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Εκτέλεση των παρεποµένων ποινών που προβλέπονται από το άρθρο 41 ΣΤ Ν.  
2725/1999, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 3057/2002 
 
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 
` Εχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) Του Α. Ν.397/1968 " περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού  
και των αρµοδιοτήτων αυτής". 
 
β) Του Ν. 1558/1985 ( ΦΕΚ 137 Α) " Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα ". 
 
γ) Του άρθρου 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999 ( ΦΕΚ 121 Α) " Ερασιτεχνικός κ`  
Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις", το οποίο προστέθηκε 
µε το  
άρθρο 7 του Ν. 
3057/2002 ( ΦΕΚ 239 Α) " Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.2725!.1999, 
ρύθµιση  
θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις". 
 
δ) Της 25140/4.9.2002 ( ΦΕΚ 1156/5.9.2002 Τ . Β) Απόφασης του 
Πρωθυπουργού και  
του Υπουργού Πολιτισµού" Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισµού ". 
 
2. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται  
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

Αρθρο 1 
 
Άρθρο 1 
 
Ενέργειες Εισαγγελικής Αρχής 
 
1. Η εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την παρεπόµενη ποινή της 
απαγόρευσης  
της παρακολούθησης αθλητικών συναντήσεων, όπως αυτή προβλέπεται από 
την  
παράγραφο 5 του άρθρου 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999, ενεργείται µε επιµέλεια 
του  
αθλητικού εισαγγελέα ή, σε κάθε περίπτωση, του επιφορτισµένου µε την 
εκτέλεση 
των ποινών εισαγγελέα. Για το σκοπό αυτό, αµέσως µετά την έκδοση της  
καταδικαστικής απόφασης, το πρόσωπο που υποβάλλεται στην εκτέλεση της  
παρεπόµενης ποινής προσάγεται ενώπιον του αρµόδιου εισαγγελέα, ο 
οποίος 
µε διάταξή του εντέλλεται προς το Αστυνοµικό Τµήµα ή τον Αστυνοµικό 
Σταθµό  
του τόπου κατοικίας ή διαµονής του προσώπου αυτού την εκτέλεση της  
παρεπόµενης ποινής. Στη διάταξη αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας 
εκείνου  
που καταδικάστηκε, ο αριθµός και η χρονολογία της καταδικαστικής 
απόφασης,  



καθώς επίσης η κύρια και η παρεπόµενη ποινή που του επιβλήθηκε. Εάν η 
κύρια  
ποινή ανεστάλη ή µετατράπηκε σε χρηµατική και πληρώθηκε, η έκτιση της  
παρεπόµενης ποινής αρχίζει από την επόµενη της ηµεροµηνίας κατά την 
οποία  
εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση. Σε περίπτωση µη αναστολής και µη  
µετατροπής, η έκτιση της παρεπόµενης ποινής αρχίζει από την επόµενη 
της  
συµπλήρωσης ή της διακοπής της κύριας ποινής. 
 
2. Η ως άνω απόφαση, όταν αφορά στρατιωτικό ή πρόσωπο που υπηρετεί σε 
σώµα  
ασφαλείας, διαβιβάζεται για εκτέλεση στους προϊσταµένους των 
υπηρεσιών τους. 
 
3. Από τον αρµόδιο εισαγγελέα επιδίδονται σ` εκείνον 
που καταδικάστηκε τα εξής έγγραφα: 
 
α) απόσπασµα της απόφασης του δικαστηρίου µε την οποία επιβάλλεται η 
εκτιτέα  
παρεπόµενη ποινή, 
 
β) η προαναφερόµενη διάταξη του εισαγγελέα, 
 
γ) το πλήρες κείµενο της διάταξης του ως άνω άρθρου 41 ΣΤ, µε 
ιδιαίτερη  
επισήµανση των προβλεπόµενων συνεπειών, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. 
Εκείνος  
στον οποίο έχει επιβληθεί η παρεπόµενη ποινή δηλώνει εγγράφως ότι 
παρέλαβε τα  
ανωτέρω έγγραφα και ότι έλαβε γνώση των υποχρεώσεών του για την 
εκτέλεση της  
παρεπόµενης ποινής. 
 

Αρθρο 2 
 
Άρθρο 2 
Υποχρεώσεις του προσώπου που υποβάλλεται σε εκτέλεση της παρεπόµενης 
ποινής 
 
Το πρόσωπο που υποβάλλεται στην εκτέλεση της σχετικής παρεπόµενης 
ποινής  
υποχρεούται να εµφανίζεται στο Αστυνοµικό Τµήµα ή Αστυνοµικό Σταθµό 
της  
κατοικίας ή διαµονής του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σχετική 
δικαστική  
απόφαση και πριν από την έναρξη των αθλητικών συναντήσεων για τις 
οποίες  
υφίσταται η απαγόρευση και να παραµένει εκεί καθ` όλη τη διάρκειά 
τους υπό  
την επιτήρηση των αρµοδίων αστυνοµικών. Κατ` εξαίρεση, οι 
στρατιωτικοί και οι  
υπηρετούντες στα σώµατα ασφαλείας, εφόσον δεν διατίθενται κατά το 
χρόνο της  
αθλητικής συνάντησης σε υπηρεσία, εµφανίζονται και παραµένουν στην 
υπηρεσία  
τους. 
 



Αρθρο 3 
 
Άρθρο 3 
Ενέργειες Αρχών Εκτέλεσης 
 
1. Με επιµέλεια του διοικητή του Αστυνοµικού Τµήµατος ή Αστυνοµικού 
Σταθµού  
του τόπου κατοικίας ή διαµονής εκείνου που καταδικάστηκε, καθορίζεται  
κατάλληλος χώρος εντός του αστυνοµικού καταστήµατος, για την εφαρµογή 
της  
παρούσας απόφασης και την παραµονή των προσώπων που θα υποβάλλονται 
σε  
εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής του ως άνω άρθρου 41 ΣΤ. 
 
Αποκλείεται απολύτως η για τον σκοπό αυτό χρήση του αστυνοµικού 
κρατητηρίου ή  
άλλου ανάλογου χώρου. 
 
2. Για κάθε εµφάνιση και την παραµονή του προσώπου που υποβάλλεται 
στην  
εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής στο Αστυνοµικό Τµήµα ή Αστυνοµικό 
Σταθµό  
συντάσσεται εις διπλούν έκθεση εµφάνισης, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία  
ταυτότητας του προσώπου, του αστυνοµικού που συντάσσει την έκθεση, ο 
αριθµός  
της δικαστικής απόφασης που εκτελείται, και η ακριβής ώρα προσέλευσης 
και  
αποχώρησης του υπόχρεου προσώπου. Η έκθεση υπογράφεται και από 
εκείνον που  
έχει καταδικαστεί Σε περίπτωση αδυναµίας ή άρνησής του να υπογράψει, 
γίνεται  
σχετική µνεία στην έκθεση, η οποία στην περίπτωση αυτή υπογράφεται 
και από  
δεύτερο αστυνοµικό, που προσλαµβάνεται ως µάρτυρας. Το ένα αντίγραφο 
της  
έκθεσης διαβιβάζεται στον αρµόδιο εισαγγελέα. 
 
3. Αν το πρόσωπο που υποβάλλεται στην εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής 
δηλώσει  
αλλαγή του τόπου κατοικίας ή διαµονής σε τόπο που υπάγεται στην 
αρµοδιότητα 
άλλου Αστυνοµικού Τµήµατος ή Αστυνοµικού Σταθµού, η κατά περίπτωση 
αρµόδια  
αστυνοµική Υπηρεσία του προηγούµενου τόπου κατοικίας οφείλει να 
ενηµερώσει  
άµεσα την κατά τόπο αρµόδια αρχή και τον εισαγγελέα, ο οποίος εκδίδει 
νέα  
διάταξη, διαβιβάζοντας αντίγραφα όλου του σχετικού φακέλου. 
 
4. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται ανάλογα και από τους 
προϊσταµένους των  
καταδικασµένων στρατιωτικών ή των υπηρετούντων στα σώµατα ασφαλείας. 
 
5. Κατά το χρόνο παραµονής του στο αστυνοµικό κατάστηµα για την 
εκτέλεση της  
παρεπόµενης ποινής, ο υποβαλλόµενος σε αυτήν δεν θεωρείται 
κρατούµενος και  
δεν µπορεί να υποβληθεί σε κανένα άλλο µέτρο καταναγκασµού . Εάν όµως  
αποµακρυνθεί από το χώρο που του έχει υποδειχθεί και από την 
επιτήρηση των  



αστυνοµικών αρχών, µε πρόθεση να την αποφύγει πλήρως, λογίζεται ότι 
δεν  
εµφανίστηκε καθόλου και υφίσταται τις συνέπειες της επόµενης 
παραγράφου. 
 
6. Σε περίπτωση που ο καταδικασµένος δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωσή 
του να  
εµφανισθεί έγκαιρα και να υποβληθεί στην εκτέλεση της παρεπόµενης 
ποινής στο  
Αστυνοµικό Τµήµα ή Αστυνοµικό Σταθµό ή στην καθοριζόµενη υπηρεσία,  
προκειµένου περί στρατιωτικών ή υπηρετούντων στα σώµατα ασφαλείας,  
συλλαµβάνεται για παράβαση της διάταξης του ως άνω άρθρου 41 ΣΤ 
παρ.5 δ,  
σχηµατίζεται κατ` αυτού δικογραφία και αποστέλλεται στον αρµόδιο 
εισαγγελέα  
για την άσκηση ποινικής δίωξης. Αν παρέλθει η προθεσµία της αυτόφωρης  
διαδικασίας, χωρίς αυτός να συλληφθεί, ο υπεύθυνος για την επιτήρηση  
αστυνοµικός υποβάλλει σχετική αναφορά προς τον αρµόδιο εισαγγελέα,  
επισυνάπτοντας τα έγγραφα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας  
απόφασης, καθώς επίσης και το πρόγραµµα διεξαγωγής του αγώνα της  
διοργανώτριας αρχής. 
 

Αρθρο 4 
 
Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις διοργανωτριών αρχών και φορέων 
 
Οι διοργανώτριες αρχές και οι αθλητικοί εν γένει φορείς που 
διοργανώνουν  
αγώνες οµαδικών αθληµάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν, πριν από την 
έναρξη της  
αγωνιστικής περιόδου, στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, στις Γενικές 
Αστυνοµικές  
∆ιευθύνσεις και στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Νοµών τα προγράµµατα 
διεξαγωγής  
των αγώνων και να γνωστοποιούν έγκαιρα τυχόν τροποποιήσεις των 
προγραµµατων . 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2003 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΙΑΝΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ 
 

 


