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Άρθρο 19 

Κωλύματα εγγραυής – Περιορισμοί- τροποποίηση άρθρων 3 και 77α  τοσ ν. 

2725/1999 – Πρόσθεση νέοσ άρθροσ 77Β   

 

1. ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999, ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο νπνίαο θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 

3479/2006 (Α΄ 152) νη ιέμεηο «πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ» 

αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο». 

2.  ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999, όπσο απηή   

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2858/2000 (Α΄ 247)  

θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνζηίζεληαη  

εδάθηα σο εμήο: 

«Σα θσιύκαηα ηεο πεξίπησζεο β΄ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο κεηόρνπο ησλ αζιεηηθώλ 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Α.Δ.). Αλ δηαπηζησζεί όηη ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε από ηα 

παξαπάλσ θσιύκαηα ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο κεηόρνπο ησλ αζιεηηθώλ 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί από ηελ Δπηηξνπή 

Δπαγγεικαηηθνύ Αζιεηηζκνύ ην πηζηνπνηεηηθό ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 77α . 

 

3. Προστίθεται νέο άρθρο 

ΑΡΘΡΟ 77Β 

Αξκνδηόηεηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνύ Αζιεηηζκνύ γηα ην Πνδόζθαηξν 

 

1. Η Δπηηξνπή, εηδηθά γηα ην πνδόζθαηξν, έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 

 

α) Διέγρεη ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία  ησλ  ΠΑΔ θαη ησλ ΣΑΠ, ,θαζώο θαη 

θάζε ζρεηηδόκελν θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν καδί ηνπο πξόζσπν, γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαη ησλ ζε 

εθηέιεζε ηνπ εθδηδόκελσλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ. 

 

β) Γηελεξγεί δηαρεηξηζηηθό θαη ινγηζηηθό έιεγρν ζηηο ΠΑΔ θαη ΣΑΠ, θαη εξεπλά 

γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ζην δεκόζην ζπκθέξνλ. ην δεκόζην ζπκθέξνλ 

εκπίπηνπλ νη νθεηιέο πξνο ην δεκόζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνύο 

νξγαληζκνύο, ε ηήξεζε ησλ όξσλ λνκηκόηεηαο ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ 

κεηόρσλ ησλ ΠΑΔ, ε πξνέιεπζε ησλ πόξσλ ησλ κεηόρσλ ησλ ΠΑΔ θαη 

ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ ΠΑΔ. 

 

γ) Διέγρεη ηνπο νηθείνπο επαγγεικαηηθνύο ζπλδέζκνπο, γηα ηα πνζά κε ηα 

νπνία επηρνξεγνύληαη. 

 

δ) Απεπζύλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζε ΠΑΔ ή ΣΑΠ θαη ζε πξόζσπα θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξόπν ζρεηηδόκελα κ’ απηό θαη δίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο 

δεκνζηόηεηα ζε απηέο. 

 

ε) Καηαγγέιιεη ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ ζηηο 

αξκόδηεο δηνηθεηηθέο, πεηζαξρηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο. 

 

ζη) Δπηβάιιεη ηα πξόζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ απηνύ. 
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δ) Δθδίδεη Οδεγίεο πξνο ην ζθνπό εληαίαο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

παξόληνο. 

 

ε) Γλσκνδνηεί γηα θάζε ξύζκηζε πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα κε ηα νπνία 

αζρνιείηαη, ύζηεξα από εξώηεκα ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ ή από 

αίηεκα ησλ νηθείσλ νκνζπνλδηώλ ή επαγγεικαηηθώλ ζπλδέζκσλ. 

 

ζ) πληάζζεη ην Φεβξνπάξην θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο θαηά ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο, ζηελ νπνία 

επηζεκαίλνληαη θαη νη ηπρόλ ελδεηθλπόκελεο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο. Η 

έθζεζε ππνβάιιεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ Τπνπξγό 

Πνιηηηζκνύ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο. Η Δπηηξνπή 

κπνξεί λα δώζεη θαη άιινπ είδνπο δεκνζηόηεηα ζηελ έθζεζε. 

 

2. Η Δπηηξνπή δηελεξγεί ηαθηηθό έιεγρν ηνλ Μάην θάζε έηνπο, θαζώο θαη έθηαην 

ύζηεξα από παξαγγειία ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο ή ηνπ Τπνπξγνύ 

Πνιηηηζκνύ ή απηεπάγγειηα. 

 

Οη έιεγρνη δηελεξγνύληαη από κέιε ηεο Δπηηξνπήο ή ππαιιήινπο πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί ή απνζπαζζεί ζ’ απηήλ, εηδηθά πξνο ηνύην εληεηαικέλνπο από ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Με απόθαζή ηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα αλαζέηεη απεπζείαο ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή εηαηξείεο νξθσηώλ ειεγθηώλ 

ινγηζηώλ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε 

δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη λα αλαθνηλώλεη 

ζηηο εθάζηνηε αξκόδηεο αξρέο, ή ππεξεζίεο ή πεηζαξρηθά ε δηθαηνδνηηθά όξγαλα 

νπνηνδήπνηε γεγνλόο δεκηνπξγεί ππόλνηεο γηα ηέιεζε παξάλνκσλ πξάμεσλ, 

ηδίσο ηνπ Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α΄). 

 

Η Δπηηξνπή κεηά από θάζε έιεγρν ζπληάζζεη έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά ζηνλ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ, ζην Γ.. ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο 

έλσζεο θαη ζε απηνύο ηνπο νπνίνπο αθνξά ν έιεγρνο. Η Δπηηξνπή ζε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πεξηιάβεη ζηελ 

έθζεζε ηεο θαηά ηελ θξίζε ηεο ελδεηθλπόκελεο ελέξγεηεο γηα ηπρόλ δηνηθεηηθέο, 

δηαρεηξηζηηθέο, πεηζαξρηθέο ή πνηληθέο επζύλεο ησλ ειεγρνκέλσλ. Οη πην πάλσ 

απνδέθηεο ηεο έθζεζεο έρνπλ ππνρξέσζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ην 

αξγόηεξν, λα ηε δηαβηβάζνπλ ζην δηθαηνδνηηθό όξγαλν ηεο νηθείαο 

επαγγεικαηηθήο έλσζεο γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ λόκηκσλ 

θπξώζεσλ. Ο θάζε είδνπο έιεγρνο ηεο Δπηηξνπήο δηελεξγείηαη θαη 

νινθιεξώλεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ησλ αξκόδησλ 

πξνζώπσλ. Η θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ε πιεκκειήο 

έθζεζε ζπληζηά ζπνπδαίν ιόγν αληηθαηάζηαζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ 

δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν, αλεμάξηεηα ηεο ηπρόλ πεηζαξρηθήο ή άιιεο επζύλεο 

ηνπο. Σα πξόζσπα πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ 

γλώζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, ινγαξηαζκνύ, εγγξάθνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ 

θξίλνπλ απαξαίηεην. ε θάζε πεξίπησζε πεηζαξρηθέο πνηλέο απνβνιήο από ην 
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πξσηάζιεκα δελ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ εθ’ όζνλ ε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ηνπ Μαΐνπ, απνζηέιιεηαη αξκόδηα κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηεο 5εο Ινπλίνπ θάζε έηνπο.  

 

Η άξλεζε παξνρήο εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηώλ από ηηο νηθείεο επαγγεικαηηθέο 

ελώζεηο, ηηο ΠΑΔ ή ΣΑΠ απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα πνπ δηώθεηαη 

ζύκθσλα κε ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνύο, ελώ γηα ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο 

θαη γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ επαγγεικαηηθώλ ελώζεσλ ή ησλ ΠΑΔ ή ησλ ΣΑΠ θαη 

πνηληθό, πνπ δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. 

 

3. Πέληε εκέξεο πξηλ από θάζε Γεληθή πλέιεπζε ΠΑΔ ππνβάιιεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή, κε επζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΠΑΔ, ν πίλαθαο ησλ 

κεηόρσλ πνπ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ, κε ηα ζηνηρεία ησλ ηπρόλ 

αληηπξνζώπσλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 28 ηνπ 

Ν.2190/1920 όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηνλ πίλαθα θαη 

ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 

Δπίζεο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Δπηηξνπή, κε επζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ΠΑΔ: 

 

α) Σα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ πεξί 

ζπγθξόηεζεο απηνύ ζε ζώκα, παξαίηεζεο κέινπο, εθινγήο λένπ κέινπο 

ζε πιήξσζε θελσζείζαο ζέζεο, θαζώο θαη αλάζεζεο εμνπζηώλ 

δηαρείξηζεο ή εθπξνζώπεζε, εληόο 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 

β) Σα πξαθηηθά ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ ΠΑΔ εληόο 30 εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία ηεο πλέιεπζεο. 

 

γ) πκβάζεηο ζύλαςεο ή παξνρήο δαλείνπ, εληόο 30 εκεξώλ από ηε 

ζύλαςή ηνπο. 

 

δ) πκβάζεηο κε ηηο νπνίεο αλαηίζεληαη δηθαηώκαηα δηνίθεζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο ζε ηξίηνπο, θαζώο θαη ζπκβάζεηο πξόζιεςεο 

ζπκβνύισλ ή παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θάζε είδνπο, εληόο 30 

εκεξώλ από ηε ζύλαςή ηνπο. 

 

ε) Κάζε είδνπο ζπκβάζεηο πνπ ε ΠΑΔ ζπλάπηεη κε ηα ηδξπηηθά αζιεηηθά 

ζσκαηεία, ρνξεγνύο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ή γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα, 

θαζώο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ παξόληνο, 

εληόο 30 εκεξώλ από ηε ζύλαςή ηνπο. 

 

ζη) Σηο ζπκβάζεηο κε αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο, εληόο 30 εκεξώλ από ηε 

ζύλαςή ηνπο. 
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δ) Καηαζηάζεηο πώιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο ζην ηέινο θάζε 

εκεξνινγηαθνύ κήλα. 

 

 

4. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ε Δπηηξνπή, πέξαλ ησλ όζσλ 

πξνβιέπνληαη ξεηά ζην παξόλ άξζξν, δηθαηνύηαη λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη 

νπνηνδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο άιιν ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

 

Πηζηνπνηεί κε απόθαζή ηεο , αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο, αλ ε 

παξάβαζε είλαη βαξεία, ζνβαξή ή απιή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ηα πεηζαξρηθά 

όξγαλα ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο επηβάιινπλ, θαηά ηελ εζσηεξηθή ηεο 

θαλνληζηηθή δηαδηθαζία, ηηο πξνβιεπόκελεο πεηζαξρηθέο πνηλέο, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. 

Γηθαηνύηαη επίζεο, ζε πεξηπηώζεηο κεηαβίβαζεο κεηνρώλ, ζπκκεηνρήο ζε 

αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, παξνρήο δαλείσλ θαη ελ γέλεη ρξεκαηηθώλ 

θαηαβνιώλ νπνηνπδήπνηε είδνπο λα δηεξεπλά ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ ηξόπν 

απόθηεζεο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζώλ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ 

δηθαηνινγείηαη επαξθώο ε πξνέιεπζή ηνπο, λα επηβάιιεη σο θύξσζε ηελ 

απαγόξεπζε άζθεζεο όισλ ησλ δηθαησκάησλ κεηόρσλ, θαζώο θαη ησλ 

δηεπζπληηθώλ ή δηνηθεηηθώλ εμνπζηώλ νξγάλσλ ΠΑΔ, αλεμάξηεηα από ηελ 

επέιεπζε άιισλ ζπλεπεηώλ ζύκθσλα κε ην λόκν. 

 

 

5. ε πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ην παξόλ 

άξζξν, ε Δπηηξνπή, επηβάιιεη ζηνπο παξαβάηεο πξόζηηκν από ρίιηα (1.000) 

έσο εθαηό ρηιηάδεο (100.000) επξώ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. 

Σν πξόζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε κεηά από αθξόαζε ηνπ ππεπζύλνπ. 

 

Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ επηδίδνληαη ζηνλ παξαβάηε θαη ζπληζηνύλ 

εθηειεζηό ηίηιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπληάζζνληαη από ηε βεβαηνύζα Αξρή νη 

ηίηινη είζπξαμεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Γ. 16/1989 (ΦΔΚ 6 

Α΄), πνπ απνζηέιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). Σα 

παξαπάλσ πνζά ησλ πξνζηίκσλ κπνξνύλ λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε 

απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ κεηά από πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

 

 

6. ε πεξηπηώζεηο δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ, ε Δπηηξνπή, αλεμάξηεηα από ηελ 

επηβνιή ή κε πξνζηίκνπ, κπνξεί λα ηάζζεη ζύληνκε πξνζεζκία γηα ηελ άξζε 

ηεο παξάβαζεο, ηδίσο όηαλ ε παξάβαζε νθείιεηαη ζε ιόγνπο ακέιεηαο ή είλαη 

εληειώο ειαθξά.  

 

 

7. Οη παξάγξαθνη 7, 8, 9, 10 θαη 11 ηνπ Άξζξνπ 77 Α΄ ηνπ παξόληνο λόκνπ, 

ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη αλάινγα. 

 

 

8. Κάζε αληίζεηε δηάηαμε ηνπ παξόληνο λόκνπ κε ην παξόλ άξζξν θαηαξγείηαη. 


