
1. Με απόψαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας
ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών
ανωνύμων Εταιρειών, καταρτίζεται Ειδικός Κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους
θέματα που αψορούν την Επαγγελματική διαιτησία. Ειδικά για την επαγγελματική διαιτησία
ποδοσψαίρου ο κανονισμός του πρώτου εδαψίου καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή
Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.).

2. 0 κανονισμός της παρ. 1 υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον
αθλητισμό Υπουργό, κατ’ ανάλογη εψαρμογή του άρθρου 27.

3. 0 κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της
αναψερόμενης στο άρθρο 47 απόψασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της
απόψασης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και εψαρμόζεται από την έναρξη της
αμέσως επόμενη ς αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικο ύ
χαρακτήρα.

4. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσψαίρου η Κ.Ε.Δ. είναι πλήρως ανεξάρτητη λειτουργικά,
διοικητικά και οικονομικά, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της και Είναι υπεύθυνη για
τη διαχείρισή του. Ο προϋπολογισμός καλύπτει ιδίως τους μισθούς των μελών και των
υπαλλήλων της Κ.Ε.Δ., τις δαπάνες του προγράμματος εκπαίδευσης των διαιτητών, τις
αμοιβές των αξιωματούχων αγώνα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους.».

Άρθρο 3

Κωλύματα εγγραψής μέλους αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση παρ. Ι και 7 άρθρου 3

ν. 2725/1999

1. Στην περ. β) της παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί των κωλυμάτων

εγγραψής μέλους αθλητικού σωματείου, αντί της λέξης «τουλάχιστον» τίθεται η ψράση

«ανώτερη του» και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης

σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης

εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή
απόψαση των ανωτέρω ψορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την
εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του ψορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) ‘Οποιος έχει παραπεμψθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με
αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόψαση ή έχει καταδικασθεί

αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό

πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόψαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία,

είτε σε ποινή ψυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της

ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που

τιμωρείται σύμψωνα με το άρθρο 4ΙΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών

ή μεθόδων ψαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία,



λαθρεμπορία, ψοροδιαψυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες,

ιταραχάραξη, πλαστογραψία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας

ελευθερίας και Οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί

ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) ‘Οποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόψασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες

ποινές της αποστέρηοης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και

αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) ‘Οποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 διαγράΦεται το δεύτερο εδάψιο και η παρ. 7

διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για

όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο

από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή

υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε

ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης Εταιρείας, για όσο

χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο

μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και

εψαρμοοτές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης ψύσεως ανταλλακτικών

οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, σι εταίροι, σι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εψόσον έχει ως

αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εψαρμογή κάθε είδους

μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης Φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να

είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να

είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.».

Άρθρο 4

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και

αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς

την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των

αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ.

Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. ‘Εως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές

ομοσπονδίες οψείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή

του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόψαση της Γενικής

Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις

αναψερόμενες στο πρώτο εδάψιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηψία,

κατά παρέκκλιση από κάθε διαψορετική καταστατική πρόβλεψη. ‘Εως ότου γίνει η



Προσαρμογή του καταστατικού, οι αναψερόμενες στο Πρώτο εδάψιο διατάξεις κατισχύουν

κάθε διαψορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω Προθεσμία,

αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμψωνα με τα

άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου

135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική Πράξη Περί της αυτοδίκαιης άρσης της

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
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