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Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλ-

λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 24 

του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Στο άρθρο 24 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγρα-
φος 12 ως εξής:

«12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), πλην της περίπτωσης διεξαγωγής 
αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις 
του καταστατικού της.».

Άρθρο 2

Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως 
ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Με-
ταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων 
(W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χο-
ρηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.».

Άρθρο 3

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του 
άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής

«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής 
ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017».

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 56Α 

του ν. 2725/1999

Το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 56Α
Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων
σε κατηγορίες

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις 
εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη 

δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που 
φιλοξενούν:

α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές 

ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 
κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.

ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές 
ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 
200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.

γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί 
αγώνες.

δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατη-
γοριών.

εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώ-
νες επαγγελματικών κατηγοριών.

στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 
θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των 
αγώνων.

ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή 
έως 1.000 θεατές.

ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί 
αγώνες.

θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατη-
γοριών.

ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώ-
νες επαγγελματικών κατηγοριών.

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα) Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή 

προσωρινές) διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον 
(θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κ.λπ.) ή σε κοινόχρη-
στους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση του αεροαθλητισμού.

ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν. 4276/2014 (Α΄ 155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινη-
τοδρόμια κ.λπ.).

γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργά-
νωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία 
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4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλλη-
λότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., 
του Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου 
Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμο-
διότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2018.».

Άρθρο 7

Προσθήκη άρθρου 56Δ στο ν. 2725/1999

Μετά το άρθρο 56Γ του ν. 2725/1999 προστίθεται άρ-
θρο 56Δ ως εξής:

«Άρθρο 56Δ
Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων

1. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης 
της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια 
διεξαγωγής της.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής 
αθλητικής συνάντησης:

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, 
Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της 
αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική 
εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 
56Β, η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρι-
σμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής 
και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών 
συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συ-
γκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό 
απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του 
ν. 4326/2015 (Α΄49), των υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/
ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β’ 1801) και ΥΠΟ-
ΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β’ 
1802) κοινή υπουργική απόφαση και του άρθρου 41Γ του 
παρόντος, όπως ισχύουν. Την άδεια διεξαγωγής της συ-
νάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα 
θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. 
Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην 
οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, στη λιμενική αρχή 
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, 
Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης 
χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα 
θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, 
εφόσον προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώ-
σεις ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, 
αντίστοιχα.

3. Η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημο-
σίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.».

Άρθρο 8

Προσθήκη άρθρου 56Ε στο ν. 2725/1999

Μετά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται άρ-
θρο 56Ε ως εξής:

«Άρθρο 56Ε
Κυρώσεις

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρημα-
τική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ 
τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατά-
στασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί 
ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. 
Οι ποινές του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και 
στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, αθλητικών ανώνυ-
μων εταιρειών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών που 
συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη 
δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται 
από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν 
συγκροτηθεί οι επιτροπές ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος 
των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του 
άρθρου 56Γ.».

Άρθρο 9

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 78 του 
ν. 2725/1999 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος 
της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυ-
ητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, 
προκειμένου περί Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαί-
ρισης, σε πέντε τοις εκατό (5%) και δέκα τοις εκατό (10%), 
αντίστοιχα, του προϋπολογισμού εξόδων και κατά κατώ-
τατο όριο τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.».

Άρθρο 10

Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 111 του 
ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-
2017 και εφεξής, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο Α.Α.Ε. υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκ-
καθάρισης είτε λόγω του υποβιβασμού της ομάδας της 
από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία είτε λόγω 
αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών είτε 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον συσταθεί για το 
ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό 
σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σω-
ματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγ-
χώνευση, η νέα αυτή Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την 
προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς 
το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 
και προς οποιονδήποτε τρίτο, των οποίων η γενεσιουρ-
γός αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση 
της σε εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθε-
μία από αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
για κάθε περίπτωση διατάξεις. Διακοπή παραγραφής, 
που έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Α.Ε., 
στις τυχόν δε εκκρεμείς δίκες διάδικος καθίσταται η 
νέα Α.Α.Ε., με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου. Για 
κάθε καταβολή στην οποία η νέα Α.Α.Ε. προβαίνει, κατ’ 
εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, 
έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της προηγούμενης Α.Α.Ε. 
Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση 
της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνι-
στικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα 
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