
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
«Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/
Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, 
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».



ΣΥΜΒΑΣΗ MACOLIN
• Η Σύμβαση Macolin είναι μία Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που ορίζει ένα 

πλαίσιο συνεργασίας για την αποτροπή του φαινομένου της χειραγώγησης των 
αθλητικών αγώνων. 

• Υπογράφηκε το 2014. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέγραψε, ωστόσο δεν 
έχει ακόμη κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

• Πρωταρχικός στόχος της Σύμβασης Macolin είναι τόσο η πρόληψη, η εξιχνίαση και η 
τιμωρία της χειραγώγησης των αγώνων, όσο και η ενίσχυση της ανταλλαγής 

πληροφοριών στα πλαίσια της καλύτερης εσωτερικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων κρατικών φορέων και των αθλητικών οργανώσεων. 

• Έχοντας γνώση των βαρύτατων συνεπειών που προκαλούνται από το φαινόμενο της 
χειραγώγησης των αγώνων, η Ελληνική Κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη αποφασιστικότητα 

και την πολιτική βούληση για μηδενική ανοχή απέναντι σε θέματα manipulation και 
match fixing. 



ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

• Δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Έτσι, καθίσταται αποτελεσματικότερη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των εμπλεκομένων σε πράξεις βίας, εντός και εκτός των 
αθλητικών εγκαταστάσεων.  

• Επανεισαγωγή της διάταξης που δίνει τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης του υλικού και των δεδομένων που 
καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο. Με αποτέλεσμα κάθε ποινικώς ενδιαφέρουσα πράξη που τελείται εντός και εκτός των 
αθλητικών εγκαταστάσεων να διακριβώνεται, να ελέγχεται και τέλος να τιμωρείται με την αρμόζουσα ποινή. 

• Επέκταση των τοπικά και χρονικά ορίων εφαρμογής των ποινικών διατάξεων του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 για την εφαρμογή και 
σε πράξεις αθλητικής βίας που έχουν αμιγώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο μη συνδεόμενους με κάποια αθλητική 
εκδήλωση.



Γ΄ ΜΕΡΟΣ
• Διευκόλυνση της στελέχωσης των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Ράλι Ακρόπολης 

που και αυτό χάθηκε λόγω της ανικανότητας της προηγούμενης Κυβέρνησης. 

• Δυνατότητα έγκρισης της νομιμότητας των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών, με τη 
πρόβλεψη συγκεκριμένης προθεσμίας για τη συμμόρφωση των ομοσπονδιών με τις υποδείξεις 
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 

• Αναστολή της ισχύος των ρυθμίσεων για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων, όπως 
προβλέπονται στον ν. 4603/2019, προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου 
αθλητικού νόμου με τους αρμόδιους φορείς.  

• Αναστολή της δυνατότητας που έδινε προηγούμενη διάταξη για μηνιαία αμοιβή των Προέδρων με 
απόφαση γενικής συνέλευσης των Ομοσπονδιών.  

• Με τις προτεινόμενες διατάξεις, εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμός στις θητείες των μελών 
των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών, ωστόσο διευρύνεται αρκετά το 
δικαίωμα συμμετοχής τους στις διοικήσεις των ομοσπονδιών.  

• Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί τρεις (3) φορές Πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας και 
επιπλέον δύο (2) φορές σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση της ομοσπονδίας. Το παραπάνω 
όριο θητειών ως προς τον Πρόεδρο, επεκτείνεται για μία (1) επιπλέον θητεία, εφόσον δεν έχει 
συμπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του. Ουσιαστικά εφαρμόζουμε το πλαίσιο της ΔΟΕ που είχε 
και εγγράφως ζητηθεί από τον προκάτοχό μου και που έχει εφαρμοστεί ήδη σε αρκετές χώρες 
μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

• Εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης της αξιοποίησης των ολυμπιακών συγκροτημάτων, δίνεται η 
δυνατότητα στους φορείς που είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε τους έχει ανατεθεί η αξιοποίηση, η  
χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευσή  τέτοιων εγκαταστάσεων, να συμβάλλονται απευθείας 
για την υποψήφια Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία. 



Δ’ ΜΕΡΟΣ
• Δίνεται η δυνατότητα απόσπασης Ολυμπιονικών είτε 
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), είτε σε 
εποπτευόµενους από αυτήν φορείς, λόγω της 
αυξημένης ανάγκης στελέχωσης του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα της Γ.Γ.Α. 
με ανθρώπους µε συναφές προς τον αθλητισμό 
αντικείμενο.  

• Προσαρμογή των διατάξεων του αθλητικού νόμου ν. 
2725/99 για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες στις 
νέες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών του 
ν.4548/18, όπου ασκεί την εποπτεία ο Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ή η Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού.



ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε.

• Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται το νέο καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), η οποία από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) μετατρέπεται 
σε Νομοθετικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).  

• Το ισχύον καταστατικό της Ε.Ο.Ε., αποδείχθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες 
λειτουργίας της Ε.Ο.Ε. και της ανάγκης προσαρμογής της σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο 
νομικό, κοινωνικό και αθλητικό πλαίσιο. Γεγονός που διαπιστώθηκε από τους εθνικούς 
αθλητικούς οργανισμούς, αλλά κυρίως από την Δ.Ο.Ε. 

• Η Ε.Ο.Ε. ήταν ανάμεσα στις ελάχιστες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των οποίων το 
καταστατικό κρίθηκε αναχρονιστικό και από τις οποίες εγγράφως η Δ.Ο.Ε. ζήτησε να τα 
αλλάξουν με τον κίνδυνο, εάν αυτή η αλλαγή δεν πραγματοποιηθεί, να μείνει εκτός της 
Ολυμπιακής οικογένειας. 

• Το νέο καταστατικό της Ε.Ο.Ε. θα της επιτρέψει να είναι πιο ευέλικτη και να μπορεί να 
στρέψει το απόλυτο ενδιαφέρον της στη στήριξη και προώθηση του Ελληνικού αθλητισμού.




