Άρθρο 3
Κωλύµατα εγγραφής – Περιορισµοί
1. ∆εν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου: α) όποιος δεν έχει
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
β) όποιος έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα βίας
στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων
φαρµακοδιέγεροης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή,
υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απατή, εκβίαση, συκοφαντική
δυσφήµιση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών και
περί µεσαζόντων και όποιος έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για
πράξεις που διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος:
γ} όποιος έχει στερηθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση το πολιτικά του
δικαιώµατα και για όοο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
δ) όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόµου
και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία.
2. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές οµαδικού αθλήµατος, µέλη των
οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου
άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον
ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σηµειωτές. οι κριτές, οι χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι
παρατηρητές, καθώς και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµµετέχουν σε διαιτητικά
έργο οµαδικού αθλήµατος.
3. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονοµέτρες και όσοι άλλοι
συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος, µέλη των οικείων
συνδέσµων, µπορούν να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο
κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όµως να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή
της εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του
σε υπερκείµενες ενώσεις π οµοσπονδίες.
4. Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος σε αθλητικό σωµατείο, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (Ι) τουλάχιστον έτος
µετά την τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό αγώνα. Επίσηµος
αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική
οµοσπονδία ή διεξάγεται µε την έγκριση της.
5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του
µπιλιάρδου, του µπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου,
του αγωνιστικού µπριτζ και του ζατρικίου µπορούν να εγγράφονται ως µέλη σε
αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, εφόσον έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
6. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου το προσωπικό του
σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτά
και για ένα (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 ΕΠΕ. ή µέλη διοικητικού
συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής
υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε
οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
Έµποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη του
διοικητικού συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής
εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την εµπορία ή την
κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη διοικητικού
συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωµατείου ούτε να είναι
αντιπρόσωπο! του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή
ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε
είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά µόνο για

σωµατεία που καλλιεργούν το άθληµα, οι αγώνες του οποίου περιλαµβάνονται στα
δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύµατα, χάνει
αυτοδικαίως την ιδιότητα του, Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από
το διοικητικά συµβούλιο του σωµατείου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω
προθεσµία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού
µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2858
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121 Α') τροποποιείται ως εξής:
«1. ∆εν 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 απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε
αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του
φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο θέσπισµα
σύµφωνα µε το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή µε τελεσίδικο βούλευµα ή
έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήµατος, καθώς και όποιος έχει
καταδικασθεί σε βαθµό πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3)
ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του
παρόντος νόµου, ή για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση
ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια
χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη,
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί
ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων. Εάν µε τη καταδικαστική απόφαση
διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100A του
Ποινικού Κώδικα) το κώλυµα παύει να ισχύει µετά την πάροδο του χρόνου της
αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων
101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόµου
και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία.»

