
PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr 

 

Τελευταία ενηµέρωση : 26/4/2012 

ΝΟΜΟΣ 4049/2012 
(ΦΕΚ Α-35/23.02.2012) 

  
Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ,  

των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 
 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ο Ν.4049/2012 διατίθεται µε ενσωµατωµένες τις τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.4061/2012 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α 

 
Άρθρο 1 

Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού (Ε.Σ.Α.Σ.) 
1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 11 του ν. 2947/2001, αντικαθίστανται ως εξής: 
«2. Το Ε.Σ.Α.Σ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και 
αποτελείται από δεκαπέντε µέλη µε τετραετή θητεία, ως εξής: 
α) τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ως πρόεδρο, 
β) τον Ειδικό Γραµµατέα Υγείας, ∆ιατροφής και Άθλησης, 
γ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, 
δ) δύο (2) µέλη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής οριζόµενα από την ολοµέλειά της, 
ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, 
στ) τον ∆ιευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, 
ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό 
Οικονοµικών, 
η) τον ∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, 
θ) τον ∆ιευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, 
ι) πέντε επιστήµονες κύρους µε γνωστικό αντικείµενο και επιστηµονική ή επαγγελµατική 
δραστηριότητα τον αθλητισµό. 
Οι αθλητικές οµοσπονδίες, επαγγελµατικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης 
αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στο Ε.Σ.Α.Σ., οι 
οποίοι µπορούν να µετέχουν, κατά την κρίση του Συµβουλίου, στις συνεδριάσεις και εργασίες 
του ύστερα από κλήση αυτού, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
3. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού, η οποία διαθέτει και το απαραίτητο για τη γραµµατειακή του υποστήριξη 
προσωπικό. Τα µέλη του Ε.Σ.ΑΣ. δεν δικαιούνται αποζηµίωση. 
4. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) εισηγείται το πρόγραµµα του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού ανά τετραετία, εντός του πρώτου 
τετραµήνου από τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, 
β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράµµατος του αθλητικού σχεδιασµού και εισηγείται τις 
αναγκαίες διορθωτικές ή συµπληρωµατικές παρεµβάσεις, 
γ) εισηγείται την κατανοµή του ποσού των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές οµοσπονδίες. Το 
συνολικό ύψος του ποσού αυτού προσδιορίζεται κατ’ έτος µε 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, 
δ) εισηγείται την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων, καθώς και την επιχορήγηση φορέων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθµού), για προγράµµατα και δραστηριότητες αθλητικού 
ενδιαφέροντος, 
ε) εισηγείται κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισµού, καθώς και τα κριτήρια επιχορηγήσεων 
των αθλητικών σωµατείων, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών, 
στ) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές 
οµοσπονδίες, 
ζ) εισηγείται για τη σκοπιµότητα κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
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η) γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό Πολιτισµού και 
Τουρισµού.» 
2. Στο άρθρο 40 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 6 η οποία έχει ως εξής: 
«6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από πρόταση του οικείου 
Περιφερειάρχη, συνιστώνται στις περιφέρειες Περιφερειακά Συµβούλια Αθλητικού Σχεδιασµού 
(ΠΕ.Σ.Α.Σ.). Κύριο έργο των Περιφερειακών Συµβουλίων Αθλητικού Σχεδιασµού είναι η 
κατάρτιση και η παρακολούθηση προγράµµατος αθλητικού σχεδιασµού για την οικεία περιφέρεια 
ανά τετραετία. Η σύνθεση, οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Περιφερειακών Συµβουλίων 
Αθλητικού Σχεδιασµού και κάθε άλλο θέµα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους 
καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση για τη σύστασή τους.» 
 

Άρθρο 2 
Ανασυγκρότηση της ∆ιαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας (∆.Ε.Α.Β.) 

1. Η παράγραφος 1 της διάταξης του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που προστέθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ∆ιαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας 
(∆.Ε.Α.Β.) που αποτελείται από εννέα (9) µέλη ως εξής: α) τρεις (3) 
επιστήµονες κύρους µε γνωστικό αντικείµενο τη νοµική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή 
την πολιτική επιστήµη ή την παιδαγωγική ή την εγκληµατολογία ή την επικοινωνία, β) τρία (3) 
εγνωσµένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, εκ των οποίων ο ένας µη εν ενεργεία 
αθλητής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, δ) έναν (1) ανώτατο ή 
ανώτερο αξιωµατικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
και ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ο 
οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
Τα µέλη της ∆.Ε.Α.Β. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τριών ετών µε απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα µέλη της ο 
Πρόεδρος της ∆.Ε.Α.Β. µε τον αναπληρωτή του, καθώς και ο γραµµατέας της, ο οποίος είναι 
υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 
Οι αθλητικές οµοσπονδίες, επαγγελµατικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης 
αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη ∆.Ε.Α.Β., οι 
οποίοι µπορούν να µετέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήσεώς τους για θέµα 
που αφορά στο άθληµά τους, στις συνεδριάσεις και εργασίες της ύστερα από κλήση αυτής, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου.» 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στον πρόεδρο, στον αναπληρωτή του, στον γραµµατέα και στα µέλη της επιτροπής 
καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, που ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Πολιτισµού και Τουρισµού. 
Με όµοια απόφαση ορίζονται οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του ειδικού 
σώµατος παρατηρητών της ∆.Ε.Α.Β.. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού 
θεσπίζεται κανονισµός λειτουργίας της ∆.Ε.Α.Β.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από γνώµη της ∆.Ε.Α.Β., συνιστάται ειδικό σώµα 
παρατηρητών της ∆.Ε.Α.Β..» 
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/ 1999 προστίθενται περιπτώσεις ια΄, ιβ΄και 
ιγ΄, ως εξής: 
«ια) Τη συνεργασία µε τις αστυνοµικές αρχές για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των 
προσυνεννοηµένων αγώνων. 
ιβ) Την παρακολούθηση της εφαρµογής των νόµων και των κανονισµών, που αφορούν στην 
αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής 
έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, στη ∆ιαρκή Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 
ιγ) Την εισήγηση, µετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον Υπουργό Πολιτισµού και 
Τουρισµού για την υλική και/ ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθληµάτων 
οµαδικών αθληµάτων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωµατείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την 
οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συµπεριφορά και έµπρακτη συµµετοχή στην 
αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του 
αθλητισµού.» 
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Άρθρο 3 
Ποινική αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα 

1. Η παρ. 6 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 3262/2004 (Α΄ 173), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 
3472/2006 (Α΄ 135) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3773/2009 (Α΄ 
120), αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. α. Η ποινή για τις πιο πάνω πράξεις δεν αναστέλλεται ούτε µετατρέπεται σε περίπτωση που: 
(αα) Ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιµοποίησε όπλο ή κάθε άλλου 
είδους µέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωµατική 
ακεραιότητα τρίτων ή  (ββ) Από τη βαρύτητα της πράξης, τις περιστάσεις τέλεσής της, από τα 
αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και την προσωπικότητά του προκύπτει αντικοινωνικότητα 
αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκληµάτων στο µέλλον. 
β. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το δικαστήριο µπορεί, κατ’ εξαίρεση, µετά από σχετικό αίτηµα 
του καταδικασθέντος, να µετατρέπει την επιβληθείσα ποινή, ανεξαρτήτως του ύψους της, σε 
παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά τους όρους του άρθρου 82 παρ. 6 επ.του Ποινικού Κώδικα, 
εφόσον κρίνει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του ότι η επιβαλλόµενη κατά µετατροπή ποινή 
της παροχής κοινωφελούς εργασίας αρκεί για να αποτρέψει το δράστη από την τέλεση των 
εγκληµάτων του παρόντος άρθρου στο µέλλον. 
γ. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του παρόντος, δεν 
επιτρέπεται η µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηµατική ή σε παροχή 
κοινωφελούς εργασίας και δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής όταν: 
(αα) Ο δράστης είναι υπότροπος ή τελεί κατά συνήθεια τις πιο πάνω πράξεις ή (ββ) ο δράστης 
κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος για τη ζωή ή τη σωµατική 
ακεραιότητα ή την περιουσία τρίτων ή την οµαλή εκτέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. 
2. Η παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 
3057/2002, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210), 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«7.α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, το 
δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά και για χρονικό διάστηµα δύο έως πέντε ετών στο δράστη 
απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως 
αθλήµατος, ακόµη και εκείνων που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες 
µετέχει οµάδα, σε αγώνα της οποίας ή µε αφορµή αγώνα της οποίας, τελέσθηκε η αξιόποινη 
πράξη. Το δικαστήριο µπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και 
οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν από τις περιστάσεις και µε βάση την 
προσωπικότητα του δράστη κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την οµαλή τέλεση των 
αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής το δικαστήριο διατάσσει το 
δράστη να εµφανίζεται στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας του ή διαµονής του πριν από 
την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να παραµένει σε αυτό ή σε χώρο άµεσης εποπτείας 
της αστυνοµικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξή της έως δύο ώρες µετά τη λήξη της. Το 
δικαστήριο µετά από αίτηµα του καταδικασθέντος προσδιορίζει στην απόφασή του το άθληµα και 
τις αθλητικές συναντήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται η ανωτέρω παρεπόµενη ποινή. 
Αν ο καταδικασθείς παραβιάσει τους πιο πάνω όρους, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι τριών 
(3) µηνών, η οποία δεν µετατρέπεται σε χρηµατική ούτε αναστέλλεται, και µε χρηµατική ποινή. 
Επιπλέον, αν η ανωτέρω παραβίαση συντελεστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της 
κύριας ποινής, το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει 
αµέσως στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης και 
εφαρµόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. 
β) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόµενες στις παραγράφους 1 έως 4 είναι 
ανήλικος, επιβάλλεται ως αναµορφωτικό µέτρο η προβλεπόµενη στην περίπτωση α΄ απαγόρευση 
προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που πιο πάνω ορίζονται. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 16 ετών, επιβάλλεται ως αναµορφωτικό 
µέτρο, αντί του ανωτέρω, η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους 
επιτρόπους ή τους κηδεµόνες του. 
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική 
µε την εκτέλεση της πιο πάνω παρεπόµενης ποινής ή του πιο πάνω αναµορφωτικού µέτρου. 
δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόµενης ποινής 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι τρεις µήνες, η οποία δεν µετατρέπεται σε χρηµατική ούτε 
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αναστέλλεται, και µε χρηµατική ποινή. Εφόσον η ανωτέρω παραβίαση τελείται κατά τη διάρκεια 
του χρόνου αναστολής της κύριας ποινής, διακόπτεται η αναστολή και η ποινή εκτίεται χωρίς 
δυνατότητα µετατροπής της. 
3. Στην παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, που αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 
3057/2002, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 3262/2004 και 
µε το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3472/2006, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 
«δ) Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της εκδίκασης των αδικηµάτων του παρόντος άρθρου, 
το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει ως περιοριστικό όρο την υποχρέωση εµφάνισης του 
κατηγορουµένου στο αστυνοµικό τµήµα της κατοικίας ή διαµονής του υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ. Η παραβίαση του περιοριστικού όρου 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ενός έτους, η οποία δεν αναστέλλεται και δεν µετατρέπεται 
σε χρηµατική.» 
 

Άρθρο 4 
Ποινική αντιµετώπιση οργανωµένης βίας µε αφορµή ή αιτία αθλητικές εκδηλώσεις 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 της διάταξης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται 
φράσης εξής: 
«,καθώς και περισσότερων εγκληµάτων που προβλέπονται και τιµωρούνται από τη διάταξη του 
άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει». 
2. Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, καθώς και της πρώτης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία 
µαρτύρων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001. 
 

Άρθρο 5 
∆ιοικητικά µέτρα κατά της βίας στα γήπεδα 

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της 
∆.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., µπορεί για λόγους δηµοσίας τάξης ή δηµοσίου συµφέροντος να 
αποφασίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις: 
α. η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση ή η αναβολή 
οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, 
β. η απαγόρευση µετακίνησης οπαδών στην έδρα αντίπαλης οµάδας, διαρκώς ή προσκαίρως, 
γ. η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής µιας αθλητικής εκδήλωσης, «µετά από σύµφωνη  γνώµη της 
διοργανώτριας αρχής», (1) 
δ. η λήψη κάθε πρόσφορου προληπτικού µέτρου, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, για την αποτροπή 
σοβαρής διατάραξης της ∆ηµόσιας Τάξης. 
2. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω διοικητικών µέτρων, καθώς και οποιουδήποτε 
µέτρου έχει ληφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 41∆ του ν. 2725/1999, επιβάλλεται από τον 
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από εισήγηση της ∆.Ε.Α.Β., πρόστιµο σε βάρος της 
υπαίτιας διοργανώτριας αρχής, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., ποσού από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης 
κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούµενη καταβολή του 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίµου που έχει επιβληθεί. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από εισήγηση της ∆.Ε.Α.Β., µετά 
το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου δύναται να υπάρξουν υλικές ή/και ηθικές επιβραβεύσεις σε 
διοργανώτριες αρχές πρωταθληµάτων οµαδικών αθληµάτων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά 
σωµατεία, καθώς και σε αθλητές που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη 
αθλητική συµπεριφορά και έµπρακτη συµµετοχή στην αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και 
στην καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισµού. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και το 
ειδικότερο περιεχόµενο των ανωτέρω επιβραβεύσεων καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, µετά 
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού. 
 
 

                                                 
1  Σχόλια: Στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο Γ' του ν. 4049/2012 η φράση «µετά από γνώµη της ∆ιοργανώτριας Αρχής» 
αντικαθίσταται µε τη φράση «µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιοργανώτριας Αρχής» µε το άρθρο 41 παρ.2 του 
Ν.4061/2012. 
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Άρθρο 6 
Ηλεκτρονικό εισιτήριο 

Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3057/2002, 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3372/2005 (Α΄ 187) και 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3708/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της 
παραγράφου 1, εφαρµόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστηµα 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστηµα ηλεκτρονικού ονοµαστικού 
εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστηµα εποπτείας. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των 
Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού και µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/ 1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, 
η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα συναφές µε την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης 
και συντήρησης του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και 
τα µέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήµατος. Στις ρυθµίσεις αυτές 
περιλαµβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δηµιουργία κεντρικής βάσης δεδοµένων 
φιλάθλων, καθώς και συστήµατος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάµατος, που να 
συνεργάζεται, µέσω της κάρτας φιλάθλου, µε την κεντρική βάση δεδοµένων, ο καθορισµός των 
τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση και λειτουργία του 
συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ο καθορισµός των υπευθύνων για τη χρήση και λειτουργία 
των ηλεκτρονικών συστηµάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδοµένων που 
αυτά παράγουν, ο καθορισµός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα 
δεδοµένα, ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.» 
 

Άρθρο 7 
∆ιενέργεια οργανωµένων µετακινήσεων 

Στο άρθρο 41∆ του ν. 2725/1999, τίθεται παράγραφος 8, η οποία είχε καταργηθεί µε το άρθρο 
20 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) ως εξής: 
«8.α. Τα αθλητικά σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλουν να µισθώνουν το µαζικό µέσο µεταφοράς 
που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν οι οπαδοί τους µέλη Λεσχών Φίλων, προκειµένου να 
προσέλθουν ή να αποχωρήσουν οργανωµένα από µία αθλητική συνάντηση. Ως οργανωµένη 
µετακίνηση νοείται και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης µετακίνησης µε 
περισσότερα µεταφορικά µέσα ιδιωτών, αν η έκταση και η µορφή της µετακίνησης αυτής 
προσιδιάζει σε µαζική µετακίνηση οπαδών για την παρακολούθηση αθλητικής συνάντησης της 
οµάδας τους σε αντίπαλη έδρα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, ύστερα 
από γνώµη της ∆.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., µπορεί, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της 
δηµόσιας τάξης, να απαγορεύεται η οργανωµένη µετακίνηση φιλάθλων. 
Κατά τις µετακινήσεις αυτές το οικείο αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. διαθέτει το αναγκαίο 
προσωπικό ασφαλείας, το οποίο επιβαίνει στο ως άνω µαζικό µέσο µεταφοράς για τη συνοδεία 
των φιλάθλων. Η αναλογία του αριθµού του προσωπικού ασφαλείας µε τους ανά µεταφορικό 
µέσο µετακινούµενους φιλάθλους δεν επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, να είναι µικρότερη του 
1:20. Ο φορέας εκµετάλλευσης µαζικού µέσου µεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του 
για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και 
Τουρισµού, προσδιορίζονται τα µαζικά µέσα µεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω 
υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο µιας τέτοιας σύµβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις 
για τη µη φθορά του µαζικού µέσου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
β. Η διενέργεια οργανωµένης µετακίνησης οπαδών από µη δικαιούµενους προς τούτο ή η 
παραβίαση της απαγόρευσης οργανωµένης µετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της 
µετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, εφόσον γνώριζε ότι διαθέτει το µεταφορικό του µέσο για παρανόµως 
οργανωθείσα µετακίνηση, το µισθωτή του µεταφορικού µέσου και τον οδηγό αυτού ποινή 
φυλάκισης µέχρι τριών ετών και χρηµατική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνοµη µετακίνηση 
έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιµωρούνται 
σύµφωνα µε το άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999, ο διοργανωτής της µετακίνησης και ο χρήστης 
του µεταφορικού µέσου τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Οι εν γνώσει τους 
µετέχοντες σε παράνοµα οργανωµένη µετακίνηση οπαδών τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης 
µέχρι ενός έτους και χρηµατική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά την µετακίνηση 
βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείµενα που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η 
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ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις πράξεις των προηγούµενων περιπτώσεων 
δεν µετατρέπεται σε χρηµατική, δεν αναστέλλεται και δεν συγχωνεύεται µε ποινές που 
επιβάλλονται για άλλες πράξεις. 
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής των ανωτέρω υπό στοιχείο β΄ διατάξεων της παρούσας παραγράφου, 
στον ιδιοκτήτη του µέσου µεταφοράς επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, 
διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ 
και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) µήνες.» 
 

Άρθρο 8 
Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωµατείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. 

Το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3057/2002, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3262/2004 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 
3708/ 2008, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωµατείου (εφεξής Λέσχη), 
τµήµατος αµειβοµένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυµης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών 
προσώπων που αποβλέπει στη µε κάθε νόµιµο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού 
σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις 
αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύµατος. Τα οικεία αθλητικά σωµατεία, τα 
Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., υποχρεούνται να ασκούν µε εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες 
και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγµάτων που τελούν τα 
µέλη τους κατά τις οργανωµένες µετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη 
αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41∆. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για 
τις Λέσχες είναι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας 
του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τους όρους, 
το περιεχόµενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωµατείων, 
Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. επί των Λεσχών. 
2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης µπορεί να είναι όποιος έχει µόνιµη κατοικία ή 
σταθερή διαµονή στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν 
συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. 
Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε µέλος της, το οποίο ισχύει για ένα 
έτος. 
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειµένου το αρµόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως 
σωµατείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.: 
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης: 
αα) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε., 
ββ) απόσπασµα ποινικού µητρώου των ιδρυτικών µελών, από το oποίο προκύπτει ότι δεν 
συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
3, 
γγ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) κάθε ιδρυτικού µέλους ότι δεν εκτίει ποινή που 
του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 130, 
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι: 
αα) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., 
ββ) δεν µπορεί να είναι µέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύµατα των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του 
επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 και  
γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη σε όποιο µέλος διαπράττει 
αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις. 
4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίo Εσόδων - Εξόδων, 
τα οποία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Όταν διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέµενης Aξίας ή στη φορολογία εισοδήµατος, 
τηρείται για τις πράξεις αυτές θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Βιβλίο Εσόδων − Εξόδων και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 − Α΄ 84) 
έχει για τις πράξεις αυτές όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα 
για τον επιτηδευµατία. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη µπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήµατα, εφόσον: α) 
προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή 
της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύµφωνα µε το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος 
λειτουργίας του παραρτήµατος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία 
αστυνοµική αρχή. 
6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήµατά της µπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, 
ύστερα από άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί σε 
αυτήν αντίγραφο του εγκεκριµένου κατά τον παρόντα νόµο καταστατικού, πρόσφατο 
πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει 
ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνοµα 
του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και 
ανανεώνεται µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους χορηγείται. Η αστυνοµική αρχή προβαίνει 
υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει µε 
οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες 
ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από οµάδες ή ενώσεις φυσικών 
προσώπων που δεν αποτελούν σωµατείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο 
όνοµα τρίτου προσώπου ή την εκµετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο. 
Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής 
αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνοµική αρχή στους χώρους αυτούς τιµωρείται 
µε την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται µέσα στο µήνα Ιούλιο κάθε έτους να 
υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της 
περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωµατείο: 
α) επίσηµο αντίγραφο του Μητρώου Μελών, 
β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των νοµίµων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει 
παραρτήµατα, ποια είναι τα παραρτήµατα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε 
παραρτήµατος, 
γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου των µελών του διοικητικού συµβουλίου της Λέσχης, 
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των µελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει 
κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι 
δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 130. Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί να αναθέτει τον 
έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συµβούλιο του άρθρου 
52, 
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη 
λειτουργία της Λέσχης. 
8. Η οικεία Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωµατείο έχει το δικαίωµα να ζητά οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 
έτους από τη Λέσχη αντίγραφα των στοιχείων α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου. 
9. ∆ΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ.Α.Κ.: 
α) τη διάλυση Λέσχης µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό 
σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, 
β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως: αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά µε τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών 
συναντήσεων και την οµαδική µετακίνηση φιλάθλων, ββ) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων 
χωρίς την προβλεπόµενη άδεια, γγ) η γραπτή ανάκληση ή η µη ανανέωση της συναίνεσης του 
οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης. 
10. Λέσχες Φίλων εθνικών οµάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των 
προηγούµενων παραγράφων. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., νοείται, για 
τις Λέσχες φίλων εθνικών οµάδων, η οικεία αθλητική οµοσπονδία. 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, 
της λειτουργίας τους και του ελέγχου επ’ αυτών. 
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Άρθρο 9 
Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες των Λεσχών Φίλων των Αθλητικών Σωµατείων,  

Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. 
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41∆ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 5 του 
ν. 3057/ 2002, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3262/2004, 
προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Τα οικεία αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνοµων πράξεων βίας 
κατά προσώπων ή πραγµάτων που τελέσθηκαν από µέλη Λέσχης φίλων τους, υποχρεούνται να 
διευκολύνουν το έργο των αστυνοµικών αρχών µε τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων της 
ταυτότητας των υπαιτίων και, αν οι πράξεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης 
στον οποίο µετείχε το αθλητικό σωµατείο ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή κατά τη διάρκεια οργανωµένης 
µετακίνησης για την παρακολούθηση τέτοιας εκδήλωσης, ευθύνονται µε τα πρόσωπα αυτά εις 
ολόκληρον για τη ζηµία που προξένησαν σε τρίτους. Τα ως άνω αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και 
τα Τ.Α.Α. έχουν, µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, δικαίωµα αναγωγής κατά των υπαιτίων.» 
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 41∆ του ν. 2725/ 1999, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 8 του 
άρθρου 4 του ν. 3262/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 
«11.α. Οι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελµατικά πρωταθλήµατα 
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαµβάνουν 
πιστοποιηµένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρµογή µέτρων 
ευταξίας των γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται 
από το ν. 2518/ 1997 (Α΄164) περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια υποχρέωση για πρόσληψη πιστοποιηµένων ιδιωτικών εταιρειών 
ασφαλείας έχουν και τα λοιπά αθλητικά σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στις περιπτώσεις που οφείλουν 
να µισθώνουν µαζικό µέσο µεταφοράς για την οργανωµένη µετακίνηση οπαδών τους. 
β. Οι ανωτέρω εταιρείες απαιτείται να πιστοποιούνται από τους κατά νόµο αρµόδιους για την 
πιστοποίηση φορείς και να ειδικεύονται σε ειδικά θέµατα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη 
συνοδεία και επιτήρηση οργανωµένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και 
τήρησης ευταξίας στους χώρους των εξεδρών των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους 
στάθµευσης. Ειδικώς για το άθληµα του ποδοσφαίρου, οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και το προσωπικό τους εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικώς 
και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειοδότησης 
Οµάδων της UEFA και τον Κανονισµό Γηπέδων και Ασφαλείας και Προστασίας των Αγώνων της 
ανωτέρω οµοσπονδίας. 
γ. Καταστάσεις µε τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας 
καταρτίζονται µε ευθύνη των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή των αθλητικών σωµατείων που προσλαµβάνουν 
το προσωπικό αυτό και παραδίδονται στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, στη ∆.Ε.Α.Β., στη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από 
την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης. 
δ. Στις παραπάνω καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι οριζόµενοι κατά περίπτωση από τις Α.Α.Ε. 
ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωµατεία υπεύθυνοι κατά τοµέα δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συνεργάζονται µε την αστυνοµική αρχή, για την επιβολή των 
λαµβανόµενων µέτρων ευταξίας. 
Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριµένο αγώνα καθορίζονται 
από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως: 
αα) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις οµαδικές οργανωµένες µετακινήσεις φιλάθλων προς και από 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαµβανόµενων µέτρων για την αποτροπή 
συµπλοκών και εκτρόπων. 
ββ) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθµευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
γγ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 
δδ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε όσα 
αποφασίσθηκαν από την αρµόδια αστυνοµική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνοµικών 
δυνάµεων για το διαχωρισµό των φιλάθλων των διαγωνιζόµενων οµάδων, καθώς και για την 
αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού 
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια της παρουσίας, εµφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού 
ασφαλείας.» 
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3. Στο άρθρο 41∆ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθενται παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 18 
ως εξής: 
«14. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41Ε, κατόπιν άδειας του κατά τόπον 
Εισαγγελέα ή αθλητικού Εισαγγελέα, επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ή η καταγραφή µε ανάλογα 
µέσα, από τα αρµόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, των πράξεων βίας κατά προσώπων και 
πραγµάτων που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη 
διάρκεια και µετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης. Το υλικό αυτό αποτελεί αποδεικτικό 
στοιχείο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και καταστρέφεται µε απόφαση του χορηγήσαντος 
την άδεια για τη συλλογή του Εισαγγελέα. 
15. Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός αθλητικής 
εγκατάστασης, στην οποία πραγµατοποιείται αθλητική εκδήλωση, απαγορεύεται να προσφέρουν 
οινοπνευµατώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες πριν και δύο (2) ώρες µετά τη διεξαγωγή της αθλητικής  
εκδήλωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της πιο πάνω απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιµο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µε απόφαση του 
οικείου δηµάρχου και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος από δύο (2) έως έξι 
(6) µήνες. 
16. Στους ιδιοκτήτες ή στους µισθωτές ή στους υποµισθωτές των καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν υπό συγκεκαλυµµένη µορφή, ως λέσχες φίλων, όπου 
συγκεντρώνονται άτοµα µε οπαδική συνείδηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από δέκα 
χιλιάδες (10.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του 
καταστήµατος από την αρµόδια αρχή για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών στην περίπτωση 
που αυτά χρησιµοποιούνται ως ορµητήρια για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγµάτων. 
17. Ο καθορισµός των ζωνών ή τµηµάτων κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η τοποθέτηση θεατών, ως και η µείωση του αριθµού θεατών, αποτελεί ευθύνη της 
υπεύθυνης για την τήρηση της τάξης στην αθλητική εγκατάσταση αστυνοµικής αρχής. 
18. Ο χαρακτηρισµός αγώνα ως υψηλού κινδύνου από άποψη τάξης και ασφάλειας γίνεται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού, ύστερα από πρόταση της αστυνοµικής αρχής και 
γνώµη της ∆.Ε.Α.Β..» 
4. Στα µέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. που παραβιάζουν 
τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 41∆ του ν. 2725/1999 επιβάλλεται ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
5. Στο τέλος του άρθρου 41Ζ του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής: 
«11. Εάν µέλη Λέσχης φίλων αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. κινήθηκαν οργανωµένα και 
ενήργησαν πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων ή δεν συµµορφώθηκαν µε τις αποφάσεις 
της αρµόδιας αρχής κατά τη µετάβασή τους σε γήπεδο ή σε χώρο γηπέδου ή κατά την 
αποχώρησή τους µετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό 
σωµατείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. να οργανώσει οµαδική µετακίνηση για τους επόµενους αγώνες της 
αγωνιστικής περιόδου. Αν υπολείπονται λιγότεροι από πέντε (5) αγώνες, η ως άνω απαγόρευση 
εκτείνεται και για τους πέντε (5) πρώτους εκτός έδρας αγώνες της επόµενης αγωνιστικής 
περιόου στην οποία συµµετέχει το οικείο αθλητικό σωµατείο ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Στα µέλη της 
διοίκησης και στους εκπροσώπους αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που παραβιάζουν την 
πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.» 
 

Άρθρο 10 
Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα 

Στο άρθρο 41∆ του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, προστίθεται 
παράγραφος 19 ως εξής: 
«19. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρωταθληµάτων και των γηπεδούχων οµάδων 
έχουν δικαίωµα µε απόφασή τους να απαγορεύουν αιτιολογηµένα την είσοδο σε συγκεκριµένη 
αθλητική εκδήλωση σε κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων και της 
συµπεριφοράς του, ενδέχεται να δηµιουργήσει επεισόδια σε αυτή και ιδίως σε πρόσωπα που 
έχουν παραβιάσει τους κανονισµούς ασφαλείας ή κρίνονται ύποπτα διάπραξης αδικηµάτων 
σχετιζόµενων µε τη βία στα γήπεδα ή αρνούνται τη σωµατική έρευνα από το προσωπικό 
ασφαλείας των γηπέδων ή βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ. Η απόφαση αυτή, η 
οποία πρέπει να εδράζεται σε αντικειµενικά στοιχεία, γνωστοποιείται στην επιτόπια αστυνοµική 
δύναµη.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Άρθρο 11 

1. Το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 57 του ν. 3057/2002, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 128ΣΤ 
Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) 
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Εθνικός Οργανισµός 
Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τη 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και επιχορηγείται από αυτήν µε τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις. 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και Τουρισµού και αποτελείται από εννέα (9) µέλη. 
Από τα µέλη αυτά: 
α) τέσσερα είναι ειδικοί επιστήµονες από το χώρο της φαρµακευτικής ή της τοξικολογίας ή της 
ιατρικής ή της βιολογίας ή της χηµείας ή της βιοχηµείας µε γνώσεις σε θέµατα αντιµετώπισης του 
ντόπινγκ,  
β) ένα είναι νοµικός µε εµπειρία σε θέµατα αθλητικού δικαίου, 
γ) ένα είναι αθλητής υψηλού επιπέδου που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και 
υποδεικνύεται από την Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε., 
δ) ένα είναι µέλος της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., εκπρόσωπος αθλητικής Οµοσπονδίας, που 
υποδεικνύεται από την Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε., 
ε) ένα είναι µέλος της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την 
Ολοµέλεια της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, 
στ) ένα είναι αθλητής υψηλού επιπέδου που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και 
υποδεικνύεται από την Ολοµέλεια της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. 
3. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού είναι τετραετής. 
4. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον πέντε από τα µέλη του. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. 
5. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α. Καταρτίζει το πρόγραµµα όλων των ελέγχων ντόπινγκ, προβαίνει στην κατανοµή και επιλογή 
των ελέγχων στα οικεία αθλήµατα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, δίνει την 
εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις προβλεπόµενες στο άρθρο 128∆ υπηρεσίες 
δειγµατοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγµάτων σε αναγνωρισµένο από το WADA 
εργαστήριο. 
β. Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγµάτων 
ελέγχου ντόπινγκ και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και µεταφοράς των δειγµάτων σε 
αναγνωρισµένο από το WADA εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ. 
γ. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέµατα ντόπινγκ και εισηγείται 
στους αρµόδιους Υπουργούς την τροποποίηση του καταλόγου απαγορευµένων ουσιών και 
µεθόδων. 
δ. Παραλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δειγµάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το 
αρµόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρµόδιο 
επιστηµονικό του τµήµα, τα θετικά αποτελέσµατα διαβιβάζονται στις οικείες αθλητικές 
οµοσπονδίες και στους οικείους επαγγελµατικούς συνδέσµους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στην υπουργική απόφαση του άρθρου 128Ε. 
ε. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για την εφαρµογή των κανονισµών των αθλητικών 
οµοσπονδιών σχετικά µε τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα 
πρόσωπα που υποπίπτουν στο αδίκηµα του ντόπινγκ ή σε σχετικές µε αυτό παραβάσεις. Οι 
αθλητικές οµοσπονδίες έχουν υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για τις σχετικές 
διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου. 
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην 
πρόληψη ή την καταπολέµηση των απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων. 
ζ. Γνωµοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού για κάθε σχέδιο νόµου ή κανονιστικής 
πράξης σχετικά µε τα µέτρα κατά του ντόπινγκ. 
η. ∆ιατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές οµοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την 
ορθή εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στο ντόπινγκ στις πειθαρχικές διαδικασίες. 
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θ. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους αθλητικούς φορείς για την αντιµετώπιση του ντόπινγκ. 
ι. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρµόζει σε συνεργασία µε τις αθλητικές οµοσπονδίες και τους 
λοιπούς αθλητικους φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα µέσα ενηµέρωσης, εκπαιδευτικά 
προγράµµατα ενηµέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από 
τους αθλητές απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων µε έµφαση στους κινδύνους της υγείας από 
το ντόπινγκ και τη βλάβη που επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισµού. 
ια. Συνεργάζεται µε την Ελληνική Αστυνοµία, την Ιντερπόλ, τον Ελληνικό Οργανισµό Φαρµάκων, 
τα τελωνεία, τις φαρµακευτικές εταιρίες και κάθε άλλον ελληνικό ή διεθνή φορέα 
δραστηριοποιούµενο στο αντιντόπινγκ και την αγορά φαρµάκων. 
ιβ. Υποβάλλει κάθε χρόνο στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού την έκθεση δράσης του, η 
οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο. 
ιγ. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές του Συµβουλίου της Ευρώπης και στο WADA. 
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η 
µηνιαία αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των µελών και των γραµµατέων του 
Συµβουλίου. 
7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται η οργάνωση και η 
λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η 
στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 
2. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί να 
λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999 
και οι δαπάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του, µπορούν 
να καταβληθούν στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
που προκύπτουν από τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού, εφόσον, µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άµεσες και επιτακτικές για την 
αντιµετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, στο πλαίσιο της εναρµόνισης της 
εθνικής νοµοθεσίας για το αντιντόπινγκ µε τον Παγκόσµιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση της UNESCO κατά της φαρµακοδιέγερσης για τον αθλητισµό που κυρώθηκε µε το ν. 
3516/2006, τα ∆ιεθνή Πρότυπα του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και τις δεσµευτικές 
κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ, θεσπίζονται τα αναγκαία 
µέτρα, οι διαδικασίες, οι µηχανισµοί και τα συστήµατα κατά της φαρµακοδιέγερσης και 
ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή τους. 
Ειδικότερα, κατ’ εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης κατά της φαρµακοδιέγερσης στον αθλητισµό 
και τις δεσµευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Αντιντόπινγκ, εναρµονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν: 
α) έννοιες και ορισµούς που αποτελούν αντικείµενο της πολιτικής αντιντόπινγκ, 
β) τους κανόνες και τις θεµελιώδεις αρχές της πολιτικής αντιντόπινγκ, 
γ) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, 
δ) τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδειξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ, 
ε) τις διατάξεις για τις απαγορευµένες ουσίες και απαγορευµένες µεθόδους που προκαλούν 
φαρµακοδιέγερση, 
στ) τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη διαδικασία ανάλυσης των δειγµάτων και 
διαχείρισης των αποτελεσµάτων των ελέγχων ντόπινγκ, 
ζ) τους πειθαρχικούς κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές για τις 
παραβάσεις ντόπινγκ, 
η) τη δοµή της συνεργασίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Αντιντόπινγκ και κάθε 
άλλη αναγκαία ρύθµιση. 
 

Άρθρο 12 
Ποινική αντιµετώπιση του ντόπινγκ 

1. Στην παράγραφο 1 της διάταξης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, όπως συµπληρώνεται 
µε το άρθρο 3 του παρόντος, προστίθεται τελευταία φράση ως εξής: 
«όπως επίσης και περισσοτέρων εγκληµάτων που προβλέπονται και τιµωρούνται στο άρθρο 128Θ 
του ν. 2725/1999. Για τα εγκλήµατα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του ιατρού, προπονητή ή 
φυσιοθεραπευτή αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση.» 
2. Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 128Θ του ν. 2725/1999, καθώς και της πρώτης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κώδικα 
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Ποινικής ∆ικονοµίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία 
µαρτύρων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001. 
 

Άρθρο 13 
Ποινική αντιµετώπιση των προσυνεννοηµένων αγώνων 

Το άρθρο 132 του ν. 2725/1999, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 78 
του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Όποιος παρεµβαίνει µε αθέµιτες ενέργειες, µε σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη µορφή ή 
το αποτέλεσµα αγώνα οποιουδήποτε οµαδικού ή ατοµικού αθλήµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες 
χιλιάδες (500.000) ευρώ. 
2. Όποιος, για τον ίδιο σκοπό, απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήµατα ή οποιαδήποτε άλλη 
παροχή ή υπόσχεση αυτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική 
ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. 
3. Με την ίδια ποινή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τιµωρείται και όποιος για τον ίδιο 
σκοπό κατά την παράγραφο αυτή προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, προπονητή, διαιτητή 
ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τον αθλητή, 
τον διαιτητή, το σωµατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρα, ωφελήµατα ή άλλες οποιεσδήποτε 
παροχές. 
4. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούµενων παραγράφων 1 έως 3 επιτεύχθηκε ο σκοπός 
που επιδίωκε ο δράστης ή αν ο αγώνας το αποτέλεσµα του οποίου αλλοιώνεται περιλαµβάνεται 
σε στοιχηµατικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε ο δράστης τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών. 
5. Αν κάποιος από τους υπαίτιους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 4 καταστήσει δυνατή µε 
αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα ή µε τον 
ίδιο τρόπο συµβάλει ουσιωδώς στην τιµωρία τους, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις 
αυτές. Αν δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε 
αιτιολογηµένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου 
αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόµενα εγκλήµατα των 
παραγράφων 1 ως 4, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωµένη κατά το άρθρο 83 του 
Ποινικού Κώδικα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις και 
ιδίως την έκταση της συµµετοχής του υπαίτιου στην εγκληµατική πράξη και το βαθµό της 
συµβολής του στην αποκάλυψη ή τιµωρία της, µπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης 
της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104 του 
Ποινικού Κώδικα. 
6. Για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, η έρευνα και οι διενεργούµενες 
ανακριτικές πράξεις µπορούν να συµπεριλαµβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253Α του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, υπό τις αναφερόµενες εκεί προϋποθέσεις. Κατά την ποινική 
διαδικασία για τα εγκλήµατα αυτά µπορεί να λαµβάνονται µέτρα προστασίας µαρτύρων σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 του ν. 2928/2001. 
7. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήµατα των 
παραγράφων 1 έως 4 επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή για παράβαση του φιλάθλου πνεύµατος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 130, ύστερα από παραποµπή της οικείας οµοσπονδίας 
στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος.» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 14 

Θέµατα αθλοπαιδιών 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Για την αγωνιστική περίοδο 2010−2011 σε κάθε ΤΑΚ και αθλητικό σωµατείο που δικαιούτο 
συµµετοχής στο πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) µπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.» 
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 107Α του ν. 2725/ 1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Για την αγωνιστική περίοδο 2010−2011 σε κάθε ΤΑΠ που δικαιούτο συµµετοχής στο 
πρωτάθληµα πετοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
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(Γ.Γ.Α.) µπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.» 
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 107Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«3. Για την αγωνιστική περίοδο 2010−2011 σε κάθε αθλητικό σωµατείο που δικαιούτο 
συµµετοχής στο πρωτάθληµα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) µπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.» 
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο ως εξής: 
«Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της 
συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειµένου περί 
Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
προϋπολογισµού και κατά κατώτατο όριο στις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.» 
 
 

Άρθρο 15 
Θέµατα επίλυσης οικονοµικών και αθλητικών διαφορών 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
13 του ν. 3262/2004, αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 29 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), οι αποφάσεις των 
πρωτοβάθµιων επιτροπών είναι προσωρινώς εκτελεστές. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση µε ειδική 
αιτιολογία µπορεί να διατάσσει τη µερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. 
Η έφεση κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης ασκείται µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την 
κοινοποίησή της. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε ηµερών από 
την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δέκα ηµέρες από τη συζήτηση της 
έφεσης.» 
2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
13 του ν. 3262/2004 προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Αν οι Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις, η εγγραφή ή µετεγγραφή 
αθλητών δεν επιτρέπεται. Η τυχόν ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνοµη 
εγγραφή ή µετεγγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.» 
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 14 του ν. 3262/2004, τροποποιείται ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται τα θέµατα κοινής στέγασης, 
γραµµατειακής και επιστηµονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των 
άρθρων 95, 119, 122 και 127Β. 
Η αποζηµίωση των µελών των παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών και των 
γραµµατέων τους καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και 
Τουρισµού και βαρύνει τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού.» 
 
 

Άρθρο 16 
Συγχώνευση αθλητικών σωµατείων και αθλητικών ανωνύµων εταιριών 

1. Στο τέλος της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 73 παράγραφος 6 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Οι συγχωνεύσεις µεταξύ αθλητικών σωµατείων ή τµηµάτων αυτών, σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες παραγράφους, επιτρέπονται µόνον εφόσον τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα 
εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας.» 
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 22 του ν. 3057/2002, προστίθενται τελευταίες φράσεις ως εξής:  
«εφόσον τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας. Για τη 
συγχώνευση µεταξύ Αθλητικών Ανωνύµων Εταιριών, καθώς και για την αλλαγή έδρας ή 
επωνυµίας, απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. αθλητικών σωµατείων.» 
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Άρθρο 17 
Επιτροπή Αποτίµησης Αξίας Αθλητών 

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 17 
του ν. 3262/ 2004 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ν. 3372/2005, η οποία 
παρατάθηκε µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 3708/2008, παρατείνεται για τρία έτη από τη 
λήξη της. 
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999, η φράση «έναν εκπρόσωπο της ΕΠΑΕ ή του 
ΕΣΑΚΕ κατά περίπτωση» αντικαθίσταται από τη φράση «έναν εκπρόσωπο της οικείας 
διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήµατος επαγγελµατικών κατηγοριών - ποδοσφαίρου, 
καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης κατά περίπτωση» και στη φράση «έναν εκπρόσωπο του 
Π.Σ.Α.Π. ή του Π.Σ.Α.Κ.»προστίθενται οι λέξεις «ή του Π.Α.Σ.Α.Π..» 
 
 

Άρθρο 18 
∆ιαφάνεια στη µετοχική συµµετοχή στις Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρείες 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 18 
του ν. 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως: 
Αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999 η φράση «αποκτά 
συνολικά ποσοστό 10% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε.» και τίθεται αντί αυτής η 
φράση «αποκτά συνολικά ποσοστό 2% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε.». 
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 17 του ν. 3057/2002, µετά την περίπτωση β΄προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: 
«Για την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
παράγραφο, ισχύουν στα πρόσωπα καθενός από τα µέλη της διοίκησής τους, των νοµίµων 
εκπροσώπων τους, καθώς και των µετόχων και των εταίρων αυτών τα κωλύµατα και οι 
περιορισµοί της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.» 
 

Άρθρο 19 
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί 

Τροποποίηση των άρθρων 3 και 77Α του ν. 2725/1999 
1. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, το τελευταίο εδάφιο 
της οποίας καταργήθηκε µε το άρθρο 29 παράγραφος 5 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), όπως η 
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2858/2000 (Α΄ 
247) οι λέξεις «ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις 
«ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους». 
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2858/2000 (Α΄ 247) και τροποποιήθηκε µε την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Τα κωλύµατα της περίπτωσης β΄ ισχύουν και για τους µετόχους των αθλητικών ανωνύµων 
εταιρειών (Α.Α.Ε.). 
Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύµατα σε οποιονδήποτε από 
τους µετόχους των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από την 
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές 
οµοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συµµετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σε 
αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής 
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, επιβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού στην 
υπαίτια αθλητική οµοσπονδία ή διοργανώτρια αρχή, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., πρόστιµο, ποσού από εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. 
Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή 
απαραδέκτου, η προηγούµενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίµου που 
έχει επιβληθεί.» 
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται και 
προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρµοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω 
πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόµου, 
για λόγους που αφορούν στο δηµόσιο συµφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής 
στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δηµόσιο συµφέρον εµπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το 
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∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, η τήρηση των όρων νοµιµότητας των διοικήσεων και 
των µετόχων των Α.Α.Ε., η προέλευση των πόρων των µετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που 
χρησιµοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε.. Η συνδροµή όρου που πλήττει το δηµόσιο 
συµφέρον µνηµονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.» 
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούνιο κάθε έτους, καθώς και έκτακτο ύστερα από 
παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργού 
Πολιτισµού και Τουρισµού ή αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηση της ενδιαφερόµενης κατά 
περίπτωση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..» 
 

Άρθρο 20 
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 1α ως ακολούθως: 
«1α. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 1, φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια τρίτης 
χώρας (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) µπορούν να αποκτήσουν µετοχές Α.Α.Ε. µετά από έλεγχο και 
άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου. 
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού χορηγεί την ανωτέρω άδεια εφόσον κρίνει ότι ο 
υποψήφιος µέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε., παρέχει πλήρη 
εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νοµιµότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να 
χρησιµοποιήσει για την απόκτηση των µετοχών. 
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 77Α του 
παρόντος νόµου. Επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση 
της ενέργεια, ιδίως: 
α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της 
ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας του 
υποψήφιου αγοραστή. 
β. Να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιµη πληροφορία ή στοιχείο που 
περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιµη σε αυτή πηγή, είτε εθνική είτε της 
αλλοδαπής. 
γ. Να ζητά τη συνδροµή και κάθε αναγκαία σύµπραξη και ενηµέρωση από κάθε προβλεπόµενη 
από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο αρχή, όπως ιδίως την Τράπεζα της Ελλάδος, τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εξωτερικών, την Επιτροπή Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από 
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη 
διερεύνηση τυχόν ασύµβατων (υπόπτων ή ασυνηθών) δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του 
υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες µπορούν να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές 
αθλητικές οµοσπονδίες. 
δ. Να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση 
αµφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκοµιστεί ενώπιον 
της σχετικώς µε την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου 
αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εµπλοκής του σε παράνοµη συναλλαγή ή δραστηριότητα. 
Μεταβίβαση µετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν τη 
χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, είναι απολύτως άκυρη.» 
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο, το οποίο 
έχει ως εξής: 
«Στις εταιρείες των περιπτώσεων α΄ και β΄ µπορούν να µετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, 
εφόσον έχουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου.» 
 

Άρθρο 21 
Ρυθµίσεις για Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ. και Ε.Α.Κ.Θ. 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138), που αντικαταστάθηκαν 
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 2433/1996 (Α΄ 180), η οποία τροποποιήθηκε µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3262/2004 (Α΄ 173), αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) διοικείται από Συµβούλιο, που 
αποτελείται από εννέα (9) µέλη. 
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά τους διορίζονται για 
θητεία δύο (2) ετών µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται 
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος 
και ο Γραµµατέας. ∆ύο (2) από τα πιο πάνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ισάριθµα 
αναπληρωµατικά προτείνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. και ένα (1) µέλος µε το 
αναπληρωµατικό του προτείνεται από το ∆ήµο Αµαρουσίου, µέσα σε ένα (1) µήνα από την 
έγγραφη ενηµέρωση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Αν η πιο πάνω προθεσµία 
παρέλθει, οι εκπρόσωποι ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον 
µέλη του και οι αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Η 
ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από τα προσωπικά θέµατα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε φανερή 
ψηφοφορία, επικρατεί η άποψη µε την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος.» 
2. Το άρθρο 19 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138), που τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 17 του ν. 2433/1996 (Α΄ 180) και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 
3262/2004 (Α΄ 173), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 19 
Ο Συντονιστής Γενικός ∆ιευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και ένας (1) αναπληρωτής ∆ιευθυντής 
προσλαµβάνονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Με όµοια απόφαση 
καθορίζεται η αµοιβή, οι όροι απασχόλησης και οι αρµοδιότητες του καθένα.» 
3. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου δ΄ του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) 
αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Το Σ.Ε.Φ. διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από επτά (7) µέλη. 
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά τους διορίζονται για 
θητεία δύο (2) ετών µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας.» 
4. Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών 
προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 που 
συγχωνεύτηκαν σε νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε µε τον ως άνω 
νόµο µε την επωνυµία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», η ηµεροµηνία ένταξης στην 
εργασιακή εφεδρεία της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε 
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, παρατείνεται και ορίζεται 
µέχρι 20 ηµέρες από την έκδοση και ισχύ του προβλεπόµενου στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 προεδρικού διατάγµατος, εξαιρουµένου του 
προσωπικού του πιο πάνω νέου νοµικού προσώπου από την οριζόµενη στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 34 του ν. 4024/2011 προθεσµία ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία. 
 

Άρθρο 22 
Το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3057/2002 και 
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003, τροποποιείται ως εξής: 
«Άρθρο 56Α 
Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων 
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, 
περιφερειακών, δηµοτικών, κοινοτικών ή σωµατειακών γυµναστηρίων όλων των κέντρων 
άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των 
υπαγόµενων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόµου, απαιτείται άδεια για τη 
συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούµενους και θεατές. 
Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στον φορέα στον οποίο αυτή 
ανήκει από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Ουδεµία 
αθλητική συνάντηση ή αγώνισµα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδειας 
λειτουργίας. Η άδεια αυτή περιλαµβάνει: α) την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των 
χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, 
προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και β) την καταλληλότητα των λοιπών 
χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραµονή 
και αποχώρηση των θεατών. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγησή της, εφόσον ένα 
µήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη χορήγησή της έτους: α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες και β) η οµάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν 
έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήµατα που µπορεί να 
φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθληµα 
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(αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόµενος ή µη αριθµός θεατών που 
µπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τµήµα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή 
κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσµατος. Αντίγραφο της άδειας, η οποία µπορεί να εκδοθεί 
υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση 
διοργανώτρια αρχή του αθλήµατος, στην οικεία αστυνοµική αρχή, στην αρµόδια για τα θέµατα 
αθλητισµού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στη ∆.Ε.Α.Β. και στη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού/∆ιεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισµού. 
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συγκροτείται 
υποχρεωτικά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Μαΐου κάθε έτους στην έδρα κάθε 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή Περιφερειακής Ενότητας Επιτροπή µε τοπική αρµοδιότητα στα όρια 
της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας ή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και η οποία αποτελείται 
από: i) έναν υπάλληλο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίµηση µε ειδικότητα πολιτικού µηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή 
µηχανολόγου, ως Πρόεδρο, ii) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας, κατά προτίµηση µε αθλητιατρική ειδικότητα ή εµπειρία, iii) έναν εκπρόσωπο της 
Αστυνοµικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιµενικού Σώµατος και iv) έναν εκπρόσωπο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συµπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της 
επιθεωρούµενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν (1) 
εκπρόσωπο της αθλητικής οµοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήµατος και έναν (1) εκπρόσωπο 
της οικείας επαγγελµατικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες 
επαγγελµατικών πρωταθληµάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, 
οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθληµα µε τη µεγαλύτερη 
προσέλευση θεατών. 
Σε περίπτωση µη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής µε υπάλληλο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή της Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, καθώς και µε 
ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, αυτή στελεχώνεται µε ιδιώτη 
µηχανικό και ιατρό. 
3. Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες 
τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθληµάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά στη 
διαπίστωση της συνδροµής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουµένων και θεατών. 
Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 10 του 
παρόντος, εντός των µηνών Ιουνίου, Ιουλίου και του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός 
Αυγούστου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
και εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώµη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό 
όρους ή τη µη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος µπορεί να διενεργείται 
οποτεδήποτε. 
4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική 
εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχηµάτων έκτακτης 
ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και 
υγειονοµικού εξοπλισµού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των 
περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώµη 
της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαµβανοµένων υπόψη και 
των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιo α΄ του ν. 423/1976 (Α΄ 223). Ειδικός 
έλεγχος για ατοµικά αθλήµατα ή αγωνίσµατα απαιτείται µόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση 
προορίζεται αποκλειστικώς γι’ αυτά. Εφόσον όµως πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση αθληµάτων 
ή αγωνισµάτων σχετικών µε ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόµοια, ή η 
προπόνηση ή εκµάθηση των αθληµάτων ή αγωνισµάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών 
προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και µνηµονεύεται ειδικά. 
5. H Επιτροπή υπό τους όρους του άρθρου 41Γ παρ.6 του παρόντος νόµου, ελέγχει επίσης την 
ύπαρξη και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου της αθλητικής εγκατάστασης. 
6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική 
εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσµία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας 
ταυτόχρονα νέα ηµεροµηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Γραµµατέας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση της Επιτροπής δύναται να χορηγεί µέχρι την 



PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr 

 

ηµεροµηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, 
ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννοµα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά 
τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των 
αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα 
στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης τη µη χορήγηση ή την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας µέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία 
διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των 
λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, 
παραµονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα στον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της 
άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, µέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο. 
7. Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι 
οποτεδήποτε δυνατή µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Εάνδιαπιστωθεί 
ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραµµατέας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης διατάζει µε απόφασή του τη σφράγισή της µέχρι την αποκατάσταση 
των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
για µη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση 
θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιόν του, εντός µηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε 
ενδιαφερόµενο. 
Οι κερκίδες ή τµήµατα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε 
περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που 
διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραµονή 
θεατών και φυλάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής 
εγκατάστασης. 
8. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων 
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυµναστηρίων και 
αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού/∆ιεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισµού. 
9. Ουδεµία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει 
εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική 
εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται µε 
την έγκριση αναγνωρισµένης αθλητικής οµοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια 
διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάµενος της αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού 
υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία 
αστυνοµική ή, κατά περίπτωση, λιµενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας 
και τάξης. 
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και 
Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος και 
εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθληµα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήµατος, 
καθώς επίσης καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής και η αµοιβή των ιδιωτών που 
τυχόν συµµετέχουν στην Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος, οι οποίες 
βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
11. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πενήντα 
χιλιάδων (50.000) ευρώ τιµωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που 
στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής 
εκδήλωσης. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωµατείου, Α.Α.Ε. ή 
Τ.Α.Α. που συµµετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν µπορεί να ασκηθεί και ο 
υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι 
επιτροπές ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του 
παρόντος άρθρου.» 
 

Άρθρο 23 
Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων 
προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
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Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από σύµφωνη 
γνώµη του κυρίου των κατωτέρω αναφερόµενων ακινήτων εγκαταστάσεων, που παρέχεται µε 
απόφαση του οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται να µεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η 
κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγµατος η χρήση ολόκληρων ή τµηµάτων εδαφικών 
εκτάσεων µετά των εντός αυτών κειµένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, 
που ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα, προς τους δήµους και τις περιφέρειες, µετά από σύµφωνη γνώµη 
του οικείου ∆ήµου ή Περιφέρειας. 
Κάθε µεταβίβαση κυριότητας ή παραχώρηση χρήσεως των εγκαταστάσεων που περιγράφονται 
ανωτέρω τελεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικώς προϋποθέσεις: α) να διατηρείται εσαεί η αθλητική 
χρήση των παραχωρούµενων κατά κυριότητα ή χρήση εγκαταστάσεων και β) το συνολικό κόστος 
τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή την τέλεση εργασιών 
επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των υφιστάµενων, καθώς και το σύνολο των 
πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο από τον δικαιούχο 
της παραχώρησης δήµο ή περιφέρεια. 
Η κατά τα ανωτέρω µεταβίβαση διενεργείται υπό τον όρο του αµεταβίβαστου σε τρίτους. 
 

Άρθρο 24 
Γυµναστήρια σε εργασιακούς χώρους 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία γυµναστηρίων σε κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του 
δηµόσιου τοµέα, Ο.Τ.Α., δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και 
πολιτικών κοµµάτων για την εξυπηρέτηση σκοπών σωµατικής άσκησης και άθλησης των 
απασχολούµενων σε αυτούς τους φορείς και των στελεχών τους ύστερα από άδεια του αρµόδιου 
Περιφερειάρχη. 
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισµού και 
Τουρισµού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των γυµναστηρίων της παραγράφου 1 του 
παρόντος, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η ανανέωση της 
άδειας και κάθε σχετικό θέµα. 
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 2 του παρόντος 
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 219/2006 (Α΄ 221), εκτός των διατάξεων των 
άρθρων 2 παράγραφος 6, 3 παράγραφοι 2-4, 5 παρ. 1, 6, 8 παρ. 2 στοιχεία α΄, β΄, δ΄, στ΄, ζ΄, 
η΄, θ΄ και ι΄, 11, 12 παρ. 2 στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, η΄, θ΄ και 12 παρ. 4. 
Η διάταξη του στοιχείου α΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 219/2006 
(Α΄221) τροποποιείται ως εξής: 
«Ο χώρος ή οι χώροι του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 
για την εκπλήρωση των σκοπών του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής.» 
 

Άρθρο 25 
Ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, µετά από αίτηµα της οικείας Αθλητικής Οµοσπονδίας, µπορεί 
να αναστείλει την άδεια προπονητή ή αθλητικού επαγγέλµατος που υπόκειται σε άδεια, σε 
περίπτωση έκδοσης παραπεµπτικού βουλεύµατος από το αρµόδιο ∆ικαστικό Συµβούλιο για 
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας κατά ανηλίκου, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, από το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο, αν κρίνει µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφαση ότι το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία ανηλίκων αθλητών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 26 

Επαναφέρονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι διατάξεις των άρθρων 23 
και 24 (Κεφάλαιο Α΄) και 25 έως και 32 (Κεφάλαιο Β΄) του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), οι οποίες 
αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού ως Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ., όπως 
τροποποιούνται µε τα άρθρα 27-33 του παρόντος νόµου. Όπου στα ανωτέρω άρθρα του π.δ. 
343/2001 αναφέρεται Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. νοείται ο Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού. 
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Άρθρο 27 
∆ιάρθρωση υπηρεσιών εξωτερικού 

Το άρθρο 23 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 23 
1. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Εξωτερικού του 
Ε.Ο.Τ.. Τις υπηρεσίες αυτές συγκροτούν τα Γραφεία Εξωτερικού τα οποία διαρθρώνονται ως 
εξής: 
α) Γραφείο Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, µε έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής 
αρµοδιότητας τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. 
β) Γραφείο Αµερικής, µε έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τα κράτη της 
Βόρειας Αµερικής. 
γ) Γραφείο Γερµανίας, µε έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και την Ελβετία. 
δ) Γραφείο Αυστρίας µε έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Αυστρία και την 
Ουγγαρία. 
ε) Γραφείο Ιταλίας µε έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Ιταλία, Κροατία, 
Σλοβενία και Σερβία. 
στ) Γραφείο Γαλλίας µε έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη Γαλλία. 
ζ) Γραφείο Ρωσίας µε έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τα Κράτη που προήλθαν 
από την διάλυση της Ε.Σ.Σ.∆. (εκτός Βαλτικής). 
η) Γραφείο Κάτω Χωρών µε έδρα το Άµστερνταµ και τοπική αρµοδιότητα την Ολλανδία. 
θ) Γραφείο Βελγίου µε έδρα τις Βρυξέλλες και τοπική αρµοδιότητα το Βέλγιο - Λουξεµβούργο. 
ι) Γραφείο Σκανδιναβίας µε έδρα τη Στοκχόλµη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη Σουηδία, τη 
Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη ∆ανία και τις χώρες της Βαλτικής. 
ια) Γραφείο Αυστραλίας µε έδρα το Σίδνεϋ και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Αυστραλία και 
τη Νέα Ζηλανδία. 
ιβ) Γραφείο Ισπανίας µε έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Ισπανία, την 
Πορτογαλία και τις χώρες της Νότιας Αµερικής. 
ιγ) Γραφείο Ιαπωνίας µε έδρα το Τόκυο και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Ιαπωνία και την 
Κορέα. 
ιδ) Γραφείο Ρουµανίας µε έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη Ρουµανία. 
ιε) Γραφείο Βουλγαρίας µε έδρα τη Σόφια και περιοχή αρµοδιότητας τη Βουλγαρία. 
ιστ) Γραφείο Ισραήλ µε έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας το Ισραήλ. 
ιζ) Γραφείο Κύπρου µε έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Κύπρο. 
ιη) Γραφείο Κίνας, µε έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Κίνα. 
ιθ) Γραφείο Βίσεγκραντ, µε έδρα την Πράγα και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Τσεχία, τη 
Σλοβακία και την Πολωνία. 
2. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µπορεί 
να συστήνονται ή να καταργούνται Γραφεία ή παραρτήµατα. Με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων ή των παραρτηµάτων και να 
µεταφέρεται η έδρα αυτών. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από εισήγηση του ∆.Σ. του 
Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών εξωτερικού αυτού, µε 
τον οποίο ρυθµίζεται ιδίως η δοµή τους, οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του υπηρετούντος σε 
αυτά προσωπικού, η σχέση τους µε την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλο θέµα 
λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.» 
 

Άρθρο 28 
Θέσεις Προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού 

1. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αii του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Κατηγορίας ΠΕ, κλάδοι ∆ιοικητικού-Οικονοµικού θέσεις 30 στους βαθµούς ∆΄- Α΄». 
2. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 25 
Οι θέσεις της περίπτωσης Αii του άρθρου 18 κατανέµονται ως εξής: 
α. ∆ύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας - Ιρλανδίας, Η.Π.Α., 
Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Κίνας, Σουηδίας, Ολλανδίας, Ισπανίας και Ισραήλ. 
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β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήµατα. 
γ. Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της δεύτερης θέσης κατηγορίας ΠΕ στα γραφεία της 
περίπτωσης α΄, η κάλυψη αυτής δύναται να πραγµατοποιηθεί και από υπαλλήλους κατηγορίας 
ΤΕ, εφόσον αυτοί γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο τη γλώσσα της χώρας της έδρας του γραφείου.» 
 

Άρθρο 29 
Στελέχωση υπηρεσιών εξωτερικού 

Το άρθρο 26 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 26 
1. Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφείων και Παραρτηµάτων) του Ελληνικού 
Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) πληρούνται µε µετάθεση µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Ο.Τ.. 
Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις πληρούνται και µε απόσπαση µόνιµου ή επί θητεία ή µε σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού ή των 
εποπτευόµενων από αυτήν νοµικών προσώπων. 
2. Προϊστάµενοι των Γραφείων Εξωτερικού ορίζονται µόνιµοι υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή µόνιµοι 
υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού ή των εποπτευόµενων από αυτήν νοµικών 
προσώπων.» 
 

Άρθρο 30 
Προσόντα προσωπικού 

Το άρθρο 27 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 27 
1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., 
πέραν του απαιτούµενου ανά κατηγορία τίτλου σπουδών και ανάλογα µε τη θέση που 
ενδιαφέρονται να καταλάβουν, απαιτείται να γνωρίζουν: 
α) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Γραφείων απαιτείται να γνωρίζουν 
άριστα την αγγλική. Προτιµώνται, όµως, όσοι γνωρίζουν άριστα και τη γλώσσα της χώρας στην 
οποία θα υπηρετήσουν ή, πλέον της άριστης γνώσης της αγγλικής, έχουν πολύ καλή γνώση της 
γλώσσας της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν. Εκτιµάται η γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας. 
β) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των λοιπών θέσεων να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της 
χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν και πολύ καλά την αγγλική ή να γνωρίζουν άριστα 
τουλάχιστον την αγγλική. 
2. Η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόµενα πτυχία και 
πιστοποιητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ως ισχύει. 
Μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διαφήµιση, τις 
δηµόσιες σχέσεις, τον τουρισµό και τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι επικρατέστερος άλλων 
µεταπτυχιακών τίτλων. Οι πιο πάνω υποψήφιοι απαιτείται περαιτέρω: 
α) να έχουν συµπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα και β) να µην έχουν 
αποµακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωµα, 
υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους.» 
 

Άρθρο 31 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσµίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη στον τόπο 
και κατά το χρόνο που ορίζεται µε πράξη του ∆ιευθυντή της 
∆ιευθύνσεως ∆ιοικητικού του Ε.Ο.Τ..» 
 

Άρθρο 32 
Επιτόπιο προσωπικό 

Το άρθρο 32 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 32 
1.α. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. µπορεί να 
προσλαµβάνεται επιτοπίως προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας µέχρι δύο ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των 
άρθρων 5− 7 του π.δ. 164/2004. 
β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς κάλυψη απρόβλεπτων και αυξηµένων υπηρεσιακών 
αναγκών των Γραφείων αυτών, µπορεί να προσλαµβάνεται το 
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κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό και πέραν του προβλεπόµενου στην περίπτωση α΄. Η 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, ο οποίος καθορίζεται ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων και ο οποίος 
δεν µπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί το διάστηµα των έξι µηνών εντός ενός δωδεκαµήνου. 
Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της 
σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Εφόσον ο αριθµός των υπαλλήλων που 
προσλαµβάνονται σε Γραφείο Εξωτερικού για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών δεν υπερβαίνει 
τους έξι (6) δεν απαιτείται για την πρόσληψή τους προηγούµενη έγκριση από την τετραµελή 
επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. 
γ. Οι λεπτοµέρεις για την πρόσληψη του προσωπικού αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες 
της αγοράς εργασίας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Η 
πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. που εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού και µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Προϊστάµενος του οικείου 
Γραφείου για την υπογραφή των σχετικών εργασιακών συµβάσεων µε τους όρους που θα έχει 
εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Τ.. 
2.Το προσωπικό του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται επιδόµατος αλλοδαπής, δεν καταλαµβάνει 
οργανικές θέσεις, για δε τη ρύθµιση θεµάτων ασφάλισης, αντιµισθίας, συνταξιοδότησης, 
αποζηµίωσης, εργασιακής σχέσης του, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητηµάτων του, 
εφαρµόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα του το εκάστοτε Γραφείο Εξωτερικού 
του Ε.Ο.Τ..» 
 

Άρθρο 33 
Το άρθρο 6 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 6 
∆ιάρθρωση Γενικών ∆ιευθύνσεων 
Α. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως 
ακολούθως: 
1) ∆ιεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων. 
2) ∆ιεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς. 
3) ∆ιεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων. 
4) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης. 
5) ∆ιεύθυνση Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών. 
Β. Η Γενική ∆ιεύθυνση Προβολής διαρθρώνεται ως εξής: 
1) ∆ιεύθυνση Έρευνας Αγοράς και ∆ιαφήµισης. 
2) ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού. 
3) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
4) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού.» 
 

Άρθρο 34 
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 16 του από 24.4.1952 βασιλικού διατάγµατος (Α΄ 119) ως εξής: 
«Άρθρο 16 
Προκειµένου για δαπάνες που αφορούν σε πάσης φύσεως εργασίες, ανεξαρτήτως της διάρκειάς 
τους, για τις οποίες επιβάλλεται τµηµατική εξόφληση ή εργασίες που δεν επιδέχονται, λόγω της 
φύσης τους, την πληρωµή των δικαιούχων µετά την πλήρη εκτέλεσή τους, καθώς και για την 
αποστολή χρηµατικών εµβασµάτων στα γραφεία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού και στις περιφερειακές 
υπηρεσίες του Οργανισµού, επιτρέπεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής στο όνοµα µόνιµων υπαλλήλων του Οργανισµού ή µόνιµων 
υπαλλήλων άλλων δηµόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆.. Εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται και 
για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ηµερήσιας αποζηµίωσης των υπαλλήλων ή άλλων 
οργάνων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού που µετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους ή για τη 
συµµετοχή τους στις εργασίες των συλλογικών αυτών οργάνων.» 
2. Για τις προµήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του από 25.9.1957 βασιλικού διατάγµατος 
(Α΄ 199) εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 35130/739/9.8.2010 (Β΄ 1291) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών. 
 

Άρθρο 35 
Στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187) προστίθεται εδάφιο ε΄ το οποίο έχει ως εξής: 
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«ε) Ο Ε.Ο.Τ., στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, καταρτίζει και εκτελεί προγράµµατα 
προβολής, διαφήµισης, δηµόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ηµεδαπή και 
αλλοδαπή, είτε µόνος είτε από κοινού µε άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. 
Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισµός συµβάλλεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, είτε µε 
απευθείας συµφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους µετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του 
τύπου είτε µέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε βάση τις 
πλέον συµφέρουσες για τον Οργανισµό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους 
ενδιαφεροµένους. Με τις ίδιες συµφωνίες ορίζονται το αντικείµενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και 
οι οικονοµικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισµού µε τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος 
πραγµατοποίησής της. Η συνεργασία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει: 
αα. Την οικονοµική συµµετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε µέρος 
της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω αφηµιστικών ενεργειών και λοιπών 
δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά 
µπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυµούν, ως επί µέρους 
χορηγοί από κοινού µε τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφηµιστικά  ρογράµµατα και λοιπές 
δραστηριότητες. 
ββ. Τη µε κάθε τρόπο συµµετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφηµιστικών προγραµµάτων και 
λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συµβαλλόµενα µε τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη 
συγχρηµατοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. 
γγ. Στις διαδικτυακές πλατφόρµες του Ε.Ο.Τ. ο Οργανισµός µπορεί να εκµισθώνει ή παραχωρεί 
µετά ή άνευ ανταλλάγµατος ψηφιακό χώρο σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα 
µε σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που 
εξυπηρετούν τους σκοπούς του και την προβολή της χώρας. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισµός 
συµβάλλεται είτε µε απευθείας συµφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους από τον Ε.Ο.Τ. µετά από 
σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε µέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισµού για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε βάση τις πλέον συµφέρουσες για τον Οργανισµό προτάσεις, που 
υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους. 
Οµοίως, ο Οργανισµός κατά τη συµµετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού, συνέδρια και 
λοιπές εκδηλώσεις δηµοσιότητας στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή µπορεί να εκµισθώνει ή να 
παραχωρεί µετά ή άνευ ανταλλάγµατος ή στο πλαίσιο συµφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής 
υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα µε σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς. Το ύψος του µισθώµατος, το 
αντικείµενο ανταλλαγής υπηρεσιών και οι λοιπές λεπτοµέρειες των ως άνω εκµισθώσεων ή 
παραχωρήσεων ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. και στο πλαίσιο αυτό 
από τις σχετικές συµβάσεις µέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, ενώ αρµόδια 
για την παρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των ως άνω δράσεων είναι η 
∆ιεύθυνση Έρευνας Αγοράς και ∆ιαφήµισης Ε.Ο.Τ..» 
 

Άρθρο 36 
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου η κυριότητα των ακινήτων, που αναφέρονται 
και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω τοπογραφικά διαγράµµατα, τα 
οποία σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε τον παρόντα νόµο, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ασκεί η 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στους αναφερόµενους παρακάτω ∆ήµους-
αποδέκτες αντίστοιχα, οι οποίοι, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υποκαθίστανται 
αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ 
Α.Ε.) αντίστοιχα. 
 
Πίνακας των προς παραχώρηση ακινήτων του ΕΟΤ και αποδεκτών 
(δεν ενδιαφέρει, βλέπε στο Φ.Ε.Κ.) 
 
2. Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. και διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης της ΕΤΑ∆ 
Α.Ε. πρώην ΕΤΑ Α.Ε. που µεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους ως άνω ∆ήµους, µεταγράφονται 
στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρµόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών γραφείων, 
τα σχετικά αποσπάσµατα αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑ∆ Α.Ε., ενεργούσας 
στην προκειµένη περίπτωση ως εντολοδόχου του Ε.Ο.Τ., τα οποία αποτελούν το µεταγραπτέο 
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τίτλο και συνοδεύονται από σχετική περίληψη µεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η µεταβίβαση 
των παραπάνω ακινήτων στους αναφερόµενους παραπάνω φορείς και η µεταγραφή των 
σχετικών αποσπασµάτων των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑ∆ Α.Ε. στα Βιβλία 
Μεταγραφών των αρµόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών γραφείων, ως και κάθε 
πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο µεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήµου ή 
άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.∆.∆. 
και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
3. Τα ακίνητα που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω 
τοπογραφικά διαγράµµατα, τα οποία σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε τον παρόντα νόµο, 
ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), των οποίων τη διοίκηση, 
διαχείριση και εκµετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) 
πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), περιέρχονται χωρίς αντάλλαγµα 
κατά κυριότητα στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, το οποίο, από τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) 
πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα. 
 
Πίνακας των προς παραχώρηση ακινήτων του ΕΟΤ και αποδεκτών 
(∆εν ενδιαφέρει. Βλέπε απευθείας στο Φ.Ε.Κ.) 
 
4. Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ο Υπουργός Πολιτισµού και 
Τουρισµού εκδίδει διαπιστωτική πράξη για τα ακίνητα που κατά τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου περιέρχονται κατά κυριότητα στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, η  οποία 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η διαπιστωτική πράξη, που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, µε την περίληψη 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147) καταχωρίζεται 
ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Οµοίως, ατελώς 
πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές. Η µεταβίβαση των παραπάνω 
ακινήτων από τον ΕΟΤ, η µεταγραφή της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και κάθε άλλη σχετική 
µε τη µεταβίβαση πράξη απαλλάσσεται από κάθε φόρο µεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήµου 
ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
Ν.Π.∆.∆. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Πολιτισµού και Τουρισµού 
επιτρέπεται να παραχωρηθούν κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή να διατεθούν δωρεάν σε 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού περιουσιακά στοιχεία 
οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στην «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑ∆ Α.Ε.), 
πρώην «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) και στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού 
(Ε.Ο.Τ.), ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑ∆ Α.Ε. ή του Ε.Ο.Τ. 
αντίστοιχα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση ή 
τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η µη τήρησή τους. 
 

Άρθρο 37 
1. Στη διάταξη του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955 (Α΄ 307) όπως ισχύει, προστίθεται 
παράγραφος 2α ως εξής: 
«Η διεξαγωγή των εκλογών προς ανάδειξη των αντιπροσώπων µπορεί να διενεργείται και µέσω 
του ∆ιαδικτύου. 
Η οργάνωση, η σχετική διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.» 
2.α) Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µπορεί 
να καταρτίζεται Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών. 
β) Μέχρι τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, ισχύει ο 
Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 1652/1986 
(Α΄ 167). 
 

Άρθρο 38 
Ιδρύεται τµήµα Επαγγελµατικής Σχολής (Ε.Π.Α.Σ.) στο εκπαιδευτήριο του Οργανισµού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) Θράκης στην ειδικότητα «Μαγειρική Τέχνη». 
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Η λειτουργία του τµήµατος αυτού ανατρέχει, για κάθε νόµιµη συνέπεια, από το εκπαιδευτικό έτος 
2008 - 2009. 
 

Άρθρο 39 
Ρύθµιση θεµάτων ιαµατικών πηγών 

1. Οι προθεσµίες της παραγράφου 3 του άρθρου 17, της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) παρατείνονται από τη λήξη τους, 
όποτε και αν έχει αυτή επέλθει, µέχρι 31.12.2012. Οι παραπάνω προθεσµίες µπορούν να 
παραταθούν µια φορά για άλλο ένα έτος µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. 
2. Η διάρκεια των διοικητικών πράξεων ή συµβάσεων µε τις οποίες παραχωρήθηκαν ή 
µισθώθηκαν από το ∆ηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία 
Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) ιαµατικές πηγές, οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί τοπικής ή 
τουριστικής σηµασίας προ της ισχύος του ν. 3498/2006, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή αναπτυξιακές εταιρείες αυτών παρατείνεται για σαράντα (40) έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, ακόµη και αν αυτή έχει λήξει και ανεξάρτητα από την αρχικώς καθορισθείσα 
διάρκειά τους, εκτός αν δεν συναινεί ο παραχωρησιούχος Ο.Τ.Α. ή η αναπτυξιακή εταιρεία 
αντίστοιχα. Ανεξαρτήτως συµβατικών όρων ή περιορισµών που τυχόν αναφέρονται στις άνω 
συµβάσεις ή πράξεις, η εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών από τον παραχωρησιούχο Ο.Τ.Α. ή 
την αναπτυξιακή εταιρεία αντίστοιχα µπορεί να διενεργείται και µε µίσθωση ή υποµίσθωση 
αυτών, καθώς και σε σύµπραξη µε τρίτα, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλους φορείς, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις. 
3. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων 
εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς να τους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες διοικητικές 
κυρώσεις, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 
3498/2006, όπως παρατάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µε την προϋπόθεση ότι 
υποβάλλουν κατ’ έτος πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, στο αρµόδιο Τµήµα Ιαµατικών 
Πηγών της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού ΠΥΤ του ΕΟΤ, αίτηση συνοδευόµενη από: 
α) Χηµική ανάλυση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την ποιότητα νερού που 
προορίζεται για ιαµατική και θεραπευτική χρήση από πιστοποιηµένα εργαστήρια, δηµόσια ή 
ιδιωτικά ή εργαστήρια ΑΕΙ. 
β) Πιστοποιητικό µικροβιολογικού ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας του οικείου Ο.Τ.Α. 
µετά από διενέργεια δειγµατοληψιών στην πηγή και στους χώρους χρήσης σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση Μηχανολόγου /Ηλεκτρολόγου, µέλους του Τ.Ε.Ε., στην οποία βεβαιώνεται 
η καλή λειτουργία των µηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων της 
µονάδας. 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών ο Ε.Ο.Τ. χορηγεί σχετική βεβαίωση, δυνάµει της 
οποίας οι παραπάνω επιχειρήσεις µπορούν να λειτουργούν. 
 

Άρθρο 40 
1. Συµβάσεις εργασίας που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται µεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού ή του εποπτευόµενου από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού 
Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 
Έργων» (Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.) και των ίδιων εργαζοµένων που απασχολούνται µε την ίδια ή παρεµφερή 
ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας ως επιστηµονικό προσωπικό και 
εξειδικευµένοι τεχνίτες σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, 
συντήρησης και διαµόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και έργων τέχνης, ή είναι 
απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται, µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερβαίνουν τα 
πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον υπολογισµό της χρονικής 
διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋφιστάµενη, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απασχόληση των ανωτέρω εργαζοµένων στο Υπουργείο 
Πολιτισµού και Τουρισµού και το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.. 
2. Το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 5 
του π.δ. 164/2004. 
3. Οι περιορισµοί του π.δ. 164/2004 και της παραγράφου 1 του παρόντος δεν ισχύουν στις 
περιπτώσεις εκτέλεσης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από 
διεθνείς οργανισµούς για την απασχόληση των εργαζοµένων στο Υπουργείο Πολιτισµού και 
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Τουρισµού και το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα στο ίδιο ή σε διαφορετικό 
έργο. 
 

Άρθρο 41 
Χρηµατοδότηση µελετών και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων 

Στο άρθρο 81 του ν. 1958/1991 (Α΄ 122) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 
«9. Οι µελέτες και η εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων (ανασκαφές, αναστηλώσεις, 
στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων µνηµείων, διαµορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, µουσειακές 
εργασίες εν γένει, επισκευές, µετασκευές) επιτρέπεται να χρηµατοδοτούνται και από δωρεές µη 
κερδοσκοπικών νοµικών προσώπων. 
Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο δωρεές γίνονται προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
και γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από γνώµη του καθ’ 
ύλην αρµόδιου σύµφωνα µε το ν. 3028/2002 (Α΄ 153) Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Τουρισµού.» 
 

Άρθρο 42 
Προγραµµατικές συµβάσεις πολιτισµικής ανάπτυξης Στην παράγραφο 5 του άρθρου 225 του 
κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Στις προγραµµατικές συµβάσεις πολιτισµικής ανάπτυξης µπορούν να συµµετέχουν µε 
αποκλειστικό σκοπό τη χρηµατοδότηση και µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, που επιδιώκουν, 
κατά το καταστατικό τους, πολιτιστικούς σκοπούς.» 
 

Άρθρο 43 
1. Η αποζηµίωση του προσωπικού που απασχολείται σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους και µνηµεία, κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και επισκέψεων 
οργανωµένων οµάδων, οι οποίες πραγµατοποιούνται µετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας 
τους, καθώς και οι σχετικές έκτακτες λειτουργικές δαπάνες, προκαταβάλλονται, ως τέλη χρήσης, 
από τους αντίστοιχους φορείς και διοργανωτές στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων, το οποίο, εν συνεχεία, τις αποδίδει στους δικαιούχους. Το ποσό της ανωτέρω 
αποζηµίωσης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και 
Τουρισµού. 
2. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται φράση ως εξής: «καθώς και οι ενέργειες τεκµηρίωσης, 
ψηφιοποίησης, παραγωγής περιεχοµένου, σχεδιασµού ηλεκτρονικών εφαρµογών ανάδειξης 
αρχαιολογικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο.» 
3. Συστήνεται Αστική Εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το ∆ήµο Ιητών και την 
Παναγιώτα Λωρέττα ως καθολική διάδοχο του Γιάννη Γαΐτη µε την 
επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑÏΤΗ -ΣΙΜΩΣΙ», η οποία θα έχει ως σκοπό την προώθηση και ανάδειξη 
της εικαστικής δηµιουργίας γενικώς και ειδικότερα του έργου του Γιάννη Γαΐτη και της 
Γαβριέλλας Σίµωσι µέσω µίας σηµαντικής πολιτιστικής παρέµβασης στην Ίο. Η λειτουργία της εν 
λόγω Εταιρίας θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα περί ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α΄ 114), είναι δε επιτρεπτή η συµµετοχή της σε προγραµµατικές 
συµβάσεις πολιτιστικού ή πολιτισµικού χαρακτήρα. 
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3882/2010 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής: 
«θ. θέτει σε κίνδυνο από κλοπή, λεηλασία, λαθρανασκαφή και αρχαιοκαπηλία κινητά και 
ακίνητα, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους κατά τα οριζόµενα στο ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και 
ιδίως χερσαίες ή ενάλιες θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα, αλλά δεν έχουν 
διενεργηθεί οι αναγκαίες έρευνες, προκειµένου αυτές να προστατευθούν επαρκώς, καθώς και 
χώρους φύλαξης αρχαιοτήτων ή κινητών µνηµείων εν γένει, µη καταγεγραµµένων και µη 
δηµοσιευµένων.» 
5. Στο άρθρο 4 του π.δ. 99/1992 προστίθενται τα εξής: 
«Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού δύναται να αναθέτει συµβάσεις 
ερευνών, µελετών ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, στα πλαίσια της εκπόνησης µελέτης από 
την Υπηρεσία ή στα πλαίσια της εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου δι’ αυτεπιστασίας, εφόσον η 
δαπάνη της σχετικής σύµβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία µελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης 
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υπηρεσίας, το ποσό των 15.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές 
δεν έχουν εφαρµογή οι προβλέψεις της παραγράφου 2στ του άρθρου 10 του ν. 3316/2005.» 
 

Άρθρο 44 
1. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής: 
«9. α. Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες το 2009, για τις οποίες εκκρεµεί η διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών από την επιτροπή βεβαίωσης κόστους, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι την 
30ή Απριλίου 2012. 
β. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία µπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση του ειδικού φόρου στους 
δικαιούχους του άρθρου 7 του ν. 1597/1986, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του, για τις 
ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηµατογραφικές αίθουσες το 2010. 
γ. Οι παραπάνω προθεσµίες µπορούν να παραταθούν εκ νέου µια φορά µέχρι ένα τρίµηνο µε 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. 
δ. Η απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου στον 
παραγωγό του κινηµατογραφικού έργου και στους λοιπούς συνδικαιούχους γίνεται µετά από 
αίτηση του παραγωγού. 
Για την ενταλµατοποίηση και εκκαθάριση των σχετικών δαπανών απαιτείται η υποβολή των 
αναφερόµενων στην περίπτωση α΄ του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/ 
10/26.10.1988 (Β΄ 770) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού 
δικαιολογητικών, καθώς και η υποβολή της αίτησης του παραγωγού µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το ποσοστό των λοιπών συνδικαιούχων. 
ε. Για την απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου 
ισχύει η διαδικασία του ν. 1597/1986 όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του.» 
2. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων αιθουσών, όπως αυτές ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 2 
παρ.1 στοιχείο ε΄ του ν. 3905/2010 ο υπολογισµός του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της 
κινηµατογραφικής τέχνης, ο οποίος επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 
1731/1987 (Α΄ 161), γίνεται επί της εκάστοτε τιµής του εισιτηρίου της κάθε επιχείρησης 
αιθουσών µετά την αφαίρεση ποσού πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) για την προβολή σε 
χειµερινή αίθουσα και ενός (1) ευρώ για την προβολή σε θερινή αίθουσα, ποσά τα οποία 
παρακρατούνται από την εκδούσα το εισιτήριο επιχείρηση. 
 
 

Άρθρο 45 
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1348/1983 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Ο διευθυντής της ορχήστρας, εάν έχει την ιδιότητα του αρχιµουσικού, δεν µπορεί να 
διευθύνει πέρα από το ένα τρίτο (1/3) των ετήσιων συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας, της 
οποίας προΐσταται.» 
 

Άρθρο 46 
Περάτωση εκκαθάρισης Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη ’97 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του 
Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου Εκκαθάρισης του υπό εκκαθάριση νοµικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου µε την 
επωνυµία «Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη ’97» (Ο.Π.Π.Ε.Θ. 
’97), που ιδρύθηκε µε το άρθρο 75 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) και υπήχθη στις διατάξεις περί 
εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 216) µε το άρθρο 19 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210). 
Σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του «Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης - Θεσσαλονίκη ’97» υποκαθίσταται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 
αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου ή την καταβολή 
ανταλλάγµατος το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες χωρίς να επέρχεται 
βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή 
τους. 
Τα υφιστάµενα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του νοµικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - 
Θεσσαλονίκη ’97» περιέρχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται τα 



PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr 

 

σχετικά µε την απογραφή και τη διάθεση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, την τύχη των 
αρχείων και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα. 
 

Άρθρο 47 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καταβάλλεται 
στους κατά νόµο δικαιούχους αποζηµίωση για τη χρήση ακινήτων που έγινε για τη στέγαση 
υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για το διάστηµα από 1.7.2011 έως 
30.6.2012, εφόσον οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού εξακολουθούν να 
κάνουν χρήση αυτών. 
 

Άρθρο 48 
Καταργούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταργούνται οι εξής διατάξεις: 
α. Το άρθρο 1 παρ. 7 εδάφια β΄ -  ε΄ του ν. 3270/2004 (Α΄ 187). 
β. Τα άρθρα 5 παρ. 1 εδάφιο δ, 9, 17Β παρ. 4, 19 έως 28, καθώς και το παράρτηµα σύνθεσης 
υπηρεσιακών µονάδων του άρθρου 29 ως προς τους αριθµούς 26, 27 και 28 αυτού του π.δ. 
149/2005 (Α΄ 211). 
γ. Το άρθρο 41Α παρ. 5 περίπτωση στ΄ εδάφια β΄και γ΄ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). 
δ. Το άρθρο 2 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210). 
ε. Η περίπτωση γ΄ της υπ’ αριθ. 24689/31.8.1990 (Β΄ 562) κοινή απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και της Υφυπουργού Πολιτισµού. 
στ. Το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210). 
ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 3498/2006.  
η. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999. 
 

Άρθρο 49 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος λέσχες φίλων Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που 
προβλέπονται στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 8 του 
παρόντος, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, 
διαλύονται και τα λειτουργούντα από αυτές γραφεία ή εντευκτήρια καταργούνται και 
σφραγίζονται, ανακαλουµένης της άδειας λειτουργίας τους, µέχρι την έκδοση νέας άδειας 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις αυτές. 
2. Το επιτόπιο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. που υπηρετεί κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την τοποθέτηση 
προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ. 343/2001, 
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 34 του παρόντος και πάντως όχι πέραν προθεσµίας τριών (3) 
µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της 
χώρας στην οποία υπηρετεί το επιτόπιο προσωπικό. 
 

Άρθρο 50 
Για την προετοιµασία των αθλητών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 

Προς το σκοπό της καλής προετοιµασίας των ελλήνων αθλητών που θα συµµετάσχουν στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012) και για την αξιοπρεπή παρουσία της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Αποστολής, οι αθλητές που έχουν προκριθεί και θα συµµετάσχουν στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, καθώς και οι αθλητές που µετέχουν στις προολυµπιακές 
οµάδες που πρόκειται να δώσουν αγώνες πρόκρισης για τη συµµετοχή στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, µπορούν να λάβουν µετά από αίτησή τους, αν εργάζονται στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, άδεια µετ’ αποδοχών µέχρι το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων του 
Λονδίνου. 
Στην περίπτωση των προολυµπιακών οµάδων, ο αθλητής δικαιούται άδεια µετ’ αποδοχών, µέχρι 
και την ηµέρα του αγώνα πρόκρισης. Αν αποτύχει να προκριθεί, χάνει το δικαίωµα της αδείας 
µετ’ αποδοχών. 
Τα παραπάνω πιστοποιούνται µε έγγραφο της οικείας οµοσπονδίας και σύµφωνη γνώµη της 
Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής. 
Οι αυτές ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τους προπονητές που θα συνοδεύσουν τους αθλητές 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, καθώς και για τους αθλητές που θα µετάσχουν στους 
Παραολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και για τους προπονητές που θα τους συνοδεύσουν. 
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Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, εγκρίνεται ο 
πίνακας αθλητών που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση. 
 

Άρθρο 51 
Οι εγκαταστάσεις του πρώην «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας - Ματθαίος Λιούγκας» το 
οποίο έχει καταργηθεί ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο δυνάµει της διάταξης του άρθρου 57 του ν. 
4002/2011 (Α΄ 180) και συγχωνεύτηκε στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά, 
καθώς και ο περιβάλλων χώρος αυτού, συνολικής έκτασης 16.810,19 τ.µ. όπως εµφαίνονται υπό 
στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ο,Π,Ρ,Α στο από Μαρτίου 2008 τοπογραφικό διάγραµµα, 
κλίµακας 1:500 του αγρονόµου τοπογράφου µηχανικού Αντωνίου Τσαούση που δηµοσιεύεται σε 
φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µεταβιβάζονται κατά 
κυριότητα στο ∆ήµο Γλυφάδας, υπό τους όρους των εδαφίων β΄και γ΄ του άρθρου 23 του 
παρόντος νόµου. Η παρούσα διάταξη αποτελεί το µεταγραπτέο τίτλο. 
 

Άρθρο 52 
Στα συλλογικά όργανα (συµβούλια και επιτροπές) που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως κάθε φορά ισχύει και στα οποία προβλέπεται η συµµετοχή, 
είτε ως µελών είτε ως γραµµατέων, µονίµων υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, 
είναι δυνατόν να συµµετέχουν και υπάλληλοι συνδεόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόµενα, σε κάθε περίπτωση, προσόντα. 
 

Άρθρο 53 
Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 18 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 
(Α΄ 210), τροποποιούνται ως εξής: 
«Η ∆ιεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) µετονοµάζεται σε ∆ιεθνή Επιτροπή Αθλητισµού 
Κωφών (I.C.S.D.). Οι οικονοµικές επιβραβεύσεις, τα ευεργετήµατα και οι διευκολύνσεις που 
προβλέπονται για τους αθλητές µε αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.» 
 

Άρθρο 54 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός από: 
α. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.9.2012. 
β. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 22, η ισχύς των οποίων αρχίζει 
18 µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος. 
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 26, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1.1.2012. 
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 46, η ισχύς του οποίου αρχίζει 5 µήνες µετά τη δηµοσίευση του 
παρόντος. 
 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή 
του ως νόµου του Κράτους. 
 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 
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