
 

ρέδην λόκνπ  

«Δπηηξνπή επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ – Πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο – Ηδησηηθά 

γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ – Γεκνθξαηηθόο εθζπγρξνληζκόο 

νκνζπνλδηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

  ΜέξνοΑ΄ 

Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνύ Αζιεηηζκνύ 

Άξζξν 1 

ύζηαζε Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνύ Αζιεηηζκνύ 

1. πληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ 

Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α)» πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

2. Γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ε επσλπκία ηεο Δ.Δ.Α απνδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα σο «Professional 

Sports Committee (P.S.C)». 

Άξζξν 2 

Έδξα  

1. Έδξα ηεο Δ.Δ.Α νξίδεηαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (δ.ζ.) 

ηεο Δ.Δ.Α, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, θαζνξίδνληαη ε 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ν δήκνο θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο Δ.Δ.Α. 

2. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 1, ε Δ.Δ.Α εδξεχεη ζηελ έδξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α), ζε ρψξν πνπ ηεο παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε, ρσξίο αληάιιαγκα. 

Άξζξν 3 

Αξκνδηόηεηεο  

Ζ Δ.Δ.Α είλαη αξκφδηα λα :  

(α) αδεηνδνηεί ηε ζχζηαζε ησλ Σ.Α.Α ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ λ. 2725/1999 (Α΄ 121), 

(β) ρνξεγεί θαη αλαθαιεί ην πηζηνπνηεηηθφ  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12,   

(γ) δηελεξγεί ηαθηηθφ ή έθηαθην δηαρεηξηζηηθφ θαη ινγηζηηθφ έιεγρν ζηηο Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 15. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ειέγρεη ηηο Α.Α.Δ, ηα Σ.Α.Α θαη θάζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη καδί ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

αζιεηηθήο θαη ελ γέλεη θείκελεο λνκνζεζίαο, 

(δ) ειέγρεη ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ Α.Α.Δ θαη ησλ Σ.Α.Α, ηδίσο έλαληη 

ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ησλ αζιεηψλ θαη ησλ πξνπνλεηψλ ηνπο, 



θαζψο θαη ηνπ  ηδξπηηθνχ ηνπο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, 

(ε) αδεηνδνηεί ηελ απφθηεζε κεηνρψλ Α.Α.Δ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ηα άξζξα 69 θαη 69Α ηνπ 

λ. 2725/1999, 

(ζη) επηηξέπεη ή απαγνξεχεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη αγψλεο νκάδαο Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ ζηα έληππα 

παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ» (ΟΠΑΠ Α.Δ.) ή εηαηξείαο πνπ 

επηηξέπεηαη λα παξέρεη παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο θαηά ηα άξζξα 45 έσο 

50 ηνπ λ. 4002/2011 (Α΄ 180), ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, 

(δ) ειέγρεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α., ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο απηψλ, 

θαζψο θαη ηηο πσιήζεηο ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, 

(ε) επηηξέπεη ζε Α.Α.Δ λα αλαιάβνπλ ηελ αλέγεξζε, επηζθεπή ή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67Α ηνπ λ. 2725/1999. 

(ζ) επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 22 θαη ηα πξφζηηκα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4326/2015 (Α΄49), 

(η) αλαθέξεη ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο παξαβάζεηο πνπ έρεη δηαπηζηψζεη, 

(ηα) γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ 

(ηβ) αζθεί θάζε αξκνδηφηεηα πνπ έρεη αλαηεζεί κε λφκν ζηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 

ηνπ λ. 2725/1999. 

Άξζξν 4 

ύλζεζε - δηνξηζκόο – ζεηεία δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ  

1.  Ζ Δ.Δ.Α δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (δ.ζ.), ην νπνίν απνηειείηαη  απφ ηα εμήο 

πξφζσπα, κε  ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, κε ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα : 

(α) έλα(1) κε ελ ελεξγεία αλψηεξν ή αλψηαην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ, σο  Πξφεδξν,   

(β) έλαλ (1) ελ ελεξγεία ή νκφηηκν θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η) παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο αζιεηηθψλ νκάδσλ ή ηνπ εκπνξηθνχ ή δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, σο Αληηπξφεδξν,   

(γ) έλα (1) δηθεγφξν ζηνλ Άξεην Πάγν, κε εμεηδίθεπζε ή εκπεηξία ζε ζέκαηα εκπνξηθνχ ή 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

(δ) έλα (1) δηθεγφξν ζηνλ Άξεην Πάγν, κε εμεηδίθεπζε ή εκπεηξία ζε ζέκαηα αζιεηηθνχ δηθαίνπ, 

(ε) έλαλ (1) πηπρηνχρν Α.Δ.Η. παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα, νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, θάηνρν άδεηαο 

άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, 

(ζη) δχν (2) πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ 



αζιεηηζκνχ. 

Υξέε γξακκαηέα ηνπ δ.ζ αζθεί ππάιιεινο ηεο Δ.Δ.Α πνπ νξίδεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δ.ζ. 

2. Σα κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

3. Γελ επηηξέπεηαη λα δηνξηζηεί ην ίδην πξφζσπν κέινο ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α. πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) 

ζπλνιηθά θνξέο, δηαδνρηθέο ή κε.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δε ιακβάλεηαη ππφςε δηνξηζκφο 

ζηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 2725/1999.  

4. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α. είλαη ηεηξαεηήο θαη παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο έσο  ην 

δηνξηζκφ λένπ δ.ζ., φρη, φκσο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο.  

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α παχνληαη κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.   

Άξζξν 5 

Κσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα κειώλ δ.ζ. 

1. Γελ επηηξέπεηαη λα δηνξηζηεί κέινο ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α: 

(α) φπνηνο εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα ησλ άξζξσλ 5 έσο 7, ησλ πεξ. γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 8θαη ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, Α΄26) 

(β) φπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ή έρεη παξαπεκθζεί, κε ακεηάθιεην δηθαζηηθφ βνχιεπκα ή θιεηήξην 

ζέζπηζκα, λα δηθαζηεί σο ππαίηηνο γηα νπνηνδήπνηε θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ηεο πεξ. α΄ ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα ή γηα αδίθεκα βίαο κε αθνξκή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ρξήζε 

απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ληφπηλγθ, δσξνδνθία – 

δσξνιεςία γηα αιινίσζε απνηειέζκαηνο αγψλα, παξάλνκν ζηνηρεκαηηζκφ, παξάβαζε ηνπ λφκνπ 

πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ, λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηάξηηζε έλνπιεο νκάδαο. Σν 

θψιπκα ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο αίξεηαη κε ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο αζσσηηθήο απφθαζεο ή 

απφθαζεο κε ηελ νπνία παχεη νξηζηηθά ε αζθεζείζα πνηληθή δίσμε. ε πεξίπησζε παχζεο ηεο 

πνηληθήο δίσμεο πθ΄ φξνπο, κε λφκν, ην θψιπκα αίξεηαη ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο 

έπαπζε ε πνηληθή δίσμε.  

(γ) φπνηνο έρεη ηηκσξεζεί γηα κε ηήξεζε θίιαζινπ πλεχκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 130 ηνπ λ. 

2725/1999, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ηηκσξία. 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα δηνξηζηεί κέινο ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α: 

(α) κέηνρνο αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Α.Δ) ή κέινο ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο ζσκαηείνπ ή κέινο 



αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ δηαηεξεί ηκήκα ακεηβφκελσλ αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) ή κέινο ηνπ δ.ζ. Α.Α.Δ ή 

δηαρεηξηζηήο Σ.Α.Α. ή ησλ ηδξπηηθψλ ηνπο ζσκαηείσλ ή κέινο ηνπ δ.ζ. εζληθήο αζιεηηθήο 

νκνζπνλδίαο πνπ θαιιηεξγεί επαγγεικαηηθφ άζιεκα ή κέινο δ.ζ. έλσζεο Α.Α.Δ. ή ζσκαηείσλ πνπ 

δηαηεξνχλ Σ.Α.Α. (επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη), γηα φζν ρξφλν δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα απηή θαη γηα 

πέληε (5) έηε κεηά ηελ  απψιεηά ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,  

(β) ελ ελεξγεία θαη κε δηαηηεηήο, πξνπνλεηήο, αζιεηήο επαγγεικαηηθνχ αζιήκαηνο θαη αζιεηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο (manager), γηα φζν ρξφλν δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα απηή θαη γηα έλα (1) έηνο κεηά ηελ  

απψιεηά ηεο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Γηαηηεηέο ζεσξνχληαη θαη νη επφπηεο, νη θξηηέο θαη νη 

παξαηεξεηέο, θαζψο θαη φζνη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αζθνχλ ή ζπκκεηέρνπλ, κε νπνηαδήπνηε 

ηδηφηεηα, ζηελ άζθεζε δηαηηεηηθνχ έξγνπ, 

(γ) πξφζσπν ην νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α ή ζην ηδξπηηθφ ηνπο 

εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν ή ζε εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία πνπ θαιιηεξγεί επαγγεικαηηθφ 

άζιεκα ή ζε επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν, κε ζχκβαζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο  ή αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζή ηνπ θαη γηα έλα (1) έηνο κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν,  

(δ) πξφζσπν ην νπνίν έρεη θαηαξηίζεη, αηνκηθά ή κε ηελ ηδηφηεηα νκφξξπζκνπ εηαίξνπ ν.ε. ή ε.ε., 

δηαρεηξηζηή Δ.Π.Δ ή Η.Κ.Δ, δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, κέινπο  δ.ζ. αλψλπκεο εηαηξείαο θαη  εηαίξνπ 

ή κεηφρνπ εηαηξείαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ δέθα πέληε ηνηο 

εθαηφ (15 %), νπνηαδήπνηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο έξγνπ κε Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α ή κε 

ην ηδξπηηθφ ηνπ εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν ή κε εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία πνπ θαιιηεξγεί 

επαγγεικαηηθφ άζιεκα ή κε επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε απηή θαη 

γηα έλα (1) έηνο κεηά ηε  ιήμε ή ιχζε ηεο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 

(ε) πξφζσπν πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ή θαη ηελ εκπνξία πάζεο 

θχζεο αζιεηηθψλ εηδψλ,  φπσο ηδίσο εηδψλ έλδπζεο, ππφδεζεο, αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη αμεζνπάξ,   

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ή άιισλ πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επαγγεικαηηθφ άζιεκα, θαζψο 

θαη πξφζσπν πνπ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, εηαίξνπ, κεηφρνπ, δηαρεηξηζηή, κέινπο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λφκηκνπ εθπξφζσπνπ θαη δηεπζπληή ή εληεηαικέλνπ ζχκβνπινπ εκπνξηθήο 

εηαηξείαο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, κε ην ίδην σο άλσ αληηθείκελν γηα φζν ρξφλν αζθεί ή 

ζπκκεηέρεη ζηελ επηρείξεζε απηή ή ζηε δηνίθεζή ηεο θαη γηα έλα (1) έηνο κεηά,  

(ζη) κέινο, εηαίξνο, κέηνρνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο ηνπ δ.ζ., λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη δηεπζπληήο ή 

εληεηαικέλνο ζχκβνπινο εκπνξηθήο εηαηξείαο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, πνπ παξέρεη, θπζηθά 

ή δηαδηθηπαθά, ππεξεζίεο πξνγλσζηηθψλ ή ζηνηρεκάησλ γηα αγψλεο επαγγεικαηηθνχ αζιήκαηνο, γηα 

φζν ρξφλν δηαηεξεί κία απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο θαη γηα ηξία (3) έηε κεηά ηελ απψιεηά ηεο, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 



(δ) νη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ ησλ πξνζψπσλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ. 

3. Σα κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ακέζσο ζην δ.ζ. θάζε θψιπκα ή 

αζπκβίβαζην πνπ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο.  

4. α. Γηα ηελ χπαξμε ή κε θσιχκαηνο ή αζπκβηβάζηνπ, απνθαίλεηαη, χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ κέινπο, ην δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α, ην νπνίν ζπγθαιείηαη εθηάθησο, κε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ, αλ  ην θψιπκα ή αζπκβίβαζην θέξεηαη λα ζπληξέρεη ζην 

πξφζσπν ηνπ Πξνέδξνπ, νίθνζελ ή χζηεξα απφ αίηεκα ελφο  έζησ κέινπο ηνπ δ.ζ. ή ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Ζ απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α. θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο. 

β. Αλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ή ηα αζπκβίβαζηα ησλ παξ. 1 θαη 2 ζην 

πξφζσπν ήδε δηνξηζζέληνο κέινπο ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α, ηαθηηθνχ ή αλαπιεξσκαηηθνχ, ην κέινο απηφ 

παχεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

Άξζξν 6 

Άζθεζε θαζεθόλησλ κειώλ δ.ζ. 

1. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α: 

(α) απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, 

(β) δε δεηνχλ νχηε ιακβάλνπλ δεζκεπηηθέο νδεγίεο απφ θπβεξλεηηθά ή δηνηθεηηθά φξγαλα, νχηε απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

(γ) ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ πηζηά ην χληαγκα θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη λα ελεξγνχλ 

κε επζχηεηα, επζπλεηδεζία θαη απφιπηε ακεξνιεςία,   

(δ) ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα γηα ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη γηα θάζε ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπο θαη δελ ππφθεηηαη 

ζε δεκνζηφηεηα 

(ε) ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ εππξεπή ζπκπεξηθνξά  

2.  Σα κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α., γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο:  

(α) Γελ επζχλνληαη πξνζσπηθά έλαληη ηξίησλ. Έλαληη ηεο Δ.Δ.Α. επζχλνληαη αζηηθά κφλν γηα δφιν 

θαη βαξηά ακέιεηα. 

(β) Γηψθνληαη πνηληθά κφλν γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 252 παξ. 1, 253, 361, 362, 363, 364 θαη 

365 ΠΚ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα πξφζσπα απηά ην άξζξν 59 παξ. 3 ηνπ ΚΠΓ. 

3. Σα κέιε ηνπ  δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α ππνβάιινπλ, θάζε έηνο, δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

ζηε Γ` Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 



Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1 έσο 

3 ηνπ λ. 3213/2003 (Α΄ 309). 

Άξζξν 7 

πλεδξίαζε – ιήςε απνθάζεσλ δ.ζ. 

1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Δ.Α. αζθνχληαη απφ ην δ.ζ. απηήο ζπιινγηθά. 

2. Σν δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α. ζπλεδξηάδεη, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη 

ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, θάζε θνξά πνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, είηε απφ ηνλ Πξφεδξν, 

είηε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ  δ.ζ.  ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν Πξφεδξνο ζπγθαιεί 

ππνρξεσηηθά ηα κέιε ηνπ δ.ζ. κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηνο ηεο πιεηνςεθίαο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

3. Σν  δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α ζπλεδξηάδεη έγθπξα κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε 

ηνπ, ζηα  νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο, θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ θαη αλ απηφο 

απνπζηάδεη, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Αληηπξνέδξνπ. 

4. Σα κέιε ηνπ  δ.ζ. ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ.  

Αδηθαηνιφγεηε απνπζία ζε δχν (2) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ή ζε έμη (6), κέζα ζην ίδην έηνο, 

ζπλεδξηάζεηο ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν παχζεο ηνπο. 

5. Σα πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ  δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α θαζαξνγξάθνληαη  κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, ππνγξάθνληαη απφ ηα παξεπξηζθφκελα ζηε ζπλεδξίαζε κέιε θαη 

αθξηβέο αληίγξαθν απηψλ, επηθπξσκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν, θνηλνπνηείηαη κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θαζαξνγξαθή ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Οη απνθάζεηο 

ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α αλαξηψληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δ.Δ.Α. 

Άξζξν 8 

Απνδνρέο κειώλ  δ.ζ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζνξίδεηαη ε 

απνδεκίσζε ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α. 

Άξζξν 9 

Δζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία  

 Με δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, νξίδνληαη ε νξγαλσηηθή δνκή θαη δηάξζξσζε  

θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Α. θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ζεζπίδνληαη νη θαλφλεο 



ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (δ.ζ.) ηεο, ζπληζηψληαη θαη θαηαλέκνληαη ζε θιάδνπο θαη 

εηδηθφηεηεο νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

 

Άξζξν 10 

Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη ζύκβνπινη 

1. Ζ Δ.Δ.Α κπνξεί   λα αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή  ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο, ζε εμσηεξηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ή 

ζπκβνχινπο, αλ ην πξνζσπηθφ ηεο Δ.Δ.Α δελ επαξθεί ή δε δηαζέηεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο. 

2. Δπί πνηλή αθπξφηεηαο, ε αλάζεζε ηεο παξ. 1 ζπληειείηαη κε έγγξαθε ζχκβαζε ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο, ε ζπκθσλεζείζα ακνηβή, ν ρξφλνο θαη ηξφπνο 

θαηαβνιήο ηεο θαη θάζε άιινο  φξνο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. 

Άξζξν 11 

Πόξνη – νηθνλνκηθή δηαρείξηζε  

1.  Σαθηηθνί πφξνη ηεο Δ.Δ.Α είλαη: 

(α) ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12, ηελ 

αδεηνδφηεζε ηεο ζχζηαζεο Σ.Α.Α, ηελ αδεηνδφηεζε απφθηεζεο κεηνρψλ Α.Α.Δ, ηε δηελέξγεηα 

έθηαθηνπ ειέγρνπ Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ δ.ζ. ή ηεο γ.ζ. ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο 

ζσκαηείνπ ή ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ηεο Α.Α.Δ ή ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ή 

ηνπ δηθαηνδνηηθνχ  νξγάλνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζχκθσλα 

κε ηνλ παξφληα,  

(β) ηα πνζά εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ θαηαπίπηνπλ ππέξ απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 13,  

(γ) ε εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ θαη 

(δ) νη ελ γέλεη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηεο. 

2.   Έθηαθηνη πφξνη ηεο Δ.Δ.Α είλαη : 

(α) ρξεκαηνδνηήζεηο ή επηρνξεγήζεηο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ 

επξσπατθψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

(β) έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,  

(γ) θάζε άιιν έζνδν κε λφκηκε πξνέιεπζε. 

3.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη  



χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δ.Δ.Α., θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ ηειψλ ηεο παξ. 1, ε 

δηαδηθαζία είζπξαμήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο εηήζηαο 

ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Δ.Δ.Α, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο εγγξάθνληαη θάζε έηνο ζε εηδηθφ θνξέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Κχξηνο δηαηάθηεο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ.Α, νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ δ.ζ.  απηήο. 

5. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Γ.Ο.Τ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ππνζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δ.Δ.Α.  

Άξζξν 12 

Πηζηνπνηεηηθό Δ.Δ.Α. 

1. Κάζε Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α., πνπ έρεη δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε,  λα ζπκκεηέρεη 

ζε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, λα 

ιάβεη θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ νηθεία δηνξγαλψηξηα αξρή πηζηνπνηεηηθφ  ηεο Δ.Δ.Α., πνπ ρνξεγείηαη 

εθφζνλ ε ελδηαθεξφκελε Α.Α.Δ ή ην ελδηαθεξφκελν Σ.Α.Α ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηνλ παξφληα, ζην λ. 2725/1999 θαη ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηψλ. 

2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 1, ε ελδηαθεξφκελε Α.Α.Δ ή ην ελδηαθεξφκελν 

Σ.Α.Α ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ.Α, εμήληα (60) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζρεηηθή αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :  

(α) βεβαίσζε εμφθιεζεο ή ηήξεζεο δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ σο έδξα ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, 

(β) βεβαίσζε εμφθιεζεο ή ηήξεζεο δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ πξνο ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο 

πνπ απαζρνινχλ ή απαζρφιεζαλ ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, 

(γ) βεβαίσζε εμφθιεζεο ή ηήξεζεο δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ πξνο ην Δζληθφ πκβνχιην 

Καηαπνιέκεζεο Νηφπηλγθ (Δ..ΚΑ.Ν) θαη ην εξγαζηήξην ληφπηλγθ ηνπ Οιπκπηαθνχ Αζιεηηθνχ 

Κέληξνπ Αζελψλ (Ο.Α.Κ.Α), 

(δ) βεβαίσζε εμφθιεζεο ή ηήξεζεο δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ πξνο ηελ νηθεία εζληθή αζιεηηθή 

νκνζπνλδία, ηνλ νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν θαη ην ηδξπηηθφ εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν,   

(ε) βεβαίσζε εμφθιεζεο ή ηήξεζεο δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ θάζε απαίηεζεο πνπ έρεη επηδηθαζηεί κε 

ηειεζίδηθε ή πξνζσξηλά εθηειεζηή απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή κε απφθαζε ηεο επηηξνπήο επίιπζεο 

νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 2725/1999, 

Αλ δελ πθίζηαηαη νθεηιή πξνο ηνπο θνξείο ησλ πεξ. α΄ έσο ε΄, κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη κφλν 



ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Α.Α.Δ. ή ηνπ Σ.Α.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν  8 ηνπ 

λ. 1599/1986 (Α΄ 75) θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα αξρή, 

γηα ηε κε χπαξμε  ζρεηηθήο νθεηιήο, 

(ζη) θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, 

(δ) βεβαίσζε χπαξμεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επνπηείαο θαη ειεθηξνληθνχ 

νλνκαζηηθνχ εηζηηεξίνπ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο έδξα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4326/2015 (Α΄ 49), 

(ε) βεβαίσζε χπαξμεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηακφξθσζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο έδξα γηα ηελ πξφζβαζε, ηελ παξακνλή θαη ηελ απνρψξεζε 

αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 4373/2016 (Α΄ 49),   

(ζ) πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επηθείκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ηζνζθειηζκέλν θαη 

ζεσξεκέλν απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία. Αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ έρεη ππνβιεζεί επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε, είλαη δε ππνρξεσηηθή αλ ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ, 

χζηεξα απφ κεηαγξαθηθή πεξίνδν, ππεξβαίλνπλ ηα αξρηθψο πξνυπνινγηζζέληα. Ο αλακνξθσκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο, ηζνζθειηζκέλνο θαη ζεσξεκέλνο απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή 

εηαηξεία, θαηαηίζεηαη ζηελ Δ.Δ.Α κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν ηεο Α.Α.Δ. ή ηνπ Σ.Α.Α., 

(η) εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, 

(ηα) απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11.  

Ζ πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ζπληέκλεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο, αλ πξφθεηηαη γηα λενζχζηαηε 

Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α ιφγσ αλφδνπ απφ εξαζηηερληθή θαηεγνξία. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε κνξθή θαη ην 

εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 1 θαη ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ, θαζψο 

θαη ε κνξθή, ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν, ε πξνέιεπζε, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2. 

4. Μέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 θαη 

δέθα (10) ην αξγφηεξν εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ε Δ.Δ.Α ππνρξενχηαη λα 

ειέγμεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη  ηε ζπκκφξθσζε ηεο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη, αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο,  λα ρνξεγήζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξ. 

1 ή λα  απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζε.  

5. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε Δ.Δ.Α. κπνξεί λα ηάζζεη πξνζεζκία, φρη κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ή ηελ παξνρή πξφζζεησλ 



δηθαηνινγεηηθψλ ή δηεπθξηλίζεσλ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία επί ηνπ απνιχηνπ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Α.Α. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηξηαθνλζήκεξε πξνζεζκία ηεο παξ. 

4 αλαζηέιιεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ηαρζεί γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ηελ παξνρή πξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή δηεπθξηλίζεσλ. 

6. Ζ Δ.Δ.Α ειέγρεη αλ εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2  θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Αλ δηαπηζησζεί φηη κία έζησ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 

έπαπζε λα ηζρχεη, κε απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α, ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία απφ πέληε (5) έσο 

είθνζη (20) εκέξεο γηα ηελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο πνπ έπαπζε λα ηζρχεη. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

ηαρζείζα πξνζεζκία, ε Δ.Δ.Α αλαθαιεί ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξ. 1.  

7.  Ζ Δ.Δ.Α. κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 1, θαζψο θαη 

λα αλαθαιέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ  γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο. 

8. Ζ αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 1 ζπληειείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, χζηεξα απφ 

αθξφαζε ηεο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ. ή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Σ.Α.Α. 

9. Κάζε απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ απφξξηςε αίηεζεο ρνξήγεζεο ή 

ηελ αλάθιεζε  ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 1 θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία εζληθή αζιεηηθή 

νκνζπνλδία θαη ζηνλ νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν γηα ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

10. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξ. 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο 

νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο ηεο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ ή ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ Σ.Α.Α ζε νπνηνδήπνηε πξσηάζιεκα  επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο.  

Άξζξν 13 

Δγγπεηηθή επηζηνιή  

1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12, θάζε ελδηαθεξφκελε Α.Α.Δ ή 

ελδηαθεξφκελν Σ.Α.Α ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Δ.Δ.Α, καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πεξ. 

ζ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12, εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, 

πνζνχ ίζνπ κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ θαη 

ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.  

2. Γηα ηηο θαιαζνζθαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (Κ.Α.Δ), πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο αλδξψλ Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο, ην πνζφ ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 1 νξίδεηαη, θαη’ ειάρηζην φξην, ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ.  

3. Αλ πξνθχςεη αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξ. ζ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12, ε 

ελδηαθεξφκελε Α.Α.Δ ή ην ελδηαθεξφκελν Σ.Α.Α ππνρξενχηαη, καδί κε ηελ ππνβνιή ηνπ 

αλακνξθσκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα θαηαζέζεη λέα ζπκπιεξσκαηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή 



ηξάπεδαο, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ εμφδσλ θαη ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ.  

4. Αλ δελ πξνζθνκηζηεί ε ζπκπιεξσκαηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο παξ. 3, κε απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο 

Δ.Δ.Α, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ ελδηαθεξφκελε Α.Α.Δ ή ην ελδηαθεξφκελν Σ.Α.Α, θαηαπίπηεη ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο παξ. 1 θαηά πνζφ ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιφκελεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη, αλ ην πνζφ απηφ ππεξβαίλεη ζε ζχλνιν ην πνζφ ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 1, δηαηάζζεηαη ε νιηθή θαηάπησζή ηεο.    

5. Αλ δηαηαρζεί ε κεξηθή ή νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 1, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 4, ε ελδηαθεξφκελε Α.Α.Δ. ή ην ελδηαθεξφκελν Σ.Α.Α, αληίζηνηρα, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

ζηελ Δ.Δ.Α, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θαηάπησζε, λέα εγγπεηηθή 

επηζηνιή ηξάπεδαο, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ 

(10 %) ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ ηνπ αλακνξθσζέληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο έμη 

(6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Γηα ηηο Κ.Α.Δ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο αλδξψλ Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο ηζρχεη ην 

θαηψηαην φξην ηεο παξ. 2. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, 

κε απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α αλαθαιείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12.  

6. Δγγπεηηθή επηζηνιή πνπ θαηαηίζεηαη, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία θαηαηέζεθε, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο θαηάπησζήο ηεο. 

7. Ζ κεξηθή ή νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηαηάζζεηαη ππέξ ηεο ίδηαο ηεο Δ.Δ.Α., 

εθηφο αλ αηηία ηεο θαηάπησζεο είλαη ε κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ ή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Σ.Α.Α, νπφηε ε θαηάπησζε δηαηάζζεηαη, θαηά ζεηξά, 

ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ απαηηήζεσλ ησλ αζιεηψλ, ησλ πξνπνλεηψλ, ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ 

ζσκαηείνπ, ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ ή 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Σ.Α.Α, ηνπ Δ..Κ.Α.Ν θαη ηνπ νξγαληζκνχ  ληφπηλγθ ηνπ Ο.Α.Κ.Α, ηξίησλ 

εμνπιηζκέλσλ κε ηειεζίδηθε απφθαζε επηηξνπήο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ 95 

ηνπ λ. 2725/1999 ή κε άιιν εθηειεζηφ ηίηιν θαη, ηέινο, ππέξ ηεο ίδηαο ηεο Δ.Δ.Α. 

8. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 4, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηάπησζεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ε ελδηαθεξφκελε Α.Α.Δ. ή ην 

ελδηαθεξφκελν Σ.Α.Α ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη λέα ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή, κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ  θαηάπησζε. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε  πξνζεζκία απηή, 

κε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο Δ.Δ.Α. αλαθαιείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξ 1. ηνπ άξζξνπ 12.  

9. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη  



χζηεξα  απφ γλψκε ηεο Δ.Α.Α., κπνξεί λα:  

(α) αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 1, ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 3 θαη ηεο λέαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 5,  

(β) αλαπξνζαξκφδεηαη ή λα θαηαξγείηαη ην θαηψηαην φξην ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 2,  

(γ) νξίδεηαη θαηψηαην φξην εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηηο Α.Α.Δ ή ηα Σ.Α.Α πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

νπνηνδήπνηε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα, πέξαλ ησλ Α.Α.Δ. ηεο παξ. 2, θαζψο θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ή λα θαηαξγείηαη ην θαηψηαην απηφ φξην. 

Άξζξν 14 

Γηαρεηξηζηηθόο θαη ινγηζηηθόο έιεγρνο  

1. Ζ Δ.Δ.Α δηελεξγεί ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ θαη ινγηζηηθφ έιεγρν ζηηο Α.Α.Δ θαη ζηα Σ.Α.Α, κε ηε 

κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηνλ Ηνχλην θάζε έηνπο θαη έθηαθην νπνηεδήπνηε, απηεπάγγειηα ή 

χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα (α) ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ή (β) ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή (γ) ηνπ δ.ζ. ή ηεο γ.ζ. ηνπ ηδξπηηθνχ ζσκαηείνπ ηεο ελδηαθεξφκελεο 

Α.Α.Δ ή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Σ.Α.Α ή (δ) ηνπ 1/20 ησλ κεηφρσλ ηεο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ ή (ε) 

ηνπ  δ.ζ. ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ ή ηνπ δηθαηνδνηηθνχ ηνπ νξγάλνπ. 

2. Ο δηαρεηξηζηηθφο θαη ινγηζηηθφο έιεγρνο, ηαθηηθφο ή έθηαθηνο, πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κέζα 

ζηνλ  απνιχησο  αλαγθαίν ρξφλν θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45)  εκέξεο.  

3. Μέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ 

ειέγρνπ, ην δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α ζπληάζζεη εηδηθή έθζεζε, ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ηηο ειεγθηηθέο πξάμεηο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη αθνινπζήζεη, ηα πνξίζκαηα ζηα νπνία έρεη θαηαιήμεη, ηηο 

ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.  

4.  Ζ έθζεζε ειέγρνπ ηεο παξ. 3 θνηλνπνηείηαη :  

(α) ζηελ ειεγρφκελε Α.Α.Δ. ή ζην ειεγρφκελν Σ.Α.Α., αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

(β) ζην δ.ζ. ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ 

γηα ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο, 

(γ) ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 

(δ) ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο ή θαη δηθαζηηθέο αξρέο, αλ πξνθχπηνπλ ελδείμεηο παξαβάζεσλ πνπ 

επηζχξνπλ δηνηθεηηθέο ή θαη πνηληθέο θπξψζεηο. 

Άξζξν 15 

Δμνπζίεο Δ.Δ.Α. θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

1. Καηά ηε δηελέξγεηα πάζεο θχζεο ειέγρνπ, ε ειεγρφκελε Α.Α.Δ ή ην ειεγρφκελν Σ.Α.Α, ν 

επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ην ηδξπηηθφ ηνπο αζιεηηθφ ζσκαηείν, ε νηθεία 



εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία, νη αζιεηέο θαη νη πξνπνλεηέο ηνπο, ην ελ γέλεη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπο θαη πάζεο θχζεο ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινί ηνπο, θαζψο θαη θάζε ζπλδεφκελν κε απηά θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα παξαδίδεη ακειιεηί ζηελ Δ.Δ.Α θάζε 

έγγξαθν, απνδεηθηηθφ κέζν ή πιεξνθνξία πνπ ηνπ δεηείηαη, κε αλάινγε  εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 212 

ΚΠΓ. 

2. Ζ Δ.Δ.Α, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε 

δηνηθεηηθήο, δηθαζηηθήο ή άιιεο ειιεληθήο ή αιινδαπήο  αξρήο.  

3. Σα κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηφ πξφζσπα, ππάιιεινη ή 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή ζχκβνπινη έρνπλ πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα «Τπνβνιήο 

Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο» ηνπ λ. 3213/2003θαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα «Μεηξψσλ 

Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ» ηνπ λ. 4446/2016 (Α΄ 240) ζην βαζκφ 

πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

4. Έλαληη ηεο Δ.Δ.Α δελ ηζρχεη νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ, ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηηζηεξηαθφ απφξξεην. 

Άξζξν 16 

Άδεηα απόθηεζεο κεηνρώλ Α.Α.Δ 

1. Ζ ελ δσή κεηαβίβαζε κεηνρψλ πνπ εκπίπηεη  ζην άξζξν 69Α ηνπ λ. 2725/1999, θαζψο θαη θάζε 

άιιε δηθαηνπξαμία, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ Α.Α.Δ πνπ εθπξνζσπνχλ 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ δχν ηνηο εθαηφ (2 %) ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ ίδξπζε ή 

χζηεξα απφ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή άδεηα ηεο 

Δ.Δ.Α., απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε. 

2. Ζ άδεηα ηεο παξ. 1 ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Α.  χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 69 θαη 69Α ηνπ λ. 2725/1999, εθφζνλ : (α) πιεξνχληαη νη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 3, 69 θαη 69Α ηνπ λ. 2725/1999 θαη (β) δηαπηζηψλεηαη ε 

λνκηκφηεηα ηεο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ κε ηα νπνία πξφθεηηαη λα θαιπθζεί ε αμία ησλ 

απνθηψκελσλ κεηνρψλ. Αλ δε ζπληξέρνπλ ακθφηεξεο νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε ζρεηηθή αίηεζε 

απνξξίπηεηαη αηηηνινγεκέλα. 

3. Αλ απνθηεζνχλ κεηνρέο Α.Α.Δ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δ.Δ.Α,  αλεμάξηεηα απφ θάζε 

άιιε έλλνκε ζπλέπεηα, ε Δ.Δ.Α. απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 

12 ή ην αλαθαιεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Άξζξν 17 

Έληππα παηρληδηώλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απόδνζεο 

1. Δμήληα (60) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο, ηα Σ.Α.Α θαη νη Α.Α.Δ ππνρξενχληαη 



λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δ.Δ.Α, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν  8 ηνπ λ. 1599/1986 θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα 

αξρή, ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε απνδεηθηηθά έγγξαθα, κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ 

ππεχζπλα φηη ηα κέιε ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ηα κέιε ηνπ δ.ζ. θαη ησλ άιισλ 

δηνηθεηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ηνπο, νη δηαρεηξηζηέο, νη κέηνρνη, νη δηεπζχλνληεο θαη 

εληεηαικέλνη ζχκβνπινη, ηα κέιε ηνπ δ.ζ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπο, νη αζιεηέο, νη ηερληθνί 

δηεπζπληέο, νη πξνπνλεηέο θαη βνεζνί πξνπνλεηή, ηα κέιε ηνπ πξνπνλεηηθνχ θαη ηνπ ηαηξηθνχ 

επηηειείνπ θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο δελ εκπίπηνπλ ζηα αζπκβίβαζηα ηεο παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α., κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα ζπλνδεχνπλ 

ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1, ν ηχπνο, ην αθξηβέο πεξηερφκελν θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.  

3. Δμαηξεηηθά, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο 

δήισζεο ηεο παξ. 1 θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

4. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο 

δήισζεο ηεο παξ. 1 θαη ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ε Δ.Δ.Α ειέγρεη ηελ 

χπαξμε ή κε αζπκβίβαζηνπ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3ηνπ λ. 2725/1999 θαη εθδίδεη απφθαζε κε ηελ 

νπνία επηηξέπεη ή απαγνξεχεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη αγψλεο ηεο ελδηαθεξφκελεο νκάδαο ζηα έληππα 

παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο. Ζ απφθαζε ηεο Δ.Δ.Α θνηλνπνηείηαη ακειιεηί 

ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ θαη ζηηο εηαηξείεο πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ 

πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 45 έσο 50 ηνπ λ. 4002/2011 (Α΄ 180), γηα λα 

ιάβνπλ γλψζε θαη γηα ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  

5.  Ζ Δ.Α.Α κπνξεί λα δεηά απφ ηα ελδηαθεξφκελα Σ.Α.Α θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ, θαζψο θαη 

απφ ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ., απφ ηηο εηαηξείεο πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ 

πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 45 έσο 50 ηνπ λ. 4002/2011 θαη απφ θάζε άιιν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηεπθξηλήζεηο, πιεξνθνξίεο ή πξφζζεηα έγγξαθα, ηάζζνληαο εχινγε 

πξνζεζκία γηα ηελ παξνρή απηψλ, ε νπνία δε κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα 

(10)εκέξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο απηήο, αλαζηέιιεηαη ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηεο 

παξ. 3. 

6. Ζ Δ.Δ.Α, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη χζηεξα απφ αθξφαζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ θαη θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ζηηο εηαηξείεο πνπ 

επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

45 έσο 50 ηνπ λ. 4002/2011, κπνξεί λα αλαθαιεί πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο θαη λα απαγνξεχεη ηε 



ζπκκεηνρή νκάδαο ζηα έληππα  παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο: (α) αλ 

δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ ή αλαθχςεη αζπκβίβαζην ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999 θαη 

(β) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4326/2015 (Α΄ 49).  

7. Οη απνθάζεηο ησλ παξ. 4 θαη 6 είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηηο εηαηξείεο πνπ 

επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

45 έσο 50 ηνπ λ. 4002/2011, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ ηα έληππα ησλ παηρληδηψλ 

ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ζχκθσλα κε απηέο. 

8.Αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 7 είλαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπνπηείαο 

θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.) πνπ ζπληζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3229/2004 

(Α` 38), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4002/2011, θαη κεηαηξάπεθε ζε 

Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξν 7 ηνπ λ. 4038/2012 (Α΄14). 

Άξζξν 18 

Έιεγρνο ζπκβάζεσλ θαη πσιεζέλησλ εηζηηεξίσλ  

1. Με επηκέιεηα θαη επζχλε ηνπ δ.ζ. ηεο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ. ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Σ.Α.Α ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Δ.Δ.Α πξνο έιεγρν θαη 

αληηπαξαβνιή κε ηηο εγγξαθέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξ. ζ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12:  

(α)  κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζχλαςή ηνπο νη εμήο ζπκβάζεηο:  

αα) ιήςεο ή ρνξήγεζεο δαλείνπ,  

ββ) κε ηηο νπνίεο αλαηίζεληαη δηθαηψκαηα δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη 

ζπκβάζεηο πξφζιεςεο ζπκβνχισλ ή παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θάζε είδνπο,  

γγ) κε ην ηδξπηηθφ εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν, κεηαμχ δε απηψλ ε ζχκβαζε κίζζσζεο ηεο 

αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζε Α.Α.Δ.,  

δδ) αγνξαπσιεζίαο, κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  

εε) άκεζεο ή έκκεζεο ρνξεγίαο, δηαθήκηζεο ή παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ,  

ζηζη)  γηα  ηελ ειεθηξνληθή αλακεηάδνζε θαη δηαλνκή ησλ αγψλσλ,  

δδ) κε αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο, 

(β)  κέζα ζην πξψην πελζήκεξν θάζε κήλα :  

αα)  αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο πνπ πσιήζεθαλ ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν 

κήλα, κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ αγνξαζηψλ,  

ββ) αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πάζεο θχζεο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ κήλα, 

αλά θαηεγνξία. Δηδηθά νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο παξνρέο πξνο ηνπο 

αζιεηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο αλαιχνληαη θαη νλνκαζηηθά. 

2. Ζ Δ.Δ.Α, κεηαμχ άιισλ, δηεξεπλά θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο απφθηεζεο ησλ 



ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1.  

 

Άξζξν 19 

Ζιεθηξνληθή πιαηθόξκα Δ.Δ.Α 

1. Μέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ε Δ.Δ.Α. ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζε 

ιεηηνπξγία ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε, κε κνλαδηθφ φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ αξηζκφ, νη Α.Α.Δ. θαη ηα Σ.Α.Α. θαη κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα θαηαρσξίδνπλ, ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 18.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζνξίδνληαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο παξ. 1, θαζψο 

θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαβίβαζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

3. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, νη φξνη, νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, 

θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο παξ. 1 κε ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ή κεηξψα άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δεκφζησλ ή αλεμάξηεησλ αξρψλ, φπσο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Άξζξν 20 

Γεκόζηεο εθδειώζεηο εθπξνζώπσλ θνξέσλ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ 

Οη Α.Α.Δ θαη ηα Σ.Α.Α, νη εζληθέο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη νη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη 

επζχλνληαη αληηθεηκεληθά γηα ηηο δεκφζηεο, κε ιφγν ή κε έξγν, δειψζεηο ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο, ησλ κειψλ ηνπ  δ.ζ., ησλ δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, ησλ γεληθψλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ηνπο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ κειψλ  ηνπο, θαζψο θαη ησλ ιεζρψλ θηιάζισλ ηνπο πνπ: 

(α) παξαβηάδνπλ ην θίιαζιν πλεχκα,    

(β) έρνπλ ξαηζηζηηθφ, εζληθηζηηθφ, δπζθεκηζηηθφ ή εμπβξηζηηθφ πεξηερφκελν,   

(γ) παξαθηλνχλ ή ππνζάιπνπλ ή ελζαξξχλνπλ ή επηδνθηκάδνπλ ηελ άζθεζε βίαο ή ηελ θνηλσληθή 

αλαηαξαρή ή είλαη πηζαλφ, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ ή ηηο εηδηθφηεξεο 

πεξηζηάζεηο, λα νδεγήζνπλ ζε θαηλφκελα βίαο ή θνηλσληθή αλαηαξαρή.   

Άξζξν 21 

Τπνρξεσηηθή άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο 

Αλ ε Δ.Δ.Α δηαπηζηψζεη παξαβίαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ  παξνπζηάδεη ελδείμεηο ηέιεζεο 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ πεηζαξρηθφ θαλνληζκφ ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο 



νκνζπνλδίαο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην αξκφδην γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο φξγαλν ηεο 

νκνζπνλδίαο, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε ζε βάξνο ησλ ππαίηησλ λνκηθψλ ή 

θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ.  

Άξζξν 22 

Δπηβνιή θπξώζεσλ 

1. ε θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία, ε νπνία ρνξεγεί άδεηα ζπκκεηνρήο ζε πξσηάζιεκα 

επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο ζε Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α πνπ δελ έρεη ιάβεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 12, ε Δ.Δ.Α. επηβάιιεη,  χζηεξα  απφ αθξφαζε ηεο ελδηαθεξφκελεο νκνζπνλδίαο, εθάπαμ 

πξφζηηκν χςνπο εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ.   

2. ε θάζε Α.Α.Δ ή Σ.Α.Α πνπ ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο πξσηαζιήκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο 

ρσξίο λα έρεη ιάβεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή χζηεξα απφ αλάθιεζή ηνπ, ε 

Δ.Α.Α. επηβάιιεη, χζηεξα  απφ αθξφαζε ηεο ελδηαθεξφκελεο Α.Α.Δ. ή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Σ.Α.Α., 

απηνηειέο πξφζηηκν γηα θάζε αγψλα, χςνπο εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ 

(500.000) επξψ.  

3. ε θάζε Α.Α.Δ, Σ.Α.Α, αζιεηηθή νκνζπνλδία, επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν θαη αζιεηηθφ ζσκαηείν 

πνπ, κε πξφζεζε, αξλείηαη ή θαζπζηεξεί λα παξάζρεη ζηελ Δ.Δ.Α ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ή απνθξχπηεη ηέηνηα ζηνηρεία ή παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία, ε 

Δ.Δ.Α. επηβάιιεη, χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πξφζηηκν απφ 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. Αλ ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ είλαη ε ίδηα ε ειεγρφκελε Α.Α.Δ ή ην Σ.Α.Α, αλεμάξηεηα απφ 

θάζε άιιε έλλνκε ζπλέπεηα, ε Δ.Δ.Α απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ 

άξζξνπ 12 ή ην αλαθαιεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

4. ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 20, θαζψο  θαη ζηηο 

Α.Α.Δ, ζηα Σ.Α.Α, ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο πνπ 

επζχλνληαη αληηθεηκεληθά γηα ηηο δειψζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20, ε 

Δ.Δ.Α. επηβάιιεη, χζηεξα απφ αθξφαζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, πξφζηηκν χςνπο πελήληα ρηιηάδσλ 

(50.000) έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ.   

5. ε θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία πνπ αξλείηαη ή θαζπζηεξεί λα πξνβεί ζηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο 

δίσμεο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 21, ε Δ.Δ.Α. επηβάιιεη, χζηεξα απφ αθξφαζε ηεο 

ελδηαθεξφκελεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, πξφζηηκν χςνπο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) έσο 

πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ.   

6. Αλ ε Δ.Δ.Α., θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 



παξφληνο, ηνπ λ. 2725/1999 θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

απηψλ, ε νπνία έρεη  ηειεζηεί απφ Α.Α.Δ., Σ.Α.Α., επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, αζιεηηθά 

ζσκαηεία θαη νκνζπνλδίεο, θαη γηα ηελ παξάβαζε απηή δελ πξνβιέπνληαη θπξψζεηο απφ άιιεο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κπνξεί, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ηελ ππνηξνπή θαη ηηο 

γεληθφηεξεο πεξηζηάζεηο, χζηεξα  απφ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αλεμάξηεηα απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε έλλνκε ζπλέπεηα ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψζεθε, λα:   

(α) απεπζχλεη ζπζηάζεηο ή ππνδείμεηο, 

(β) επηβάιιεη ζην ππαίηην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) έσο 

πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ,  

(γ) δηαηάζζεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ άξζξνπ 13, 

(δ) απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 12, ή  ην αλαθαιεί, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε,   

(ε) δηαηάζζεη θάζε άιιν κέηξν πνπ θξίλεη πξφζθνξν θαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

λνκηκφηεηαο ή ηελ απνθπγή ηεο ίδηαο ή άιιεο παξάβαζεο ζην κέιινλ. 

7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ή κε θάπνηαο απφ ηηο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο, ε Δ.Δ.Α κπνξεί, κε 

ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14, λα ηάζζεη πξνζεζκία γηα ηελ άξζε ησλ παξαβάζεσλ 

πνπ  έρεη δηαπηζηψζεη. Άπξαθηε παξέιεπζε ηεο ηαρζείζαο απφ ηελ Δ.Δ.Α πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο 

ζπληζηά λέα, απηνηειή παξάβαζε, ε νπνία επηζχξεη λέα θχξσζε θαηά ηελ παξ. 1. 

8. Κάζε απφθαζε ηνπ  δ.ζ. ηεο Δ.Δ.Α γηα επηβνιή  πξνζηίκνπ ζπληζηά εθηειεζηφ ηίηιν, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ζπληάζζνληαη νη ηίηινη είζπξαμεο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), πνπ 

απνζηέιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.).  

9. Σα φξηα ησλ πξνζηίκσλ ηνπ παξφληνο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Δ.Δ.Α.   

Άξζξν 23 

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ 

1. Έσο ηα ηέιε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ε Δ.Δ.Α. ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έθζεζε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν 

αγσληζηηθφ έηνο, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε δξάζε  θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη 

επηζεκαίλνληαη ελδεηθλπφκελεο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο. 

2. Ζ έθζεζε ηεο παξ. 1 δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δ.Δ.Α.  



 

 

Άξζξν 24 

Παξαθώιπζε ηνπ έξγνπ ηεο Δ.Δ.Α 

1. Όπνηνο κε πξφζεζε αξλείηαη ή θαζπζηεξεί λα ρνξεγήζεη ζηνηρεία, πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 

ηνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Α, ή ρνξεγεί ζηελ Δ.Δ.Α. ζηνηρεία ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή ή αλαθξηβή 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000) επξψ, εθηφο αλ ε πξάμε ηηκσξείηαη βαξχηεξα απφ άιιε δηάηαμε. 

2. Πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ, σο απηνπξγνί ησλ αδηθεκάησλ ηεο παξ. 1 ζεσξνχληαη νη 

πξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, νη δηεπζχλνληεο, εληεηαικέλνη θαη 

ζπκπξάηηνληεο ζχκβνπινη, νη γεληθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο θαη ελ γέλεη θάζε εληεηαικέλν 

πξφζσπν είηε άκεζα απφ ην λφκν είηε απφ ηδησηηθή βνχιεζε είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε ζηε 

δηνίθεζε ή ζηε δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Άξζξν 25 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Έσο ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α) ηνπ άξζξνπ 1 αζθνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 77 ηνπ λ. 2725/1999 πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΔΑΔΑ/ΣΟΔΚ/268616/19 

140/2703/86/12-08-2016 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (ΤΟΓΓ΄ 441), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΔΑΔΑ/ΣΟΔΚ/416128/27773/4139/118/29-12-2016 

(ΤΟΓΓ΄ 741) θαη ΤΠΠΟΑ/ΑΣΓΔΔΑ/63060/3/13-02-2018 (ΤΟΓΓ΄86) απνθάζεηο ηνπ ίδηνπ  

Τθππνπξγνχ.  

2. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο Δ.Δ.Α. έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9, ην Απηνηειέο Σκήκα Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ 

Αζιεηηζκνχ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) ηεο παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε.   

3. α. Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, επηηξέπεηαη ε 

απφζπαζε ζ΄ απηήλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην Απηνηειέο Σκήκα Γξακκαηείαο ηεο 

Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), θαηά παξέθθιηζε 

ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ λ. 4440/2016 (Α΄ 224). Ζ απφζπαζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Α θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ 



ελδηαθεξφκελσλ ππαιιήισλ. Ζ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ εμαθνινπζεί λα βαξχλεη ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. 

β. Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ  δηαηάγκαηνο ηεο παξ. 1ηνπ άξζξνπ 9, ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη απνζπαζηεί 

ζηελ Δ.Δ.Α. επηζηξέθεη απηνδηθαίσο ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε ζηε Γ.Γ.Α. Γηα ηε κηζζνινγηθή, 

ππεξεζηαθή θαη αζθαιηζηηθή εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, ν ρξφλνο ππεξεζίαο πνπ έρεη 

δηαλπζεί ζηελ Δ.Δ.Α ζεσξείηαη σο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηε Γ.Γ.Α. 

Άξζξν 26 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

Με ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 77, 77Α θαη 78 

ηνπ λ. 2725/1999. ην εμήο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ 

(Δπηηξνπή) λνείηαη σο αλαθνξά ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α) ηνπ παξφληνο. 

Άξζξν 27 

Έλαξμε ηζρύνο 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Μέξνο Β΄ 

Πξνπνλεηέο – Δθπαηδεπηέο  

Κεθάιαην Α΄ 

Οξηζκνί - ύζηαζε εζληθνύ κεηξώνπ επαγγεικαηηώλ άζιεζεο θαη άζθεζεο 

Άξζξν 28 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο ηζρχνπλ νη παξαθάησ νξηζκνί :  

(α)Γξαζηεξηφηεηα αζιεηηθήο αλαςπρήο: θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

άπαμ ή πεξηζηαζηαθά, έρεη θχξην ζθνπφ ηελ αλαςπρή θαη ςπραγσγία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε αληαγσληζκνχ.  

(β) Δθπαηδεπηήο: θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν δηαζέηεη εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε ή θαη 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία (αα) ζηελ επηζηήκε ηεο θπζηθήο αγσγήο ή ζε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ή είδνο 

αηνκηθήο ή νκαδηθήο ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη εθγχκλαζεο ή ζηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη εθγχκλαζε 

γηα βξέθε, εγθχνπο, άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο ή άιιεο εμεηδηθεπκέλεο 

νκάδεο αηφκσλ,(ββ) ζε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή γηφγθα (yoga) ή ζε άιιε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 

πξαθηηθή πνπ ζπλδπάδεη ζηαηηθή ή αεξφβηα ζσκαηηθή άζθεζε θαη δηαινγηζκφ ή απηνζπγθέληξσζε, 

(γγ) ζε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ή ζχλνιν ηερληθψλ απηνπξνζηαζίαο ή απηνάκπλαο πνπ δηδάζθεηαη 



απηνηειψο θαη φρη κέζα ζηα πιαίζηα εθκάζεζεο καρεηηθνχ αζιήκαηνο αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηε 

Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (Γ.Ο.Δ) ή(δδ) ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αζιεηηθήο αλαςπρήο, 

θαη ην νπνίν κπνξεί λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηή ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα.Ο πιήξεο 

επαγγεικαηηθφο ηίηινο θάζε εθπαηδεπηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εηδηθφηεηά ηνπ. Κχξην έξγν θάζε 

εθπαηδεπηή είλαη ε εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ ηνπ γλσζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

εηδίθεπζήο ηνπ, ε παξνρή νδεγηψλ, ζπκβνπιψλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ε ελ γέλεη θαζνδήγεζε 

ηνπο. 

(γ) Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα: ηα πξνζφληα πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηίηιν εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο 

ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 30, 32 θαη 38. 

(δ) Ννκνζεηηθά ξπζκηδφκελν επάγγεικα: επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα 

αλαιακβάλνπλ θαη λα αζθνχλ κφλν φζνη δηαζέηνπλ θαζνξηζκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

(ε) Πξνπνλεηήο: θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν δηαζέηεη εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε ή θαη 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ επηζηήκε ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο πξνπνλεηηθήο γηα ζπγθεθξηκέλν 

άζιεκα, αλαγλσξηζκέλν ή κε απφ ηε Γ.Ο.Δ. θαη ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί ην επάγγεικα 

ηνπ πξνπνλεηή, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα. Κχξην έξγν ηνπ πξνπνλεηή είλαη 

ε εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ ηνπ αζιήκαηνο ηεο εηδίθεπζήο ηνπ, ε κεγηζηνπνίεζε θαη 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ζσκαηηθήο επίδνζεο θαη απφδνζεο ησλ αζιεηψλ ή ησλ νκάδσλ αζιεηψλ πνπ 

πξνπνλεί θαη ε ελ γέλεη θαζνδήγεζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ θαη 

δηαθξίζεσλ ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. 

Άξζξν 29 

Δζληθό κεηξών επαγγεικαηηώλ άζιεζεο θαη άζθεζεο 

1. ηε Γ.Γ.Α ζπληζηάηαη θαη ηεξείηαη ειεθηξνληθά εζληθφ κεηξψν επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη 

άζθεζεο, ην νπνίν αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν θαη ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν (2) 

απηνηειή ππν-κεηξψα:  

(α) ην εζληθφ κεηξψν πξνπνλεηψλ (ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ), ζην νπνίν εγγξάθνληαη, χζηεξα απφ 

αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 41, ηα θπζηθά 

πξφζσπα ηα νπνία θαηέρνπλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ άξζξσλ 30 θαη 32, αλ πξφθεηηαη γηα 

πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ, θαη ηα νπνία δηθαηνχληαη λα αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ 

(β) ην εζληθφ κεηξψν εθπαηδεπηψλ (ππν-κεηξψν εθπαηδεπηψλ), ζην νπνίν εγγξάθνληαη, χζηεξα απφ 

αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 41, ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 38 θαη δηθαηνχληαη λα αζθνχλ ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο. 



2. ηα ππν-κεηξψα ηεο παξ. 1 θαηαρσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα 

παηξφο ησλ πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ αληίζηνηρα,  (β) ν κνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο εγγξαθήο ηνπο, 

(γ) ε εηδίθεπζή ηνπο, (δ) ν ηίηινο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 30 

θαη 38,ε απφθαζε ηζνηηκίαο ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηνπ ηίηινπ απηνχ ή ε απφθαζε 

αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. ην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ θαηαρσξίδεηαη θαη ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο ησλ άξζξνπ 30θαη 32. 

3. Ζ Γ.Γ.Α. ελεκεξψλεη ηελ νηθεία εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη ηελ νηθεία εζληθή 

επαγγεικαηηθή νκνζπνλδία ή ζχλδεζκν ή έλσζε πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ, εθφζνλ πθίζηαηαη, γηα 

θάζε λέα εγγξαθή ζην εζληθφ κεηξψν επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο, θαζψο θαη γηα θάζε 

δηαγξαθή απφ απηφ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5 θαη ηνπ άξζξνπ 32, ε εηδίθεπζε πξνπνλεηή ζε άζιεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζιήκαηα ή αγσλίζκαηα θαηαιακβάλεη φια ηα αζιήκαηα ή 

αγσλίζκαηα πνπ ππάγνληαη ζην άζιεκα απηφ, αθφκε θη αλ νη εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ή νη ρψξνη ζηνπο 

νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα επηκέξνπο απηά αζιήκαηα ή αγσλίζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη. 

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη αζιήκαηα ή αγσλίζκαηα σο 

πξνο ηα νπνία αλαγλσξίδεηαη απηνηειήο εηδίθεπζε πξνπνλεηή, θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξ. 4. 

6. Σν ίδην θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα εγγξαθεί ζε ακθφηεξα ηα ππν-κεηξψα ηεο παξ. 1, 

ιακβάλνληαο μερσξηζηφ αξηζκφ εγγξαθήο ζε θαζέλα απφ απηά, εθφζνλ θαηέρεη  ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ακθφηεξσλ ησλ επαγγεικάησλ ηνπ πξνπνλεηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηή. 

7. Σν ίδην θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα εγγξαθεί ζην ίδην ππν-κεηξψν, ππφ ηνλ ίδην αχμνληα αξηζκφ 

εγγξαθήο, σο πξνπνλεηήο πεξηζζφηεξσλ αζιεκάησλ ή σο εθπαηδεπηήο πεξηζζφηεξσλ εηδηθνηήησλ, 

εθφζνλ ζπγθεληξψλεη απηνηειψο ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε άζιεκα ή 

εηδηθφηεηα.  

8. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππν-κεηξψνπ πξνπνλεηψλ ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ 

άζιεζεο ηεο παξ. 1 θαηαξγείηαη ην κεηξψν πξνπνλεηψλ αλά θιάδν άζιεζεο πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Α 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Με επηκέιεηα ηεο Γ.Γ.Α ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην 

θαηαξγνχκελν κεηξψν πξνπνλεηψλ εγγξάθνληαη αηειψο ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηνπ εζληθνχ 

κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηεο παξ. 1. 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζνξίδνληαη (α) ν ρξφλνο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο θαη ησλ ππν-κεηξψσλ 

απηνχ, θαζψο θαη ν ρξφλνο αλάξηεζήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γ.Γ.Α, (β) ηα επηκέξνπο 



ραξαθηεξηζηηθά, νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ 

άζιεζεο θαη άζθεζεο θαη ησλ ππν-κεηξψσλ απηνχ, θαζψο θαη ε αξκφδηα δηεχζπλζε ηήξεζήο ηνπο, 

(γ) ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο απφ θάζε ππν-κεηξψν, (δ) ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη 

ζε θάζε ππν-κεηξψν, πιένλ ησλ φζσλ νξίδνληαη θαη’ ειάρηζην ζηελ παξ. 2θαη ε δηαδηθαζία 

θαηαρψξηζεο θαη κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, (ε) ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ππν-κεηξψν 

πξνπνλεηψλ φζσλ είλαη, θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απηνχ, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν 

πξνπνλεηψλ πνπ θαηαξγείηαη κε ηελ παξ. 8, θαζψο θαη (ζη) θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο. 

10. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Φεθηαθήο  

Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη θάζε άιινπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, ην εζληθφ κεηξψν επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο κπνξεί λα δηαζπλδέεηαη κε 

κεηξψα ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ δεκφζησλ αξρψλ θαη θνξέσλ, θαζψο θαη κε κεηξψα ή 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα αξκφδηα 

φξγαλα πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο δηαζχλδεζεο, ν ηξφπνο, νη φξνη, νη εηδηθφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, νη  ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο 

δηαζχλδεζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

Κεθάιαην Β΄  

Πξνπνλεηήο  

Άξζξν 30 

Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα πξνπνλεηώλ  

1. Σν επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή είλαη λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελν θαη γηα ηελ άζθεζή ηνπ απαηηείηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο λα θαηέρεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ παξφληνο θαη λα εγγξαθεί ζην ππν-

κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 32, νη πξνπνλεηέο, αλάινγα κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα, 

δηαθξίλνληαη ζε πξνπνλεηέο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ επηπέδνπ θαη απνιακβάλνπλ αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα. 

3. Σν επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή Α΄ επηπέδνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο κπνξεί λα αζθήζεη, χζηεξα 

απφ αλαγγειία ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 θαη εγγξαθή ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηνπ άξζξνπ 29, 

φπνηνο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 

(α) πηπρίν ρνιήο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (.Δ.Φ.Α.Α.) ή Σκήκαηνο 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.) εκεδαπνχ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η), κε πξψηε ή θχξηα εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, 



(β) πηπρίν ή δίπισκα ηξηηνβάζκηαο αλψηαηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, κε πξψηε ή 

θχξηα εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, αλαγλσξηζκέλν απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) σο ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν 

κε ηα ππφ ζηνηρ. α΄ πηπρία .Δ.Φ.Α.Α ή Σ.Δ.Φ.Α.Α ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3328/2005 (Α΄ 

80) ή άιιν ηίηιν ηξηηνβάζκηαο αλψηαηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 

38/2010 (Α΄ 78)ζπλνδεπφκελν απφ απφθαζε επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.), 

(γ) απφθαζε ηνπ .Α.Δ.Π ή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πεξί αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνπνλεηή Α΄ επηπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 38/2010, 

(δ) δίπισκα ρνιήο Πξνπνλεηψλ Α΄ επηπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

136 ηνπ λ. 2725/1999 (Α΄ 121), 

(ε) επαγγεικαηηθή εκπεηξία πέληε (5) εηψλ σο πξνπνλεηήο Β΄ επηπέδνπ θαη επηηπρή παξαθνινχζεζε 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνπνλεηηθήο Α΄ επηπέδνπ Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΗ.Β.Μ) ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄ 114) πνπ πινπνηείηαη απφ ηηο 

.Δ.Φ.Α.Α ή ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α, ζε ζπλεξγαζία, αλ θξίλεηαη ζθφπηκν, κε άιιεο ρνιέο ή Σκήκαηα Α.Δ.Η 

ή θαη κε ηελ αληίζηνηρε εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία. 

4. Σν επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή Β΄ επηπέδνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο κπνξεί λα αζθήζεη, χζηεξα 

απφ αλαγγειία ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 θαη εγγξαθή ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηνπ άξζξνπ 29, 

φπνηνο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 

(α) θάπνην απφ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηεο παξ. 3, 

(β) πηπρίν .Δ.Φ.Α.Α. ή Σ.Δ.Φ.Α.Α. εκεδαπνχ Α.Δ.Η., κε δεπηεξεχνπζα εηδηθφηεηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, 

(γ) πηπρίν ή δίπισκα ηξηηνβάζκηαο αλψηαηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, κε δεπηεξεχνπζα 

εηδηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, αλαγλσξηζκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. σο ηζφηηκν θαη 

αληίζηνηρν κε ηα ππφ ζηνηρ. α΄ πηπρία .Δ.Φ.Α.Α ή Σ.Δ.Φ.Α.Α ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3328/2005 ή άιιν ηίηιν ηξηηνβάζκηαο αλψηαηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

π.δ. 38/2010 ζπλνδεπφκελν απφ απφθαζε επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηνπ  .Α.Δ.Π., 

(δ) απφθαζε ηνπ .Α.Δ.Π ή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πεξί αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνπνλεηή Β΄ επηπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνππ.δ. 38/2010, 

(ε) δίπισκα ρνιήο Πξνπνλεηψλ Β΄ επηπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνοηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

136 ηνπ λ. 2725/1999, 



(ζη) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηεζζάξσλ (4) εηψλ σο πξνπνλεηήο Γ΄ επηπέδνπ θαη επηηπρή 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνπνλεηηθήο Β΄ επηπέδνπ Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΗ.Β.Μ) ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄ 114) πνπ πινπνηείηαη απφ 

ηηο .Δ.Φ.Α.Α ή ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α, ζε ζπλεξγαζία, αλ θξίλεηαη ζθφπηκν, κε άιιεο ρνιέο ή Σκήκαηα 

Α.Δ.Η ή θαη κε ηελ αληίζηνηρε εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία. 

5. Σν επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή Γ΄ επηπέδνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνοκπνξεί λα αζθήζεη, χζηεξα 

απφ αλαγγειία ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 θαη εγγξαθή ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηνπ άξζξνπ 29, 

φπνηνο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα : 

(α) θάπνην απφ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ παξ. 3 θαη 4, 

(β) δίπισκα επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο επηπέδνπ 5, κε εηδηθφηεηα 

πξνπνλεηή ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, δεκφζηνπ ή λφκηκα ιεηηνπξγνχληνο ηδησηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ) πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ πηζηνπνίεζε απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄ 193) ή δίπισκα πξνπνλεηή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Δ.Δ) Α.Δ.Η ηνπ άξζξνπ 

48Α ηνπ λ 4485/2017 (Α΄ 114) ή άιινπ αλψηεξνπ δεκφζηνπ ή λφκηκα ιεηηνπξγνχληνο ηδησηηθνχ 

ηδξχκαηνο κεηαδεπηεξνβάζκηαο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πξνζφληα ηνπιάρηζηνλ 

επηπέδνπ 5, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ θαη αληίζηνηρν Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ 

ηνπΔ.Ο.Π.Π.Δ.Π, 

(γ) απφθαζε ηνπ .Α.Δ.Π ή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πεξί αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνπνλεηή Γ΄ επηπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 38/2010, 

(δ) βεβαίσζε ή δίπισκα ή πηζηνπνίεζε ή άιιν ηίηιν πξνπνλεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο πνπ 

απνθηήζεθε ζε ηξίηε  ρψξα θαη δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3328/2005 νχηε ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 38/2010, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ απφθαζε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο 

ηζνδπλακίαο ηεο επηηξνπήο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνπνλεηψλ – εθπαηδεπηψλ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ή ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηψλ ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ λ. 2725/1999, 

(ε) δίπισκα ρνιήο Πξνπνλεηψλ Γ΄ επηπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

136 ηνπ λ. 2725/1999. 

6. Φπζηθφ πξφζσπν πνπ παξείρε πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο ζε αζιεηή πνπ θαηέιαβε ηελ πξψηε έσο 

ηξίηε ζέζε ζε Οιπκπηαθνχο ή Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο, Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Κσθψλ ή ζηε 

θαθηζηηθή Οιπκπηάδα, κπνξεί λα εγγξαθεί ζην ππν-κεηξψ πξνπνλεηψλ ηνπ άξζξνπ 29 θαη λα 

αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή Α΄ επηπέδνπ, χζηεξα απφ αλαγγειία ζχκθσλα κε ην άξζξν 



41, αθφκε θη αλ δε ζπγθεληξψλεη ηα πξνζφληα ηεο παξ. 3, εθφζνλ : (α) θαηέρεη ηίηιν νινθιήξσζεο 

ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη (β) γηα ην άζιεκα ζην νπνίν επηηεχρζεθε ε 

δηάθξηζε δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη ρνιή  

Άξζξν 31 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξνπνλεηώλ 

1.  Ο πξνπνλεηήο Α΄ επηπέδνπ έρεη δηθαίσκα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο πξνπνλεηήο : (α) ζε 

φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο δηθαηνχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ν πξνπνλεηήο Β΄ επηπέδνπ,(β) ζε  

αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε παλειιήληα πξσηαζιήκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ζε 

δηεζλείο δηνξγαλψζεηο, (β) ζε Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα 

ηεο αλψηαηεο εζληθήο θαηεγνξίαο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο θαη ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο θαη (γ) ζηελ 

νηθεία εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία.  

2. Ο πξνπνλεηήο Β΄ επηπέδνπ έρεη δηθαίσκα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο πξνπνλεηήο : (α) ζε 

φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο δηθαηνχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ν πξνπνλεηήο Γ΄ επηπέδνπ, (β) ζε 

αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε εγρψξηα αζιεηηθή δηνξγάλσζε, εθηφο απφ ηα 

παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ζε (γ) Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε εγρψξηα 

αζιεηηθή δηνξγάλσζε, εθηφο απφ ηα πξσηαζιήκαηα ηεο αλψηαηεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ 

νηθείνπ αζιήκαηνο.  

3. Ο πξνπνλεηήο Γ΄ επηπέδνπ έρεη δηθαίσκα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ (α) ζε ηδηψηεο θπζηθά 

πξφζσπα, (β) ζε γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ, (γ) ζηηο αθαδεκίεο θαη 

ζηα αλαπηπμηαθά ηκήκαηα ή ηκήκαηα ππνδνκήο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη (δ) ζηηο αθαδεκίεο 

ησλ Α.Α.Δ.  

4. Οη πξνπνλεηέο Α΄ θαη Β΄ επηπέδνπ, κε πηπρίν .Δ.Φ.Α.Α. ή Σ.Δ.Φ.Α.Α. εκεδαπνχ Α.Δ.Η. ή  πηπρίν 

ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν σο ηζφηηκν ή ηζνδχλακν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π ή ην 

.Α.Δ.Π, έρνπλ δηθαίσκα λα αλαιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ππνςεθίσλ, αζιεηψλ ή κε, γηα ηηο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζε ζρνιέο, ηκήκαηα ή εθπαηδεπηηθέο θαηεπζχλζεηο ηκεκάησλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθή δνθηκαζία ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αζιήκαηα 

ή αγσλίζκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο.  

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο 

εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, κπνξεί λα αλαηίζεληαη, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε 

θνξά, θαζήθνληα νκνζπνλδηαθνχ πξνπνλεηή ή ηερληθνχ ζπκβνχινπ νιπκπηαθψλ ή 

παξανιπκπηαθψλ αζιεκάησλ ζε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζην Γεκφζην θαηά 

παξέθθιηζε ηνπ παξφληνο θαη ηνπ άξζξνπ 30. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ην είδνο ησλ 



θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεληαη, ε δηάξθεηα άζθεζήο ηνπο,  ε πιήξεο ή κεξηθή απαιιαγή ησλ 

θαζεγεηψλ απφ ηα θαζήθνληα ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπο, ε κηζζνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

Άξζξν 32 

Πξνπνλεηέο πνδνζθαίξνπ 

1.  Καηά παξέθθιηζε απφ ηα άξζξα 30 θαη 31,γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή θαη 

βνεζνχ πξνπνλεηή πνδνζθαηξηθήο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξσηάζιεκα πνπ δηνξγαλψλεη 

εUEFA, ε Δ.Π.Ο ή νη ελψζεηο πνδνζθαηξηθψλ ζσκαηείσλ – κέιε ηεο Δ.Π.Ο, θαζψο θαη γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή θαη βνεζνχ πξνπνλεηή ησλ εζληθψλ νκάδσλ 

πνδνζθαίξνπ, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα θαηέρεη ηα ειάρηζηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε νκάδα πνπ πξνπνλεί, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα χκβαζε 

Πξνπνλεηηθήο UEFA – Δ.Π.Ο (UEFA Coaching Convention), ηε χκβαζε ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

πξνπνλεηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηνπο ελ γέλεη θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο ηεο UEFA, θαζψο θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

2.  Ζ Δ.Π.Ο ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεοηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

πκβάζεηο Πξνπνλεηηθήο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο πξνπνλεηηθψλ πξνζφλησλ ηεο UEFA, θάζε 

θαλνληζκφ ή απφθαζε ηεο UEFA πνπ ξπζκίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

θαη δηθαηψκαηα ησλ πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ, ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζε αθξηβή κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή, θαζψο θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ 

3. H άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, ππφθεηηαη ζε 

πξνγελέζηεξε αλαγγειία θαη εγγξαθή ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο Γ.Γ.Α, ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν. Μεηά ηελ εγγξαθή ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο Γ.Γ.Α., νη πξνπνλεηέο 

πνδνζθαίξνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο επηκφξθσζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ δειηίνπ πηζηνπνίεζεο 

ηνπο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.  

4. Οη απφθνηηνη ησλ .Δ.Φ.Α.Α θαη Σ.Δ.Φ.Α.Α ησλ εκεδαπψλ Α.Δ.Η, κε εηδηθφηεηα ην πνδφζθαηξν, 

ιακβάλνπλ απφ ηελ Δ.Π.Ο εηδηθή αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο κε δίπισκα UEFA Β θαη 

απνθηνχλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάηνρν δηπιψκαηνο UEFA Β, εθφζνλ 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο .Δ.Φ.Α.Α. ή ηνπ Σ.Δ.Φ.Α.Α απφ ην νπνίν απνθνίηεζαλ πιεξνί ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο UEFA Β απφ ηηο ρνιέο 

Πξνπνλεηψλ UEFA/ΔΠΟ. ε θάζε πεξίπησζε, νη απφθνηηνη ησλ .Δ.Φ.Α.Α θαη Σ.Δ.Φ.Α.Α ησλ 

εκεδαπψλ Α.Δ.Η. κε εηδηθφηεηα ην πνδφζθαηξν,  ιακβάλνπλ απφ ηελ Δ.Π.Ο εηδηθή αλαγλψξηζε 

ηζνηηκίαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο κε δίπισκα UEFAC (National) θαη απνθηνχλ ηα αληίζηνηρα 



επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Ζ ρνξήγεζε ζηνπο απφθνηηνπο ησλ .Δ.Φ.Α.Α θαη Σ.Δ.Φ.Α.Α κε 

εηδηθφηεηα ην πνδφζθαηξν ηνπ δηπιψκαηνο UEFA Β ήUEFAC (National) αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, γίλεηαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, βάζεη ζρεηηθήο ιίζηαο πνπ απνζηέιιεη ε δηνίθεζε 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Δ.Π.Ο ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο 

εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ θάζε αθαδεκατθήο ρξνληάο.  

5. Όζνη απνθνίηεζαλ απφ .Δ.Φ.Α.Α θαη Σ.Δ.Φ.Α.Α εκεδαπψλ Α.Δ.Η κε εηδηθφηεηα ην πνδφζθαηξν 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ιακβάλνπλ απφ ηελ Δ.Π.Ο εηδηθή αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο 

ηνπ πηπρίνπ ηνπο κε δίπισκα UEFA Β, χζηεξα απφ επηηπρή παξαθνινχζεζε εηδηθψλ ζρνιψλ 

επηκφξθσζεο γηα απνθνίηνπο .Δ.Φ.Α.Α. θαη Σ.Δ.Φ.Α.Α πνπ ηδξχνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο κέζα ζε έλα 

έηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.  

Άξζξν 33 

Πεξηνδηθέο ρνιέο Πξνπνλεηώλ Γ.Γ.Α  

1. Οη πεξηνδηθέο ρνιέο Πξνπνλεηψλ πνπ ηδξχνληαη απφ ηε Γ.Γ.Α, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 136 ηνπ λ. 2725/1999 (ρνιέο Πξνπνλεηψλ Γ.Γ.Α), εμαθνινπζνχλ λα ηδξχνληαη θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηελ θαηάξηηζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ηελ πηζηνπνίεζε απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Η.Δ.Κ ηνπ λ. 

4186/2013 εηδηθφηεηαο πξνπνλεηή γηα ην αληίζηνηρν άζιεκα θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ 

έηνπο θαηάξηηζεο 2019 - 2020, νπφηε θαη θαηαξγνχληαη. Καη’ εμαίξεζε, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο δελ επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ρνιήο Πξνπνλεηψλ Γ.Γ.Α γηα ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ηεο παξ. 1. 

3. Οη ρνιέο Πξνπνλεηψλ Γ.Γ.Α δηαθξίλνληαη ζε ρνιέο Πξνπνλεηψλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ επηπέδνπ θαη 

ρνξεγνχλ δηπιψκαηα αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. 

4. α. Γηα ηελ εηζαγσγή ζε ρνιή Πξνπνλεηψλ Γ.Γ.Α Α΄ επηπέδνπ απαηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα 

έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ σο πξνπνλεηήο Β΄ επηπέδνπ ηνπ ίδηνπ 

αζιήκαηνο.  

β. Γηα ηελ εηζαγσγή ζε ρνιή Πξνπνλεηψλ Γ.Γ.Α  Β΄ επηπέδνπ απαηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ σο πξνπνλεηήο Γ΄ επηπέδνπ ηνπ ίδηνπ 

αζιήκαηνο. 

γ. Γηα ηελ εηζαγσγή ζε ρνιή Πξνπνλεηψλ Γ.Γ.Α  Γ΄ επηπέδνπ απαηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα 

θαηέρεη ηίηιν νινθιήξσζεο ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα απνδεηθλχεη 

ελεξγή αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ίδην άζιεκα γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε. 

5. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 6 θαη 7, ε ειάρηζηε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 



πξέπεη λα πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο : (α) λα έιαβε ρψξα ζε ζπλερφκελα ή 

δηαθεθνκκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηε ρνιή Πξνπνλεηψλ Γ.Γ.Α, (β) λα απνδεηθλχεηαη απφ ηα επίζεκα θχιια 

ησλ αγψλσλ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηείρε ν ελδηαθεξφκελνο αζιεηήο θαη (γ) ν ελδηαθεξφκελνο λα 

αγσληδφηαλ σο αζιεηήο εξαζηηερληθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ έρεη ιάβεη εηδηθή αζιεηηθή 

αλαγλψξηζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999 ή Σκήκαηνο Ακεηβνκέλσλ Αζιεηψλ (Σ.Α.Α) ή 

αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Α.Δ).  

6. Αλ ηα θχιια αγψλα έρνπλ νιηθά ή κεξηθά θαηαζηξαθεί ή ραζεί, ε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 απνδεηθλχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αζιεηή, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) φηη έρεη ζπκπιεξψζεη πεληαεηή αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εηψλ, ζπλνδεπφκελε ππνρξεσηηθά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (δ.ζ) ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, πνπ επέρεη ζέζε 

βεβαίσζεο, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη : (α) ε πεληαεηήο αγσληζηηθή δξάζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

αζιεηή εληφο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαη (β) ε θαηαζηξνθή ή απψιεηα ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ 

θχιισλ αγψλα, κε αλαθνξά ζηνλ αθξηβή ρξφλν θαη ζηα αίηηα ηεο θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο. 

7. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξ. 5, αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν ζηεξνχκελν εηδηθήο 

αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαγλσξίδεηαη θαη ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 

ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : (α) αλ ην ζσκαηείν έιαβε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε πξηλ απφ ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηνπ παξφληνο ή (β) αλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε πξηλ απφ ηε ζέζε 

ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο, κε ηε ζπλαίλεζε ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. Ζ ζπλδξνκή ηεο 

πξνυπνζέζεσο απηήο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε βεβαίσζε ηεο ίδηαο ηεο νκνζπνλδίαο, 

ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ δ.ζ. απηήο. 

Άξζξν 34 

Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή 

1. Ζ παλειιήληα επαγγεικαηηθή νκνζπνλδία ή ζχλδεζκνο ή έλσζε πξνπνλεηψλ θάζε αζιήκαηνο 

εθδίδεη ην δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή, ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηελ νηθεία εζληθή αζιεηηθή 

νκνζπνλδία θαη ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνπνλεηή, ε 

εηδηθφηεηά ηνπ, ην πξνπνλεηηθφ ηνπ επίπεδν, ν αξηζκφο εγγξαθήο ηνπ ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ. 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξ. 1, ηα δειηία πηζηνπνίεζεο ησλ πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ 

εθδίδνληαη θαη αλαλεψλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Καλνληζκφ 

Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. 



3. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε ή θαη ζεψξεζε δειηίνπ πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή γηα πξφζσπα πνπ δελ 

είλαη εγγεγξακκέλα ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29.    

Άξζξν 35 

Τπνρξέσζε απαζρόιεζεο πξνπνλεηή 

1. Σα εξαζηηερληθά αζιεηηθά ζσκαηεία, ηα Σ.Α.Α, νη Α.Α.Δ , νη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη  ελψζεηο 

ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ, κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έλαλ 

(1) ηνπιάρηζηνλ πξνπνλεηή αλάινγνπ επηπέδνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 31 θαη 32, ν νπνίνο είλαη ν 

κφλνο πνπ έρεη δηθαίσκα λα ππνγξάθεη ηα θχιια αγψλσλ.  Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηζρχεη 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ άζιεκα, νιπκπηαθφ ή κε θαη γηα φια ηα 

ηκήκαηα, φισλ ησλ ειηθηαθψλ θαη αγσληζηηθψλ θαηεγνξηψλ. 

2. Δπί πνηλή αθπξφηεηαο, ε ζχκβαζε ηεο παξ. 1 θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο, ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. θαη έλα αληίηππν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ. ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Γ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή ηεο. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ή αλάιεςε θαη άζθεζε θαζεθφλησλ πξνπνλεηή ζε θπζηθφ πξφζσπν 

πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλν ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29, αθφκε θη αλ ην 

πξφζσπν απηφ θαηέρεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ άξζξσλ 30 θαη 32.  

Άξζξν 36 

Καλνληζκόο Πξνπνλεηώλ  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο παλειιήληαο επαγγεικαηηθήο 

νκνζπνλδίαο ή ζπλδέζκνπ ή έλσζεο πξνπνλεηψλ, θαηαξηίδεηαη Καλνληζκφο Πξνπνλεηψλ κε ηνλ 

νπνίν εμεηδηθεχνληαη ή ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

θαη θαζήθνληα ησλ πξνπνλεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

απηψλ κε ηελ νκνζπνλδία, ηα ζσκαηεία, ηα Σ.Α.Α θαη ηηο Α.Α.Δ πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ηα φξγαλα 

θαη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ κεηαμχ ηνπο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ, ηελ έθδνζε, αλαλέσζε θαη 

ζεψξεζε δειηίνπ ηαπηφηεηαο πξνπνλεηή, ηε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνπνλεηηθήο, ηηο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ Καλνληζκνχ, ηα αξκφδηα 

φξγαλα, ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο, θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

2.  Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξ. 1, ν Καλνληζκφο Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ εγθξίλεηαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν ηεο Δ.Π.Ο, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο 

UEFA πνπ ξπζκίδνπλ δεηήκαηα πξνπνλεηψλ θαη, κε επηκέιεηα ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Π.Ο, θνηλνπνηείηαη ζηε 

Γ.Γ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπ.  



3. Οη Καλνληζκνί Πξνπνλεηψλ είλαη δεζκεπηηθνί ηφζν γηα ηνπο πξνπνλεηέο φζν θαη γηα ηελ 

νκνζπνλδία, ηα ζσκαηεία, ηα Σ.Α.Α θαη ηηο Α.Α.Δ πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

Άξζξν 37 

Δπηβξάβεπζε πξνπνλεηώλ δηαθξηζέλησλ αζιεηώλ 

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε νπνία 

εθδίδεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο, παξέρεηαη ζηνλ πξνπνλεηή αζιεηή ή νκάδαο 

αζιεηψλ πνπ πέηπρε κία απφ ηηο εμαηξεηηθέο αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 

2725/1999, νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ίζε κε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβξάβεπζεο πνπ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2725/1999, γηα ην 

δηαθξηζέληα αζιεηή ή γηα θάζε αζιεηή ηεο νκάδαο πνπ πέηπρε ηε δηάθξηζε. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζέκα 

ζρεηηθφ κε ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο.  

2. Αλ α) ν ίδηνο αζιεηήο ζεκεηψζεη πεξηζζφηεξεο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 

2725/1999ή β) πεξηζζφηεξνη αζιεηέο ή νκάδεο ηνπ ίδηνπ πξνπνλεηή ζεκεηψζνπλ δηάθξηζε ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 34ηνπ λ. 2725/1999, ην ρνξεγνχκελν ζηνλ πξνπνλεηή πνζνζηφ ηεο παξ. 1 

ππνινγίδεηαη επί ηεο πςειφηεξεο δηάθξηζεο θαη πξνζαπμάλεηαη γηα θαζεκία απφ ηηο ππφινηπεο 

δηαθξίζεηο, θαηά πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1. 

3. Αλ ν αζιεηήο ή ε νκάδα πνπ πέηπρε ηε δηάθξηζε είρε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξνπνλεηέο, ε 

επηβξάβεπζε ησλ παξ. 1 θαη 2 επηκεξίδεηαη ηζνκεξψο κεηαμχ φισλ ησλ πξνπνλεηψλ, εθηφο αλ άιισο 

νξίδεηαη ξεηά ζηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ νκάδσλ ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. 

4. Αλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο εμαηξεηηθήο δηάθξηζεο απαζρνιήζεθε θαη ρνξνγξάθνο ή άιινο 

επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ 

αγσλίζκαηνο, ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηκεξίδεηαη ηζνκεξψο κεηαμχ ηνπ 

πξνπνλεηή θαη ηνπ ρνξνγξάθνπ ή άιινπ επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ξεηά 

ζηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ νκάδσλ ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. 

5. Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ησλ πξνπνλεηψλ δηαθξηζέλησλ κεηακνζρεπκέλσλ ή 

αηκνθαζαηξφκελσλ αζιεηψλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ε ππ’ αξηζ. 8905/26-02-2004 

απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Β΄ 437), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 19774/13-

05-2008 φκνηα απφθαζε (Β΄ 917). Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ησλ πξνπνλεηψλ δηαθξηζέλησλ 

θσθψλ αζιεηψλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ε ππ’ αξηζ. 3099/27-01-2004 απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Β΄179). 

Κεθάιαην Γ΄  



Δθπαηδεπηήο 

Άξζξν 38 

Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα εθπαηδεπηώλ 

1. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελν. 

2. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο κπνξεί λα αζθήζεη, χζηεξα απφ 

αλαγγειία ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 θαη εγγξαθή ζην ππν-κεηξψν εθπαηδεπηψλ ηνπ άξζξνπ 29, 

φπνηνο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα θάησζη επαγγεικαηηθά πξνζφληα : 

(α) πηπρίν .Δ.Φ.Α.Α. ή Σ.Δ.Φ.Α.Α. εκεδαπνχ Α.Δ.Η. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, εθφζνλ ν 

ελδηαθεξφκελνο έρεη δηδαρζεί κάζεκα πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο  εηδηθφηεηαο ζηελ 

νπνία επηζπκεί λα πηζηνπνηεζεί, 

(β) πηπρίν ή δίπισκα ηξηηνβάζκηαο αλψηαηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, νπνηαζδήπνηε 

εηδηθφηεηαο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. σο ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν κε ηα ππφ ζηνηρ. α΄ 

πηπρία .Δ.Φ.Α.Α ή Σ.Δ.Φ.Α.Α ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3328/2005 ή άιιν ηίηιν 

ηξηηνβάζκηαο αλψηαηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 38/2010 

ζπλνδεπφκελν απφ απφθαζε επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηνπ  .Α.Δ.Π., 

(γ) δίπισκα επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εθπαηδεπηή, δεκφζηνπ ή 

λφκηκα ιεηηνπξγνχληνο ηδησηηθνχ Η.Δ.Κ πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ πηζηνπνίεζε απφ ηνλ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή δίπισκα Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Δ.Δ) Α.Δ.Η ηνπ άξζξνπ 48Α ηνπ 

λ. 4485/2017 ή άιινπ αλψηεξνπ ηδξχκαηνο κεηαδεπηεξνβάζκηαο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πξνζφληα ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ 5 ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ θαη αληίζηνηρν Δζληθφ 

Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π, 

(δ) δίπισκα ή πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηνπ ή πηζηνπνηεκέλνπ ηδησηηθνχ θνξέα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο, γηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα εθπαηδεπηή, πνπ αληηζηνηρεί ζε πξνζφληα 

επηπέδνπ 4 ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ θαη αληίζηνηρν Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π, 

(ε) απφθαζε ηνπ .Α.Δ.Π ή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πεξί αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ εθπαηδεπηή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

π.δ. 38/2010 ή 

(ζη) βεβαίσζε ή δίπισκα ή πηζηνπνίεζε ή άιιν ηίηιν εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηή ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηαο πνπ απνθηήζεθε ζε ηξίηε  ρψξα θαη δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3328/2005 

νχηε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 38/2010, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ απφθαζε αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηεο επηηξνπήο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνπνλεηψλ – 

εθπαηδεπηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44. 



Άξζξν 39 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα εθπαηδεπηώλ 

 Οη εθπαηδεπηέο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο 

απηναπαζρνινχκελνη ή σο κηζζσηνί ζε νπνηαδήπνηε ηδησηηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη εθγχκλαζεο, πξαθηηθήο γηφγθα, εθκάζεζεο ηερληθψλ απηνάκπλαο θαη 

απηνπξνζηαζίαο θαη αζιεηηθήο αλαςπρήο, αλαιακβάλνληαο θαζήθνληα θαη έξγα αληίζηνηρα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ηίηινπ. 

Άξζξν 40 

Τπνρξέσζε απαζρόιεζεο εθπαηδεπηή 

1. Γελ επηηξέπεηαη ε δηνξγάλσζε ή δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη 

εθγχκλαζεο, άζιεζεο γηα φινπο, καδηθνχ, ζρνιηθνχ, εξγαζηαθνχ αζιεηηζκνχ, πξαθηηθήο γηφγθα, 

απηνάκπλαο θαη απηνπξνζηαζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο αζιεηηθήο αλαςπρήο  ρσξίο ηελ παξνπζία 

πξνπνλεηή ηνπ αληίζηνηρνπ αζιήκαηνο ή εθπαηδεπηή ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε  ή ε αλάιεςε θαη άζθεζε θαζεθφλησλ εθπαηδεπηή απφ θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλν ζην ππν-κεηξψν εθπαηδεπηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29, 

αθφκε θη αλ ην πξφζσπν απηφ θαηέρεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 38. 

Κεθάιαην Γ΄  

Άζθεζε επαγγέικαηνο πξνπνλεηή θαη εθπαηδεπηή 

Άξζξν 41 

Αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή 

 1. Κάζε Έιιελαο ππήθννο ή ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ππήθννο 

ηξίηεο ρψξαο κε λφκηκε άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο θαηέρεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ άξζξσλ 30, 32 ή 

θαη 38, κπνξεί λα εγγξαθεί ζην νηθείν ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ή θαη εθπαηδεπηψλ αληίζηνηρα ηνπ 

εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηνπ άξζξνπ 29 θαη λα αζθήζεη ην επάγγεικα 

ηνπ πξνπνλεηή ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο θαη επηπέδνπ ή θαη ηνπ εθπαηδεπηή ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηαο, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αλαγγειίαο έλαξμεο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 

3919/2011 (Α` 32) θαη ην παξφλ. 

2. Ζ αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηεο παξ. 1 θαηαηίζεηαη ζηε Γ.Γ.Α. ή ζε Κέληξν 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π) πνπ ιεηηνπξγεί σο Δληαίν Κέληξν Δμππεξέηεζεο (Δ.Κ.Δ) ή κέζσ 



ηνπ ειεθηξνληθνχ Δ.Κ.Δ (EUGO−ΔΡΜΖ), εθφζνλ ππνζηεξίδεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, θαη 

ζπλνδεχεηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ απφ : 

(α) ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 30, 32 θαη  38 πνπ πηζηνπνηνχλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ  

πξέπεη λα θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο. Σίηινη εθπαίδεπζεο θαη ινηπά έγγξαθα ζπληεηαγκέλα ζε 

γιψζζα αιινδαπήο ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, πηζηνπνηεκέλε γηα ηελ 

αθξίβεηά ηεο απφ αξκφδηα αξρή, 

(β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, φηη δε 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ή αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 42, 

(γ) πηζηνπνηεηηθά πγείαο παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ, θαξδηνιφγνπ θαη ςπρηάηξνπ.  Οη παξαπάλσ 

πηζηνπνηήζεηο πγείαο  ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Ο ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη 

ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπο λα πξνζθνκίζεη λέα πηζηνπνηεηηθά πγείαο, 

(δ) απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ηεο παξ. 7 

3. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο ηεο, ε αλαγγειία ιακβάλεη κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ θαη, αλ 

ην αηηεζεί ν ελδηαθεξφκελνο, ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο. 

4. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαγγειίαο, ε αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηεο Γ.Γ.Α πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

5. Αλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο παξ. 4 δηαπηζησζεί φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ πιεξνί ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα ην νπνίν πξνέβε ζε αλαγγειία ή αλ απφ ηα 

πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ, κε απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ απαγνξεχεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο νξηζηηθά ή πξνζσξηλά, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. Ζ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ πεξί απαγφξεπζεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπαηδεπηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζηελ νηθεία 

εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη ζηελ νηθεία επαγγεικαηηθή νκνζπνλδία ή ζχλδεζκν ή έλσζε 

πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ αληίζηνηρα, εθφζνλ πθίζηαληαη. 

6. Αλ δελ εθδνζεί απφθαζε απαγφξεπζεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5, κεηά ηελ 

πάξνδν ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 4, ν ελδηαθεξφκελνο εγγξάθεηαη, κε επηκέιεηα ηεο Γ.Γ.Α., 

ζην νηθείν ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ή θαη εθπαηδεπηψλ ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ 

άζιεζεο θαη άζθεζεο ηνπ άξζξνπ 29 θαη αζθεί ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπαηδεπηή γηα 

ην νπνίν αλαγγέιζεθε ειεχζεξα. 

7. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο δαπάλεο πνπ πξνθαιείηαη ζηε Γ.Γ.Α απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

ησλ πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ 

άζιεζεο θαη άζθεζεο ηνπ άξζξνπ 29, θάζε πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα πηζηνπνηεζεί απφ ηε Γ.Γ.Α θαη 



λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή θαηαβάιεη αληαπνδνηηθφ ηέινο πνζνχ εθαηφ 

πελήληα (150) επξψ. Σν αληαπνδνηηθφ απηφ ηέινο θαηαβάιιεηαη άπαμ αλά αλαγγειία θαη αθνξά φια 

ηα επαγγέικαηα ή θαη ηα αζιήκαηα -εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα αλαγγειία. Σν 

αληαπνδνηηθφ ηέινο δελ επηζηξέθεηαη ζε θακία πεξίπησζε.  

8. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη ην πεξηερφκελν ηεο αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθά έληππα – ππνδείγκαηα 

αλαγγειίαο θαη απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο απηήο, λα ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο θαη ηξφπνο θαηαβνιήο θαη 

είζπξαμεο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ηεο παξ. 7 θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

Άξζξν 42 

Κσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα 

1. Γελ επηηξέπεηαη λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπαηδεπηή: 

(α) Όπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

(β) Όπνηνο ηειεί ππφ ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, πιήξε ή κεξηθή, γηα φζν 

ρξφλν ηειεί ππφ ην θαζεζηψο απηφ, 

(γ) Αιινδαπφο ππήθννο ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη δηαηαρζεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε απέιαζε απφ ηε ρψξα ή ε επηζηξνθή ηνπ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή 

δηέιεπζεο ή ζε Σξίηε ρψξα επηινγήο ηνπ, θαζψο θαη αιινδαπφο ππήθννο πνπ έρεη εγγξαθεί, γηα ηνλ 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν Αλεπηζχκεησλ Αιινδαπψλ (Δ.Κ.ΑΝ.Α) γηα φζν 

ρξφλν παξακέλεη εγγεγξακκέλνο, 

(δ) Όπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ή έρεη παξαπεκθζεί, κε ακεηάθιεην βνχιεπκα ή θιεηήξην ζέζπηζκα, 

λα δηθαζηεί σο ππαίηηνο γηα θαθνχξγεκα ή, ζε νπνηαδήπνηε πνηλή, γηα παξάβαζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, γηα  έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γελεηήζηαο δσήο, γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ 

νπζηψλ θαη κεζφδσλ θαη παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί ληφπηλγθ, γηα παξάλνκν 

ζηνηρεκαηηζκφ, γηα δσξνδνθία – δσξνιεςία γηα αιινίσζε απνηειέζκαηνο αγψλα θαη γηα 

νπνηνδήπνηε αδίθεκα αζιεηηθήο βίαο. Σν θψιπκα ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο αίξεηαη κε ηελ έθδνζε 

ακεηάθιεηεο αζσσηηθήο απφθαζεο ή απφθαζεο κε ηελ νπνία παχεη νξηζηηθά ε αζθεζείζα πνηληθή 

δίσμε. ε πεξίπησζε παχζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο πθ’ φξνπο, κε λφκν, ην θψιπκα αίξεηαη ππφ ηνπο 

ίδηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο έπαπζε ε πνηληθή δίσμε.  

(ε) φπνηνο έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ε απφθαζε απηή, ή λσξίηεξα, αλ ηνπ ρνξεγεζεί απνθαηάζηαζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ΠΚ. 



2. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πξνπνλεηή Α΄ θαη Β΄ επηπέδνπ ελφο αζιήκαηνο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ αζιεηή ηνπ ίδηνπ αζιήκαηνο. Αζιεηήο κε ελεξγή αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεηαη λα 

αζθεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή Γ΄ επηπέδνπ ηνπ 

ίδηνπ αζιήκαηνο θαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα αλαπηπμηαθά ηκήκαηα ή ηκήκαηα ππνδνκήο 

ηνπ ζσκαηείνπ γηα ην νπνίν αγσλίδεηαη ή ζηελ αθαδεκία Α.Α.Δ γηα ηελ νπνία αγσλίδεηαη, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε. 

3. Πξνπνλεηήο πνπ απαζρνιείηαη ζε ζσκαηείν, Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ απαγνξεχεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο 

ζε άιιν ζσκαηείν Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ πνπ θαιιηεξγεί ην ίδην άζιεκα, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη 

ζε ηζρχ ε ζχκβαζή ηνπ. Ζ απαγφξεπζε απηή ηζρχεη αθφκε θη αλ ε παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη 

ραξηζηηθά.  

Άξζξν 43 

Απαγόξεπζε άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή 

1. Αλ αλαθχςεη θψιπκα ή αζπκβίβαζην ηνπ άξζξνπ 42, κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ απαγνξεχεηαη ε 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπαηδεπηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κέρξη ηελ 

άξζε ηνπ θσιχκαηνο ή ηνπ αζπκβίβαζηνπ.  

2. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ απαγνξεχεηαη νξηζηηθά ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ν ελδηαθεξφκελνο δηαγξάθεηαη απφ ην εζληθφ 

κεηξψν επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηνπ άξζξνπ 29, αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41 (α) ν ελδηαθεξφκελνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ή (β) δηαπηζησζεί πιάλε ηεο Γ.Γ.Α. ζρεηηθά κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή θαηά ηνλ αξρηθφ 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, αλεμαξηήησο ηεο 

ππαηηηφηεηαο ή κε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνπνλεηή.   

3. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε ηεο νηθείαο εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηνπ νηθείνπ εζληθνχ ζπλδέζκνπ ή 

νκνζπνλδίαο ή έλσζεο πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ, κπνξεί λα απαγνξεχεηαη νξηζηηθά ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή ζηελ πεξίπησζε ζνβαξήο ή θαη’ επαλάιεςε παξάβαζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή θαη, ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ. Με ηελ 

ίδηα απφθαζε ν ελδηαθεξφκελνο δηαγξάθεηαη απφ ην εζληθφ κεηξψν επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη 

άζθεζεο ηνπ άξζξνπ 29. 

4. Κάζε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ πεξί νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ εθπαηδεπηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, 



ζηελ νηθεία εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη ζηελ νηθεία επαγγεικαηηθή νκνζπνλδία ή ζχλδεζκν ή 

έλσζε πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ αληίζηνηρα, εθφζνλ πθίζηαληαη. 

Κεθάιαην Δ΄  

Δπηηξνπή αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ πξνπνλεηώλ – εθπαηδεπηώλ  

Άξζξν 44 

ύζηαζε – αξκνδηόηεηεο  

1. πληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηε Γ.Γ.Α ζπιινγηθφ φξγαλν κε ηελ νλνκαζία «Δπηηξνπή αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνπνλεηψλ – εθπαηδεπηψλ» (Δπηηξνπή).  

2. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο βεβαηψζεσλ, 

δηπισκάησλ, πηζηνπνηήζεσλ ή άιισλ ηίηισλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

πξνπνλεηή ηνπ άξζξνπ 30 ή εθπαηδεπηή ηνπ άξζξνπ 38, πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή θαη 

δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3328/2005 ή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 38/2010.  

3. Κξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ησλ ειεγρφκελσλ ηίηισλ ηεο παξ. 

2 είλαη ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηα δηδαζθφκελα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά καζήκαηα, ε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, νη δηαδηθαζία θαη νη φξνη αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

4. Ζ αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ησλ ηίηισλ ηεο παξ. 2 παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα απνθηήζεη πξφζβαζε θαη λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή αληίζηνηρνπ 

επηπέδνπ ή ηνπ εθπαηδεπηή ίδηαο εηδηθφηεηαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο κε ηνπο 

θαηφρνπο ζπγθξίζηκσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο. 

Άξζξν  45 

πγθξόηεζε – ζεηεία - ιεηηνπξγία 

1. Ζ Δπηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε, κε 

ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο κε αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα, σο εμήο: 

(α) έλαλ (1) Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ) δηνξηζκέλν ζην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο Πξφεδξν, 

(β) ηξία (3) κέιε Γ.Δ.Π παλεπηζηεκηαθνχ Σ.Δ.Φ.Α.Α. ή .Δ.Φ.Α.Α ηεο εκεδαπήο, 

(δ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π θαη 

(ε) δχν (2) ππαιιήινπο ηεο Γ.Γ.Α., θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε 

γλσζηαθφ αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηελ αζιεηηθή επηζηήκε. 

2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο.  

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 



κπνξεί λα αλαθαιείηαη ν δηνξηζκφο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο γηα ζπνπδαίν ιφγν. ε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο ηνπ Δπηηξνπήο, ην λέν κέινο δηαλχεη ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο 

ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαηαζηάζεθε.  

4. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 

2690/1999, Α΄ 45). ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ θαηαξηίδεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνλ νπνίν 

θαζνξίδνληαη νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ 

αηηήζεσλ γηα αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ν 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44, ν ρξφλνο θαη ηξφπνο θαηαβνιήο 

θαη είζπξαμεο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ηνπ άξζξνπ 46, θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  

 

Άξζξν 46 

Αληαπνδνηηθό ηέινο 

1. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο δαπάλεο πνπ πξνθαιείηαη ζε βάξνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ απφ ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο ηίηισλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 44, νη αηηνχληεο ηελ αλαγλψξηζε θαηαβάιινπλ αληαπνδνηηθφ ηέινο πνζνχ εθαηφλ είθνζη 

(120) επξψ.  

2. Σν αληαπνδνηηθφ ηέινο ηεο παξ. 1 θαηαβάιιεηαη άπαμ, αλά πηζηνπνηνχκελν ηίηιν εθπαίδεπζεο 

θαη δελ επηζηξέθεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζνξίδεηαη ν 

ρξφλνο θαη ηξφπνο θαηαβνιήο θαη είζπξαμεο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ηεο παξ. 1 θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. 

Κεθάιαην Σ΄ 

Πνηληθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 47 

Φεπδήο βεβαίσζε αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο 

1. Σα κέιε δ.ζ. αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο πνπ ιακβάλνπλ απφθαζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33, κε ηελ 

νπνία βεβαηψλνπλ ςεπδψο πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, ηηκσξνχληαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) κέρξη δέθα 

ρηιηάδεο (10.000) επξψ. 



2. Αλ ε πξάμε ηεο παξ. 1 ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έλα (1) έηνο 

θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ ρίιηα (1.000) κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 

3. Με ηελ πνηλή ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη φπνηνο ελ  γλψζεη  ηνπ ρξεζηκνπνηεί απφθαζε ηνπ δ.ζ. 

αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33, ζηελ νπνία βεβαηψλνληαη ςεπδψο πεξηζηαηηθά 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο. 

Άξζξν 48 

Παξάλνκε άζθεζε επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή 

1. Όπνηνο αζθεί ή αλαιακβάλεη λα αζθήζεη, άηππα ή κε ζχκβαζε, θαζήθνληα πξνπνλεηή 

νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ή εθπαηδεπηή νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, ρσξίο λα θαηέρεη ηα  αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί ζην αληίζηνηρν ππν-κεηξψν 

πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ ηεο Γ.Γ.Α. ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο 

θαη ρξεκαηηθή πνηλή πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. 

2. Αλ ε πξάμε ηεο παξ. 1 ηειείηαη θαη’ επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. 

3. Όπνηνο αζθεί ή αλαιακβάλεη λα αζθήζεη, άηππα ή κε ζχκβαζε, θαζήθνληα πξνπνλεηή ή 

εθπαηδεπηή γηα ηα νπνία θαηέρεη ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ρσξίο λα έρεη 

πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί ζην αληίζηνηρν ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ ηεο Γ.Γ.Α. 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έμη (6) κήλεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ (1.000) επξψ. 

4. Όπνηνο αλαζέηεη, άηππα ή κε ζχκβαζε, ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηή ζε 

πξφζσπν πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλν ζην αληίζηνηρν ππν-κεηξψν ηνπ εζληθνχ  κεηξψνπ 

επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ή είλαη εγγεγξακκέλν γηα θαηψηεξν επίπεδν ή δηαθνξεηηθή 

εηδηθφηεηα απφ εθείλε πνπ απαηηείηαη γηα  ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαζέηεη ηηκσξείηαη 

κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. 

Αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, νη παξαπάλσ πνηλέο επηβάιινληαη ζηνλ θαηά ην λφκν ή ην 

θαηαζηαηηθφ εθπξφζσπφ ηνπ. 

5. Αλ ε πξάμε ηεο παξ. 4 ηειείηαη θαη’ επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. 

Κεθάιαην Ε΄ 

Σειηθέο δηαηάμεηο Μέξνπο Β΄ 

Άξζξν 49 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 32, νη  άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή πνπ 



ρνξεγήζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50, δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο, αθφκε θη αλ ρνξεγήζεθαλ γηα πξνπνλεηηθφ επίπεδν 

πςειφηεξν απφ εθείλν ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ζχκθσλα κε  ηνλ παξφληα. 

2. Όζνη αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη πιεξνχλ ηα επαγγεικαηηθά  πξνζφληα ηνπ παξφληνο, ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζε 

αλαγγειία άζθεζεο επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 θαη εγγξαθή ζην αληίζηνηρν ππν-

κεηξψν ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηνπ άξζξνπ 29,κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Μεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο ηξίκελεο απηήο πξνζεζκίαο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή 

ή εθπαηδεπηή. Δμαηξνχληαη νη πξνπνλεηέο, νη νπνίνη α) έρνπλ ιάβεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

απφ ηε Γ.Γ.Α. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη β) είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

κεηξψν πξνπνλεηψλ πνπ ηεξείηαη αλά θιάδν άζιεζεο ζηε Γ.Γ.Α, ην νπνίν θαηαξγείηαη κε ηελ παξ. 

8 ηνπ άξζξνπ 29. 

3.Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45, ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 44 αζθεί ε επηηξνπή ηζνηηκηψλ ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 135 

ηνπ λ. 2725/1999 πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.  

4. Καλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ην θαηαξγνχκελν άξζξν 31 ηνπ λ. 2725/1999 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ λεφηεξσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη 

θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 50 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

1. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη :(α) ην άξζξν 31 ηνπ λ. 2725/1999,(β) ε παξ. 

23 ηνπ άξζξνπ 135 λ. 2725/1999, (γ) ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 2725/1999, (δ) ην άξζξν 13 ηνπ 

λ. 4479/2017 (Α΄ 94)θαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ θαη θάζε θαλνληζηηθή δηάηαμε 

πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο ή ξπζκίδεη ηα ίδηα ζέκαηα κε ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ. 

Οπνηαδήπνηε παξαπνκπή ζην θαηαξγνχκελν άξζξν 31 ηνπ λ. 2725/1999 ζεσξείηαη σο παξαπνκπή 

ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

2. Με ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 θαηαξγείηαη ε παξ. 22 

ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ λ. 2725/1999 θαη ε πξνβιεπφκελε ζε απηήλ επηηξνπή ηζνηηκηψλ.  

Άξζξν 51 



Έλαξμε ηζρύνο 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο αξρίδεη ηξεηο (3) κήλεο κεηά απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Μέξνο Γ΄  

Ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ 

Κεθάιαην Α΄ 

Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Άξζξν 52 

Πεδίν εθαξκνγήο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα 

ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ηηο ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πνπ ηδξχνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο δελ εθαξκφδνληαη : 

(α) ζηα γπκλαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4276/2014 (Α΄155), εθφζνλ παξέρνπλ ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 

πξφζσπα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην θαηάιπκα κία ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε, 

(β) ζηηο ζρνιέο εθκάζεζεο - αθαδεκίεο ησλ εξαζηηερληθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7λ. 2725/1999, νη εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ αδεηνδνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 56Α θαη επφκελα ηνπ, 

(γ) ζηα θέληξα γηφγθα (yoga), εθφζνλ παξέρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεξεζίεο εθκάζεζεο θαη 

πξαθηηθήο γηφγθα θαη 

(δ) ζηηο επηρεηξήζεηο αζιεηηθήο αλαςπρήο πνπ δηαηεξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

εθφζνλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο δε δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο ή αγψλεο ζσκαηείσλ, Σκεκάησλ 

Ακεηβνκέλσλ Αζιεηψλ (Σ.Α.Α) ή Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Α.Δ) θαη δελ παξέρνληαη 

ππεξεζίεο εθκάζεζεο αζιήκαηνο. 

Άξζξν 53 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 

(α) Ηδησηηθφ γπκλαζηήξην : θάζε θιεηζηή ή αλνηθηή εγθαηάζηαζε, εηδηθά δηακνξθσκέλε θαη κε ηελ 

θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ, κε θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζσκαηηθήο εθγχκλαζεο θαη άζιεζεο έλαληη ακνηβήο. ηελ έλλνηα ηεο ζσκαηηθήο εθγχκλαζεο θαη 

άζιεζεο πεξηιακβάλεηαη θάζε κέζνδνο, πξαθηηθή, ηερληθή θαη πξφγξακκα αηνκηθήο ή νκαδηθήο 



ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη γεληθήο ή εηδηθήο πξνπνλεηηθήο, πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο πγείαο ησλ εθγπκλαδφκελσλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο επίδνζεο θαη απφδνζήο ηνπο ζε θάπνην άζιεκα, φπσο ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα 

ειεχζεξεο γπκλαζηηθήο, ιεηηνπξγηθήο πξνπφλεζεο κε βάξε, ηκάληεο, κπάιεο θαη άιια φξγαλα, 

πηιάηεο (pilates),γπκλαζηηθή κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ δχλακεο, πδξαπιηθήο αληίζηαζεο ή 

ειεθηξηθήο κπτθήο δηέγεξζεο, πδξνγπκλαζηηθή, εηδηθά πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο εθγχκλαζεο θαη 

ςπραγσγίαο γηα παηδηά θαη ειηθησκέλνπο, πξνγξάκκαηα εηδηθήο θπζηθήο αγσγήο γηα άηνκα κε 

αλαπεξία, πξνγξάκκαηα ρνξεπηηθήο γπκλαζηηθήο. 

(β) Ηδησηηθή ζρνιή εθκάζεζεο αζιήκαηνο: θάζε θιεηζηή ή αλνηθηή εγθαηάζηαζε, εηδηθά 

δηακνξθσκέλε θαη κε ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ, κε θχξην ζθνπφ ηελ 

εθκάζεζε, έλαληη ακνηβήο, ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αζιεκάησλ, αλαγλσξηζκέλσλ ή κε απφ ηε Γηεζλή 

Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (Γ.Ο.Δ).  

Κεθάιαην Β΄  

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθνύ γπκλαζηεξίνπ θαη ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ 

Άξζξν 54 

Φνξέαο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο  

1. Κάζε Έιιελαο ππήθννο, θάζε ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ππήθννο 

ηξίηεο ρψξαο ν νπνίνο θαηέρεη λφκηκε άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα ζε ηζρχ πνπ επηηξέπεη ηελ 

άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη 

ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην ή ζχκθσλα κε δίθαην θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηξίηεο 

ρψξαο θαη έρεη απνθηήζεη λφκηκα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα ηδξχεη θαη λα 

ιεηηνπξγεί ηδησηηθφ γπκλαζηήξην θαη ηδησηηθή ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ, εθφζνλ δελ εκπίπηεη 

ζηα θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα ηεο παξ. 2. 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ νχηε λα είλαη λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, κέινο ηνπ Γ., 

γεληθφο δηεπζπληήο λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ιεηηνπξγεί θαη εθκεηαιιεχεηαη ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή 

ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ: 

(α) Όπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

(β) Όπνηνο ηειεί ππφ ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, πιήξε ή κεξηθή, γηα φζν 

ρξφλν ηειεί ππφ ην θαζεζηψο απηφ, 

(γ) Αιινδαπφο ππήθννο ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη δηαηαρζεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε απέιαζε απφ ηε ρψξα ή ε επηζηξνθή ηνπ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή 

δηέιεπζεο ή ζε ηξίηε ρψξα επηινγήο ηνπο, θαζψο θαη αιινδαπφο ππήθννο πνπ έρεη εγγξαθεί, γηα ηνλ 



νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν Αλεπηζχκεησλ Αιινδαπψλ (Δ.Κ.ΑΝ.Α) γηα φζν 

ρξφλν παξακέλεη εγγεγξακκέλνο, 

(δ) Όπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ή έρεη παξαπεκθζεί, κε ακεηάθιεην βνχιεπκα ή θιεηήξην ζέζπηζκα, 

λα δηθαζηεί σο ππαίηηνο γηα θαθνχξγεκα ή γηα έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ, γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ θαη παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πεξί ληφπηλγθ, γηα δσξνδνθία – δσξνιεςία γηα αιινίσζε απνηειέζκαηνο αγψλα θαη παξάλνκν 

ζηνηρεκαηηζκφ, γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, θαηάξηηζε έλνπιεο νκάδαο, ιαζξεκπνξία, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί φπισλ θαη 

ππξνκαρηθψλ ή γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα αζιεηηθήο βίαο. Σν θψιπκα ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο 

αίξεηαη κε ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο αζσσηηθήο απφθαζεο ή απφθαζεο κε ηελ νπνία παχεη νξηζηηθά 

ε αζθεζείζα πνηληθή δίσμε. ε πεξίπησζε παχζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο πθ’ φξνπο, κε λφκν, ην 

θψιπκα αίξεηαη ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο έπαπζε ε πνηληθή δίσμε.  

(ε) Όπνηνο έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ε απφθαζε απηή, ή λσξίηεξα, αλ ηνπ ρνξεγεζεί απνθαηάζηαζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ΠΚ, 

(ζη) Μφληκνο δεκφζηνο ππάιιεινο ή ππάιιεινο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηνπ 

Γεκνζίνπ, Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.) ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (λ.π.η.δ.) πνπ αλήθεη ή 

επνπηεχεηαη ή επηρνξεγείηαη απφ θνξέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, γηα φζν ρξφλν δηαηεξεί ηελ 

ππαιιειηθή απηή ηδηφηεηα. 

Άξζξν 55 

Γλσζηνπνίεζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

1. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ηδησηηθήο ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ 

ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ. 4442/2016 

(Α΄ 273). Αξκφδηα αξρή νξίδεηαη ε νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο. 

2. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο παξ. 1 ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Άζθεζεο Γξαζηεξηνηήησλ θαη Διέγρσλ (ΟΠ-ΑΓΔ) ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ λ. 4442/2016πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ ηζηφηνπν https://notifybusiness.gov.gr (ζχζηεκα 

NotifyBusiness). 

3.Μέρξη ην ζχζηεκα NotifyBusiness λα ππνζηεξίδεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ε γλσζηνπνίεζε ηεο 

παξ. 1 ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο 



Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π) πνπ ιεηηνπξγεί σο Δληαίν Κέληξν Δμππεξέηεζεο (Δ.Κ.Δ) ή κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ Δ.Κ.Δ (EUGO−ΔΡΜΖ), ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4 έσο 9. 

4. Ζ γλσζηνπνίεζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ηδησηηθήο ζρνιήο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ πεξηιακβάλεη: 

(α) ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ θνξέα άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, 

(β) ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο, 

(γ) ηελ επηθάλεηα ησλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηε δπλακηθφηεηα απηήο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 64, 

(δ) ηελ θχξηα θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηα αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, κε αλαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ 

Κσδηθνχ Αξηζκνχ Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ), 

(ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ή ησλ επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ ηνπ άξζξνπ 

19, 

(ζη) ηνλ θσδηθφ ηνπ παξάβνινπ ηνπ άξζξνπ 56 θαη 

(δ) θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ νξίδεηαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62. 

5. Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, επηδεηθλχεη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή ζην Κ.Δ.Π πνπ 

ιεηηνπξγεί σο Δ.Κ.Δ ή απνζηέιιεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ Δ.Κ.Δ (EUGO−ΔΡΜΖ) θσηναληίγξαθν 

ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηάο ηνπ ή άιινπ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2690/1999 (Α΄ 45) θαη, αλ πξφθεηηαη γηα νκνγελή,  ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο νκνγελνχο ή πξνμεληθήο 

ζεψξεζεο γηα επαλαπαηξηζκφ. Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη αιινδαπφο – πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο 

επηδεηθλχεη ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά θαη θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπ 

επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

6. Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε αξρή πνπ παξαιακβάλεη ηε γλσζηνπνίεζε αλαδεηά 

απηεπάγγειηα απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ιχζεο θαη πεξί κε θήξπμεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε 

πηψρεπζε.  

7. Ζ αξρή πνπ παξαιακβάλεη ηε γλσζηνπνίεζε αλαδεηά απηεπάγγειηα αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ 

α) ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε θαη, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ηνπ δηαρεηξηζηή, ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, ησλκειψλ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή θαη ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαζψο θαη β) ηνπ ή ησλ 

δεισζέλησλ επηζηεκνληθψλ ππεχζπλσλ. 

8. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο δελ ππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά.  

9. Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο 



γλσζηνπνίεζεο. Μέρξη ηελ ππαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζην ζχζηεκαNotifyBusiness, ην απνδεηθηηθφ 

ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, εθφζνλ ην αηηεζεί, απφ 

ηελ αξρή πνπ παξέιαβε ηε γλσζηνπνίεζε θαη ζπλίζηαηαη ζε θσηναληίγξαθν ηεο γλσζηνπνίεζεο, 

ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν κνλαδηθφο αξηζκφο απηήο.  

10. Γελ επηηξέπεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο ηεο 

γλσζηνπνίεζεο, ην γπκλαζηήξην ή ε ζρνιή απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ απφ ηηο εθάζηνηε 

αξκφδηεο αξρέο. Αλ ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν παξαιείςεη ηελ ππνβνιή ηεο 

γλσζηνπνίεζεο, ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηνλ ρξφλν ηεο πξαγκαηηθήο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

11.Απαηηείηαη ε ππνβνιή απηνηεινχο γλσζηνπνίεζεο γηα θάζε μερσξηζηή εγθαηάζηαζε ηδησηηθνχ 

γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο, αθφκε θη αλ πξφθεηηαη γηα παξάξηεκα ή ππνθαηάζηεκα ηεο ίδηαο 

επηρείξεζεο.  

Άξζξν 56 

Παξάβνιν  

1. Γηα ηε γλσζηνπνίεζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ απαηηείηαη θαηαβνιή παξάβνινπ χςνπο ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ. Ζ θαηαβνιή ηνπ 

παξάβνινπ γίλεηαη άπαμ αλά εγθαηάζηαζε θαη ε πιεξσκή απηνχ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί θαηά 

ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο. 

2. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ ηε ζέζπηζε ηνπ παξάβνινπ ηεο παξ. 1 απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, εθ ηνπ νπνίνπ (α) πνζνζηφ 20 % εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ δαπάλεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ 

ΟΠ-ΑΓΔ θαη (β) πνζνζηφ 80 % εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ θαη δηαηίζεηαη γηα ηελ ελίζρπζε θαη δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 

Άξζξν 57 

Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 58 θαη 59, αλ πξφθεηηαη λα επέιζεη κεηαβνιή ζε νπνηνδήπνηε απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη ζε 

πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηεο επηδησθφκελεο κεηαβνιήο. 

2. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο θάζε κεηαβνιήο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 55. 

Άξζξν 58 

Μεηαβνιή έδξαο 



Μεηαβνιή πνπ αθνξά ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ ζπληζηά κεηαβνιή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη απαηηείηαη λέα γλσζηνπνίεζε έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 55. 

Άξζξν 59 

Μεηαβνιή θνξέα άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

1. Δπηηξέπεηαη ειεχζεξα ε κεηαβίβαζε ιεηηνπξγνχζαο επηρείξεζεο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή 

ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ ζε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 54.  

2. Μεηαβηβάδσλ θαη απνθηψλ ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ, ν θαζέλαο απηνηειψο, ζε γλσζηνπνίεζε 

ηεο κεηαβνιήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θνξέα άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ επειζνχζα αιιαγή. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη παξ.  1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

4442/2016.  

3. Αλ απνβηψζεη θπζηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή ζρνιή εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ, νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ ππνρξενχληαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1847 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, λα πξνβνχλ ζε γλσζηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θνξέα άζθεζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

4. Αλ α) απνβηψζεη ν αζθψλ ηελ επηρείξεζε ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ ή, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο ή κεηφρνπο απηνχ, θαη β) 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη εθ ησλ λφκηκσλ θιεξνλφκσλ εκπίπηνπλ ζηα θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε, αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο, κέρξη ηελ άξζε ηνπ θσιχκαηνο ή ηνπ αζπκβίβαζηνπ.  

5. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ παξ. 2 θαη 3 ππνβάιιεηαη θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 55. 

Άξζξν  60 

Γλσζηνπνίεζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

Αλ ην γλσζηνπνηνχλ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πξνβεί, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζε δηαθνπή εξγαζηψλ 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

επειζνχζα δηαθνπή. Ζ γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 55. 

Άξζξν 61 

Κνηλνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο  

Κάζε αξκφδηα ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη γλσζηνπνίεζε ησλ άξζξσλ 55, 57, 58, 59 θαη 60 



ππνρξενχηαη λα ηελ θνηλνπνηεί, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο, ζηελ 

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, Τπεξεζία Γφκεζεο, Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, 

πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ), ζηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ), ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ) θαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία 

(ΔΛ.Α). 

Άξζξν62 

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

κπνξεί λα πξνζηίζεληαη ζηνηρεία ζην πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο έλαξμεο  ιεηηνπξγίαο 

ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 55, λα 

θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα ησλ εληχπσλ γλσζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 55, 57, 58, 59 θαη 60θαη ηεο 

βεβαίσζεο ππνβνιήο ηεο, θαζψο θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε 

ησλ άξζξσλ 55, 57, 58, 59 θαη 60 θαη ηελ ππνβνιή ηεο. 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ παξάβνινπ ηνπ άξζξνπ 56, ν ηξφπνο κεηαθνξάο 

ησλ πηζηψζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Με ίδηα απφθαζε κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζφ ηνπ παξαβφινπ ηνπ άξζξνπ 56 ή λα θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ.  

Κεθάιαην Γ΄ 

Πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

Άξζξν 63 

Γεληθέο θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο 

1. Οη θχξηνη θαη βνεζεηηθνί ρψξνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θάζε ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο 

εθκάζεζεο αζιεκάησλ πξέπεη (α) λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηα δηδαζθφκελα αζιήκαηα θαη (β) λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο θαη ησλ άξζξσλ 64 έσο 67. 

2. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εθγχκλαζεο ή εθκάζεζεο αζιεκάησλ επηηξέπεηαη κφλν ζε ρψξνπο θχξηαο 

ρξήζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 95 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (λ. 

4067/2012, Α΄ 79).Δμαηξείηαη ε εθκάζεζε αζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε θπζηθφ ρεξζαίν, πδάηηλν 

ή ελαέξην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ. 

3. ηνπο πίλαθεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο  εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ειεθηξνλφκνη δηαθπγήο ξεχκαηνο. 



4. Δπηβάιιεηαη ε ερεηηθή κφλσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζ. Α5/3010/1985 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Β΄ 593).  

Άξζξν64 

Υώξνη θύξηαο ρξήζεο 

1. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή 

ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) ηεηξαγσληθά κέηξα, κε 

ειάρηζηε επηθάλεηα σθέιηκνπ ρψξνπ πέληε (5) ηεηξαγσληθά κέηξα  αλά εθγπκλαδφκελν ή 

εθπαηδεπφκελν. 

2. Απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, δηαηξνχκελε δηα ηνλ 

αξηζκφ πέληε (5),πξνθχπηεη ε δπλακηθφηεηα ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο, ε νπνία αληηζηνηρεί 

ζην κέγηζην επηηξεπφκελν αξηζκφ ησλ ηαπηνρξφλσο εθγπκλαδφκελσλ ή εθπαηδεπφκελσλ. 

3. Σν χςνο ησλ ρψξσλ εθγχκλαζεο ή άζιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην 

χςνο ησλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο πνπ νξίδεη ν Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο. Καη’ εμαίξεζε, αλ ε 

άδεηα δφκεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο εθδφζεθε πξηλ απφ ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, ην ειάρηζην χςνο νξίδεηαη ζε δχν κέηξα θαη εμήληα 

εθαηνζηά (2,60 κ.). 

4. Οη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ 

θσηηζκφ θαη αεξηζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 354 ηνπ Κψδηθα βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο 

(π.δ. 14-07-1999, Γ΄ 580) 

5. Οη θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο δελ ηζρχνπλ γηα ηδησηηθέο ζρνιέο πνπ έρνπλ 

απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε πλεπκαηηθψλ αζιεκάησλ ή αζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε 

θπζηθφ ρεξζαίν, πδάηηλν ή ελαέξην πεξηβάιινλ ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ, εθφζνλ νη 

ζρνιέο απηέο δε δηαηεξνχλ θαη θιεηζηή θηηξηαθή εγθαηάζηαζε γηα ηε ζσκαηηθή εθγχκλαζε θαη 

άζθεζε ησλ κειψλ ηνπο. 

Άξζξν 65 

Υώξνη εμππεξέηεζεο θαη πγηεηλήο 

1. Κάζε ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπο αθφινπζνπο 

ρψξνπο εμππεξέηεζεο θαη πγηεηλήο ησλ κειψλ ηνπ : 

(α) Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρψξνπο έλδπζεο – απφδπζεο, έλα (1) αλδξψλ θαη έλα (1) γπλαηθψλ, κε 

δπλαηφηεηα ελαπφζεζεο πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε εξκάξηα ή θξεκάζηξεο, θαη ειάρηζηε 

επηθάλεηα 0,50 η.κ. αλά εθγπκλαδφκελν ή εθπαηδεπφκελν. Καη’ εμαίξεζε, αλ ην γπκλαζηήξην ή ε 



ζρνιή ρξεζηκνπνηείηαη  απνθιεηζηηθά απφ άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή απφ παηδηά ειηθίαο κέρξη 

δψδεθα (12) εηψλ, αξθεί έλαο (1) ρψξνο έλδπζεο-απφδπζεο. 

(β) Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ απνρσξεηήξηα, έλα (1) αλδξψλ θαη έλα (1) γπλαηθψλ, γηα κέρξη νγδφληα 

(80) ηαπηφρξνλα εθγπκλαδφκελα ή εθπαηδεπφκελα άηνκα θαη έλα (1) επηπιένλ απνρσξεηήξην γηα 

θάζε επηπιένλ ζαξάληα (40) εθγπκλαδφκελνπο ή εθπαηδεπφκελνπο. Ζ ιεθάλε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

εηδηθφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα θαζαξηζκνχ, κε ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ε έθπιπζε κε πίεζε. ην 

ρψξν ησλ απνρσξεηεξίσλ πξέπεη λα δηαηίζεηαη πάληα ραξηί θαζαξηφηεηαο, θάδνο απνξξηκκάησλ κε 

θάιπκκα θαη πνδνθίλεην ή απηφκαην κεραληζκφ αλνίγκαηνο, θαζψο θαη βνπξηζάθη θαζαξηζκνχ κε 

εηδηθή βάζε.  

(γ) Έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ ληπηήξα κε εγθαηάζηαζε ζπλερνχο παξνρήο λεξνχ, γηα θάζε δχν (2) 

απνρσξεηήξηα, ν νπνίνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πξνζάιακν, εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ απνρσξεηεξίσλ, 

θαη λα δηαζέηεη πάληα ζαπνχλη θαη κέζν γηα ην ζηέγλσκα ησλ ρεξηψλ. 

2. Οη ρψξνη πγηεηλήο ηεο παξ. 1 πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηνχλ άηνκα κε αλαπεξία (ΑκΔΑ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ 

Καλνληζκνχ. Αλ πξφθεηηαη γηα θηίξην πνπ νηθνδνκήζεθε πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Νένπ 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, νη απαξαίηεηεο δηακνξθψζεηο ησλ απνρσξεηεξίσλ πξνο εμππεξέηεζε 

ΑκΔΑ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26ηνπ Νένπ 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ.  

3. Αλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ γπκλαζηήξην κε θνιπκβεηηθή δεμακελή ή γηα ζρνιή εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ πγξνχ ζηίβνπ, απαηηείηαη ε χπαξμε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ 

απνδπηεξίσλ θαηά ηελ παξ. 4, κία (1) αλδξψλ θαη κία (1) γπλαηθψλ. Καη’ εμαίξεζε, αλ ην 

γπκλαζηήξην ή ε ζρνιή ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή απφ παηδηά 

ειηθίαο κέρξη δψδεθα (12) εηψλ, αξθεί  κία (1) κνλάδα απνδπηεξίσλ.  

4. Κάζε νινθιεξσκέλε κνλάδα απνδπηεξίσλ πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην :(α) έλα (1) ρψξν έλδπζεο 

– απφδπζεο κε δπλαηφηεηα ελαπφζεζεο πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε εξκάξηα ή θξεκάζηξεο θαη 

ειάρηζηε επηθάλεηα (0,50 η.κ.) αλά εθγπκλαδφκελν ή εθπαηδεπφκελν, (β) έλα (1) απνρσξεηήξην, 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ψζηε λα εμππεξεηεί ΑκΔΑ θαη εμνπιηζκέλν ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1, (γ) έλα (1) ληπηήξα, εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ απνρσξεηεξίνπ, 

εμνπιηζκέλν κε ζαπνχλη θαη κέζν γηα ην ζηέγλσκα ησλ ρεξηψλ θαη (δ) δχν (2) θαηαηνληζηήξεο, 

δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ. 

5. Όινη νη ρψξνη εμππεξέηεζεο θαη πγηεηλήο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή, θπζηθφ ή ηερλεηφ, θσηηζκφ θαη 

αεξηζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 354 ηνπ Κψδηθα βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. 

Άξζξν 66 



Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

1. ε θάζε ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ πξέπεη λα ηεξείηαη θαξκαθείν 

πξψησλ βνεζεηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα πιηθά ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζ. 

32205/Γ10.96/2-10-2013 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο (Β΄ 2562). 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη πξφζζεηα κέηξα πξψησλ βνεζεηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηξαπκαηηζκψλ ή άιισλ 

θηλδχλσλ. 

Άξζξν 67 

Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο  

1. Οη εγθαηαζηάζεηο ζρνιψλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ απαηηείηαη λα πιεξνχλ, πιένλ ησλ φζσλ 

νξίδνληαη ζηα άξζξα 63 έσο 66, θαη ηηο ηπρφλ εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί 

ηεο νηθείαο δηεζλνχο ή εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, εθφζνλ ε ηειεπηαία πθίζηαηαη θαη έρεη ιάβεη 

εηδηθή αλαγλψξηζε ζχκθσλα κε ην λ. 2725/1999. 

2. ρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε θνιπκβεηηθή δεμακελή ή θπζηθφ πδάηηλν ρψξν 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

3. ρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε ζάιαζζα, πισηή ιίκλε ή πισηφ πνηακφ, 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν κεραλνθίλεην ζθάθνο κε νδεγφ θαη πιήξε εμνπιηζκφ γηα 

ηελ επηηήξεζε ηνπ ρψξνπ. 

4. ρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε θπζηθφ πδάηηλν ρψξν ππνρξενχληαη (α) λα  

πξνβαίλνπλ ζε ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο 

ιηκεληθήο αξρήο θαη λα κε παξεκπνδίδνπλ ηε λαπζηπινΐα, (β) λα ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ ινπφκελσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη (γ) λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο ιηκεληθήο θαη θάζε άιιεο 

αξκφδηαο αξρήο. 

3. Γηα αζιήκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ελαέξην ρψξν (αεξαζιεηηζκφο) απαηηνχληαη νη άδεηεο, 

εγθξίζεηο θαη βεβαηψζεηο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ή άιισλ αξκφδησλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

4. Γηα αζιήκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζε ρηνλνδξνκηθά θέληξα απαηηνχληαη νη άδεηεο, εγθξίζεηο θαη 

βεβαηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Άξζξν 68 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηελ εγθαηάζηαζε 



1.  Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή ζρνιή εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο μερσξηζηφ θάθειν κε ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:  

(α) απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θαη θάζε κεηαβνιήο ή απιφ 

αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο  

(β) βεβαίσζε έλαξμεο θαη κεηαβνιήο επηηεδεχκαηνο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ 

(γ) ζρεδηάγξακκα θάηνςεο ζην νπνίν αα) απνηππψλνληαη φινη νη ρψξνη ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα 

η.κ. θάζε επηκέξνπο ρψξνπ, ββ) πεξηγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ηδίσο άδεηα δφκεζεο, αλαζεψξεζε άδεηαο θαη ελεκέξσζε θαθέινπ νηθνδνκηθήο άδεηαο,  δήισζε 

απζαηξέηνπ, απφθαζε εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε, ελεκέξσζε θαθέινπ άδεηαο δφκεζεο, 

βεβαίσζε παιαηφηεηαο γηα θηίζκα πξν ηνπ 1955, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζπλνδεχνπλ ηελ θάηνςε 

θαη γγ) βεβαηψλεηαη απφ αξκφδην κεραληθφ φηη πιεξνχληαη νη θηηξηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο   

(δ) πηζηνπνηεηηθφ (ελεξγεηηθήο) ππξνπξνζηαζίαο ηεο νηθείαο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο πνπ 

εθδίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13/2013 ππξνζβεζηηθή 

δηάηαμε (Β΄ 1586). Αλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δελ απαηηείηαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

ππξνπξνζηαζίαο, ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη απνηππψλνληαη ζην 

ζρεδηάγξακκα θάηνςεο ηεο πεξ. γ΄ ή ζε μερσξηζηφ ζρέδην θάηνςεο. 

(ε) ππεχζπλε δήισζε δηπισκαηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 

75), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν ρψξνο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο δηαζέηεη αζθαιή 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη πιήξε εμαεξηζκφ. 

(ζη) ην παξάβνιν ηνπ άξζξνπ 56 θαη ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηνπ 

(δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ή ησλ επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ ηνπ άξζξνπ 70,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 

ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ  

2. Ηδησηηθφ γπκλαζηήξην πνπ παξέρεη πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 

74 ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, πιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1, φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηήζεηο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη ελ 

γέλεη δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 69 

Πξνζσπηθό 

1. Σν επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ θαη πάζεο θχζεσο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ηδησηηθνχ 

γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ εχξνπο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ.  



2. Μφλν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ έρεη δηθαίσκα λα παξέρεη αζιεηηθέο ππεξεζίεο ζην θνηλφ. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε 

αλάζεζε θαζεθφλησλ αζιεηηθήο θχζεσο ζην δηνηθεηηθφ ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

3. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο πξνπνλεηέο 

ή θαη εθπαηδεπηέο, κε εηδηθφηεηα ζηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα θαη αζιήκαηα, πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην αληίζηνηρν ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ή εθπαηδεπηψλ ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ 

επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηεο Γ.Γ.Α. 

4. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηδησηηθήο ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ απνηειείηαη απφ 

επαγγεικαηίεο πξνπνλεηέο, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, κε εηδηθφηεηα ζηα δηδαζθφκελα αζιήκαηα, πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο 

θαη άζθεζεο ηεο Γ.Γ.Α. 

Άξζξν70 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

1. ε θάζε ηδησηηθφ γπκλαζηήξην θαη ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά έλαο (1) 

ηνπιάρηζηνλ επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο, πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, ν νπνίνο κπνξεί 

λα ηαπηίδεηαη κε ην πξφζσπν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ην γπκλαζηήξην ή ηε ζρνιή. 

2. ηηο ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αζιεκάησλ απαηηείηαη ν νξηζκφο ελφο 

ηνπιάρηζηνλ (1) επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ γηα θάζε δηδαζθφκελν άζιεκα. Σν ίδην πξφζσπν κπνξεί 

λα νξηζηεί επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζιήκαηα, εθφζνλ ζπγθεληξψλεη ηηο  

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 5 απηνηειψο γηα θάζε άζιεκα γηα ην νπνίν νξίδεηαη ππεχζπλνο. 

3. Ο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηεο παξ. 1 έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

(α) ειέγρεη φηη ε θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζσκαηηθήο εθγχκλαζεο, γεληθήο ή 

εηδηθήο πξνπνλεηηθήο θαη εθκάζεζεο αζιεκάησλ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο γεληθά παξαδεδεγκέλνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα ζχγρξνλα 

δηεζλή πξφηππα ηεο επηζηήκεο απηήο,  

(β) ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 

ηνπ ελ γέλεη αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο, ζπλεξγαδφκελνο γηα ην ζθνπφ 

απηφ κε ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ ε απαζρφιεζή ηερληθνχ αζθαιείαο είλαη 

ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3850/2010 (Α΄ 84),  

(γ) αζθεί ηε γεληθή επίβιεςε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη  

(δ) ππνβάιεη ζην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο έγγξαθε έθζεζε κε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο 

ηπρφλ εηζεγήζεηο ηνπ, ηαθηηθά ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ θαη έθηαθηα, φπνηε ην θξίλεη 



απαξαίηεην.  

4. Ο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ζσξεπηηθά ηα εμήο 

πξνζφληα: 

(α) λα είλαη πξνπνλεηήο ή εθπαηδεπηήο, εγγεγξακκέλνο ζην εζληθφ κεηξψν επαγγεικαηηψλ άζιεζεο 

θαη άζθεζεο ηεο Γ.Γ.Α,  

(β) λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ρνιήο ή Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

(.Δ.Φ.Α.Α ή Σ.Δ.Φ.Α.Α) παλεπηζηεκηαθνχ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η) ηεο 

εκεδαπήο, νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ή ηζφηηκνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο, 

αλαγλσξηζκέλν απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π, 

(γ) λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο απνδεδεηγκέλεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηε δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ καδηθήο ή νκαδηθήο άζιεζεο ή εθγχκλαζεο θαη 

(δ) λα κελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 

5. Ο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηδησηηθήο ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πξέπεη :  

(α) λα είλαη πξνπνλεηήο Α΄ επηπέδνπ εγγεγξακκέλνο ζην ππν-κεηξψν πξνπνλεηψλ ηνπ εζληθνχ 

κεηξψνπ επαγγεικαηηθψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηεο Γ.Γ.Α, κε εηδηθφηεηα ζε δηδαζθφκελν άζιεκα. 

Καη’ εμαίξεζε γηα αζιήκαηα γηα ηα νπνία δε ρνξεγείηαη αληίζηνηρε εηδηθφηεηα απφ ηα εκεδαπά 

Α.Δ.Η., ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο κπνξεί λα είλαη πξνπνλεηήο Β΄ επηπέδνπ θαη 

(β) λα κελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54. 

Άξζξν 71 

Χξάξην ιεηηνπξγίαο  

Σα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ 

(α) ηηο θαζεκεξηλέο θαη ην άββαην απφ ψξα 06.00 έσο ψξα 24.00 θαη (β) ηελ Κπξηαθή απφ ψξα 

10.00 έσο ψξα 24.00. 

Άξζξν 72 

Δγγξαθή κειώλ   

1. Με ηελ εγγξαθή ζε ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή ηδησηηθή ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ εθδίδεηαη 

εηδηθή θάξηα κέινπο, κε κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

κέινπο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγξαθήο ηνπ. 

2. Γηα ηελ εγγξαθή ή αλαλέσζε εγγξαθήο αλειίθσλ απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ πξνζψπσλ 

πνπ αζθνχλ ηελ επηκέιεηά ηνπο. 

3. Κάζε ηδησηηθφ γπκλαζηήξην θαη ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη 

θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηαπηφρξνλε πξνζέιεπζε ππεξάξηζκσλ κειψλ 



θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ππνρξενχηαη λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν κειψλ, θαζ’ ππέξβαζε ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηεο ζρνιήο. 

Άξζξν 73 

Πηζηνπνίεζε πγείαο κειώλ 

1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ή αλαλέσζε εγγξαθήο ζε ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή 

ζρνιή εθκάζεζεο αζιήκαηνο είλαη ε πξνγελέζηεξε πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

κέινπο λα γπκλάδεηαη ή λα αζθεί ην δηδαζθφκελν άζιεκα. Ζ πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε έγγξαθε 

βεβαίσζε ηαηξνχ, κε εηδηθφηεηα παζνιφγνπ ή θαξδηνιφγνπ ή παηδηάηξνπ αλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθν 

κέρξη δεθαέμη (16) εηψλ, ε νπνία ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ έθδνζή ηεο. 

2. Σν ηδησηηθφ γπκλαζηήξην ή ζρνιή εθκάζεζεο αζιεκάησλ ππνρξενχηαη λα  επηδεηθλχεη ηηο ηαηξηθέο 

πηζηνπνηήζεηο ηεο παξ. 1 ζηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Άξζξν 74 

Πξόζζεηεο ππεξεζίεο - ζπζηέγαζε 

1.Σα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ 

ζηα  κέιε ηνπο, ζπκπιεξσκαηηθά, πιένλ ησλ θπξίσο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζσκαηηθήο 

εθγχκλαζεο θαη άζθεζεο θαη εθκάζεζεο αζιεκάησλ ηνπ άξζξνπ 53: 

(α) εθκάζεζε πξαθηηθήο γηφγθα, εθφζνλ απαζρνινχλ εθπαηδεπηή γηφγθα, εγγεγξακκέλν ζην ππν-

εθπαηδεπηψλ ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο ηεο Γ.Γ.Α., 

(β) ππεξεζίεο δηαηξνθηθήο ππνζηήξημεο θαη δηαηηνινγίαο, εθφζνλ απαζρνινχλ δηαηηνιφγν – 

δηαηξνθνιφγν πνπ θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ην π.δ. 133/2014 (Α΄ 213) ή 

πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα .Δ.Φ.Α.Α ή Σ.Δ.Φ.Α.Α ειιεληθνχ ή ηζφηηκνπ Α.Δ.Η, 

κε εηδίθεπζε ζηελ αζιεηηθή δηαηξνθή, 

(γ) ππεξεζίεο κάιαμεο (καζάδ), θπζηνζεξαπείαο ή θηλεζηνζεξαπείαο, εθφζνλ απαζρνινχλ 

θπζηθνζεξαπεπηή πνπ θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ Παλειιήλην χιινγν Φπζηθνζεξαπεπηψλ ηνπ λ. 3599/2007 (Α΄176), 

(δ) ππεξεζίεο εθκάζεζεο ρνξψλ, εθφζνλ απαζρνινχλ δάζθαιν ρνξνχ εθνδηαζκέλν κε δίπισκα ή 

πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλεο αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ρνξνχ ή 

πηζηνπνηεκέλνπ θέληξνπ εθκάζεζεο ρνξνχ, ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο κε εηδίθεπζε ζηνπο 

δηδαζθφκελνπο ρνξνχο θαη 

(ε) ππεξεζίεο ζεξκφινπηξνπ (sauna) 

2. Σα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ επηηξέπεηαη λα 



εγθαζηζηνχλ, γηα ρξήζε απφ ηα κέιε ηνπο, κεραλήκαηα απηφκαηεο παξαζθεπήο - πψιεζεο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ, θαζψο θαη λα πσινχλ ζηα κέιε ηνπο ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη πνηά, χζηεξα απφ 

γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 θαη 12 ηεο ππ’ αξηζ. 16228/17-05-2017 θνηλήο απφθαζεο 

ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Τγείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β΄ 1723) θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Σα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ επηηξέπεηαη λα πσινχλ 

ζηα κέιε ηνπο βηηακίλεο, ζθεπάζκαηα θαη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ 

Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ5α/53625/19.09.2017 θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμε θαη Τγείαο γηα ηελ  ελαξκφληζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηελ αληίζηνηρε Κνηλνηηθή ΟΓ/2002/46/ΔΚ «γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ πεξί ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο» (Β΄ 3328). 

4. Σα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ επηηξέπεηαη λα πσινχλ 

ζηα κέιε ηνπο πάζεο θχζεσο αζιεηηθά πξντφληα, ηδίσο είδε αζιεηηθήο έλδπζεο θαη ππφδεζεο, 

αζιεηηθφ εμνπιηζκφ, φξγαλα, κεραλήκαηα ή αμεζνπάξ γπκλαζηηθήο.  

5.Σα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην 

ρψξν κε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζεξκαιηζκνχ, ζαιαζζνζεξαπείαο 

θαη αλαδσνγφλεζεο, θέληξα αηζζεηηθήο, θνκκσηήξηα, θαηαζηήκαηα πεξηπνίεζεο άθξσλ θαη 

ςηκπζίσζεο (καθηγηάδ), παξνρήο ππεξεζηψλ ζεξκφινπηξνπ, αηκφινπηξνπ, πδξνζεξαπείαο, 

πδξνκαζάδ, ηερλεηνχ καπξίζκαηνο, θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πάζεο θχζεσο αζιεηηθψλ 

εηδψλ, θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ην απνδεηθηηθφ 

ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ή έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα 

θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξηζηά. 

6. Απαγνξεχεηαη ε ζπζηέγαζε επηρείξεζεο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ θαη ηδησηηθήο ζρνιήο 

εθκάζεζεο αζιεκάησλ κε εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν, έλσζε ή νκνζπνλδία. 

Κεθάιαην Γ΄ 

Δπνπηεία ηδησηηθώλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιώλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ 

Άξζξν 75 

Άζθεζε επνπηείαο - Δπνπηεύνπζα αξρή  

 1. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιψλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ 

ππφθεηηαη ζε επνπηεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 127 έσο 157 θαη 173 έσο 175 ηνπ λ.  4512/2018 (Α΄ 5). 

2. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4512/2018, νη αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θάζε Πεξηθέξεηαο ζπληζηνχλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ηδ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 132 θαη ηελ 



παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ. 4512/2018, ηελ επνπηεχνπζα αξρή γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο ζηα 

ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ζηηο ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 

ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο.  

3. Οη εηδηθέο επηηξνπέο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιψλ 

εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη νη ππνεπηηξνπέο ππνβνήζεζεο ηνπ έξγνπ απηψλ, πνπ ζπγθξνηήζεθαλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ π.δ. 219/2006 πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη αζθνχλ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη 

ζρνιψλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 

4512/2018. Ζ ζεηεία ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ θαη ππνεπηηξνπψλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ πνπ ιήγεη, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4512/2018, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. απηνχ. Αλ θελσζεί 

ζέζε κέινπο εηδηθήο επηηξνπήο ή ππνεπηηξνπήο, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, φπσο απηή 

παξαηείλεηαη κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπν 

Πεξηθεξεηάξρε δηνξίδεηαη λέν κέινο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ εθιηπφληνο κέινπο, κε ζεηεία κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4512/2018. Σν λέν κέινο πξέπεη λα έρεη ηηο 

ηδηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ θελσζείζα ζέζε ηελ νπνία θαιχπηεη, ζχκθσλα 

κε ηηο  παξ.  1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 219/2006. 

4. Σα κέιε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ θαη ππνεπηηξνπψλ ηεο παξ. 3 έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 153 θαη154ηνπ λ. 4512/2018 θαη νη επνπηεπφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 155 έσο 157 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Καηά ηα ινηπά, ε 

άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο επηηξνπέο θαη ππνεπηηξνπέο δηέπεηαη απφ 

ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4442/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ λ. 4512/2018. 

5. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνξηζκάησλ, νη αξκφδηεο Πεξηθέξεηεο 

κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε ηδησηηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 4442/2016 θαη 

ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Άξζξν76 

Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

1. Αλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

ηφπν Πεξηθεξεηάξρε επηβάιινληαη νη αθφινπζεο θπξψζεηο, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά : 

(α) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη ζθξάγηζε ηεο εγθαηάζηαζεο  

(β) επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) έσο εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ 

(150.000) επξψ.  



2. Αλ ε παξάβαζε είλαη αζήκαληε ή δε δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα ή 

γηα νπνηαδήπνηε άιιε πηπρή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, επηβάιιεηαη γξαπηή ζχζηαζε γηα 

ζπκκφξθσζε κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, κε πξνεηδνπνίεζε επηβνιήο θπξψζεσλ θαη 

δηαηάζζεηαη ν επαλέιεγρνο ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο. 

3. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ επηβαιιφκελσλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη θπξψζεσλ θαη ηελ 

επηκέηξεζε ηνπ χςνπο ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ ηεο παξ.1, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκψληαη 

φιεο νη ζρεηηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο (α) ε βαξχηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, (β) ν βαζκφο 

επζχλεο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε, (γ) ε νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα ηνπ ππαίηηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, (δ) ηα θέξδε πνπ απνθηήζεθαλ ή νη δεκίεο 

πνπ απνθεχρζεθαλ ζπλεπεία ηεο παξάβαζεο, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ, (ε) ε 

δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζε ηξίηνπο απφ ηελ παξάβαζε, ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, (ζη) 

ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ηνπ ππαίηηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηηο ειεγθηηθέο – επνπηηθέο 

αξρέο, (δ) ηπρφλ πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο θείκελεο ελ γέλεη 

λνκνζεζίαο απφ ην ππαίηην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, (ε) ν θίλδπλνο πνπ πξνθιήζεθε ή απεηιήζεθε 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε πηπρή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

4. Δηδηθά γηα ηελ παξάιεηςε γλσζηνπνίεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ή κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ 

ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη ηελ παξνρή αλαιεζψλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ή κεηαβνιήο, κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4442/2016. 

5. Αλ ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν αξκφδηνο 

θαηά ηφπν Πεξηθεξεηάξρεο ππνβάιεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ νηθεία εηζαγγειηθή αξρή. 

6. Σα πξφζηηκα πνπ βεβαηψλνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ εηζπξάηηνληαη σο δεκφζηα έζνδα θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ) θαη πηζηψλνληαη ζε εηδηθφ θσδηθφ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

7. Καηά ησλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ παξφληνο επηηξέπεηαη πξνζθπγή 

θαη’ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

8. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο επηβάιινληαη αλεμάξηεηα θαη δε ζίγνπλ άιιεο θπξψζεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

9. α. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα κέηξα θαη ηηο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο.  

β. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα 



αλαπξνζαξκφδνληαη ηα φξηα ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 1. 

Κεθάιαην Δ΄ 

Σειηθέο δηαηάμεηο Μέξνπο Γ΄ 

Άξζξν 77 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 2 θαη 3, ηα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Μέξνπο εμαθνινπζνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηεο πθηζηάκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη αλαλέσζε ηεο 

άδεηαο απηήο νχηε ππνβνιή λέαο γλσζηνπνίεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 55.  

2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη εθκεηαιιεχνληαη, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, ηδησηηθά γπκλαζηήξηα ή ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ 

(α) κε  ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63 έσο 68 ηνπ παξφληνο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαη (β) κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 θαη 70 ηνπ παξφληνο κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. Αλ παξέιζνπλ άπξαθηεο νη 

πξνζεζκίεο απηέο, επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 76. 

3. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπν πνπ αζθνχλ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, επηρείξεζε 

ηδησηηθνχ γπκλαζηεξίνπ ή ζρνιήο εθκάζεζεο αζιεκάησλ ππνρξενχληαη ζε γλσζηνπνίεζε θάζε 

επηθείκελεο κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνπ θνξέα άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο ή 

δηαθνπήο εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 57, 59 θαη 60 ηνπ παξφληνο. Αλ επηζπκνχλ λα 

κεηαβάινπλ ηελ έδξα ηνπο, ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζε γλσζηνπνίεζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 55 θαη 58 ηνπ παξφληνο. 

Άξζξν 78 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαηαξγνχληαη :(α) ην άξζξν 32 ηνπ λ. 2725/1999 (Α΄ 

121),(β) ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4479/2017 (Α΄94),(γ) ην π.δ. 219/2006 (Α΄ 221), (δ) ε ππ’ αξηζ. 

ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Β΄ 3169)  θαη θάζε 

άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ θαη θάζε θαλνληζηηθή δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο ή ξπζκίδεη ηα ίδηα ζέκαηα κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ. 

 

Άξζξν 79 

Έλαξμε ηζρύνο 



Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο αξρίδεη έλα (1) κήλα κεηά απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Μέξνο Γ΄ 

Γεκνθξαηηθόο Δθζπγρξνληζκόο Οκνζπνλδηώλ 

Άξζξν 80 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 22 λ. 2725/1999 

1. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2725/1999 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο : 

«Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θάζε αζιεηηθήο 

νκνζπνλδίαο θαηαιακβάλνπλ ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια.» 

2. ην άξζξν 22 ηνπ λ. 2725/1999, κεηά ηελ παξ. 6, πξνζηίζεηαη παξ. 7 σο εμήο :   

«7. Ο Πξφεδξνο,  ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο ηνπ δ.ζ. εζληθήο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο 

είλαη επαλεθιέμηκνη γηα κέρξη δχν (2) δηαδνρηθέο ή ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά ζεηείεο, πιήξεηο ή κε. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ζπλνιηθήο ζεηείαο ησλ παξαπάλσ κειψλ ηνπ δ.ζ. δε 

ιακβάλνληαη ππφςε ζεηείεο πνπ μεθίλεζαλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.» 

Άξζξν 81 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 23 λ. 2725/1999 

Σν άξζξν 23 ηνπ λ. 2725/1999 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

« 1. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ θάζε αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο 

νκνζπνλδίαο ή ζε άιιν ηφπν, αλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο (α) ηαθηηθά εληφο ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ θάζε έηνπο θαη (β) έθηαθηα, θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο 

ην απαηηνχλ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

(ηειεδηάζθεςε), αλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο. 

2. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ δ.ζ., ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηα κέιε ηεο 

νξγάλσζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο.  

3. Σν δ.ζ. ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ 1/10 ησλ κειψλ 

ηεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Αλ παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε κπνξνχλ λα ζπγθαιέζνπλ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, ζπληάζζνληαο θαη θνηλνπνηψληαο ζρεηηθή πξφζθιεζε, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηππψζεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  



4. Δθηφο αλ  ν λφκνο ή ην Καηαζηαηηθφ απαηηεί απμεκέλε απαξηία ή θαη πιεηνςεθία, ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ θαη απνθαζίδεη έγθπξα κε ηελ  απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηεο.  

5. Με εμαίξεζε ηηο αξραηξεζίεο θαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη ξεηά φηη 

δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία, νη ςεθνθνξίεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο είλαη θαλεξέο θαη γίλνληαη 

είηε κε αλάηαζε ρεηξφο είηε κε νλνκαζηηθή θιήζε, απαγνξεπκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο δηα βνήο 

ςεθνθνξίαο. 

6. α. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 7, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ζπκκεηέρνπλ, κε 

δηθαίσκα κίαο ςήθνπ έθαζην, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία – κέιε ηεο νκνζπνλδίαο ηα νπνία (α) έρνπλ 

ιάβεη εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε θαη (β) ζην πξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εκεξνινγηαθφ έηνο 

ζπκκεηείραλ ζε επίζεκεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο, αλ πξφθεηηαη 

γηα αηνκηθφ άζιεκα ή κε είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο αλ πξφθεηηαη γηα νκαδηθφ άζιεκα.  

β. Σα ζσκαηεία – κέιε ηεο νκνζπνλδίαο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, 

νθείινπλ, πέληε (5)ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο, λα 

θαηαζέζνπλ ζην δ.ζ.ηεο νκνζπνλδίαο ηα επίζεκα θχιια αγψλσλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε 

πξναπαηηνχκελε αγσληζηηθή ηνπο δξάζε. Σν δ.ζ., κεηά απφ έιεγρν ησλ απνδεηθηηθψλ, ζπληάζζεη 

πίλαθα ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ, κε δηθαίσκα ςήθνπ, ζηελ 

επηθείκελε ζπλέιεπζε, ηνλ νπνίν θαη αλαξηά ζε εκθαλή ζεκείν ζηελ έδξα ηεο νκνζπνλδίαο ηελ 

πξνεγνπκέλε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

γ. Κάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο νκνζπνλδίαο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ δ.ζ. 

ηνπ (ηαθηηθφο εθπξφζσπνο) ή, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ, απφ άιιν κέινο ηνπ δ.ζ. εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην κε απφθαζε ηνπ δ.ζ.  (αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο) 

7. α. Αλ α) πξφθεηηαη γηα αζιεηηθή νκνζπνλδία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ αζιεηηθά ζσκαηεία θαη 

αζιεηηθέο ελψζεηο θαη β) ν αξηζκφο ησλ αζιεηηθψλ  ζσκαηείσλ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1.000), ην 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ, κε δηθαίσκα κίαο ςήθνπ 

έθαζηνο, αληηπξφζσπνη ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ – κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο, νη νπνίνη εθιέγνληαη 

ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη φρη αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ – 

κειψλ ησλ ελψζεσλ. 

β. Ο αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ θάζε αζιεηηθήο έλσζεο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη 

ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο νκνζπνλδίαο, είλαη αλάινγνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζιεηηθψλ 

ζσκαηείσλ – κειψλ ηεο έλσζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 6. Ζ 

πνζνζηηαία αλαινγία νξίδεηαη ζε έλαλ (1) αληηπξφζσπν γηα θάζε δέθα (10) ζσκαηεία – κέιε ηεο 

έλσζεο. Αλ, θαηά ηνλ πξναλαθεξφκελν ππνινγηζκφ, απνκέλνπλ πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5) 



ζσκαηεία, εθιέγεηαη άιινο έλαο (1) αληηπξφζσπνο. 

γ. Γηθαίσκα λα εθιεγνχλ αληηπξφζσπνη αζιεηηθήο έλσζεο έρνπλ κφλν ηα κέιε ησλ αζιεηηθψλ 

ζσκαηείσλ – κειψλ ηεο έλσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε θαη ηα νπνία έρνπλ 

απνθηήζεη δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Ζ εθινγηκφηεηα απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, πνπ θαηαηίζεηαη, επί πνηλή 

αθπξφηεηαο ηεο ζρεηηθήο ππνςεθηφηεηαο, ζηνλ Πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Οη αξραηξεζίεο 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ δηεμάγνληαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε 

(15) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο νκνζπνλδίαο. Οη ππνςήθηνη 

θαηαρσξνχληαη ζε έλα εληαίν ςεθνδέιηην θαη εθιέγνληαη κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο αλά ςεθνδέιηην αλαγξάθεηαη ζην ςεθνδέιηην, θαη αληηζηνηρεί 

ζην 30 %  ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο έλσζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο νκνζπνλδίαο. Αλ 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ απηφ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε 

αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη πάλσ. 

8. ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεμαγσγήο αξραηξεζηψλ, παξίζηαληαη θαη ςεθίδνπλ απηνπξνζψπσο ηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο δη’ αληηπξνζψπνπ ή πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο.  

9. Οη αξραηξεζίεο γηα ηα φξγαλα ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ δηεμάγνληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή 

επηηξνπή, ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ππνρξεσηηθά δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο.  Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο 

νξίδεηαη δηθεγφξνο δηνξηζκέλνο ζηνλ Άξεην Πάγν, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν 

ηεο έδξαο ηεο νκνζπνλδίαο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ην ζψκα 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

10. Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε 

αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ελαιιαθηηθά σο εμήο: 

(α) είηε κε έλα εληαίν ςεθνδέιηην θαη εθινγή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ θαηά ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ 

πξνηίκεζεο πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ππνςήθηνη. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αλψηαην φξην ζηαπξνδνζίαο 

είλαη ην 30 % ησλ ζέζεσλ εθινγήο θαη, αλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη 

ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη πάλσ. Ο 

αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ απφ θάζε θχιν πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην. 

(β) είηε κε ην ζχζηεκα ησλ ζπλδπαζκψλ θαη αλψηαην φξην ζηαπξνδνζίαο ίζν κε ην 30 % ησλ 

ζέζεσλ εθινγήο, ηπρφλ θιάζκαηνο πξνθχπηνληνο ζηξνγγπινπνηνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη ειάρηζην αξηζκφ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ 

ππνςήθησλ θάζε ζπλδπαζκνχ απφ θάζε θχιν πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε 



ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ. Δπηηπρψλ ζεσξείηαη ν ζπλδπαζκφο 

πνπ ζπγθέληξσζε ηε ζρεηηθή έζησ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ, ζηα νπνία 

δελ πξνζκεηξνχληαη ηα ιεπθά.  

11. ηελ πεξίπησζε ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 10, ε αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη σο εμήο :  

(α) Αλ ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο πιεηνςήθεζε κε πνζνζηφ ίζν ή άλσ ηνπ 50 % ζπλ έλα (1)ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ, νη ζέζεηο εθινγήο θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κεηαμχ φισλ ησλ 

ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο αξραηξεζίεο.  

(β) Αλ ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο πιεηνςήθεζε κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 50 % ζπλ έλα (1) ησλ εγθχξσλ 

ςεθνδειηίσλ, ηφηε ν ζπλδπαζκφο απηφο θαηαιακβάλεη ην ήκηζπ (50 %) πιένλ κία (1) ησλ ζέζεσλ 

εθινγήο θαη ηηο ππφινηπεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ νη ππφινηπνη ζπλδπαζκνί, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε θαζέλαο απφ απηνχο. Σηο ζέζεηο πνπ θαηέιαβε θάζε 

ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλνπλ νη ππνςήθηνί ηνπ, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απιήο αλαινγηθήο θαη 

ζηελ παξνχζα πεξίπησζε.  

12. Πξφεδξνο ηνπ δ.ζ. αλαθεξχζζεηαη ν επηθεθαιήο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, αλ θαη εθφζνλ 

πιεηνςήθεζε κε πνζνζηφ ίζν ή άλσ ηνπ 50 % ζπλ έλα (1) ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. Αλ ν 

επηηπρψλ ζπλδπαζκφο πιεηνςήθεζε κε κηθξφηεξν πνζνζηφ, ν Πξφεδξνο εθιέγεηαη, κε απφιπηε 

πιεηνςεθία, απφ ην ζχλνιν ησλ εθιεγέλησλ κειψλ, θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπο κε ζθνπφ ηε 

ζπγθξφηεζή ηνπο ζε ζψκα. 

13. Γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπσλ ζηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (Δ.Ο.Δ) θαη ζηελ Διιεληθή 

Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (Δ.Π.Δ) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ νηθείσλ 

αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ. 

14. Γηα ηε ζχγθιεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Διιεληθήο 

Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεμαγσγήο αξραηξεζηψλ, 

εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο  ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, αθφκε θη αλ παξεθθιίλνπλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.» 

 

Μέξνο Δ΄ 

Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

Κεθάιαην Α΄ 

Σξνπνπνηήζεηο λ. 2725/1999 

Άξζξν 82 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 3 λ. 2725/1999 (Α΄ 121) 



 ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2725/1999 (Α΄ 121), κεηά ηελ παξ. 7, πξνζηίζεηαη παξ. 8 σο εμήο : 

« Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη (α) κέινο ή κέινο ηνπ δ.ζ. ή άιινπ δηνηθεηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ δηαηεξεί Σ.Α.Α ή κέηνρνο Α.Α.Δ πνπ ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο γηα ηνπο 

νπνίνπο δηεμάγνληαη παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο, (β) κέινο ηνπ δ.ζ. ή άιινπ 

δηνηθεηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ αζιεηηθήο έλσζεο ή αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο πνπ θαιιηεξγεί 

άζιεκα γηα ην νπνίν δηεμάγνληαη παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο, (γ) 

δηαρεηξηζηήο Σ.Α.Α πνπ ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο γηα ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ 

πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο, (δ) κέηνρνο, δηεπζχλσλ ή εληεηαικέλνο ζχκβνπινο, κέινο ηνπ δ.ζ. ή 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο Α.Α.Δ πνπ ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο γηα ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη παηρλίδηα 

ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο, (ε) κέινο ηνπ δ.ζ. ή άιινπ δηνηθεηηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ή δηεπζπληηθφ ζηέιερνο επαγγεικαηηθήο έλσζεο ηνπ άξζξνπ 96 ή άιινπ θνξέα 

δηνξγάλσζεο αγψλσλ γηα ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο 

απφδνζεο, (ζη) δηαηηεηήο, βνεζφο δηαηηεηή, παξαηεξεηήο, επφπηεο, θξηηήο, ζεκεησηήο, ρξνλνκέηξεο, 

θνκηζάξηνο ή κέινο ηνπ δ.ζ. ή άιινπ δηνηθεηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ζπλδέζκνπ ή νκνζπνλδίαο 

δηαηηεηψλ αζιήκαηνο γηα ην νπνίν δηεμάγνληαη παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ή 

(δ) αζιεηήο, ηερληθφο δηεπζπληήο, πξνπνλεηήο, βνεζφο πξνπνλεηή, κέινο ηνπ πξνπνλεηηθνχ ή ηνπ 

ηαηξηθνχ επηηειείνπ ή ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ αζιεηηθήο νκάδαο Σ.Α.Α. ή Α.Α.Δ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο γηα ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη παηρλίδηα ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο 

απφδνζεο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο ηδηφηεηεο :  

(α) είλαη βαζηθφο κέηνρνο ή εηαίξνο αα) ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο 

Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ» (ΟΠΑΠ Α.Δ.) ή εηαηξείαο πνπ παξέρεη παηρλίδηα 

ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 45 έσο 50 ηνπ λ. 4002/2011 (Α΄ 

180) ή ββ) εηαηξείαο ζπλδεδεκέλεο κε ηηο εηαηξείεο ηεο πεξ. αα΄, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ  άξζξνπ 32 ηνπ 

λ.  4308/2014 (Α΄ 251) ή  γγ) άιιεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία νη εηαηξείεο ηεο πεξ. αα΄ έρνπλ αλαζέζεη, 

κε ζχκβαζε, ηε δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ή ηελ επηινγή 

ησλ γεγνλφησλ ζηνηρεκαηηζκνχ ή ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνζηψλ απφδνζεο απηψλ ή ηε δηαρείξηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ζηνηρεκαηηζκνχ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, βαζηθφο κέηνρνο ή εηαίξνο ζεσξείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ είλαη θχξηνο ή ζπγθχξηνο κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ ην δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15 %) ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ή 

θαηέρεη δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15 %) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο. 

(β) είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη βαζηθνί κέηνρνη ή εηαίξνη εηαηξείαο 

ηεο πεξ. α΄ ή κέηνρνη ή εηαίξνη ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ ή ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηνπο, 



απεξηφξηζηα κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, θαη ην νπνίν θαηέρεη ηφζεο κεηνρέο ή 

εηαηξηθά κεξίδηα ή δηθαηψκαηα ςήθνπ, ηα νπνία, ζπλππνινγηδφκελα θαη αλαγφκελα ζε κεηνρέο ή 

εηαηξηθά κεξίδηα ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ζηελ εηαηξεία ηεο πεξ. α΄ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15 %) 

(γ) είλαη δηεπζχλσλ ή εληεηαικέλνο ζχκβνπινο, δηαρεηξηζηήο, κέινο ηνπ δ.ζ. ή δηεπζπληηθφ ζηέιερνο 

εηαηξείαο ηεο πεξ. α΄ 

(δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη κία απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

πεξ. α΄, β΄ θαη γ΄.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15 %) ησλ πεξ. (α) θαη (β) ιακβάλεηαη 

ππφςε θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ αλήθνπλ ή 

θαηέρνληαη απφ θάζε είδνπο παξέλζεηα πξφζσπα, ηδίσο απφ ζπδχγνπο, ζπγγελείο κέρξη δεχηεξνπ 

βαζκνχ, ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.  4308/2014 θαη απφ θάζε 

άιιν νηθνλνκηθά εμαξηεκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. » 

Άξζξν 83 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 29 λ. 2725/1999 

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο Α’ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2725/1999 ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο:  

«ηελ Οινκέιεηα ηεο Γηνίθεζεο (Ο.Γ.) ηεο Δ.Π.Δ. κεηέρνπλ έληεθα (11) κέιε σο αθνινχζσο: 

α) Δπηά (7) αληηπξφζσπνη ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (Δ.Α.ΟΜ. 

ΑκεΑ.), νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Α.ΟΜ. ΑκεΑ. ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο θαη εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηεζλή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (Γ.Π.Δ.). 

β) Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε Καξφηζη 

(Ο..Δ.Κ.Κ.) πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο..Δ.Κ.Κ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απηήο. 

γ) Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) 

δ) Έλαο (1) κε ελ ελεξγεία Παξανιπκπηνλίθεο, ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

πιιφγνπ Διιήλσλ Παξανιπκπηνληθψλ (.Δ.Π.) ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απηνχ.   

ε) Μία (1) πξνζσπηθφηεηα θχξνπο απφ ην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ». 

2. Ζ παξ. 1 ηζρχεη γηα ηε ζχλζεζε ηεο Οινκέιεηαο πνπ ζα αλαδεηρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 22/2004 (Α’ 16) πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο παξνχζαο, ην 

Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο 2021. Ζ παξνχζα Οινκέιεηα ιεηηνπξγεί σο έρεη κέρξη ηελ αλάδεημε ηεο λέαο 



ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Άξζξν 84 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 33 λ. 2725/1999  

ην πέκπην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2725/1999  ην αξθηηθφιεμν «ΔΤΑΔΣ» 

αληηθαζίζηαηαη απφ  ην αξθηηθφιεμν «Δ.Κ.Α.Δ.».  

 

 

Άξζξν 85 

Πξνζζήθε άξζξνπ 41Ζ ζην λ. 2725/1999  

ην λ. 2725/1999, κεηά ην άξζξν 41Ε,πξνζηίζεηαη άξζξν 41Ζ  σο εμήο: 

«Άξζξν 41Ζ 

Πεξηνξηζηηθνί φξνη ζε βάξνο θαηεγνξνπκέλσλ γηα αδηθήκαηα αζιεηηθήο βίαο 

1. Καηά ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη φζν δηαξθεί ε πξνδηθαζία, αλ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα αζιεηηθήο βίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα,, ν θαηά ηφπν αξκφδηνο εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ κπνξεί, κε 

δηάηαμή ηνπ, λα επηβάιιεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, 

εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δηάπξαμεο λέσλ αδηθεκάησλ. Αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο έρεη θαηαδηθαζηεί ζην παξειζφλ, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο αζιεηηθήο βίαο, ε επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ φξσλ ζε 

βάξνο ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 

2. Πεξηνξηζηηθνί φξνη πνπ επηβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, είλαη ηδίσο:  

(α) ε απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

αζιεκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα πξνπνλήζεσλ ή θαη αγψλσλ,  

(β) ε απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξνπνλείηαη ή αγσλίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ,  

(γ) ε ππνρξέσζε εκθάληζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην  αζηπλνκηθφ  ηκήκα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ 

κέρξη θαη δχν (2) ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε αγψλσλ ζηνπο νπνίεο ζπκκεηέρεη ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ θαη ε παξακνλή ηνπ εθεί κέρξη θαη δχν (2) ψξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπο. 

3. Ζ εηζαγγειηθή δηάηαμε ηεο παξ. 1 θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή  

αξρή θαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε ελδηαθεξφκελνπο, αζιεηηθή νκνζπνλδία, δηνξγαλψηξηα ησλ αγψλσλ 

αξρή, αζιεηηθφ ζσκαηείν, Σ.Α.Α ή Α.Α.Δ, γηα λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ 



εθηέιεζή ηεο. Ζ ηζρχο ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 θαη παχεη απηνδηθαίσο κε ηελ άξζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

παξ. 4 θαη 5ή κε ηελ πεξάησζε ηεο πνηληθήο δίθεο θαηά ην άξζξν 370 ΚΠΓ.  

4. Ο θαηεγνξνχκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ θαηά ηεο δηάηαμεο ηνπ 

εηζαγγειέα πνπ ηνπ έρεη επηβάιεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο δηάηαμεο ζε απηφλ. Γηα ηελ πξνζθπγή ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ην 

γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε δηάηαμε. Ο πξνζθεχγσλ ππνρξενχηαη 

λα θαηαζέζεη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ, ην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ζηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ν πην πάλσ γξακκαηέαο. Αλ δελ θαηαηεζεί ην παξάβνιν, 

ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ πξνζθπγή δηαβηβάδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ θαη εηζάγεηαη απφ απηφλ, ρσξίο ρξνλνηξηβή, καδί κε ηελ πξφηαζή ηνπ ζην 

ζπκβνχιην, ην νπνίν θαη απνθαζίδεη ακεηάθιεηα. Ζ πξνζθπγή θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο 

δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ εηζαγγειέα. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή 

δηαηάζζεηαη ε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζε εθείλνλ πνπ ην θαηέζεζε, άιισο, αλ ε πξνζθπγή 

απνξξηθζεί, δηαηάζζεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζην δεκφζην ηακείν. 

5. Μέρξη ηελ πεξάησζε ηεο πνηληθήο δίθεο θαηά ην άξζξν 370 ΚΠΓ, ν θαηεγνξνχκελνο ζε βάξνο 

ηνπ νπνίνπ έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζηηθνί φξνη ζχκθσλα κε ην παξφλ, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα ηελ άξζε ησλ φξσλ απηψλ ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιινπο, ζηελ νπνία πξέπεη λα 

αλαθέξεη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε άξζε ή 

αληηθαηάζηαζε. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ πνπ δηέηαμε ηνπο 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο κέρξη ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην, κε θιεηήξην ζέζπηζκα ή 

απεπζείαο θιήζε, θαη κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην, ζην πνηληθφ δηθαζηήξην 

ζην νπνίν εηζήρζε. Δπί πνηλή απαξαδέθηνπ, ν θαηεγνξνχκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη παξάβνιν ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηε ζρεηηθή αίηεζε. Ζ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ. Ο αξκφδηνο 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ ή ην αξκφδην πνηληθφ δηθαζηήξην απνθαίλνληαη ακεηάθιεηα. Αλ ε 

αίηεζε γίλεη δεθηή, δηαηάζζεηαη ε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζε εθείλνλ πνπ ην θαηέζεζε, άιισο, αλ 

ε αίηεζε απνξξηθζεί, δηαηάζζεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζην δεκφζην ηακείν.  

6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ησλ παξαβφισλ ησλ παξ. 4 θαη 5.  

7. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα αλήιηθν θαηεγνξνχκελν πνπ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην (15
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε εηζαγγειηθή 

δηάηαμε ηεο παξ. 1 θνηλνπνηείηαη θαη ζηνπο αζθνχληεο ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ γνλείο ή 



επηηξφπνπο ή θεδεκφλεο ηνπ.» 

Άξζξν 86 

Πξνζζήθε άξζξνπ 41Θ ζην λ. 2725/1999  

ην λ. 2725/1999, κεηά ην άξζξν 41Ζ,πξνζηίζεηαη άξζξν 41Θ  σο εμήο: 

«Άξζξν 41Θ 

Πνηλέο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο πεξηνξηζηηθψλ φξσλ ή παξεπφκελεο πνηλήο  

1. Με πνηλή θπιάθηζεο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, ρξεκαηηθή πνηλή πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη 

απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα έσο πέληε έηε  

ηηκσξείηαη ν θαηεγνξνχκελνο ν νπνίνο παξαβηάδεη ηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ ηνπ έρνπλ 

επηβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 41Ζ. 

2. Με ηηο πνηλέο ηεο παξ.  1 ηηκσξείηαη θαη ν θαηαδηθαζζείο ν νπνίνο παξαβηάδεη παξεπφκελε πνηλή 

απαγφξεπζεο πξνζέιεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 41Σ. 

3. ε αλήιηθν θαηεγνξνχκελν πνπ παξαβηάδεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 41Ζ ή ην αλακνξθσηηθφ κέηξν ηεο απαγφξεπζεο πξνζέιεπζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 41Σ, επηβάιινληαη ηα αλακνξθσηηθά κέηξα ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή ηα 

ζεξαπεπηηθά κέηξα ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα έσο πέληε έηε. 

4. Γνλείο, επίηξνπνη ή θεδεκφλεο πνπ αζθνχλ ηελ επηκέιεηα αλειίθνπ, ν νπνίνο παξαβηάδεη 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 41Ζ ή ην αλακνξθσηηθφ 

κέηξν ηεο απαγφξεπζεο πξνζέιεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ηνπ έρεη 

επηβιεζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 41Σ,ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. Αλ ν αλήιηθνο έρεη ηεζεί 

ππφ ηελ ππεχζπλε επηκέιεηά ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 122 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, νη γνλείο, 

επίηξνπνη ή θεδεκφλεο πνπ αζθνχλ ηελ επηκέιεηά ηνπ ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 

δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. 

5. Οη ππεχζπλνη αζθάιεηαο αγψλσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41Γ θαη ην πξνζσπηθφ ηδησηηθήο 

αζθαιείαο ηεο παξ. 11 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ, κε πξφζεζε, επηηξέπνπλ λα εηζέιζεη ζηελ αζιεηηθή 

εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί 

πεξηνξηζηηθφο φξνο ή παξεπφκελε πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ, ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο 

δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, ρξεκαηηθή πνηλή πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη απαγφξεπζε άζθεζεο 



ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ αζθαιείαο αγψλσλ ή ηνπ επαγγέικαηνο πξνζσπηθνχ ηδησηηθήο 

αζθαιείαο γηα έλα έσο πέληε έηε, εθηφο αλ ε πξάμε ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε πνηληθή δηάηαμε. 

6. Οη ππεχζπλνη αζθαιείαο αγψλσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41Γ ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο 

ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ρξεκαηηθή πνηλή ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ θαη απαγφξεπζε άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ππεχζπλνπ αζθαιείαο αγψλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έμη (6) κήλεο έσο ηξία (3) 

έηε, αλ, απφ ακέιεηά ηνπο, θαηά παξάβαζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, δελ απέηξεςαλ ηελ 

είζνδν ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, πξνζψπνπ ζε βάξνο ηνπ 

νπνίνπ έρεη επηβιεζεί πεξηνξηζηηθφο φξνο ή παξεπφκελε πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ. 

7. Ζ δηάπξαμε λένπ αδηθήκαηνο βίαο απφ ην πξφζσπν πνπ εηζήιζε ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, 

θαηά παξάβαζε επηβιεζέληνο πεξηνξηζηηθνχ φξνπ ή πνηλήο, ζεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίζηαζε θαηά 

ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ησλ αδηθεκάησλ ησλ παξ. 5 θαη 6.» 

Άξζξν 87 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 2725/1999  

Σν άξζξν 52 ηνπ λ. 2725/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«1. Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Δ.Γ.Γ) δηαηάζζεη, θάζε έηνο, ηε δηελέξγεηα 

δηαρεηξηζηηθνχ, ινγηζηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θάζε αζιεηηθνχ θνξέα πνπ έιαβε ηαθηηθή ή 

έθηαθηε επηρνξήγεζε,  κέζα ζην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(50.000) επξψ.  Χο αζιεηηθνί θνξείο λννχληαη νη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ηα 

επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη θάζε άιιε αξρή ή νξγαληζκφο ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ επηρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.     

2. Ύζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ν Γ.Δ.Γ.Γ. δηαηάζζεη ηε 

δηελέξγεηα έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνχ, ινγηζηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θάζε αζιεηηθνχ θνξέα 

πνπ έιαβε θξαηηθή επηρνξήγεζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο επηρνξήγεζεο. Ο 

έιεγρνο απηφο κπνξεί λα αθνξά έσο θαη ηα πέληε (5) ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε, εθφζνλ δελ είρε 

δηελεξγεζεί ηαθηηθφο έιεγρνο θαηά ηα έηε απηά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1.  

3. Ο ηαθηηθφο θαη έθηαθηνο έιεγρνο ησλ παξ. 1 θαη 2 δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3074/2002 (Α΄ 296) θαη ηνπ  π.δ. 77/2005 (Α΄ 118).  

4. Έλαληη ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ δελ ηζρχεη νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ, ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηηζηεξηαθφ 

απφξξεην. Ζ άξζε ηνπ απνξξήηνπ θαηαιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ ειεγρφκελν θάζε θνξά αζιεηηθφ 

θνξέα, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ, ηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο θαη θάζε άιιν εηδηθφ ζπλεξγάηε ή ζχκβνπιφ ηνπ, ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ηνπ, 



ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ν έιεγρνο θξίλεηαη 

αλαγθαίνο ή ζθφπηκνο. 

5. Μεηά ην ηέινο θάζε ειέγρνπ, ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ, ζπληάζζεηαη ηεθκεξησκέλε έθζεζε, ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ  άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 77/2005. Ζ έθζεζε (α) θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη (β) αλ δηαπηζηψλνληαη αμηφπνηλεο πξάμεηο, δηαβηβάδεηαη 

ζηνλ αξκφδην  εηζαγγειέα, καδί κε θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιεξνθνξία, γηα ηηο θαηά λφκν 

ελέξγεηεο. Ο Γ.Δ.Γ.Γ. έρεη  δηθαίσκα  λα αζθεί πεηζαξρηθφ έιεγρν επί ηνπ πξνζσπηθνχ, ηαθηηθνχ θαη 

κε, ησλ αζιεηηθψλ ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ. 

6. Αλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ν Γ.Δ.Γ.Γ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε βαξχηεηά ηνπο, ην βαζκφ ηεο 

ππαηηηφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκβνιή ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγεί, εηζεγείηαη, κε ηελ έθζεζε ηεο παξ. 5, ηελ αλαζηνιή γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε επηρνξήγεζεο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα θαη, ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο, ηελ νξηζηηθή δηαθνπή θάζε επηρνξήγεζήο  ηνπ.  

7. α. Καηά ηε δηελέξγεηα θάζε ειέγρνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη θάζε 

άιιν φξγαλν ή ππεξεζία ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, νη αζιεηέο θαη νη πξνπνλεηέο ηνπ, ην πξνζσπηθφ 

θαη νη ελ γέλεη ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινί ηνπ, θαζψο θαη θάζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ. θαη λα παξαδίδεη ακειιεηί θάζε έγγξαθν, απνδεηθηηθφ 

κέζν ή πιεξνθνξία πνπ ηνπ δεηείηαη. 

β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ, κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή θάζε επηρνξήγεζεο πξνο ηνλ 

ειεγρφκελν θνξέα κέρξη .» 

 Άξζξν 88 

Πξνζζήθε άξζξνπ 52Α ζην λ. 2725/1999  

ην λ. 2725/1999, κεηά ην άξζξν 52,πξνζηίζεηαη άξζξν 52Α  σο εμήο: 

«Άξζξν 52Α 

Παξαθψιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ 

1. Όπνηνο κε πξφζεζε αξλείηαη ή θαζπζηεξεί λα ρνξεγήζεη ζηνηρεία, πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 

ηνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ην Γ.Δ.Γ.Γ, ή ρνξεγεί ζηνηρεία ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή ή αλαθξηβή ηηκσξείηαη 

κε πνηλή θπιάθηζεο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, 

εθηφο αλ ε πξάμε ηηκσξείηαη βαξχηεξα απφ άιιε δηάηαμε. 

2. Πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ, σο απηνπξγνί ησλ αδηθεκάησλ ηεο παξ. 1 ζεσξνχληαη νη 

πξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, νη δηεπζχλνληεο, εληεηαικέλνη θαη 



ζπκπξάηηνληεο ζχκβνπινη, νη γεληθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο θαη ελ γέλεη θάζε εληεηαικέλν 

πξφζσπν είηε άκεζα απφ ην λφκν είηε απφ ηδησηηθή βνχιεζε είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε ζηε 

δηνίθεζε ή ζηε δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.» 
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 Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 56Α λ. 2725/1999  

ην άξζξν 56Α ηνπ λφκνπ 2725/1999 επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 

1.ηηο ππνπεξ. αα΄ θαη ββ΄ ηεο πεξ. α΄  ηεο παξ. 1 δηαγξάθνληαη, αληηζηνίρσο, νη ιέμεηο «ζε 

νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ έσο 200 θαηνίθνπο,» θαη «ζε νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 200 

θαηνίθνπο,».  

2.Ζ ππνπεξ. αα΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«αα) Οκάδα Ε1: Τπαίζξηεο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο δηακνξθσκέλεο ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο  

ζάιαζζα, πνηάκη, ιίκλε, δάζνο,    ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ. ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ, 

επίζεο, ηα ππαίζξηα θαη εκηππαίζξηα ζθνπεπηήξηα». 

3. ηελ ππνπεξ. αα΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: 

«Οκάδα Ε2: Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ή δηακνξθψζεηο γηα δηνξγάλσζε αγψλσλ ζε θπζηθφ 

πεξηβάιινλ,  φπσο ζάιαζζα, πνηάκη, ιίκλε, δάζνο,   ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ, θαζψο θαη 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αεξαζιεηηζκνχ». 

4. ην ηέινο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 2 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ή ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα». 

5. ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2  νη ιέμεηο «νκάδεο Ε, Ζ, Θ1, Θ2 θαη Η)» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο 

«νκάδεο Ε1, Ε2, Ζ, Θ1, Θ2 θαη Η)». 

Άξζξν 90 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 56Β λ. 2725/1999  

ην άξζξν 56Β ηνπ λ. 2725/1999 επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 

1.ηηο πεξ. α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 2  δηαγξάθεηαη ε εμήο θξάζε: «δελ έρεη αλέιζεη ζε αλψηεξε 

θαηεγνξία ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έδξα θαη». 

2.Ζ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ε) Γηα ηελ νκάδα Ε1: Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγεί ν αξκφδηνο Πεξηθεξεηάξρεο, εθφζνλ 

πξνζθνκίδνληαη: αα) βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ρψξνπ, ββ) παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο ή ζχκθσλε 

γλψκε γηα ηε  ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ ην  θνξέα πνπ ηνλ δηαρεηξίδεηαη ή επνπηεχεη, γγ) θαηάζεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ, θαηά πεξίπησζε, εγθξίζεσλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην  ρψξν 

φπνπ απηή δηελεξγείηαη, φπσο έγθξηζε απφ αζηπλνκία, ιηκεληθή αζηπλνκία, ππεξεζία πνιηηηθήο 



αεξνπνξίαο θαη δαζαξρείν,  δδ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ρξήζηε ηεο εγθαηάζηαζεο φηη ηεξνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο θαη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρψξνπ. Ζ άδεηα ηζρχεη γηα δχν (2) έηε, εθφζνλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ έηνπο θαηαηεζεί 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ρξήζηε ηεο εγθαηάζηαζεο φηη δελ έρεη γίλεη θακία αιιαγή ζηελ 

εγθαηάζηαζε». 

3. ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 2 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: 

«Γηα ηελ νκάδα Ε2: Γελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, παξά κφλν: αα) βεβαίσζε ηεο 

νηθείαο νκνζπνλδίαο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, ββ) παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο ή ζχκθσλε γλψκε γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ 

ην θνξέα πνπ ηνλ δηαρεηξίδεηαη ή επνπηεχεη, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο, γγ) 

θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ, θαηά πεξίπησζε, εγθξίζεσλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ην ρψξν φπνπ απηή δηελεξγείηαη,   φπσο έγθξηζε απφ αζηπλνκία, ιηκεληθή αζηπλνκία, ππεξεζία 

πνιηηηθήο αεξνπνξίαο θαη δαζαξρείν,   δδ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ρξήζηε ηεο εγθαηάζηαζεο φηη 

ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ.» 

4. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 5 ιέμεηο «ή ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα 

ηηο νκάδεο Γ1, Γ2, Δ2 θαη Σ» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο: «ή ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα 

ηηο νκάδεο Γ1, Γ2, Δ2, Ε1 θαη Σ». 
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Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 56Γ λ. 2725/1999   

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56Γ ηνπ λ. 2725/1999  επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 

1.Σν πξψην εδάθην αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. ηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο ή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή Γήκνπ ή Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Διέγρνπ Καηαιιειφηεηαο κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηα φξηα ηεο αληίζηνηρεο 

Πεξηθέξεηαο ή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή Γήκνπ ή Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη απνηειείηαη απφ:» 

2. Ζ πεξ. α΄ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«α) έλαλ ππάιιειν ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο θιάδνπ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κεραληθψλ θαη, θαηά πξνηίκεζε, κε εηδηθφηεηα 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή ειεθηξνιφγνπ ή κεραλνιφγνπ, σο Πξφεδξν». 

3.Ζ πεξ. β΄ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«β) έλαλ ηαηξφ πνπ ππεξεηεί ζε νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαηά 



πξνηίκεζε κε αζιεηηαηξηθή εκπεηξία». 

4. Σν έλαην εδάθην αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Αλ δελ είλαη δπλαηή ε ζηειέρσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ππάιιειν ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή  ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θιάδνπ παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο κεραληθψλ, θαζψο θαη κε ηαηξφ πνπ ππεξεηεί ζε νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο,  ζηελ  Δπηηξνπή  κεηέρεη  ηδηψηεο κεραληθφο θαη ηαηξφο». 

Άξζξν 92 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 56Γ λ. 2725/1999  

1. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56Γ ηνπ λ. 2725/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« 2. Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο: 

α) γηα ηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (νκάδεο Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ, Δ1, Δ2 θαη Σ) ηεο 

πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56Α, ε άδεηα δηεμαγσγήο ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ρνξεγείηαη 

εθφζνλ ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 56Β γηα ηελ αληίζηνηρε 

αγσληζηηθή θαηεγνξία αζιήκαηνο θαη ε ζπλάληεζε δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο 

αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή δηνξγαλψηξηαο αξρήο θαη βεβαηψλεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ εηζηηεξίσλ θαη επνπηείαο, αλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα θαη ηελ 

θαηεγνξία αγψλσλ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4326/2015 (Α’ 

49), ζηηο ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΜΑΔ/229157/12877/1280/236/2015 (Β` 1801) θαη 

ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΜΑΔ/229158/12878/1281/237/2015 (Β` 1802) θνηλέο απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζην άξζξν 

41Γ ηνπ παξφληνο. Γηα ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο νκάδαο Ε1 ηεο ππνπεξ. αα΄΄  ηεο πεξ. β΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56Α, ε άδεηα δηεμαγσγήο ηεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ρνξεγείηαη εθφζνλ ε 

αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 56Β θαη ε ζπλάληεζε δηεμάγεηαη 

κε ηελ έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή δηνξγαλψηξηαο αξρήο. Σελ άδεηα 

δηεμαγσγήο ηεο ζπλάληεζεο ρνξεγεί ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ 

ππεξεζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία 

αζηπλνκηθή ή, θαηά πεξίπησζε, ιηκεληθή αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 

ηάμεο. 

β) Γηα ηηο εηδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (νκάδεο Ε2, Ζ, Θ1, Θ2 θαη Η) ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 56Α, ε άδεηα δηεμαγσγήο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ρνξεγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ ππεξεζίαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ  φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ πεξ. ε΄ γηα ηελ νκάδα Ε2 θαη ζηηο πεξ.ζη΄, δ΄θαη ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56Β, 



αληίζηνηρα, θαη ε ζπλάληεζε δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή 

δηνξγαλψηξηαο αξρήο. » 

2. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 56Γ θαηαξγείηαη. 
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Πξνζζήθε άξζξνπ 67Α ζην λ. 2725/1999 

ην λ. 2725/1999, κεηά ην άξζξν 67, πξνζηίζεηαη άξζξν 67Α σο εμήο: 

«1. Αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Α.Δ) κπνξνχλ, χζηεξα απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο 

Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ, λα αλαζέηνπλ, κε δηθή ηνπο δαπάλε, ζε  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ηεο επηινγήο ηνπο, ηελ αλέγεξζε, αλαθαηαζθεπή, επηζθεπή ή θαη ζπληήξεζε (α) ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ή θαη (β) αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ή ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην θαη ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα, βάζεη λφκνπ ή ζχκβαζεο, λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο 

πξνπνλεηηθέο ή θαη αγσληζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

2.  Ζ άδεηα ηεο παξ. 1 ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Α.  χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο 

Α.Α.Δ εθφζνλ : (α) δε ζίγεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο Α.Α.Δ θαη (β) δηαπηζηψλεηαη ε 

λνκηκφηεηα ηεο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ κε ηα νπνία πξφθεηηαη λα θαιπθζεί ε δαπάλε γηα ηελ 

αλέγεξζε, αλαθαηαζθεπή, επηζθεπή ή θαη ζπληήξεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1. Αλ 

δε ζπληξέρνπλ ακθφηεξεο νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε ζρεηηθή αίηεζε απνξξίπηεηαη 

αηηηνινγεκέλα.» 
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Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 83 λ. 2725/1999  

ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2725/1999 επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 

1.Ζ παξ. 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«2. Σα κέιε ηεο δηνίθεζεο Α.Α.Δ. ή Σ.Α.Α., ηα πξφζσπα πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε 

Σ.Α.Α., νη κέηνρνη Α.Α.Δ. κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 1% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, 

νη αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο πξσηαζιεκάησλ 

επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ θαη φζνη κεηέρνπλ ζηα αληίζηνηρα φξγαλα ή ηηο επηηξνπέο δηαηηεζίαο 

πνπ ππνβάιινπλ δήισζε, ζχκθσλα κε ηηο πεξ. ιε΄ θαη ιζη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003 (Α΄ 309), 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζηε Γ΄ Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηεο 

Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο  ππνρξενχληαη, κέζα 

ζε πξνζεζκία  ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή ηεο δήισζεο απηήο, 



λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο, ζχκθσλα 

κε ηηο πεξ. ιε΄ θαη ιζη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ΄ ηνπ λ. 3213/2003.  Ζ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ 

Αζιεηηζκνχ κπνξεί λα δεηά απφ ηελ παξαπάλσ Αξρή ηε δηελέξγεηα έθηαθηνπ ειέγρνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ.» 

2.ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 νη ιέμεηο «ηεο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαληαη 

απφ ηηο ιέμεηο «ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο ηεο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο». 

 

 

 

Κεθάιαην Β΄ 

Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε Φίιηππν Έλσζε ηεο Διιάδνο (Φ.Δ.Δ) 
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Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 1α.λ. 399/1968 (Α΄ 102) 

1.Σν άξζξν 1 ηνπ α.λ. 399/1968 (Α΄ 102) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

« Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φίιηππνο Έλσζε ηεο Διιάδνο (Φ.Δ.Δ)» 

πνπ ζπληζηάζεθε κε ηνλ α.λ. 858/1937 (Α΄ 367) έρεη έδξα ζηελ Αζήλα θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία 

ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ε επσλπκία ηεο Φ.Δ.Δ 

απνδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα σο «JockeyClub of Greece». » 
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Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 2α.λ. 399/1968 

Σν άξζξν 2 ηνπ α.λ. 399/1968 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ζ Φ.Δ.Δ είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε, δηάδνζε θαη πξναγσγή ηεο ηππνδξνκηαθήο θαη 

ηππνπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ 

ηερληθψλ θαλφλσλ νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ. Δηδηθφηεξα, ε Φ.Δ.Δ. κε απνθάζεηο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ:   

(α) ππνβάιεη εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Πξνδηαγξαθψλ Νέσλ Ηππνδξφκσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 

4172/2013 (Α΄ 167) (Καλνληζκφο Πξνδηαγξαθψλ Νέσλ Ηππνδξφκσλ) 

(β) ππνβάιεη εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ 

Ηππνδξφκσλ ζχκθσλα κε ηνλ  Καλνληζκφ Πξνδηαγξαθψλ Νέσλ Ηππνδξφκσλ θαη γηα ηελ αλάθιεζε 

απηψλ ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ή αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ 



Ηππνδξφκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο, σο πξνο ηνλ νπνίν ηζρχεη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 

4172/2013.   

(γ) θαηαξηίδεη θαη ηξνπνπνηεί, ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Ηππνδξνκηαθψλ Αξρψλ (Γ.Ο.Η.Α), ηνλ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 

4172/2013 (Κψδηθαο Ηππνδξνκηψλ) θαη ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ   

(δ) θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο ηζνδπγηζκνχ, βαξψλ θαη επηβαξχλζεσλ ίππσλ, ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ ίππσλ ζε θιάζεηο βάζεη ηνπ γεληθνχ ηζνδπγηζκνχ, ηηο θαηεγνξίεο ησλ δξνκψλσλ 

ίππσλ αλά ειηθία θαη θιάζε, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ ησλ ηππνδξνκηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 4172/2013 

(ε) θαηαξηίδεη θαη ηξνπνπνηεί ην Διιεληθφ Βηβιίν Γελεαινγίαο θαη Αλαπαξαγσγήο ηνπ Αγγιηθνχ  

Καζαξφαηκνπ Ίππνπ (Διιεληθφ StudBook), νη  δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ, χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηνπο 

απφ ηε δηεζλή επηηξνπή S.B., απνθηνχλ ηζνδχλακε ηζρχ κε απηέο ηνπ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ  

(ζη) ρνξεγεί θαη αλαθαιεί ηηο άδεηεο ησλ πξνπνλεηψλ θαη αλαβαηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 

Ηππνδξνκηψλ  

(δ) ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ, ησλ Γεληθψλ Γηαηάμεσλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο πεξ. 

(δ) θαη  επηβεβαηψλεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηππνδξνκηψλ 

(ε) νξίδεη ηνπο Διιαλνδίθεο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ηππνδξνκηψλ θαη ηνπο αλαπιεξσηέο απηψλ, 

θαζψο θαη ηνπο ππφινηπνπο ηερληθνχο επηηεηξακκέλνπο θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή απηψλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 8 θαη ηνλ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ   

(ζ) επηιχεη ζε ηειεπηαίν βαζκφ θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ηππνδξνκηψλ 

θαη επηβάιεη θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ  

(η) ρνξεγεί ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηππνζηαζίσλ αλαπαξαγσγήο (ηππνθνξβείσλ) ζε φιε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία απηψλ, ηδίσο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

πγηεηλήο θαη δηαηξνθήο ησλ ίππσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξναηκίαο απηψλ θαη αλαθαιεί ηελ 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο αλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ φξσλ ρνξήγεζήο ηεο 

(ηα) κεξηκλά, ιακβάλεη κέηξα θαη εηζεγείηαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο ηελ πηνζέηεζε 

θαλφλσλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαζαξφαηκσλ δξνκψλσλ ίππσλ, 

θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επδσίαο ησλ δξνκψλσλ ίππσλ, θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηά ηελ παχζε απηήο. » 
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Σξνπνπνηήζεηο άξζξνπ 5α.λ. 399/1968 

1. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ α.λ. 399/1968 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  



« 2. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε (γ.ζ) ηεο Φ.Δ.Δ ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ηαθηηθά κέιε απηήο, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα εθαηφ (100). Σαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα νξηζηνχλ 

πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηθαλή λα 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο. Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Φ.Δ.Δ επηιέγνληαη θαη 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ε Φ.Δ.Δ, ν Παξαρσξεζηνχρνο θαη ε Έλσζε Ηδηνθηεηψλ Γξνκψλσλ Ίππσλ Διιάδνο 

(Δ.Η.Γ.Η.Δ), χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζή ηνπο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη ε πξφζθιεζε 

απηή. »  

2. ην άξζξν 5 ηνπ α.λ. 399/1968, κεηά ηελ παξ. 5, πξνζηίζεηαη παξ. 6 σο εμήο : 

« 6. α. Ζ  γ.ζ. ηεο Φ.Δ.Δ ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δ.ζ. ππνρξεσηηθά δχν θνξέο 

θάζε έηνο (ηαθηηθή γ.ζ.) : (α) κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, κε ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλά δηεηία, ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ 

γηα ηελ εθινγή ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ δ.ζ. θαη (β) κέζα ζην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο 

Ηνπλίνπ, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ 

παξειζφληνο έηνπο θαη ηελ παξνρή ινγνδνζίαο απφ ην δ.ζ. Ζ ηαθηηθή γ.ζ. κπνξεί λα ζπδεηά θαη 

απνθαζίδεη θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο.  

β. Ζ γ.ζ. ηεο Φ.Δ.Δ. ζπλέξρεηαη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ ην δ.ζ. ην θξίλεη ζθφπηκν ή αλαγθαίν 

(έθηαθηε γ.ζ.). Ζ έθηαθηε γ.ζ. ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ δ.ζ., κέζα ζε δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Φ.Δ.Δ., έρεη δε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηεο ηα ζέκαηα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε απηή.  

γ. Ζ πξφζθιεζε ηεο γ.ζ. είλαη έγγξαθε, πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν, ηελ αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ 

εκεξνρξνλνινγία θαη ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο γ.ζ. ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Ζ 

θνηλνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. » 

3. ην άξζξν 5 ηνπ α.λ. 399/1968, κεηά ηελ παξ. 6, πξνζηίζεηαη παξ. 7 σο εμήο : 

«7. α. Ζ γ.ζ. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ή εθπξνζσπείηαη ην ήκηζπ (1/2) πιένλ ελφο ησλ κειψλ ηεο. Αλ δηαπηζησζεί 

έιιεηςε απαξηίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη, ρσξίο λέα 

πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα 

ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε, απαξηία ππάξρεη, αλ ν 

αξηζκφο ησλ παξηζηάκελσλ ή εθπξνζσπνχκελσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο γ.ζ.. 



β. Ζ γ.ζ. απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ εκίζενο (1/2) πιένλ ελφο ησλ κειψλ πνπ 

παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλεδξίαζε. Οη αξραηξεζίεο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο παξνρήο ή αλάθιεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην δ.ζ, ηεο έγθξηζεο ηεο ινγνδνζίαο ηνπ 

δ.ζ. θαη γηα θάζε δήηεκα πξνζσπηθήο θχζεσο γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

γ. Κάζε κέινο κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλεδξηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραηξεζηψλ, απφ άιιν κέινο, δηνξηδφκελν κε έγγξαθν πιεξεμνχζην. 

Κάζε κέινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν κέινο πνπ απνπζηάδεη. » 

Άξζξν 98 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 6α.λ. 399/1968 

Σν άξζξν 6 ηνπ α.λ. 399/1968 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:   

«1. Ζ  Φ.Δ.Δ δηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (δ.ζ.), ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη απνηειείηαη απφ :  

(α) ηέζζεξα (4) κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο ηνπ δ.ζ., ηα νπνία εθιέγνληαη, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Φ.Δ.Δ 

(β) ηέζζεξα (4) κέιε ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνλ 

Παξαρσξεζηνχρν 

(γ) έλα (1) κέινο ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηελ Δ.Η.Γ.Η.Δ 

(δ) έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α) πνπ νξίδεηαη, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

(ε) έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ πνπ ππνδεηθλχεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ 

2. Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 1, ηα κέιε ηνπ 

δ.ζ. ζπλέξρνληαη ζε ζπλεδξίαζε θαη εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηνλ κελ Πξφεδξν  κεηαμχ ησλ 

αηξεηψλ κειψλ ηεο Φ.Δ.Δ., ηνπο δε Αληηπξφεδξν θαη Γεληθφ Γξακκαηέα  κεηαμχ ησλ αηξεηψλ κειψλ 

ηεο Φ.Δ.Δ θαη ησλ κειψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ν Παξαρσξεζηνχρνο θαη ε Δ.Η.Γ.Η.Δ. 

3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. είλαη δηεηήο θαη παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο έσο ηε δεκνζίεπζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 1 γηα ην δηνξηζκφ λέσλ κειψλ, φρη, φκσο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

4. Αλ θάπνην κέινο ηνπ δ.ζ παξαηηεζεί ή παπηεί ή εθπέζεη ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ δηνξίδεηαη λέν κέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1. Σν λέν απηφ 

κέινο δηνξίδεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζηζηά.  



5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, θαζνξίδεηαη ε 

απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. ε νπνία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Φ.Δ.Δ.  

6. Σν δ.ζ. ζπλεδξηάδεη έγθπξα κε ηελ παξνπζία νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ ππάιιεινο Τπνπξγείνπ, θαη απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ.  

7. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ ζεκάησλ ησλ πεξ. (γ), (δ) θαη (ε) ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3  ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. 

8. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δ.ζ. ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

παξηζηάκελα κέιε.  

9. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 6, 7 θαη 8, ε ιεηηνπξγία ηνπ δ.ζ. ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13 έσο 15 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α΄ 45). 

10. Οη απνθάζεηο ηνπ δ.ζ. ηεο Φ.Δ.Δ πνπ αθνξνχλ α) ηελ εθπνίεζε, εθκίζζσζε, παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ αθηλήησλ ηεο, β) ηελ θαηάξηηζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα 

Ηππνδξφκσλ θαη ησλ Γεληθψλ Γηαηάμεσλ θαη γ) θάζε άιιε απφθαζε θαλνληζηηθνχ πεξηερφκελνπ, 

είλαη εθηειεζηέο κεηά απφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηάο ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζπλνδεπφκελεο απφ φια ηα 

έγγξαθα πνπ κλεκνλεχνληαη ζε απηήλ ή επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρηεθε ε ιήςε ηεο. Αλ ε πξνζεζκία 

απηή παξέιζεη άπξαθηε, ε απφθαζε ηνπ δ.ζ. ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. »   

Άξζξν 99 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 8α.λ. 399/1968 

Σν άξζξν 8 ηνπ α.λ. 399/1968 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:   

«1. Σν δ.ζ. ηεο Φ.Δ.Δ, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 6, δηνξίδεη ηξεηο (3) Διιαλνδίθεο θαη ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, κε εηήζηα ζεηεία. Οη 

Διιαλνδίθεο παξίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηπππνδξνκηψλ, ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε θη εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ θαη ησλ Γεληθψλ Γηαηάμεσλ θαη απνθαζίδνπλ επί φισλ ησλ 

ηππνδξνκηαθψλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ηα παξαπέκπνπλ, εθφζνλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην, ζηελ 

Δπηηξνπή Ηππνδξνκηψλ.  

2. Ζ Δπηηξνπή  Ηππνδξνκηψλ είλαη ην αλψηαην επνπηηθφ φξγαλν ηεο  Φ.Δ.Δ. θαη απνηειείηαη απφ 

ηξία (3) πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ηθαλή λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Ηππνδξνκηψλ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, δηνξίδνληαη, γηα ζεηεία ελφο (1) έηνπο, κε απφθαζε  ηνπ 

δ.ζ. ηεο Φ.Δ.Δ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6. 



3. Οη επηκέξνπο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Διιαλνδηθψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Ηππνδξνκηψλ, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο απηψλ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ. 

4. Γελ επηηξέπεηαη λα νξηζηνχλ Διιαλνδίθεο ή κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ηππνδξνκηψλ ηα παξαθάησ 

πξφζσπα, γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο απηέο: 

(α) κέιε ηνπ δ.ζ. θαη ππάιιεινη ηεο Φ.Δ.Δ. 

(β)κέηνρνη, κέιε ηνπ δ.ζ., δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, δηεπζπληέο θαη ππάιιεινη ηνπ 

Παξαρσξεζηνχρνπ 

(γ) ηδηνθηήηεο δξνκψλσλ ίππσλ θαη κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Δ.Η.Γ.Η.Δ. 

(δ) ηππνπαξαγσγνί 

(ε) φζνη έρνπλ νξηζζεί, κε απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο Φ.Δ.Δ, σο ηερληθνί επηηεηξακκέλνη, θάζε είδνπο 

θαζεθφλησλ, φπσο ελδεηθηηθά ηππνδξνκηάξρεο, αθέηεο, δπγηζηήο, θξηηήο άθημεο, επφπηεο 

δεηγκαηνιεςηψλ, επφπηεο πξνπνλήζεσλ, παξαηεξεηέο ζηξνθψλ, ππεχζπλνο δηαγξαθψλ θαη 

δειψζεσλ αλαβαηψλ θαη θηελίαηξνη. 

(ζη) εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε ηεο δηνίθεζεο, δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, δηεπζπληέο 

εηαηξείαο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ παξέρεη, θπζηθά ή δηαδηθηπαθά, ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα θάζε 

κνξθήο 

(δ) ζχδπγνη θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ησλ αλσηέξσ 

πξνζψπσλ. 

5. Οη Διιαλνδίθεο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ηππνδξνκηψλ αλαθαινχληαη νπνηεδήπνηε κε απφθαζε 

ηνπ δ.ζ. πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6. 

6. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Φ.Δ.Δ (α) ηεξεί ηε ζθξαγίδα ηεο Φ.Δ.Δ, (β) δηεπζχλεη ηηο ππεξεζίεο θαη 

ην πξνζσπηθφ ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγίαησλ ππεξεζηαθψλ ηεο 

κνλάδσλ, (γ) κεξηκλά γηα  ηελ  εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπδ.ζ., (δ) ζπκκεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δ.ζ., αλ θιεζεί πξνο ηνχην απφ ηνλ Πξφεδξν, (ε) αζθεί ηα θαζήθνληα 

ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄ 101) θαη θάζε άιιν θαζήθνλ πνπ ηνπ 

αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ δ.ζ. 

7. Οη Διιαλνδίθεο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ηππνδξνκηψλ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Φ.Δ.Δ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, απαγνξεχεηαη (α) λα ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή 

έκκεζα, ζε θάζε κνξθήο ηππνδξνκηαθφ ζηνηρεκαηηζκφ θαη (β) λα αλαιακβάλνπλ ή λα 

αλακηγλχνληαη, κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, άκεζα ή έκκεζα, ζην έξγν ηεο πεξίζαιςεο ή δηαηξνθήο ή 

ελ γέλεη θξνληίδαο ελεξγψλ δξνκψλσλ ίππσλ. » 

Άξζξν 100 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 9α.λ. 399/1968 



Σν άξζξν 9 ηνπ α.λ. 399/1968 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:   

«1. Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο ηεο Φ.Δ.Δ. ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ. 

2. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Φ.Δ.Δ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄ 143).  

3. Ζ Φ.Δ.Δ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (Γ.Γ.Γ.Δ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζηα δηνηθεηηθά κέηξα θαη 

ζηηο θπξψζεηο ηνπ λ. 3492/2006 (Α΄ 210).» 

Άξζξν 101 

Σξνπνπνηήζεηο άξζξνπ 83 λ. 4172/2013 (Α΄ 167) 

1.  ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167), κεηά ηε θξάζε «κε 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Φηιίππνπ Δλψζεσο ηεο Διιάδνο», πξνζηίζεηαη ε θξάζε 

«πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη ππφθεηηαη ζηελ 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ α.λ. 

399/1968 (Α΄ 102)». 

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 4172/2013 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :  

« Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη νη παξαπάλσ θαλφλεο.» 

3. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 4172/2013 πξνζηίζεηαη ηέηαξην εδάθην σο εμήο : 

«Ζ ππνβνιή δειψζεσλ ίππεπζεο γίλεηαη ζηνλ Φνξέα Ηππνδξνκηψλ, ν νπνίνο θνηλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο 

δειψζεηο ζηε Φ.Δ.Δ. »  

Άξζξν 102 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 85 λ. 4172/2013 

  Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 4172/2013 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : 

« Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Φηιίππνπ Δλψζεσο ηεο Διιάδνο πνπ ιακβάλεηαη κε 

ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ α.λ. 399/1968, 

θαηαξηίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Ηππνδξνκηαθψλ Αξρψλ, ν Κψδηθαο Ηππνδξνκηψλ πνπ ξπζκίδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην δηεμαγσγήο 

ηππνδξνκηψλ  ζηελ Διιάδα. Ο Κψδηθαο Ηππνδξνκηψλ θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηερληθνχο 

θαλφλεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ, ηνλ αξηζκφ, ηηο ζέζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ ηερληθψλ 

επηηεηξακκέλσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη αλάζεζεο θαζεθφλησλ 

απηψλ, ηε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο  ελζηάζεσλ, ηα επηκέξνπο θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο ησλ 

Διιαλνδηθψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Ηππνδξνκηψλ, ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ρξσκάησλ ζηνπο ηδηνθηήηεο 



δξνκψλσλ ίππσλ, ηηο πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ή απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο πξνπνλεηή θαη αλαβάηε 

δξνκψλσλ ίππσλ, ηηο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ησλ  εκπιεθνκέλσλ ζηε δηεμαγσγή ησλ 

ηππνδξνκηψλ, ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θαη εθηέιεζήο ηνπο, ηε δηαδηθαζία 

ειέγρσλ αληη-ληφπηλγθ. Με φκνηα απφθαζε θαη δηαδηθαζία  θαηαξηίδνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη νη 

Γεληθέο Γηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ. »  

Κεθάιαην Γ΄ 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

Άξζξν 103 

Απνδεκίσζε ησλ κειώλ επηηξνπώλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2725/1999   

1.  Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2725/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2725/1999 κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄176)». 

2. Κάζε πνζφ ην νπνίν έρεη θαηαβιεζεί ζηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 

2725/1999 ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. απηήο, φπσο ίζρπε, απφ ηα εηδηθά έζνδα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ πνπ πξνέξρνληαλ απφ θεθάιαηα ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνγλσζηηθψλ 

Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Ο.Π.Α.Π.) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ Διιάδαο (Ο.Γ I 

Δ.) ή απφ άιιεο πεγέο ή εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο, πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3697/2008 (Α΄194), ινγίδεηαη φηη έρεη θαηαβιεζεί  λφκηκα θαη δελ 

αλαδεηείηαη νχηε θαηαινγίδεηαη. 

Άξζξν 104 

Πξνζσπηθό εζληθώλ αζιεηηθώλ νκνζπνλδηώλ 

1. Σν πθηζηάκελν θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ εζληθψλ αζιεηηθψλ 

νκνζπνλδηψλ πνπ έρεη πξνζιεθζεί κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ κεηά ηελ 1
ε
/04/1998, θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα 

νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο. Αλ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο ή νη πθηζηάκελεο δελ επαξθνχλ, ε θαηάηαμε γίλεηαη ζε αληίζηνηρεο ζπληζηάκελεο 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη νπνίεο παξακέλνπλ πξνζσπνπαγείο θαη θαηαξγνχληαη κφιηο θελσζνχλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Ζ θαηάηαμε θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ε ζχζηαζε πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ γίλεηαη 

θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ δ.ζ. ηεο ελδηαθεξφκελεο 

νκνζπνλδίαο, ε νπνία εθδίδεηαη θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Αλ παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ αλαζηέιιεηαη 



ε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, κέρξη ηελ έθδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ δ.ζ. ηεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. 

2. Τπάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο εζληθψλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ κεηαθέξνληαη 

ζε αληίζηνηρεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο άιιεο νκνζπνλδίαο (νκνζπνλδία ππνδνρήο), κε απφθαζε ηνπ 

δ.ζ. ηεο νκνζπνλδίαο απηήο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη κε ηελ πξνγελέζηεξε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ δ.ζ. ηεο νκνζπνλδίαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. Οη ππάιιεινη  απηνί 

κεηαθέξνληαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, θιάδν ή εηδηθφηεηα θαη ην ίδην 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαη δηαηεξνχλ ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ ηνπο θαζεζηψο. Δπί πνηλή 

αθπξφηεηαο, ζηελ απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο νκνζπνλδίαο ππνδνρήο (α) αλαγξάθνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ θαη ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο κε ηελ νκνζπνλδία απφ 

ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ηδίσο ν ρξφλνο πξφζιεςήο ηνπ, ε νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρεη, ν θιάδνο, ε 

εηδηθφηεηα θαη ην κηζζνινγηθφ ηνπ θιηκάθην θαη (β) βεβαηψλεηαη ε πξφβιεςε πίζησζεο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο κηζζνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δαπαλψλ. 

Ζ νκνζπνλδία ππνδνρήο ππνρξενχηαη, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 

δ.ζ. ηεο γηα ηε κεηαθνξά ζε απηήλ ππαιιήινπ άιιεο νκνζπνλδίαο, λα θνηλνπνηήζεη ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο, ζπλνδεπφκελν απφ ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ δ.ζ. ηεο νκνζπνλδίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν ππάιιεινο.  

Άξζξν 105 

Απνδεκίσζε κειώλ Γ.Δ.Α.Β θαη Δ.Δ.Α 

Οη απνδεκηψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηα κειψλ ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο 

(Γ.Δ.Α.Β.) ηνπ άξζξνπ 41Α ηνπ λ. 2725/1999 θαη ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ 

(Δ.Δ.Α.) ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πνπ νθείινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4354/2015 

(Α΄ 176) ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ απηψλ νξγάλσλ θαηά ηα έηε 2016, 2017 θαη απφ ηελ 

1ε-01-2018 κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη ησλ νπνίσλ ε απνπιεξσκή δελ θαηέζηε 

εθηθηή, κπνξεί λα απνπιεξσζνχλ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ΚΑΔ εμφδσλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4270/2014 

(Α΄143) θαη ησλ π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) θαη 80/2016 (Α΄ 145). 

Άξζξν 106 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 1 λ. 4326/2015 (Α΄ 49) 

ην άξζξν 1 ηνπ λ.4326/2015 (Α΄49) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 

1.  ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 νη ιέμεηο «χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ 



Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β)» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο «χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Γηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β)». 

2. Ζ παξ. 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :   

«3. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2: 

(α) κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β) θαη δηαβνχιεπζε 

κε ηελ νηθεία νκνζπνλδία, κπνξεί, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, λα δηαηάζζεηαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ηδίσο λα απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε 

εηζηηεξίσλ ή ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ ή ηκεκάησλ ησλ θεξθίδσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

λα απαγνξεχεηαη πξνζσξηλά, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο αγσληζηηθέο, ε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

αγψλσλ ή λα δηαθφπηνληαη νξηζηηθά πξσηαζιήκαηα ή άιιεο δηνξγαλψζεηο θαη 

(β) κε απφθαζε ηνπ δ.ζ. ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ,  πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Α.Β. θαη θιήζε γηα αθξφαζε, επηβάιιεηαη ζηηο ππαίηηεο Α.Α.Δ ή ζηα ππαίηηα 

Σ.Α.Α., αληίζηνηρα, πξφζηηκν χςνπο απφ εηθνζηπέληε ρηιηάδεο (25.000) έσο πέληε εθαηνκκχξηα 

(5.000.000) επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ηελ ππνηξνπή, ην βαζκφ θαη ην εχξνο 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επήιζαλ ή απεηιήζεθαλ ή θαη ην φθεινο πνπ απνθηήζεθε ή επηδηψρζεθε.» 

Άξζξν 107 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 38 λ. 4373/2016  

ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4373/2016 (Α΄ 49) δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «Διεγθηηθνχ 

πκβνπιίνπ» θαη ζην πξψην εδάθην απηνχ νη ιέμεηο «θαζψο θαη ηα κέιε ησλ Διεγθηηθψλ 

πκβνπιίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ». 

Άξζξν 108 

Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) 

ην π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 

1. ηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2, θαζψο θαη ζηνλ ηίηιν θαη ζην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 11 

ε ιέμε «Γξαθείν» αληηθαζίζηαηαη απφ  ηηο ιέμεηο «Απηνηειέο Σκήκα». Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

γξαθείν ηχπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α) λνείηαη απηνηειέο ηκήκα ηχπνπ θαη δεκφζησλ ζρέζεσλ. 

2. Ζ ηνπνζέηεζε πξντζηακέλνπ γξαθείνπ ηχπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηεο Γ.Γ.Α ινγίδεηαη σο ηνπνζέηεζε πξντζηακέλνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο ηχπνπ θαη δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ζηνλ πξντζηάκελν θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα επζχλεο ηεο πεξ. αδ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176) αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζήο ηνπ ζηε ζέζε 



απηή. 

3. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 70 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«H ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

άζιεζεο, άζθεζεο θαη αλαςπρήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ζε ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ.» 

4. Ζ  πεξ. γ΄  ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 70 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«(γ) Σν Σκήκα Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ, Δλαιιαθηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Αζιεηηθήο Αλαςπρήο θαη 

Καηάξηηζεο είλαη αξκφδην γηα: 

αα) ην ζρεδηαζκφ, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

ηνπξηζηηθνχ αζιεηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ,  

ββ) ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ππνζηήξημε αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα, 

γγ) ηελ επνπηεία θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηαθνχ αζιεηηζκνχ, 

δδ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ εθπαηδεπηψλ ηεο Γ.Γ.Α., 

εε) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιψλ εθπαηδεπηψλ ηεο Γ.Γ.Α,  

ζηζη) ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ζπκκεηνρή  ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζρνιέο 

εθπαηδεπηψλ ηεο Γ.Γ.Α θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

δδ) ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζηελ ππεξεζία, απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε 

αξκνδίνπο, κεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ εθπαηδεπηψλ ηεο Γ.Γ.Α, 

εε) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο, αλαλέσζεο θαη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο εθπαηδεπηψλ θαη 

ζζ) ηελ ηήξεζε ςεθηαθνχ κεηξψνπ εθπαηδεπηψλ, αλά δξαζηεξηφηεηα.»  

Άξζξν 109 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 5 π.δ. 22/2004 (Α’ 16) 

1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 22/2004 (Α’ 16) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο 

Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο», ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«ηελ Οινκέιεηα ηεο Γηνίθεζεο (Ο.Γ.) ηεο Δ.Π.Δ. κεηέρνπλ έληεθα (11) κέιε σο αθνινχζσο: 

α) Δπηά (7) αληηπξφζσπνη ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (Δ.Α.ΟΜ. 

ΑκεΑ.), νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Α.ΟΜ. ΑκεΑ. ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο θαη εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηεζλή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (Γ.Π.Δ.). 

β) Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε Καξφηζη 



(Ο..Δ.Κ.Κ.) πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο..Δ.Κ.Κ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απηήο. 

γ) Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) 

δ) Έλαο (1) κε ελ ελεξγεία Παξανιπκπηνλίθεο, ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

πιιφγνπ Διιήλσλ Παξανιπκπηνληθψλ (.Δ.Π.) ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απηνχ 

ε) Μία (1) πξνζσπηθφηεηα θχξνπο απφ ην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ». 

2. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 22/2004 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«5. Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Γηνίθεζεο απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, σο αθνινχζσο: 

α) Μέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ησλ ζεξηλψλ Παξανιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ, ε Δ.Α.ΟΜ. ΑκεΑ, ε Ο..Δ.Κ.Κ. θαη ν χιινγνο Διιήλσλ Παξανιπκπηνληθψλ (.Δ.Π.) 

εθιέγνπλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο 

ηνπο. 

β) Οη εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη, ν εθπξφζσπνο ηεο Γ.Γ.Α. θαη ν νξηδφκελνο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ 

αζιεηηζκφ Τπνπξγφ, γλσζηνπνηνχληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π.Δ. εληφο ηνπ πξψηνπ 

δεθαπελζεκέξνπ ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ θαη κέρξη ηέινπο ηνπ ίδηνπ κήλα, ε Οινκέιεηα ηεο 

Γηνίθεζεο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ εθ ησλ κειψλ ηεο εθπξνζψπνπ ηεο Γ.Γ.Α., ζπλέξρεηαη, ζηα 

γξαθεία ηεο Δ.Π.Δ., ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη εθιέγεη, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο» 

3. Οη παξ. 1 θαη 2 ηζρχνπλ γηα ηε ζχλζεζε ηεο Οινκέιεηαο πνπ ζα αλαδεηρζεί ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 22/2004 (Α’ 16) πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο 

παξνχζαο, ην Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο 2021.  Ζ παξνχζα Οινκέιεηα ιεηηνπξγεί σο έρεη κέρξη ηελ 

αλάδεημε ηεο λέαο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

Άξζξν 110 

Δηδηθόο Δπηζεσξεηήο γηα ηνλ έιεγρν αζιεηηθώλ θνξέσλ 

1. ηηο είθνζη πέληε (25) ζέζεηο Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ην δεχηεξν εδάθην 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3074/2002 (Α΄  296), φπσο ην εδάθην απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4478/2017 (Α΄91), πξνζηίζεηαη άιιε κία (1) ζέζε Δηδηθνχ Δπηζεσξεηή.  

2. Ο πξνζιακβαλφκελνο ζηε ζέζε απηή Δηδηθφο Δπηζεσξεηήο έρεη απνθιεηζηηθφ έξγν λα δηελεξγεί 

ηνπο ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο ην 

άξζξν απηφ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 85 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Κεθάιαην Γ΄ 



Σειηθέο δηαηάμεηο Μέξνπο Δ΄ 

Άξζξν 111 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Σα πθηζηάκελα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο κέιε ηνπ δ.ζ. ηεο Φ.Δ.Δ. παχνληαη, πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, κε ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ πεξί ζπγθξφηεζεο λένπ δ.ζ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ α.λ. 399/1968, φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 97 ηνπ παξφληνο. 

2. Ο Κψδηθαο Ηππνδξνκηψλ θαη νη Γεληθέο Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη κε ηελ έθδνζε λένπ Κψδηθα Ηππνδξνκηψλ θαη λέσλ  Γεληθψλ 

Γηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85  ηνπ λ. 4172/2013, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην 

άξζξν 101 ηνπ παξφληνο. 

Άξζξν 112 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

1. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, θαηαξγνχληαη  :(α)ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

2725/1999, (β) ην πέκπην θαη ην έθην εδάθην ηεο πεξ. α΄ θαη ε πεξ. δ΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 41Σ 

ηνπ λ. 2725/1999, (γ) ε πεξ. δ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 41Σηνπ λ. 2725/1999,(δ) ε πεξ. γ΄ ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 46  ηνπ λ. 2725/1999, (ε) ε παξ. 5ηνπ άξζξνπ 46  ηνπ λ. 2725/1999,(ζη) ε παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 56 Γ ηνπ λ. 2725/1999, (δ) ην άξζξν 3 ηνπ λ. 399/1968, (ε) ην β.δ. 13.01.1938 (Α΄ 15), (ζ) ην 

άξζξν 12 ηνπ λ. 191/1975 (Α΄ 225) θαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ θαη θάζε 

θαλνληζηηθή δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο ή ξπζκίδεη ηα ίδηα 

ζέκαηα κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ. 

Άξζξν 113 

Έλαξμε Ηζρύνο 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Μεξψλ Γ’ θαη Δ’ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 

Αζήλα, ….. Ννεκβξίνπ 2018 
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