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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η
Βουλή:
ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 20
Για την αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με τον
αθλητισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Άρθρο 1
Κωλύματα όσων ασχολούνται με τον
αθλητισμό
1. Δεν μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του
προπονητή,
εκπαιδευτή,
διαιτητή,
βοηθητικοού οργάνου διαιτησίας, κριτή,
μέλους αθλητικού σωματείου, αθλητικής
ένωσης,
αθλητικής
ομοσπονδίας,
επαγγελματικής ένωσης, αθλητικής ανώνυμης
εταιρείας, ή οποιουδήποτε άλλου αθλητικού
φορέα, ή μέλους των οργάνων διοίκησής τους,
ή συμβούλου των ανωτέρω οργάνων, ή
διευθυντή τους, ή μετόχου αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας, ούτε και μπορεί να
αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους
αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την
εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση των
ανωτέρω αθλητικών φορέων, ή να συμμετέχει
σε επιτροπές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα που
αυτοί ιδρύουν:
α) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για
οποιοδήποτε κακούργημα,

β) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για
πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6)
μηνών,
γ) αυτός κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική
δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα. Το
κώλυμα
της
περίπτωσης
γ
της
παραγράφου 1 ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί
αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή
αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
δ) όποιος
στερήθηκε
με
αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα, και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η στέρηση,
ε) όποιος τιμωρήθηκε κατά τις διατάξεις του
ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία,
στ) όποιος τελεί υπό στερητική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις (άρθρο 1676 Α.Κ.),
ζ) όποιος από τη θέση στην οποία βρίσκεται,
ή λόγω της ιδιότητας την οποία κατέχει,
έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη
γνησιότητα και τη διαφάνεια των
αποτελεσμάτων αθλητικών συναντήσεων
ή να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη
χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τους για
λόγους παράνομου στοιχηματισμού.
2. Συστήνεται ειδικό δικαιοδοτικό όργανο με
αρμοδιότητα να αποσαφηνίζει το πρόσωπο
που συγκαταλέγεται στην κατηγορία του
εδαφίου ζ’ της πρώτης παραγράφου.
Επικεφαλής του συγκεκριμένου οργάνου
ορίζεται δικαστικός λειτουργός, με ένα
αναπληρωτή, οι οποίοι ορίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από
κλήρωση από κατάλογο υποψηφίων, ο οποίος
καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης
Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της
Ελλάδος. Προηγείται δημόσια πρόσκληση
υποβολής υποψηφιότητας της Γ.Γ.Α.. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού, παρίστανται δε σ’
αυτήν και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης
Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της
Ελλάδος.
KΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Άρθρο 2
Ειδική Επιτροπή Αθλητισμού
Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Αθλητισμού
(Ε.Ε.Α.) υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) αρμόδια
για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή
αθλητικών εκδηλώσεων για τις Α.Α.Ε. και
Τ.Α.Α. Αναλαμβάνει την εφαρμογή και την
εποπτεία
μέτρων
αντιμετώπισης
της
Αθλητικής βίας. Ο αριθμός των μελών της, το
ακριβές οργανόγραμμα της και η διαδικασία
επιλογής των προσώπων που θα την
στελεχώσουν θα οριστεί με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού.
Άρθρο 3
Αθλητική Αστυνομία - Μέτρα για την ασφαλή
διεξαγωγή Αθλητικών Εκδηλώσεων
1. Συστήνεται Αθλητική Αστυνομία έπειτα από
κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
του
Υπουργού
Δημοσίας
τάξης
και
Προστασίας του Πολίτη , η οποία
στελεχώνεται με ποσοστό του ανθρώπινου
δυναμικού της Μονάδας Αποκατάστασης
Τάξης (Μ.Α.Τ.) της Ελληνικής Αστυνομίας, το
οποίο πλέον περνά αποκλειστικά υπό την
αιγίδα της Ε.Ε.Α. Το ακριβές ποσοστό θα
καθοριστεί με Προεδρικό διάταγμα, έπειτα
από αναλυτική μελέτη διεξαγόμενη από την
Ε.Ε.Α και την Γ.Γ.Α. για τον προσδιορισμό των
ακριβών αναγκών σε αριθμό Αθλητικών
Αστυνομικών. Το έλλειμμα σε δυναμικό
καλύπτεται από άλλες μονάδες της Ελληνικής
Αστυνομίας ή μέσω εσωτερικών μετατάξεων,
όταν δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι
ανάγκες από το σώμα των Μ.Α.Τ
2. Ορίζονται ως αρμοδιότητες της Αθλητικής
Αστυνομίας οι εξής:

α) Κύρια αρμοδιότητα αποτελεί η προστασία
και η εξυπηρέτηση των φιλάθλων
β) Έλεγχος των φιλάθλων πριν την είσοδο
στο χώρο διεξαγωγής της Αθλητικής
Εκδήλωσης
γ) Ομαλή μετάβαση και ασφαλή είσοδος των
μελών των αποστολών των ομάδων στο
χώρο
διεξαγωγής
της
Αθλητικής
Εκδήλωσης
δ) Σε συνεργασία με το ειδικά απεσταλμένο
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) φροντίζουν από
κοινού για τον πλήρη έλεγχο των
εισιτηρίων και είναι υπεύθυνοι για το
ποιος εισέρχεται στο εσωτερικό του
χώρου
διεξαγωγής
της
Αθλητικής
Εκδήλωσης.
Διασφαλίζουν
να
μην
εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο κανένα
από τα παρακάτω:
i) φωτοβολίδες,
ii) κροτίδες,
iii) καπνογόνα,
iv) λέιζερ,
v) οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να
θεωρηθεί επικίνδυνο για την ασφάλεια
και την υγεία όσων παρευρίσκονται
στο εσωτερικό του χώρου διεξαγωγής
της Αθλητικής Εκδήλωσης.
Στην περίπτωση παρουσίας τους στις
κερκίδες και χρήση τους κατά τη διάρκεια
του αγώνα απαιτείται οι Διαιτητές που
έχουν οριστεί να επιβάλλουν την
προσωρινή διακοπή του αγώνα. Οριστική
διακοπή του αγώνα επιβάλλεται σε
περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης των
ορισμένων από την ΟΥΕΦΑ κατασταλτικών
μέτρων
,
που
συμπεριλαμβάνουν
συστάσεις από τα μεγάφωνα και μερική ή
ολική
εκκένωση
του
γηπέδου
Η
υπαιτιότητα αποδίδεται στην γηπεδούχο
Α.Α.Ε., στην οποία θα επιβληθούν οι
κυρώσεις που προβλέπει ο ισχύον
Πειθαρχικός Κώδικας περί οριστικής
διακοπής αθλητικού αγώνα.
ε) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση χημικών
εντός και εκτός χώρου διεξαγωγής της
Αθλητικής Εκδήλωσης από την Αθλητική
Αστυνομία.
στ) Ο ακριβής εξοπλισμός και τα διακριτικά
της
Αθλητικής
Αστυνομίας
θα
καθοριστούν από νέα κοινή απόφαση των
συμβαλλόμενων Υπουργών.
3. Στο εσωτερικό του χώρου διεξαγωγής της
Αθλητικής Εκδήλωσης δεν υπάρχει παρουσία
της Αθλητικής Αστυνομίας στον αγωνιστικό
χώρο καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής του

αγώνα. Η Αθλητική Αστυνομία παρεμβαίνει
μόνο σε κάθε περίπτωση πρόκλησης
γεγονότος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια
όσων παρευρίσκονται εντός του χώρου που
λαμβάνει χώρα η Αθλητική Εκδήλωση και
αποκλειστικό σκοπό την προστασία αυτών.
4. Η συνολική διαφύλαξη της διεξαγωγής της
Αθλητικής
Εκδήλωσης
υπόκεινται
στην Αθλητική Αστυνομία με βοηθητικό
όργανό της κάποια Εταιρία Ασφαλείας
(Security). Επαφίεται στη δικαιοδοσία της
εκάστοτε Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας με
ποια Εταιρία Ασφαλείας (Security) θα
συνεργαστεί.
5. Για αρμοδιότητες της εταιρίας Security
ορίζονται τα εξής:
α) Συμπράττει με την Αθλητική Αστυνομία για
την επικράτηση και την διατήρηση
ασφαλών συνθηκών εντός , εκτός και πέριξ
του χώρου διεξαγωγής των Αθλητικών
εκδηλώσεων.
β) Μόνο το ανθρώπινο δυναμικό της
Εταιρίας Ασφαλείας (Security) επιτρέπεται
να βρίσκεται εντός του αγωνιστικού
χώρου και πέριξ των κερκίδων με σκοπό
τον έλεγχο της ασφάλειας των φιλάθλων
και της συμπεριφοράς αυτών.
6. Η αναβολή αγωνιστικής δράσης καθώς και η
οριστική διακοπή εθνικών πρωταθλημάτων
είναι δυνατή μόνο με απόφαση των
αναγνωρισμένων διοργανωτικών αρχών του
κάθε αθλήματος.
Άρθρο 4
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο - Τρόπος Διανομής
Εισιτηρίων - Προϋποθέσεις για την είσοδο
στον χώρο διεξαγωγής
1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός με ιδιωτικό
φορέα που ειδικεύεται στα Πληροφοριακά
Συστήματα με σκοπό την ανάπτυξη και την
εφαρμογή
πληροφοριακού
συστήματος,
αποκλειστικά μέσω του οποίου θα γίνεται η
αγορά και η διανομή των εισιτηρίων για τις
αθλητικές εκδηλώσεις των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α με
αρχή το αγωνιστικό έτος 2017-2018. Το νέο
σύστημα που θα προκύψει θα εξεταστεί μετά
από δύο χρόνια εφαρμογής για την συνέχιση
του ή/και τυχόν βελτιώσεις ή προσθήκες.
Τελική
Ημερομηνία
ολοκλήρωσης
του
Διαγωνισμού καλείται η 30η Απρίλη 2017. Οι
λεπτομέρειες
του
Διαγωνισμού
θα
καθορίζονται σε Προεδρικό Διάταγμα έπειτα
από
την
ψήφιση
του
υπάρχοντος
νομοσχεδίου. Τα έξοδα υλοποίησης του
διαγωνισμού και εφαρμογής του νέου

συστήματος θα προέρχονται από το 20% της
συνολικής ετήσιας κρατικής επιχορήγησης
προς τις συμβαλλόμενες Ομοσπονδίες και αν
χρειαστεί
από
τον
ετήσιο
Κρατικό
Προϋπολογισμό.
2. Για το Ηλεκτρονικό σύστημα αγοράς και
διανομής εισιτηρίων ορίζονται τα εξής:
α) Η αγορά και η διανομή των εισιτηρίων
γίνονται
αποκλειστικά
μέσω
του
ηλεκτρονικού συστήματος υπό την
αποκλειστική δικαιοδοσία και ευθύνη του
Κράτους και της Γ.Γ.Α.
β) Κάθε φίλαθλος για να του επιτραπεί η
παρακολούθηση Αθλητικών εκδηλώσεων
Α.Α.Ε και Τ.Α.Α υποχρεώνεται να
δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό
στην πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί ώστε
να αποκτήσει μοναδικό «Όνομα Χρήστη»
και «Κωδικό εισόδου» στο σύστημα,
εισάγοντας
υποχρεωτικά
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης
και
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Πρόσβαση στα παραπάνω
στοιχεία που παραθέτει ο εκάστοτε
φίλαθλος επιτρέπεται αυστηρά μόνο στην
Ε.Ε.Α.
γ) Η αγορά του εισιτηρίου θα γίνεται μέσω
πιστωτικής,
χρεωστικής
ή
προπληρωμένης κάρτας. Το αποδεικτικό
αγοράς του εισιτηρίου θα αποστέλλεται
στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
του
κάθε
φιλάθλου.
Προβλέπεται
η
ακύρωση
αγοράς
εισιτηρίου και η επιστροφή χρημάτων
στον φίλαθλο ,αν αυτή πραγματοποιηθεί
μέχρι και είκοσι-τέσσερις (24) ώρες πριν
την έναρξη της Αθλητικής Εκδήλωσης. Η
αγορά εισιτηρίων είναι διαθέσιμη για τους
φιλάθλους μέχρι και δύο (2) ώρες πριν από
την επίσημη έναρξη της αθλητικής
εκδήλωσης. Υπάρχει η δυνατότητα στην
περίπτωση μη πώλησης του συνολικού
αριθμού των προς διάθεση εισιτηρίων
μέχρι και δύο ώρες πριν την έναρξη του
αγώνα, η αγορά εισιτηρίου μετά από πέντε
λεπτά από την έναρξη της αθλητικής
εκδήλωσης με την διαδικασία που ορίζεται
στα εδάφια α και β της παρούσας
παραγράφου.
δ) Η παραλαβή των έντυπων εισιτηρίων θα
γίνεται από τα εκδοτήρια των Αθλητικών
χώρων
διεξαγωγής
των
Αθλητικών
Εκδηλώσεων με αρχή μέχρι και μια
εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του Αγώνα
(το ακριβές χρονικό διάστημα αφήνεται

στην δικαιοδοσία της εκάστοτε Τ.Α.Α και
Α.Α.Ε.).
ε) Για την παραλαβή του εισιτηρίου
απαιτείται
η
προσκόμιση
του
αποδεικτικού ηλεκτρονικής αγοράς είτε σε
ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή και την
επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή
του Διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι έπειτα
από συνεννόηση μεταξύ Γ.Γ.Α. και Α.Α.Ε ή
Τ.Α.Α. τις ημέρες και ώρες παραλαβής των
εισιτηρίων στα εκδοτήρια υπάρχουν
υποχρεωτικά αντιπρόσωποι της Γ.Γ.Α.
στ) Την ημέρα διεξαγωγής της Αθλητικής
εκδήλωσης δικαίωμα εισόδου στο χώρο
διεξαγωγής έχει μόνο όποιος φίλαθλος
έχει παραλάβει το εισιτήριό του με την
παραπάνω διαδικασία, έχει ταυτοποιηθεί
επαρκώς και με επιτυχία η συμβατότητα
των στοιχείων που εγγράφεται πάνω στο
εισιτήριο και την Αστυνομική ταυτότητα ή
το
Διαβατηρίου.
Η
παραπάνω
ταυτοποίηση των στοιχείων του φιλάθλου
θα διενεργείται από το παρευρισκόμενο
εξειδικευμένο προσωπικό της Γ.Γ.Α., της
εκάστοτε Α.Α.Ε και Τ.Α.Α. ή/και της
Διοργανώτριας Αρχής των Αγώνων.
Απαραίτητη είναι τέλος και η επιτυχής
έκβαση του πλήρους ελέγχου της
Αθλητικής Αστυνομίας σχετικά την μη
κατοχή
αντικειμένων
που
δεν
επιτρέπονται
εντός
του
χώρου
διεξαγωγής.
η) Κάθε φίλαθλος που έχει κλείσει το δέκατο
έκτο (16) έτος της ηλικίας του δικαιούται
να αγοράσει μέσω του μοναδικού του
ηλεκτρονικού λογαριασμού μόνο ένα
εισιτήριο. Σχετικά με τους φιλάθλους κάτω
των 16 ετών, κάθε συγγενής μέχρι και
δεύτερου βαθμού συγγένειας άνω των 18
ετών μπορεί να αγοράσει εισιτήριο για
εκείνους
χρησιμοποιώντας
τον
προσωπικό του λογαριασμό. Σε αυτή την
περίπτωση δεν υπάρχει περιορισμός στον
αριθμό εισιτηρίων που μπορούν να
αγοραστούν.
θ) Κάθε Α.Α.Ε και Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα
έκδοσης εισιτηρίων διαρκείας όποιας
μορφής και σε όποια τιμή επιθυμεί εκείνη,
με την προϋπόθεση ότι ισχύουν όσα
προβλέπουν το εδάφιο της παρούσας
παραγράφου. Για την αγορά τους
διατίθεται ειδικό χωρίο στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα,
όπου
ακολουθείται
η
διαδικασία που προβλέπει το εδάφιο β της
παρούσας παραγράφου. Η αγορά γίνεται
μέσω
πιστωτικής,
χρεωστική
ή

προπληρωμένης κάρτας. Η κάθε Α.Α.Ε και
Τ.Α.Α. Μπορούν να χορηγήσουν την
δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις. Αν αυτό
αποφασιστεί διατίθεται ειδικό χωρίο στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η διαδικασία
παραλαβής τους γίνεται σε ημερομηνίες
μέρες , ώρες και σε χώρους που ορίζει η
εκάστοτε Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. , όπου στην
διαδικασία
παραλαβής
υπάρχουν
υποχρεωτικά αντιπρόσωποι της Γ.Γ.Α. Για
την παραλαβή των εισιτηρίων διαρκείας
απαιτείται
η
προσκόμιση
του
αποδεικτικού ηλεκτρονικής αγοράς είτε σε
ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή και την
επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή
του Διαβατηρίου.
ι) Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων,
κανονικών και διαρκείας, σε Λέσχες Φίλων
Αθλητικών
Σωματείων
και
Α.Α.Ε.,
παραρτήματα
αυτών,
συνδέσμους
φιλάθλων ή άλλες παρόμοιες οργανώσεις.
Τα μέλη τους προμηθεύονται τα εισιτήριά
τους, ατομικά, και σύμφωνα με τη
διαδικασία που τα προμηθεύονται οι μη
οργανωμένοι σε Λέσχες, συνδέσμους ή
άλλες παρόμοιες οργανώσεις φίλαθλοι.
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εισιτηρίων
από φιλάθλους από την φιλοξενούμενη
ομάδα - Ρυθμίσεις της τιμής του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου για συγκεκριμένες
κατηγορίες
1. Αποτελεί αποκλειστική δικαιοδοσία της
εκάστοτε γηπεδούχου Α.Α.Ε και Τ.Α.Α. , έπειτα
από συνεννόηση με την αντίστοιχη
φιλοξενούμενη, η διάθεση συγκεκριμένης
θύρας ή θυρών που θα καταλαμβάνουν μέχρι
και το 20% των συνολικών εισιτηρίων για τους
φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.
2. Στην περίπτωση απόφασης παρουσίας
φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας, θα
διατίθεται
συγκεκριμένο
χωρίο
στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αγορά του
συγκεκριμένου αριθμού εισιτηρίων που έχει
συμφωνηθεί στις αντίστοιχες θύρες από τους
ενδιαφερόμενους
φιλάθλους
της
φιλοξενούμενης ομάδας.
3. Ορίζεται πως όλες οι ΑΑΕ που συμμετέχουν σε
επαγγελματικά πρωταθλήματα πρέπει να
δηλώσουν στην πλατφόρμα τον μέγιστο
αριθμό
θεατών
που
μπορούν
να
φιλοξενήσουν στο δηλωμένο γήπεδο/στάδιο
τους, ειδικότερα της κάθε κερκίδας και των
θέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή .

Απαγορεύεται η προσφορά εισιτηρίων που
υπερβαίνουν τον συνολικό αριθμό θέσεων
της κάθε κερκίδας .
4. Στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίων από τους
φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας
ισχύουν ό,τι προβλέπουν τα άρθρα 3 και 5 του
παρόντος Νομοσχεδίου.
5. Στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλόμενων Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α. ορίζεται ως
ελάχιστο
χρονικό
διάστημα
επίσημης
ενημέρωσης της Γ.Γ.Α. και της Ε.Ε.Α. οι δύο
εβδομάδες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
Αθλητικής Εκδήλωσης, ώστε να καταστεί
δυνατή και έγκυρη η επίσημη παρουσία
φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας.
6. Οι τιμές των εισιτηρίων των κάθε είδους
αγώνων
και
αθλητικών
εκδηλώσεων
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του
γηπεδούχου σωματείου, προκειμένου για
φιλικούς αγώνες, και με απόφαση των οικείων
επαγγελματικών συνδέσμων ή αθλητικών
ομοσπονδιών, προκειμένου για αγώνες
πρωταθλημάτων
ή
κυπέλλου
της
αρμοδιότητάς τους.
7. Ορίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων για άτομα
κάτω των δεκατεσσάρων 14 ετών είναι
δωρεάν.
8. Ορίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων για τα ΑΜΕΑ
είναι δωρεάν.
9. Επιτρέπεται σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές
ομοσπονδίες
και
επαγγελματικούς
συνδέσμους να εκδίδουν μέχρι εκατόν
πενήντα (150) ονομαστικές και αριθμημένες
προσκλήσεις, δηλαδή πενήντα (50) στα
αθλητικά σωματεία, εκατό (50) στους
επαγγελματικούς συνδέσμους και πενήντα
(50) στις αθλητικές ομοσπονδίες, με τις οποίες
παρέχεται σε φιλάθλους δικαίωμα εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους για την
παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν.
10. Για όσα προβλέπονται στις παραγράφους 6
έως 9 του παρόντος άρθρου θα διατίθεται
ειδικό χωρίο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
που θα αναπτυχθεί.
11. Για κάθε παραβίαση της διάταξης των
παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου
που έχει επιτελεστεί επιβάλλεται σε βάρος
του αθλητικού φορέα που υπέπεσε στη
παράβαση, πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο
(20) της τιμής του εισιτηρίου. Επιπλέον ο
φορέας που παραβίασε τη διάταξη στερείται
του δικαιώματος έκδοσης εισιτηρίων για μια
(1) αγωνιστική περίοδο. Ο έλεγχος της
τήρησης όσων προβλέπονται στο παρόν
άρθρο της προηγούμενης παραγράφου
γίνεται από την Γ.Γ.Α. και την Ε.Ε.Α.

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις σχετικά με την διανομή των
εσόδων στις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α
1. Τα έσοδα από την αγορά των ηλεκτρονικών
εισιτηρίων μεταφέρνονται μέσω τραπεζικού
λογαριασμού από την Γ.Γ.Α. στις γηπεδούχους
Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. μέχρι και μια ημέρα μετά από
εκείνη κατά την οποία πραγματοποιείται η
ηλεκτρονική αγορά.
2. Όσα προβλέπει το παρόν άρθρο και τα άρθρα
1-5 του παρόντος νομοσχεδίου γίνονται με
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
2472/1997 και του ν. 3862/2010 (Α ́ 113).
Άρθρο 7
Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών
εγκαταστάσεων
1. Στις
αθλητικές
εγκαταστάσεις
που
προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων όλων
των κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων καθώς
και για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων
οποιαδήποτε
αθλητικής
διοργάνωσης,
τοποθετούνται και λειτουργούν ηλεκτρονικά
συστήματα εποπτείας των χώρων που
βρίσκονται
σε
αυτές.
Με
αυτά
πραγματοποιείται η λήψη, η επεξεργασία και
ή αναπαραγωγή εικόνας, ή εικόνας και ήχου,
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας
αθλητικής συνάντησης ή άλλης εκδήλωσης
που
γίνεται
με
αφορμή
αθλητικές
συναντήσεις.
2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας των
παραγράφου 1 είναι η υποστήριξη των
αρμόδιων για την αντιμετώπιση πράξεων βίας
και αξιόποινων εν γένει πράξεων που γίνονται
με αφορμή αθλητικές συναντήσεις ή άλλες
αθλητικές
εκδηλώσεις
σε
αθλητικές
εγκαταστάσεις Απαγορεύεται απολύτως η
χρήση του συστήματος και των δεδομένων
που παράγουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο,
εκτός από τη φύλαξη και προστασία των
αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Για
την
εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω
συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις
είναι απραίτητη η ενημέρωση όσων μετέχουν
στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις με κάθε
πρόσφορο μέσο και ιδίως με ανακοίνωση από
τα μεγάφωνα πριν την έναρξη και κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης.
3. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω
συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας γίνεται
αποκλειστικά από την Ε.Ε.Α. , στην οποία

ανήκει και η ευθύνη της επεξεργασίας και
φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν.
4. Η σχετική δαπάνη για την τοποθέτηση και
συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων
των άρθρου 7 βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο
και
τους
χρήστες
των
αθλητικών
εγκαταστάσεων, τα δε ειδικότερα ζητήματα
σχετικά με την κατανομή της σχετικής
δαπάνης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών,
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
5. Με
κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης,
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται
οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ιδίως τα
σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία
των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τα
σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους,
τον τρόπο χρήσης τους, το χρόνο και τον
τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά
παράγουν, τα πρόσωπα και τους φορείς που
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, τα
ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατανομή
της σχετικής δαπάνης της παραγράφου 4,
καθώς και τους όρους, τη διαδικασία, τους
χρήστες και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα
σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω
ηλεκτρονικών συστημάτων και για τη φύλαξη
και προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων
και την επιβολή, στην περίπτωση αυτή,
μέρους της δαπάνης της παραγράφου 4 στους
ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι
αθλητικές εγκαταστάσεις, οι κατηγορίες
πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων και
οι αθλητικές συναντήσεις οι οποίες θα
υπάγονται
σταδιακά
στα
ηλεκτρονικά
συστήματα των άρθρων 1 έως 6 και κάθε
ειδικότερο
ζήτημα
σχετικά
με
την
εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση
και τη χρήση αυτών.
6. Η τοποθέτηση και λειτουργία των ως άνω
ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας και η
επεξεργασία των δεδομένων από τη χρήση
τους τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του
ν.2472/1997,
περί
προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 8
Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων
και Α.Α.Ε

1. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου ή
ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του
Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου,
ένωση
φυσικών
προσώπων,
μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποβλέπει
στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή
υποστήριξη αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε.
2. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου ή
ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι
μοναδική, ορίζεται ως Κεντρική Λέσχη Φίλων
και εδρεύει στην ίδια πόλη που εδρεύει το
Αθλητικό σωματείο ή η ανώνυμη αθλητική
εταιρεία (Α.Α.Ε.).
3. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους
παραρτήματα, εφόσον:
α) προβλέπεται από το καταστατικό της,
β) υπάρχει σχετική απόφαση της γενικής
συνέλευσης της Λέσχης σύμφωνα με το
καταστατικό και
γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του
παραρτήματος,
ο
οποίος
έχει
γνωστοποιηθεί στην οικεία αστυνομική
αρχή.
4. Η διοίκηση των παραρτημάτων γίνεται
αποκλειστικά από την Κεντρική Λέσχη Φίλων.
5. Απαγορεύεται να εγγραφεί μέλος Λέσχης
Φίλων αθλητικού φορέα ή Εθνικής Ομάδας
όποιος :
α) Είναι ενεργός μέλος διαιτητικών και
οργανωτικών αρχών σε οποιαδήποτε
Ομοσπονδία,
β) Είναι εν ενεργεία μέλος ΔΣ σε ΑΑΕ ,ΤΑΑ και
οποιασδήποτε Ομοσπονδίας,
γ) Εργάζεται σε διοικητική θέση σε όλους
τους κρατικούς φορείς σχετικών με την
αθλητική δραστηριότητα.
6. Στις περιπτώσεις που ένα ήδη εγγεγραμμένο
μέλος εμφανίσει μετέπειτα κάποια από τα
παραπάνω κωλύματα η αντίστοιχη Λέσχη
αναγκαστικά κινεί τις διαδικασίες διαγραφής
του συγκεκριμένου μέλους και των στοιχείων
του. Η επανεγγραφή κάποιου μέλους σε μια
Λέσχη Φίλων είναι δυνατή μετά από
τουλάχιστον 2 έτη από την στιγμή που
διαγράφηκε .
7. Απαγορεύεται η άρνηση αποδοχής εγγραφής
κάποιου μέλους σε Λέσχη Φίλων εφόσον δεν
εμφανίζει κάποια από τα κολλήματα της
παραγράφου 5.
8. Οι προϋποθέσεις διαγραφής κάποιου μέλους
θα πρέπει να ορίζονται ξεκάθαρα στο
καταστατικό της κάθε Λέσχης.
9. Η Λέσχη Φίλων με τα παραρτήματα, αν
διαθέτει , διοικείται
από Διοικητικό

Συμβούλιο Δ.Σ. που εκλέγεται αποκλειστικά
από την Γενική Συνέλευση της Κεντρικής
Λέσχης Φίλων που λαμβάνει χώρα μια φορά
το χρόνο. Η διάρθρωση του Δ.Σ. ορίζεται από
το καταστατικό της Λέσχης Φίλων.
10. Με την συλλογή υπογραφών από το δέκα τοις
εκατό (10%) των μελών της Κεντρικής Λέσχης
Φίλων καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση.
11. Όλες οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να διαθέτουν
Λέσχη Φίλων με βάση όσα ορίζει το άρθρο 8
του παρόντος Νομοσχεδίου με την οποία
είναι οικονομικά ανεξάρτητες.
12. Ορίζεται ως μέγιστος αριθμός μελών του Δ.Σ.
των Α.Α.Ε. ο αριθμός εννέα (9).
13. Η Λέσχη Φίλων ανάλογα με τον αριθμό μελών
της (οικονομικά τακτοποιημένα μέλη) θα
εκλέγει μέλη στο Δ.Σ. της Α.Α.Ε και
συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:
α) Έως τετρακόσια ενενήντα εννιά (499) μέλη
δεν εκλέγεται κανένα μέλος,
β) Από πεντακόσια (500) έως εννιακόσια
ενενήντα εννιά (999) μέλη εκλέγεται ένα (1)
μέλος,
γ) Από χίλια (1000) μέλη έως χίλια εννιακόσια
ενενήντα εννιά (1999) μέλη εκλέγονται δύο
μέλη (2),
δ) Από δύο χιλιάδες (2000) έως τρεις χιλιάδες
εννιακόσια ενενήντα εννιά (3999) μέλη
εκλέγονται τρία (3) μέλη,
ε) Από τέσσερις χιλιάδες (4000) μέλη έως
οκτώ χιλιάδες (8000) μέλη εκλέγονται
τέσσερα (4) μέλη,
στ) Για άνω των οκτώ χιλιάδων ( 8000) μελών
εκλέγονται πέντε (5) μέλη.
14. Δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλη
στο Δ.Σ. των Α.Α.Ε. όσοι είναι γραμμένοι σε
Σύνδεσμο Φιλάθλων και παρουσιάζουν έστω
και ένα από τα κωλύματα όπως αναλύονται
στο άρθρο 1.
15. Σε περίπτωση συγκέντρωσης υπογραφών από
το 50% + 1 των μελών της Λέσχης Φίλων των
Αθλητικών
Σωματίων
προκηρύσσονται
έκτακτες αρχαιρεσίες για την εκλογή των
μελών του Δ.Σ.
16. Κάθε έξι μήνες το Δ.Σ. της Α.Α.Ε. καλεί σε
Γενική Συνέλευση με τα μέλη της Λέσχης
Φίλων της συγκεκριμένης Α.Α.Ε. με σκοπό την
ενημέρωση τους για τις δραστηριότητες της
Α.Α.Ε. το προηγούμενο εξάμηνο και για τις
προγραμματισμένες για το επόμενο εξάμηνο.
Άρθρο 9
Διαδικασία διαμόρφωσης νέου Πειθαρχικού
Κώδικα για Αθλητικές Ενώσεις,
Αθλητικά Σωματεία και Α.Α.Ε.

Συστήνεται Ειδική διακομματική Επιτροπή της
Βουλής υπό τον Υπουργό Πολιτισμού, τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Διαφάνειας και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη με σκοπό την
ανάπτυξη νέου Πειθαρχικού Κώδικα για τη
Ρύθμιση των Ποινών για τις παραβάσεις που
υποπίπτουν οι Αθλητικές Ενώσεις, τα Αθλητικά
Σωματεία και οι Α.Α.Ε. σχετικά με τις διατάξεις
του παρόντος Νομοσχεδίου και των ν. 2725 /1999
(Α 121) και ν. 3057/2002 (Α 2339). Η διάρκεια της
Επιτροπής θα είναι 6 μήνες. Μέχρι την ψήφιση
της πρότασης νόμου που θα διαμορφωθεί από
την Ολομέλεια της Βουλής ισχύουν όσα
προβλέπουν οι ν. 2725 /1999 (Α 121) και
ν. 3057/2002 (Α 2339) σχετικά με τις Πειθαρχικές
κυρώσεις. Εξαιρούνται οι νέες ρυθμίσεις που
προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 10
Απαγόρευση στοιχηματισμού
1. Ο αθλητής, προπονητής, διαιτητής, μέλος
διοίκησης αθλητικού σωματείου, αθλητικής ή
επαγγελματικής
ένωσης,
αθλητικής
ομοσπονδίας, που συμμετέχει, ο ίδιος ή μέσω
τρίτων προσώπων με τα οποία αυτός
συνδέεται,
σε
στοιχηματισμό
αγώνων
οποιουδήποτε αθλήματος που διεξάγεται
στην Ελλάδα ή παρέχει σε τρίτους
πληροφορίες που κατέχει λόγω της ιδιότητας
ή της θέσης του, οι οποίες δεν είναι κοινώς
γνωστές και μπορούν να επηρεάσουν τον εκ
μέρους τους στοιχηματισμό, τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες
(30.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ.
2. Εκτός από την ανωτέρω ποινή επιβάλλεται
από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα σε
βάρος του υπαιτίου των πράξεων του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου και
πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Άρθρο 11
Συμβόλαια Αθλητών που αγωνίζονται σε
Α.Α.Ε - Ενίσχυση Ερασιτέχνη

Στα συμβόλαια κάθε μορφής που συντάσσονται
μεταξύ επαγγελματιών αθλητών και Α.Α.Ε. το 5 %
των ετήσιων απολαβών που θα λαμβάνει ο
επαγγελματίας
αθλητής
υποχρεωτικά
θα
μεταφέρεται στο ταμείο του Ομώνυμου
Ερασιτεχνικού Αθλητικού σωματείου, που έχει το
δικαίωμα να το αξιοποιήσει για παροχές στους
μη επαγγελματίες αθλητές (Ερασιτέχνες) που
συμμετέχουν σε αυτό.
Άρθρο 12
Ασφάλιση αθλητών - σχέσεις αθλητών και
σωματείων
1. Οι
επαγγελματίες
αθλητές,
υπάγονται
αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλιση των
κλάδων
του
Ιδρύματος
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.).
Οι
εισφορές
υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις
τακτικές μηνιαίες αποδοχές των αθλητών και
καλύπτονται ολοκληρωτικά μόνο από τις
Α.Α.Ε.
2. Στους ερασιτέχνες αμειβόμενους αθλητές που
μετέχουν
σε
επαγγελματικά
και
μη
επαγγελματικά πρωταθλήματα παρέχεται
δωρεάν δημόσια ασφάλιση με κρατικά
κονδύλια.
3. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που
συνάπτουν οι αθλητές με Α.Α.Ε. δεν μπορεί, με
ποινή ακυρότητας, να είναι μικρότερη των έξι
(6) μηνών και μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών.
Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της χρονικής
διάρκειας του συμβολαίου πρέπει να
συμπίπτει το αργότερο, μία ημέρα πριν από
την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.
4. Η με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνία
μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου της
προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται
και δεν αναγνωρίζεται .
5. Αμειβόμενος αθλητής με την συμπλήρωση
του 18 έτους της ηλικίας του έχει την
υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρεία ή το
σωματείο που ανήκει συμβόλαιο παροχής
υπηρεσιών, εφόσον η εταιρεία ή το σωματείο
το επιθυμούν . Αν το σωματείο ή η εταιρεία
δεν το επιθυμούν ο αθλητής λογίζεται
ελεύθερος να διαπραγματευτεί με άλλο
σωματείο ή εταιρεία . Αν το επιθυμούν η
χρονική διάρκεια του συμβολαίου ορίζεται να
είναι τουλάχιστον ενός έτους. Ο αθλητής και
τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να
συμφωνήσουν
σε
ρήτρα
διακοπής
συνεργασίας η οποία θα μπορεί να
ενεργοποιηθεί μετά το πέρας του 50% της
χρονικής διάρκειας της υπογεγραμμένης

σύμβασης μόνο από την πλευρά των αθλητών
. Σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας το
σωματείο καταβάλει τις αμοιβές του αθλητή
μέχρι το χρονικό σημείο που ενεργοποιήθηκε
η ρήτρα .
6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου
εφαρμόζονται ανάλογα και για τους
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές του ιδρυτικού
της εταιρίας αθλητικού σωματείου ή για τους
ερασιτέχνες αθλητές οποιουδήποτε άλλου
αθλητικού σωματείου, με τα οποία η οικεία
εταιρεία έχει υπογράψει προγραμματικές
συμβάσεις
εκπαιδευτικής
και
τεχνικοοικονομικής
υποστήριξης
των
αντίστοιχων αθλητικών τμημάτων των ως
άνω σωματείων.
7. Εκτός της μεταγραφικής περιόδου, οι Α.Α.Ε.
δεν μπορούν να διαπραγματεύονται άμεσα ή
έμμεσα με αθλητή που ανήκει σε άλλη Α.Α.Ε.
με σκοπό τη μεταγραφή του, εκτός αν οι
Κανονισμοί των διεθνών ομοσπονδιών του
οικείου αθλήματος προβλέπουν διαφορετικά.
Οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία μεταξύ Α.Α.Ε.
και αθλητή η οποία συνάπτεται πριν από τη
μεταγραφική περίοδο, για παροχή από αυτόν
υπηρεσιών είναι άκυρη, ακόμη και αν
πρόκειται για ανανέωση συμβολαίου αθλητή
που ανήκει στη δύναμη της Α.Α.Ε.
8. Με κοινή συμφωνία του Δ.Σ. της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας, της κατά περίπτωση
οικείας επαγγελματικής ένωσης των Α.Α.Ε. και
του Δ.Σ. του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου
των αθλητών, καταρτίζεται κανονισμός που
ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις
των αμειβομένων αθλητών ή επαγγελματιών
αθλητών με τα αθλητικά σωματεία ή τις Α.Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΗΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 13
Ίδρυση Ινστιτούτου Χάραξης Εθνικής
Αθλητικής Στρατηγικής
1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Χάραξης
Εθνικής Αθλητικής Στρατηγικής (Ι.Χ.Ε.Α.Σ) με
έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης , το οποίο
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
2. Το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Χ.Ε.Α.Σ ορίζεται
από την Γ.Γ.Α και τη Ε.Ο.Ε και αποτελείται από
7 μέλη με εξαετή θητεία.

Άρθρο 14
Σκοπός
1. Σκοποί του Ι.Χ.Ε.Α.Σ είναι η παρακολούθηση
των αθλητικών επιδόσεων Ελλήνων αθλητών,
η έρευνα των δυνατών και αδύναμων
στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού, η
εκπαίδευση και επιμόρφωση με την μορφή
σεμιναρίων σε προπονητές και φορείς του
αθλητισμού, η δυνατότητα εισόδου της
τεχνολογίας στον αθλητισμό, ο τρόπος
διδασκαλίας του μαθήματος της γυμναστικής
στα σχολεία σε συνεργασία με το αρμόδιο
υπουργείο και τέλος η χάραξη σαφούς
αθλητικού σχεδίου έτσι ώστε να αποκτήσει
σαφή χαρακτήρα ο ελληνικός αθλητισμός και
παράλληλα να επιτύχει την ανάδειξη μια
ελληνικής αθλητικής κουλτούρας.
2. Το Ι.Χ.Ε.Α.Σ. αναλαμβάνει την εξέταση εις
βάθος του φαινομένου «ντόπινγκ» στον
ελληνικό αθλητισμό και την παρουσίαση
προτάσεων που αφορούν την καλύτερη
ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών
σχετικά με αυτό το φαινόμενο.
3. Σε συνεργασία με την Ε.Ο.Ε ορίζεται υπεύθυνο
για την ετήσια κατάρτιση λίστας των
ενεργών/ανενεργών
αθλητικών
Ομοσπονδιών.
4. Προτείνεται η στενή συνεργασία με κλιμάκιο
του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την
δημιουργία ετήσιων οικονομικών εισηγήσεων
σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των
ομοσπονδιών.
5. Ο ρόλος του Ι.Χ.Ε.Α.Σ. στην πρώτη εξαετία των
μελών του και λειτουργίας του είναι καθαρά
συμβουλευτικός και ερευνητικός.
Άρθρο 15
Σύσταση
1. Η σύσταση του Δ.Σ του Ι.Χ.Ε.Α.Σ. ορίζεται ως
εξής : ένας πρώην αθλητής ατομικού
αθλήματος τιμημένος με δημόσιο έπαινο ,
ένας πρώην αθλητής ομαδικού αθλήματος
τιμημένος με δημόσιο έπαινο , ένα μέλος
ορισμένο από την Ε.Ο.Ε , ένα μέλος ορισμένο
από το Υπουργείο Αθλητισμού , ένα μέλος
ορισμένο από το Υπουργείο Οικονομικών, δύο
μέλη διορισμένα με δημόσιο διαγωνισμό με
γνώσεις και εμπειρία σε θέματα μάρκετινγκ ,
στατιστικής και αθλητικής νομοθεσίας.
2. Το έργο του Ι.Χ.Ε.Α.Σ κρίνεται μόνο στο τέλος
της θητείας του κάθε Δ.Σ και η τελική
αξιολόγηση του γίνεται από την Ε.Ο.Ε και τον
εκάστοτε Υπουργό Αθλητισμού με απαραίτητη

δικαιολόγηση δημοσιευμένη στην εφημερίδα
της κυβερνήσεως .Οποιαδήποτε μεταβολή
στην σύσταση του πριν την λήξη της θητείας
Δ.Σ είναι δυνατή μόνο με Προεδρικό
Διάταγμα. Η λειτουργιά θα διακρίνεται από
αμεροληψία , ανεξαρτησία και καθαρά
ερευνητικό χαρακτήρα.
3. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ι.Χ.Ε.Α.Σ. κατά
την πρώτη εξαετή θητεία θα βαραίνουν την
Γ.Γ.Α. με σταδιακή οικονομική απεξάρτηση
μέσω χορηγιών και σύναψης οικονομικών
σχέσεων με πανεπιστημιακά και αθλητικά
ιδρύματα του εξωτερικού.
Άρθρο 16
Παροχές σε διακριθέντες αθλητές
1. Διακριθέντες
αθλητές/τριες
ορίζονται
αυτοί/αυτές που:
α) επέτυχαν 1η έως 8η νίκη σε Χειμερινούς ή
Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
β) επέτυχαν 1ης έως 6ης νίκης σε επίσημα
Παγκόσμια
και
Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα,
γ) πέτυχαν διακρίσεις σε άλλες επίσημες
διοργανώσεις έπειτα από εισήγηση της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
2. Οι διακριθέντες, κάτοχοι απολυτήριων
λυκείου , έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΑΕΙ ή
ΤΕΙ της επιλογής τους καθ’ υπέρβαση του
αριθμού των εισακτέων κατά 10% και στις
Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής καθ’
υπέρβαση του 30% .
3. Σε αθλητές ατομικού ή ομαδικού αθλήματος
που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη
σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες και σε ξεχωριστές περιπτώσεις
διακριθέντων αθλητών έπειτα από πρόταση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της
Ε.Ο.Ε απονέμεται χρυσό μετάλλιο και
δημόσιος έπαινος από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
4. Εισάγεται ετήσια υποτροφία δεκαπέντε (15)
θέσεων διάρκειας δύο (2) ετών σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
του εσωτερικού ή εξωτερικού σχετικών με την
ανάπτυξη
διοικητικών
αθλητικών
δεξιοτήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Άρθρο 17
Καταπολέμηση του ντόπινγκ

1. Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση µίας ή
περισσοτέρων
παραβάσεων
κανόνων
αντιντόπινγκ όπως αυτές έχουν οριστεί από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ
(W.A.D.A)
στον
Παγκόσμιο
Κώδικα
Αντιντόπινγκ του 2015.
2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο
Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) με
έδρα την Αθήνα καθώς και επίσημο
παράρτημα του με την ίδια ονομασία στην
Θεσσαλονίκη , τα οποία εποπτεύονται από τη
Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού
και
επιχορηγούνται από αυτή με τακτικές ετήσιες
επιχορηγήσεις
3. Μοναδικό αρμόδιο όργανο για την διενέργεια
ελέγχων
αντιντόπινγκ,
την
ανάλυση
δειγμάτων , τον έλεγχο και την επιβολή
κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων και
την ερμηνεία του παγκοσμίου οργανισμού
αντιντόπινγκ ορίζεται το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
4. Η
συντήρηση
των
εργαστηριακών
εγκαταστάσεων του Ε.Σ.ΚΑ.Ν καθώς και η
αναβάθμιση τους βαραίνει αποκλειστικά την
Ελληνική Πολιτεία έπειτα από γνωμοδότηση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

5. Απαγορεύεται η δημοσίευση προσωπικών
στοιχείων αθλητών που απέτυχαν να
ακολουθήσουν τον Παγκόσμιο Κώδικα
Αντιντόπινγκ μέχρι και την τελική απόφαση
από τα Αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα του
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Άρθρο 18
Έλεγχος βιωσιμότητας Εθνικών
Ομοσπονδιών
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Πολιτισμού ορίζεται η πραγματοποίηση υπό
την αιγίδα της Γ.Γ.Α. του Ι.Χ.Ε.Α.Σ. και του Γενικού
Λογιστηρίου του κράτους πλήρους ελέγχου των
Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών σχετικά με την
οικονομική του κατάσταση και όλων των
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από
αυτές από το 2004 και μετά, με σκοπό την
επανεξέτασή
της
λειτουργίας
τους,
τις
προοπτικές βιωσιμότητας τους για τα επόμενα
δέκα χρόνια και τον επαναπροσδιορισμό της
χρηματοδότησής τους.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
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