµοδιότητες 

Η Ε.Ε.Α. είναι αρµόδια να: 
(α) αδειοδοτεί τη σύσταση των Τµηµάτων Αµειβοµέ-

νων Αθλητών (Τ.Α.Α.) σύµφωνα µε το άρθρο 60 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

(β) χορηγεί και ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 12, 

(γ) διενεργεί τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό και λογι-
στικό έλεγχο στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες
(Α.Α.Ε.) και τα Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνδέεται µαζί τους,
µε οποιονδήποτε τρόπο, για την τήρηση της αθλητικής
και εν γένει κείµενης νοµοθεσίας,

(δ) ελέγχει την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώ-
σεων των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α., ιδίως έναντι του Δηµοσί-
ου, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των αθλητών και
των προπονητών τους, καθώς και του ιδρυτικού τους α-
θλητικού σωµατείου,

(ε) αδειοδοτεί την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε., σύµφω-
να µε το άρθρο 16 και τα άρθρα 69 και 69Α του
ν. 2725/1999,

(στ) επιτρέπει ή απαγορεύει να συµπεριληφθούν οι α-
γώνες οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. στα έντυπα παιχνιδιών
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας
που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχηµάτων προ-
καθορισµένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σύµφωνα µε το άρθρο 17,

(ζ) ελέγχει τις συµβάσεις που συνάπτουν οι Α.Α.Ε. και
τα Τ.Α.Α., τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών, καθώς και τις
πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας που πραγµατοποι-
ούν, σύµφωνα µε το άρθρο 18,

(η) χορηγεί άδεια στις Α.Α.Ε. για να χρηµατοδοτήσουν
την ανέγερση, επισκευή ή και συντήρηση αθλητικών ε-
γκαταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 67Α του
ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται µε το άρθρο 43 του
παρόντος,
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(θ) επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 22 και τα πρό-
στιµα της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄49),

(ι) αναφέρει στις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές
αρχές παραβάσεις που έχει διαπιστώσει,

(ια) γνωµοδοτεί για θέµατα της αρµοδιότητάς της, ύ-
στερα από ερώτηµα: αα) του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ββ) εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας που
καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή και γγ) επαγγελµα-
τικού συνδέσµου, 

(ιβ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί µε νό-
µο στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/
1999.

Άρθρο 4
Συγκρότηση - διορισµός – θητεία 

Διοικητικού Συµβουλίου 

1. Η Ε.Ε.Α. διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµ-
βούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τα εξής πρόσω-
πα, µε ισάριθµους αναπληρωτές, µε τις αντίστοιχες ιδιό-
τητες και προσόντα:

(α) έναν (1) µη εν ενεργεία ανώτερο ή ανώτατο δικα-
στικό λειτουργό, ως Πρόεδρο, 

(β) έναν (1) εν ενεργεία ή οµότιµο καθηγητή ή αναπλη-
ρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) πανεπιστηµιακού τοµέα, στο γνωστικό αντικείµε-
νο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών οµάδων ή
του εµπορικού ή διοικητικού δικαίου, ως Αντιπρόεδρο, 

(γ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε εξειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα εµπορικού ή διοικητικού δικαίου

(δ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε εξειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα αθλητικού δικαίου,

(ε) έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. πανεπιστηµιακού τοµέα,
οικονοµικής κατεύθυνσης, κάτοχο άδειας άσκησης οικο-
νοµολογικού επαγγέλµατος του Οικονοµικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδος,

(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, µε επι-
στηµονική κατάρτιση ή εµπειρία στο χώρο του αθλητι-
σµού.
Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος της Ε.Ε.Α.

που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση
του Προέδρου του Δ.Σ..

2. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και αναπληρω-
µατικά, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη
της διαρκούς επιτροπής µορφωτικών υποθέσεων της
Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ-
θρου 32 του Κανονισµού της Βουλής.

3. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί το ίδιο πρόσωπο µέλος
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. περισσότερες από δύο (2) συνολικά
φορές, διαδοχικές ή µη. Για την εφαρµογή της παρούσας
δε λαµβάνεται υπόψη διορισµός στην Επιτροπή της παρ.
1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999. 

4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. είναι τετρα-
ετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισµό νέου
Δ.Σ., όχι, όµως, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έ-
ξι (6) µηνών από τη λήξη της. 

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α. παύονται µόνο για σπουδαίο λόγο, µε απόφα-
ση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Άρθρο 5
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα µελών Δ.Σ.

1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί µέλος του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α.:

(α) όποιος εµπίπτει στα κωλύµατα των άρθρων 5 έως
7, των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 8 και του άρ-
θρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26),

(β) όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεµφθεί, µε α-
µετάκλητο δικαστικό βούλευµα ή κλητήριο θέσπισµα, να
δικαστεί ως υπαίτιος για οποιοδήποτε κακούργηµα ή
πληµµέληµα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 8 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα ή για αδίκηµα βίας µε αφορµή αθλητικές
εκδηλώσεις, χρήση απαγορευµένων ουσιών και µεθό-
δων, παράβαση της νοµοθεσίας περί ντόπινγκ, δωροδο-
κία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα,
παράνοµο στοιχηµατισµό, παράβαση του νόµου περί ε-
ξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόµου περί ό-
πλων και πυροµαχικών, νοµιµοποίηση εσόδων από ε-
γκληµατική δραστηριότητα, εγκληµατική οργάνωση, κα-
τάρτιση ένοπλης οµάδας. Το κώλυµα της παρούσας πε-
ρίπτωσης αίρεται µε την έκδοση αµετάκλητης αθωωτι-
κής απόφασης ή απόφασης µε την οποία παύει οριστικά
η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της
ποινικής δίωξης υπό όρους, µε νόµο, το κώλυµα αίρεται
υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινι-
κή δίωξη,

(γ) όποιος έχει τιµωρηθεί για µη τήρηση φίλαθλου
πνεύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν. 2725/1999,
για όσο χρόνο διαρκεί η τιµωρία.

2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί µέλος του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α.:

(α) µέτοχος Α.Α.Ε. ή µέλος του ιδρυτικού της σωµατεί-
ου ή µέλος αθλητικού σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α. ή
µέλος του Δ.Σ. Α.Α.Ε. ή διαχειριστής Τ.Α.Α. ή των ιδρυτι-
κών τους σωµατείων ή µέλος του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής
οµοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή
µέλος Δ.Σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωµατείων που διατηρούν
Τ.Α.Α. (επαγγελµατικοί σύνδεσµοι), για όσο χρόνο δια-
τηρεί την ιδιότητα αυτή και για πέντε (5) έτη µετά την α-
πώλειά της µε οποιονδήποτε τρόπο, 

(β) εν ενεργεία και µη διαιτητής, προπονητής, αθλητής
επαγγελµατικού αθλήµατος και αθλητικός διαµεσολαβη-
τής (manager), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή
και για ένα (1) έτος µετά την απώλειά της, µε οποιονδή-
ποτε τρόπο. Διαιτητές θεωρούνται και οι βοηθοί διαιτη-
τή, οι επόπτες, οι κριτές και οι παρατηρητές, καθώς και
όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, ασκούν ή συµµετέχουν,
µε οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έρ-
γου,

(γ) πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή στο ιδρυτικό τους ερασιτεχνικό αθλητι-
κό σωµατείο ή σε εθνική αθλητική οµοσπονδία που καλ-
λιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή σε επαγγελµατικό σύν-
δεσµο, µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας ή α-
νεξάρτητων υπηρεσιών, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβα-
σή του και για ένα (1) έτος µετά τη λήξη ή λύση της, µε
οποιονδήποτε τρόπο, 

(δ) πρόσωπο το οποίο έχει καταρτίσει, ατοµικά ή µε
την ιδιότητα οµόρρυθµου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειρι-
στή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., Διευθύνοντος Συµβούλου, µέλους
Δ.Σ. ανώνυµης εταιρείας και εταίρου ή µετόχου εταιρεί-
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ας οποιασδήποτε µορφής, µε ποσοστό συµµετοχής µε-
γαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), οποιαδήπο-
τε σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου µε
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή µε το ιδρυτικό του ερασιτεχνικό αθλη-
τικό σωµατείο ή µε εθνική αθλητική οµοσπονδία που
καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή µε επαγγελµατικό
σύνδεσµο, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση αυτή και
για ένα (1) έτος µετά τη λήξη ή λύση της, µε οποιονδή-
ποτε τρόπο,

(ε) πρόσωπο που ασκεί ατοµική επιχείρηση µε αντικεί-
µενο την παραγωγή ή και την εµπορία πάσης φύσης α-
θλητικών ειδών, όπως ιδίως ειδών ένδυσης, υπόδησης,
αθλητικών οργάνων και αξεσουάρ, συµπληρωµάτων δια-
τροφής ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται µε επαγ-
γελµατικό άθληµα, καθώς και πρόσωπο που φέρει την ι-
διότητα του µέλους, εταίρου, µετόχου, διαχειριστή, µέ-
λους του Διοικητικού Συµβουλίου, νόµιµου εκπρόσωπου
και διευθυντή ή εντεταλµένου σύµβουλου εµπορικής ε-
ταιρείας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, µε το ίδιο ως ά-
νω αντικείµενο για όσο χρόνο ασκεί ή συµµετέχει στην
επιχείρηση αυτή ή στη διοίκησή της και για ένα (1) έτος
µετά, 

(στ) µέλος, εταίρος, µέτοχος, διαχειριστής, µέλος του
Δ.Σ., νόµιµος εκπρόσωπος και διευθυντής ή εντεταλµέ-
νος σύµβουλος εµπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νο-
µικής µορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπη-
ρεσίες προγνωστικών ή στοιχηµάτων για αγώνες επαγ-
γελµατικού αθλήµατος, για όσο χρόνο διατηρεί µία από
τις παραπάνω ιδιότητες και για τρία (3) έτη µετά την α-
πώλειά της, µε οποιονδήποτε τρόπο,

(ζ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς µέχρι τρίτου βαθµού
των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.

3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνω-
στοποιούν αµέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυµα ή ασυµβίβαστο
που συντρέχει στο πρόσωπό τους. 

4. α. Για την ύπαρξη ή µη κωλύµατος ή ασυµβιβάστου,
αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόµενου
µέλους, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., το οποίο συγκαλείται εκτά-
κτως, µε πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου
του, αν το κώλυµα ή ασυµβίβαστο φέρεται να συντρέχει
στο πρόσωπο του Προέδρου, οίκοθεν ή ύστερα από αίτη-
µα ενός έστω µέλους του Δ.Σ. ή του Υπουργού Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού. Η απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.
κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήψη της.
β. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιο από τα κωλύ-

µατα ή τα ασυµβίβαστα των παραγράφων 1 και 2 στο
πρόσωπο ήδη διορισθέντος µέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.,
τακτικού ή αναπληρωµατικού, το µέλος αυτό παύεται µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Άρθρο 6
Άσκηση καθηκόντων µελών Δ.Σ.

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:

(α) απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργι-
κής ανεξαρτησίας,

(β) δεν ζητούν ούτε λαµβάνουν δεσµευτικές οδηγίες
από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιο-
δήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσιου ή ι-
διωτικού δικαίου,

(γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγµα και την
κείµενη νοµοθεσία, καθώς και να ενεργούν µε ευθύτητα,
ευσυνειδησία και απόλυτη αµεροληψία, 

(δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για
τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδο-
µένα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε
γνώση τους και δεν υπόκειται σε δηµοσιότητα,

(ε) υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συµπερι-
φορά.

2. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλεί-
ψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν
ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι της Ε.Ε.Α.
ευθύνονται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια.

3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν, κάθε έτος,
δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στη Γ΄ Μο-
νάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστα-
σης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσό-
δων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµα-
τοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσε-
ων Περιουσιακής Κατάστασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 1
έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

Άρθρο 7
Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων Δ.Σ.

1. Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α. ασκούνται από το Δ.Σ.
αυτής συλλογικά.

2. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει, ύστερα από πρό-
σκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέ-
µατα ηµερήσιας διάταξης, κάθε φορά που αυτό κρίνεται
απαραίτητο είτε από τον Πρόεδρο είτε από την πλειοψη-
φία των µελών του Δ.Σ.. Στην τελευταία περίπτωση, ο
Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα µέλη του Δ.Σ. µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση
του αιτήµατος της πλειοψηφίας, στην οποία αναγράφο-
νται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

3. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει έγκυρα µε την πα-
ρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τα µέλη του, στα
οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος
και αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ-
δρου και αν αυτός απουσιάζει, υπερισχύει η ψήφος του
Αντιπροέδρου.

4. Τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συµµετέχουν
στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολό-
γητη απουσία σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι
(6), µέσα στο ίδιο έτος, συνεδριάσεις συνιστά σπουδαίο
λόγο παύσης τους.

5. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. καθα-
ρογράφονται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών α-
πό τη συνεδρίαση, υπογράφονται από τα παρευρισκόµε-
να στη συνεδρίαση µέλη και ακριβές αντίγραφο αυτών,
επικυρωµένο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, κοι-
νοποιείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την καθαρο-
γραφή στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι α-
ποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. αναρτώνται στον δικτυακό
τόπο της Ε.Ε.Α..

Άρθρο 8
Αποδοχές µελών Δ.Σ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

3



Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται η µηνιαία ή ανά
συνεδρίαση αποζηµίωση των τακτικών και αναπληρωµα-
τικών µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α..

Άρθρο 9
Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 

Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η οργανωτική δοµή,
διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Α. και οι
αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, θεσπίζονται οι κανό-
νες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της,
συνιστώνται και κατανέµονται σε κλάδους και ειδικότη-
τες οι θέσεις του προσωπικού και ρυθµίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Άρθρο 10
Επιστηµονικοί συνεργάτες και σύµβουλοι

1. Η Ε.Ε.Α. µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκε-
κριµένου έργου ή την παροχή συµβουλευτικών υπηρε-
σιών, σε συγκεκριµένο θέµα αρµοδιότητάς της, σε εξω-
τερικούς επιστηµονικούς συνεργάτες ή συµβούλους,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αν το προσωπικό της Ε.Ε.Α.
δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις
που απαιτούνται για την αντιµετώπιση του εν λόγω θέ-
µατος.

2. Επί ποινή ακυρότητας, η ανάθεση της παραγράφου
1 συντελείται µε έγγραφη σύµβαση στην οποία αναγρά-
φεται το ακριβές αντικείµενο της ανάθεσης, η συµφωνη-
θείσα αµοιβή, ο χρόνος και τρόπος καταβολής της και
κάθε άλλος όρος που έχει συµφωνηθεί.

Άρθρο 11
Πόροι – οικονοµική διαχείριση 

1. Τακτικοί πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:
(α) τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πι-

στοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, την α-
δειοδότηση της σύστασης Τ.Α.Α., την αδειοδότηση από-
κτησης µετοχών Α.Α.Ε, τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, την αδειοδότηση
Α.Α.Ε. για τη χρηµατοδότηση ανέγερσης ανακατασκευ-
ής, επισκευής ή και συντήρησης αθλητικών εγκαταστά-
σεων κατά το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό
προστίθεται µε το άρθρο 43 του παρόντος, καθώς και κα-
τά την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητάς της, σύµφωνα
µε τον παρόντα, 

(β) τα ποσά εγγυητικών επιστολών που καταπίπτουν υ-
πέρ αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου
13, 

(γ) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολο-
γισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και

(δ) οι εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.
2. Έκτακτοι πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:
(α) χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από προγράµ-

µατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή
διεθνών οργανισµών,

(β) έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό, 

(γ) κάθε άλλο έσοδο µε νόµιµη προέλευση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Ε.Ε.Α., καθορίζεται το ύψος των επιβαλλόµε-
νων τελών της παραγράφου 1, η διαδικασία είσπραξής
τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού καθορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορή-
γησης της Ε.Ε.Α., οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κα-
ταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι σχετικές πι-
στώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Κύριος διατά-
κτης, ο οποίος αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των
πιστώσεων που τίθενται στη διάθεση της Ε.Ε.Α., ορίζεται
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής.

5. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού υ-
ποστηρίζει την οικονοµική διαχείριση της Ε.Ε.Α..

Άρθρο 12
Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.

1. Οι ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές ανώνυµες ε-
ταιρείες (Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε.), καθώς και τα Τ.Α.Α. που έ-
χουν δικαίωµα συµµετοχής στο εθνικό πρωτάθληµα πε-
τοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών, υποχρεού-
νται, πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος ή
του κυπέλλου στο οποίο συµµετέχουν αν αυτό αρχίζει
νωρίτερα, να λάβουν και να προσκοµίσουν στην οικεία
διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., το οποίο
χορηγείται εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορί-
ζονται στον παρόντα, στον ν. 2725/1999 και στις κανονι-
στικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών.

2. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγρά-
φου 1, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο
Τ.Α.Α. υποβάλλει στην Ε.Ε.Α., πενήντα (50) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου εθνικού πρωτα-
θλήµατος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτε-
ρα, σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιο-
λογητικά: 

(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού ο-
φειλών προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστά-
σεων που χρησιµοποίησαν ως έδρα την προηγούµενη α-
γωνιστική περίοδο.

(β) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού ο-
φειλών προς τους αθλητές και τους προπονητές που α-
πασχολούν ή απασχόλησαν την προηγούµενη αγωνιστι-
κή περίοδο.

(γ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού ο-
φειλών προς το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντό-
πινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου
ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επι-
στηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) Δηµόκριτος.

(δ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού ο-
φειλών προς την οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία, τον
οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο και το ιδρυτικό ερασιτε-
χνικό αθλητικό σωµατείο.

(ε) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού ο-
φειλών κάθε απαίτησης που έχει επιδικαστεί µε τελεσί-
δικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της
επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών του άρθρου
95 του ν. 2725/1999 ή άλλον εκτελεστό τίτλο.
Αν δεν υφίσταται οφειλή προς τους φορείς των περι-

πτώσεων α΄ έως ε΄, µπορεί να προσκοµίζεται µόνο υ-
πεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή
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του Τ.Α.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δη-
λούντος από αρµόδια αρχή, για τη µη ύπαρξη σχετικής
οφειλής.

(στ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
(ζ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήµα-

τος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστι-
κού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτί-
θεται να χρησιµοποιήσει ως έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο
2 του ν. 4326/2015.

(η) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της δια-
µόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθε-
ται να χρησιµοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, την
παραµονή και την αποχώρηση ατόµων µε κινητικά προ-
βλήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4373/2016
(Α΄ 49).

(θ) Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επικείµε-
νης αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισµένο και θεωρηµέ-
νο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Α-
ναµόρφωση του προϋπολογισµού που έχει υποβληθεί ε-
πιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έ-
ξοδα που προκύπτουν, ύστερα από µεταγραφική περίο-
δο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο ανα-
µορφωµένος προϋπολογισµός, ισοσκελισµένος και θεω-
ρηµένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εται-
ρεία, κατατίθεται στην Ε.Ε.Α. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο
προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α..

(ι) Μόνο οι Α.Α.Ε. εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 13.

(ια) Απόδειξη πληρωµής του τέλους χορήγησης του πι-
στοποιητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 11. Μέχρι την έκδο-
ση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, δεν
απαιτείται η προσκόµιση του παρόντος δικαιολογητικού.
Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου συντέµνεται σε σα-

ράντα (40) ηµέρες, αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε.
ή Τ.Α.Α. λόγω ανόδου από ερασιτεχνική κατηγορία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού µπορεί να καθορίζεται η µορφή και το ειδικότερο
περιεχόµενο του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 και
της αίτησης για τη χορήγησή του.

4. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υ-
ποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και το
αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την έναρξη του οι-
κείου πρωταθλήµατος ή του κυπέλου, όποιου εκ των δύο
αρχίζει νωρίτερα, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την πληρότητά τους
και τη συµµόρφωση της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
στην κείµενη νοµοθεσία και, ανάλογα µε τα πορίσµατα
του ελέγχου της, χορηγεί το πιστοποιητικό της παρα-
γράφου 1 ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση. 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Α. µπορεί να τάσ-
σει προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των πέντε (5) ηµερών,
για τη συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της
παραγράφου 2 ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητι-
κών ή διευκρινίσεων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε
πλειοψηφία επί του απόλυτου αριθµού των µελών του
Δ.Σ. της Ε.Α.Α.. Στην περίπτωση αυτή, η τριακονθήµερη
προθεσµία της παραγράφου 4 αναστέλλεται για ίσο χρο-
νικό διάστηµα µε την προθεσµία που έχει ταχθεί για τη
συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών ή την παρο-
χή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων.

6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παρα-
γράφου 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιό-

δου. Αν διαπιστωθεί ότι µία έστω από τις προϋποθέσεις
χορήγησής του έπαυσε να ισχύει, µε απόφαση του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α., τάσσεται εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης
πέντε (5) έως είκοσι (20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η
ταχθείσα προθεσµία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό
της παραγράφου 1. 

7. Η ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1
συντελείται, σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ακρόαση
της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου
Τ.Α.Α..

8. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντι-
κείµενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκλη-
ση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 κοινοποιείται
στην οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο
επαγγελµατικό σύνδεσµο για τις νόµιµες συνέπειες.

Άρθρο 13
Εγγυητική επιστολή 

1. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 12, οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να καταθέ-
σουν στην Ε.Ε.Α., µαζί µε τον προϋπολογισµό της περί-
πτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, εγγυητική
επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλά-
δα, ποσού τουλάχιστον ίσου µε το πέντε τοις εκατό (5%)
του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισµού αυτού
και λήξης της ισχύος της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου. 

2. α. Για τις Π.Α.Ε. που συµµετέχουν σε πρωτάθληµα
Super League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της πα-
ραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εκατό χιλιά-
δες (100.000) ευρώ. 
β. Για τις Π.Α.Ε. που συµµετέχουν σε πρωτάθληµα

Football League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της
παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ. 
γ. Για τις Κ.Α.Ε., που συµµετέχουν στο εθνικό πρωτά-

θληµα καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Basket League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της
παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ. 

3. Αν προκύψει ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολο-
γισµού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 12, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, µαζί µε
την υποβολή του αναµορφωµένου προϋπολογισµού, να
καταθέσει νέα συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή
τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού ί-
σου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης
των προϋπολογισθέντων εξόδων και λήξης της ισχύος
της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιό-
δου. 

4. Αν δεν προσκοµιστεί η συµπληρωµατική εγγυητική
επιστολή της παραγράφου 3, µε απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε.,
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1, κα-
τά ποσό ίσο µε το διπλάσιο του ποσού της οφειλόµενης
συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό
αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επι-
στολής της παραγράφου 1, διατάσσεται η ολική κατά-
πτωσή της. 

5. Αν διαταχθεί η µερική ή ολική κατάπτωση της εγ-
γυητικής επιστολής της παραγράφου 1, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε.  υποχρεούται να
καταθέσει στην Ε.Ε.Α., µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
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(15) ηµερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστο-
λή τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, πο-
σού ίσου µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του συνό-
λου των εξόδων του αναµορφωθέντος προϋπολογισµού
και λήξης της ισχύος της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παραγρά-
φου 2 ισχύουν και για την νέα αυτή εγγυητική επιστολή.
Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήµερη προθεσµία του
πρώτου εδαφίου, µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανα-
καλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου
12. 

6. Εγγυητική επιστολή που κατατίθεται, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο, επιστρέφεται µετά τη λήξη της αγωνι-
στικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δε
συντρέχει λόγος κατάπτωσής της.

7. Η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστο-
λής διατάσσεται υπέρ της ίδιας της Ε.Ε.Α., εκτός αν αι-
τία της κατάπτωσης είναι η µη τήρηση των οικονοµικών
υποχρεώσεων της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε., οπότε η κα-
τάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάµε-
νων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ι-
δρυτικού αθλητικού σωµατείου, των ιδιοκτητών των α-
θλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόµε-
νης Α.Α.Ε., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτι-
κού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος, τρί-
των εξοπλισµένων µε τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελε-
στή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οι-
κονοµικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή
µε άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής α-
πόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συ-
νολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συµπεριλαµβανοµέ-
νων τόκων και εξόδων. 

8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4, σε
κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή µερικής κατάπτωσης εγ-
γυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να κα-
ταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, µέσα σε προ-
θεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάπτωση. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε απόφαση του
Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 12. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Ε.Α.Α., µπορεί: (α) να αναπροσαρµόζεται το
ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, της
συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής της παραγρά-
φου 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παραγρά-
φου 5 και (β) να αναπροσαρµόζονται ή να καταργούνται
τα κατώτατα όρια εγγυητικής επιστολής της παραγρά-
φου 2.

Άρθρο 14
Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος 

1. Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τακτικό διαχειριστικό και λογιστι-
κό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α., µε τη µέθοδο της
δειγµατοληψίας τον Ιούνιο κάθε έτους και έκτακτο οπο-
τεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτηµα:
(α) του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, (β) του Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, (γ) του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
(δ) του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του ιδρυτικού σωµατείου της εν-
διαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., (ε)
του 1/20 των µετόχων της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή και

(στ) του Δ.Σ. του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου ή
του δικαιοδοτικού του οργάνου.

2. Ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος, τακτικός ή
έκτακτος, πρέπει να ολοκληρώνεται µέσα στον απολύ-
τως αναγκαίο χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, µέσα σε
σαράντα πέντε (45) ηµέρες. 

3. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ο-
λοκλήρωση κάθε τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, το Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α. συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία παρου-
σιάζει τις ελεγκτικές πράξεις και τις διαδικασίες που έ-
χει ακολουθήσει, τα πορίσµατα στα οποία έχει καταλή-
ξει, τις ενδεικνυόµενες ενέργειες για την αποκατάσταση
της νοµιµότητας και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. 

4. Η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 κοινοποιείται: 
(α) στην ελεγχόµενη Α.Α.Ε. ή στο ελεγχόµενο Τ.Α.Α.,

ανάλογα µε την περίπτωση,
(β) στο Δ.Σ. της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπον-

δίας και του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου για τις
νόµιµες συνέπειες,

(γ) στο ιδρυτικό της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. αθλητικό σω-
µατείο,

(δ) στους Υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Πολιτισµού και Αθλητισµού και

(ε) στις αρµόδιες διοικητικές ή και δικαστικές αρχές,
αν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων που επισύρουν
διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 15
Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων

1. Κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχου, η ελεγ-
χόµενη Α.Α.Ε. ή το ελεγχόµενο Τ.Α.Α., ο επαγγελµατι-
κός σύνδεσµος στον οποίο ανήκουν, το ιδρυτικό τους α-
θλητικό σωµατείο, η οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία,
οι αθλητές και οι προπονητές τους, το εν γένει υπαλλη-
λικό προσωπικό τους και οι πάσης φύσεως συνεργάτες
και σύµβουλοί τους, καθώς και κάθε συνδεόµενο µε αυτά
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να συνεργάζεται
και να παραδίδει αµελλητί στην Ε.Ε.Α. κάθε έγγραφο, α-
ποδεικτικό µέσο ή πληροφορία που του ζητείται, µε ανά-
λογη εφαρµογή του άρθρου 212 Κ.Ποιν.Δ..

2. Η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των καθηκόντων της,
µπορεί να ζητά τη συνδροµή οποιασδήποτε διοικητικής,
δικαστικής ή άλλης ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής. 

3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ή νοµίµως εξουσιοδοτη-
µένα από αυτό πρόσωπα, υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνερ-
γάτες ή σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
σύστηµα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστα-
σης» του ν. 3213/2003 και στο ηλεκτρονικό σύστηµα
«Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών
Πληρωµών» του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) στο βαθµό που
αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. 

4. Έναντι της Ε.Ε.Α. δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολο-
γικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο.

Άρθρο 16
Άδεια απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε.

1. Η εν ζωή µεταβίβαση µετοχών, καθώς και κάθε άλλη
δικαιοπραξία, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση
µετοχών Α.Α.Ε. που εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο
του πέντε τοις εκατό (5 %) του µετοχικού της κεφαλαί-
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ου, κατά την ίδρυση ή ύστερα από αύξηση του µετοχικού
της κεφαλαίου, χωρίς την προηγούµενη σχετική άδεια
της Ε.Ε.Α., απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.

2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την
Ε.Ε.Α. ύστερα από σχετική αίτηση κάθε ενδιαφεροµέ-
νου, σύµφωνα µε τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999,
εφόσον: (α) πληρούνται οι θετικές και αρνητικές προϋ-
ποθέσεις των άρθρων 3, 69 και 69Α του ν. 2725/1999 και
(β) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της προέλευσης των κε-
φαλαίων µε τα οποία πρόκειται να καλυφθεί η αξία των
αποκτώµενων µετοχών. Αν δεν συντρέχουν αµφότερες
οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρί-
πτεται αιτιολογηµένα.

3. Αν αποκτηθούν µετοχές Α.Α.Ε. χωρίς την προηγού-
µενη άδεια της Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννο-
µη συνέπεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης
του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλο-
γα µε την περίπτωση.

Άρθρο 17
Έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων 

προκαθορισµένης απόδοσης

1. Εξήντα (60) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου
εθνικού πρωταθλήµατος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο
αρχίζει νωρίτερα, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται
να προσκοµίσουν στην Ε.Ε.Α., υπεύθυνη δήλωση του νό-
µιµου εκπροσώπου τους, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 και µε θεώρηση του γνησίου της υπογρα-
φής του δηλούντος από αρµόδια αρχή, συνοδευόµενη α-
πό τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα, µε την ο-
ποία να δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα µέλη του ιδρυτικού
τους αθλητικού σωµατείου και τα µέλη του Δ.Σ. και των
άλλων διοικητικών ή εποπτικών οργάνων τους, οι διαχει-
ριστές, οι µέτοχοι, οι διευθύνοντες και εντεταλµένοι
σύµβουλοι, τα µέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη
τους, οι αθλητές, οι τεχνικοί διευθυντές, οι προπονητές
και βοηθοί προπονητή, τα µέλη του προπονητικού και
του ιατρικού επιτελείου και το υποστηρικτικό προσωπικό
τους δεν εµπίπτουν στα ασυµβίβαστα της παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτή προστίθεται µε το
άρθρο 33 του παρόντος.

2. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρό-
ντος, η προθεσµία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης
της παραγράφου 1 και των δικαιολογητικών που τη συ-
νοδεύουν ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµο-
σίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α., µπορεί να καθορίζονται τα αποδεικτικά έγ-
γραφα που απαιτείται να συνοδεύουν την υπεύθυνη δή-
λωση της παραγράφου 1, ο τύπος, το ακριβές περιεχό-
µενο και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 

4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα πέντε
(45) ηµερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
της παραγράφου 1 και των αποδεικτικών εγγράφων που
τη συνοδεύουν, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την ύπαρξη ή µη ασυµ-
βίβαστου της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και
εκδίδει απόφαση µε την οποία επιτρέπει ή απαγορεύει
να συµπεριληφθούν οι αγώνες της ενδιαφερόµενης οµά-
δας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµέ-
νης απόδοσης. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. κοινοποιείται α-
µελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέ-

πεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορι-
σµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του
ν. 4002/ 2011, για να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες
συνέπειες. 

5. Η Ε.Α.Α. µπορεί να ζητά από τα ενδιαφερόµενα
Τ.Α.Α. και τις ενδιαφερόµενες Α.Α.Ε., από την ΟΠΑΠ
Α.Ε. και τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παι-
χνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, καθώς
και από κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, διευκρινή-
σεις, πληροφορίες ή πρόσθετα έγγραφα, τάσσοντας εύ-
λογη προθεσµία για την παροχή αυτών, η οποία δεν µπο-
ρεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα (10)ηµέ-
ρες. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής, αναστέλ-
λεται η αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 4.

6. Η Ε.Ε.Α., µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, που
λαµβάνεται ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόµενων
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και κοινοποιείται αµελλητί στην ΟΠΑΠ
Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παι-
χνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, µπορεί να
ανακαλεί προηγούµενη απόφασή της και να απαγορεύει
τη συµµετοχή οµάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχηµά-
των προκαθορισµένης απόδοσης: (α) αν διαπιστωθεί εκ
των υστέρων ή ανακύψει ασυµβίβαστο της παρ. 8 του
άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και (β) στην περίπτωση της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4326/2015. 

7. Οι αποφάσεις των παραγράφων 4 και 6 είναι δε-
σµευτικές για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις εταιρείες που επι-
τρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθο-
ρισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50
του ν. 4002/2011, οι οποίες υποχρεούνται να καταρτί-
ζουν τα έντυπα των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορι-
σµένης απόδοσης σύµφωνα µε αυτές.

8. Αρµόδια για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης
της παραγράφου 7 είναι η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που συστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4002/2011, και µετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική
Αρχή µε την παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012
(Α΄14).

Άρθρο 18
Έλεγχος συµβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων 

1. Με επιµέλεια και ευθύνη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµε-
νης Α.Α.Ε. ή του προσώπου που ασκεί τη διαχείριση του
ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά
στην Ε.Ε.Α. προς έλεγχο και αντιπαραβολή µε τις εγγρα-
φές του προϋπολογισµού της περίπτωσης θ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 12: 

(α) Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σύναψή τους οι
εξής συµβάσεις: 
αα) λήψης ή χορήγησης δανείου, 
ββ) µε τις οποίες ανατίθενται δικαιώµατα διοίκησης και

εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συµβάσεις πρό-
σληψης συµβούλων ή παροχής συµβουλευτικών υπηρε-
σιών κάθε είδους, 
γγ) µε το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο,

µεταξύ δε αυτών κάθε σύµβαση που αφορά στη χρηµα-
τοδότηση του σωµατείου για την ανέγερση, ανακατα-
σκευή, επισκευή ή συντήρηση των αθλητικών του εγκα-
ταστάσεων, καθώς και κάθε σύµβαση µίσθωσης των α-
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θλητικών εγκαταστάσεων του σωµατείου, 
δδ) αγοραπωλησίας, µίσθωσης ή παραχώρησης της

χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες τους
ανήκουν κατά κυριότητα ή τις οποίες έχουν δικαίωµα,
βάσει νόµου ή σύµβασης, να χρησιµοποιούν,
εε) άµεσης ή έµµεσης χορηγίας, διαφήµισης ή παρεµ-

φερούς αντικειµένου, 
στστ) για την ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή

των αγώνων, 
ζζ) µε αθλητές και προπονητές,
ηη) για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και

συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτι-
κού τους αθλητικού σωµατείου ή και αθλητικών εγκατα-
στάσεων που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή στο Ελληνικό Δηµό-
σιο και τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµβα-
σης, να τις χρησιµοποιούν για τις προπονητικές ή και τις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. 

(β) ) Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από το τέλος
κάθε µήνα:
αα) αναλυτική κατάσταση των εισιτηρίων διαρκείας

που πωλήθηκαν τον µήνα αυτόν, µε τα πλήρη στοιχεία
των αγοραστών,
ββ) αναλυτική κατάσταση των πάσης φύσης εσόδων

και εξόδων του εν λόγω µήνα, ανά κατηγορία. Ειδικά οι
δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παρο-
χές προς τους αθλητές και τους προπονητές αναλύονται
και ονοµαστικά.

2. Η Ε.Ε.Α. διερευνά και τη νοµιµότητα της προέλευ-
σης των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται σε εκτέ-
λεση των συµβάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1. 

Άρθρο 19
Ηλεκτρονική πλατφόρµα Ε.Ε.Α.

1. Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, η Ε.Ε.Α. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία
ηλεκτρονική πλατφόρµα στην οποία έχουν πρόσβαση,
µε µοναδικό όνοµα χρήστη και κωδικό αριθµό, οι Α.Α.Ε.
και τα Τ.Α.Α. και µέσω της οποίας µπορούν να καταχωρί-
ζουν, σε ψηφιακή µορφή, τις συµβάσεις και τις αναλυτι-
κές καταστάσεις του άρθρου 18. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Πολιτισµού
και Αθλητισµού καθορίζονται τα επιµέρους χαρακτηρι-
στικά και οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας της παραγράφου 1, καθώς και οι τεχνι-
κές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και
την επεξεργασία των δεδοµένων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υ-
πουργού, καθώς και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για θέµατα αρµοδιότη-
τας της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδι-
κότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνι-
κές προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότη-
τας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παραγράφου 1 µε
ηλεκτρονικές πλατφόρµες ή µητρώα άλλων νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δηµόσιων
ή ανεξάρτητων αρχών, όπως της Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 20
Δηµόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων 

επαγγελµατικού αθλητισµού

Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., οι εθνικές αθλητικές οµοσπον-
δίες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης
και οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι αυτών ευθύνονται για
τις δηµόσιες, µε λόγο ή µε έργο, δηλώσεις των νόµιµων
εκπροσώπων τους, των µελών του Δ.Σ., των διευθύνο-
ντων συµβούλων, των γενικών διευθυντών και των δια-
χειριστών τους, των µετόχων και των µελών τους, κα-
θώς και των λεσχών φιλάθλων τους που: (α) παραβιά-
ζουν το φίλαθλο πνεύµα, (β) έχουν ρατσιστικό, εθνικιστι-
κό, δυσφηµιστικό ή εξυβριστικό περιεχόµενο ή (γ) παρα-
κινούν ή υποθάλπουν ή ενθαρρύνουν ή επιδοκιµάζουν
την άσκηση βίας.

Άρθρο 21
Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Αν η Ε.Ε.Α. διαπιστώσει παραβίαση της κείµενης νοµο-
θεσίας που παρουσιάζει ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού
παραπτώµατος, σύµφωνα µε τον πειθαρχικό κανονισµό
της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας ή του οικεί-
ου επαγγελµατικού συνδέσµου, ενηµερώνει εγγράφως
και αµελλητί το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης όργανο της οµοσπονδίας ή του επαγγελµατικού
συνδέσµου, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί σχετι-
κά µε την άσκηση ή µη της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος
των υπαίτιων νοµικών ή και φυσικών προσώπων, µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ενηµέρωσή
του. 

Άρθρο 22
Επιβολή κυρώσεων

1. Σε κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε αγώνες
πρωταθλήµατος ή κυπέλου χωρίς να έχει λάβει το πιστο-
ποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή ύστερα από
ανάκλησή του, η Ε.Α.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση
της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου
Τ.Α.Α., αυτοτελές πρόστιµο για κάθε αγώνα, ύψους: 

(α) πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιά-
δων (500.000) ευρώ αν πρόκειται για Α.Α.Ε. και 

(β) δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ αν πρόκεται για Τ.Α.Α.. 

2. Σε κάθε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., αθλητική οµοσπονδία, επαγ-
γελµατικό σύνδεσµο και αθλητικό σωµατείο που, µε πρό-
θεση, αρνείται ή καθυστερεί να παράσχει στην Ε.Ε.Α.
στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του ή αποκρύπτει
τέτοια στοιχεία ή παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή ή ανα-
κριβή στοιχεία, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση
του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου, πρόστιµο από
πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ. Αν υπαίτιος των πράξεων ή παραλείψε-
ων του πρώτου εδαφίου είναι η ίδια η ελεγχόµενη Α.Α.Ε.
ή το Τ.Α.Α., ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννοµη συνέ-
πεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πι-
στοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα µε
την περίπτωση.
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3. Στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν στις δηµόσιες
δηλώσεις του άρθρου 20, καθώς και στις Α.Α.Ε., στα
Τ.Α.Α., στις αθλητικές οµοσπονδίες και στους επαγγελ-
µατικούς συνδέσµους που ευθύνονται αντικειµενικά για
τις δηλώσεις των προσώπων αυτών σύµφωνα µε το άρ-
θρο 20, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση των εν-
διαφερόµενων, πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων
(50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

4. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία ή επαγγελµατικό σύν-
δεσµο, το δικαιοδοτικό όργανο του οποίου αρνείται ή κα-
θυστερεί να αποφανθεί σχετικά µε την άσκηση ή µη  της
πειθαρχικής δίωξης, κατά παράβαση του άρθρου 21, η
Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερό-
µενης αθλητικής οµοσπονδίας, πρόστιµο ύψους πενήντα
χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)
ευρώ. 

5. Αν η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρό-
ντος, του ν. 2725/1999 και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η οποία έ-
χει τελεστεί από Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., επαγγελµατικούς συν-
δέσµους, αθλητικά σωµατεία και οµοσπονδίες, και για
την παράβαση αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις από άλ-
λες διατάξεις του παρόντος, µπορεί, ανάλογα µε τη βα-
ρύτητα της παράβασης, την υποτροπή και τις γενικότε-
ρες περιστάσεις, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερο-
µένου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη έννοµη
συνέπεια της παράβασης που διαπιστώθηκε, να: 

(α) απευθύνει συστάσεις ή υποδείξεις,
(β) επιβάλλει στο υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο

πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ,

(γ) διατάσσει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγ-
γυητικής επιστολής του άρθρου 13,

(δ) απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητι-
κού του άρθρου 12, ή να το ανακαλεί, ανάλογα µε την
περίπτωση, 

(ε) διατάσσει κάθε άλλο µέτρο που κρίνει πρόσφορο
και αναγκαίο για την αποκατάσταση της νοµιµότητας ή
την αποφυγή της ίδιας ή άλλης παράβασης στο µέλλον.

6. Ανεξάρτητα από την επιβολή ή µη κάποιας από τις
κυρώσεις του παρόντος, η Ε.Ε.Α. µπορεί, µε την έκθεση
ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου 14, να τάσσει
προθεσµία για την άρση των παραβάσεων που έχει δια-
πιστώσει. Άπρακτη παρέλευση της ταχθείσας από την
Ε.Ε.Α. προθεσµίας συµµόρφωσης συνιστά νέα, αυτοτε-
λή παράβαση, η οποία επισύρει νέα κύρωση κατά την πα-
ράγραφο 5.

7. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. για επιβολή προ-
στίµου συνιστά εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συ-
ντάσσονται οι τίτλοι είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο
55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), που αποστέλλονται στις
Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

8. Τα όρια των προστίµων του παρόντος νόµου µπορεί
να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Α.. 

Άρθρο 23
Έκθεση πεπραγµένων

1. Έως τα τέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους, η Ε.Ε.Α. συ-
ντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισµού και Α-

θλητισµού έκθεση για τα πεπραγµένα της κατά το αµέ-
σως προηγούµενο αγωνιστικό έτος, στην οποία παρου-
σιάζεται και αναλύεται η δράση και τα αποτελέσµατά
της και επισηµαίνονται ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µε-
ταβολές.

2. Η έκθεση της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται στο δια-
δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.. 

Άρθρο 24
Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α.

1. Όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορη-
γήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν
ζητηθεί από την Ε.Ε.Α., ή χορηγεί στην Ε.Ε.Α. στοιχεία
εν γνώσει του ψευδή ή ανακριβή, τιµωρείται µε ποινή
φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηµατική ποι-
νή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιµω-
ρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

2. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουρ-
γοί των αδικηµάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι
πρόεδροι και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, οι δι-
ευθύνοντες, εντεταλµένοι και συµπράττοντες σύµβου-
λοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κά-
θε εντεταλµένο πρόσωπο είτε άµεσα από το νόµο είτε α-
πό ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοί-
κηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σω-
µατείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15)
µέλη, µε θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα µέλη του
Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, µε µυστική
ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του σωµατείου που έ-
χουν δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τον νόµο και το κα-
ταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων
των µελών του Δ.Σ. καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός
από τα δύο φύλα.»

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες

1. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωµατεί-
ου έχουν δικαίωµα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυ-
τοπροσώπως, απαγορευµένης της δι’ αντιπροσώπου
συµµετοχής τους, όλα τα µέλη του σωµατείου, εφόσον
έχει συµπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ηµεροµη-
νία εγγραφής τους. Το καταστατικό του σωµατείου µπο-
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ρεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης
του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα µέλη
που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρε-
ώσεις προς το σωµατείο στερούνται του δικαιώµατος
ψήφου.

2. Το Δ.Σ. του σωµατείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ.,
καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των µελών που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε µέλος
του σωµατείου έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες α-
ντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από τη δηµο-
σίευσή του. Εκπρόθεσµες αντιρρήσεις δεν λαµβάνονται
υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρή-
σεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα το αργότερο µέχρι
την παραµονή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και,
σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα
ανάλογα. Ο τροποποιηµένος πίνακας των µελών που έ-
χουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δηµοσι-
εύεται το αργότερο την παραµονή της ηµεροµηνίας διε-
ξαγωγής της.

3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωµα-
τείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του
σωµατείου σε υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµο-
σπονδίες διεξάγονται από τριµελή εφορευτική επιτροπή,
της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντι-
πρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα
από αίτηση του σωµατείου, δικηγόρος από τον Δικηγορι-
κό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σω-
µατείο. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτροπής ε-
κλέγονται από το σώµα της Γ.Σ.. 

4. Δικαίωµα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού
σωµατείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείµενες α-
θλητικές οργανώσεις, ενώσεις και οµοσπονδίες, έχουν
µόνο τα µέλη του σωµατείου που ασκούν δικαίωµα ψή-
φου κατά την παράγραφο 1. Το καταστατικό των οικείων
οργανώσεων µπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋ-
ποθέσεις.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αρχαιρε-
σίες για τα όργανα του αθλητικού σωµατείου, καθώς και
για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωµατείου σε υ-
περκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες διεξά-
γονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά
τη σειρά των σταυρών προτίµησης που συγκέντρωσαν οι
υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο
αριθµός των σταυρών προτίµησης δε µπορεί να υπερβαί-
νει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής.
Αν προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποι-
είται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα
είναι ίσο µε µισό της µονάδας και πάνω, άλλως στην α-
µέσως κατώτερη. Ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε
φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το ένα τρίτο
(1/3) του συνολικού αριθµού των υποψηφίων στο ψηφο-
δέλτιο.

6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δι-
καιούνται, εφόσον το επιθυµούν, να υποβάλουν υποψη-
φιότητα µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α) συγκε-
ντρώνουν αριθµό υποψηφίων ίσο τουλάχιστο µε το ένα
τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθµός των υ-
ποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος µε το
ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση ξε-
χωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα
της απλής αναλογικής και οι θέσεις εκλογής κατανέµο-
νται µεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα µε την εκλογική
τους δύναµη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων δι-

αιρείται µε τον αριθµό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο
αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσµατος ο
πλησιέστερος προς το κλάσµα ακέραιος αριθµός, αποτε-
λεί το εκλογικό µέτρο. Αν το κλάσµα ισούται µε το µισό
της µονάδας, ως εκλογικό µέτρο θεωρείται ο µεγαλύτε-
ρος ακέραιος αριθµός. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει
τόσες θέσεις στα όργανα του σωµατείου ή και εκλέγει
τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρά το εκλογικό
µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλα-
βε. Αν ο συνδυασµός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους
από τις θέσεις στα όργανα του σωµατείου που δικαιού-
ται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους που δικαιού-
ται να εκλέξει, καταλαµβάνει τόσες µόνο θέσεις όσοι εί-
ναι οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που µένουν αδιάθετες ή
ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από
την πρώτη ως άνω κατανοµή, κατανέµονται στους συν-
δυασµούς που κατέλαβαν µία (1) τουλάχιστον θέση στα
όργανα του σωµατείου ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον α-
ντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανοµή και έχουν τα µε-
γαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περί-
πτωση ισοδυναµίας, γίνεται κλήρωση.

7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, µε απόλυτη πλειο-
ψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων µελών κατά την
πρώτη συνεδρίασή τους µε σκοπό τη συγκρότησή τους
σε σώµα.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το
καταστατικό κάθε αθλητικού σωµατείου ρυθµίζει τα επι-
µέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα του σωµατεί-
ου, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης α-
ποφάσεων των οργάνων του, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση του σωµατεί-
ου.»

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2725/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999 προστίθε-
ται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των µε-
λών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής ένωσης καταλαµβάνουν υ-
ποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.»

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες

1. Στη Γ.Σ. της αθλητικής ένωσης συµµετέχουν, µε δι-
καίωµα µίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωµατεία – µέ-
λη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώρι-
ση και στα δύο προ της Γ.Σ. ηµερολογιακά έτη συµµετεί-
χαν σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις του οικείου
κλάδου άθλησης: (α) αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα µε
δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές ή (β) αν πρόκειται για ο-
µαδικό άθληµα µε τόσους τουλάχιστον αθλητές όσους
απαιτεί ο Κανονισµός του οικείου αθλήµατος για τη συ-
µπλήρωση της οµάδας και σε κάθε περίπτωση µε τουλά-
χιστον δώδεκα (12) αθλητές. Η απαιτούµενη αγωνιστική
δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται απο-
κλειστικά από επίσηµα φύλλα αγώνων. Για τους σκοπούς
της παρούσας, επίσηµη θεωρείται κάθε αθλητική διοργά-

10



νωση που διεξάγεται από την οικεία εθνική, αθλητική ο-
µοσπονδία. Το καταστατικό της ένωσης µπορεί να θεσπί-
ζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµα-
τος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του
µέλους της ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ..

2. Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης
µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε
τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. του σωµατείου. Ο αντι-
πρόσωπος κάθε σωµατείου παρίσταται και ψηφίζει αυτο-
προσώπως, απαγορευµένης της παροχής πληρεξουσιό-
τητας σε οποιονδήποτε τρίτο.

3. Το Δ.Σ. της ένωσης, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., κα-
ταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωµατεί-
ων - µελών της που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψή-
φου στη Γ.Σ.. Κάθε αθλητικό σωµατείο - µέλος της ένω-
σης έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις
κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 5.

4. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ένω-
σης, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων αυτής
στην υπερκείµενη αθλητική οµοσπονδία διεξάγονται,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του
άρθρου 5, από τριµελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας
προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δι-
καστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση της
ένωσης, δικηγόρος διορισµένος στο Εφετείο ή στον Ά-
ρειο Πάγο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέ-
ρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρ-
χαιρεσιών,. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτρο-
πής εκλέγονται από το σώµα της Γ.Σ.. 

5. Δικαίωµα να εκλεγούν στα όργανα της ένωσης ή α-
ντιπρόσωποι αυτής στην υπερκείµενη οµοσπονδία έχουν
µόνο τα µέλη των αθλητικών σωµατείων – µελών της έ-
νωσης της παραγράφου 1, τα οποία έχουν αποκτήσει δι-
καίωµα ψήφου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 5. Η εκλογιµότητα αποδεικνύεται αποκλειστικά και
µόνο µε σχετική βεβαίωση του Δ.Σ. του οικείου αθλητι-
κού σωµατείου, η οποία κατατίθεται, επί ποινή ακυρότη-
τας της σχετικής υποψηφιότητας, στον Πρόεδρο της ε-
φορευτικής επιτροπής.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το
καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθµίζει τα επιµέ-
ρους θέµατα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη
διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφά-
σεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και
την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 2725/1999 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητι-
σµού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του
τελευταίου τετράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυ-
µπιακών Αγώνων Κωφών. Ποσοστό τουλάχιστον ένα τρί-
το (1/3) του συνόλου των µελών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής
οµοσπονδίας καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από
τα δύο φύλα.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στον εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. εθνικής αθλητικής ο-
µοσπονδίας µπορεί να καταβάλεται, πλέον των εξόδων

της παρ. 4 του άρθρου 4, και εύλογη αµοιβή, εφόσον: α)
µπορεί να καλυφθεί από τα ίδια έσοδα της οµοσπονδίας
και β) τα ίδια έσοδα της οµοσπονδίας υπερβαίνουν συνο-
λικά το πενήντα τοις εκατό (50%) της τακτικής επιχορή-
γησης. Το ακριβές ύψος της αµοιβής καθορίζεται σε ετή-
σια βάση µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.»

3. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999, µετά την παράγρα-
φο 6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε ο-
ποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής οµοσπον-
δίας περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές, ή τέσσερις (4)
συνολικά φορές, πλήρους ή µερικής θητείας.»

4. Για την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 22 του
ν. 2725/1999, που προστίθεται µε την παράγραφο 3, δε
λαµβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη
δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στη Γ.Σ. της
αθλητικής οµοσπονδίας συµµετέχουν, µε δικαίωµα µίας
ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωµατεία - µέλη της, τα ο-
ποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και τα δύο
προ της Γ.Σ. ηµερολογιακά έτη συµµετείχαν σε επίσηµες
αθλητικές διοργανώσεις: (α) µε δέκα (10) τουλάχιστον
αθλητές, αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα ή (β) αν πρό-
κειται για οµαδικό άθληµα, µε όσους αθλητές απαιτεί ο
Κανονισµός του οικείου αθλήµατος για τη συµπλήρωση
οµάδας και σε κάθε περίπτωση µε τουλάχιστον δώδεκα
(12) αθλητές. Η απαιτούµενη αγωνιστική δραστηριότητα
του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται σύµφωνα την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 14. Το καταστατικό της οµοσπον-
δίας µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις ά-
σκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την
κτήση της ιδιότητας του µέλους της Οµοσπονδίας για ε-
λάχιστο χρονικό διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διε-
ξαγωγής της Γ.Σ..

2. Κάθε αθλητικό σωµατείο - µέλος της οµοσπονδίας
εκπροσωπείται στη Γ.Σ. µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο ο-
ποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τη
Γ.Σ. του σωµατείο. 

3. Το καταστατικό των αθλητικών οµοσπονδιών στις ο-
ποίες συµµετέχουν αθλητικές ενώσεις που έχουν λάβει
ειδική αθλητική αναγνώριση µπορεί να ορίζει ότι στη Γ.Σ.
συµµετέχουν, µε δικαίωµα µίας (1) ψήφου έκαστος, αντι-
πρόσωποι των αθλητικών αυτών ενώσεων, οι οποίοι ε-
κλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 και όχι αντιπρόσω-
ποι των αθλητικών σωµατείων – µελών των ενώσεων. Ο
αριθµός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης εί-
ναι ανάλογος µε τον αριθµό των αθλητικών σωµατείων –
µελών της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1. Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε έναν
(1) αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) σωµατεία – µέλη της
ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1. Αν, κατά τον προαναφερόµενο υπολογισµό, αποµέ-
νουν περισσότερα από πέντε (5) σωµατεία, εκλέγεται
άλλος ένας (1) αντιπρόσωπος.

4. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωµατείων και ενώ-
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σεων – µελών της οµοσπονδίας παρίστανται και ψηφί-
ζουν αυτοπροσώπως στη Γ.Σ., απαγορευµένης της πα-
ροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.

5. Το Δ.Σ. της οµοσπονδίας, κατά τη σύγκληση της
Γ.Σ., καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των αθλητικών
σωµατείων ή και ενώσεων - µελών της που έχουν δικαί-
ωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε αθλητικό σω-
µατείο ή και ένωση - µέλος της οµοσπονδίας έχει δικαί-
ωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνα-
κα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 5.

6. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής οµο-
σπονδίας διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των πα-
ραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριµελή εφορευ-
τική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικα-
στικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζε-
ται δικηγόρος διορισµένος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος υ-
ποδεικνύεται από το Δικηγορικό Σύλλογο στην Περιφέ-
ρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρ-
χαιρεσιών. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτρο-
πής εκλέγονται από το σώµα της Γ.Σ.. 

7. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυ-
µπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυ-
µπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµο-
σπονδιών.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το
καταστατικό κάθε αθλητικής οµοσπονδίας ρυθµίζει τα ε-
πιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα της οµο-
σπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και
λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρ-
χαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της
οµοσπονδίας.

9. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της
Γ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.), συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής αρχαι-
ρεσιών, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του κα-
ταστατικού της, ακόµη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξε-
ων του παρόντος.»

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999 

Το άρθρο 52 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52
Οικονοµική εποπτεία

1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Ε.Δ.Δ.) διατάσσει, κάθε έτος, µε τη µέθοδο της δειγ-
µατοληψίας, τη διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού
και οικονοµικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έ-
λαβε τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση, µέσα στο ίδιο οι-
κονοµικό έτος, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιά-
δων (50.000) ευρώ. Ως αθλητικοί φορείς νοούνται οι α-
θλητικές οµοσπονδίες και ενώσεις, τα αθλητικά σωµα-
τεία, τα εποπτευόµενα από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου, οι επιτροπές διεκδίκησης, διοργάνωσης και διεξα-
γωγής αθλητικών διοργανώσεων του άρθρου 53, και κά-
θε άλλη αρχή ή οργανισµός ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγείται, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος. 
2. Ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Πολιτισµού και Α-

θλητισµού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο Γ.Ε.Δ.Δ. διατάσσει τη διε-
νέργεια έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονο-
µικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε κρατική
επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη, ανεξαρτήτως του ύ-
ψους της επιχορήγησης. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να α-
φορά έως και τα πέντε (5) τελευταία οικονοµικά έτη, ε-
φόσον δεν είχε διενεργηθεί τακτικός έλεγχος κατά τα έ-
τη αυτά, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παραγράφων
1 και 2 διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και του π.δ. 77/2005 (Α΄ 118). 

4. Έναντι του Γ.Ε.Δ.Δ. δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπε-
ζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο. Ως προς το φο-
ρολογικό απόρρητο εφαρµόζονται οι διατάξεις των πα-
ραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005
(Α΄ 138), καθώς και του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) και της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1154/2018 κοινή απόφα-
σης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄3253). Η άρση του απορρή-
του καταλαµβάνει, εκτός από τον ελεγχόµενο κάθε φο-
ρά αθλητικό φορέα, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
και της εκτελεστικής επιτροπής του, τους ορκωτούς ελε-
γκτές και κάθε άλλο ειδικό συνεργάτη ή σύµβουλό του,
τους αθλητές και τους προπονητές του, το εν γένει προ-
σωπικό του και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του
οποίου ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος ή σκόπιµος.

5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου,
συντάσσεται τεκµηριωµένη έκθεση, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 77/2005. Η
έκθεση (α) κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού και (β) αν διαπιστώνονται αξιόποινες πρά-
ξεις, διαβιβάζεται στον αρµόδιο εισαγγελέα, µαζί µε κά-
θε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά νόµο ε-
νέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωµα να ασκεί πειθαρχικό
έλεγχο επί του προσωπικού, τακτικού και µη, των αθλητι-
κών ενώσεων και οµοσπονδιών.

6. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ., λαµβάνο-
ντας υπόψη τη βαρύτητά τους, το βαθµό της υπαιτιότη-
τας των εµπλεκοµένων και την εν γένει συµβολή του ε-
λεγχόµενου φορέα στην ανάπτυξη του αθλήµατος που
καλλιεργεί, εισηγείται, µε την έκθεση της παραγράφου
5, την αναστολή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κά-
θε επιχορήγησης προς το συγκεκριµένο φορέα και, σε
περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε επιχο-
ρήγησής του. 

7. α. Κατά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, το διοικητικό
συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και κάθε άλλο όργα-
νο ή υπηρεσία του ελεγχόµενου φορέα, οι αθλητές και
οι προπονητές του, το προσωπικό και οι εν γένει συνερ-
γάτες και σύµβουλοί του, καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο οφείλει να συνεργάζεται µε τον
Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει αµελλητί κάθε έγγραφο, απο-
δεικτικό µέσο ή πληροφορία που του ζητείται.
β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-

σµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση
του Γ.Ε.Δ.Δ., µπορεί να αναστέλλεται η καταβολή κάθε
επιχορήγησης προς τον ελεγχόµενο φορέα µέχρι τη χο-
ρήγηση στην Ε.Ε.Α. των εγγράφων, αποδεικτικών µεσών
ή πληροφοριών που έχει ζητήσει.»
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Άρθρο 32
Προσθήκη του άρθρου 52Α στον ν. 2725/1999 

Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 52, προστίθεται άρ-
θρο 52Α ως εξής:

«Άρθρο 52Α
Παρακώλυση του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.

1. Όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορη-
γήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν
ζητηθεί από τον Γ.Ε.Δ.Δ., ή χορηγεί στοιχεία εν γνώσει
του ψευδή ή ανακριβή τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηµατική ποινή δέκα χι-
λιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βα-
ρύτερα από άλλη διάταξη.

2. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουρ-
γοί των αδικηµάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι
πρόεδροι και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, οι δι-
ευθύνοντες, εντεταλµένοι και συµπράττοντες σύµβου-
λοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κά-
θε εντεταλµένο πρόσωπο είτε άµεσα από το νόµο είτε α-
πό ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοί-
κηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

Άρθρο 33
Προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 

Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), µετά την πα-
ράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλος, µέλος του Δ.Σ. ή
άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σω-
µατείου που διατηρεί Τ.Α.Α., µέτοχος Α.Α.Ε. που συµµε-
τέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του
Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής
ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθλη-
µα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προ-
καθορισµένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συµ-
µετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνί-
δια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέτοχος,
διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, µέλος του Δ.Σ. ή
διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες
για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του Δ.Σ. ή άλλου δι-
οικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος ε-
παγγελµατικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα
διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παι-
χνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαιτη-
τής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, ση-
µειωτής, χρονοµέτρης, κοµισάριος ή µέλος του Δ.Σ. ή
άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσµου ή ο-
µοσπονδίας διαιτητών αθλήµατος για το οποίο διεξάγο-
νται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδο-
σης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός
προπονητή, µέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επι-
τελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ο-
µάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για
τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκα-
θορισµένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει µία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: 

(α) είναι βασικός µέτοχος ή εταίρος: αα) της Ο.Π.Α.Π.
Α.Ε. ή εταιρείας που παρέχει παιχνίδια στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έ-
ως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄180), ή ββ) εταιρείας συνδε-
δεµένης µε τις εταιρείες της περίπτωσης αα΄, κατά την
έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), ή γγ)
άλλης εταιρείας στην οποία οι εταιρείες της περίπτωσης
αα΄ έχουν αναθέσει, µε σύµβαση, τη διεξαγωγή των παι-
χνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης ή την
επιλογή των γεγονότων στοιχηµατισµού ή τον προσδιο-
ρισµό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση
του οικονοµικού κινδύνου του στοιχηµατισµού. 
Για τους σκοπούς του παρόντος, βασικός µέτοχος ή ε-

ταίρος θεωρείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
κύριος ή συγκύριος µετοχών ή εταιρικών µεριδίων που α-
ντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε
τοις εκατό (15 %) του συνολικού µετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου, ή κατέχει δικαιώµατα ψήφου σε ποσοστό µε-
γαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του συνό-
λου των δικαιωµάτων ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας.

(β) είναι µέτοχος ή εταίρος σε άλλα νοµικά πρόσωπα
που είναι βασικοί µέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περί-
πτωσης α΄ ή µέτοχοι ή εταίροι των νοµικών αυτών προ-
σώπων ή των µετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα µέ-
χρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο κα-
τέχει τόσες µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψή-
φου, τα οποία, συνυπολογιζόµενα και αναγόµενα σε µε-
τοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου στην εται-
ρεία της περίπτωσης α΄ υπερβαίνουν σε ποσοστό το δε-
καπέντε τοις εκατό (15 %)

(γ) είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, δια-
χειριστής, µέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εται-
ρείας της περίπτωσης α΄

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής µέχρι δεύτερου βαθµού
προσώπου που έχει µία από τις ιδιότητες των περιπτώ-
σεων α΄, β΄ και γ΄. 
Για τον υπολογισµό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις

εκατό (15 %) των περιπτώσεων α΄ και β΄ λαµβάνεται υ-
πόψη και ο αριθµός των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή
των δικαιωµάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται από
κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, ιδίως από συζύγους,
συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού, συνδεδεµένες επι-
χειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του
ν. 4308/2014 και από κάθε άλλο οικονοµικά εξαρτηµένο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 9
του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 

«Στην Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. µε-
τέχουν έντεκα (11) µέλη ως ακολούθως:
α) Οκτώ (8) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµο-

σπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ.), οι ο-
ποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της,
και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως
αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυµπιακή Επι-
τροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων

Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της.
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γ) Ένας (1) µη εν ενεργεία Παραολυµπιονίκης, ο οποί-
ος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε το
καταστατικό του. 
δ) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του α-

θλητισµού που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού.»

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για τη σύνθεση της Ολοµέ-
λειας που θα αναδειχθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) πριν τη λή-
ξη της θητείας της παρούσας, το Φεβρουάριο του έτους
2021. Η παρούσα Ολοµέλεια λειτουργεί ως έχει µέχρι
την ανάδειξη της νέας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Άρθρο 35
Τροποποίηση του  άρθρου 33 του ν. 2725/1999 

1. Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωτα-
θλήµατα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέ-
δου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυ-
πέλλου, ατοµικών ή οµαδικών αθληµάτων, επιτρέπεται
να συµµετέχουν: α) οµογενείς, β) πολίτες κράτους-µέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης
χώρας και ανιθαγενείς που διαµένουν νόµιµα στη χώρα
µε άδεια διαµονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαµονής της
παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή α-
νιθαγενείς που διαµένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι
διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστα-
σία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε
αθλητικά σωµατεία της επιλογής τους και αποκτούν την
αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και
λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισµοί της οι-
κείας οµοσπονδίας, µε την επίδειξη αντίστοιχα:

α) δελτίου ταυτότητας οµογενούς, 
β) διαβατηρίου κράτους - µέλους Ε.Ε.,
γ) άδειας διαµονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης

για την έκδοση άδειας διαµονής της παρ. 5 του άρθρου 8
ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 και 
δ) άδειας διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή

βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.» 
2. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 33 του

ν. 2725/1999 το αρκτικόλεξο «ΕΥΑΕΤ» αντικαθίσταται α-
πό το αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Α.Ε.». 

Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 διαγράφονται οι λέξεις «ηλικία έως και εί-
κοσι εννέα (29) ετών και»

2. Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, µετά την παράγρα-
φο 23, προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής: 

«Στα µέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπον-
δίας µε ειδική αθλητική αναγνώριση, τα οποία εργάζο-
νται στο δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, του στενού ή ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε οργανισµούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθµίδας, χορηγείται άδεια
µε αποδοχές, προκειµένου να συµµετέχουν στις συνε-
δριάσεις του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας και των οργά-

νων βαλκανικών, µεσογειακών, ευρωπαϊκών ή διεθνών
αθλητικών φορέων όπου εκπροσωπείται η οικεία εθνική
οµοσπονδία. Η άδεια χορηγείται από το φορέα στον ο-
ποίο εργάζονται τα µέλη του Δ.Σ., ύστερα από αίτησή
τους, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση
της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας που πιστο-
ποιεί την ιδιότητα του αιτούντος, ως µέλους του Δ.Σ. αυ-
τής ή και ως εκπροσώπου της οµοσπονδίας σε όργανο α-
θλητικού φορέα της περίπτωσης β΄ του πρώτου εδαφί-
ου, και το συνεδριάζουν όργανο, τον τόπο, καθώς και
την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης για την οποία χορη-
γείται η άδεια.» 

Άρθρο 37
Προσθήκη άρθρου 41Η στον ν. 2725/1999 

Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 41Ζ, προστίθεται άρ-
θρο 41Η ως εξής:

«Άρθρο 41Η
Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουµένων 

για αδικήµατα αθλητικής βίας

1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρ-
κεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενο-
χής του κατηγορουµένου για κάποιο από τα αδικήµατα
αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά
τόπο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί,
µε διάταξή του, να επιβάλλει στον κατηγορούµενο έναν
ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, εφόσον αυτό
κρίνεται αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπρα-
ξης νέων αδικηµάτων. Αν ο κατηγορούµενος έχει κατα-
δικαστεί στο παρελθόν, µε αµετάκλητη δικαστική απόφα-
ση, σε οποιαδήποτε ποινή για διάπραξη αδικήµατος α-
θλητικής βίας, η επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος
του είναι υποχρεωτική.

2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, είναι ιδίως: 

(α) η απαγόρευση εισόδου σε µία ή περισσότερες α-
θλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθληµά-
των, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων, 

(β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστά-
σεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριµένη
οµάδα αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., 

(γ) η υποχρέωση εµφάνισης του κατηγορουµένου στο
αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας του µέχρι και δύο
(2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συµ-
µετέχει συγκεκριµένη οµάδα αθλητικού σωµατείου,
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραµονή του εκεί µέχρι και δύο (2)
ώρες µετά τη λήξη τους.

3. Η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1 κοινοποι-
είται στον κατηγορούµενο, στην αρµόδια αστυνοµική
αρχή και στους κατά περίπτωση ενδιαφερόµενους, α-
θλητική οµοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, α-
θλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., για να λάβουν γνώση
και να µεριµνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των
περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον
κατηγορούµενο της διάταξης της παραγράφου 1 και
παύει αυτοδικαίως µε την άρση ή αντικατάστασή τους
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5ή µε την περάτωση
της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ. 

4. Ο κατηγορούµενος µπορεί να προσφύγει στο συµ-
βούλιο πληµµελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγε-
λέα που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, µέσα
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σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ε-
πίδοση της διάταξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συ-
ντάσσεται έκθεση από το γραµµατέα της εισαγγελίας
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη διάταξη. Ο προσφεύ-
γων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δη-
µοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο
επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω
γραµµατέας. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυ-
γή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβά-
ζεται στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εισάγεται
από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, µαζί µε την πρότασή του
στο συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αµετάκλητα. Η
προσφυγή και η προθεσµία για την άσκησή της δεν ανα-
στέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα.
Αν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του
παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η
προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο
δηµόσιο ταµείο.

5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρ-
θρο 370 ΚΠΔ, ο κατηγορούµενος σε βάρος του οποίου έ-
χουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύµφωνα µε το παρόν,
έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για την άρση των ό-
ρων αυτών ή την αντικατάστασή τους µε άλλους, στην
οποία πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια και πληρότητα
τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή α-
ντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα
πληµµελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς ό-
ρους µέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο,
µε κλητήριο θέσπισµα ή απευθείας κλήση, και µετά από
την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, στο ποινι-
κό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί ποινή απαραδέ-
κτου, ο κατηγορούµενος οφείλει να καταθέσει παράβο-
λο υπέρ του Δηµοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υ-
ποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των
περιοριστικών όρων. Ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµε-
λειοδικών ή το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνο-
νται αµετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η
επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε,
άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή
του στο δηµόσιο ταµείο. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων
των παραγράφων 4 και 5. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περί-
πτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1
κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιµέλεια του α-
νηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεµόνες του.»

Άρθρο 38  
Προσθήκη άρθρου 41Θ στον ν. 2725/1999 

Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 41Η, προστίθεται
άρθρο 41Θ ως εξής:

«Άρθρο 41Θ
Ποινές σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων 

ή παρεπόµενης ποινής 

1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρη-
µατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευ-

ση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διά-
στηµα από ένα έως πέντε έτη τιµωρείται ο κατηγορούµε-
νος ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που
του έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 41Η.

2. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιµωρείται και ο
καταδικασθείς ο οποίος παραβιάζει παρεπόµενη ποινή α-
παγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητι-
κών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ.

3. Σε ανήλικο κατηγορούµενο που παραβιάζει περιορι-
στικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 41Η ή το αναµορφωτικό µέτρο της απαγόρευσης
προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώ-
σεων που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ, επιβάλλονται τα
αναµορφωτικά µέτρα του άρθρου 122 του Ποινικού Κώ-
δικα ή τα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 του Ποινι-
κού Κώδικα, καθώς και απαγόρευση εισόδου σε αθλητι-
κές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστηµα από ένα έως
πέντε έτη.

4. Γονείς, επίτροποι ή κηδεµόνες που ασκούν την επι-
µέλεια ανηλίκου, ο οποίος παραβιάζει περιοριστικούς ό-
ρους που του έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο
41Η ή το αναµορφωτικό µέτρο της απαγόρευσης προσέ-
λευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων
που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ,τιµωρούνται µε ποι-
νή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν ο ανήλικος έχει
τεθεί υπό την υπεύθυνη επιµέλειά τους σύµφωνα µε το
άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα, οι γονείς, επίτροποι ή
κηδεµόνες που ασκούν την επιµέλειά του τιµωρούνται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατι-
κή ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

5. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4
του άρθρου 41Δ και το προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας
της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου που, µε πρόθεση,
επιτρέπουν να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση
στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, πρόσωπο σε βά-
ρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή πα-
ρεπόµενη ποινή απαγόρευσης εισόδου, τιµωρούνται µε
ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηµατική
ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση ά-
σκησης των καθηκόντων του υπεύθυνου ασφαλείας α-
γώνων ή του επαγγέλµατος προσωπικού ιδιωτικής α-
σφαλείας για ένα έως πέντε έτη, εκτός αν η πράξη τιµω-
ρείται βαρύτερα µε άλλη ποινική διάταξη.

6. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4
του άρθρου 41Δ τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης έξι (6)
τουλάχιστον µηνών, χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων
υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων για χρονικό διάστηµα α-
πό έξι (6) µήνες έως τρία (3) έτη, αν, από αµέλειά τους,
κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, δεν
απέτρεψαν την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην
οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, προσώπου σε βάρος
του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπό-
µενη ποινή απαγόρευσης εισόδου.

7. Η διάπραξη νέου αδικήµατος βίας από το πρόσωπο
που εισήλθε στην αθλητική εγκατάσταση, κατά παράβα-
ση επιβληθέντος περιοριστικού όρου ή ποινής, θεωρείται
επιβαρυντική περίσταση κατά την επιµέτρηση της ποινής
των αδικηµάτων των παραγράφων 5 και 6 του παρό-
ντος.»
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Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 

Στο άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 διαγράφονται, αντιστοίχως, οι λέξεις
«σε οικισµούς µε πληθυσµό έως 200 κατοίκους,» και «σε
οικισµούς µε πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους,». 

2. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Οµάδα Ζ1: Υπαίθριες µόνιµες εγκαταστάσεις δια-
µορφωµένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, πο-
τάµι, λίµνη, δάσος, βουνό, ή σε δηµόσιους δρόµους ή σε
κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην οµάδα αυτή ανή-
κουν, επίσης, τα υπαίθρια και ηµιυπαίθρια σκοπευτήρια,
οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητι-
σµού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση
του µηχανοκίνητου αθλητισµού, πλην των υπαγόµενων
στην οµάδα Η της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
β΄της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι µόνιµες.»

3. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οµάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαµορφώ-
σεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, ό-
πως θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, δάσος, βουνό, ή σε δηµόσι-
ους δρόµους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην
οµάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ηµιυπαί-
θρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτη-
ση του αεραθλητισµού καθώς και οι εγκαταστάσεις για
την εξυπηρέτηση του µηχανοκίνητου αθλητισµού, πλην
των υπαγόµενων στην οµάδα Η της υποπερίπτωσης ββ΄
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου εφόσον
είναι προσωρινές.»

4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
προστίθενται οι λέξεις «ή την οικεία Περιφέρεια».

5. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 οι λέξεις «ο-
µάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«οµάδες Ζ1, Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι)».

Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 

Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις «και
των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και
των περιπτώσεων ε΄ για την οµάδα Ζ2, στ΄, ζ΄ και η΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,».

2. Στις περίπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου
2 διαγράφεται η εξής φράση: «δεν έχει ανέλθει σε ανώ-
τερη κατηγορία η οµάδα που αγωνίζεται στη συγκεκρι-
µένη έδρα και».

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:

«ε) Για την οµάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο
αρµόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκοµίζονται: 
αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλ-

ληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, 
ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ι-

διοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνε-
ται χρήση κοινών σε όλους πραγµάτων, όπως θαλάσσιος
ή εναέριος χώρος, 

γγ) σύµφωνη γνώµη για τη διενέργεια της δραστηριό-
τητας από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή
εποπτεύει τον χώρο, όπως λιµενική αρχή, αστυνοµία, υ-
πηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο, 
δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης

ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφα-
λείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία
του χώρου. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν
από τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δή-
λωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν
έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση».

4. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την οµάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λει-
τουργίας, παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµο-
σπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του
χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από
τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που
γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγµάτων, όπως θα-
λάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύµφωνη γνώµη για τη
διενέργεια της δραστηριότητας από το φορέα ή την υπη-
ρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιµε-
νική αρχή, αστυνοµία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας
και δασαρχείο, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της ε-
γκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κα-
νονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη
λειτουργία του χώρου.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2
προστίθενται οι λέξεις «της οµάδας Ζ2».

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 5 οι λέξεις «ή του αρµόδιου Περιφερει-
άρχη για τις οµάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ» αντικαθίστανται
από τις λέξεις: «ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για τις
οµάδες Γ1, Γ2, Ε2, Ζ1 και ΣΤ».

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999 

Στο άρθρο 56Γ του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ε-
νότητας ή Δήµου συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Καταλ-
ληλότητας µε τοπική αρµοδιότητα στα όρια της αντίστοι-
χης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήµου, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου Περιφε-
ρειάρχη και αποτελείται από:».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:

«α) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερει-
ακής Ενότητας ή του Δήµου κλάδου πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης µηχανικών και, κατά προτίµηση, µε ειδικό-
τητα πολιτικού µηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολό-
γου, ως Πρόεδρο».

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:

«β) έναν ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δηµόσιο
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου
ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, κατά προτίµηση µε
αθλητιατρική εµπειρία».

4. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής µε
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υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότη-
τας ή του Δήµου κλάδου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
µηχανικών, καθώς και µε ιατρό που υπηρετεί σε οποιον-
δήποτε δηµόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υ-
πάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας,
στην Επιτροπή µετέχει ιδιώτης µηχανικός και ιατρός».

5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:

«α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστά-
σεις, στις οποίες τελούνται προπονήσεις ή αθλητικές
συναντήσεις των οµάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά
στη διαπίστωση της συνδροµής των αναγκαίων προϋπο-
θέσεων ασφαλείας αθλουµένων και θεατών. Ο έλεγχος
µπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε και εντός πέντε (5)
ηµερών από τη διενέργεια του ελέγχου η Επιτροπή υπο-
βάλλει στον αρµόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και
γνώµη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη µη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας». 

6. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 οι λέξεις «τη
στατική αντοχή των κερκίδων» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «την κατάσταση των κερκίδων µακροσκοπικά».

7. Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Ισχύουν επίσης αναλογικά και για τους µηχανικούς
που ελέγχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις των οµάδων
Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1.»

Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 

Το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 56Δ

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντη-
ση είναι κάθε αυτοτελής αναµέτρηση ή σειρά διαδοχι-
κών αναµετρήσεων µεταξύ προσώπων που κατέχουν την
αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή µεταξύ οµάδων αθλητών,
η οποία διοργανώνεται από αθλητική οµοσπονδία µε ει-
δική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή µε την έγκριση αυτής.

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης
της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει ά-
δεια διεξαγωγής της.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής
αθλητικής συνάντησης:
α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (οµάδες Α1,

Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής
της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητι-
κή εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρ-
θρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία α-
θλήµατος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρό-
σωπα της παραγράφου 1 και βεβαιώνεται η καλή λει-
τουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων εισιτηρίων και ε-
ποπτείας, αν για το συγκεκριµένο άθληµα και την κατη-
γορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις
ΥΠΟΠΑ Ι Θ / ΓΔΥΑ /ΔΤΥ / ΤΜΑΕ / 2 2 9 1 5 7 / 1 2 8 7 7 /
1280/236/2015 (Β΄ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ
/229158/12878/1281/237/2015 (Β΄ 1802) κοινές αποφά-
σεις του Υπουργού Οικονοµικών, του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του Υφυπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις της οµάδας Ζ1 της υποπερίπτωση
αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χο-
ρηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την
άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση
διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1. Την
άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστά-
µενος της αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού υπηρε-
σίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διε-
ξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική ή, κατά
περίπτωση, λιµενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων ασφάλειας και τάξης.
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (οµάδες

Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνά-
ντησης χορηγείται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας
για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας της οικείας περιφέ-
ρειας εφόσον προσκοµιστούν όσα προβλέπονται στην
περίπτωση ε΄ για την οµάδα Ζ2 και στις περιπτώσεις
στ΄, ζ΄και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντί-
στοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα
της παραγράφου 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής
κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική ή, κατά περίπτωση,
λιµενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφά-
λειας και τάξης.

4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναµέτρησης α-
θλητών ή οµάδων αθλητών αθλήµατος ή αγωνίσµατος
που καλλιεργείται από εθνική αθλητική οµοσπονδία µε
ειδική αθλητική αναγνώριση, συµπεριλαµβανοµένου του
κλασσικού µαραθωνίου και του ηµιµαραθωνίου, απαιτεί-
ται η προγενέστερη έγκριση της οικείας οµοσπονδίας, α-
κόµη και αν η αναµέτρηση αυτή δεν εµπίπτει στον ορι-
σµό της παραγράφου 1.

5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών α-
θλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθµίζεται απο-
κλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
κανονιστικές πράξεις.»

Άρθρο 43
Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 67, προστίθεται άρ-
θρο 67Α ως εξής:

«Άρθρο 67Α

1. Αθλητικές ανώνυµες εταιρείες µπορούν, ύστερα α-
πό άδεια της Ε.Ε.Α.: 

(α) να χρηµατοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σω-
µατεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, ε-
πισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκατα-
στάσεων και

(β) να αναθέτουν, µε δική τους αποκλειστική δαπάνη,
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής τους, την α-
νέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό
τους αθλητικό σωµατείο ή σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο Ελληνικό Δη-
µόσιο, και τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµ-
βασης, να χρησιµοποιούν για τις προπονητικές ή και τις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παραγράφου 1 χορηγείται, ύ-
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στερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε.,
εφόσον: (α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ή ο ιδιοκτήτης
των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1, (β) δεν θίγονται υφιστάµενα δικαιώµατα
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών
ή νοµικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονοµική βιωσι-
µότητα της Α.Α.Ε. και(δ) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της
προέλευσης των κεφαλαίων της χρηµατοδότησης. Αν
δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η
σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογηµένα.»

Άρθρο 44
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 69Α 

του ν. 2725/1999

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 Α του
ν. 2725/1999 το ποσοστό «2%» αντικαθίσταται από το
ποσοστό «5 %». 

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2725/1999 

Στο άρθρο 83 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Τα µέλη της διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα πρόσω-

πα που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α., οι µέτο-
χοι Α.Α.Ε. µε συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο του 1% του
µετοχικού της κεφαλαίου, οι αξιολογηµένοι διαιτητές,
βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλη-
µάτων επαγγελµατικού αθλητισµού και όσοι µετέχουν
στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας που υ-
ποβάλλουν δήλωση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις λε΄
και λστ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), περι-
ουσιακής κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δη-
λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπο-
λέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υποχρεούνται,
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας για υποβολή της δήλωσης αυτής, να καταθέ-
σουν στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού απο-
δεικτικό υποβολής της, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις λε΄
και λστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003. Η
Ε.Ε.Α. µπορεί να ζητά από την παραπάνω Αρχή τη διε-
νέργεια έκτακτου ελέγχου συγκεκριµένου υπόχρεου
προσώπου.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 οι λέξεις «της
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» αντικαθίστανται α-
πό τις λέξεις «του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)

Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)

1.Το άρθρο 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

« Άρθρο 1
Εποπτεία επί της Φιλίππου Ενώσεως

Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.)» που συστάθηκε
µε τον α.ν. 858/1937 (Α΄ 367) έχει έδρα στην Αθήνα και
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού και Α-
θλητισµού. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της
Φ.Ε.Ε αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Jockey Club
of Greece». »

Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2
Αρµοδιότητες

Η Φ.Ε.Ε. είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, διάδοση και
προαγωγή της ιπποδροµιακής και ιπποπαραγωγικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τον έλεγχο της
τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξα-
γωγής των ιπποδροµιών. Ειδικότερα, η Φ.Ε.Ε. µε αποφά-
σεις του διοικητικού της συµβουλίου: 

(α) υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού για την κατάρτιση και την τροποποίηση
του Κανονισµού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων της
παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κανονι-
σµός Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων),

(β) υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόµων
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προδιαγραφών Νέων Ιππο-
δρόµων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακα-
ταλληλότητας ή αδυναµίας λειτουργίας τους, εξαιρου-
µένου του Ιπποδρόµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως
προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85 του
ν. 4172/2013,

(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύµφωνα µε τους οικεί-
ους Κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδρο-
µιακών Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α.) και κατόπιν διαβούλευσης µε
τους ενδιαφερόµενους φορείς, τον Κώδικα Ιπποδροµιών
της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Ιπ-
ποδροµιών) και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του,

(δ) καθορίζει τους κανόνες ισοζυγισµού, βαρών και ε-
πιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των
ίππων σε κλάσεις βάσει του γενικού ισοζυγισµού, τις κα-
τηγορίες των δροµώνων ίππων ανά ηλικία και κλάση, κα-
θώς και τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπ-
ποδροµιών σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 83 του
ν. 4172/2013,

(ε) αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δροµώνων ίπ-
πων µε δικαίωµα συµµετοχής στις ιπποδροµίες, σύµφω-
να µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών,

(στ) καταρτίζει και τροποποιεί το Ελληνικό Βιβλίο Γε-
νεαλογίας και Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαι-
µου Ίππου (Ελληνικό StudBook), οι διατάξεις του οποίου,
ύστερα από την έγκρισή τους από τη διεθνή επιτροπή
S.B., αποκτούν ισοδύναµη ισχύ µε αυτές του Κώδικα Ιπ-
ποδροµιών,

(ζ) χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες των προπονητών
και αναβατών, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών,
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(η) ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ιπποδροµιών, των
Γενικών Διατάξεων και των κανόνων της περίπτωσης δ΄
και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων
των ιπποδροµιών,

(θ) ορίζει τους Ελλανοδίκες, τα µέλη της Επιτροπής Ιπ-
ποδροµιών και τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και
τους υπόλοιπους τεχνικούς επιτετραµµένους και καθορί-
ζει την αµοιβή αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 και τον
Κώδικα Ιπποδροµιών, 

(ι) επιλύει σε τελευταίο βαθµό κάθε διαφορά που ανα-
κύπτει από τη διεξαγωγή των ιπποδροµιών και επιβάλει
κυρώσεις, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Κώδικα Ιπποδροµιών, 

(ια) χορηγεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιππο-
στασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων) σε όλη την Ελ-
ληνική Επικράτεια, ελέγχει τη λειτουργία αυτών, ιδίως
ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και διατροφής
των ίππων και τη διατήρηση της καθαροαιµίας αυτών και
ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους αν δια-
πιστωθεί παράβαση των όρων χορήγησής της,

(ιβ) µεριµνά, λαµβάνει µέτρα και εισηγείται στους κατά
περίπτωση αρµόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων
και τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των
καθαρόαιµων δροµώνων ίππων, καθώς και για τη διασφά-
λιση της ευζωίας των δροµώνων ίππων, κατά τη διάρκεια
της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και µετά την παύ-
ση αυτής,

(ιγ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) διεξάγει τη διαδικασία ιατρι-
κού ελέγχου των δροµώνων ίππων και τη διαδικασία ε-
λέγχου αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών κατά τις κείµε-
νες διατάξεις.»

Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) της Φ.Ε.Ε. συγκροτείται
αποκλειστικά από τα τακτικά µέλη αυτής, ο αριθµός των
οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100). Τακτικά
µέλη ορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, µε
επιστηµονική κατάρτιση ή επαγγελµατική εµπειρία ικανή
να συµβάλει θετικά στην επίτευξη των σκοπών της. 
Το υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Δ.Σ.

της Φ.Ε.Ε µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη δηµοσίευση, να προτείνει στον Υ-
πουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, υποψήφια νέα τα-
κτικά µέλη για διορισµό στη Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε.. 

2. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, µετά την παράγραφο
5, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

« 6. α. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται µε πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά δύο φορές κάθε έτος
(τακτική Γ.Σ.): (α) µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του µηνός
Φεβρουαρίου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης την έγκρι-
ση του προϋπολογισµού και, ανά διετία, τη διενέργεια
αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών µελών του Δ.Σ.
και (β) µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιου-
νίου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης την έγκριση του ι-
σολογισµού και απολογισµού του παρελθόντος έτους
και την παροχή λογοδοσίας από το Δ.Σ.. Η τακτική Γ.Σ.
µπορεί να συζητά και αποφασίζει και για οποιοδήποτε
άλλο θέµα αρµοδιότητάς της. 

β. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά
που το Δ.Σ. το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο (έκτακτη Γ.Σ.).
Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόε-
δρο του Δ.Σ., µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβο-
λή σχετικής έγγραφης αίτησης του ενός τρίτου (1/3)
τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών µελών της
Φ.Ε.Ε., έχει δε στην ηµερήσια διάταξή της τα θέµατα
που αναγράφονται στην αίτηση αυτή. 
γ. Η πρόσκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, περιλαµβάνει

τον τόπο, την ακριβή διεύθυνση, την ηµεροχρονολογία
και ώρα της συνεδρίασης και τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης µε σαφήνεια και κοινοποιείται στα µέλη της
Γ.Σ. τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη συνεδρία-
ση. Η κοινοποίηση µπορεί να γίνει και µέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου.»

3. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, µετά την παράγραφο
6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7.α. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έ-
γκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρί-
σταται ή εκπροσωπείται το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των
µελών της. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έ-
ναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχε-
ται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέ-
ρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµα-
τα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική
αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθµός των
παριστάµενων ή εκπροσωπούµενων είναι µεγαλύτερος
του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών
της Γ.Σ..
β. Η Γ.Σ. αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του

ηµίσεος (1/2) πλέον ενός των µελών που παρίστανται ή
εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Οι αρχαιρεσίες και η
λήψη αποφάσεων για τα ζητήµατα της παροχής ή ανά-
κλησης της εµπιστοσύνης προς το Δ.Σ., της έγκρισης
της λογοδοσίας του Δ.Σ. και για κάθε ζήτηµα προσωπι-
κής φύσεως γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.
γ. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσωπείται σε µία ή πε-

ρισσότερες συνεδριάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
αρχαιρεσιών, από άλλο µέλος, διοριζόµενο µε έγγραφο
πληρεξούσιο, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής
του εξουσιοδοτούντος. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσω-
πεί ένα µόνο µέλος που απουσιάζει.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 6
Διοικητικό συµβούλιο

1. Η Φ.Ε.Ε διοικείται από ενδεκαµελές διοικητικό συµ-
βούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υ-
πουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από: 

(α) τέσσερα (4) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος
του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται, µε τους αναπληρωτές
τους, από τη γενική συνέλευση της Φ.Ε.Ε.,

(β) τέσσερα (4) µέλη τα οποία υποδεικνύονται, µε τους
αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο,

(γ) ένα (1) µέλος το οποίο υποδεικνύεται, µε τον ανα-
πληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε,

(δ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αθλη-
τισµού (Γ.Γ.Α.) που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, α-
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πό τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
(ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας του Υ-

πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που υπο-
δεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, τα µέλη του
Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλέγουν µε µυστι-
κή ψηφοφορία, τον µεν Πρόεδρο µεταξύ των αιρετών
µελών της Φ.Ε.Ε., τους δε Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµ-
µατέα µεταξύ των αιρετών µελών της Φ.Ε.Ε και των µε-
λών που υποδεικνύουν ο Παραχωρησιούχος και η
Ε.Ι.Δ.Ι.Ε..

3. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρα-
τείνεται αυτοδικαίως έως τη δηµοσίευση της υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 1 για το διορισµό νέων µε-
λών, όχι, όµως, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έ-
ξι (6) µηνών από τη λήξη της.

4. Αν κάποιο µέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυτεί ή εκ-
πέσει του αξιώµατός του, µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού διορίζεται νέο µέλος, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1. Το νέο αυτό µέλος διορίζεται
για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθι-
στά. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται η αποζηµίωση
των µελών του Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό
της Φ.Ε.Ε.. 

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα µε την παρουσία οκτώ
(8) τουλάχιστον µελών του, στα οποία συµπεριλαµβάνε-
ται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος Υπουργείου, και α-
ποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του. 

7. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης επί των θεµά-
των των περιπτώσεων γ΄, δ΄και η΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3
του συνόλου των µελών.

8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα
οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάµε-
να µέλη. 

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8, η λει-
τουργία του Δ.Σ. ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρ-
θρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που αφορούν την
εκποίηση, εκµίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και εν
γένει διαχείριση των ακινήτων της, την κατάρτιση ή τρο-
ποποίηση του Κώδικα Ιπποδροµιών και των Γενικών Δια-
τάξεων και κάθε άλλη απόφαση κανονιστικού περιεχό-
µενου, είναι εκτελεστές µετά από έλεγχο της νοµιµότη-
τάς τους από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ο οποίος διενεργείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή στη Γενική Γραµ-
µατεία Αθλητισµού της σχετικής απόφασης, συνοδευό-
µενης από όλα τα έγγραφα που µνηµονεύονται σε αυτήν
ή επί των οποίων στηρίχτηκε η λήψη της. Αν η προθεσµία
αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται
ότι έχει εγκριθεί.» 

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 8
Ελλανοδίκες – Επιτροπή Ιπποδροµιών – 

Γενικός Διευθυντής

1. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., µε απόφασή του που λαµβάνεται
µε την αυξηµένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 6, διορίζει τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθµους α-
ναπληρωτές, µε ετήσια θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστα-
νται κατά τη διάρκεια των ιππποδροµιών, ελέγχουν την
τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Ιππο-
δροµιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν ε-
πί όλων των ιπποδροµιακών θεµάτων που ανακύπτουν ή
τα παραπέµπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην
Επιτροπή Ιπποδροµιών. 

2. Η Επιτροπή Ιπποδροµιών είναι το ανώτατο εποπτικό
όργανο της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους, µε επιστηµονική κατάρτιση ή
επαγγελµατική εµπειρία ικανή να συµβάλει αποτελεσµα-
τικά στην επίτευξη του έργου της. Τα µέλη της Επιτρο-
πής Ιπποδροµιών, µε τους αναπληρωτές τους, διορίζο-
νται, για θητεία ενός (1) έτους, µε απόφαση του Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία της
παραγράφου 7 του άρθρου 6.

3. Οι επιµέρους εξουσίες και αρµοδιότητες των Ελλα-
νοδικών και της Επιτροπής Ιπποδροµιών, καθώς και ο
τρόπος άσκησης αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπ-
ποδροµιών.

4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή µέλη
της Επιτροπής Ιπποδροµιών τα παρακάτω πρόσωπα, για
όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές:

(α) µέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.,
(β) µέτοχοι, µέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες σύµβουλοι,

διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου,
(γ) ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων και µέλη του Δ.Σ. της

Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.,
(δ) ιπποπαραγωγοί,
(ε) όσοι έχουν ορισθεί, µε απόφαση του Δ.Σ. της

Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραµµένοι, κάθε είδους καθηκό-
ντων, όπως ενδεικτικά ιπποδροµιάρχης, αφέτης, ζυγι-
στής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγµατοληψιών, επόπτης
προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος δια-
γραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι,

(στ) εταίροι, µέτοχοι, µέλη της διοίκησης, διαχειρι-
στές, διευθύνοντες σύµβουλοι, διευθυντές εταιρείας, ο-
ποιασδήποτε µορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυα-
κά, ιπποδροµιακό στοίχηµα κάθε µορφής,

(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι δεύτερου βαθµού των ανωτέρω προσώπων.

5. Οι Ελλανοδίκες και τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδρο-
µιών ανακαλούνται οποτεδήποτε µε απόφαση του Δ.Σ.
που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 6.

6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.: (α) τηρεί τη σφρα-
γίδα της Φ.Ε.Ε., (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προ-
σωπικό της και µεριµνά για την εύρυθµη και αποδοτική
λειτουργία των υπηρεσιακών της µονάδων, (γ) µεριµνά
για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., (δ) συµµετέ-
χει, χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί τα κα-
θήκοντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν.
1892/ 1990 (Α΄ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανα-
τίθεται µε απόφαση του Δ.Σ..
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7. Οι Ελλανοδίκες, τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδρο-
µιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµέ-
νου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται: (α) να
συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, σε κάθε µορφής ιππο-
δροµιακό στοιχηµατισµό και (β) να αναλαµβάνουν ή να
αναµιγνύονται, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, άµεσα ή έµµε-
σα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει
φροντίδας ενεργών δροµώνων ίππων.»

Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 9 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 9
Οικονοµικός έλεγχος

1. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός της Φ.Ε.Ε. υ-
ποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών.

2. Η οικονοµική διαχείριση της Φ.Ε.Ε πραγµατοποιεί-
ται βάσει των αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε-
ποπτείας και τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

3. Η Φ.Ε.Ε. υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και στα συστήµατα διαχείρισης και ε-
λέγχου, στα διοικητικά µέτρα και στις κυρώσεις του
ν. 3492/2006 (Α΄ 210).»

Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του
ν. 4172/2013, µετά τη φράση «µε απόφαση του διοικητι-
κού συµβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος»,
προστίθεται η φράση «που λαµβάνεται µε αυξηµένη
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του και υ-
πόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Α-
θλητισµού σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6 του
α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι πα-
ραπάνω κανόνες.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 προστί-
θεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Η υποβολή δηλώσεων ίππευσης γίνεται στον Φορέα
Ιπποδροµιών, ο οποίος κοινοποιεί τις σχετικές δηλώσεις
στη Φ.Ε.Ε..» 

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013

Το πρώτο εδάφιο τους παρ. 1 του άρθρου 85 του
ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

«Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Φιλίπ-
που Ενώσεως της Ελλάδος που λαµβάνεται µε την αυξη-
µένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του
και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6
του α.ν. 399/1968, καταρτίζεται και τροποποιείται, σύµ-
φωνα µε τους οικείους κανονισµούς της Διεθνούς Οµο-
σπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών, ο Κώδικας Ιπποδρο-

µιών που ρυθµίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπ-
ποδροµιών στην Ελλάδα. Ο Κώδικας Ιπποδροµιών καθο-
ρίζει τη διαδικασία και τους τεχνικούς κανόνες διεξαγω-
γής των ιπποδροµιών, τον αριθµό, τις θέσεις και τα καθή-
κοντα των τεχνικών επιτετραµµένων, καθώς και τα κρι-
τήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκό-
ντων αυτών, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, τα επι-
µέρους καθήκοντα και τις εξουσίες των Ελλανοδικών και
της Επιτροπής Ιπποδροµιών, τη διαδικασία χορήγησης
της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δροµώνων ίππων και την α-
πόδοση διακριτικών χρωµάτων ιδιοκτησίας, τις προϋπο-
θέσεις απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας προπονητή
και αναβάτη δροµώνων ίππων, τις πειθαρχικές κυρώσεις
σε βάρος των εµπλεκοµένων στη διεξαγωγή των ιππο-
δροµιών, τα αρµόδια όργανα και τη διαδικασία επιβολής
και εκτέλεσης των πειθαρχικών κυρώσεων, τη διαδικασία
ελέγχων αντι-ντόπινγκ. Με όµοια απόφαση και διαδικα-
σία καταρτίζονται και τροποποιούνται οι Γενικές Διατά-
ξεις, µε τις οποίες εξειδικεύονται θέµατα εφαρµογής
του Κώδικα Ιπποδροµιών.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 54
Αποζηµίωση των µελών επιτροπών της παρ. 5 

του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του
ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στα µέλη των ως άνω επιτροπών µπορεί να καταβά-
λεται αποζηµίωση σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄176).»

2. Κάθε ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα µέλη των
επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυ-
τής, όπως ίσχυε, από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραµ-
µατείας Αθλητισµού που προέρχονταν από κεφάλαια
του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών
Ελλάδας (Ο.Δ I Ε.) ή από άλλες πηγές ή ειδικούς λογα-
ριασµούς, πριν από την κατάργηση των ειδικών λογαρια-
σµών µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3697/2008
(Α΄194), λογίζεται ότι έχει καταβληθεί νόµιµα και δεν α-
ναζητείται ούτε καταλογίζεται.

Άρθρο 55
Προσωπικό εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών 

και ενώσεων

1. Το υφιστάµενο κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών Oµο-
σπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο έχει
προσληφθεί µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες
κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις
προσωπικού της οικείας οµοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάµενες
δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνι-
στάµενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργού-
νται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάτα-
ξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών
θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε-
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ων, µε διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµενης
οµοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γε-
νική Γραµµατεία Αθλητισµού µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε από-
φαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ανα-
στέλλεται η οικονοµική επιχορήγηση της ενδιαφερόµε-
νης αθλητικής οµοσπονδίας, µέχρι την έκδοση και κοινο-
ποίηση της διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη Γενι-
κή Γραµµατεία Αθλητισµού.

2. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις α-
θλητικών ενώσεων ή και οµοσπονδιών µε ειδική αθλητι-
κή αναγνώριση µεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές ορ-
γανικές θέσεις άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας (ένωση ή
Οµοσπονδία υποδοχής), µε απόφαση του Δ.Σ. της ένω-
σης ή οµοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αίτησή τους και µε την προγενέστερη σύµφωνη γνώµη
του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας στην οποία υπηρε-
τούν. Οι υπάλληλοι αυτοί µεταφέρονται µε την ίδια εργα-
σιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ί-
διο µισθολογικό κλιµάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότη-
τας, στην απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας
υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εν-
διαφερόµενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέ-
σης µε την ένωση ή οµοσπονδία από την οποία προέρχε-
ται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση
που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το µισθολογικό
του κλιµάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης
στον προϋπολογισµό της ένωσης ή οµοσπονδίας υποδο-
χής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως µισθολογικών
και ασφαλιστικών δαπανών. Η ένωση ή οµοσπονδία υπο-
δοχής υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη µεταφορά σε αυ-
τήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας, να κοινο-
ποιήσει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού επικυρωµένο
αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόµενο από τη
σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας α-
πό την οποία προέρχεται ο υπάλληλος. 

3. Εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική
αναγνώριση, οι οποίες αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τον
ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση µεσογει-
ακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσµιων αθλητικών διοργανώ-
σεων µπορούν να προσλαµβάνουν το απολύτως ανα-
γκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπι-
κό, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος. Οι συµβάσεις αυτές
µπορούν να παραταθούν µία µόνο φορά, για ίσο ή µικρό-
τερο χρονικό διάστηµα, το οποίο δε µπορεί σε καµία πε-
ρίπτωση να υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα από την ολο-
κλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και
να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χω-
ρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Επί ποινή
απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συµβάσε-
ων αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς
τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οι-
κείας οµοσπονδίας, µε την οποία να πιστοποιείται και αι-
τιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
συγκεκριµένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένα καθήκοντα ή, α-
ντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάµε-
νων συµβάσεων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 56
Αποζηµίωση µελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β. 

και µελών Ε.Ε.Α.

Οι αποζηµιώσεις του Προέδρου, των µελών και των
παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης
της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 και
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) του
άρθρου 77 του ίδιου νόµου, που οφείλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), λόγω της λει-
τουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων κατά τα έτη
2016, 2017, 2018 και από την 1.1.2019 µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, και των οποίων η αποπληρωµή δεν
κατέστη εφικτή, µπορούν να αποπληρωθούν σε βάρος
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού του τρέχοντος έ-
τους, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους ΑΛΕ εξόδων,
κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων δια-
τάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄143) και των π.δ. 113/2010
(Α΄ 194) και 80/2016 (Α΄ 145).

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις «ύ-
στερα από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντι-
µετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής
για την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)».

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2:
(α) µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Πολιτι-

σµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγη-
ση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της
Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και διαβούλευση µε την οικεία οµοσπον-
δία, µπορεί, τηρουµένων των αρχών της αναγκαιότητας
και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προλη-
πτικών µέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτη-
ρίων ή η χρήση συγκεκριµένων ζωνών ή τµηµάτων των
κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να απαγορεύεται
προσωρινά, για µία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διε-
ξαγωγή συγκεκριµένων αγώνων ή να διακόπτονται ορι-
στικά πρωταθλήµατα ή άλλες διοργανώσεις και

(β) µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που εκδίδεται ύ-
στερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόα-
ση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια
Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιµο ύψους από είκοσι πέντε χι-
λιάδες (25.000) έως πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευ-
ρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, την υπο-
τροπή, το βαθµό και το εύρος των συνεπειών που επήλ-
θαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή ε-
πιδιώχθηκε.»

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4373/2016 

Το άρθρο 38 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) αντικαθίσταται
ως εξής: 
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«Άρθρο 38
Ευθύνη µελών Δ.Ε.Α.Β., ΕΣΚΑΝ 

και Πειθαρχικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη της Διαρ-
κούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.) του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης
Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής
Επιτροπής της παραγράφου 9.1.1 του άρθρου 9 δεν ευ-
θύνονται προσωπικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παρα-
λείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
καθώς και για τις αποφάσεις που εκδίδουν. Έναντι του
Ελληνικού Δηµοσίου ευθύνονται µόνο για δόλο και βα-
ριά αµέλεια.»

Άρθρο 59
Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7)

1.α. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του
π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), καθώς και στον τίτλο και στο πρώτο ε-
δάφιο του άρθρου 11 η λέξη «Γραφείο» αντικαθίσταται
από τις λέξεις «Αυτοτελές Τµήµα».
β. Όπου γίνεται αναφορά σε γραφείο τύπου και δηµο-

σίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) νοείται αυτοτελές τµή-
µα τύπου και δηµοσίων σχέσεων.
γ. Η τοποθέτηση προϊσταµένου γραφείου τύπου και

δηµοσίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Α.
λογίζεται ως τοποθέτηση προϊσταµένου αυτοτελούς
τµήµατος τύπου και δηµοσίων σχέσεων και στον προϊ-
στάµενο καταβάλλεται το επίδοµα ευθύνης της περίπτω-
σης αζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) αναδροµικά από την ηµεροµηνία τοποθέτησής
του στη θέση αυτή.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του
π.δ. 4/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«H υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού
και υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής –
περιπέτειας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού
σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.»

3. Στο πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του
π.δ. 4/2018 διαγράφονται οι λέξεις «και Εναλλακτικού Α-
θλητισµού»

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70
αντικαθίσταται ως εξής:

«(γ) Το Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού και  Δραστηριοτή-
των Αθλητικής Αναψυχής είναι αρµόδιο για:
αα) τον σχεδιασµό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη

δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού και τουριστικού α-
θλητισµού, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού
σε θέµατα της αρµοδιότητάς του, 
ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διορ-

γανώσεων στην Ελλάδα,
γγ) την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού

αθλητισµού, την έκδοση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου
για την πιστοποίηση και εποπτεία των φορέων που διορ-
γανώνουν αθλητικές δράσεις µέσα στα πλαίσια του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος, την τήρηση ηλεκτρονικού µη-
τρώου των φορέων αυτών, τη διαµόρφωση κριτηρίων οι-
κονοµικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία µε τα αρ-
µόδια τµήµατα, και την εισήγηση για έκδοση εντολής
προς την αρµόδια οικονοµική διεύθυνση για δέσµευση
των απαιτούµενων κονδυλίων,
δδ) τον προσδιορισµό, τον καθορισµό και τη διαµόρ-

φωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας
των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,
εε) τον προγραµµατισµό και την εισήγηση στον αρµό-

διο Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχο-
λών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α., 
στστ) τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσε-

ων για συµµετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαι-
δευτών της Γ.Γ.Α. και την παρακολούθηση της τήρησης
των όρων λειτουργίας τους,
ζζ) την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων στοιχείων

στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρµοδίους,
µετά το τέλος της λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών
της Γ.Γ.Α.,
ηη) τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανα-

νέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλµα-
τος εκπαιδευτών,
θθ) την τήρηση ψηφιακού µητρώου εκπαιδευτών, ανά

δραστηριότητα, 
ιι) τον συντονισµό, τη συνεργασία και την υποστήριξη

ερασιτεχνικών αθλητικών οργανώσεων, οργανισµών το-
πικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οποιουδήποτε βαθµού, δη-
µόσιων οργανισµών και υπηρεσιών, νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτι-
κού δικαίου και ενώσεων προσώπων µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατικών
µορφών, για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης,
αθλητικής αναψυχής και επιµόρφωσης, σε κλειστούς ή
υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και
τη χορήγηση της αιγίδας της Γενικής Γραµµατείας Αθλη-
τισµού, ύστερα από σχετικό αίτηµα, και την εποπτεία
των διοργανώσεων αυτών και 
ιαια) την πιστοποίηση και την τήρηση ηλεκτρονικού

αρχείου των φορέων της υποπερίπτωσης γγ΄, τη διαµόρ-
φωση κριτηρίων οικονοµικής επιχορήγησής τους, σε συ-
νεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα και την εισήγηση για
έκδοση εντολής προς την αρµόδια οικονοµική διεύθυνση
για δέσµευση των απαιτούµενων κονδυλίων.»

Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄16) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυµπιακής
Επιτροπής», τροποποιείται ως εξής:

«1. την Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. µε-
τέχουν έντεκα (11) µέλη ως ακολούθως:
α) Οκτώ (8) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµο-

σπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ.), οι ο-
ποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού αυ-
τής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, ό-
πως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυµπιακή
Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων

Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.
γ) Ένας (1) µη εν ενεργεία Παραολυµπιονίκης, ο οποί-

ος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.) σύµφωνα µε το κα-
ταστατικό αυτού.
δ) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του α-

θλητισµού που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού.»
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2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 τροποποιεί-
ται ως εξής:

«5. Τα µέλη της Ολοµέλειας της Διοίκησης αποκτούν
την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:
α) Μέχρι το τέλος του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου

έτους των θερινών Παραολυµπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυ-
µπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 τους αντιπροσώπους τους, µε τους
αναπληρωτές τους.
β) Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της

Γ.Γ.Α. και ο οριζόµενος από τον αρµόδιο για τον αθλητι-
σµό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραµµατεία της
Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός
Φεβρουαρίου και µέχρι τέλους του ίδιου µήνα, η Ολοµέ-
λεια της Διοίκησης, µετά από πρόσκληση του εκ των µε-
λών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γρα-
φεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει, µε-
ταξύ των µελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για τη σύνθεση της
Ολοµέλειας που θα αναδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)
πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον Φεβρουάριο
του έτους 2021. Η παρούσα Ολοµέλεια λειτουργεί ως έ-
χει µέχρι την ανάδειξη της νέας σύµφωνα µε τα ανωτέ-
ρω. 

Άρθρο 61
Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο

αθλητικών φορέων

1. Στις πενήντα (50) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών, που
έχουν συσταθεί µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρ-
θρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), όπως το εδάφιο αυτό
τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 80 του
ν. 4478/2017 (Α΄91) και την παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προστίθενται άλλες δύο (2) θέ-
σεις Ειδικού Επιθεωρητή. 

2. Οι αποσπώµενοι στις δύο θέσεις της παραγράφου 1
Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αποκλειστικό έργο να διε-
νεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που
προβλέπονται στο άρθρο 52 του ν. 2725/1999, όπως αυ-
τό αντικαθίσταται µε το άρθρο 31 του παρόντος νόµου.
Τους εν λόγω Ειδικούς Επιθεωρητές συνδράµουν στο
έργο τους επιθεωρητές - ελεγκτές των σωµάτων επιθε-
ώρησης και υπάλληλοι των φορέων των υπηρεσιακών
µονάδων επιθεώρησης των φορέων της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 3074/2002, οι οποίοι µετέχουν στο Συντο-
νιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και
ορίζονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκη-
σης και Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 3 του ν. 3074/2002.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
2 του άρθρου 4, οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α. του άρθρου
1 ασκούνται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77
του ν. 2725/1999. 

2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της
Ε.Ε.Α. έως τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 9, το Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατεί-
ας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρ-
θρου 14 του π.δ. 4/2018 της παρέχει διοικητική και γραµ-
µατειακή υποστήριξη. 

3.α. Μέχρι τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπεται η απόσπαση στην
Ε.Ε.Α. του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές
Τµήµα Γραµµατείας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Α-
θλητισµού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018, κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων για την κινητικότητα στη δηµόσια
διοίκηση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Η απόσπαση του
προσωπικού του πρώτου εδαφίου γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδε-
ται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α. και ύστερα από σχετι-
κή αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων. Η µισθοδο-
σία του προσωπικού αυτού εξακολουθεί να βαρύνει τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
β. Με τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγρά-

φου 1του άρθρου 9, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί
στην Ε.Ε.Α. επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του
θέση στη Γ.Γ.Α.. Για τη µισθολογική και υπηρεσιακή εξέ-
λιξη του εν λόγω προσωπικού, ο χρόνος υπηρεσίας που
έχει διανυθεί στην Ε.Ε.Α. θεωρείται ως χρόνος υπηρε-
σίας και ασφάλισης στη Γ.Γ.Α..

4. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
αθλητικές οργανώσεις, σωµατεία, ενώσεις και οµοσπον-
δίες υποχρεούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ε-
νός έτους από τη δηµοσίευση, να τροποποιήσουν το κα-
ταστατικό τους, µε σκοπό την προσαρµογή του στις δια-
τάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιούνται µε τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρό-
ντος. Η απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού
των άνω αθλητικών οργανώσεων για τον µοναδικό αυ-
τόν σκοπό µπορεί να ληφθεί µε απλή απαρτία και πλειο-
ψηφία. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η Γ.Σ. δεν προβεί
στην τροποποίηση του καταστατικού µέσα στην προθε-
σµία του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση γίνεται µε α-
πόφαση του Δ.Σ., η οποία λαµβάνεται µε απλή απαρτία
και πλειοψηφία, το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) µή-
νες από την εκπνοή της προθεσµίας του πρώτου εδαφί-
ου. Αν παρέλθει άπρακτη και η παραπάνω προθεσµία, α-
ναστέλλεται κάθε οικονοµική επιχορήγηση του ενδιαφε-
ρόµενου σωµατείου ή της ενδιαφερόµενης ένωσης ή ο-
µοσπονδίας, µέχρι την πλήρη συµµόρφωση στην παρού-
σα παράγραφο. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Α-
θλητισµού ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση
των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών
που δεν έχουν προσαρµόσει το καταστατικό τους στις
διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, ό-
πως τροποποιούνται µε τα άρθρα 25, 26, 27 και 28.

5. α. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ο Πρόεδρος
του υφιστάµενου κατά τη δηµοσίευση Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. υ-
ποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση της
Φ.Ε.Ε. µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή αρχαι-
ρεσιών για την εκλογή των τεσσάρων (4) αιρετών µελών
του νέου Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 6 του
α.ν. 399/1968, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του
µε το άρθρο 49 του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία του πρώτου εδαφίου και µέσα σε δέκα (10) η-
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µέρες από την πάροδο αυτής, η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συγκα-
λείται, για τον ίδιο σκοπό, από το ένα τρίτο (1/3) των µε-
λών του υφιστάµενου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
Δ.Σ..
β. Το υφιστάµενο κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. παύεται, πριν από τη λήξη της θη-
τείας του, µε τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουρ-
γού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί συγκρότησης νέου
Δ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ι-
σχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 49.

6. Ο Κώδικας Ιπποδροµιών και οι Γενικές Διατάξεις που
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρµό-
ζονται µέχρι την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδροµιών και
νέων Γενικών Διατάξεων, που θα καταρτιστούν σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, όπως τρο-
ποποιείται µε το άρθρο 53, οπότε και καταργούνται. 

Άρθρο 63
Καταργούµενες διατάξεις

1. Με τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
2 του άρθρου 4 καταργούνται τα άρθρα 77, 77Α και 78
του ν. 2725/1999 και παύεται η υφιστάµενη κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος Επιτροπή Επαγγελµατικού Α-
θλητισµού της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά σε Επιτροπή Επαγγελ-
µατικού Αθλητισµού (Επιτροπή) νοείται ως αναφορά
στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) του
παρόντος.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται: (α) η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, (β)
το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ και η
περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του
ν. 2725/1999, (γ) η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου
41ΣΤ του ν. 2725/1999, (δ) η περίπτωση γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (ε) η παρ. 5 του άρθρου
46 του ν. 2725/1999, (στ) το άρθρο 3 του α.ν. 399/1968,
(ζ) το άρθρο 12 του ν. 191/1975 (Α΄ 225), (η) το
β.δ. 13.1.1938 (Α΄ 15) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διά-
ταξη νόµου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη
προς το περιεχόµενο του παρόντος ή ρυθµίζει τα ίδια θέ-
µατα µε τρόπο διαφορετικό.

Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016

1. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 33
Ευθύνη - Ειδικές ρυθµίσεις

1. α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλί-
ου Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της
Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέ-
χουν ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγη-
ση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδω-
σαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν µε δόλο ή
µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµό-
σιο ή άλλον κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε εφαρµο-
στέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης
του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που πε-

ριήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (A΄ 170).
β. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρµόδια για τον έ-

λεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισµό των δηµοσίων
εσόδων δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παραγραφή
των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανα-
τεθεί προς έλεγχο, πλην αυτών που προτεραιοποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4174/2013. Στην περί-
πτωση παραγραφής των προτεραιοποιηµένων υποθέσε-
ων ευθύνονται εφόσον έπραξαν µε δόλο ή µε σκοπό να
προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο
περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον,
κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε εφαρµοστέες ποινικές
διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου
των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώ-
ση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.
γ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρµόδια για τη

στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς
και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποι-
ούνται προς έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
ν. 4174/2013, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των
λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτε-
ραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση
που έπραξαν µε δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον
εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή
να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον κατά τα οριζόµενα στις
εκάστοτε εφαρµοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτω-
ση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 17 του ν. 4174/2013.
δ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. στα οποία έχει ανατεθεί η

αρµοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δηµο-
σίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η
λήψη µέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δηµο-
σίων εσόδων, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύ-
νη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του Δηµοσίου, για
την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυ-
τών τουλάχιστον:
αα) µε την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατοµικής ειδο-

ποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4174/2013 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 47 του ν. 4174/2013 ή την περί-
πτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) ή
ββ) µε την επιβολή κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή

απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).
ε. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου

Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της
Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν αστική ευθύνη, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις, µόνο έναντι του Δηµοσίου, για γνώµη ή
εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που ε-
ξέδωσαν ή παράλειψή τους, στο πλαίσιο της άσκησης ή
επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και µόνο
εφόσον ενήργησαν µε δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης
του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που πε-
ριήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013.
στ. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου

Διοίκησης και ο Εµπειρογνώµονας υπέχουν πειθαρχική
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ευθύνη, εφόσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόµενα
από τον παρόντα νόµο και τις λοιπές γενικές και ειδικές
κείµενες διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε πε-
ρίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Ειδικά για τους υπαλ-
λήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ζ. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν

κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 50 του
π.δ.18/1989 (Α΄ 8) και της παρ. 2 του άρθρου 198 του
ν. 2717/1999 (Α΄ 97).»

2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της πα-
ραγράφου 1 έχουν εφαρµογή και στις κατά την έναρξη ι-
σχύος αυτών εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών
οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

3. Οι περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄έως η΄της παρ. 2
του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) καταργούνται.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για τα αδικήµατα που διώκονται κατ’ έγκληση και
φέρεται ότι, διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε.
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του
και σε σχέση µε αυτά, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
των άρθρων 275, 409 - 413 και 417 - 424 του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονοµίας.»

5. Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α) Αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων της Αρ-
χής στο Υπουργείο Οικονοµικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρ-
χή ή άλλη δηµόσια υπηρεσία κάθε µορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθµού, καθώς και αποσπάσεις σε πολι-
τικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, µέλη του Κοι-
νοβουλίου και τα Κόµµατα, διενεργούνται µε κοινή από-
φαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση
αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου του φορέα υποδο-
χής, κατόπιν γνώµης του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου της Αρχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γε-
νικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που
δύναται να είναι αποσπασµένο, σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέ-
ντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων
της Αρχής.
β) Αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή

κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
διενεργούνται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Οι
αρµοδιότητες αξιολόγησης των υποψηφίων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016, ασκούνται από το
αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Αρχής.
γ) Αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή

µε ειδικές διατάξεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση
του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρµόδι-
ου για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης,
µετά από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων
της Αρχής και του φορέα προέλευσης, όπου στον τελευ-
ταίο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενι-
κής ή ειδικής διάταξης.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2.α) Με απόφαση του Διοικητή, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφω-

νη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υ-
πουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώ-
νεται εντός ενός (1) µηνάς, η Αρχή δύναται να αναπτύσ-
σει και να εφαρµόζει µεθοδολογίες για την αξιολόγηση
των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., να συστηµατοποιεί
αυτές σε οµάδες και να αναπτύσσει και εφαρµόζει ειδι-
κότερα συστήµατα προαγωγών και βαθµολογικής και υ-
πηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών
της. Στο πλαίσιο αυτό, µε τις αποφάσεις του ο Διοικητής
δύναται να καθορίζει διαδικασία, µεθοδολογία, ειδικά
κριτήρια και τη στάθµιση αυτών για την αξιολόγηση των
θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηµατοποίησή
τους σε οµάδες, ιδίως, µε βάση τις γνώσεις και την ε-
µπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης,
τον βαθµό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της
κάθε θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία,
τις συνθήκες εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή
αυτής στην επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυ-
τά προκύπτουν από τα καταρτιζόµενα κάθε φορά µε α-
ποφάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράµµατα θέσε-
ων εργασίας.
β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του

παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται για το προσωπικό της
Αρχής οι κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς
και οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων.
γ) Τα προβλεπόµενα στην παρούσα παράγραφο δεν θί-

γουν την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 25 και
26 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και των διατάξεων του Υ-
παλληλικού Κώδικα.»

Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δέκα
τοις εκατό (10%).»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για µερίσµατα δέκα τοις εκατό (10%),».
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έ-

χουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά
τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και
µετά.

Άρθρο 66

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) κα-
ταργείται.

Άρθρο 67
Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισµένων, των
συνταξιούχων και των µελών οικογένειάς τους καταρ-
γούνται.

2.α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο
που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται µε αυτό που α-
ναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δηµόσιο έγ-
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γραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση.» 
β. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του

π.δ.121/2008 οι λέξεις «από το βιβλιάριο υγείας» δια-
γράφονται.

3. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 96 του ν. 4172/2013 και το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 95 του ν. 4172/2013,
καταργούνται.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

Άρθρο 68

1.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014
(Α΄38) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:

«ε. Διεύθυνση Προµηθειών. Η Διεύθυνση Προµηθειών
είναι αρµόδια για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαί-
ων υλικών και υπηρεσιών, την αποτελεσµατική παρακο-
λούθηση και ορθολογική διαχείριση των παγίων και ανα-
λωσίµων των Υπηρεσιών του Οργανισµού, τη διαχείριση
και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,
καθώς και τη στέγαση των υπηρεσιών του, την εξασφά-
λιση των κατάλληλων υποδοµών στο σύνολο των κτι-
ρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη διαρκή συντήρηση, βελτίωση και εκ-
συγχρονισµό τους.»
β) Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του

ν. 4238/2014 (Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Διοικητικού Συµ-

βουλίου. Οι αρµοδιότητες του αυτοτελούς τµήµατος α-
νάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού
Συµβουλίου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συ-
γκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της
επικοινωνίας µε τις υπηρεσιακές µονάδες, το προσωπι-
κό, τους συλλόγους, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς και το κοινό, γενικά.»
γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄38)

προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Προέδρου. Οι αρ-

µοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος ανάγονται στην
υποβοήθηση του έργου του Προέδρου, τη διεξαγωγή της
αλληλογραφίας, την οργάνωση της επικοινωνίας µε τις
υπηρεσιακές µονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους,
τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.»

2. Για λόγους διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος,
δαπάνες παροχής υπηρεσιών υγείας που προβλέπονται
από τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συµβεβληµέ-
νους παρόχους του Οργανισµού, που πραγµατοποιού-
νται ή πραγµατοποιήθηκαν, κατά το απολύτως αναγκαίο
µεταβατικό διάστηµα από 1.11.2018 και µέχρι την ολο-
κλήρωση της υλοποίησης των προβλεπόµενων αλλαγών
στο πληροφοριακό σύστηµα του Οργανισµού, εγκρίνο-
νται, θεωρούνται νόµιµες, εκκαθαρίζονται και εξοφλού-
νται, εφόσον υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στην ΕΜΠ5/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Υ-
γείας και Οικονοµικών (Β΄ 3054) ή, σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (Β΄ 4898). Η εκκαθάριση
των ανωτέρω δαπανών πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε
την Β2β/οικ.38642/2016 (Β΄ 1536) κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Υγείας και Οικονοµικών. Με απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που δηµοσιεύεται

σε Φ.Ε.Κ., βεβαιώνεται η καθολική προσαρµογή των ηλε-
κτρονικών συστηµάτων του Οργανισµού ανά κατηγορία
παροχής υπηρεσιών υγείας και καθορίζεται κάθε άλλο α-
ναγκαίο διαδικαστικό θέµα. Από την έναρξη ισχύος της
απόφασης του προηγούµενου εδαφίου παύει η ισχύς του
πρώτου εδαφίου του παρόντος για κάθε κατηγορία πα-
ροχών υγείας, που περιλαµβάνεται στην προαναφερόµε-
νη υπουργική απόφαση και οι εν λόγω κατηγορίες παρο-
χών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται αποκλειστικώς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών
(Β΄ 4898).

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του
ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δαπάνες για την αµοιβή του προσωπικού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας στον Οργανισµό, την αµοιβή του επιπλέον προ-
σωπικού για την κάλυψη των αναγκών της απογευµατι-
νής λειτουργίας, καθώς και για προµήθειες υπηρεσιών,
αγαθών και εξοπλισµού στα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
θα καλυφθούν από µέρος των εσόδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατό-
χων άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων του
άρθρου 34 και του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31).»

4. Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) παρέχει προληπτική ή και θεραπευτική οδο-
ντιατρική φροντίδα σε ανήλικο πληθυσµό, πλέον της ο-
δοντιατρικής φροντίδας που προσφέρεται από τις πρω-
τοβάθµιες και δευτεροβάθµιες δηµόσιες µονάδες. Δικαι-
ούχοι της παροχής οδοντιατρικής φροντίδας της παρού-
σας, ορίζονται όσοι διαθέτουν Αριθµό Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ηλικίας έξι (6) έως δώδεκα
(12) ετών, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανό-
τητα.
Η προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντί-

δα περιλαµβάνει τις ακόλουθες πράξεις: α) οδοντιατρι-
κός έλεγχος και οδηγίες στοµατικής υγιεινής, β) απο-
τρύγωση και φθορίωση, γ) µε βάση τις ανάγκες, προλη-
πτικές εµφράξεις (sealants), εξαγωγές νεογιλών και εµ-
φράξεις σε δόντια µε τερηδόνα. Οι ανωτέρω πράξεις
διενεργούνται από οδοντιάτρους, εγγεγραµµένους σε
Οδοντιατρικό Σύλλογο της Χώρας, µέλος της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), οι οποίοι παρέ-
χουν υπηρεσίες οδοντιατρικής σε οδοντιατρείο µε νόµι-
µη άδεια λειτουργίας, που υπάγεται στον Κωδικό Αριθµό
Δραστηριότητας 86.23 που αφορά σε δραστηριότητες ά-
σκησης οδοντιατρικών επαγγελµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι

γενικοί όροι, η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζηµίω-
σης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της
παροχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία και ολοκλήρωση

της διαδικασίας, µπορεί να υπογραφεί ανάµεσα στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Οδοντιατρική Οµο-
σπονδία», συµφωνία πλαίσιο, στην οποία περιγράφονται
οι υποχρεώσεις των µερών, οι οικονοµικοί όροι, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαµβά-
νει τη σύνταξη της ανωτέρω συµφωνίας πλαίσιο, καθώς
επίσης τον συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο της
διαδικασίας, έως και την καταβολή της αποζηµίωσης
στους εκτελούντες τις πράξεις της παρούσας παραγρά-
φου.
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5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄66) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, τις ιδιωτικές κλινι-
κές και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, κα-
θώς και τους προµηθευτές παροχών σε είδος, που έχουν
σύµβαση µε τον Ο.Π.Α.Δ. ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς
ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Ε-
πιθεωρητή ή των αρµοδίων οργάνων των ασφαλιστικών
οργανισµών, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυν-
σης, µετά από κλήση για παροχή έγγραφων εξηγήσεων,
οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσµίας πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλή-
σης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισµού α-
πό την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισµένους των φορέ-
ων από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) µήνες ή οριστικής
καταγγελίας της σύµβασης, για τον συγκεκριµένο ασφα-
λιστικό φορέα ή και οποιονδήποτε άλλον φορέα έχει συ-
νάψει σύµβαση, ή αποκλεισµού κάθε µελλοντικής συ-
νεργασίας µε τους φορείς αυτούς ή χρηµατικής κύρω-
σης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του
Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., του οικείου α-
σφαλιστικού φορέα, του Ο.Π.Α.Δ. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια-
πιστωθούν πράξεις από µέρους των διαγνωστικών εργα-
στηρίων, των ιδιωτικών κλινικών και των λοιπών παρό-
χων και προµηθευτών ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι ο-
ποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις
των κανονισµών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων,
στους όρους των συµβάσεων ή προκαλούν ζηµία στους
φορείς αυτούς.

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1),
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστα-

νται ως εξής:
«3. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται

προς τους ασφαλισµένους των ασφαλιστικών οργανι-
σµών ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται στα φαρµακεία, νο-
σοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης,
και λοιπούς παρόχους και προµηθευτές ειδών και υπηρε-
σιών υγείας και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτο-
βάθµιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.. Στους ελέγχους αυτούς δύναται να
συµµετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανι-
σµών ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο έλεγχος αφορά στην παρακο-
λούθηση των όρων των συµβάσεων ασφαλιστικών οργα-
νισµών µε τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση
των ισχυουσών διατάξεων των κανονισµών παροχής υ-
γειονοµικής περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νο-
µοθεσίας που διέπεί την παροχή ιατροφαρµακευτικής
και νοσοκοµειακής περίθαλψης και αποκατάστασης.»

β) Το ενδέκατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έσοδα από τα επιβαλλόµενα κατά τα ανωτέρω

χρηµατικά ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης
δηµοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή µέσω των λογαριασµών
που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρµακεία, τα δια-
γνωστικά κέντρα, οι ιδιωτικές κλινικές και οι λοιποί συµ-
βεβληµένοι πάροχοι και προµηθευτές ειδών και υπηρε-
σιών υγείας.»
γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται εδάφια

ως εξής:

«Τα ως άνω εφαρµόζονται και για τους ελέγχους σε
λοιπούς συµβεβληµένους παρόχους και προµηθευτές ει-
δών και υπηρεσιών υγείας, που βρίσκονται σε εκκρεµό-
τητα. Οι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους, φέρουν τον τίτλο του Επιθεω-
ρητή.»

7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ.121/2008
(Α΄183) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το περιεχόµενο της παρούσας εφαρµόζεται και για
τους λοιπούς παρόχους και προµηθευτές ειδών και υπη-
ρεσιών υγείας, που είναι συµβεβληµένοι µε τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

8. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται αι-
τιολογηµένη απόφαση για την κάλυψη δαπανών µετακι-
νήσεων υπαλλήλων - Επιθεωρητών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.,
µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγε-
λικών παραγγελιών, την παράστασή τους στα δικαστή-
ρια επί υποθέσεων που σχετίζονται µε το ελεγκτικό τους
έργο, µε χρονικό ορίζοντα δύο (2) µηνών. Στην απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, µε την οποία εγκρίνεται από τον
αρµόδιο διατάκτη η πραγµατοποίηση δαπανών µετακίνη-
σης των υπαλλήλων - Επιθεωρητών, δεν αναγράφεται το
όνοµα του επιθεωρητή, ο τόπος και η ηµεροµηνία µετακί-
νησης.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του
άρθρου ένατου του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) αντικαθίσταται
ως εξής:

«α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι µετακλητός, της κα-
τηγορίας Ειδικών Θέσεων µε 2ο βαθµό, δύναται να προ-
έρχεται από το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, να είναι εν ε-
νεργεία ή συνταξιούχος και διορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας για θητεία πέντε (5) ετών.»

Άρθρο 69
Χορηγία «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Στο άρθρο 1 του ν. 3525/2007 (Α΄ 16) ο όρος «Αποδέ-
κτης Χορηγίας» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως «Αποδέκτης Χορηγίας» νοείται το Δηµόσιο, οι ορ-
γανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθµού, τα νο-
µικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός κόθε φορά ο-
ριοθετείται, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αστικές µη κερδοσκοπικές
εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν, κατά το
καταστατικό τους, σκοπούς πολιτιστικούς, καθώς και οι
ανώνυµες εταιρίες του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, που ιδρύονται για τη φιλοξενία του θε-
σµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».»

Άρθρο 70

Με απόφαση της πλειοψηφίας τουλάχιστον του εξή-
ντα έξι τοις εκατό (66%) των συνιδιοκτητών των ακινή-
των του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοι-
κιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, µπορεί να υποβληθεί
αίτηση έκδοσης οικοδοµικής άδειας για την πραγµατο-
ποίηση εργασιών αποκατάστασης των κηρυγµένων µνη-
µείων του εν λόγω συγκροτήµατος, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.

28



Άρθρο 71
Χρηµατοδότηση κινηµατογραφικών παραγωγών 

από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων

1. Στον ν. 3905/2010 (Α΄219) προστίθεται άρθρο 5Α ως
εξής:

«Άρθρο 5Α

1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (Ε.Κ.Κ.) δύνα-
ται να χρηµατοδοτεί ή να επιδοτεί την παραγωγή ελληνι-
κών κινηµατογραφικών έργων, υπό την έννοια των παρα-
γράφων 1 και 3 του άρθρου 3 και σύµφωνα µε τους ό-
ρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισµού χρηµατοδοτι-
κών προγραµµάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις της επόµενης παραγράφου. Η σχετική δαπάνη δύ-
ναται να καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδο-
τούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε ε-
πιχορήγηση του Ε.Κ.Κ. για τον σκοπό αυτό.

2. Ο παραγωγός του ελληνικού κινηµατογραφικού έρ-
γου για να ενταχθεί στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης
του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελ-

λάδα.
β) Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κι-

νηµατογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο
κύκλος εργασιών του, που πραγµατοποιήθηκε την τε-
λευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να µην

προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθµό ή την ίδια ε-
ταιρία παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών
προγραµµάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δη-
µόσιο φορέα, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%).
γ) Αν είναι νοµικό πρόσωπο, ποσοστό µεγαλύτερο του

πέντε τοις εκατό (5%) της συµµετοχής στο εταιρικό/µε-
τοχικό κεφάλαιο να µην ανήκει σε µία ή περισσότερες ε-
πιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθµού ή/και παροχής συν-
δροµητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.
δ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος

του νοµικού προσώπου, vα είναι Έλληνας πολίτης ή πο-
λίτης άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή/και Κράτους που συµπεριλαµβάνεται στην Ευρωπαϊκή
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνο-
ριακή τηλεόραση ή/και Κράτους που συµπεριλαµβάνεται
στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης
για την κινηµατογραφική συµπαραγωγή ή/και Κράτους ε-
κτός Ευρώπης, µε το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συµ-
φωνίες που αφορούν την κινηµατογραφική συµπαραγω-
γή ή εφόσον προέρχεται από Κράτος εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης vα είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3905/2010 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς
οργανισµούς και επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.»
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Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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