ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Α. Επί της αρχής
Τα φαινόµενα διαφθοράς, διαπλοκής και ανοµίας στο
χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού, ιδίως στο πλέον
δηµοφιλές άθληµα του ποδοσφαίρου, απασχολούν ολοένα και περισσότερο την παγκόσµια κοινωνία. Σύµφωνα
µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα µε θέµα τη διαφθορά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ("Footballleaks. Tacklingcorruptionin
EuropeanSport") που πραγµατοποιήθηκε στις 7.11.2017
σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ετήσιος
τζίρος της αθλητικής βιοµηχανίας υπολογίζεται σε 125
δις ευρώ, το «ξέπλυµα» βρώµικου χρήµατος υπερβαίνει
τα 90 δις ευρώ ετησίως, ο τζίρος του στοιχηµατισµού εκτιµάται από 184 έως 459 δις ετησίως, ενώ ο παράνοµος
στοιχηµατισµός ανέρχεται σε ποσοστό 80 %. Η ολοένα
αυξανόµενη οικονοµική διάσταση του επαγγελµατικού
αθλητισµού (εισπράξεις από εισιτήρια και τηλεοπτικά δικαιώµατα, χορηγοί, µεταγραφές αθλητών, εµπορικό υλικό οµάδων, στοιχηµατισµός, βραβεία και µία σειρά άλλα
πεδία οικονοµικής ανάπτυξης) συνοδεύεται από ολοένα
και περισσότερα σκάνδαλα διαφθοράς, διαπλοκής και εν
γένει οικονοµικής εγκληµατικότητας και παράλληλα από
ενθάρρυνση της οπαδικής βίας και του φανατισµού.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόγραµµα Erasmus+ και το
πρόγραµµα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
αθλητισµό (2017-2020) που εγκρίθηκε στις 23 Μαΐου
2017 περιλαµβάνει την ανάπτυξης δράσης για την προάσπιση της ακεραιότητας του αθλητισµού, µε έµφαση στη
χρηστή διακυβέρνηση, στην καταπολέµηση των προσυνεννοηµενων αγώνων, της φαρµακοδιεγερσης και της
διαφθοράς.
Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιδείξει
ιδιαίτερη ενεργητικότητα στις προσπάθειες καταπολέµησης της διαφθοράς στον χώρο του αθλητισµού Το Μάρτιο του 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα σχετικά
µε το στήσιµο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισµό,
τον Ιούνιο 2015 ψήφισµα σχετικά µε τις αποκαλύψεις για
υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA και τον
Φεβρουάριο 2017 ψήφισµα σχετικά µε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισµό: χρηστή
διακυβέρνηση, προσβασιµότητα και ακεραιότητα.
Σε εθνικό επίπεδο, παρά τις µέχρι σήµερα καίριες νοµοθετικές επεµβάσεις της Πολιτείας, εξακολουθούν να
καταγγέλλονται φαινόµενα αδιαφάνειας, διαφθοράς,
διαπλοκής, χειραγώγησης αγώνων, παράνοµου στοιχηµατισµού, αδιαφορίας και περιφρόνησης του νόµου, παραβίασης της αρχής του οικονοµικού ευ αγωνίζεσθαι, υπερχρέωσης, οικονοµικής δυσπραγίας και έλλειψης πάσης φύσεως οργανωτικού σχεδιασµού και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης των εµπλεκόµενων αθλητικών οργανώσεων που να εξασφαλίζει χρηστή διακυβέρνηση,
χρηµατοοικονοµική διαφάνεια, νοµιµότητα, σταθερότη-

τα και αξιοπιστία.
Το υφιστάµενο όργανο εποπτείας και ελέγχου του επαγγελµατικού αθλητισµού, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Επιτροπή) του άρθρου 77 του ν. 2725/
1999 (Α΄ 121), έχει παρουσιάσει σηµαντικό έργο, πλην,
όµως, για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς σε διαρθρωτικό επίπεδο απαιτείται η ύπαρξη ενός ελεγκτικού – εποπτικού µηχανισµού που θα λειτουργεί σαν ανεξάρτητη αρχή και θα είναι εφοδιασµένο µε ευρείες εξουσίες διαχειριστικού και
οικονοµικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Το εποπτικό αυτό όργανο δέον να έχει τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, εποπτευόµενου από
τον αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Υπουργό, αφενός
µεν διότι συνιστά φορέα ενάσκησης δηµόσιας εξουσίας
και αφετέρου διότι η προστασία και η ανώτατη εποπτεία
του αθλητισµού εν γένει ανήκει στο Κράτος, σύµφωνα
µε την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Συντάγµατος.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του Μέρους Α΄ του
παρόντος σχεδίου νόµου συνιστάται αυτοτελές νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία
«Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού», το οποίο καλείται να «αντικαταστήσει» τη σήµερα υφιστάµενη Επιτροπή του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
Παράλληλα αναµορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το υφιστάµενο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου του επαγγελµατικού αθλητισµού, µε σκοπό την εµπέδωση της νοµιµότητας και των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας
και της χρηστούς διοίκησης.
Β. Επί των άρθρων
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
Με το παρόν άρθρο συνιστάται το παραπάνω αναφερόµενο νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.)», και για τις διεθνείς σχέσεις «Professional
Sports Committee (P.S.C)», το οποίο τίθεται υπό την εποπτεία του αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Υπουργού.
Άρθρο 2
Έδρα
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι η έδρα της Ε.Ε.Α.
βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε τόπο που καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της, η οποία εγκρίνεται από
τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό.
Με την παράγραφο 2 ρυθµίζεται το ζήτηµα της στέγασης της Ε.Ε.Α. µέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1. Δεδοµένου ότι η Επιτροπή του άρθρου 77
του ν. 2725/1999 στεγάζεται στην έδρα της Γ.Γ.Α., η επιλογή της στέγασης της Ε.Ε.Α., για το µεταβατικό αυτό
χρονικό διάστηµα, σε χώρο παραχωρούµενο δωρεάν από τη Γ.Γ.Α. είναι η πλέον ενδεδειγµένη.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες
Με το παρόν άρθρο καθορίζονται οι αρµοδιότητες της
Ε.Ε.Α..

2
Άρθρο 4
Σύνθεση - διορισµός – θητεία διοικητικού συµβουλίου
Με την παράγραφο 1 καθορίζεται η σύνθεση του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α.. Πρόκειται για επταµελές Δ.Σ., αποτελούµενο
από πρόσωπα που α) παρέχουν εχέγγυα πλήρους ανεξαρτησίας και αµεροληψίας και ταυτόχρονα, β) διαθέτουν το κατάλληλο επιστηµονικό και γνωστικό υπόβαθρο
ή και επαγγελµατική εµπειρία για να ανταπεξέλθουν στις
αυξηµένες απαιτήσεις των καθηκόντων της Ε.Ε.Α.. Η ουσιώδης διαφορά σε σχέση µε τη σύνθεση της υφιστάµενης Επιτροπής του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 είναι η απουσία από τη σύνθεση του Δ.Σ. του νέου οργάνου, στελέχους της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να αποφευχθεί
κάθε έστω υπόνοια κυβερνητικής παρέµβασης στο έργο
της Ε.Ε.Α..
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα µέλη του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α. διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις παραγράφους 3 και 5 εισάγονται δύο ακόµη καινοτόµες ρυθµίσεις που σκοπούν στην ενίσχυση της αµεροληψίας και της ανεξαρτησίας των µελών του Δ.Σ. καθ’
όλη τη διάρκεια της θητείας τους:
Με την παράγραφο 3 θεσµοθετείται περιορισµός δύο
(2) θητειών, διαδοχικών ή µη, για όλα τα µέλη του Δ.Σ.,
ενώ µε την παράγραφο 5 ορίζεται ότι τα µέλη του Δ.Σ.
παύονται, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, για
σπουδαίο λόγο. Με την παύση των µελών του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α. για σπουδαίο µόνο λόγο εξαλείφεται κάθε έστω
υπόνοια αποµάκρυνσης από την Ε.Ε.Α. ικανών, πλην, όµως, µη αρεστών προσώπων.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται η θητεία των µελών του
Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. σε τετραετή, παρατεινόµενη αυτοδικαίως µέχρι τον διορισµό νέου Δ.Σ., όχι, όµως, για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από τη λήξη
της. Η τελευταία αυτή πρόβλεψη αποσκοπεί στην αποφυγή αναστολής λειτουργίας της Ε.Ε.Α. λόγω έλλειψης
διοίκησης.
Άρθρο 5
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα µελών Δ.Σ.
Στις παραγράφους 1 και 2 απαριθµούνται αναλυτικά τα
κωλύµατα και ασυµβίβαστα που ισχύουν για το διορισµό
των µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.. Τα προτεινόµενα κωλύµατα και ασυµβίβαστα είναι εµφανώς διευρυµένα, µε
σκοπό να αυξηθούν οι εγγυήσεις αµεροληψίας, ανεξαρτησίας και διαφάνειας και να διασφαλιστεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο των µελών του Δ.Σ. ιδιότητες ή
άλλες εν γένει περιστάσεις ικανές να επηρεάσουν την
κρίση τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Σε αντίθεση µε την ισχύουσα πρόβλεψη της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 που
παρέχει τη δυνατότητα έκπτωσης µέλους του Δ.Σ. λόγω
άλλης τυχόν ασυµβίβαστης δραστηριότητάς του που δεν
κατονοµάζεται ρητά στον νόµο, στο προτεινόµενο άρθρο 5 η απαρίθµηση των κωλυµάτων και ασυµβίβαστων
των µελών του Δ.Σ της Ε.Ε.Α. είναι περιοριστική, χάριν
ασφάλειας δικαίου, διαφάνειας, αντικειµενικότητας και
αµεροληψίας.
Με την παράγραφο 3 καθορίζεται υποχρέωση κάθε µέλους να γνωστοποιεί άµεσα κάθε κώλυµα ή ασυµβίβαστο
που ενδέχεται να ανακύψει µετά τον διορισµό του, ενώ

µε την παράγραφο 4 ρυθµίζεται η διαδικασία έκπτωσης
µέλους του Δ.Σ., αν ανακύψει ή διαπιστωθεί µετά τον
διορισµό του ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο κώλυµα ή ασυµβίβαστο. Αρµόδιο για τη διαπίστωση του κωλύµατος ή ασυµβίβαστου είναι το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. το οποίο συγκαλείται µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε µέλους
του ή του αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Υπουργού.
Αν το Δ.Σ. διαπιστώσει κώλυµα ή ασυµβίβαστο στο πρόσωπο ενός εκ των µελών του, κοινοποιεί τη σχετική απόφασή του στον αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Υπουργό, ο οποίος και παύει το ενδιαφερόµενο µέλος.
Άρθρο 6
Άσκηση καθηκόντων µελών Δ.Σ.
Με σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αµεροληψίας των µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και
γ΄ της παραγράφου 1 ορίζεται ρητά ότι τα µέλη του Δ.Σ.
απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δε ζητούν ούτε λαµβάνουν δεσµευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου και υποχρεούνται να τηρούν πιστά το
Σύνταγµα και την κείµενη νοµοθεσία και να ενεργούν µε
ευθύτητα, ευσυνειδησία και απόλυτη αµεροληψία.
Δεδοµένου του θεσµικού ρόλου και της σπουδαιότητας του έργου της Ε.Ε.Α., των αυξηµένων εξουσιών της,
µε τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 θεσπίζεται ρητά υποχρέωση των µελών του Δ.Σ.: α) να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για τις εµπιστευτικές πληροφορίες και
τα προσωπικά δεδοµένα, καθώς και για κάθε στοιχείο
που περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους και δεν υπόκειται σε δηµοσιότητα, καθώς και β) να επιδεικνύουν ευπρεπή συµπεριφορά, ανάλογη του λειτουργήµατός τους.
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται η ευθύνη των µελών
του Δ.Σ. για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους ως εξής: α) δεν ευθύνονται προσωπικά
έναντι τρίτων, β) ευθύνονται αστικά έναντι της Ε.Ε.Α.
µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται σε ετήσια υποβολή δήλωσης της περιουσιακής τους κατάστασης στην «Αρχή καταπολέµησης
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης»
σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
Άρθρο 7
Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων Δ.Σ.
Με την παράγραφο 1 τίθεται ο κανόνας της συλλογικότητας στη λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α..
Με τις παραγράφους 2 και 3 ρυθµίζονται ζητήµατα σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α..
Με την παράγραφο 4 εισάγεται για πρώτη φορά ο κανόνας της υποχρεωτικής συµµετοχής όλων των µελών
του Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του και
ορίζεται ρητά ότι αδικαιολόγητη απουσία σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6) εντός του ίδιου έτους
συνεδριάσεις συνιστά σπουδαίο λόγο παύσης τους. Σκοπός της παρούσας ρύθµισης είναι να εµπεδωθεί η σπου-
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δαιότητα του έργου του Δ.Σ. και να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της Ε.Ε.Α..
Με την παράγραφο 5 ρυθµίζεται το ζήτηµα της καθαρογραφής των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της
δηµοσιότητας των αποφάσεών του. Με γνώµονα την εξασφάλιση πλήρους και απόλυτης διαφάνειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρέωση δηµοσίευσης των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. στο διαδικτυακό της τόπο.
Άρθρο 8
Αποδοχές µελών Δ.Σ.
Με το παρόν άρθρο παρέχεται εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού
να καθορίσουν, µε κοινή απόφασή τους, την αποζηµίωση
των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α.. Η αποζηµίωση µπορεί να ορίζεται είτε µηνιαία είτε ανά συνεδρίαση.
Άρθρο 9
Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
Με το παρόν άρθρο παρέχεται εξουσιοδότηση για την
έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, για τη ρύθµιση της οργανωτικής δοµής και διάρθρωσης και τον τρόπο λειτουργίας
της Ε.Ε.Α. και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, τη
θέσπιση κανόνων λειτουργίας Δ.Σ. της, τη σύσταση θέσεων προσωπικού και την κατανοµή αυτών σε κλάδους
και ειδικότητες, καθώς και για τη ρύθµιση κάθε άλλου
σχετικού θέµατος.
Άρθρο 10
Επιστηµονικοί συνεργάτες και σύµβουλοι
Με την παράγραφο 1 επιτρέπεται στην Ε.Ε.Α. να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών, σε συγκεκριµένο θέµα αρµοδιότητάς της, σε εξωτερικούς επιστηµονικούς συνεργάτες ή συµβούλους, αν το προσωπικό της δεν επαρκεί ή
δε διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις που απαιτούνται
για την αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος.
Η διάταξη αυτή κρίνεται σκόπιµη για να εξασφαλιστεί
η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου της Ε.Ε.Α., σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται ασυνήθης αύξηση του φόρτου εργασίας ή ανακύπτει ζήτηµα που απαιτεί ιδιάζουσες και εξειδικευµένες γνώσεις και να αποφευχθεί η υπερ-στελέχωση της Ε.Ε.Α. σε προσωπικό και η αντίστοιχη κρατική οικονοµική και διοικητική επιβάρυνση. Επισηµαίνεται ότι κατ’ εφαρµογή της παρούσας διάταξης η
Ε.Ε.Α. µπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και των ηµεδαπών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, ιδίως των εξειδικευµένων τµηµάτων οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισµού.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι η ανάθεση της παραγράφου 1 συντελείται, επί ποινή ακυρότητας, µε έγγραφη σύµβαση, στην οποία αναγράφονται το ακριβές αντικείµενο της ανάθεσης, η συµφωνηθείσα αµοιβή και κάθε
άλλος συµφωνηθείς όρος. Η ρύθµιση αυτή αφενός εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια ως προς τις αναθέσεις της
παραγράφου 1 και αξιοκρατία ως προς τους επιλεχθέντες συνεργάτες ή συµβούλους και αφετέρου διευκολύνει την εποπτεία και τον έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση της Ε.Ε.Α..

Άρθρο 11
Πόροι – οικονοµική διαχείριση
Με τις παραγράφους 1 και 2 καθορίζονται οι τακτικοί
και έκτακτοι οικονοµικοί πόροι της Ε.Ε.Α.. Τακτικοί πόροι
είναι τα τέλη που για πρώτη φορά θα εισπράττει η Ε.Ε.Α.
κατά την άσκηση των καθηκόντων της, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών που καταπίπτουν υπέρ αυτής, η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και οι εν γένει
πρόσοδοι από την περιουσία της, ενώ έκτακτοι τυχόν
χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισµών ή από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και
κάθε άλλο έσοδο µε νόµιµη προέλευση.
Με την παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού
να καθορίζουν, µε κοινή απόφασή τους, το ύψος των επιβαλλόµενων τελών της παραγράφου 1, τη διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την παράγραφο 4 παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού να καθορίζει το ύψος της τακτικής επιχορήγησης της Ε.Ε.Α., τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Επίσης, ορίζεται ότι οι σχετικές πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε κύριο διατάκτη τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α..
Με την παράγραφο 5 ανατίθεται ότι η οικονοµική διαχείριση της Ε.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σκοπός είναι να αποφευχθεί η δηµιουργία
αυτοτελούς διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών στο νέο
συνιστάµενο Ν.Π.Δ.Δ. και να περιοριστεί η δαπάνη λειτουργίας του.
Άρθρο 12
Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι ποδοσφαιρικές και
καλαθοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες (Π.Α.Ε. και
Κ.Α.Ε.), καθώς και τα Τ.Α.Α. που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο εθνικό πρωτάθληµα πετοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών, υποχρεούνται, πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος ή του κυπέλλου στο
οποίο συµµετέχουν, ανάλογο µε το ποιο από τα δύο αρχίζει νωρίτερα, να λάβουν και να προσκοµίσουν στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α. περί
συµµόρφωσης τους στον νόµο.
Με την παράγραφο 2 ορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει στην Ε.Ε.Α. κάθε ενδιαφερόµενη Α.ΑΕ. και κάθε ενδιαφερόµενο Τ.Α.Α. προκειµένου να εφοδιαστεί µε το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 και συγκεκριµένα:
(α) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς
και βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποίησαν ως έδρα την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο, προς τους αθλητές και προπονητές
που απασχολούν ή απασχόλησαν την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο, προς το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) Δηµόκριτος προς την
οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία, τον οικείο επαγγελ-
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µατικό σύνδεσµο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό
σωµατείο και κάθε άλλης απαίτησης που έχει επιδικασθεί µε τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999. Σκοπός της υποβολής των δικαιολογητικών αυτών είναι να ελεγχθεί η οικονοµική φερεγγυότητα των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. και να υποχρεωθούν να εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις τόσο έναντι του Δηµοσίου όσο και έναντι των
φυσικών και νοµικών προσώπων µε τα οποία συνεργάζονται, αποκοµίζοντας µάλιστα σηµαντικά οφέλη.
(β) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που
προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως έδρα, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι Α.Α.Ε και τα Τ.Α.Α. λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια των αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες συµµετέχουν και την καταπολέµηση
της αθλητικής βίας.
(γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της διαµόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, παραµονή και αποχώρηση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι Α.Α.Ε και τα Τ.Α.Α. λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα για την ελεύθερη πρόσβαση των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα στον αθλητισµό.
(δ) Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επικείµενης αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισµένο και θεωρηµένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία,
προκειµένου να ελεγχθεί αφενός µεν η τήρηση των αρχών του οικονοµικού ευ αγωνίζεσθαι και της χρηστής
χρηµατοοικονοµικής διοίκησης και αφετέρου η νοµιµότητα των πάσης φύσεως οικονοµικών συναλλαγών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, προβλέπεται υποχρεωτική υποβολή αναµορφωθέντος προϋπολογισµού µετά από κάθε
µεταγραφική περίοδο, αν τα έξοδα που προκύπτουν υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα.
(ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, για την οποία γίνεται εκτενής λόγος στο άρθρο 13.
(στ) Απόδειξη πληρωµής του τέλους χορήγησης του
πιστοποιητικού.
Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται
ενιαία για όλες τις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. σε πενήντα (50)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου
πρωταθλήµατος ή κυπέλλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει
νωρίτερα, εκτός αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή
Τ.Α.Α., λόγω ανόδου από ερασιτεχνική κατηγορία, οπότε η προθεσµία συντέµνεται σε σαράντα (40) ηµέρες.
Με την παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού να καθορίζει τη
µορφή και το ειδικότερο περιεχόµενο του πιστοποιητικού
της παραγράφου 1 και της αίτησης για τη χορήγησή του.
Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται υποχρέωση της
Ε.Ε.Α. να ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και, ανάλογα, να χορηγεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1
ή να απορρίπτει την αίτηση χορήγησής του µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της και το
αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος ή του κυπέλου, όποιου εκ των δύο
αρχίζει νωρίτερα. Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι να εξασφαλισθεί η εύρυθµη διοργάνωση των εθνικών πρωταθληµάτων και κυπέλλων.

Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα στο
Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών του, να τάσσει προθεσµία
µέχρι πέντε (5) ηµέρες για τη συµπλήρωση ελλειπόντων
δικαιολογητικών της παραγράφου 2 ή για την παροχή
πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων. Στην περίπτωση αυτή, η τριακονθήµερη προθεσµία της παραγράφου 4 αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστηµα µε την ταχθείσα προθεσµία προς συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών ή προς παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών
ή διευκρινίσεων. Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η έκδοση
απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. αντί της παροχής προθεσµίας για συµπλήρωση ελλείψεων ή παροχή διευκρινήσεων θα ήταν ανεπιεικής.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι η Ε.Ε.Α. εξακολουθεί να ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της και µετά τη χορήγησή του,
διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου. Αν διαπιστωθεί
ότι έστω µία από τις προϋποθέσεις χορήγησής του έπαυσε να ισχύει, η Ε.Ε.Α. τάσσει προθεσµία πέντε (5) έως είκοσι (20) ηµερών για την αποκατάσταση των πραγµάτων
και, αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ανακαλεί το
πιστοποιητικό. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να δίδεται η ευκαιρία στην ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε ή στο ενδιαφερόµενο Τ.Α.Α. να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα και συνακόλουθα να αποφευχθεί η ανάκληση του πιστοποιητικού διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου. Για τον λόγο
αυτόν, η χορήγηση προθεσµίας είναι υποχρεωτική για
την Ε.Ε.Α. η οποία, ανάλογα µε την ελλείπουσα προϋπόθεση και τις ειδικότερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης,
καθορίζει µόνο το εύλογο χρονικό διάστηµα της προθεσµίας αυτής.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ρητά ότι η ανάκληση του
πιστοποιητικού της παραγράφου 1 συντελείται σε κάθε
περίπτωση ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόµενης
Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Συντάγµατος και µε την
παράγραφο 8 ότι κάθε απόφαση περί µη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού κοινοποιείται στην οικεία
εθνική αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο για τις νόµιµες συνέπειες.
Άρθρο 13
Εγγυητική επιστολή
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 θεσπίζεται υποχρέωση των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. να καταθέτουν στην
Ε.Ε.Α., µαζί µε τον ετήσιο προϋπολογισµό τους, εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού ίσου µε το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισµού αυτού και λήξεως
της ισχύος της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται το κατώτατο ποσό της
εγγυητικής επιστολής που κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. υποχρεούται να καταβάλει, ανάλογα µε το πρωτάθληµα στο οποίο συµµετέχει.
Με την παράγραφο 3 θεσπίζεται υποχρέωση κατάθεσης συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής, σε περίπτωση αναµόρφωσης του υποβληθέντος προϋπολογισµού, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων.
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Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται ως κύρωση της παράλειψης κατάθεσης συµπληρωµατικής εγγυητικής, η κατάπτωση της αρχικής εγγυητικής κατά ποσό ίσο µε το διπλάσιο του ποσού της οφειλόµενης συµπληρωµατικής
εγγυητικής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο
το ποσό της αρχικής εγγυητικής, η ολική κατάπτωση αυτής, ενώ µε την παράγραφο 5 ορίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο
Τ.Α.Α. αντίστοιχα υποχρεούται να καταθέσει, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συντέλεση της
κατάπτωσης, νέα εγγυητική επιστολή ποσού ίσου µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του συνόλου των εξόδων
του αναµορφωθέντος προϋπολογισµού. Επίσης, ορίζεται
ρητά ότι ισχύουν και στην περίπτωση αυτή τα κατώτατα
όρια της παραγράφου 2. Αν η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τότε ανακαλείται το πιστοποιητικό της
παραγράφου 1 του άρθρου 12.
Αντίστοιχα, µε την παράγραφο 8 θεσπίζεται όµοια δεκαπενθήµερη προθεσµία προσκόµισης νέας εγγυητικής
επιστολής σε κάθε περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της αρχικής εγγυητικής επιστολής και κύρωση,
σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας,
την ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1
του άρθρου 12.
Οι παραπάνω διατάξεις αποσκοπούν στο να αποτρέψουν τη σήµερα παρατηρούµενη άρνηση ή υπέρµετρη
καθυστέρηση των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. να καταθέσουν την
προβλεπόµενη στον ν. 2725/1999 εγγυητική επιστολή.
Στην παράγραφο 6 τίθεται ο γενικός κανόνας ότι κάθε
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δε
συντρέχει λόγος κατάπτωσής της.
Με την παράγραφο 7 καθορίζεται η σειρά των προσώπων υπέρ των οποίων συντελείται η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και αποσαφηνίζεται ρητά ότι σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση
διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί,
συµπεριλαµβανοµένων τόκων και εξόδων.
Τέλος, µε την παράγραφο 9 παρέχεται εξουσιοδότηση
στους Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού: (α) να αναπροσαρµόζουν το ύψος της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, της συµπληρωµατικής
εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 ή και της νέας
εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 5 και (β) να αναπροσαρµόζουν ή να καταργούν τα κατώτατα όρια εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 2.
Άρθρο 14
Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 θεσπίζεται τακτικός διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος στις Α.Α.Ε.
και στα Τ.Α.Α. τον Ιούνιο κάθε έτους. Σκοπός της θεσµοθέτησης του τακτικού ετήσιου ελέγχου είναι να υπάρχει
µία διαρκής εποπτεία στο χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού. Ο έλεγχος αυτός προκρίνεται να πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της δειγµατοληψίας, διότι το κόστος που θα απαιτούνταν για τη διενέργεια αποτελεσµατικού τακτικού ελέγχου όλων των φορέων, σε ετήσια βάση, είναι υπέρογκο και αδύνατο να καλυφθεί από τους
πόρους της Ε.Ε.Α., στο παρόν τουλάχιστον στάδιο.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η Ε.Ε.Α. προβαίνει και σε έκτακτο έλεγχο, οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή ύστερα
από σχετικό αίτηµα των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλη-

τισµού, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του Δ.Σ. ή της
Γ.Σ. του ιδρυτικού σωµατείου της ενδιαφερόµενης
Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., του 1/20 των µετόχων της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του Δ.Σ. του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου ή του δικαιοδοτικού του οργάνου. Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα έχουν
εύλογο ενδιαφέρον και έννοµο συµφέρον να επιδιώξουν
τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, είναι πιθανό δε, λόγω
της ιδιότητάς τους, να έχουν βάσιµες υπόνοιες ή και
πληροφορίες περί παραβατικής ή έκνοµης δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτόν, µε την προτεινόµενη ρύθµιση η
Ε.Ε.Α. αποκτά δέσµια αρµοδιότητα διενέργειας έκτακτου ελέγχου ύστερα από αίτηµα των παραπάνω προσώπων.
Με τις παραγράφους 2, 3 και 4 ορίζεται ότι κάθε έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών και ότι µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται
ειδική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων, τα πορίσµατα του ελέγχου, οι προτεινόµενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νοµιµότητας και οι κυρώσεις που επιβάλλονται.
Άρθρο 15
Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων
Με την παράγραφο 1 θεσπίζεται υποχρέωση κάθε ελεγχόµενης Α.Α.Ε. ή ελεγχόµενου Τ.Α.Α., του επαγγελµατικού συνδέσµου στον οποίο ανήκουν, του ιδρυτικού
αθλητικού σωµατείου, της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, των αθλητών, προπονητών και του εν γένει υπαλληλικού προσωπικού τους και των πάσης φύσεων συνεργατών, συµβούλων και συνδεόµενων µε αυτά φυσικού ή
νοµικού προσώπου, να συνεργάζονται και να παραδίδουν άµεσα στην Ε.Ε.Α. κάθε έγγραφο, αποδεικτικό µέσο ή πληροφορία που τους ζητείται, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 212 ΚΠοινΔ.
Με τις παραγράφους 2 έως 4 θεσπίζονται ειδικότερες
εξουσίες της Ε.Ε.Α. ώστε να µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικά το έργο της και ειδικότερα: α) µπορεί να ζητά
τη συνδροµή οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής, β) έχει απεριόριστη
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 και
στο ηλεκτρονικό σύστηµα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» του ν. 4446/2016
και γ) έναντι αυτής, δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο.
Άρθρο 16
Άδεια απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε.
Με το παρόν άρθρο, που συµπληρώνει τις ρυθµίσεις
των άρθρων 69 και 69Α του ν. 2725/1999, θεσπίζεται, επί
ποινή απόλυτης ακυρότητας, ρητή απαγόρευση απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε. που εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5 %) του µετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς την προγενέστερη άδεια της Ε.Ε.Α..
Σχετικά, επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 43 του προτεινόµενου νόµου το ποσοστό 2 % που προβλέπεται στο άρθρο 69Α του ν. 2725/1999 αυξάνεται σε 5 %.
Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις
χορήγησης της άδειας απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε., ενώ
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µε την παράγραφο 3 ορίζεται ότι αν αποκτηθούν µετοχές Α.Α.Ε. χωρίς την προγενέστερη άδεια της Ε.Ε.Α.,
πέραν και πλέον των άλλων συνεπειών του νόµου, η
Ε.Ε.Α. δε χορηγεί ή ανακαλεί, ανάλογα µε την περίπτωση, το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
Άρθρο 17
Έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης
απόδοσης
Με παρόν άρθρο ανατίθεται στην Ε.Ε.Α. ο έλεγχος της
ύπαρξης ή µη του ασυµβίβαστου της παρ. 8 του άρθρου 3
του ν. 2725/1999, που προστίθεται µε το προτεινόµενο
άρθρο 33, και η έκδοση απόφασης, µε την οποία επιτρέπει ή απαγορεύει αντίστοιχα να συµπεριληφθούν οι αγώνες της οµάδας της ελεγχόµενης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στα έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και κάθε άλλης στοιχηµατικής εταιρείας που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα.
Δεδοµένου ότι η αγωνιστική περίοδος 2018-2019 έχει
ήδη ξεκινήσει, µε την παράγραφο 3 υποχρεούνται τα
Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε να προσκοµίσουν την προβλεπόµενηυπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης ασυµβίβαστου και τα
σχετικά δικαιολογητικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
τη δηµοσίευση του προτεινόµενου σχεδίου νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 1 και των εγγράφων που τη συνοδεύουν, µέσα στην οποία η Ε.Ε.Α. υποχρεούται να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να εκδώσει την απόφασή της,
την οποία κοινοποιεί αµελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις
εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα
άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), για να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες.
Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα στην
Ε.Ε.Α. να ζητά διευκρινήσεις, πληροφορίες ή πρόσθετα
έγγραφα, τάσσοντας εύλογη προθεσµία η οποία δεν
µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα (10)
ηµέρες και η οποία αναστέλλει την προθεσµία της παραγράφου 4.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ρητά ότι οι αποφάσεις
της Ε.Ε.Α. είναι δεσµευτικές τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για τις άλλες στοιχηµατικές εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του
ν. 4002/2011, οι οποίες υποχρεούνται να καταρτίζουν τα
έντυπα των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης
απόδοσης σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές.
Με την παράγραφο 7 η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που συστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
4002/2011 (Α` 180) και µετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την παρ. 10 του άρθρο 7 του ν.
4038/2012 (Α΄14) ορίζεται αρµόδια για τον έλεγχο συµµόρφωσης προς τις άνω αποφάσεις της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 18
Έλεγχος συµβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων
Με το παρόν άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση όλων των
Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α. να υποβάλουν στην Ε.Ε.Α. συγκε-

κριµένες συµβάσεις τους, αναλυτική κατάσταση των εισιτηρίων διαρκείας που πωλήθηκαν τον αµέσως προηγούµενο µήνα, καθώς και πίνακα των πάσης φύσης εσόδων και εξόδων του αµέσως προηγούµενου µήνα, ανά
κατηγορία. Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση των Α.Α.Ε, να
ελεγχθεί η νοµιµότητα των συναλλαγών τους και η νοµιµότητα της προέλευσης και απόκτησης των χρηµατικών
ποσών που καταβάλλονται σε εκτέλεση των παραπάνω
συµβάσεων.
Άρθρο 19
Ηλεκτρονική πλατφόρµα Ε.Ε.Α.
Με την παράγραφο 1 ορίζεται προθεσµία έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου νόµου για τη
θέση σε λειτουργία από την Ε.Ε.Α. ηλεκτρονικής πλατφόρµας στην οποία θα έχουν πρόσβαση, µε µοναδικό όνοµα χρήστη και κωδικό αριθµό, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α.
για να καταχωρούν, σε ψηφιακή µορφή, τις συµβάσεις
και τις αναλυτικές καταστάσεις του άρθρου 18. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών
και την ελάφρυνση του σχετικού διοικητικού βάρους για
τις ενδιαφερόµενες Α.Α.Ε. και τα ενδιαφερόµενα Τ.Α.Α.
αντίστοιχα.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Πολιτισµού και Αθλητισµού να καθορίσουν, µε κοινή απόφασή τους, τα επιµέρους χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές προδιαγραφές της παραπάνω
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδοµένων, ενώ µε την παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους αυτούς ως άνω Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Πολιτισµού και Αθλητισµού και στον κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό, καθώς και στο Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχης Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
για θέµατα αρµοδιότητάς της, να καθορίζουν, µε κοινή απόφασή τους, τους όρους, τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τη διαδικασία, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρµας µε ηλεκτρονικές πλατφόρµες ή
µητρώα άλλων νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δηµόσιων ή ανεξάρτητων αρχών, όπως
της Α.Α.Δ.Ε..
Άρθρο 20
Δηµόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων
επαγγελµατικού αθλητισµού
Ο αθλητισµός, ως ιδεώδες, υπερβαίνει φυλή, θρησκεία
και εθνική καταγωγή, καλλιεργεί το οµαδικό πνεύµα, τη
συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον ευγενή συναγωνισµό,
το σεβασµό προς τον αντίπαλο και την αναγνώριση της
αξίας του κι άλλες αρετές, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την προαγωγή της κοινωνικής ζωής και συνείδησης,
το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την προώθηση της ειρήνης.
Δυστυχώς, τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο πρόσωπα που εκπροσωπούν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή τις
λέσχες φιλάθλων αυτών να προβαίνουν σε δηλώσεις
που παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύµα ή έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφηµιστικό ή εξυβριστικό περιεχόµε-
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νο ή παρακινούν, υποθάλπουν, ενθαρρύνουν, επιδοκιµάζουν την άσκηση βίας ή την κοινωνική αναταραχή ή είναι
πιθανό, σύµφωνα µε τη συνήθη πορεία των πραγµάτων ή
τις ειδικότερες περιστάσεις, να οδηγήσουν σε φαινόµενα βίας ή κοινωνική αναταραχή.
Δηλώσεις τέτοιου περιεχοµένου που εκφυλίζουν το αθλητικό ιδεώδες και το φίλαθλο πνεύµα δεν έχουν θέση
στον χώρο του αθλητισµού και είναι ανεπίτρεπτο να εκφέρονται από πρόσωπα που κατέχουν εξέχουσες θέσεις
ή απολαµβάνουν δηµόσιας προβολής και µπορούν να επηρεάζουν αρνητικά τους φιλάθλους, ιδίως τους νέους
και νέες.
Με το παρόν άρθρο θεσπίζεται αντικειµενική ευθύνη
των Α.Α.Ε., των Τ.Α.Α., των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης και των επαγγελµατικών συνδέσµων αυτών
για τις δηµόσιες, µε λόγο ή µε έργο, δηλώσεις των νόµιµων εκπροσώπων τους, των µελών του Δ.Σ, των διευθυνόντων συµβούλων και γενικών διευθυντών και των διαχειριστών τους, των µετόχων και µελών τους, και των
λεσχών φιλάθλων τους, µε τέτοιο απαγορευµένο περιεχόµενο.
Άρθρο 21
Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Κατά τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 77 του
ν. 2725/1999 παρατηρήθηκε το φαινόµενο η εν λόγω Επιτροπή να διαπιστώνει παραβάσεις που συνιστούν πειθαρχικές παραβάσεις, σύµφωνα µε τον ισχύοντα πειθαρχικό κανονισµό και το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο να
αρνείται ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος των υπαίτιων φυσικών ή νοµικών προσώπων, καίτοι έχει ενηµερωθεί.
Με το παρόν άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση του αρµόδιου οργάνου των αθλητικών οµοσπονδιών και επαγγελµατικών συνδέσµων, ανάλογα µε την περίπτωση, να εκκινεί την πειθαρχική διαδικασία σε κάθε περίπτωση που η
Ε.Ε.Α. διαπιστώνει ενδείξεις τέλεσης κάποιου πειθαρχικού παραπτώµατος του κανονισµού τους, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική ενηµέρωσή του.
Άρθρο 22
Επιβολή κυρώσεων
Με τις παραγράφους 1 έως 4 ορίζονται οι κυρώσεις
που επιβάλει η Ε.Ε.Α. στις εξής συγκεκριµένες περιπτώσεις:
(α) πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για κάθε αγώνα,
σε κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε αγώνες πρωταθλήµατος ή κυπέλλου χωρίς να έχει λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 12 ή ύστερα από ανάκλησή του,
(β) πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε κάθε Α.Α.Ε.,
Τ.Α.Α., αθλητική οµοσπονδία, επαγγελµατικό σύνδεσµο
και αθλητικό σωµατείο που, µε πρόθεση, αρνείται ή καθυστερεί να παράσχει στην Ε.Ε.Α. στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του ή αποκρύπτει τέτοια στοιχεία ή παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και, αν
υπαίτιος είναι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., απόρριψη αίτησης χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή ανάκλησή
του, ανάλογα µε την περίπτωση,

(γ) πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν στις δηµόσιες δηλώσεις του άρθρου 20, καθώς και στις Α.Α.Ε., στα Τ.Α.Α., στις αθλητικές οµοσπονδίες και στους επαγγελµατικούς συνδέσµους που ευθύνονται αντικειµενικά για τις δηλώσεις
των προσώπων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20,
(δ) πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ σε κάθε αθλητική
οµοσπονδία ή επαγγελµατικό σύνδεσµο που αρνείται ή
καθυστερεί να προβεί στην άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, κατά παράβαση του άρθρου 21.
Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι κυρώσεις που µπορεί να επιβάλλει η Ε.Ε.Α., ανάλογα µε τη βαρύτητα της
παράβασης, την υποτροπή και τις γενικότερες περιστάσεις, αν διαπιστώσει οποιαδήποτε άλλη παράβαση του
παρόντος, του ν. 2725/1999 ή των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
Αποστολή της Ε.Ε.Α. δεν είναι µόνο η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των παραβατών, αλλά και η εµπέδωση
της νοµιµότητας και η επαναφορά σε αυτή. Για το λόγο
αυτό, µε την παράγραφο 6 ορίζεται ότι η Ε.Ε.Α. µπορεί
σε κάθε περίπτωση, ακόµη και σωρευτικά µε την επιβολή
κύρωσης, να τάσσει προθεσµία για την άρση των διαπιστωθεισών παραβάσεων, τυχόν δε άπρακτη παρέλευση
της προθεσµίας αυτής συνιστά νέα, αυτοτελή παράβαση, η οποία επισύρει νέα κύρωση.
Με την παράγραφο 7 αποσαφηνίζεται ότι κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. περί επιβολής προστίµου συνιστά
εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.
16/1989 (Α΄ 6), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Με την παράγραφο 8 παρέχεται εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού
να αναπροσαρµόζουν τα όρια των προστίµων που µπορεί
να επιβάλλει η Ε.Ε.Α. ύστερα από γνώµη της αυτής.
Άρθρο 23
Έκθεση πεπραγµένων
Μέσα στα πλαίσια των αρχών της διαφάνειας και της
λογοδοσίας, µε το παρόν άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση
της Ε.Ε.Α. να συντάσσει και υποβάλει στον εποπτεύοντα
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, το Σεπτέµβρη κάθε έτους, έκθεση των πεπραγµένων της κατά το αµέσως
προηγούµενο αγωνιστικό έτος, στην οποία παρουσιάζει
και αναλύει τη δράση της και τα αποτελέσµατα αυτής και
επισηµαίνει τυχόν ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µεταβολές. Η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο
της Ε.Ε.Α., ώστε κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να λάβει γνώση του περιεχοµένου της.
Άρθρο 24
Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α.
Με το παρόν άρθρο θεµελιώνεται ως ποινικό αδίκηµα η
παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α. και συγκεκριµένα τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών
και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ όποιος
µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από την Ε.Ε.Α., καθώς και όποιος εν γνώσει του της χορη-
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γεί στοιχεία ψευδή ή ανακριβή.
Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουργοί
του αδικήµατος θεωρούνται οι πρόεδροι και τα µέλη των
διοικητικών συµβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι
και συµπράττοντες σύµβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και
διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλµένο πρόσωπο είτε
άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Α. Γενικά
Στο Μέρος Β΄ του προτεινόµενου σχεδίου νόµου περιλαµβάνεται µια σειρά από άλλες διατάξεις που αφορούν
τη ρύθµιση επιµέρους θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Το Μέρος Β΄ αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια ως εξής:
Το Κεφάλαιο Α΄ που περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικά
µε τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων, το Κεφάλαιο Β΄ που περιλαµβάνει διάφορες άλλες τροποποιήσεις του ν. 2725/1999, το Κεφάλαιο Γ΄ που περιλαµβάνει
ρυθµίσεις σχετικά µε τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος
(Φ.Ε.Ε.) και το Κεφάλαιο Δ΄ που περιλαµβάνει άλλες
διατάξεις.
Β. Επί των άρθρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 2725/1999 σχετικά µε τα µέλη του Δ.Σ. των αθλητικών σωµατείων και ορίζονται ρητά τα εξής:
(α) ότι οι αρχαιρεσίες για την εκλογή µελών του Δ.Σ.
διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία Η µυστικότητα της
ψήφου απαλλάσσει τα µέλη του σωµατείου από κάθε εξάρτηση, πίεση ή φόβο για ενδεχόµενες εναντίον τους
αντιδράσεις,
(β) ότι δικαίωµα εκλέγεσθαι έχουν µόνο τα µέλη του
σωµατείου που ασκούν δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε το
νόµο και το καταστατικό του σωµατείου. Είναι προφανές
ότι δεν µπορεί να εκλέγονται µέλη της διοίκησης των
σωµατείων πρόσωπα στερούµενα του δικαιώµατος ψήφου,
(γ) ότι στο Δ.Σ. εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα
δύο φύλα, καθένα κατ’ ελάχιστο ποσοστό 1/3.
Σχετικώς λεκτέα είναι τα εξής:
Η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεµελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύθηκε, τόσο στον Χάρτη για τα Δικαιώµατα των Γυναικών όσο και στη Στρατηγική για την Ισότητα
Γυναικών και Ανδρών 2010-2015, να αντιµετωπίσει και
να εξαλείψει το χάσµα µεταξύ των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Η πρόταση στρατηγικών δράσεων για την ισότητα των
φύλων στον αθλητισµό 2014-2020 εγκρίθηκε ως συ-

νέχεια της Διάσκεψης της Ε.Ε. για την Ισότητα των
Φύλων στον Αθλητισµό, η οποία διεξήχθη το 2013. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ακόµη πολλά που πρέπει να
γίνουν, οι δράσεις και οι συστάσεις που περιέχονται
στην πρόταση παροτρύνουν τα αθλητικά διοικητικά
όργανα και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν εθνικές και διεθνείς στρατηγικές δράσης για την ισότητα των φύλων σε αυτό το
πεδίο, οι οποίες θα υποστηρίζονται από συνεκτικά και
συγκεκριµένα µέτρα σε επίπεδο Ε.Ε..
Στα συµπεράσµατά του σχετικά µε την ισότητα των
φύλων στον αθλητισµό, το Συµβούλιο παροτρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να βελτιώσουν την αριθµητική ισορροπία ανάµεσα στα φύλα σε διοικητικά συµβούλια
και επιτροπές, καθώς και στη διαχείριση και στον προπονητικό τοµέα.
Παρά τη σταδιακά αυξανόµενη συµµετοχή τους στον
αθλητισµό, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα όργανα λήψης αποφάσεων των αθλητικών
θεσµών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Στοιχεία της έκθεσης σχετικά µε τις γυναίκες σε
θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων, την οποία εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων (EIGE) για τη Λουξεµβουργιανή προεδρία του
Συµβουλίου της Ε.Ε., δείχνουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι γυναίκες κατέχουν, κατά µέσο όρο, το 14% των
θέσεων λήψης αποφάσεων στις συνοµοσπονδίες ολυµπιακών αθληµάτων της ηπειρωτικής Ευρώπης. Στις 28
συνοµοσπονδίες που περιλαµβάνονται στην έρευνα, εντοπίστηκαν µόνο µία (1) γυναίκα πρόεδρος και οκτώ (8)
γυναίκες αντιπρόεδροι σε ένα σύνολο ενενήντα ένα (91)
τέτοιων θέσεων. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν
τάσεις οι οποίες διαπιστώνονται και σε άλλους τοµείς
λήψης αποφάσεων, όπου όσο υψηλότερη είναι η θέση
τόσο µεγαλύτερο είναι το χάσµα µεταξύ των φύλων.
Στα κράτη-µέλη, η εκπροσώπηση των γυναικών στις
κορυφαίες θέσεις λήψης αποφάσεων των αθλητικών οργανώσεων παραµένει πολύ χαµηλή. Το 2015 οι γυναίκες
κατείχαν κατά µέσο όρο µόνο το 14% του συνόλου των
θέσεων, το δε ποσοστό τους κυµαινόταν από 3% στην
Πολωνία έως 43% στη Σουηδία.
Αρκετές διεθνείς και εθνικές οµοσπονδίες στην ηπειρωτική Ευρώπη, υπεύθυνες για την προώθηση και την ανάπτυξη του αθλητισµού, έχουν ήδη επιδείξει τη
δέσµευσή τους στην ισότητα των φύλων θεσπίζοντας
ποσοστώσεις φύλου. Το 2015, 9 από τις 28 ευρωπαϊκές
συνοµοσπονδίες διέθεταν ποσόστωση φύλου για το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων (εκτελεστική επιτροπή, προεδρείο ή διοικητικό συµβούλιο) και µόνο µία δεν
τήρησε την εν λόγω ποσόστωση, δηλαδή δεν διέθεται
γυναίκες στις κορυφαίες θέσεις λήψης αποφάσεων. Σε
τέσσερις από τις υπόλοιπες 19 ευρωπαϊκές συνοµοσπονδίες που δεν διέθεταν ποσόστωση φύλου, οι γυναίκες απουσίαζαν από το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων.
Σε εθνικό επίπεδο, εθελοντικοί στόχοι για την ισορροπία των φύλων στις δοµές διακυβέρνησης των αθλητικών οµοσπονδιών έχουν προταθεί ή ήδη θεσπιστεί σε
πέντε κράτη-µέλη: στη Γαλλία, τη Γερµανία, το Ηνωµένο
Βασίλειο (Αγγλία), τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Στην Ελλάδα η ισορροπία των φύλων στη λήψη αποφάσεων στο
χώρο του αθλητισµού αποτελεί έναν από τους άξονες
προτεραιότητας του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», καθόσον η εκ-
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προσώπηση των γυναικών στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων παραµένει σε ιδιαιτέρως χαµηλά επίπεδα.
Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να θεσπιστεί ποσόστωση 1/3 στην εκπροσώπηση των δύο φύλων
στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων, όλων των
βαθµίδων και όχι µόνο στις διοικήσεις των αθλητικών οµοσπονδιών.
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο τροποποιείται το άρθρο 5 του
ν. 2725/1999, ώστε να ρυθµισθούν νοµοθετικά τα ακόλουθα ζητήµατα σχετικά µε τις γενικές συνελεύσεις και
τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωµατείων:
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. όσοι έχουν την ιδιότητα του µέλους για τουλάχιστον ένα (1) πλήρες έτος πριν από την
ηµεροµηνία εγγραφής τους και αποσαφηνίζεται δε ότι ο
καταστατικό του σωµατείου µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το
σωµατείο στερούνται του δικαιώµατος ψήφου.Σκοπός
της ρύθµισης αυτής είναι να αποφεύγεται η εγγραφή µελών προ της Γ.Σ., µε µοναδικό σκοπό την εξασφάλιση
πλειοψηφίας.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι το Δ.Σ. του σωµατείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής
και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε µέλος του σωµατείου έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευσή του. Εκπρόθεσµες αντιρρήσεις δε λαµβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα το αργότερο µέχρι την παραµονή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Με τη
ρύθµιση αυτή εξασφαλίζεται αποτελεσµατικός έλεγχος
στις διοικήσεις των σωµατείων και συγκεκριµένα ως
προς τα πρόσωπα που επιτρέπουν να παραστούν και να
ψηφίσουν στις Γ.Σ..
Με την παράγραφο 3 τίθεται ο κανόνας της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών από τριµελή εφορευτική επιτροπή,
στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος – δικηγόρος. Η ρύθµιση αυτή αφορά τόσο τις αρχαιρεσίες για
την εκλογή των µελών των οργάνων του σωµατείο όσο
και την εκλογή αντιπροσώπων του σωµατείου στις υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες.
Με την παράγραφο4 ορίζεται ότι δικαίωµα εκλογής
στα όργανα του αθλητικού σωµατείου ή αντιπρόσωποι
αυτού στις υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες έχουν µόνο τα µέλη του σωµατείου που ασκούν δικαίωµα ψήφου κατά την παράγραφο 1.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, µε ανώτατο όριο σταυροδοσίας το 1/3 του συνόλου των θέσεων εκλογής.
Με την παράγραφο 6 παρέχεται η δυνατότητα στους
ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον α) συγκεντρώνουν αριθµό

υποψηφίων ίσο τουλάχιστο µε το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε
φύλλο είναι ίσος τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογή γίνεται µε
το σύστηµα της απλής αναλογικής.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι στις αρχαιρεσίες για
τα όργανα του σωµατείου που διεξάγονται κατά το σύστηµα των συνδυασµών, ο Πρόεδρος εκλέγεται, µε απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων µελών
κατά την πρώτη συνεδρίασή τους µε σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώµα.
Τέλος, µε την παράγραφο 8 προβλέπεται ότι το καταστατικό κάθε αθλητικού σωµατείου ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα του σωµατείου,
τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων του, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση του σωµατείου, τηρουµένων πάντα των διατάξεων του νόµου.
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 2725/1999 και θεσπίζεται ποσόστωση φύλου
κατά 1/3 και στις διοικήσεις των αθλητικών ενώσεων.
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999
Με το παρόν τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 2725/
1999 σχετικά µε τις γενικές συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ. της υπερκείµενης αθλητικής ένωσης, µε δικαίωµα µίας ψήφου έκαστο, έχουν τα αθλητικά σωµατεία
– µέλη της ένωσης τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική
αναγνώριση και επιδεικνύουν µία ελάχιστη αγωνιστική
δραστηριότητα, αποδεικνυόµενη αποκλειστικά από τα επίσηµα φύλλα αγώνων. Σκοπός της παρούσας ρύθµισης
είναι να εξαλειφθεί το φαινόµενο συµµετοχής «σωµατείων-σφραγίδα», ήτοι σωµατείων που δεν έχουν αγωνιστική δραστηριότητα. Όπως και για τα σωµατεία, αποσαφηνίζεται ότι το καταστατικό της ένωσης µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του
µέλους της ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ..
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται από το ανώτατο όργανο του
σωµατείου, ήτοι από τη Γ.Σ. του σωµατείου. Επίσης, τίθεται ο κανόνας της υποχρεωτικής αυτοπρόσωπης παρουσίας των αντιπροσώπων των σωµατείων.
Στις παραγράφους 3 και 4 ρυθµίζονται, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 5 του
ν. 2725/ 1999, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα των
σωµατείων που δικαιούνται συµµετοχής και ψήφου στη
Γ.Σ. και η διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι δικαίωµα εκλέγεσθαι
στα όργανα της ένωσης ή ως αντιπρόσωποι αυτής στην
υπερκείµενη οµοσπονδία έχουν µόνο τα µέλη των αθλητικών σωµατείων – µελών της ένωσης της παραγράφου
1, τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωµα ψήφου σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2725/1999.
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Τέλος, µε την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι το καταστατικό κάθε αθλητικού ένωσης ρυθµίζει τα επιµέρους
θέµατα που αφορούν στα όργανά της, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης, τηρουµένων πάντα των διατάξεων
του νόµου.
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προκειµένου:
(α) να αποσαφηνιστεί ότι οι αρχαιρεσίες για το Δ.Σ.
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών γίνονται εντός του τελευταίου τετράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών, οι οποίοι δε
διεξάγονται ταυτόχρονα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες
και
(β) να θεσπιστεί ποσόστωση φύλου 1/3 στη διοίκηση
των αθλητικών οµοσπονδιών, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω λεχθέντα.
Με την παράγραφο 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, δυνάµει
του οποίου επιτρέπεται να καταβάλλεται στον εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας που
καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται αγώνες επαγγελµατικής κατηγορίας, πλέον των εξόδων της παραγράφου 4 του άρθρου 4, και εύλογη αµοιβή. Η ρύθµιση
αυτή κρίνεται σκόπιµη δεδοµένων των αυξηµένων καθηκόντων και ευθυνών των εκτελεστικών Προέδρων αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν επαγγελµατικά αθλήµατα, αλλά και των αυξηµένων ιδίων εσόδων των εν
λόγω οµοσπονδιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αµοιβή αυτή να καλύπτεται από τα ίδια έσοδα της οµοσπονδίας, το ακριβές δε ύψος αυτής καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. της οµοσπονδίας. Ούτως, αποκλείονται
ενδεχόµενα καταστρατήγησης της νέας αυτής ρύθµισης
και θέσπισης υπέρογκων αµοιβών µε µόνη την απόφαση
του Δ.Σ..
Με την παράγραφο 3 προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 22
του ν. 2725/1999, µε το οποίο τίθεται περιορισµός στις
θητείες των µελών του Δ.Σ. των αθλητικών οµοσπονδιών. Πιο συγκεκριµένα, µε τη νέα παράγραφο 7 ορίζεται
ότι δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας
περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές ή τέσσερις (4) συνολικά φορές, πλήρους ή µερικής θητείας.
Ο επίµαχος περιορισµός στο δικαίωµα του εκλέγεσθαι,
ο οποίος, απαντάται, µε διάφορες µορφές, και σε άλλες
έννοµες τάξεις, παρίσταται εύλογος και αναγκαίος για
την επίτευξη σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι
ανάγονται, προεχόντως, στην ανάγκη εναλλαγής προσώπων στην διοίκηση των αθλητικών οργανώσεων, ώστε
να αποτρέπονται φαινόµενα δηµιουργίας ισχυρών προσωπικών δεσµών µεταξύ των ασκούντων διοίκηση και
των µελών τους, απότοκα της µακροχρονίου παραµονής
των ίδιων προσώπων στην διοίκηση, µε συνέπεια να αποµειώνεται σοβαρά, κατά την κοινή πείρα, η αποτελεσµατικότητα της ασκούµενης διοικήσεως, αλλά και να δηµιουργούνται αµφισβητήσεις ως προς τον σύννοµο και
χρηστό χαρακτήρα της ασκήσεώς της.
Με την παράγραφο 4 αποσαφηνίζεται ότι για την ε-

φαρµογή του περιορισµού της παραγράφου 3 δε λαµβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο τροποποιείται το άρθρο 24 του
ν. 2725/1999 που ρυθµίζει το ζήτηµα των γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών. Ειδικότερα το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 διαµορφώνεται ως εξής:
Με την παράγραφο. 1 ορίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση αθλητικής οµοσπονδίας έχουν µόνο τα αθλητικά σωµατεία – µέλη της
οµοσπονδίας τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 28 του προτεινόµενου νόµου.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι κάθε αθλητικό σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο
οποίος εκλέγεται από τη Γ.Σ. του σωµατείου
Στην παράγραφο 3 ρυθµίζεται η περίπτωση των αθλητικών οµοσπονδιών που περιλαµβάνουν ως µέλη τους αθλητικές ενώσεις. Στην περίπτωση αυτή, το καταστατικό
της οµοσπονδίας µπορεί να προβλέπει ότι δικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ. έχουν αντιπρόσωποι των αθλητικών ενώσεων και όχι των αθλητικών σωµατείων – µελών των
εν λόγω ενώσεων.
Ο αριθµός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης
είναι ανάλογος µε τον αριθµό των αθλητικών σωµατείων
– µελών της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της
της παραγράφου 1. Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε
έναν (1) αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) σωµατεία – µέλη της ένωσης.
Στην παράγραφο 4 τίθεται ο κανόνας της υποχρεωτικής αυτοπρόσωπης συµµετοχής στη Γ.Σ. για τους αντιπροσώπους τόσο των σωµατείων όσο και των ενώσεων,
µελών της οµοσπονδίας.
Στις παραγράφους 5 και 6 ρυθµίζονται, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 5 του
ν. 2725/1999, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα των
σωµατείων - ενώσεων που δικαιούνται συµµετοχής και
ψήφου στη Γ.Σ., καθώς και η διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) και
στην Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) εφαρµόζονται οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών.
Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι το καταστατικό
κάθε αθλητικής οµοσπονδίας ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανά της, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της οµοσπονδίας, τηρουµένων πάντα των διατάξεων του νόµου.
Τέλος, µέσα στα πλαίσια της αυτοδιοίκητης λειτουργίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο), όπως αυτή θεσπίστηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 29 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152) και επαναοριοθετήθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), µε την παράγραφο 9 ορίζεται ότι για τη σύγκληση, συγκρότηση
και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο), συµπεριλαµβανο-
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µένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόµη κι αν
παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999
Με το προτεινόµενο άρθρο 27 αντικαθίσταται το άρθρο 52 του ν. 2725/1999, µε σκοπό την κατάργηση του
προβλεπόµενου σε αυτού Ελεγκτικού Συµβουλίου της
Γ.Γ.Α. και την ανάθεση της οικονοµικής εποπτείας των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και των οµοσπονδιών,
καθώς και των άλλων επιχορηγούµενων από τη Γ.Γ.Α.
φορέων στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Ε.Δ.Δ.) ο οποίος παρέχει αυξηµένα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, διαθέτει ευρείες ελεγκτικές εξουσίες. Πέραν τούτων, στην πράξη ο θεσµός του
Γ.Ε.Δ.Δ. αποδείχθηκε ιδιαιτέρως επιτυχής, καθόσον µέχρι σήµερα έχει παράγει σπουδαίο έργο στα πεδία αρµοδιότητάς του.
Η ανάθεση της οικονοµικής εποπτείας των επιχορηγούµενων από την Πολιτεία φορέων του ερασιτεχνικού
αθλητισµού στο Γ.Ε.Δ.Δ. εκτιµάται ότι θα οδηγήσει στην
εξάλειψη των σήµερα παρατηρούµενων φαινοµένων της
κατασπατάλησης της κρατικής επιχορήγησης, της υπερχρέωσης και εν γένει της κακοδιαχείρισης και την εµπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και
της χρηστής διακυβέρνησης.
Ούτως, µε την παρ. 1 του τροποποιηµένου άρθρου 52
του ν. 2725/1999 θεσπίζεται η διενέργεια από τον
Γ.Ε.Δ.Δ. ετήσιου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε τακτική
ή έκτακτη κρατική επιχείρηση, εντός του ιδίου οικονοµικού έτους, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, ενώ µε την παράγραφο 2 ορίζεται δέσµια
αρµοδιότητα αυτού για διενέργεια έκτακτου ελέγχου
µετά από αίτηµα του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και µάλιστα σε βάθος πενταετίας. Με τις παραγράφους 4- 5 ρυθµίζονται ειδικότερα
ζητήµατα άσκησης του οικονοµικού ελέγχου του
Γ.Ε.Δ.Δ., ενώ µε την παράγραφο 6 προβλέπεται αρµοδιότητα του Γ.Ε.Δ.Δ. να εισηγείται προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού την προσωρινή ή οριστική
διακοπή κάθε επιχορήγησης προς συγκεκριµένο φορέα.
Με την παράγραφο 7 θεσπίζεται γενική υποχρέωση
κάθε ενδιαφερόµενου ή τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου να συνεργάζεται µε τον Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει άµεσα κάθε έγγραφο, αποδεικτικό µέσο ή πληροφορία που του ζητείται. Ορίζεται δε ότι ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από σχετική εισήγηση του
Γ.Ε.Δ.Δ., µπορεί να αναστέλλει την καταβολή κάθε επιχορήγησης προς τον ελεγχόµενο φορέα µέχρι τη συµµόρφωσή του και τη χορήγηση των αιτούµενων στοιχειών ή πληροφοριών.
Άρθρο 32
Προσθήκη του άρθρου 52Α στον ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο προστίθεται νέο άρθρο 52Α στον
ν. 2725/1999, µε το οποίο θεσπίζεται ως αυτοτελές ποινικό αδίκηµα η παρακώλυση του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.. Με
το νέο άρθρο 52Α του ν. 2725/1999 τιµωρείται µε ποινή
φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηµατική ποι-

νή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει
στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από το Γ.Ε.Δ.Δ.,
ή χορηγεί στοιχεία εν γνώσει του ψευδή ή ανακριβή.
Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, θεωρούνται αυτουργοί του αδικήµατος οι πρόεδροι και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι
και συµπράττοντες σύµβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και
διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλµένο πρόσωπο είτε
άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999
Άρθρο 33
Προσθήκη της παρ. 8 στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο προστίθεται νέα παρ. 8 στο άρθρο
3 του ν. 2725/1999, µε την οποία θεσπίζεται ασυµβίβαστο µεταξύ αφενός των προσώπων που συµµετέχουν ή
διοικούν αθλητικά σωµατεία, ενώσεις, οµοσπονδίες,
Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή επαγγελµατικούς συνδέσµους και όσους ασκούν διαιτητικά ή προπονητικά εν γένει καθήκοντα στις οµάδες αυτών και αφετέρου: (α) των βασικών
µετόχων ή εταίρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., των εταιρειών που
παρέχουν σήµερα παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης µέσω του διαδικτύου, δυνάµει της
παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) για όσο
χρόνο θα έχουν το δικαίωµα αυτό, των εταιρειών που ενδέχεται να λάβουν άδεια παροχής τέτοιων παιχνιδιών
σύµφωνα µε το άρθρο 45 και επόµενα το ίδιου νόµου,
των συνδεδεµένων µε αυτές εταιρειών, κατά την έννοια
του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) και των εταιρειών, στις οποίες έχει ανατεθεί, µε σύµβαση, η διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης ή η επιλογή των γεγονότων στοιχηµατισµού ή
ο προσδιορισµός των ποσοστών απόδοσης αυτών ή η
διαχείριση του οικονοµικού κινδύνου του στοιχηµατισµού, (β) των µετόχων ή εταίρων σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι βασικοί µέτοχοι ή εταίροι των παραπάνω
εταιρειών ή µέτοχοι ή εταίροι των νοµικών αυτών προσώπων ή των µετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα µέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και οι οποίοι κατέχουν τόσες µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα
ψήφου, τα οποία, συνυπολογιζόµενα και αναγόµενα σε
µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου στις παραπάνω εταιρείες υπερβαίνουν σε ποσοστό το 15 %, (γ)
των διευθυνόντων ή εντεταλµένων συµβούλων, διαχειριστών, µελών του Δ.Σ. ή διευθυντικών στελεχών και δ)
των συζύγων και συγγενών µέχρι δεύτερου βαθµού των
παραπάνω προσώπων.
Για τους σκοπούς της νέας ρύθµισης, βασικός µέτοχος
ή εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
κατέχει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω παρένθετων προσώπων, µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου
που αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του συνολικού µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου, ποσοστό που κρίνεται απόλυτα δικαιολογηµένο
λαµβανοµένων υπόψη αφενός της ανάγκης καταπολέµησης φαινοµένων διαφθοράς, διαπλοκής και χειραγώγησης αγώνων κι αφετέρου του δικαιώµατος ελεύθερης
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συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας που κατοχυρώνει το άρθρο 5 του Συντάγµατος και της επιχειρηµατικής ελευθερίας που κατοχυρώνεται µε τα άρθρα 16
του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

εκπροσώπησης των παραπάνω αθλητικών φορέων στην
ολοµέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, ώστε να επιτρέπεται να συµµετέχουν σε όλους τους αγώνες ερασιτεχνικού αθλητισµού, τοπικού, περιφερειακού
ή πανελλαδικού επιπέδου, και σε όλα τα αθλήµατα, ατοµικά ή οµαδικά: α) οµογενείς, β) πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), γ) πολίτες τρίτης
χώρας και ανιθαγενείς που διαµένουν νόµιµα στη χώρα
µε άδεια διαµονής σε ισχύ ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαµονής της
παραγράφου 5 του άρθρου 8 η της παρ. 4 του άρθρου 9
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) χωρίς να απαιτείται προγενέστερη εισήγηση της οικείας οµοσπονδίας και έκδοση απόφασης του αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Υπουργού.
Επίσης, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται και παραχωρείται δικαίωµα συµµετοχής στους άνω αγώνες και
στους πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαµένουν στη χώρα, ως δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνούς προστασίας. Η ρύθµιση αυτή εκτιµάται ότι θα συµβάλει αποτελεσµατικά στην οµαλή κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που διαµένουν στη χώρα µας, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει το αθλητικό δυναµικό των ελληνικών σωµατείων και κατ’ επέκταση τον αθλητισµό εν γένει.
Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται στο έκτο εδάφιο
της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 το αρκτικόλεξο «ΕΥΑΕΤ» από το ορθό αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Α.Ε.». Πιο
συγκεκριµένα: Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.
2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν.
4479/2017 (Α΄ 94) και ειδικότερα στο έκτο εδάφιο αυτής, αναφέρεται εκ παραδροµής το «ΕΥΑΕΤ» αντί του
ορθού «ΕΚΑΕ», ως ο φορέας που διοργανώνει µετεκπαιδευτικά σεµινάρια ιατρών που δεν κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα, σε θέµατα πρωταγωνιστικού ελέγχου
αθλητών, για την πιστοποίηση της ικανότητάς τους προς
άθληση, η οποία καταγράφεται σε κάρτα υγείας, απαραίτητη για τη συµµετοχή των αθλητών (ερασιτεχνών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 33) σε προπονήσεις και αγώνες. Σύµφωνα δε µε το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου αυτής, η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών δίδεται κατόπιν συγκεκριµένων εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µε εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και θεσπίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Υγείας. Το ΕΚΑΕ αποτελεί τον φορέα που έχει ως σκοπό
µεταξύ άλλων, την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστηµών του αθλητισµού, την αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων της, τη συλλογή, τεκµηρίωση και
διάδοση πληροφοριών επιστηµονικού ενδιαφέροντος
για αθλητικά θέµατα και την εκπαίδευση, επιµόρφωση
και την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση αθλητικών θεµάτων. Σύµφωνα µε τα παραπάνω από προφανή παραδροµή αναφέρεται ως φορέας που διοργανώνει τα παραπάνω σεµινάρια
το «ΕΥΑΕΤ» αντί του ορθού «ΕΚΑΕ», το οποίο µάλιστα
ΕΚΑΕ αναφέρεται ορθώς, σύµφωνα και µε την αρµοδιότητά του, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής,

Η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκε µε
την παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 (περίπτωση
Α΄) και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο και στο π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. Αποτελεί τον εκπρόσωπο της χώρας µας στη Διεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή
(Δ.Π.Ε.) και τον υπεύθυνο φορέα για την ανάπτυξη και
διάδοση του Παραολυµπιακού κινήµατος στην Ελλάδα
καθώς και για την επιλογή, συγκρότηση και αποστολή
των εθνικών οµάδων στους Παραολυµπιακούς αγώνες.
Ταυτόχρονα συµβάλλει δυναµικά στην κοινωνικοποίηση
και ισότιµη ενσωµάτωση στην κοινωνία των ατόµων µε
αναπηρία, αλλά και στην πλήρη αποδοχή και ισότιµη αντιµετώπισή τους από την κοινωνία, µέσω του αθλητισµού.
Με το παρόν άρθρο επιτυγχάνεται και κατοχυρώνεται
ο εκδηµοκρατισµός της εκπροσώπησης στην ολοµέλεια
της διοίκησης του παραπάνω ανώτατου οργάνου του Παραολυµπιακού κινήµατος, όπως η εκπροσώπηση αυτή ορίσθηκε στην περίπτωση Α΄ της παρ. 9 του άρθρου 29
του ν. 2725/1999 και στο άρθρο 5 του π.δ. 22/2004 που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9, το οποίο επίσης τροποποιείται µε το προτεινόµενο άρθρο 60.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του προτεινόµενου
άρθρου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 και
αυξάνεται ο αριθµός των αντιπροσώπων της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ.) που θα µετέχει στην ολοµέλεια της διοίκησης της
Ε.Π.Ε., οι οποίοι αντιπρόσωποι θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της παραπάνω οµοσπονδίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του καταστατικού αυτής. Ορίζεται επίσης ότι ο εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστικών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
που θα µετέχει στο παραπάνω όργανο διοίκησης, θα εκλέγεται οµοίως από τη Γενική Συνέλευση της οµοσπονδίας αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού
της, καθώς επίσης και ότι ο µη εν ενεργεία Παραολυµπιονίκης που θα µετέχει στο παραπάνω όργανο, θα εκλέγεται πλέον από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του καταστατικού του αντί του µέχρι σήµερα
ορισµού του από τον Υπουργό Πολιτισµού. Ταυτόχρονα
µειώνονται τα πρόσωπα που θα συµµετέχουν στο παραπάνω όργανο διοίκησης της Ε.Π.Ε. και ορίζονται µέχρι
σήµερα µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. Με τον
τρόπο αυτόν, οι ανωτέρω φορείς του αθλητισµού θα
µπορούν να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους που θα
µετέχουν στην ολοµέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε., κατόπιν διαδικασίας αρχαιρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού τους.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται µεταβατική περίοδος για την εφαρµογή της νέας

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999
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ως ο φορέας που εισηγείται τις απαραίτητες εξετάσεις
για την πιστοποίηση της υγείας των αθλητών.
Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου καταργείται ο ηλιακός περιορισµός της παρ. 8 του άρθρου
34 του ν. 2725/1999, ώστε οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση να µπορούν να εισαχθούν σε
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλο Α.Ε.Ι. της επιλογής τους, κάνοντας
χρήση των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 34, οποτεδήποτε αποφασίσουν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου προστίθεται νέα παρ. 24 στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, µε
την οποία ρυθµίζεται η χορήγηση άδειας µετ’ αποδοχών
στα µέλη των Δ.Σ. εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών προκειµένου να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις τόσο του
Δ.Σ. της ίδιας οµοσπονδίας όσο και στις συνεδριάσεις
άλλων αθλητικών φορέων, στους οποίους εκπροσωπείται η εν λόγω οµοσπονδία.
Άρθρο 37
Προσθήκη του άρθρου 41Η στον ν. 2725/1999
Με την παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 5 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
4049/2012 (Α΄ 35) ορίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση καταδίκης για αδικήµατα αθλητικής βίας, το δικαστήριο επιβάλλει στον δράστη υποχρεωτικά και για χρονικό διάστηµα δύο (2) έως πέντε (5) έτη απαγόρευση
προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών
εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήµατος, ακόµη και εκείνων
που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις
οποίες µετέχει οµάδα, σε αγώνα της οποίας ή µε αφορµή αγώνα της οποίας, τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το
δικαστήριο µπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν από τις περιστάσεις και µε βάση
την προσωπικότητα του δράστη κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την οµαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής το
δικαστήριο διατάσσει τον δράστη να εµφανίζεται στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας του ή διαµονής
του πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και
να παραµένει σε αυτό ή σε χώρο άµεσης εποπτείας της
αστυνοµικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξη της
έως δύο ώρες µετά τη λήξη της. Αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαέξι (16) ετών, επιβάλλεται ως αναµορφωτικό µέτρο, αντί του ανωτέρω, η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους επιτρόπους ή τους κηδεµόνες του.
Η καθυστέρηση, όµως, στην απονοµή της δικαιοσύνης
έχει οδηγήσει στο αποτέλεσµα πρόσωπα που έχουν κατ’
επανάληψη συλληφθεί για βία εντός ή εκτός γηπέδων
να συνεχίζουν επί έτη να εισέρχονται ανενόχλητοι σε αθλητικές εγκαταστάσεις για να παρακολουθήσουν την οµάδα τους και να διαπράττουν εκ νέου αδικήµατα βίας.
Με το προτεινόµενο νέο άρθρο 41Η του ν. 2725/1999
εισάγεται για πρώτη φορά µία σηµαντική καινοτοµία που
αποσκοπεί στην άµεση και έγκαιρη παρέµβαση της δικαιοσύνης σε ζητήµατα βίας στο χώρο του αθλητισµού.

Ειδικότερα, µε το νέο αυτό άρθρο (παρ. 1) παρέχεται η
δυνατότητα στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών,
κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και για όσο διαρκεί
η προδικασία, να επιβάλει περιοριστικούς όρους σε βάρος του κατηγορούµενου για αδίκηµα αθλητικής βίας εφόσον: (α) υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ενοχής του και
(β) η επιβολή περιοριστικών όρων κρίνεται αναγκαία για
να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικηµάτων.
Η επιβολή περιοριστικών όρων καθίσταται υποχρεωτική, αν ο κατηγορούµενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, σε οποιαδήποτε
ποινή για διάπραξη αδικήµατος αθλητικής βίας.
Στην παράγραφο 2 γίνεται ενδεικτική παράθεση ορισµένων από τους περιοριστικούς όρους που µπορεί να επιβληθούν, µεµονωµένα ή σωρευτικά, κατά την παράγραφο 1. Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω απαρίθµηση είναι ενδεικτική και ο αρµόδιος εισαγγελέας µπορεί να επιβάλει όποιον άλλον όρο κρίνει πρόσφορο για την αποτροπή τέλεσης νέων αδικηµάτων βίας από τον κατηγορούµενο.
Με την παράγραφο 3 ρυθµίζεται η διάρκεια ισχύς των
περιοριστικών όρων. Σχετικώς επισηµαίνονται τα εξής: Η
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 41ΣΤ ορίζει ότι το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει περιοριστικούς
όρους σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της εκδίκασης αδικηµάτων αθλητικής βίας. Στην πράξη, η ευχέρεια
αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί από τα δικαστήρια ης χώρας,
κυρίως διότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η εκδίκαση της υπόθεσης αναβάλλεται ή διακόπτεται χωρίς το
δικαστήριο να εισέλθει στην ουσία αυτής. Δεδοµένης
της νέας ρύθµισης, κρίνεται σκόπιµο να καταργηθεί η
παραπάνω ευχέρεια του δικαστηρίου και οι περιοριστικοί
όροι που έχουν επιβληθεί κατά το στάδιο της προδικασίας να παραµένουν σε ισχύ µέχρι την περάτωση της δίκης κατά το άρθρο 370 ΠΚ. Αν πάλι κατά το στάδιο της
προδικασίας δεν κρίθηκε απαραίτητη η επιβολή περιοριστικών όρων, δε συντρέχει δικαιολογητική βάση επιβολής τέτοιων όρων από το δικαστήριο, σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της δίκης.
Με δεδοµένο ότι οι περιοριστικοί όροι συνιστούν µέτρο δικονοµικού καταναγκασµού, το οποίο εν προκειµένω διατάσσεται από εισαγγελέα, µε την παράγραφο 4
θεσπίζεται δικαίωµα προσφυγής του κατηγορουµένου ενώπιον δικαιοδοτικού οργάνου και δη ενώπιον του συµβουλίου πληµµελειοδικών.
Με την παράγραφο 5 θεσπίζεται πρόσθετο δικαίωµα
του κατηγορούµενου να αιτείται την άρση ή αντικατάσταση των σε βάρος του διαταχθέντων περιοριστικών όρων, κάθε φορά που συντρέχει λόγος που να δικαιολογεί
την άρση ή αντικατάσταση αυτών. Η θέσπιση αυτού του
δικαιώµατος του κατηγορουµένου κρίνεται αναγκαία,
προκειµένου οι περιοριστικοί όροι να διέπονται καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος τους από τις θεµελιώδεις αρχές της
µη υπέρβασης του υπέρµετρου, της αναλογίας και της αναγκαιότητας. Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ρητά ότι
η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση
των περιοριστικών όρων και ότι ο αρµόδιος εισαγγελέας
πληµµελειοδικών ή το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αµετάκλητα.
Με την παράγραφο 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων να αναπροσαρµόζουν το ύψος των παραβόλων των άρθρων 4 και 5.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ρητά ότι διατάξεις του
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εν λόγω άρθρου εφαρµόζονται και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο (15ο)
έτος της ηλικίας του, µε την επισήµανση ότι στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1
κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιµέλεια του ανηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεµόνες του.
Άρθρο 38
Προσθήκη του άρθρου 41Θ στον ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο προστίθεται νέο άρθρο 41Θ στον
ν. 2725/1999, µε την παράγραφο 1 του οποίου θεσπίζεται
ως νέο αυτοτελές ποινικό αδίκηµα η παραβίαση των περιοριστικών όρων που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 41Η του ν. 2725/1999, που προστίθεται µε το άρθρο
37 του παρόντος, το οποίο τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστηµα ένα (1) έως πέντε (5) έτη.
Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και η παραβίαση της παρεπόµενης ποινής απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών
εκδηλώσεων που επιβάλλεται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2752/1999.
Με τις παραγράφους 3 και 4 του νέου άρθρου 41Θ του
ν. 2725/ 1999 ορίζονται οι κυρώσεις του αδικήµατος της
παραβίασης των περιοριστικών όρων του άρθρου 41Η από ανήλικο κατηγορούµενο και του αναµορφωτικού µέτρου της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που επιβάλλονται σε ανήλικο σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου
41ΣΤ του ν. 2725/1999.
Η θέσπιση αυξηµένης ποινικής ευθύνης των γονέων, επιτρόπων ή κηδεµόνων, σε σχέση µε την προβλεπόµενη
στη γενική διάταξη του άρθρου 360 ΠΚ περί παραµέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθίσταται επιβεβληµένη, ενόψει της σοβαρότητας και της ιδιαίτερης φύσης της αθλητικής βίας και του κινδύνου οι ανήλικοι να αναπτύξουν
σταθερή ροπή προς τον χουλιγκανισµό.
Με την παρ. 5 του νέου άρθρου 41Θ του ν. 2725/1999
τιµωρούνται οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4 του άρθρου 41Δ του ίδιου νόµου και το προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου που, µε πρόθεση, επιτρέπουν να εισέλθει
στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόµενη ποινή απαγόρευσης εισόδου.
Με την παράγραφο 6 του νέου άρθρου τιµωρούνται οι
υπεύθυνοι ασφαλείας των αγώνων αν, από αµέλειά
τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, δεν απέτρεψαν την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόµενη ποινή απαγόρευσης εισόδου. Τέλος,
µε την παράγραφο 7 θεσπίζεται ως επιβαρυντική περίσταση κατά την επιµέτρηση της ποινής των αδικηµάτων
των παραγράφων 5 και 6, η διάπραξη νέου αδικήµατος
βίας από το πρόσωπο που εισήλθε στην αθλητική εγκατάσταση, κατά παράβαση επιβληθέντος περιοριστικού όρου ή ποινής
Σχετικώς, επισηµαίνονται τα εξής: Οι υπεύθυνοι ασφαλείας των αγώνων έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να

λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα και ενδεδειγµένα µέτρα
ασφαλείας για την αποφυγή φαινοµένων βίας στους αγώνες για τους οποίους ορίζονται υπεύθυνοι, καθώς και
να παρέχουν οδηγίες και να εποπτεύουν το προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας του οποίου προΐστανται ως προς
την εφαρµογή και τήρηση των µέτρων αυτών. Μέσα στα
πλαίσια αυτά, οι υπεύθυνοι ασφαλείας των αγώνων έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να αποτρέπουν την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα
καθήκοντά τους προσώπων σε βάρος των οποίων έχει
διαταχθεί η απαγόρευση εισόδου. Η θέσπιση της κατά ανωτέρω ποινικής ευθύνης των υπευθύνων ασφαλείας
λόγω αµέλειάς τους κρίνεται απαραίτητη, ώστε να εµπεδωθεί η σπουδαιότητα του έργου τους και η υποχρέωσή
τους να εκτελούν µε επιµέλεια, συνέπεια και ευσυνειδησία τα καθήκοντά τους.
Άρθρα 39 έως 42:
Τροποποιήσεις των άρθρων 56Α, 56Β, 56Γ και 56Δ
του ν. 2725/1999
Με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94) µε
τα οποία αντίστοιχα τροποποιήθηκε το άρθρο 56Α του
ν. 2725/1999 και εισήχθησαν τα άρθρα 56Β, 56Γ, 56Δ και
56Ε του ν. 2725/1999, απλοποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, µέσω της ένταξής τους
σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το είδος τους (υπαίθριες ή
κλειστές ή ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις), το µέγεθος, τη δυναµικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν ενώ συνακόλουθα, ρυθµίστηκε η
διαδικασία αδειοδότησής του σύµφωνα µε το άρθρο
56Β, από τους δήµους ή τις Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας των Περιφερειών του άρθρου 56Γ, σύµφωνα
µε την κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Ήδη µε την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων και κατόπιν έκδοσης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 56Β του
ν. 2725/1999, της υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/
408113/21902/2725/603/4.10.2017 (Β΄ 3568) κοινής υπουργικής απόφασης, κατατάχθηκε σε κατηγορίες και αδειοδοτήθηκε αρκετά µεγάλος αριθµός αθλητικών εγκαταστάσεων λόγω της θέσπισης διαφορετικών για κάθε
κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης κριτηρίων για την αδειοδότησή τους. Μέχρι δε τη θέσπιση του παραπάνω
νοµοθετικού πλαισίου, η χορήγηση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πραγµατοποιούταν
µε τα ίδια κριτήρια για το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεως της χώρας, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές
να λαµβάνουν προσωρινή άδεια λειτουργίας ή να µην αδειοδοτούνται.
Παράλληλα µε τον ν. 4479/2017 κατηγοριοποιήθηκαν
για πρώτη φορά και οι ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις,
ήτοι υπαίθριες εγκαταστάσεις (µόνιµες ή προσωρινές)
διαµορφωµένες σε φυσικό περιβάλλον ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων καθώς και εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση του αεραθλητισµού (Οµάδα Ζ), υπαίθριες
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής (Οµάδα
Η), προσωρινές διαµορφώσεις για διοργάνωση αγώνων
εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια
λειτουργίας για άλλο άθληµα (Οµάδες Θ1 και Θ2) και
προσωρινές διαµορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 ή εντός µη αθλητικής εγκατάστασης (οµάδα Ι).
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Ήδη λόγω της ιδιοµορφίας των εγκαταστάσεων σε φυσικό περιβάλλον και κατόπιν της για πρώτη φορά πρακτικής εφαρµογής των σχετικών διατάξεων για την κατηγοριοποίηση και συνακόλουθη αδειοδότησή τους, προς περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας, µε το άρθρο 39
του σχεδίου νόµου, διαχωρίζεται η Οµάδα Ζ, σε Οµάδα
Ζ1 για τις υπαίθριες µόνιµες εγκαταστάσεις και Ζ2 για
τις προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαµορφώσεις.
Συνακόλουθα, µε το άρθρο 40 του σχεδίου νόµου, ρυθµίζεται κατόπιν του παραπάνω διαχωρισµού, η σχετική
διαδικασία αδειοδότησης για τις οµάδες Ζ1 και Ζ2 κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα του προτεινόµενου άρθρου, µε τα οποία τροποποιείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
56Β. Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις της Οµάδας Ζ1
χορηγείται η άδεια λειτουργίας από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη εφόσον προσκοµίζονται τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου δικαιολογητικά ενώ για τις προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαµορφώσεις της Οµάδας Ζ2 δεν απαιτείται η έκδοση άδειας
λειτουργίας παρά µόνο η προσκόµιση των προβλεπόµενων στην παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου δικαιολογητικών στην αρµόδια για τα θέµατα αθλητισµού
υπηρεσία της οικείας περιφέρειας για τη χορήγηση της
άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης από τον προϊστάµενο αυτής κατά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 41 του σχεδίου νόµου.
Επίσης µε την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του σχεδίου
νόµου, αποσυνδέεται η αγωνιστική κατηγορία της γηπεδούχου οµάδας µε την άδεια λειτουργίας της αθλητικής
εγκατάστασης, η οποία θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση
για την άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης. Η αθλητική εγκατάσταση, εφόσον καταταχθεί στην αντίστοιχη κατηγορία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
56Α, θα λαµβάνει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β
µε την αντίστοιχη προβλεπόµενη διάρκεια της άδειας
αυτής (παρ. 2 του άρθρου 56Β), µε την προϋπόθεση ότι
πριν τη λήξη κάθε έτους θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.
Με το άρθρο 41 του σχεδίου νόµου, διευκολύνεται η
συγκρότηση των Επιτροπών Ελέγχου Καταλληλότητας
του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999, οι οποίες θα µπορούν
να συγκροτούνται µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήµου µε αντίστοιχη τοπική αρµοδιότητα στα όριά τους (παρ. 1), ορίζεται δε επιπλέον ότι οι Επιτροπές
αυτές θα µπορούν να στελεχώνονται από υπαλλήλους
που υπηρετούν αντίστοιχα στην Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα ή Δηµοτική Ενότητα (παρ. 2), καθώς επίσης ορίζεται ότι ο ιατρός που θα συµµετέχει στις Επιτροπές θα προέρχεται από οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα
παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας (παρ. 3 και 4). Επιπλέον µε
την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου µε την οποία τροποποιείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 56Γ ορίζεται ότι ο έλεγχος από τις Επιτροπές Ελέγχου καταλληλότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των οµάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ µπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε, µε την παράγραφο 6 ορίζονται τεχνικά θέµατα ελέγχου της Επιτροπής ενώ µε την παράγραφο 7 ορίζεται ότι οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 56Γ για τον έλεγχο που πραγµατοποιούν οι Επι-

τροπές Ελέγχου Καταλληλότητας ισχύουν αναλογικά
και για τους µηχανικούς που ελέγχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις των οµάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 42 του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 και ορίζεται µε
την παράγραφο 1 του τροποποιηµένου άρθρου 56Δ τι αποτελεί αθλητική συνάντηση για την οποία χορηγεί την
άδεια διεξαγωγής ο προϊστάµενος της αρµόδιας για τα
θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.
Με την παράγραφο 2 του τροποποιηµένου άρθρου ορίζεται ότι ουδεµία αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο
χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της και µε την παράγραφο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής
αθλητικής συνάντησης, για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (περίπτωση α΄), εφόσον διαθέτουν την άδεια
λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήµατος και για τις ειδικές αθλητικές
εγκαταστάσεις (περίπτωση β΄), κατόπιν και του διαχωρισµού της οµάδας Ζ, σε οµάδα Ζ1 και Ζ2. Τέλος, µε την
παράγραφο 4 ορίζεται απαιτείται έγκριση της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναµέτρησης αθλητών ή οµάδων αθλητών ολυµπιακών αθληµάτων, η οποία δεν εµπίπτει στον ορισµό της αθλητικής συνάντησης του ν. 2725/ 1999.
Άρθρο 43
Προσθήκη του άρθρου 67Α στον ν. 2725/1999
Με το παρόν άρθρο προστίθεται νέο άρθρο 67Α στον
ν. 2725/1999, σύµφωνα µε το οποίο αθλητικές ανώνυµες
εταιρείες µπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α., να χρηµατοδοτήσουν την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή
ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που
χρησιµοποιούν, υπό όρους διαφάνειας, που διασφαλίζουν τόσο το δηµόσιο συµφέρον όσο και τα δικαιώµατα
τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Η άδεια της Ε.Ε.Α. χορηγείται εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) συναινεί το σωµατείο στην περίπτωση α΄ ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση β΄, (β) δεν θίγονται υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, (γ) δεν θίγεται η οικονοµική βιωσιµότητα της Α.Α.Ε. και (δ) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της προέλευσης των κεφαλαίων
µε τα οποία πρόκειται να καλυφθεί η δαπάνη για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων της παραγράφου 1. Αν δε συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογηµένα.
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999
Σύµφωνα µε το άρθρο 69Α του ν. 2725/1999 για µεταβιβάσεις µετοχών µε τις oποίες κάποιο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο αποκτά συνολικά ποσοστό 2% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε. απαιτείται πάντοτε προηγούµενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Δεδοµένου ότι ο έλεγχος της Ε.Ε.Α. ανατρέχει στους
απώτατους µετόχους – φυσικά πρόσωπα των µετόχων –
νοµικών προσώπων των Α.Α.Ε. και της µηδαµινής εξου-
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σίας των µετόχων µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής 2
% κρίνεται σκόπιµο να αυξηθεί το άνω ποσοστό σε 5 %,
προκειµένου να αποφορτιστεί το έργο της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2725/1999
Η υφιστάµενη παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2725/1999
ορίζει ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ίδιου νόµου εφαρµόζεται και για τα πρόσωπα που είναι µέλη διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι µέτοχοι Α.Α.Ε. µε συνολικό ποσοστό
µεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του µετοχικού της
κεφαλαίου.
Η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 ορίζει ότι κάθε µέλος Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού,
της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρµόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (Α΄ 155). Η παράγραφος
αυτή καταργείται µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθόσον προκρίνεται η διατήρηση της υπαγωγής
των προσώπων αυτών στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309) ήτοι σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.
Συνακόλουθα, µε την παράγραφο 1 του τροποποιείται
η άνω παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2725/1999 ώστε τα
παραπάνω φυσικά πρόσωπα (όπως απαριθµούνται στις
περ. (λε) και (λστ) του άρθρου 1 του ν. 3213/2002) να υποχρεούνται να καταθέσουν στην Ε.Ε.Α. όχι δήλωση περιουσιακής κατάστασης, αλλά αποδεικτικό υποβολής
της δήλωσης αυτής στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.
Περαιτέρω ορίζεται ότι η Ε.Ε.Α. µπορεί να ζητά από
την παραπάνω Αρχή τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου
συγκεκριµένου υπόχρεου προσώπου.
Αντίστοιχα, µε την παράγραφο 2 του προτεινόµενου
άρθρου τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 83 του ν. 2725/1999 ώστε αντί της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης να απαιτείται αποδεικτικό υποβολής αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)
Με τα προτεινόµενα άρθρα αναµορφώνεται το πλαίσιο
λειτουργίας της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος
(Φ.Ε.Ε.) µε σκοπό τη διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου
λειτουργίας, το οποίο:
(α) ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία
των φορέων που εµπλέκονται στη διοργάνωση των ιπποδροµιών,
(β) εξισορροπεί το δηµόσιο συµφέρον από τη µία
πλευρά και τα έννοµα συµφέροντα του παραχωρησιούχου της περ. β΄ του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α΄18)
(Παραχωρησιούχος) και των ιδιοκτητών δροµώνων ίπ-

πων από την άλλη,
(γ) εξασφαλίζει αυξηµένα εχέγγυα αµεροληψίας και
ανεξαρτησίας των Ελλανοδικών, των µελών της Επιτροπής Ιπποδροµιών, του Γενικού Διευθυντή και του εν γένει
προσωπικού της Φ.Ε.Ε. και
(δ) εξασφαλίζει αποτελεσµατική εποπτεία στη διοργάνωση των ιπποδροµιών και του ιπποδροµιακού στοιχήµατος.
Ειδικότερα:
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)
Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 1 του α.ν.
399/1968, ορίζεται ρητά ότι η Φ.Ε.Ε συνιστά νοµικό πρόσωπο που τελεί υπό την άµεση εποπτεία του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού και καθορίζεται η επωνυµία
που χρησιµοποιεί στις διεθνείς της σχέσεις.
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968
Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 2 του
α.ν. 399/1968 και καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Δ.Σ.
της Φ.Ε.Ε.. Όσον αφορά στις αρµοδιότητες της Φ.Ε.Ε. αξίζει να επισηµανθούν οι εξής αλλαγές που επέρχονται:
(α) ο Κώδικας Ιπποδροµιών και οι Γενικές Διατάξεις εφεξής καταρτίζονται και τροποποιούνται από τη Φ.Ε.Ε.
µε αυξηµένη πλειοψηφία, του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού ασκούντος έλεγχο νοµιµότητας και όχι σκοπιµότητας και
(β) αρµόδιος για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών
νέων Ιπποδρόµων καθίσταται αποκλειστικά ο Υπουργός
Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Φ.Ε.Ε. έχουσας στο εξής ρόλο εισηγητικό.
Επισηµαίνεται ότι στο παρόν άρθρο ενσωµατώνονται
αρµοδιότητες της Φ.Ε.Ε. που περιγράφονται στο άρθρο
3 του α.ν. 399/1968, το οποίο καταργείται µε το άρθρο 63
του παρόντος
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 399/1968 και συγκεκριµένα (α) αυξάνεται ο ανώτατος αριθµός των τακτικών
µελών της Φ.Ε.Ε. από ογδόντα (80) σε εκατό (100) και
(β) ορίζεται ότι τα τακτικά µέλη της Φ.Ε.Ε. επιλέγονται
και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού και αποτελούν πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, µε επιστηµονική κατάρτιση ή επαγγελµατική εµπειρία ικανή να συµβάλει θετικά στην επίτευξη των
σκοπών της.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα στο υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. να προτείνει εφόσον το επιθυµεί, µε τρόπο όχι
δεσµευτικό, στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
υποψήφια νέα τακτικά µέλη για διορισµό στη Γ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση.
Με τις παραγράφους 3 και 4 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 αντίστοιχα στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968,
µε τις οποίες ρυθµίζεται ο τρόπος σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων από τη Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε.. Οι
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προτεινόµενες ρυθµίσεις κωδικοποιούν και εκσυγχρονίζουν τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του β.δ. 13.01.1938 (Α΄
15) που καταργείται µε το άρθρο 63 του σχεδίου νόµου.
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968
Με την παρ. 6 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του α.ν.
399/1968, µε το οποίο ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε
τη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου (Δ.Σ.) της Φ.Ε.Ε.:
Το Δ.Σ. παραµένει ενδεκαµελές και συγκροτούµενο µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
πλην, όµως, σε αυτό πλέον εκπροσωπούνται όλοι οι εµπλεκόµενους τις ιπποδροµίες φορείς.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: τέσσερα (4)
πρόσωπα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της
Φ.Ε.Ε, τέσσερα (4) πρόσωπα υποδεικνύονται από τον
Παραχωρησιούχο, ένα (1) πρόσωπο υποδεικνύεται από
την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε και δύο (2) υπάλληλοι από τα συναρµόδια Υπουργεία Πολιτισµού και Αθλητισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για πρώτη φορά θεσµοθετείται
συµµετοχή εκπροσώπου των ιδιοκτητών δροµώνων ίππων στο Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., ενώ η συµµετοχή του Παραχωρησιούχου στο Δ.Σ. αυξάνεται κατά δύο (2) µέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προέρχεται από τα µέλη που εξέλεξε η
γενική συνέλευση της Φ.Ε.Ε., ενώ ο Αντιπρόεδρος και ο
Γενικός Γραµµατέας εκλέγονται από τα ίδια τα µέλη, µε
µυστική ψηφοφορία.
Η θητεία των µελών του Δ.Σ. περιορίζεται στα δύο (2)
έτη και ορίζεται ότι διορισµός νέου µέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, παυθέντος ή µε άλλο τρόπο εκπεσόντος µέλους γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.
Η απαιτούµενη απαρτία καθορίζεται στα οκτώ (8) µέλη, εκ των οποίων υποχρεωτικά ένας (1) εκπρόσωπος Υπουργείου. Επίσης, τίθεται γενικός κανόνας λήψης αποφάσεων µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, ενώ καθορίζονται, µε τρόπο περιοριστικό, ειδικά θέµατα για τη λήψη απόφασης επί των οποίων απαιτείται
αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συνυπογράφονται υποχρεωτικά από τον
Πρόεδρο και όλα τα παριστάµενα µέλη.
Τέλος, απαριθµούνται, περιοριστικά, οι αποφάσεις του
Δ.Σ. που υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968
Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 8 του α.ν.
399/1968 και ορίζονται τα εξής σχετικά µε τα όργανα εποπτείας της Φ.Ε.Ε.:
(α) απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του Δ.Σ. για την εκλογή και παύση των
Ελλανοδικών και των µελών της Επιτροπής Ιπποδροµιών,
(β) η θητεία των Ελλανοδικών και των µελών της Επιτροπής Ιπποδροµιών ορίζεται ετήσια,
(γ) για πρώτη φορά καθορίζονται ασυµβίβαστα.
Με το ίδιο άρθρο καθορίζονται ρητά τα καθήκοντα του
Γενικού Διευθυντή της Φ.Ε.Ε., ενώ για πρώτη επίσης φορά θεσπίζεται απαγόρευση για τους Ελλανοδίκες, τα µέ-

λη της Επιτροπής Ιπποδροµιών και το προσωπικό της
Φ.Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Διευθυντή,
να συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, σε κάθε µορφής ιπποδροµιακό στοιχηµατισµό και να αναλαµβάνουν ή να αναµιγνύονται, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, άµεσα ή έµµεσα,
στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δροµώνων ίππων.
Οι ρυθµίσεις αυτές σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την
ανεξαρτησία και αµεροληψία των εν λόγω οργάνων, τη
διαφανή και αδιάβλητη διεξαγωγή των ιπποδροµιών και
κατ’ επέκταση του ιπποδροµιακού στοιχήµατος.
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968
Με το προτεινόµενο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 9
του α.ν. 399/1968 και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε
την οικονοµική διαχείριση της Φ.Ε.Ε., η οποία υπόκειται
στον έλεγχο του Υπουργού Οικονοµικών. Επίσης, ο Υπουργός Οικονοµικών καθίσταται αρµόδιος για την έγκριση όχι µόνο του απολογισµού, αλλά και του προϋπολογισµού της Φ.Ε.Ε..
Άρθρα 52-53
Τροποποιήσεις των άρθρων 83 και 85
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
Με τα προτεινόµενα άρθρα 47 και 48 επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 83 και 85 του ν. 4172/2013 (Α΄
167) προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα άρθρα 2 και 6
του α.ν. 399/1968 όπως τροποποιούνται µε τα άρθρα 47
και 49 του παρόντος σχεδίου νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Αποζηµίωση των µελών επιτροπών της παρ. 5
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999
Η αποζηµίωση των µελών των επιτροπών της παρ. 5
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο αυτής, βαρύνει τα ειδικά έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ίδιου νόµου, το δε ύψος
της αποζηµίωσης αυτής καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση µε την οποία συνιστώνται οι εν λόγω επιτροπές
«κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης».
Σαφής σκοπός της τελευταίας αυτής πρόβλεψης ήταν
να εξαιρείται η αποζηµίωση των µελών των παραπάνω επιτροπών από την εφαρµογή της γενικής διάταξης της
παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 (Α΄ 40), η οποία
έθετε ανώτατο όριο στις µηνιαίες απολαβές των δηµοσίων υπαλλήλων λόγω συµµετοχής τους σε συλλογικά
όργανα το ήµισυ (50 %) των τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους. Η δικαιολογητική βάση της απόκλισης αυτής
ήταν ότι η αποζηµίωση των επιτροπών αυτών δε βάρυνε
τον Κρατικό Προϋπολογισµό, αλλά ειδικό λογαριασµό
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), µε νοµική
και διαχειριστική αυτοτέλεια, που τροφοδοτούνταν αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Π.Α.Π. και του Ο.Δ.Ι.Ε.
και, ως εκ τούτου, δεν ενέπιπτε στον έλεγχο του δηµοσίου λογιστικού ούτε στους περιορισµούς των περί δηµοσίου µισθολογίου γενικών διατάξεων.
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Με το άρθρο 28 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) καταργήθηκε, από 1/01/2004, ο γενικός περιορισµός του άρθρου 19
του ν. 2470/1997, ο οποίος, όµως, επαναδιατυπώθηκε
στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του ίδιου νόµου.
Η αποζηµίωση των µελών των παραπάνω επιτροπών εξακολούθησε, και µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3205/
2003, να καθορίζεται «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης», σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999. Τούτο
διότι επικράτησε η ερµηνευτική εκδοχή ότι η αποζηµίωση των µελών των παραπάνω επιτροπών, αφού είχε εξαιρεθεί της εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.
2470/1997, εξαιρείται και της εφαρµογής της παρ. 5 του
άρθρου 17 του ν. 3205/2003.
Στη συνέχεια, µε το άρθρο 2 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194)
καταργήθηκαν όλοι οι ειδικοί λογαριασµοί του δηµοσίου,
µεταξύ δε αυτών και ο ειδικός λογαριασµός εσόδων του
άρθρου 49 του ν. 2725/1999 και ορίστηκε ότι κάθε σχετική δαπάνη βαρύνει εφεξής τον κρατικό προϋπολογισµό.
Με τον ν. 3697/2008 δε ρυθµίσθηκε ειδικά το ζήτηµα του
εφεξής καθορισµού της αποζηµίωσης των µελών των
παραπάνω επιτροπών, πλην, όµως, επικράτησε η εκδοχή
ότι δε συντρέχει πλέον η άνω αιτιολογική βάση απόκλισης από τις γενικές περί δηµοσίου µισθολογίου διατάξεις.
Οι παραπάνω νοµοθετικές ρυθµίσεις ερµηνεύτηκαν και
εφαρµόστηκαν επί σειρά ετών, µε τον τρόπο που αναλύεται ανωτέρω. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι και σήµερα εξακολουθεί να υφίσταται διχογνωµία σχετικά µε το χρονικό διάστηµα ισχύος του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999. Η διχογνωµία αυτή έχει
σαν φυσικό επακόλουθο την αµφισβήτηση της νοµιµότητας των αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν σύµφωνα µε
το εδάφιο αυτό, ιδίως για το χρονικό διάστηµα από τη
θέση σε ισχύ του ν. 3205/2003 µέχρι την κατάργηση του
ειδικού λογαριασµού εσόδων του άρθρου 49 του
ν. 2725/1999.
Με το προτεινόµενο άρθρο αποσαφηνίζεται οριστικά
το άνω ζήτηµα του υπολογισµού της αποζηµίωσης των
µελών των επιτροπών της Γ.Γ.Α. του άρθρου 53 του
ν. 2725/1999, µε γνώµονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου.
Άρθρο 55
Προσωπικό εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών
και ενώσεων
Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στο προσωπικό των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών και ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 θεσπίζεται υποχρέωση κατάταξης του υφιστάµενου κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
διοικητικού προσωπικού των οµοσπονδιών που προσλήφθηκε µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας οµοσπονδίας και, αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάµενες δεν επαρκούν, σε αντίστοιχες συνιστάµενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες
καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο.
Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, µε διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφε-

ρόµενης οµοσπονδίας, η οποία κοινοποιείται στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού αναστέλλεται η οικονοµική επιχορήγηση της ενδιαφερόµενης αθλητικής οµοσπονδίας, µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η τελευταία αυτή ρύθµιση εκτιµάται ότι θα αποτρέψει φαινόµενα άρνησης ή καθυστέρησης συµµόρφωσης των οµοσπονδιών.
Με την παράγραφο 2 θεσπίζεται δικαίωµα των υπαλλήλων που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών και ενώσεων να µεταφέρονται
σε κενές οργανικές θέσεις άλλης οµοσπονδίας ή ένωση,
κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων για την κινητικότητα στη δηµόσια διοίκηση του ν. 4440/2016, µε απόφαση του Δ.Σ. της οµοσπονδίας ή ένωσης αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και µε την προγενέστερη σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι παραπάνω υπάλληλοι µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
τους καθεστώς. Η ρύθµιση αυτή σκοπό έχει να διευκολύνει την κινητικότητα του προσωπικού των αθλητικών οµοσπονδιών, µε βάση τις ανάγκες και την οικονοµική κατάσταση κάθε οµοσπονδίας. Επισηµαίνεται ότι η οµοσπονδία υποδοχής υποχρεούται να αποστείλει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού επικυρωµένο αντίγραφο της
σχετικής απόφασής της, συνοδευόµενο από τη σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. της οµοσπονδίας προέλευσης.
Με την παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα στις οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική αναγνώριση, οι οποίες αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2725/
1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση µεσογειακών,
ευρωπαϊκών ή παγκόσµιων αθλητικών διοργανώσεων να
προσλαµβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας µέχρι ενός (1) έτους. Δεδοµένου του έκτακτου χαρακτήρα των
άνω προσλήψεων, οι συµβάσεις αυτές: α) µπορούν να
παραταθούν µία µόνο φορά, για ίσο ή µικρότερο χρονικό
διάστηµα, το οποίο δε µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης και β) µπορούν να
καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς
την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Περαιτέρω,
για το έγκυρο της κατάρτισης των συµβάσεων αυτών,
καθώς και της τυχόν παράτασης της διάρκειάς τους, απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας, µε την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού συγκεκριµένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένα καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάµενων συµβάσεων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 56
Αποζηµίωση µελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β.
και µελών Ε.Ε.Α.
Η λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης
της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και της Επιτροπής Επαγγελµατικού
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Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) αποτελεί σηµαντικό βήµα για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της βίας µε αφορµή τις αθλητικές εκδηλώσεις και την κατοχύρωση
της διαφάνειας στον επαγγελµατικό αθλητισµό, συνιστούν δε σηµαντικό όρο για την επιβολή είτε µέτρων
προφύλαξης από γεγονότα βίας είτε συνεργασίας µε τις
αστυνοµικές και τις διοργανώτριες αρχές.
Με το προτεινόµενο άρθρο επιδιώκεται η αποπληρωµή
αποζηµιώσεων που προβλέπονται για τον Πρόεδρο, τα
µέλη και τους παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. και της Ε.Ε.Α.
και προκλήθηκαν από τη λειτουργία των συλλογικών αυτών οργάνων κατά τα έτη 2016, 2017, 2018 και από
1.1.2019 µέχρι την έναρξη ισχύος του σχεδίου νόµου,
των οποίων η πληρωµή δεν κατέστη δυνατή για τεχνικούς λόγους (λόγω η έγκαιρης εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων και εποµένως η τήρησης των διατάξεων περί εµπρόθεσµης ανάληψης υποχρέωσης). Σηµειώνεται ότι η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(τοµέας Αθλητισµού) του τρέχοντος έτους.

ξαγωγή συγκεκριµένων αγώνων ή να διακόπτει οριστικά
πρωταθλήµατα ή άλλες διοργανώσεις.
Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις είναι οι εξής: (α) απαιτείται εισήγηση, δηλαδή πρωτοβουλία της Δ.Ε.Α.Β. και διαβούλευση µε την οικεία οµοσπονδία, αντί για απλή γνώµη αυτών, (β) η απαρίθµηση των διατασσόµενων προληπτικών µέτρων καθίσταται ενδεικτική, ώστε να µπορεί ο
Υπουργός να διατάσσει κάθε άλλο τυχόν προληπτικό µέτρο που κρίνει πρόσφορο και (γ) τίθεται ρητή υποχρέωση
τήρησης των αρχών αναγκαιότητας και αναλογικότητας
κατά την επιλογή των προληπτικών µέτρων.
Περαιτέρω, µε την υποπαράγραφο (β) της προτεινόµενης νέας παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της υφιστάµενης παραγράφου 3 και η αρµοδιότητα επιβολής του σχετικού προστίµου ανατίθεται στην Ε.Ε.Α., η οποία παρέχει αυξηµένα
εχέγγυα ανεξαρτησία και αµεροληψίας και η οποία επιλαµβάνεται, κατ’ αναλογία και µε τα ανωτέρω, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για θέµατα αθλητικής βίας
Δ.Ε.Α.Β..

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4373/2016

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4326/2015 ορίζει ότι σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συµπεριφορών και εν γένει φαινοµένων βίας
που σχετίζονται µε τον αθλητισµό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός,
µε αιτιολογηµένες αποφάσεις του, που λαµβάνονται ύστερα από γνώµη της Δ.Ε.Α.Β., µπορεί να επιβάλει στα
οικεία αθλητικά σωµατεία, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., καθώς και
στις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες ή/και επαγγελµατικούς συνδέσµους, αλλά και µεµονωµένα σε φυσικά πρόσωπα, πρόστιµα, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις
µπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάµενης
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται η παραπάνω φράση «ύστερα από γνώµη της
Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπισης της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.)» από τη φράση «κατόπιν εισήγησης της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας
(Δ.Ε.Α.Β.)», προκειµένου η ανάληψη της πρωτοβουλίας
εκκίνηση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων να ανήκει στη Δ.Ε.Α.Β., ως αρµόδια αρχή που λειτουργεί ανεξάρτητα και αµερόληπτα, και όχι στον αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Υπουργό.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παράγραφος 2, µε
την οποία αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4326/ 2015 και ειδικότερα:
Με την υποπαράγραφο (α) της προτεινόµενης νέας
παρ. 3 του του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 αντικαθίσταται
το πρώτο εδάφιο της υφιστάµενης παραγράφου 3 και ορίζεται ότι ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού µε απόφασή του που λαµβάνεται κατόπιν εισήγησης της
Δ.Ε.Α.Β. και ύστερα από διαβούλευση µε την οικεία οµοσπονδία, µπορεί, τηρουµένων των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, να διατάσσει τη λήψη προληπτικών µέτρων, ιδίως να απαγορεύει τη διάθεση εισιτηρίων ή τη χρήση συγκεκριµένων ζωνών ή τµηµάτων των
κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να απαγορεύει
προσωρινά, για µία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διε-

Με το παρόν άρθρο τροποποιείται το άρθρο 38 του
ν. 4373/2016 ως προς τα εξής σηµεία:
(α) εξαλείφεται κάθε αναφορά στην ευθύνη των µελών
του Ελεγκτικού Συµβουλίου του άρθρου 52 του
ν. 2725/1999, καθόσον αυτό καταργείται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου,
(β) εξαλείφεται κάθε αναφορά στην ευθύνη των µελών
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου
77 του ν. 2725/1999, καθόσον αυτή καταργείται µε το
προτεινόµενο σχέδιο νόµου, ενώ η ευθύνη των µελών
του Δ.Σ. του συνιστώµενου µε το σχέδιο νόµου νέου
Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Ε.Α. ρυθµίζεται ειδικά στο άρθρο 6 του σχεδίου νόµου,
(γ) ρυθµίζεται ειδικότερα το ζήτηµα της ευθύνης των
µελών του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης (ΕΣΚΑΝ) και της πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής της
παρ. 9.1.1 του άρθρου 9 του ν. 4373/2016.
Άρθρο 59
Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7)
Στο π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) µε τίτλο «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» το αυτοτελές
τµήµα τύπου και δηµοσίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) αναφέρεται ως «Γραφείο τύπου και δηµοσίων σχέσεων»,
χωρίς να προσδιορίζεται ότι αυτό λειτουργεί σε επίπεδο
τµήµατος.
Πρόκειται για προφανή παραδροµή, λαµβανοµένου ιδίως υπόψη του γεγονότος ότι στο άρθρο 83 του ιδίου
προεδρικού διατάγµατος καθορίζονται οργανικές θέσεις
ΠΕ και ΔΕ δηµοσιογραφίας. Με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου διορθώνεται (α) η περίπτωση δ΄ της
παρ. 5 του άρθρου 2 και (β) ο τίτλος και του κειµένου του
άρθρου 11 του π.δ. 4/2018 και αποσαφηνίζεται ότι στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού λειτουργεί αυτοτελές τµήµα τύπου και δηµοσίων σχέσεων.
Δεδοµένου του προφανούς κατά τα ανωτέρω σφάλµατος, αποσαφηνίζεται ότι η τοποθέτηση προϊσταµένου
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γραφείου τύπου και δηµοσίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Α. λογίζεται ως τοποθέτηση προϊσταµένου αυτοτελούς τµήµατος τύπου και δηµοσίων
σχέσεων και στον προϊστάµενο καταβάλλεται το επίδοµα ευθύνης της περίπτωσης αζ΄ της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αναδροµικά από την ηµεροµηνία τοποθέτησής του στη θέση αυτή. Η αναδροµική ισχύς της ρύθµισης αυτής κρίνεται επιβεβληµένη καθόσον ο προϊστάµενος του σήµερα ονοµαζόµενου «γραφείου» τύπου και δηµοσίων σχέσεων, από την τοποθέτησή του σε αυτό, ασκεί εν τοις πράγµασι καθήκοντα αυξηµένης ευθύνης προϊσταµένου αυτοτελούς τµήµατος.
Περαιτέρω, µε τις παραγράφους 2, 3 και 4 τροποποιούνται το δεύτερο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1
και η περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ.
4/2018. Πιο συγκεκριµένα µε την παράγραφο 2 ορίζεται
ότι η υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού
και των υπαίθρων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής
- περιπέτειας γίνεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Τουρισµού αν πρόκειται για ζητήµατα αρµοδιότητάς του,
ενώ µε τις παραγράφους 2 και 3 αλλάζει η ονοµασία του
Τµήµατος Αθλητικού Τουρισµού, Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και Κατάρτισης σε «Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού, Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας» και αφαιρούνται συγκεκριµένες αρµοδιότητες.
Σκοπός των ρυθµίσεων αυτών είναι η εναρµόνιση των
διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος µε τους ορισµούς και της αρµοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που προβλέπονται στον ν. 4582/2018 (Α΄ 208).
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επαναλαµβάνεται η ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
σχεδίου νόµου, ώστε η νέα εκπροσώπηση των µελών
που µετέχουν στην ολοµέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε.
να ορίζεται εκτός από την παρ. 9 του άρθρου 29 του ν.
2725/1999, σύµφωνα µε την οποία συστάθηκε η Ε.Π.Ε.
και ορίστηκαν τα µέλη που µετέχουν στην ολοµέλεια διοίκησής της και στο άρθρο 5 του π.δ. 22/2004, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, για τη
ρύθµιση µεταξύ άλλων, θεµάτων που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση του παραπάνω νοµικού προσώπου.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2, ορίζεται η διαδικασία
µε την οποία αποκτούν την ιδιότητά τους τα µέλη της ολοµέλειας της διοίκησης της Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε τη νέα
σύνθεση αυτής, ενώ µε την παράγραφο 3 ορίζεται η µεταβατική περίοδος εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων.
Άρθρο 61
Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο αθλητικών φορέων
Με το παρόν άρθρο προστίθενται δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιθεωρητή στις ήδη υφιστάµενες πενήντα (50) θέσεις του άρθρου 1 του ν. 3074/200. Οι εν λόγω δύο (2) Επιθεωρητές θα έχουν αποκλειστικό έργο την άσκηση
των τακτικών και έκτακτων ελέγχων του άρθρου 52 του
ν. 2725/1999, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 31 του
προτεινόµενου σχεδίου νόµου.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι µέχρι τη δηµοσίευση
της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 περί διορισµού του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τις αρµοδιότητές της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3, τις ασκεί η
Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, ήτοι της Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την
υ π ’ α ρ ι θ µ . Υ Π Π Ο Α / ΓΔΥΑ / Δ Ε Α Ε Α / Τ Σ Ο ΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΟΔΔ΄ 441),
όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/416128/27773/4139/118/29.12.2016
(ΥΟΔΔ΄ 741) και ΥΠΠΟΑ/ΑΤΓΕΕΑ/63060/3/13.2.2018
(ΥΟΔΔ΄86) αποφάσεις του ιδίου Υφυπουργού και ενδέχεται να τροποποιηθεί µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4.
Με τις παραγράφους 2 και 3 ρυθµίζεται το ζήτηµα της
εν γένει λειτουργίας της Ε.Ε.Α. κατά το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 9 µε το οποίο θα ρυθµιστεί η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
της και ειδικότερα:
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι µέχρι την έκδοση
του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος το Αυτοτελές
Τµήµα Γραµµατείας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), το οποίο έχει γνώση των υποθέσεων και εµπειρία στο χειρισµό αυτών, της παρέχει διοικητική και γραµµατειακή. Για
τον ίδιο λόγο, µε την παράγραφο 3 επιτρέπεται η απόσπαση σ΄ αυτήν του προσωπικού που υπηρετεί στο άνω
Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας, κατά παρέκκλιση των
γενικών διατάξεων για την κινητικότητα στη δηµόσια διοίκηση του ν. 4440/2016. Επισηµαίνεται ότι η απόσπαση
είναι προσωρινή και το αποσπασθέν προσωπικό επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση στη Γ.Γ.Α. µε τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 9.
Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται υποχρέωση των αθλητικών οργανώσεων, σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε
σκοπό την προσαρµογή του στις διατάξεις των άρθρων
4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται µε
τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρόντος, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση.
Αν για τον οποιοδήποτε λόγο η Γ.Σ. δεν προβεί στην
τροποποίηση του καταστατικού µέσα στην προθεσµία
του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ., το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα και αν
παρέλθει άπρακτη και αυτή η προθεσµία, αναστέλλεται
κάθε οικονοµική επιχορήγηση του ενδιαφερόµενου σωµατείου ή της ενδιαφερόµενης ένωσης ή οµοσπονδίας,
µέχρι την πλήρη συµµόρφωση στην παρούσα παράγραφο. Μετά την πάροδο έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ανακαλείται η
ειδική αθλητική αναγνώριση των αθλητικών σωµατείων,
ενώσεων και οµοσπονδιών που δεν έχουν προσαρµόσει
το καταστατικό τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13
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και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται µε τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρόντος.
Τέλος, µε τις παραγράφους 5 και 6 εισάγονται µεταβατικές διατάξεις σχετικά µε:
(α) τη διοίκηση της Φ.Ε.Ε. µέχρι τη συγκρότηση νέου
Δ.Σ. µε τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν.
399/1968, όπως το άρθρο αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 48 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου καθώς και τη
διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών µελών του νέου αυτού Δ.Σ., και
(β) τον Κώδικα Ιπποδροµιών και τις Γενικές Διατάξεις
που εφαρµόζονται µέχρι την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδροµιών και νέων Γενικών Διατάξεων, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιείται µε το άρθρο 52 του σχεδίου νόµου.
Άρθρο 63
Καταργούµενες διατάξεις
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι µε τη δηµοσίευση
της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 4 καταργούνται τα
άρθρα 77, 77Α και 78 του ν. 2725/1999 και αντίστοιχα
παύεται η σήµερα υφιστάµενη Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999. Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά σε Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Επιτροπή) νοείται ως αναφορά στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) του παρόντος.
Στην παράγραφο 2 αναγράφονται οι διατάξεις που καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 64
Έναρξη Ισχύος
Με το παρόν άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του προτεινόµενου σχεδίου νόµου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη

Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος
Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου
α.α.
Ο Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονοµικών
αντί του απουσιάζοντος
για υπηρεσιακούς λόγους
Υπουργού
Οικονοµικών
(άρθρο 45 §3
π.δ. 63/2005-Α΄98)
Γ. Χουλιαράκης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μ. Ζορµπά

Δ. Βίτσας

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φ. - Φ. Κουβέλης

Στ. Αραχωβίτης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελ. Κουντουρά

Γ. Χουλιαράκης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Χαρίτσης

Ι. Δραγασάκης

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Παππάς

Ευτ. Αχτσιόγλου

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

Στ. Γιαννακίδης

Γ. Βασιλειάδης

22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο
«Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις»
Με το προτεινόμενο άρθρο 25 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
που έχει ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου αποτελείται από πέντε (5) έως
δεκαπέντε (15) Μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα Μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από
Μέλη του σωματείου.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 26 τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«Τo καταστατικό του οικείου αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος
νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα
του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 27 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999 που έχει
ως εξής:
«1. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της αθλητικής ένωσης εκλέγεται για τετραετή Θητεία και
αποτελείται από :
α) επτά (7) έως εννέα (9) Μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30)
σωματεία,
β) εννέα (9) έως έντεκα (11) Μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό
(100) σωματεία,
γ) εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) Μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) ή
περισσότερα σωματεία.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 28 τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τις συνελεύσεις, τις
αρχαιρεσίες και τα όργανα της αθλητικής ένωσης.
2. Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα
αθλητικό σωματεία Μέλη που τις απαρτίζουν. Κάθε σωματείο μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη
γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με
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απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να
εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε
σωματείο της ένωσης διαθέτει μία μονο ψήφο οτη γενική συνέλευση.
3. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωματείο, εφόσον στο
προ της γενικής συνέλευοης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δέκα (10)
τουλάχιστον αθλητές για τα ατομικά αθλήματα ή με είκοοι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα ομαδικά
με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από
επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή
διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της
οικείας ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις
άσκησης του δικαιώματος ψήφου ισχύουν.
Τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ένωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή με
δικαίωμα ψήφου σε αθλητικό σωματείο σε γενική συνέλευση της ενώσεως κατά παράβαση των
οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου εκπίπτουν του αξιώματος τους
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 29 τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ Σ.) της αθλητικής Ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία
εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται :
α) από πέντε (5) έως επτά (7) Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι
τριάντα (30) σωματεία.
β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως
εκατό (100) σωματεία.
γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα
(101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία.
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια
πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.
2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των
μελών του Δ.Σ., δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.
4. Υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος, γενικός γραμματέας, ταμίας αθλητικής
ομοσπονδίας, αποσπάται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, για όσο χρόνο
διατηρεί την ιδιότητα αυτή, σε υπηρεσία αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Α. και έχει
τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
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5. Κάθε μέλος Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής
κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). Οι διατάξεις των άρθρων
24 έως 29 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα Μέλη των Δ.Σ. όλων των αθλητικών
ομοσπονδιών.
6. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων
Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 30 τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από τριμελή εφορευτική
επιτροπή. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή
του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά Μέλη εκλέγονται από το σώμα
των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, πρωτοδίκης
Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από τον Προϊστάμενο του
αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
3. Δικαστικός αντιπρόσωπος, ως πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, μπορεί να ορισθεί και για τις
αρχαιρεσίες οργάνων αθλητικών ενώσεων η σωματείων, εφόσον ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου
της έδρας της ένωσης ή του σωματείου κρίνει αναγκαία την παρουσία του στις αρχαιρεσίες. Ο
ορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου για αρχαιρεσίες σε ένωση γίνεται ύστερα από αίτηση του
Δ.Σ. της αθλητικής ένωσης ή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον των σωματείων μελών
της και για αρχαιρεσίες σε σωματείο ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου ή είκοσι
(20) τουλάχιστον μελών του.
4. Με το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του
παρόντος ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τον τρόπο λήψης αποφάσεων
σε αυτές, τα όργανα της ομοσπονδίας, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την
οργάνωση της ομοσπονδίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Σε αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες δεν λειτουργούν ενώσεις, δικαίωμα ψήφου στις γενικές
συνελεύσεις έχουν μόνο αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, τα οποία πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο μέλος της
ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με
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τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του
σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να
εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος
της ομοσπονδίας διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.
6. Σε αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες λειτουργούν ενώσεις, δικαίωμα ψήφου στις γενικές
συνελεύσεις των ομοσπονδιών αυτών έχουν είτε αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων
αθλητικών ενώσεων είτε αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων,
σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.Σε περίπτωση
που, σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, δικαίωμα ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις των ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών
σωματείων, οι οποίοι πρέπει να είναι Μέλη των σωματείων. Η ιδιότητα του μέλους προκύπτει με
βεβαίωση του αθλητικού σωματείου και σχετική δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προέδρου του Δ.Σ.
του αθλητικού συλλόγου, που κατατίθεται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.Κάθε ειδικά
αναγνωρισμένη αθλητική ένωση με Γενική Συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 14 διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν
στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες
πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι
αντιπρόσωποι εκλέκτορες εκάστης ένωσης με ποσοστιαία αναλογία, ανά δέκα (10) σωματεία ένας
(1) αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του.Ο αριθμός των αντιπροσώπων εκλεκτόρων είναι το
αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού των σωματείων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω
Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων δια δέκα. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα
πάνω εάν το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με πέντε (5) και προς τα
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε (5). Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και
το δικαίωμα σταυροδοσίας είναι μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων εκάστης ένωσης, το οποίο και
θα αναγράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος νόμου,
διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα
δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους
ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω
νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.
7. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για τις συνελεύσεις της αθλητικής
ομοσπονδίας.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι
αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων , η διαδικασία εκλογής των υποψήφιων
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μελών του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής : ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει αριθμό μελών σε
ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού αριθμού μελών του Δ.Σ., ο δε
υπόλοιπος αριθμός μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό την
προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά
την οποία κανένας συνδυασμός, πλην εκείνου που πλειοψήφησε, δεν συγκεντρώσει το
προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του
Δ.Σ.. Σε όσα καταστατικά αθλητικών ομοσπονδιών προβλέπεται σύστημα απλής αναλογικής για την
ανάδειξη των μελών του Δ Σ., δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της
παραγράφου αυτής.
9. Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους
οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%),
από τον αριθμό τον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα
δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον
διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.
10. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία που
διέπονται από τον παρόντα νόμο επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων
απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.
11. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), εφαρμόζονται οι
διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διεξαγωγής
αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 31 τροποποιείται το άρθρο 52 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού συγκροτείται
και λειτουργεί στη ΓΓΑ Ελεγκτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) Μέλη με διετή
θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι δεκαέξι (16) μόνιμοι υπάλληλοι της ΓΓΑ,
συμπληρουμένης της συνθέσεως από μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών. Όλα τα ανωτέρω Μέλη του Συμβουλίου είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με ειδικές
γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα Μέλη του
Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι Μέλη αθλητικών φορέων, σωματείων, ενώσεων,
ομοσπονδιών κ.λ.π.
2. Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι κυρίως :
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α) η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου
που αποτελεί αντικείμενο του νόμου αυτού ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των
ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων,
β) η διαπίστωση της τήρησης από τα σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των διατάξεων των
νόμων, των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων, των κανονισμών που αφορούν
διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και από άλλες
διατάξεις,
γ) η γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.
3.Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για
έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο
θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας
ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με
απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο
αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2)
μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των έξι (6) μηνών.
4. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε, με εντολή του
Υπουργού Πολιτισμού.
5. Για τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συντάσσεται ειδική έκθεση, της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται
στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και κοινοποιείται κατά περίπτωση στον οικείο αθλητικό
φορέα. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες
συντρέχουν λόγοι καταλογισμού, οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές εκθέσεις του και στο Διευθυντή
Οικονομικού της Γ.Γ Α..
6. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή
του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και
ποινικές ευθύνες του ελεγχόμενου φορέα ή των μελών των οργάνων διοίκησής του. Ο Υπουργός
Πολιτισμού έχει την υποχρέωση, μέσα σε ένα μήνα, να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού
Συμβουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις.
7. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συμβουλίου και καθορίζονται
οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων.
8. Η Γ.Γ.Α. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού μετά από αίτημα του προέδρου του
Ελεγκτικού Συμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του
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Ελεγκτικού Συμβουλίου και της διενέργειας των ελέγχων. Επίσης διαθέτει χώρο για τη στέγαση του
Ελεγκτικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη
λειτουργία του. Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή
απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Ο
γραμματέας εργασιών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και είναι μόνιμος
υπάλληλος. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συμβουλίου βαρύνουν τη Γ.Γ.Α. κατ` εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του παρόντος νόμου.
9. Σε δίκες κατά μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου που διώκονται γιατί ενήργησαν στο πλαίσιο των
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού
Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων
εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 34 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. Α΄
της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«Στην ολομέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε. μετέχουν δέκα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής
Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, εκπροσωπώντας ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών
όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), καθώς και: ένας
εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ένας εκπρόσωπος της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού, τέσσερις προσωπικότητες κύρους, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού».
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 35 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.
2725/1999 που έχει ως εξής:
«7. Στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα και τους αγώνες κυπέλλου επιτρέπεται να
συμμετέχουν ομογενείς ή αλλοδαποί με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού,
ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 35 τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 9 του
άρθρου 33 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών
σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΥΑΕΤ σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση
την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.»
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Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 36 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του
άρθρου 34 ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα
(29) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες
επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές,
χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού
δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον
παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργείτο σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα
επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 39 τροποποιούνται οι υποπεριπτ. αα’ και ββ’ της
περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 που έχουν ως εξής:
«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».
Με τις παρ. 2 και 3 του προτεινόμενου άρθρου 39 τροποποιείται η υποπερίπτ. αα’ της περίπτ.
β’ της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«αα) Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή προσωρινές) διαμορφωμένες σε φυσικό
περιβάλλον (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κ.λπ.) ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, καθώς και
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεροαθλητισμού».
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 39 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η περίπτ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«β) Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος
απόφαση με την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός
των διοικητικών τους ορίων. Οι Περιφέρειες όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από
τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των περιφερειακών αθλητικών
εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του
άρθρου 56Β, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι
συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής
των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο δήμο».
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 39 τροποποιείται η περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
56Α του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
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«γ) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι), η
κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή
του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β από
την αρμόδια Αρχή.»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 40 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών,
ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των
κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των
υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου και των περιπτώσεων στ`, ζ` και η`
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων
προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.»
Με τις παρ. 2 έως και 5 του προτεινόμενου άρθρου 40 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 56Β
του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία της
αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:
α) Για τις ομάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και
κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου
ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση
Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη
συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης
και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου
Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με
απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται
στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
γ) Για την ομάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή
ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος
Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η
άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του
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ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη
έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
δ) Για τις ομάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η
επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος
Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η
άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη
έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
ε) Για την ομάδα Ζ: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης εφόσον
προσκομίζονται: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια
του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, γγ) κατάθεση
όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων (για τη χρήση αιγιαλού, δάσους, εναέριου χώρου κ.λπ.) βάσει
της κείμενης νομοθεσίας και δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται
όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία
του χώρου.
στ) Για την ομάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/2014 (Α`155) και της εν γένει κείμενης
νομοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης.
ζ) Για τις ομάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: αα) βεβαίωση
της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της
εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη
διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο
από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον
περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000), απαιτείται
επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
η) Για την ομάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: αα) βεβαίωση της
οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της
εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη
διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με
παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους
2.000, απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία».
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Με την παρ. 6 του προτεινόμενου άρθρου 40 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της
παρ. 5 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«5. α) Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι
οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 ή του αρμόδιου
Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ. ».
Με τις παρ. 1 έως και 4 του προτεινόμενου άρθρου 41 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 56Γ
του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«1. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη συγκροτείται υποχρεωτικά στην έδρα κάθε
Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τοπική αρμοδιότητα στα
όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας, η οποία αποτελείται από:
α) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή
μηχανολόγου, ως Πρόεδρο.
β) Έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με
αθλητιατρική εμπειρία.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Για κάθε έλεγχο η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της
επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν εκπρόσωπο
της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και έναν εκπρόσωπο της οικείας
επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών
πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, οι εκπρόσωποι των
δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.
Σε περίπτωση μη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο
τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά.
Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Δημοτικής
Ενότητας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε
Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και ιατρό.
Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου
Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και
Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η
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ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22.12.2014

απόφαση

του

Υφυπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β` 3531)».
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 41 αντικαθίσταται η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου
56Γ του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τελούνται προπονήσεις ή
αθλητικές συναντήσεις των ομάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής
των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν
ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β, εντός των μηνών Μαΐου,
Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους, η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές
εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον αρμόδιο
Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε».
Με την παρ. 6 του προτεινόμενου άρθρου 41 τροποποιείται η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 56Γ
του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«γ) Ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού
εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων
υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή
διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων».
Με την παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 41 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 56Γ του ν.
2725/1999 που έχει ως εξής:
«4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου
Καταλληλότητας 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
αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού».
Με το προτεινόμενο άρθρο 42 αντικαθίσταται το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«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 αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας
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αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας,
αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα

στο

άρθρο

2

του

ν.

4326/2015

(Α`49),

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015

(Β`

των

υπ`
1801)

αριθμ.
και

ΥΠΟΠΑΙΘ/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 συνάντησης 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 περιπτώσεις 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 δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Με το προτεινόμενο άρθρο 44 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69Α του
ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«1. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις oποίες κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά συνολικά
ποσοστό 2% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε. απαιτείται πάντοτε προηγούμενη άδεια
της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα
προβλέπονται στο άρθρο 69 του παρόντος, ο αποκτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα
δικαιολογητκά:»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 45 τροποποιείται η παρ. 2 άρθρου 83 του ν.
2725/1999 που έχει ως εξής :
«2. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται και για τα
πρόσωπα που είναι μέλη διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή
είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του μετοχικού της
κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα
μέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κατάστασης
υποβάλλεται απαραιτήτως και, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία έχει στην
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προκειμένη περίπτωση όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου.»
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 45 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 83 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής :
«Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, η μη υποβολή στην
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή του αντιγράφου ποινικού μητρώου, έχει ως συνέπεια την
αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων
εξουσιών.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 46 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄102) που έχει ως
εξής :
«Η δια του Α.Ν. 858/37 συσταθείσα, ως νομικόνπρόσωπον δημοσίου δικάιου, Φίλιππος Ενωσις
με έδραν τας Αθήναις, τελεί εφεξής υπό την

εποπτείαν και τον έλεγχον του Προέδρου της

Κυβερνήσεως, ασκούμενον δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 47 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 που έχει ως εξής :
«1. Σκοπός της Φιλίππου Ενώσεως είναι:
β) η άσκησις εποπτείας εν τη εφαρμογή των σχετικών με την οργάνωσιν και τέλεσιν
ιπποδρομιών συμβάσεων.
γ) Η δια παντός μέσου ανάπτυξις και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού, και
δ) η δια πάσης επιστημονικής και τεχνικής μεθόδου ανάπτυξις και βελτίωσις της ιπποπαραγωγής
εν Ελλάδι πάντοτε εν συντονισμώ προς την εφαρμοζομένηνυπο του υπουργείου γεωργίας
ιππικήνπολιτικήν.
2. Προς εκπλήρωση του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, σκοπού της, η Φίλιππος Ένωση
Ελλάδος είναι αρμόδια με αποφάσεις του Δ.Σ. της να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ή εισηγείται
στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ή όργανα:
(α) Χορηγεί τις άδειες Ιπποδρόμων και αποσύρει αυτές σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας ή
αδυναμίας λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων
Ιπποδρόμων.
(β) Καταρτίζει, τροποποιεί και δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τις Γενικές Διατάξεις, οι οποίες
εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Ιπποδρομιών, κατόπιν διαβούλευσης με τους
ενδιαφερόμενους φορείς
(γ) Αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες,
με βάση αντικειμενικά καθορισμένες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών.
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(δ) Χορηγεί, ανανεώνει και αφαιρεί τις άδειες προπονητών και αναβατών.
(ε) Τροποποιεί τον Κανονισμό του Ελληνικού Βιβλίου Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής του
Αγγλικού Καθαρόαιμου Ίππου (StudBook), που τηρείται με ευθύνη των υπηρεσιών της. Οι διατάξεις
του Κανονισμού του Ελληνικού S.B., από την έγκριση τους από τη διεθνή επιτροπή S.B. λογίζεται
ότι έχουν ισοδύναμη ισχύ με αυτές του Κώδικα Ιπποδρομιών.
(στ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ του ν. 2725/1999 (Α`121), ως εκάστοτε
ισχύουν, διευθύνει και διεξάγει τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δρο-μώνων ίππων και τη
διαδικασία ελέγχου αντι-ντόπινγκ ίππων και αναβατών κατά τις κείμενες διατάξεις.
(ζ) Επιλέγει το αναγκαίο προσωπικό εποπτείας της διεξαγωγής ιπποδρομιών (τεχνικοί
επιτετραμμένοι), καθώς και την ημερήσια αμοιβή που θα καταβάλει σε αυτούς.
3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου
Ενώσεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ο οποίος
μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να τις ακυρώνει, τροποποιεί ή και να αναστέλλει προσωρινά
την εκτέλεσή τους. Η έγκριση αυτή παρέχεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της
απόφασης και των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Κατά
τη διαδικασία της έγκρισης, ο παραχωρησιούχος της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.
4111/2013 δύναται να διατυπώνει απλή γνώμη προς τον Υπουργό.»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 48 αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 5 του α.ν.
399/1968 που έχει ως εξής :
«2. Η Γενική Συνέλευση της Φιλίππου Ενώσεως συγκροτείται μόνο από τα τακτικά μέλη αυτής, τα
οποία δεν δύναται να είναι περισσότερα των ογδόντα (80). Τα τακτικά μέλη ορίζονται από πρόσωπα,
τα οποία ως εκ του κύρους, των γνώσεων και της εμπειρίας τους δύνανται να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως. Η επιλογή γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής, της σχετικής
απόφασης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Ειδικά κατά
την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα υπολειπόμενα τακτικά μέλη μέχρι του αριθμού των ογδόντα
(80) ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Φιλίππου
Ενώσεως, η οποία δίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 49 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968 που έχει ως εξής :
«1. Η Φίλιππος Ένωσης (Φ.Ε.) διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται με
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκροτείται από: α) έξι (6)
αιρετά μέλη, που εκλέγονται από τα τακτικά μέλη της Γενικής Συνέλευσης, β) ενός (1) υπαλλήλου
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του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του από τον
αρμόδιο Υπουργό, γ) ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται, με τον
αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών, δ) ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ε) δύο (2) μέλη που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους,
από τον παραχωρησιούχο του άρθρου 13 παρ. 7 περίπτωση β` του ν. 4111/2013.
2. Η θητεία των αιρετών μελών είναι τριετής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη, εκ
των οποίων απαραιτήτως το ένα μέλος είναι από τους εκπροσώπους των Υπουργείων και αποφασίζει
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των αιρετών

μελών

αυτού τους Προέδρον,

Αντιπρόεδρον, και Γενικόν Γραμματέα αυτού.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 50 αντικαθίσταται το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 που έχει ως εξής :
« 1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον (Δ.Σ.). της Φιλίππου Ενώσεως ορίζει εκ των τακτικών μελών
αυτής ανά τριετίαν την τριμελή Ιπποδρομιακήν Επιτροπήν. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δύναται να είναι
μέλη της Ιπποδρομικής Επιτροπής.
2. Η Γενική Συνέλευσις της Φιλίππου Ενώσεως συγκροτείται μόνον εκ των τακτικών μελών αυτής,
άτινα δεν δύνανται να είναι πλείονα των τεσσαράκοντα (40). Ταύτα ορίζονται εκ προσώπων άτινα,
ως εκ του κύρους των

γνώσεων

και

της

εμπειρίας

των, δύνανται να συμβάλλουν

αποτελεσματικώς εις την επίτευξιν των σκοπών της Ενώσεως, δι`

αποφάσεως του Υπουργού

Προεδρίας της Κυβερνήσεως, προτάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτής, της σχετικής
αποφάσεως λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων των παρόντων μελών.
3. Οι ιδιοκτήται ή ιπποπαραγωγοί ίππων

δεν

δύνανται

να διορίζονται ως μέλη της

Ιπποδρομικής Επιτροπής ως και της Ελλανοδίκου.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 51 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του α.ν. 399/1968 που έχει ως εξής :
«Ο προϋπολογισμός της Φιλίππου ενώσεως υπόκεινται εις την έγκρισιν του

προέδρου της

κυβερνήσεως, ο δ` απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του τελεί υπό τον έλεγχον του
υπουργείου οικονομικών, διεξαγόμενονκατα τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 52 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
που έχει ως εξής :
«2. Οι κανόνες ισοζυγισμού, βαρών και επιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των
ίππων σε κλάσεις βάσει του Γενικού Ισοζυγισμού, ο καθορισμός των κατηγοριών των δρομώνων
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ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και οι όροι των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδρομιών
καθορίζονται με ετήσια ισχύ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως
Ελλάδος. Τα ανωτέρω δύνανται να τροποποιούνται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Φορέα
Ιπποδρομιών προς τη Φίλιππο Ένωση Ελλάδος και, σε κάθε περίπτωση, κάθε τυχόν τροποποίηση
ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της. Η διαδικασία εγγραφών διεξάγεται
από τον Φορέα Ιπποδρομιών, παρουσία εκπροσώπου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 53 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν.
4172/2013 που έχει ως εξής :
«1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκδίδεται, κατόπιν εισηγήσεως της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, Κώδικας
Ιπποδρομιών, που ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα,
προβλέποντας κατ` ελάχιστον τη διαδικασία και τους κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών, τις
θέσεις και τα καθήκοντα των κατ` ελάχιστον προβλεπομένων Τεχνικών Επιτετραμμένων, καθώς και
τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία των
ενστάσεων, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας ιδιοκτήτη,
προπονητή και αναβάτη δρομώνων ίππων Ιπποδρόμου, το πειθαρχικό δίκαιο των εμπλεκομένων στη
διεξαγωγή των Ιπποδρομιών και τη διαδικασία ελέγχου αντι-ντόπινγκ σύμφωνα με τους οικείους
κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 54 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του
άρθρου 53 του ν. 2725/1999 το οποίο έχει ως εξής :
«Στα μέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με την ίδια
απόφαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και βαρύνει τα έσοδα της παρ. 1 του
άρθρου 49 του παρόντος νόμου.»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρο 57 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) που έχει ως εξής :
«2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων,
ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός
ή εκτός αγωνιστικών χώρων, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός, με αιτιολογημένες
αποφάσεις του, που λαμβάνονται ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση
της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων
Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές
ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, μετά
από προηγούμενη κλήση και ακρόαση τους, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα
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εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε
ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.»
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 57 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4326/2015 που έχει ως εξής :
«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός μπορεί επίσης, για
προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων και
συμπεριφορών, να απαγορεύει προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διεξαγωγή
συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτει οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις, με
αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την
Αντιμετώπιση της Βίας, καθώς και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Μπορεί, εξάλλου, να
απαγορεύει τη με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων και την εν γένει χρήση συγκεκριμένων
ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών και
κυρώσεων, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί να επιβάλει στα νομικά ή φυσικά
πρόσωπα της παραγράφου 1, με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από προηγούμενη κλήση και
ακρόαση, πρόστιμα ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως πέντε εκατομμύρια
(5.000.000,00) ευρώ, ανάλογα, και για καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, με τη βαρύτητα της
παράβασης, την τυχόν υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν
ή και το όφελος που τυχόν αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.»
Με το προτεινόμενο άρθρο 58 τροποποιείται το άρθρο 38 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) που έχει ως
εξής :
« Άρθρο 38
Ευθύνη μελών Ελεγκτικού Συμβουλίου – ΕΕΑ – ΕΣΚΑΝ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και του Εθνικού Συμβουλίου
Καταπολέμησης Ντόπινγκ, καθώς και τα μέλη των Ελεγκτικών Συμβουλίων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων, αστικά ή ποινικά, δεν
εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη, εισήγηση ή πόρισμα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη
που διενήργησαν, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων
τους.»
Με την υποπαρ. α’ της παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 59 τροποποιούνται :
 η περ. (δ) της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 4/2018 (Α΄7) που έχει ως εξής :
«δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.»
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 ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 4/2018 που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 11
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, είναι αρμόδιο για:1. Την προβολή και την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις
δραστηριότητες του Τομέα Αθλητισμού και εν γένει της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε σχέση
με τις εφαρμοζόμενες αθλητικές πολιτικές.2. Την οργάνωση των δημοσίων σχέσεων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και την οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή
κεντρικών πολιτικών.3. Την έρευνα και σταχυολόγηση όλων των δημοσιευμάτων (εντύπων και
ηλεκτρονικών) σχετικά με τον Ελληνικό Αθλητισμό σε ημερήσια βάση.4. Την ανάρτηση των
Δελτίων Τύπου και κάθε άλλου είδους ενημερωτικού υλικού στους διαδικτυακούς κόμβους της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 59 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 το οποίο έχει ως εξής :
«H υποστήριξη και Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων
άθλησης, άσκησης και αναψυχής και των φορέων που τις υλοποιούν. »
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 59 τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 το οποίο έχει ως εξής :
«Η

τήρηση Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων Άθλησης για Όλους και Εναλλακτικού

Αθλητισμού.»
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 59 τροποποιείται η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 70
του π.δ. 4/2018 που έχει ως εξής :
«γ) Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού, Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και
Κατάρτισης είναι αρμόδιο για:
αα) Τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισμού και
Τουριστικού Αθλητισμού.
ββ) Τη συνεργασία, το συντονισμό και την υποστήριξη φορέων υλοποίησης Αθλητικού Τουρισμού,
αθλητικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού και συνεργατικών μορφών για την
προβολή και διοργάνωση εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων.
γγ) Την προώθηση και υποστήριξη Αθλητικών Διοργανώσεων στην Ελλάδα.
δδ) Την πιστοποίηση, εποπτεία και υποστήριξη των φορέων Άθλησης για Όλους και όλων των
εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης, αναψυχής και φυσικής δραστηριότητας στο
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φυσικό περιβάλλον, χειμερινών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων (π.χ. δρόμοι υγείας, ποδηλασία
δρόμου και βουνού, πεζοπορίας, αναρρίχησης, ορειβασίας, κατάβασης αιωροπτερισμού, αλιείας,
καταδύσεων, rafting), εναλλακτικής γυμναστικής (pilates, yoga κ.λπ.), διάσχισης και Ιππασίας
Περιπάτου, Παιχνιδιών Προσανατολισμού και εν γένει οικοτουρισμού.
εε) Την εποπτεία και υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού.
στστ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των παραπάνω
δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων.
ζζ) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων, διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής ενίσχυσης
προγραμμάτων και εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων
Αθλητικής Αναψυχής και εισήγηση για το σκοπό αυτό.
ηη) Τη διαμόρφωση και προβολή Εθνικού Χάρτη Αθλητικού Τουρισμού για την ανάπτυξη του
Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα αρμόδια
Τμήματα.
θθ) Τη μέριμνα για την έκδοση εντολής προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού
και χρηματοδότησης φορέων υλοποίησης.
ιι) Τον προσδιορισμό, καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου
λειτουργίας των Σχολών Εκπαιδευτών Αθλητικής Αναψυχής της Γ.Γ.Α..
ιαια) Τον προγραμματισμό, την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Εκπαιδευτών Αθλητικής
Αναψυχής.
ιβιβ) Τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων περί συμμετοχής των υποψηφίων στις
Σχολές Εκπαιδευτών Αθλητικής Αναψυχής και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων
λειτουργίας αυτών.
ιγιγ) Την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση
αρμοδίους, μετά το πέρας της λειτουργίας των Σχολών Εκπαιδευτών Αθλητικής Αναψυχής.
ιδιδ) Τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας για ίδρυση σχολών εκπαιδευτών
χερσαίων και θαλασσίων μέσων άθλησης και αναψυχής και την πιστοποίηση αυτών.
ιειε) Τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης
επαγγέλματος εκπαιδευτών χερσαίων και θαλασσίων μέσων άθλησης και αναψυχής και εν γένει
δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού.
ιστιστ) Την τήρηση ψηφιακού μητρώου Εκπαιδευτών ανά δραστηριότητα.»
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 60 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
22/2004 (Α’ 16) που έχει ως εξής:
«1. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν:
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α. Πέντε (5) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες,
που εκπροσωπούν ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι
(Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.
γ) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
δ) Τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
ε. Τρεις προσωπικότητες κύρους που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού».
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 60 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ.
22/2004 που έχει ως εξής:
«5. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:
α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των Παραολυμπιακών Αγώνων, η
Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους δέκα
αντιπροσώπους της, με τους αναπληρωτές τους, από τα νυν ή / και πρώην μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου των σωματείων ή ομοσπονδιών τους.
β) Οι εκλεγμένοι ως άνω αντιπρόσωποι και οι οριζόμενοι από τον Υπουργό Πολιτισμού
γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός
Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του
εκ των μελών της εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συνέρχεται, τα γραφεία της
Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 5
του Ν. 2947/2001».
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 63 καταργούνται:
 το άρθρο 77 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής :
«1. Συνιστάται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) η οποία έχει τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, καθώς κάθε άλλη που θα της αναθέσει ο Υπουργός
Πολιτισμού με απόφαση του.
2. Ο Υπουργός Πολιτισμού ασκεί την εποπτεία, ως προς τα διοικητικά θέματα, της Επιτροπής. Η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της,
καθώς και χώρο για τη στέγασή της.
3. Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των σκοπών της, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον
υποβάλλει

προς

έγκριση

στον

Υπουργό

Πολιτισμού.

Οι

δαπάνες

λειτουργίας

της
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Επιτροπήςβαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
49 και 53 του παρόντος.
Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής σε
Τ.Α.Α. ή A.A.E. που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως
ισχύει, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλών των Τ.Α.Α. ή
A.A.E. προς: α) τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α. ή
Ο.Τ.Α., τις οποίες χρησιμοποίησαν ως έδρα στο παρελθόν και όταν αυτές ανήκουν στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει
(Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδρύματα, κληροδοτήματα), β) το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ
(Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και γ) το εργαστήριο ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών
(Ο.Α.Κ.Α.). Τις ως άνω βεβαιώσεις εκδίδει ο αντίστοιχος φορέας και υποχρεούται το Τ.Α.Α. ή
A.A.E. να προσκομίσει εμπρόθεσμα και νομότυπα ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού το Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του διακανονισμού εκπίπτει ανάλογα η
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 78 του Ν. 2725/1999. Σε περίπτωση μη ύπαρξης
οφειλής από τους ανωτέρω φορείς, προσκομίζεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. περί μη οφειλής, με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
4. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και απαρτίζεται
από έναν συνταξιούχο ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι
αποκλειστικής απασχόλησης, με τον αναπληρωτή του και έξι (6) μέλη, ως ακολούθως:
α)Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι., στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού
δικαίου, εν ενεργεία ή ομότιμο, με τον αναπληρωτή του.
β) Ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατηγορίας ΠΕ, υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν δικηγόρο παρ` ΑρείωΠάγω με εμπειρία σε θέματα εταιρειών, με τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν δικηγόρο παρ` ΑρείωΠάγω με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με άδεια άσκησης οικονομολογικού
επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.
στ) Ένα πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.
Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για θητεία τεσσάρων
(4) ετών.
Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις
της επιτροπής, εφόσον δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη όταν αυτά απουσιάζουν
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προσωρινά ή κωλύονται. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά
καθήκοντα στους αναπληρωτές, οπότε οι τελευταίοι μετέχουν στη συνεδρίαση με ψήφο, ανεξάρτητα
από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους. Η θητεία κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη
θητεία του αντίστοιχου τακτικού».
5. Δεν μπορεί να διορισθεί μέλος της Επιτροπής:
α) Βουλευτής, Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής
Γραμματείας.
β) Όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από το διορισμό του πενταετία μέλος ή
όργανο διοίκησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., μέτοχος, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α, καθώς
και όποιος, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, συνδεόταν με σύμβαση έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εντολής με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ιδρυτικό σωματείο.
γ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από 10 αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νόμου.
6 . Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής, όποιος, μετά το διορισμό του:
α) Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο.
β) Ασκεί έμμισθα ή άμισθα οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επαγγελματική ή επιχειρηματική
δραστηριότητα, ή αποκτά δραστηριότητα που, κατά την Κρίση της Επιτροπής, δεν συμβιβάζεται με
την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής. Για την ύπαρξη ή μη ασυμβίβαστου
αποφαίνεται η Επιτροπή μετά από ακρόαση του εν λόγω μέλους της, τη δε σχετική διαδικασία κινεί
ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση του μέλους στο πρόσωπο
του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυμβίβαστο, είτε ύστερα από αίτημα του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, στις δε
συνεδριάσεις για τη λήψη της απέχει το μέλος στο οποίο αφορά η εξέταση του ασυμβίβαστου.
7. Ο Πρόεδρος, τα Μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους υποβάλλουν κατ` έτος στον
αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από το Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄)
δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η
κατά παρέκκλιση από τις σημερινές διατάξεις αποζημίωση που καταβάλλεται στον πρόεδρο και στα
Μέλη της Επιτροπής, καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και
οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ` οιονδήποτε τρόπο
απασχολεί η Επιτροπή.
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9. Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού
καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Με τον κανονισμό αυτό, προβλέπεται η
συγκρότηση, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονάδας της Επιτροπής, τμήματος ελεγκτών.
10. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη
διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να αποσπώνται στην Επιτροπή υπάλληλοι
υπουργείων ή Ν.Π.ΔΑ κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων
βαρύνει της υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή επιπλέον
αμοιβών, αποζημιώσεων κ.λ.π. με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2470/1997. Ο χρόνος της
απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, για κάθε συνέπεια.
11. Mε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από
τη συγκρότηση της Επιτροπής, ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της και το χρονικό
διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να χορηγήσει για το τρέχον πρωτάθλημα 10 πιστοποιητικά της
παραγράφου 3 του άρθρου 77 Α του παρόντος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, οι
λοιπές αρμοδιότητές της ασκούνται από το Ελεγκτικό Συμβούλιοτου άρθρου 77Α του Ν.2725/1999,
όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου. Από την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας της Επιτροπής, το ανωτέρω Ελεγκτικό Συμβούλιο αυτοδικαίως καταργείται,
υποκαθιστάμενο πλήρως από την Επιτροπή.»
 το άρθρο 77Α του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής :
«1. Η επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ` οιονδήποτε τρόπο μαζί τους
πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεση του
εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
β) Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και ερευνά για την
εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο
επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το
ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.
γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται.
δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα καθ` οιονδήποτε τρόπο
σχετιζόμενα μ` αυτό και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτής.
ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το
πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.
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στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και
δικαστικές αρxές
ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.
η) Εκδίδει Οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος.
θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από
ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών
συνδέσμων.
ι) Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες
νομοθετικές μεταβολές. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό
Πολιτισμού και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου
είδους δημοσιότητα στην έκθεση.
2. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούνιο κάθε έτους, καθώς και έκτακτο ύστερα από
παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού ή αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης κατά περίπτωση
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
Οι έλεγχοι διενεργούνται από Μέλη της Επιτροπής ή υπαλλήλους που έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί
σ` αυτήν, ειδικά προς τούτο εντεταλμένους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Με απόφασή της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει απευθείας τη διενέργεια ελέγχων σε
αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Επίσης η Επιτροπή
μπορεί να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου
της και να ανακοινώνει στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, ή υπηρεσίες ή πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά
όργανα οποιοδήποτε γεγονός δημιουργεί υπόνοιες για τέλεση παράνομων πράξεων, ιδίως του Ν.
2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄).
Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό
Πολιτισμού, στο Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο
έλεγχος. Η Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει την υποχρέωση να περιλάβει
στην έκθεση της κατά την κρίση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές,
πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγχομένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν
υποχρέωσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικό όργανο
του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων κυρώσεων. Ο
κάθε είδους έλεγχος της Επιτροπής διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από
την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η
πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον
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έλεγχο, ανεξάρτητα της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον
έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε Βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου
στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.
Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται σύμφωνα με τους οικείους
κανονισμούς, ενώ για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των επαγγελματικών
συνδέσμων ή των ΑΑΕ ή των Τ.Α.Α. και ποινικό, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό
όργανο επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα
αναγκαία στοιχεία, την ποινή της αποβολής από το πρωτάθλημα.
3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. οφείλει να προσκομίσει
στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της,
δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ` υποτροπή
παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις
άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές
προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση των όρων νομιμότητας των
διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε., η προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των
Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε.. Η συνδρομή όρου που πλήττει το
δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.Σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του ν. 2725/1999, με τις οποίες προβλέπεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης
των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν. 2725/1999 και αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο
διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΑΑΕ ή του ΤΑΑ
που υπέπεσε στην παράβαση, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις
παραβάσεις αυτές.Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της
Ομοσπονδίας, πρέπει να είναι εσαεί ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσομένων σε
αντίθετη περίπτωση των προβλεπομένων από το ν. 2725/1999 χρηματικών ποινών.
Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής σε
Τ.Α.Α. ή A.A.E. που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως
ισχύει, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλών των Τ.Α.Α. ή
A.A.E. προς: α) τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α. ή
Ο.Τ.Α., τις οποίες χρησιμοποίησαν ως έδρα στο παρελθόν και όταν αυτές ανήκουν στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει
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(Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδρύματα, κληροδοτήματα), β) το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ
(Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και γ) το εργαστήριο ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών
(Ο.Α.Κ.Α.). Τις ως άνω βεβαιώσεις εκδίδει ο αντίστοιχος φορέας και υποχρεούται το Τ.Α.Α. ή
A.A.E. να προσκομίσει εμπρόθεσμα και νομότυπα ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού το Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του διακανονισμού εκπίπτει ανάλογα η
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 78 του Ν. 2725/1999. Σε περίπτωση μη ύπαρξης
οφειλής από τους ανωτέρω φορείς, προσκομίζεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. περί μη οφειλής, με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
4. Πέντε ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην Επιτροπή, με ευθύνη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν
σ` αυτήν, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.Επίσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην
Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε.
α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα,
παραίτησης μέλους, εκλογής νέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης
εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
β) Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Α.Ε. εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της
Συνέλευσης.
γ) Συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.
δ) Συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς
και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός 5
ημερών από τη σύναψή τους.
ε) Κάθε είδους συμβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς,
διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβάσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 84 του παρόντος, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.
στ) Τις συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.
ζ) Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.
η. Η σύμβαση μίσθωσης ή η παραχώρηση χρήσης ως έδρας της Α.Α.Ε., όταν δεν χρησιμοποιείται
ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα.
5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον
παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο,
πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε
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αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε
είδους διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση
δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να μην χορηγεί ή να ανακαλεί τις
προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επιβάλλει ως κύρωση
την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή
διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα
με το νόμο.
6. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, η
Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο από
χίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το
πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει
του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και
είσπραξη κατά τις διατάξεις του κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω
ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά
από πρόταση της Επιτροπής.
7. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη
προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης, ιδίως όταν η
παράβαση οφείλεται σε λόγους αμέλειας ή είναι εντελώς ελαφρά.
8. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με
φροντίδα της Γ.Γ.Α., ισχύουν δε και γι` αυτές όσα ισχύουν γενικά για τις επιδόσεις του Δημοσίου.
9. Όλες οι αποφάσεις, εκθέσεις και λοιπές πράξεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
10. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες
ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι
πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους
πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Επιτροπή στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.
11. Κάθε δημόσια Αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή και ιδίως στους ελεγκτές κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.»
 το άρθρο 78 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής :
«1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από
την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προ
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υπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από
έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.Οι Α.Α.Ε. μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να
καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με
το 5% του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της, έξι (6) μήνες μετά
τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την κατάθεση της
εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων κατά σειρά αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων που προκύπτουν
από τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του όρθρου 95 του
παρόντος νόμου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, άλλως υπέρ του ειδικού λογαριασμού του όρθρου 27
του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α`) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα ποσά
που περιέρχονται στον ως άνω ειδικό λογαριασμό διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν
ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το
προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που
κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του όρθρου 102 του παρόντος νόμου. Με την απόφαση της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού
επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε
μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε.
οφείλουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προ
υπολογισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική
επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κόβε περίπτωση
μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα
ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικό το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77 Α του
παρόντος νόμου ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου
αυτού ο προ υπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες
μετά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το ποσοστό, βάσει
του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής
επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας
καλαθοσφαίρισης, σε πέντε τοις εκατό (5%) και δέκα τοις εκατό (10%), αντίστοιχα, του
προϋπολογισμού εξόδων και κατά κατώτατο όριο τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
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2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν
εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες,
τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τους
προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια και οι οποίες έχουν επιδικαστεί με
τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του άρθρου 96.
3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο τέλος
κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων
και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Στον Πίνακα αυτόν
πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένως οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία
πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους
αθλητές αναλύονται και ονομαστικό κατά αθλητή.
4. Η παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται την αφαίρεση των
βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση.
5. Α.Α.Ε. οι οποίες έχουν υπαχθεί με απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων σε καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) και
εφόσον δεν έχουν συσταθεί οι νέες αθλητικές εταιρείες, συμμετέχουν κανονικά στα οικεία
πρωταθλήματα και τις λοιπές αθλητικές διοργανώσεις και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις
εκείνες, που είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται.
6. Ειδικότερα για την αγωνιστική περίοδο 2004-2005 στο άθλημα του ποδοσφαίρου, ως έναρξη
αυτής θεωρείται η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος της Α` Εθνικής Κατηγορίας.»
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 58 καταργούνται :
 η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής :
«5. Κάθε μέλος Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής
κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). Οι διατάξεις των άρθρων
24 έως 29 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα Μέλη των Δ.Σ. όλων των αθλητικών
ομοσπονδιών.»
 το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999
που έχουν ως εξής:
«Αν ο καταδικασθείς παραβιάσει τους πιο πάνω όρους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών
(3) μηνών, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ούτε αναστέλλεται, και με χρηματική ποινή.
Επιπλέον, αν η ανωτέρω παραβίαση συντελεστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της
κύριας ποινής, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει
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αμέσως στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης και
εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα.»
 η περ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ούτε
αναστέλλεται, και με χρηματική ποινή. Εφόσον η ανωτέρω παραβίαση τελείται κατά τη διάρκεια του
χρόνου αναστολής της κύριας ποινής, διακόπτεται η αναστολή και η ποινή εκτίεται χωρίς
δυνατότητα μετατροπής της.»
 η περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 που έχει ως εξής:
«δ) Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της εκδίκασης των αδικημάτων του παρόντος άρθρου, το
δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ως περιοριστικό όρο την υποχρέωση εμφάνισης του
κατηγορουμένου στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41 ΣΤ. Η παραβίαση του περιοριστικού όρου
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, η οποία δεν αναστέλλεται και δεν μετατρέπεται σε
χρηματική.»
 η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999που έχει ως εξής :
«3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς
επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει:α) δήλωση συμμετοχής,β) αντίγραφο ποινικού
μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο
πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος
νόμου, και ότι σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα υπάρξει
συμπληρωματική δήλωση,γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση
περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόμενων
τέκνων τους στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2429/1996
(ΦΕΚ 155 Α/), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφόσον πρόκειται για
πίνακες διαιτητών αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών, ή στο Ελεγκτικό Συμβούλιο στις λοιπές
περιπτώσεις.»
 η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999που έχει ως εξής :
«5. Υποχρέωση για υποβολή του αποδεικτικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου έχουν, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τον ορισμό τους, και όσοι
μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω
δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο ή αποσιωπήσουν επιγενόμενο κώλυμα της
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παραγράφου 1 του άρθρου 3, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το όργανο και αντικαθίστανται άμεσα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό διαιτησίας.»
 το άρθρο 3 του α.ν. 399/1968 που έχει ως εξής:
«Η Φίλιππος Ένωσις:
α) Ασκεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των
ιπποδρομιών και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του αποτελέσματος τους.
β) Επιλύει, σε τελευταίο βαθμό, κάθε διαφορά η οποία ανακύπτει από τη διενέργεια αυτών,
εξαιρουμένων των οριζομένων στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α` 210).
γ) Εισηγείται προς τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατάρτιση και
τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρομιών, κατόπιν διαβουλεύσεως με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
δ) Εισηγείται προς τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατάρτιση και
τροποποίηση του Κανονισμού Προδιαγραφών Ιπποδρόμων.»
 το άρθρο 12 του ν. 191/1975 (Α΄ 225) που έχει ως εξής :
1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), κανονιστικές ή ατομικές, τελούν
υπό την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να τις
ακυρώνει, τροποποιεί, να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση τους ή να αναστέλλει, περιορίζει ή
επαυξάνει τις ποινές που επιβάλλονται στα υπαίτια πρόσωπα σύμφωνα με τον κώδικα ιπποδρομιών.
2. Η έγκριση αυτή παρέχεται, εντός τριάντα (30) ημερών, αφότου η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(ΓΓΑ) παρέλαβε την απόφαση με τα σχετικά στοιχεία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η
έγκριση θεωρείται ότι δόθηκε.
3. Στη ΓΓΑ λειτουργεί μόνιμη τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Ιπποδρομιακών Αμφισβητήσεων,
συγκροτούμενη κατ` έτος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Στην Επιτροπή αυτή
συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος της ΦΕΕ, ένας εκπρόσωπος του ΟΔΙΕ ΑΕ και ο Γενικός Γραμματέας
Αθλητισμού, ως πρόεδρος αυτής, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από ανώτερο
υπάλληλο της ΓΓΑ. Αν δεν υποδειχθεί κάποιος από τους ανωτέρω εκπροσώπους, στη θέση αυτού
ορίζεται ανώτερος υπάλληλος της ΓΓΑ. Η Επιτροπή έχει ως έργο τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων
της παραγράφου 4 ή την παροχή γνώμης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
5. Επιπλέον, ο Υπουργός Πολιτισμού, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες κατάρτισης ή τροποποίησης
του Κώδικα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών που ορίζεται στο άρθρο 3 του α.ν. 399/1968 (ΦΕΚ 102 Α`),
όπως ισχύει σήμερα, δύναται με απόφαση του να τροποποιεί τον Κώδικα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
 το β.δ. 13.01.1938 (Α΄ 15) που έχει ως εξής :
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
την επωνυµία «Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.)» που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
2. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports
Committee (P.S.C.)».
Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της Ε.Ε.Α. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Α.,
η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται η περιφερειακή ενότητα, ο δήµος και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α..
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
1, η Ε.Ε.Α. εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που της παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες
Η Ε.Ε.Α. είναι αρµόδια να:
(α) αδειοδοτεί τη σύσταση των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) σύµφωνα µε το άρθρο 60 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
(β) χορηγεί και ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12,
(γ) διενεργεί τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες
(Α.Α.Ε.) και τα Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνδέεται µαζί τους,
µε οποιονδήποτε τρόπο, για την τήρηση της αθλητικής
και εν γένει κείµενης νοµοθεσίας,
(δ) ελέγχει την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α., ιδίως έναντι του Δηµοσίου, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των αθλητών και
των προπονητών τους, καθώς και του ιδρυτικού τους αθλητικού σωµατείου,
(ε) αδειοδοτεί την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 16 και τα άρθρα 69 και 69Α του
ν. 2725/1999,
(στ) επιτρέπει ή απαγορεύει να συµπεριληφθούν οι αγώνες οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. στα έντυπα παιχνιδιών
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας
που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σύµφωνα µε το άρθρο 17,

(ζ) ελέγχει τις συµβάσεις που συνάπτουν οι Α.Α.Ε. και
τα Τ.Α.Α., τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών, καθώς και τις
πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας που πραγµατοποιούν, σύµφωνα µε το άρθρο 18,
(η) χορηγεί άδεια στις Α.Α.Ε. για να χρηµατοδοτήσουν
την ανέγερση, επισκευή ή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 67Α του
ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται µε το άρθρο 43 του
παρόντος,
(θ) επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 22 και τα πρόστιµα της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄49),
(ι) αναφέρει στις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές
αρχές παραβάσεις που έχει διαπιστώσει,
(ια) γνωµοδοτεί για θέµατα της αρµοδιότητάς της, ύστερα από ερώτηµα: αα) του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ββ) εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας που
καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή και γγ) επαγγελµατικού συνδέσµου,
(ιβ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί µε νόµο
στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/
1999.
Άρθρο 4
Σύνθεση - διορισµός – θητεία Διοικητικού Συµβουλίου
1. Η Ε.Ε.Α. διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, µε ισάριθµους αναπληρωτές, µε τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:
(α) έναν (1) µη εν ενεργεία ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο,
(β) έναν (1) εν ενεργεία ή οµότιµο καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) πανεπιστηµιακού τοµέα, στο γνωστικό αντικείµενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών οµάδων ή
του εµπορικού ή διοικητικού δικαίου, ως Αντιπρόεδρο,
(γ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε εξειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα εµπορικού ή διοικητικού δικαίου
(δ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε εξειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα αθλητικού δικαίου,
(ε) έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. πανεπιστηµιακού τοµέα,
οικονοµικής κατεύθυνσης, κάτοχο άδειας άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, µε επιστηµονική κατάρτιση ή εµπειρία στο χώρο του αθλητισµού.
Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος της Ε.Ε.Α.
που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση
του Προέδρου του Δ.Σ..
2. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και αναπληρωµατικά, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί το ίδιο πρόσωπο µέλος
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. περισσότερες από δύο (2) συνολικά
φορές, διαδοχικές ή µη. Για την εφαρµογή της παρούσας
δε λαµβάνεται υπόψη διορισµός στην Επιτροπή της παρ.
1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισµό νέου
Δ.Σ., όχι, όµως, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από τη λήξη της.
5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη του Δ.Σ.
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της Ε.Ε.Α. παύονται µόνο για σπουδαίο λόγο, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 5
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα µελών Δ.Σ.
1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί µέλος του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α.:
(α) όποιος εµπίπτει στα κωλύµατα των άρθρων 5 έως
7, των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26),
(β) όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεµφθεί, µε αµετάκλητο δικαστικό βούλευµα ή κλητήριο θέσπισµα, να
δικαστεί ως υπαίτιος για οποιοδήποτε κακούργηµα ή
πληµµέληµα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκηµα βίας µε αφορµή αθλητικές
εκδηλώσεις, χρήση απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων, παράβαση της νοµοθεσίας περί ντόπινγκ, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα,
παράνοµο στοιχηµατισµό, παράβαση του νόµου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόµου περί όπλων και πυροµαχικών, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, εγκληµατική οργάνωση, κατάρτιση ένοπλης οµάδας. Το κώλυµα της παρούσας περίπτωσης αίρεται µε την έκδοση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης µε την οποία παύει οριστικά
η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της
ποινικής δίωξης υπό όρους, µε νόµο, το κώλυµα αίρεται
υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,
(γ) όποιος έχει τιµωρηθεί για µη τήρηση φίλαθλου
πνεύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν. 2725/1999,
για όσο χρόνο διαρκεί η τιµωρία.
2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί µέλος του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α.:
(α) µέτοχος Α.Α.Ε. ή µέλος του ιδρυτικού της σωµατείου ή µέλος αθλητικού σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α. ή
µέλος του Δ.Σ. Α.Α.Ε. ή διαχειριστής Τ.Α.Α. ή των ιδρυτικών τους σωµατείων ή µέλος του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής
οµοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή
µέλος Δ.Σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωµατείων που διατηρούν
Τ.Α.Α. (επαγγελµατικοί σύνδεσµοι), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή και για πέντε (5) έτη µετά την απώλειά της µε οποιονδήποτε τρόπο,
(β) εν ενεργεία και µη διαιτητής, προπονητής, αθλητής
επαγγελµατικού αθλήµατος και αθλητικός διαµεσολαβητής (manager), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή
και για ένα (1) έτος µετά την απώλειά της, µε οποιονδήποτε τρόπο. Διαιτητές θεωρούνται και οι βοηθοί διαιτητή, οι επόπτες, οι κριτές και οι παρατηρητές, καθώς και
όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, ασκούν ή συµµετέχουν,
µε οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,
(γ) πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή στο ιδρυτικό τους ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή σε εθνική αθλητική οµοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή σε επαγγελµατικό σύνδεσµο, µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβασή του και για ένα (1) έτος µετά τη λήξη ή λύση της, µε
οποιονδήποτε τρόπο,
(δ) πρόσωπο το οποίο έχει καταρτίσει, ατοµικά ή µε
την ιδιότητα οµόρρυθµου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., Διευθύνοντος Συµβούλου, µέλους

Δ.Σ. ανώνυµης εταιρείας και εταίρου ή µετόχου εταιρείας οποιασδήποτε µορφής, µε ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), οποιαδήποτε σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου µε
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή µε το ιδρυτικό του ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή µε εθνική αθλητική οµοσπονδία που
καλλιεργεί επαγγελµατικό άθληµα ή µε επαγγελµατικό
σύνδεσµο, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση αυτή και
για ένα (1) έτος µετά τη λήξη ή λύση της, µε οποιονδήποτε τρόπο,
(ε) πρόσωπο που ασκεί ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο την παραγωγή ή και την εµπορία πάσης φύσης αθλητικών ειδών, όπως ιδίως ειδών ένδυσης, υπόδησης,
αθλητικών οργάνων και αξεσουάρ, συµπληρωµάτων διατροφής ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται µε επαγγελµατικό άθληµα, καθώς και πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του µέλους, εταίρου, µετόχου, διαχειριστή, µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, νόµιµου εκπρόσωπου
και διευθυντή ή εντεταλµένου σύµβουλου εµπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, µε το ίδιο ως άνω αντικείµενο για όσο χρόνο ασκεί ή συµµετέχει στην
επιχείρηση αυτή ή στη διοίκησή της και για ένα (1) έτος
µετά,
(στ) µέλος, εταίρος, µέτοχος, διαχειριστής, µέλος του
Δ.Σ., νόµιµος εκπρόσωπος και διευθυντής ή εντεταλµένος σύµβουλος εµπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχηµάτων για αγώνες επαγγελµατικού αθλήµατος, για όσο χρόνο διατηρεί µία από
τις παραπάνω ιδιότητες και για τρία (3) έτη µετά την απώλειά της, µε οποιονδήποτε τρόπο,
(ζ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς µέχρι τρίτου βαθµού
των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.
3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αµέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυµα ή ασυµβίβαστο
που συντρέχει στο πρόσωπό τους.
4. α. Για την ύπαρξη ή µη κωλύµατος ή ασυµβιβάστου,
αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόµενου
µέλους, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, µε πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου
του, αν το κώλυµα ή ασυµβίβαστο φέρεται να συντρέχει
στο πρόσωπο του Προέδρου, οίκοθεν ή ύστερα από αίτηµα ενός έστω µέλους του Δ.Σ. ή του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.
κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήψη της.
β. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα ή τα ασυµβίβαστα των παραγράφων 1 και 2 στο
πρόσωπο ήδη διορισθέντος µέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.,
τακτικού ή αναπληρωµατικού, το µέλος αυτό παύεται µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 6
Άσκηση καθηκόντων µελών Δ.Σ.
1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:
(α) απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας,
(β) δεν ζητούν ούτε λαµβάνουν δεσµευτικές οδηγίες
από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,
(γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγµα και την
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κείµενη νοµοθεσία, καθώς και να ενεργούν µε ευθύτητα,
ευσυνειδησία και απόλυτη αµεροληψία,
(δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για
τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδοµένα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε
γνώση τους και δεν υπόκειται σε δηµοσιότητα,
(ε) υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συµπεριφορά.
2. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν
ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι της Ε.Ε.Α.
ευθύνονται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια.
3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν, κάθε έτος,
δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 1
έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
Άρθρο 7
Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων Δ.Σ.
1. Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α. ασκούνται από το Δ.Σ.
αυτής συλλογικά.
2. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, κάθε φορά που αυτό κρίνεται
απαραίτητο είτε από τον Πρόεδρο είτε από την πλειοψηφία των µελών του Δ.Σ.. Στην τελευταία περίπτωση, ο
Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα µέλη του Δ.Σ. µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση
του αιτήµατος της πλειοψηφίας, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
3. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει έγκυρα µε την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τα µέλη του, στα
οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος
και αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και αν αυτός απουσιάζει, υπερισχύει η ψήφος του
Αντιπροέδρου.
4. Τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συµµετέχουν
στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολόγητη απουσία σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι
(6), µέσα στο ίδιο έτος, συνεδριάσεις συνιστά σπουδαίο
λόγο παύσης τους.
5. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. καθαρογράφονται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη συνεδρίαση, υπογράφονται από τα παρευρισκόµενα στη συνεδρίαση µέλη και ακριβές αντίγραφο αυτών,
επικυρωµένο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, κοινοποιείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την καθαρογραφή στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. αναρτώνται στον δικτυακό
τόπο της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 8
Αποδοχές µελών Δ.Σ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται η µηνιαία ή ανά
συνεδρίαση αποζηµίωση των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α..

Άρθρο 9
Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η οργανωτική δοµή,
διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Α. και οι
αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της,
συνιστώνται και κατανέµονται σε κλάδους και ειδικότητες οι θέσεις του προσωπικού και ρυθµίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Άρθρο 10
Επιστηµονικοί συνεργάτες και σύµβουλοι
1. Η Ε.Ε.Α. µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, σε συγκεκριµένο θέµα αρµοδιότητάς της, σε εξωτερικούς επιστηµονικούς συνεργάτες ή συµβούλους,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αν το προσωπικό της Ε.Ε.Α.
δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις
που απαιτούνται για την αντιµετώπιση του εν λόγω θέµατος.
2. Επί ποινή ακυρότητας, η ανάθεση της παραγράφου
1 συντελείται µε έγγραφη σύµβαση στην οποία αναγράφεται το ακριβές αντικείµενο της ανάθεσης, η συµφωνηθείσα αµοιβή, ο χρόνος και τρόπος καταβολής της και
κάθε άλλος όρος που έχει συµφωνηθεί.
Άρθρο 11
Πόροι – οικονοµική διαχείριση
1. Τακτικοί πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:
(α) τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, την αδειοδότηση της σύστασης Τ.Α.Α., την αδειοδότηση απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε, τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, την αδειοδότηση
Α.Α.Ε. για τη χρηµατοδότηση ανέγερσης ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων κατά το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό
προστίθεται µε το άρθρο 43 του παρόντος, καθώς και κατά την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητάς της, σύµφωνα
µε τον παρόντα,
(β) τα ποσά εγγυητικών επιστολών που καταπίπτουν υπέρ αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου
13,
(γ) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
(δ) οι εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.
2. Έκτακτοι πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:
(α) χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή
διεθνών οργανισµών,
(β) έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
(γ) κάθε άλλο έσοδο µε νόµιµη προέλευση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Ε.Ε.Α., καθορίζεται το ύψος των επιβαλλόµενων τελών της παραγράφου 1, η διαδικασία είσπραξής
τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Ε.Ε.Α., οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Κύριος διατάκτης, ο οποίος αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των
πιστώσεων που τίθενται στη διάθεση της Ε.Ε.Α., ορίζεται
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής.
5. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού υποστηρίζει την οικονοµική διαχείριση της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 12
Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.
1. Οι ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες (Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε.), καθώς και τα Τ.Α.Α. που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο εθνικό πρωτάθληµα πετοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών, υποχρεούνται, πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος ή
του κυπέλλου στο οποίο συµµετέχουν αν αυτό αρχίζει
νωρίτερα, να λάβουν και να προσκοµίσουν στην οικεία
διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., το οποίο
χορηγείται εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα, στον ν. 2725/1999 και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών.
2. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο
Τ.Α.Α. υποβάλλει στην Ε.Ε.Α., πενήντα (50) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου εθνικού πρωταθλήµατος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα, σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποίησαν ως έδρα την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο.
(β) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή απασχόλησαν την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο.
(γ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών προς το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου
ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) Δηµόκριτος.
(δ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών προς την οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία, τον
οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο.
(ε) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού οφειλών κάθε απαίτησης που έχει επιδικαστεί µε τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της
επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών του άρθρου
95 του ν. 2725/1999 ή άλλον εκτελεστό τίτλο.
Αν δεν υφίσταται οφειλή προς τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως ε΄, µπορεί να προσκοµίζεται µόνο υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή
του Τ.Α.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια αρχή, για τη µη ύπαρξη σχετικής
οφειλής.

(στ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
(ζ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο
2 του ν. 4326/2015.
(η) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της διαµόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, την
παραµονή και την αποχώρηση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4373/2016
(Α΄ 49).
(θ) Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επικείµενης αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισµένο και θεωρηµένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναµόρφωση του προϋπολογισµού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από µεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός, ισοσκελισµένος και θεωρηµένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατατίθεται στην Ε.Ε.Α. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο
προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α..
(ι) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
(ια) Απόδειξη πληρωµής του τέλους χορήγησης του πιστοποιητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, δεν
απαιτείται η προσκόµιση του παρόντος δικαιολογητικού.
Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου συντέµνεται σε σαράντα (40) ηµέρες, αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε.
ή Τ.Α.Α. λόγω ανόδου από ερασιτεχνική κατηγορία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να καθορίζεται η µορφή και το ειδικότερο
περιεχόµενο του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 και
της αίτησης για τη χορήγησή του.
4. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και το
αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος ή του κυπέλου, όποιου εκ των δύο
αρχίζει νωρίτερα, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την πληρότητά τους
και τη συµµόρφωση της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
στην κείµενη νοµοθεσία και, ανάλογα µε τα πορίσµατα
του ελέγχου της, χορηγεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Α. µπορεί να τάσσει προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των πέντε (5) ηµερών,
για τη συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της
παραγράφου 2 ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε
πλειοψηφία επί του απόλυτου αριθµού των µελών του
Δ.Σ. της Ε.Α.Α.. Στην περίπτωση αυτή, η τριακονθήµερη
προθεσµία της παραγράφου 4 αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστηµα µε την προθεσµία που έχει ταχθεί για τη
συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων.
6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αν διαπιστωθεί ότι µία έστω από τις προϋποθέσεις
χορήγησής του έπαυσε να ισχύει, µε απόφαση του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α., τάσσεται εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης
πέντε (5) έως είκοσι (20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η

65
ταχθείσα προθεσµία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό
της παραγράφου 1.
7. Η ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1
συντελείται, σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ακρόαση
της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου
Τ.Α.Α..
8. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείµενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 κοινοποιείται
στην οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο
επαγγελµατικό σύνδεσµο για τις νόµιµες συνέπειες.
Άρθρο 13
Εγγυητική επιστολή
1. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποχρεούνται να καταθέσουν στην Ε.Ε.Α., µαζί µε τον προϋπολογισµό της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
12, εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού τουλάχιστον ίσου µε το πέντε
τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισµού αυτού και λήξης της ισχύος της έξι (6) µήνες
µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
2. α. Για τις Π.Α.Ε. που συµµετέχουν σε πρωτάθληµα
Super League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
β. Για τις Π.Α.Ε. που συµµετέχουν σε πρωτάθληµα
Football League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της
παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ.
γ. Για τις Κ.Α.Ε., που συµµετέχουν στο εθνικό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Basket League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της
παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ.
δ. Για τα Τ.Α.Α. που συµµετέχουν στο εθνικό πρωτάθληµα πετοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών
Volley League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της
παρ. 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
3. Αν προκύψει ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο
Τ.Α.Α. υποχρεούται, µαζί µε την υποβολή του αναµορφωµένου προϋπολογισµού, να καταθέσει νέα συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί
νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού ίσου µε το 10% του ποσού
της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων και λήξης
της ισχύος της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
4. Αν δεν προσκοµιστεί η συµπληρωµατική εγγυητική
επιστολή της παρ. 3, µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.,
που κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο Τ.Α.Α., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
της παραγράφου 1, κατά ποσό ίσο µε το διπλάσιο του
ποσού της οφειλόµενης συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το
ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.
5. Αν διαταχθεί η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερό-

µενο Τ.Α.Α., αντίστοιχα, υποχρεούται να καταθέσει στην
Ε.Ε.Α., µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού ίσου µε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10 %) του συνόλου των εξόδων του αναµορφωθέντος προϋπολογισµού και λήξης της ισχύος
της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παραγράφου 2 ισχύουν και
για την νέα αυτή εγγυητική επιστολή. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήµερη προθεσµία του πρώτου εδαφίου,
µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
6. Εγγυητική επιστολή που κατατίθεται, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο, επιστρέφεται µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δε
συντρέχει λόγος κατάπτωσής της.
7. Η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διατάσσεται υπέρ της ίδιας της Ε.Ε.Α., εκτός αν αιτία της κατάπτωσης είναι η µη τήρηση των οικονοµικών
υποχρεώσεων της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάµενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της
έδρας της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος, τρίτων εξοπλισµένων µε τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή
µε άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και εξόδων.
8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4, σε
κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή µερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου, η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο
Τ.Α.Α. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
αυτή, µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Ε.Α.Α., µπορεί: (α) να αναπροσαρµόζεται το
ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, της
συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 5 και (β) να αναπροσαρµόζονται ή να καταργούνται
τα κατώτατα όρια εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 2.
Άρθρο 14
Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος
1. Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τακτικό διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α., µε τη µέθοδο της
δειγµατοληψίας τον Ιούνιο κάθε έτους και έκτακτο οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτηµα:
(α) του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, (β) του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, (γ) του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
(δ) του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του ιδρυτικού σωµατείου της εν-
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διαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α., (ε)
του 1/20 των µετόχων της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή και
(στ) του Δ.Σ. του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου ή
του δικαιοδοτικού του οργάνου.
2. Ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος, τακτικός ή
έκτακτος, πρέπει να ολοκληρώνεται µέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, µέσα σε
σαράντα πέντε (45) ηµέρες.
3. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση κάθε τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, το Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α. συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις ελεγκτικές πράξεις και τις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει, τα πορίσµατα στα οποία έχει καταλήξει, τις ενδεικνυόµενες ενέργειες για την αποκατάσταση
της νοµιµότητας και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις.
4. Η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 κοινοποιείται:
(α) στην ελεγχόµενη Α.Α.Ε. ή στο ελεγχόµενο Τ.Α.Α.,
ανάλογα µε την περίπτωση,
(β) στο Δ.Σ. της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας και του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου για τις
νόµιµες συνέπειες,
(γ) στο ιδρυτικό της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. αθλητικό σωµατείο,
(δ) στους Υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Πολιτισµού και Αθλητισµού και
(ε) στις αρµόδιες διοικητικές ή και δικαστικές αρχές,
αν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων που επισύρουν
διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 15
Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων
1. Κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχου, η ελεγχόµενη Α.Α.Ε. ή το ελεγχόµενο Τ.Α.Α., ο επαγγελµατικός σύνδεσµος στον οποίο ανήκουν, το ιδρυτικό τους αθλητικό σωµατείο, η οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία,
οι αθλητές και οι προπονητές τους, το εν γένει υπαλληλικό προσωπικό τους και οι πάσης φύσεως συνεργάτες
και σύµβουλοί τους, καθώς και κάθε συνδεόµενο µε αυτά
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να συνεργάζεται
και να παραδίδει αµελλητί στην Ε.Ε.Α. κάθε έγγραφο, αποδεικτικό µέσο ή πληροφορία που του ζητείται, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 212 ΚΠοινΔ.
2. Η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των καθηκόντων της,
µπορεί να ζητά τη συνδροµή οποιασδήποτε διοικητικής,
δικαστικής ή άλλης ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής.
3. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένα από αυτό πρόσωπα, υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες ή σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
σύστηµα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 και στο ηλεκτρονικό σύστηµα
«Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών
Πληρωµών» του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) στο βαθµό που
αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
4. Έναντι της Ε.Ε.Α. δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο.
Άρθρο 16
Άδεια απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε.
1. Η εν ζωή µεταβίβαση µετοχών, καθώς και κάθε άλλη
δικαιοπραξία, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση

µετοχών Α.Α.Ε. που εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο
του πέντε τοις εκατό (5 %) του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά την ίδρυση ή ύστερα από αύξηση του µετοχικού
της κεφαλαίου, χωρίς την προηγούµενη σχετική άδεια
της Ε.Ε.Α., απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.
2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την
Ε.Ε.Α. ύστερα από σχετική αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999,
εφόσον: (α) πληρούνται οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις των άρθρων 3, 69 και 69Α του ν. 2725/1999 και
(β) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της προέλευσης των κεφαλαίων µε τα οποία πρόκειται να καλυφθεί η αξία των
αποκτώµενων µετοχών. Αν δεν συντρέχουν αµφότερες
οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογηµένα.
3. Αν αποκτηθούν µετοχές Α.Α.Ε. χωρίς την προηγούµενη άδεια της Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννοµη συνέπεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης
του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα µε την περίπτωση.
Άρθρο 17
Έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης
1. Εξήντα (60) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου
εθνικού πρωταθλήµατος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο
αρχίζει νωρίτερα, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται
να προσκοµίσουν στην Ε.Ε.Α., υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια αρχή, συνοδευόµενη από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα, µε την οποία να δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα µέλη του ιδρυτικού
τους αθλητικού σωµατείου και τα µέλη του Δ.Σ. και των
άλλων διοικητικών ή εποπτικών οργάνων τους, οι διαχειριστές, οι µέτοχοι, οι διευθύνοντες και εντεταλµένοι
σύµβουλοι, τα µέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη
τους, οι αθλητές, οι τεχνικοί διευθυντές, οι προπονητές
και βοηθοί προπονητή, τα µέλη του προπονητικού και
του ιατρικού επιτελείου και το υποστηρικτικό προσωπικό
τους δεν εµπίπτουν στα ασυµβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτή προστίθεται µε το
άρθρο 33 του παρόντος.
2. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η προθεσµία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης
της παραγράφου 1 και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Α., µπορεί να καθορίζονται τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτείται να συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1, ο τύπος, το ακριβές περιεχόµενο και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα πέντε
(45) ηµερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
της παραγράφου 1 και των αποδεικτικών εγγράφων που
τη συνοδεύουν, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την ύπαρξη ή µη ασυµβίβαστου της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και
εκδίδει απόφαση µε την οποία επιτρέπει ή απαγορεύει
να συµπεριληφθούν οι αγώνες της ενδιαφερόµενης οµάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµέ-
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νης απόδοσης. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. κοινοποιείται αµελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του
ν. 4002/ 2011, για να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες
συνέπειες.
5. Η Ε.Α.Α. µπορεί να ζητά από τα ενδιαφερόµενα
Τ.Α.Α. και τις ενδιαφερόµενες Α.Α.Ε., από την ΟΠΑΠ
Α.Ε. και τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, καθώς
και από κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, διευκρινήσεις, πληροφορίες ή πρόσθετα έγγραφα, τάσσοντας εύλογη προθεσµία για την παροχή αυτών, η οποία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα (10)ηµέρες. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής, αναστέλλεται η αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 4.
6. Η Ε.Ε.Α., µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, που
λαµβάνεται ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόµενων
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και κοινοποιείται αµελλητί στην ΟΠΑΠ
Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, µπορεί να
ανακαλεί προηγούµενη απόφασή της και να απαγορεύει
τη συµµετοχή οµάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης: (α) αν διαπιστωθεί εκ
των υστέρων ή ανακύψει ασυµβίβαστο της παρ. 8 του
άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και (β) στην περίπτωση της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4326/2015.
7. Οι αποφάσεις των παραγράφων 4 και 6 είναι δεσµευτικές για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50
του ν. 4002/2011, οι οποίες υποχρεούνται να καταρτίζουν τα έντυπα των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε αυτές.
8. Αρµόδια για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης
της παραγράφου 7 είναι η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που συστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4002/2011, και µετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική
Αρχή µε την παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012
(Α΄14).
Άρθρο 18
Έλεγχος συµβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων
1. Με επιµέλεια και ευθύνη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του προσώπου που ασκεί τη διαχείριση του
ενδιαφερόµενου Τ.Α.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά
στην Ε.Ε.Α. προς έλεγχο και αντιπαραβολή µε τις εγγραφές του προϋπολογισµού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12:
(α) µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σύναψή τους οι εξής συµβάσεις:
αα) λήψης ή χορήγησης δανείου,
ββ) µε τις οποίες ανατίθενται δικαιώµατα διοίκησης και
εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συµβάσεις πρόσληψης συµβούλων ή παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους,
γγ) µε το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο,
µεταξύ δε αυτών κάθε σύµβαση που αφορά στη χρηµατοδότηση του σωµατείου για την ανέγερση, ανακατα-

σκευή, επισκευή ή συντήρηση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε σύµβαση µίσθωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωµατείου,
δδ) αγοραπωλησίας, µίσθωσης ή παραχώρησης της
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες τους
ανήκουν κατά κυριότητα ή τις οποίες έχουν δικαίωµα,
βάσει νόµου ή σύµβασης, να χρησιµοποιούν,
εε) άµεσης ή έµµεσης χορηγίας, διαφήµισης ή παρεµφερούς αντικειµένου,
στστ) για την ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή
των αγώνων,
ζζ) µε αθλητές και προπονητές,
ηη) για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και
συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτικού τους αθλητικού σωµατείου ή και αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή στο Ελληνικό Δηµόσιο και τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµβασης, να τις χρησιµοποιούν για τις προπονητικές ή και τις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
(β) µέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα:
αα) αναλυτική κατάσταση των εισιτηρίων διαρκείας
που πωλήθηκαν τον αµέσως προηγούµενο µήνα, µε τα
πλήρη στοιχεία των αγοραστών,
ββ) αναλυτική κατάσταση των πάσης φύσεως εσόδων
και εξόδων του αµέσως προηγούµενου µήνα, ανά κατηγορία. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές και τους προπονητές αναλύονται και ονοµαστικά.
2. Η Ε.Ε.Α. διερευνά και τη νοµιµότητα της προέλευσης των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται σε εκτέλεση των συµβάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1.
Άρθρο 19
Ηλεκτρονική πλατφόρµα Ε.Ε.Α.
1. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, η Ε.Ε.Α. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία
ηλεκτρονική πλατφόρµα στην οποία έχουν πρόσβαση,
µε µοναδικό όνοµα χρήστη και κωδικό αριθµό, οι Α.Α.Ε.
και τα Τ.Α.Α. και µέσω της οποίας µπορούν να καταχωρίζουν, σε ψηφιακή µορφή, τις συµβάσεις και τις αναλυτικές καταστάσεις του άρθρου 18.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Πολιτισµού
και Αθλητισµού καθορίζονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παραγράφου 1, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και
την επεξεργασία των δεδοµένων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καθώς και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για θέµατα αρµοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παραγράφου 1 µε
ηλεκτρονικές πλατφόρµες ή µητρώα άλλων νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δηµόσιων
ή ανεξάρτητων αρχών, όπως της Α.Α.Δ.Ε..
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Άρθρο 20
Δηµόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων
επαγγελµατικού αθλητισµού
Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., οι εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης
και οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι αυτών ευθύνονται για
τις δηµόσιες, µε λόγο ή µε έργο, δηλώσεις των νόµιµων
εκπροσώπων τους, των µελών του Δ.Σ., των διευθύνοντων συµβούλων, των γενικών διευθυντών και των διαχειριστών τους, των µετόχων και των µελών τους, καθώς και των λεσχών φιλάθλων τους που: (α) παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύµα, (β) έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφηµιστικό ή εξυβριστικό περιεχόµενο ή (γ) παρακινούν ή υποθάλπουν ή ενθαρρύνουν ή επιδοκιµάζουν
την άσκηση βίας ή την κοινωνική αναταραχή ή είναι πιθανό, σύµφωνα µε τη συνήθη πορεία των πραγµάτων ή τις
ειδικότερες περιστάσεις, να οδηγήσουν σε φαινόµενα
βίας ή κοινωνική αναταραχή.
Άρθρο 21
Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Αν η Ε.Ε.Α. διαπιστώσει παραβίαση της κείµενης νοµοθεσίας που παρουσιάζει ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού
παραπτώµατος, σύµφωνα µε τον πειθαρχικό κανονισµό
της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας ή του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου, ενηµερώνει εγγράφως
και αµελλητί το αρµόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης όργανο της οµοσπονδίας ή του επαγγελµατικού
συνδέσµου, το οποίο υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε βάρος των υπαίτιων νοµικών ή και φυσικών
προσώπων, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ενηµέρωσή του.
Άρθρο 22
Επιβολή κυρώσεων
1. Σε κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε αγώνες
πρωταθλήµατος ή κυπέλου χωρίς να έχει λάβει το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή ύστερα από
ανάκλησή του, η Ε.Α.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση
της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόµενου
Τ.Α.Α., αυτοτελές πρόστιµο για κάθε αγώνα, ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ.
2. Σε κάθε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., αθλητική οµοσπονδία, επαγγελµατικό σύνδεσµο και αθλητικό σωµατείο που, µε πρόθεση, αρνείται ή καθυστερεί να παράσχει στην Ε.Ε.Α.
στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του ή αποκρύπτει
τέτοια στοιχεία ή παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση
του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου, πρόστιµο από
πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ. Αν υπαίτιος των πράξεων ή παραλείψεων του πρώτου εδαφίου είναι η ίδια η ελεγχόµενη Α.Α.Ε.
ή το Τ.Α.Α., ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννοµη συνέπεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα µε
την περίπτωση.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν στις δηµόσιες
δηλώσεις του άρθρου 20, καθώς και στις Α.Α.Ε., στα
Τ.Α.Α., στις αθλητικές οµοσπονδίες και στους επαγγελ-

µατικούς συνδέσµους που ευθύνονται αντικειµενικά για
τις δηλώσεις των προσώπων αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 20, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόµενων, πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων
(50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
4. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία ή επαγγελµατικό σύνδεσµο, το δικαιοδοτικό όργανο του οποίου αρνείται ή καθυστερεί να προβεί στην άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, κατά παράβαση του άρθρου 21, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει,
ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόµενης αθλητικής οµοσπονδίας, πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000)
έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
5. Αν η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος, του ν. 2725/1999 και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η οποία έχει τελεστεί από Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., επαγγελµατικούς συνδέσµους, αθλητικά σωµατεία και οµοσπονδίες, και για
την παράβαση αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις από άλλες διατάξεις του παρόντος, µπορεί, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή και τις γενικότερες περιστάσεις, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφεροµένου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη έννοµη
συνέπεια της παράβασης που διαπιστώθηκε, να:
(α) απευθύνει συστάσεις ή υποδείξεις,
(β) επιβάλλει στο υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ,
(γ) διατάσσει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 13,
(δ) απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12, ή να το ανακαλεί, ανάλογα µε την
περίπτωση,
(ε) διατάσσει κάθε άλλο µέτρο που κρίνει πρόσφορο
και αναγκαίο για την αποκατάσταση της νοµιµότητας ή
την αποφυγή της ίδιας ή άλλης παράβασης στο µέλλον.
6. Ανεξάρτητα από την επιβολή ή µη κάποιας από τις
κυρώσεις του παρόντος, η Ε.Ε.Α. µπορεί, µε την έκθεση
ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου 14, να τάσσει
προθεσµία για την άρση των παραβάσεων που έχει διαπιστώσει. Άπρακτη παρέλευση της ταχθείσας από την
Ε.Ε.Α. προθεσµίας συµµόρφωσης συνιστά νέα, αυτοτελή παράβαση, η οποία επισύρει νέα κύρωση κατά την παράγραφο 5.
7. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. για επιβολή προστίµου συνιστά εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται οι τίτλοι είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο
55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), που αποστέλλονται στις
Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Τα όρια των προστίµων του παρόντος νόµου µπορεί
να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 23
Έκθεση πεπραγµένων
1. Έως τα τέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους, η Ε.Ε.Α. συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού έκθεση για τα πεπραγµένα της κατά το αµέσως προηγούµενο αγωνιστικό έτος, στην οποία παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα αποτελέσµατά
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της και επισηµαίνονται ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µεταβολές.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α..
Άρθρο 24
Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α.
1. Όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν
ζητηθεί από την Ε.Ε.Α., ή χορηγεί στην Ε.Ε.Α. στοιχεία
εν γνώσει του ψευδή ή ανακριβή, τιµωρείται µε ποινή
φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικηµάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι
πρόεδροι και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι και συµπράττοντες σύµβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλµένο πρόσωπο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωµατείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15)
µέλη, µε θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα µέλη του
Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, µε µυστική
ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του σωµατείου που έχουν δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων
των µελών του Δ.Σ. καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός
από τα δύο φύλα.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες
1. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωµατείου έχουν δικαίωµα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευµένης της δι’ αντιπροσώπου
συµµετοχής τους, όλα τα µέλη του σωµατείου, εφόσον
έχει συµπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ηµεροµηνία εγγραφής τους. Το καταστατικό του σωµατείου µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης
του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα µέλη

που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το σωµατείο στερούνται του δικαιώµατος
ψήφου.
2. Το Δ.Σ. του σωµατείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ.,
καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των µελών που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε µέλος
του σωµατείου έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευσή του. Εκπρόθεσµες αντιρρήσεις δεν λαµβάνονται
υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα το αργότερο µέχρι
την παραµονή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και,
σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα
ανάλογα. Ο τροποποιηµένος πίνακας των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δηµοσιεύεται το αργότερο την παραµονή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της.
3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωµατείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του
σωµατείου σε υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες διεξάγονται από τριµελή εφορευτική επιτροπή,
της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα
από αίτηση του σωµατείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωµατείο. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώµα της Γ.Σ..
4. Δικαίωµα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού
σωµατείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείµενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και οµοσπονδίες, έχουν
µόνο τα µέλη του σωµατείου που ασκούν δικαίωµα ψήφου κατά την παράγραφο 1. Το καταστατικό των οικείων
οργανώσεων µπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωµατείου, καθώς και
για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωµατείου σε υπερκείµενες αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες διεξάγονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά
τη σειρά των σταυρών προτίµησης που συγκέντρωσαν οι
υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο
αριθµός των σταυρών προτίµησης δε µπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής.
Αν προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα
είναι ίσο µε µισό της µονάδας και πάνω, άλλως στην αµέσως κατώτερη. Ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε
φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το ένα τρίτο
(1/3) του συνολικού αριθµού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.
6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δικαιούνται, εφόσον το επιθυµούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α) συγκεντρώνουν αριθµό υποψηφίων ίσο τουλάχιστο µε το ένα
τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος µε το
ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση ξεχωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα
της απλής αναλογικής και οι θέσεις εκλογής κατανέµονται µεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα µε την εκλογική
τους δύναµη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο
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αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσµατος ο
πλησιέστερος προς το κλάσµα ακέραιος αριθµός, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Αν το κλάσµα ισούται µε το µισό
της µονάδας, ως εκλογικό µέτρο θεωρείται ο µεγαλύτερος ακέραιος αριθµός. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει
τόσες θέσεις στα όργανα του σωµατείου ή και εκλέγει
τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρά το εκλογικό
µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Αν ο συνδυασµός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους
από τις θέσεις στα όργανα του σωµατείου που δικαιούται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους που δικαιούται να εκλέξει, καταλαµβάνει τόσες µόνο θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που µένουν αδιάθετες ή
ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από
την πρώτη ως άνω κατανοµή, κατανέµονται στους συνδυασµούς που κατέλαβαν µία (1) τουλάχιστον θέση στα
όργανα του σωµατείου ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανοµή και έχουν τα µεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναµίας, γίνεται κλήρωση.
7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, µε απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων µελών κατά την
πρώτη συνεδρίασή τους µε σκοπό τη συγκρότησή τους
σε σώµα.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το
καταστατικό κάθε αθλητικού σωµατείου ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα του σωµατείου, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων του, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση του σωµατείου.»
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2725/1999
Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των µελών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής ένωσης καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.»
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες
1. Στη Γ.Σ. της αθλητικής ένωσης συµµετέχουν, µε δικαίωµα µίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωµατεία – µέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και στο προ της Γ.Σ. ηµερολογιακό έτος συµµετείχαν
σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις του οικείου κλάδου άθλησης: (α) αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα µε δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές ή (β) αν πρόκειται για οµαδικό άθληµα µε τόσους τουλάχιστον αθλητές όσους απαιτεί ο Κανονισµός του οικείου αθλήµατος για τη συµπλήρωση της οµάδας και σε κάθε περίπτωση µε τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές. Η απαιτούµενη αγωνιστική
δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσηµα φύλλα αγώνων. Για τους σκοπούς
της παρούσας, επίσηµη θεωρείται κάθε αθλητική διοργά-

νωση που διεξάγεται από την οικεία αθλητική ένωση ή
την υπερκείµενη εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή αθλητική οµοσπονδία ή από τρίτο φορέα, µε την έγκριση αυτών. Το
καταστατικό της ένωσης µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του µέλους της
ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ..
2. Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης
µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε
τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. του σωµατείου. Ο αντιπρόσωπος κάθε σωµατείου παρίσταται και ψηφίζει αυτοπροσώπως, απαγορευµένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.
3. Το Δ.Σ. της ένωσης, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωµατείων - µελών της που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε αθλητικό σωµατείο - µέλος της ένωσης έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις
κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
4. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ένωσης, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων αυτής
στην υπερκείµενη αθλητική οµοσπονδία διεξάγονται,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του
άρθρου 5, από τριµελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας
προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση της
ένωσης, δικηγόρος διορισµένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών,. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώµα της Γ.Σ..
5. Δικαίωµα να εκλεγούν στα όργανα της ένωσης ή αντιπρόσωποι αυτής στην υπερκείµενη οµοσπονδία έχουν
µόνο τα µέλη των αθλητικών σωµατείων – µελών της ένωσης της παραγράφου 1, τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5. Η εκλογιµότητα αποδεικνύεται αποκλειστικά και
µόνο µε σχετική βεβαίωση του Δ.Σ. του οικείου αθλητικού σωµατείου, η οποία κατατίθεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής υποψηφιότητας, στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το
καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη
διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και
την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/
1999 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του
τελευταίου τετράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών. Ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µελών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής
οµοσπονδίας καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από
τα δύο φύλα.»
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2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στον εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. Εθνικής Αθλητικής
Οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται αγώνες επαγγελµατικής κατηγορίας, µπορεί να
καταβάλλεται, πλέον των εξόδων της παραγράφου 4 του
άρθρου 4, και εύλογη αµοιβή, αν αυτή µπορεί να καλυφθεί από τα ίδια έσοδα της Οµοσπονδίας. Το ακριβές ύψος της αµοιβής καθορίζεται µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης.»
3. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999, µετά την παράγραφο 6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές, ή τέσσερις (4)
συνολικά φορές, πλήρους ή µερικής θητείας.».
4. Για την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 22 του
ν. 2725/1999, που προστίθεται µε την παράγραφο 3, δε
λαµβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Γενική συνέλευση - αρχαιρεσίες
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στη Γ.Σ. της
Αθλητικής Οµοσπονδίας συµµετέχουν, µε δικαίωµα µίας
ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωµατεία – µέλη της, τα οποία (α) έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και (β)
στο προ της Γ.Σ. ηµερολογιακό έτος συµµετείχαν σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις µε δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα ή µε είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές αν πρόκειται για οµαδικό
άθληµα. Η απαιτούµενη αγωνιστική δραστηριότητα του
πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται σύµφωνα την παράγραφο 1 του άρθρου 14. Το καταστατικό της οµοσπονδίας
µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση
της ιδιότητας του µέλους της Οµοσπονδίας για ελάχιστο
χρονικό διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής
της Γ.Σ..
2. Κάθε αθλητικό σωµατείο - µέλος της οµοσπονδίας
εκπροσωπείται στη Γ.Σ. µε έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τη
Γ.Σ. του σωµατείο.
3. Το καταστατικό των αθλητικών οµοσπονδιών στις οποίες συµµετέχουν αθλητικές ενώσεις που έχουν λάβει
ειδική αθλητική αναγνώριση µπορεί να ορίζει ότι στη Γ.Σ.
συµµετέχουν, µε δικαίωµα µίας (1) ψήφου έκαστος, αντιπρόσωποι των αθλητικών αυτών ενώσεων, οι οποίοι εκλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 και όχι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωµατείων – µελών των ενώσεων. Ο
αριθµός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης είναι ανάλογος µε τον αριθµό των αθλητικών σωµατείων –
µελών της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1. Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε έναν
(1) αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) σωµατεία – µέλη της
ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1. Αν, κατά τον προαναφερόµενο υπολογισµό, αποµένουν περισσότερα από πέντε (5) σωµατεία, εκλέγεται

άλλος ένας (1) αντιπρόσωπος.
4. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωµατείων και ενώσεων – µελών της οµοσπονδίας παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως στη Γ.Σ., απαγορευµένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.
5. Το Δ.Σ. της οµοσπονδίας, κατά τη σύγκληση της
Γ.Σ., καταρτίζει και δηµοσιεύει πίνακα των αθλητικών
σωµατείων ή και ενώσεων - µελών της που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.. Κάθε αθλητικό σωµατείο ή και ένωση - µέλος της οµοσπονδίας έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
6. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής οµοσπονδίας διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριµελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισµένος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δικηγορικό Σύλλογο στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα µέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώµα της Γ.Σ..
7. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το
καταστατικό κάθε αθλητικής οµοσπονδίας ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα όργανα της οµοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και
λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της
οµοσπονδίας.
9. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της
Γ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.), συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόµη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 52 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 52
Οικονοµική εποπτεία
1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Ε.Δ.Δ) διατάσσει, κάθε έτος, τη διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση,
µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος, συνολικού ύψους άνω
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ως αθλητικοί φορείς νοούνται οι αθλητικές οµοσπονδίες και ενώσεις, τα
αθλητικά σωµατεία, τα εποπτευόµενα από το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, οι επιτροπές διεκδίκησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων του άρθρου 53, και κάθε άλλη αρχή ή οργανισµός ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγείται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
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2. Ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο Γ.Ε.Δ.Δ. διατάσσει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε κρατική
επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη, ανεξαρτήτως του ύψους της επιχορήγησης. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να αφορά έως και τα πέντε (5) τελευταία οικονοµικά έτη, εφόσον δεν είχε διενεργηθεί τακτικός έλεγχος κατά τα έτη αυτά, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παραγράφων
1 και 2 διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και του π.δ. 77/2005 (Α΄ 118).
4. Έναντι του Γ.Ε.Δ.Δ. δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο. Ως προς το φορολογικό απόρρητο εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (Α΄
138), καθώς και του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
και της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1154/2018 κοινή απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄3253). Η άρση του απορρήτου καταλαµβάνει, εκτός από τον ελεγχόµενο κάθε φορά αθλητικό φορέα, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
της εκτελεστικής επιτροπής του, τους ορκωτούς ελεγκτές και κάθε άλλο ειδικό συνεργάτη ή σύµβουλό του,
τους αθλητές και τους προπονητές του, το εν γένει προσωπικό του και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του
οποίου ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος ή σκόπιµος.
5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου,
συντάσσεται τεκµηριωµένη έκθεση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 77/2005. Η
έκθεση (α) κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού και (β) αν διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις, διαβιβάζεται στον αρµόδιο εισαγγελέα, µαζί µε κάθε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά νόµο ενέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωµα να ασκεί πειθαρχικό
έλεγχο επί του προσωπικού, τακτικού και µη, των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών.
6. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ., λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητά τους, το βαθµό της υπαιτιότητας των εµπλεκοµένων και την εν γένει συµβολή του ελεγχόµενου φορέα στην ανάπτυξη του αθλήµατος που
καλλιεργεί, εισηγείται, µε την έκθεση της παραγράφου
5, την αναστολή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κάθε επιχορήγησης προς το συγκεκριµένο φορέα και, σε
περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησής του.
7. α. Κατά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, το διοικητικό
συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και κάθε άλλο όργανο ή υπηρεσία του ελεγχόµενου φορέα, οι αθλητές και
οι προπονητές του, το προσωπικό και οι εν γένει συνεργάτες και σύµβουλοί του, καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο οφείλει να συνεργάζεται µε τον
Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει αµελλητί κάθε έγγραφο, αποδεικτικό µέσο ή πληροφορία που του ζητείται.
β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση
του Γ.Ε.Δ.Δ., µπορεί να αναστέλλεται η καταβολή κάθε
επιχορήγησης προς τον ελεγχόµενο φορέα µέχρι τη χορήγηση στην Ε.Ε.Α. των εγγράφων, αποδεικτικών µεσών
ή πληροφοριών που έχει ζητήσει.»

Άρθρο 32
Προσθήκη του άρθρου 52Α στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 52, προστίθεται άρθρο 52Α ως εξής:
«Άρθρο 52Α
Παρακώλυση του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.
1. Όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν
ζητηθεί από τον Γ.Ε.Δ.Δ., ή χορηγεί στοιχεία εν γνώσει
του ψευδή ή ανακριβή τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικηµάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι
πρόεδροι και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι και συµπράττοντες σύµβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλµένο πρόσωπο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999
Άρθρο 33
Προσθήκη της παρ. 8 στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), µετά την παράγραφο 7, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«Δεν επιτρέπεται να είναι µέλος, µέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α., µέτοχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του
Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής
ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέτοχος,
διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, µέλος του Δ.Σ. ή
διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες
για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελµατικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα
διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σηµειωτής, χρονοµέτρης, κοµισάριος ή µέλος του Δ.Σ. ή
άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσµου ή οµοσπονδίας διαιτητών αθλήµατος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός
προπονητή, µέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για
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τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει µία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:
(α) είναι βασικός µέτοχος ή εταίρος: αα) της ΟΠΑΠ
Α.Ε. ή εταιρείας που παρέχει παιχνίδια στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄180), ή ββ) εταιρείας συνδεδεµένης µε τις εταιρείες της περίπτωσης αα΄, κατά την
έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), ή γγ)
άλλης εταιρείας στην οποία οι εταιρείες της περίπτωσης
αα΄ έχουν αναθέσει, µε σύµβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης ή την
επιλογή των γεγονότων στοιχηµατισµού ή τον προσδιορισµό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση
του οικονοµικού κινδύνου του στοιχηµατισµού.
Για τους σκοπούς του παρόντος, βασικός µέτοχος ή εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
κύριος ή συγκύριος µετοχών ή εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε
τοις εκατό (15 %) του συνολικού µετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου, ή κατέχει δικαιώµατα ψήφου σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας.
(β) είναι µέτοχος ή εταίρος σε άλλα νοµικά πρόσωπα
που είναι βασικοί µέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περίπτωσης α΄ ή µέτοχοι ή εταίροι των νοµικών αυτών προσώπων ή των µετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα µέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο κατέχει τόσες µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου, τα οποία, συνυπολογιζόµενα και αναγόµενα σε µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου στην εταιρεία της περίπτωσης α΄ υπερβαίνουν σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %)
(γ) είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, διαχειριστής, µέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης α΄
(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής µέχρι δεύτερου βαθµού
προσώπου που έχει µία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις
εκατό (15 %) των περιπτώσεων α΄ και β΄ λαµβάνεται υπόψη και ο αριθµός των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή
των δικαιωµάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται από
κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, ιδίως από συζύγους,
συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού, συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του
ν. 4308/2014 και από κάθε άλλο οικονοµικά εξαρτηµένο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 9
του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«Στην Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. µετέχουν έντεκα (11) µέλη ως ακολούθως:
α) Επτά (7) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της,
και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως
αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.)
δ) Ένας (1) µη εν ενεργεία Παραολυµπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε το
καταστατικό του.
ε) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από το χώρο του αθλητισµού που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού».
2. Η παρ. 1 ισχύει για τη σύνθεση της Ολοµέλειας που
θα αναδειχθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5
του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) πριν τη λήξη της
θητείας της παρούσας, το Φεβρουάριο του έτους 2021.
Η παρούσα Ολοµέλεια λειτουργεί ως έχει µέχρι την ανάδειξη της νέας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999
1. Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήµατα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου
και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου,
ατοµικών ή οµαδικών αθληµάτων, επιτρέπεται να συµµετέχουν: α) οµογενείς, β) πολίτες κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), γ) πολίτες τρίτης χώρας και
ανιθαγενείς που διαµένουν νόµιµα στη χώρα µε άδεια
διαµονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης
αίτησης για την έκδοση άδειας διαµονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαµένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι
διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία.»
2. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 33 του
ν. 2725/1999 το αρκτικόλεξο «ΕΥΑΕΤ» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Α.Ε.».
Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 διαγράφονται οι λέξεις «ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και»
2. Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, µετά την παράγραφο 23, προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
«Στα µέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας µε ειδική αθλητική αναγνώριση, τα οποία εργάζονται στο δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθµίδας, χορηγείται άδεια
µε αποδοχές, προκειµένου να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας και των οργάνων βαλκανικών, µεσογειακών, ευρωπαϊκών ή διεθνών
αθλητικών φορέων όπου εκπροσωπείται η οικεία εθνική
οµοσπονδία. Η άδεια χορηγείται από το φορέα στον οποίο εργάζονται τα µέλη του Δ.Σ., ύστερα από αίτησή
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τους, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση
της οικείας εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας που πιστοποιεί την ιδιότητα του αιτούντος, ως µέλους του Δ.Σ. αυτής ή και ως εκπροσώπου της οµοσπονδίας σε όργανο αθλητικού φορέα της περίπτωσης β΄ του πρώτου εδαφίου, και το συνεδριάζουν όργανο, τον τόπο, καθώς και
την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης για την οποία χορηγείται η άδεια.»
Άρθρο 37
Προσθήκη του άρθρου 41Η στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 41Ζ, προστίθεται άρθρο 41Η ως εξής:
«Άρθρο 41Η
Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουµένων
για αδικήµατα αθλητικής βίας
1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουµένου για κάποιο από τα αδικήµατα
αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά
τόπο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί,
µε διάταξή του, να επιβάλλει στον κατηγορούµενο έναν
ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, εφόσον αυτό
κρίνεται αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικηµάτων. Αν ο κατηγορούµενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή για διάπραξη αδικήµατος αθλητικής βίας, η επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος
του είναι υποχρεωτική.
2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, είναι ιδίως:
(α) η απαγόρευση εισόδου σε µία ή περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθληµάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων,
(β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριµένη
οµάδα αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
(γ) η υποχρέωση εµφάνισης του κατηγορουµένου στο
αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας του µέχρι και δύο
(2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συµµετέχει συγκεκριµένη οµάδα αθλητικού σωµατείου,
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραµονή του εκεί µέχρι και δύο (2)
ώρες µετά τη λήξη τους.
3. Η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1 κοινοποιείται στον κατηγορούµενο, στην αρµόδια αστυνοµική
αρχή και στους κατά περίπτωση ενδιαφερόµενους, αθλητική οµοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., για να λάβουν γνώση
και να µεριµνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των
περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον
κατηγορούµενο της διάταξης της παρ. 1 και παύει αυτοδικαίως µε την άρση ή αντικατάστασή τους σύµφωνα µε
τις παρ. 4 και 5ή µε την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ.
4. Ο κατηγορούµενος µπορεί να προσφύγει στο συµβούλιο πληµµελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της διάταξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραµµατέα της εισαγγελίας
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη διάταξη. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δη-

µοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο
επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω
γραµµατέας. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εισάγεται
από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, µαζί µε την πρότασή του
στο συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αµετάκλητα. Η
προσφυγή και η προθεσµία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα.
Αν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του
παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η
προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο
δηµόσιο ταµείο.
5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ, ο κατηγορούµενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύµφωνα µε το παρόν,
έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους µε άλλους, στην
οποία πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια και πληρότητα
τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή αντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα
πληµµελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς όρους µέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο,
µε κλητήριο θέσπισµα ή απευθείας κλήση, και µετά από
την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί ποινή απαραδέκτου, ο κατηγορούµενος οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των
περιοριστικών όρων. Ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών ή το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αµετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η
επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε,
άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή
του στο δηµόσιο ταµείο.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων
των παραγράφων 4 και 5.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1
κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιµέλεια του ανηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεµόνες του.»
Άρθρο 38
Προσθήκη του άρθρου 41Θ στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 41Η, προστίθεται
άρθρο 41Θ ως εξής:
«Άρθρο 41Θ
Ποινές σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων
ή παρεπόµενης ποινής
1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστηµα από ένα έως πέντε έτη τιµωρείται ο κατηγορούµενος ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που
του έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 41Η.
2. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιµωρείται και ο
καταδικασθείς ο οποίος παραβιάζει παρεπόµενη ποινή α-
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παγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ.
3. Σε ανήλικο κατηγορούµενο που παραβιάζει περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 41Η ή το αναµορφωτικό µέτρο της απαγόρευσης
προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ, επιβάλλονται τα
αναµορφωτικά µέτρα του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα ή τα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστηµα από ένα έως
πέντε έτη.
4. Γονείς, επίτροποι ή κηδεµόνες που ασκούν την επιµέλεια ανηλίκου, ο οποίος παραβιάζει περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο
41Η ή το αναµορφωτικό µέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων
που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ,τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν ο ανήλικος έχει
τεθεί υπό την υπεύθυνη επιµέλειά τους σύµφωνα µε το
άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα, οι γονείς, επίτροποι ή
κηδεµόνες που ασκούν την επιµέλειά του τιµωρούνται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
5. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4
του άρθρου 41Δ και το προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας
της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου που, µε πρόθεση,
επιτρέπουν να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση
στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόµενη ποινή απαγόρευσης εισόδου, τιµωρούνται µε
ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηµατική
ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων του υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων ή του επαγγέλµατος προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας για ένα έως πέντε έτη, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη ποινική διάταξη.
6. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4
του άρθρου 41Δ τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης έξι (6)
τουλάχιστον µηνών, χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων
υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων για χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως τρία (3) έτη, αν, από αµέλειά τους,
κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, δεν
απέτρεψαν την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην
οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, προσώπου σε βάρος
του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόµενη ποινή απαγόρευσης εισόδου.
7. Η διάπραξη νέου αδικήµατος βίας από το πρόσωπο
που εισήλθε στην αθλητική εγκατάσταση, κατά παράβαση επιβληθέντος περιοριστικού όρου ή ποινής, θεωρείται
επιβαρυντική περίσταση κατά την επιµέτρηση της ποινής
των αδικηµάτων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 διαγράφονται, αντιστοίχως, οι λέξεις
«σε οικισµούς µε πληθυσµό έως 200 κατοίκους,» και «σε
οικισµούς µε πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους,».
2. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Οµάδα Ζ1: Υπαίθριες µόνιµες εγκαταστάσεις διαµορφωµένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, δάσος, βουνό, ή σε δηµόσιους δρόµους ή σε
κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην οµάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ηµιυπαίθρια σκοπευτήρια,
οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισµού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση
του µηχανοκίνητου αθλητισµού, πλην των υπαγόµενων
στην οµάδα Η της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’
της παρούσας παραγράφου».
3. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οµάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαµορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, δάσος, βουνό, ή σε δηµόσιους δρόµους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην
οµάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ηµιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισµού καθώς και οι εγκαταστάσεις για
την εξυπηρέτηση του µηχανοκίνητου αθλητισµού, πλην
των υπαγόµενων στην οµάδα Η της υποπερίπτωσης ββ΄
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου».
4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
προστίθενται οι λέξεις «ή την οικεία Περιφέρεια».
5. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 οι λέξεις «οµάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«οµάδες Ζ1, Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι)».
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις «και
των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και
των περιπτώσεων ε΄ για την οµάδα Ζ2, στ΄, ζ΄ και η΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,».
2. Στις περίπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου
2 διαγράφεται η εξής φράση: «δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η οµάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριµένη έδρα και».
3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) Για την οµάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο
αρµόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκοµίζονται:
αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγµάτων, όπως θαλάσσιος
ή εναέριος χώρος,
γγ) σύµφωνη γνώµη για τη διενέργεια της δραστηριότητας από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή
εποπτεύει τον χώρο, όπως λιµενική αρχή, αστυνοµία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο,
δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης
ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφα-
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λείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία
του χώρου. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν
από τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν
έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση».
4. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την οµάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του
χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από
τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που
γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγµάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύµφωνη γνώµη για τη
διενέργεια της δραστηριότητας από το φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιµενική αρχή, αστυνοµία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας
και δασαρχείο, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη
λειτουργία του χώρου.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2
προστίθενται οι λέξεις «της οµάδας Ζ2».
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 5 οι λέξεις «ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για τις οµάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ» αντικαθίστανται
από τις λέξεις: «ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για τις
οµάδες Γ1, Γ2, Ε2, Ζ1 και ΣΤ».
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Γ του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήµου συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας µε τοπική αρµοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήµου, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη και αποτελείται από:».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήµου κλάδου πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης µηχανικών και, κατά προτίµηση, µε ειδικότητα πολιτικού µηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου, ως Πρόεδρο».
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) έναν ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δηµόσιο
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου
ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, κατά προτίµηση µε
αθλητιατρική εµπειρία».
4. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής µε
υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήµου κλάδου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
µηχανικών, καθώς και µε ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας,
στην Επιτροπή µετέχει ιδιώτης µηχανικός και ιατρός».
5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:

«α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τελούνται προπονήσεις ή αθλητικές
συναντήσεις των οµάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά
στη διαπίστωση της συνδροµής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουµένων και θεατών. Ο έλεγχος
µπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε και εντός πέντε (5)
ηµερών από τη διενέργεια του ελέγχου η Επιτροπή υποβάλλει στον αρµόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και
γνώµη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη µη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας».
6. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 οι λέξεις «τη
στατική αντοχή των κερκίδων» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «την κατάσταση των κερκίδων µακροσκοπικά».
7. Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ισχύουν επίσης αναλογικά και για τους µηχανικούς
που ελέγχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις των οµάδων
Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1.»
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999
Το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναµέτρηση αθλητών ή οµάδων αθλητών, µε σκοπό την ανάδειξη νικητή, που διεξάγεται µέσα στα πλαίσια επίσηµης
αθλητικής διοργάνωσης η οποία διοργανώνεται από: α)
εθνική αθλητική οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση, β) από τη ΓΓΑ ή γ) από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ύστερα από ανάθεση
των διοργανωτριών αρχών των περιπττώσεων α΄και β΄ή
µε την έγκριση αυτών.
2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης
της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.
3. 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 για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήµατος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριµένο άθληµα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις
Υ Π Ο Π Α Ι Θ / ΓΔΥΑ / ΔΤ Υ / Τ Μ Α Ε / 2 2 9 1 5 7 / 1 2 8 7 7 /
1280/236/2015 (Β΄ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ
/229158/12878/1281/237/2015 (Β΄ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του Υφυπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της οµάδας Ζ1 της υποπερίπτωση
αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την
άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση
διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1. Την
άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάµενος της αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διε-
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ξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική ή, κατά
περίπτωση, λιµενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων ασφάλειας και τάξης.
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (οµάδες
Ζ2, 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 όσα προβλέπονται στην
περίπτωση ε΄ για την οµάδα Ζ2 και στις περιπτώσεις
στ΄, ζ΄και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα
της παραγράφου 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής
κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική ή, κατά περίπτωση,
λιµενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας και τάξης.
4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναµέτρησης αθλητών ή οµάδων αθλητών αθλήµατος που συµπεριλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων, η οποία δεν εµπίπτει στον ορισµό της αθλητικής συνάντησης της παραγράφου 1, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία, η προγενέστερη έγκριση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.»
Άρθρο 43
Προσθήκη του άρθρου 67Α στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999, µετά το άρθρο 67, προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής:
«1. Αθλητικές ανώνυµες εταιρείες µπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α.:
(α) να χρηµατοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωµατεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και
(β) να αναθέτουν, µε δική τους αποκλειστική δαπάνη,
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό
τους αθλητικό σωµατείο ή σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο Ελληνικό Δηµόσιο, και τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµβασης, να χρησιµοποιούν για τις προπονητικές ή και τις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παραγράφου 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε.,
εφόσον: (α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ή ο ιδιοκτήτης
των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1, (β) δεν θίγονται υφιστάµενα δικαιώµατα
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών
ή νοµικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονοµική βιωσιµότητα της Α.Α.Ε. και(δ) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της
προέλευσης των κεφαλαίων της χρηµατοδότησης. Αν
δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η
σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογηµένα.»

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 83 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Τα µέλη της διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α., οι µέτοχοι Α.Α.Ε. µε συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο του 1% του
µετοχικού της κεφαλαίου, οι αξιολογηµένοι διαιτητές,
βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθληµάτων επαγγελµατικού αθλητισµού και όσοι µετέχουν
στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας που υποβάλλουν δήλωση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις λε΄
και λστ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), περιουσιακής κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υποχρεούνται,
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας για υποβολή της δήλωσης αυτής, να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού αποδεικτικό υποβολής της, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις λε΄
και λστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003. Η Ε.Ε.Α.
µπορεί να ζητά από την παραπάνω Αρχή τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου συγκεκριµένου υπόχρεου προσώπου.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 οι λέξεις «της
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)
1.Το άρθρο 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 1
Εποπτεία επί της Φιλίππου Ενώσεως
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.)» που συστάθηκε
µε τον α.ν. 858/1937 (Α΄ 367) έχει έδρα στην Αθήνα και
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της
Φ.Ε.Ε αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Jockey Club
of Greece». »
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 44
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 69Α
του ν. 2725/1999

« Άρθρο 2
Αρµοδιότητες

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 Α του
ν. 2725/1999 το ποσοστό «2%» αντικαθίσταται από το
ποσοστό «5 %».

Η Φ.Ε.Ε. είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, διάδοση και
προαγωγή της ιπποδροµιακής και ιπποπαραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τον έλεγχο της
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τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής των ιπποδροµιών. Ειδικότερα, η Φ.Ε.Ε. µε αποφάσεις του διοικητικού της συµβουλίου:
(α) υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού για την κατάρτιση και την τροποποίηση
του Κανονισµού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων της
παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κανονισµός Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων),
(β) υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόµων
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναµίας λειτουργίας τους, εξαιρουµένου του Ιπποδρόµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως
προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85 του
ν. 4172/2013,
(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύµφωνα µε τους οικείους Κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α.) και κατόπιν διαβούλευσης µε
τους ενδιαφερόµενους φορείς, τον Κώδικα Ιπποδροµιών
της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Ιπποδροµιών) και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του,
(δ) καθορίζει τους κανόνες ισοζυγισµού, βαρών και επιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των
ίππων σε κλάσεις βάσει του γενικού ισοζυγισµού, τις κατηγορίες των δροµώνων ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδροµιών σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.
4172/2013,
(ε) αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δροµώνων ίππων µε δικαίωµα συµµετοχής στις ιπποδροµίες, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών,
(στ) καταρτίζει και τροποποιεί το Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαιµου Ίππου (Ελληνικό StudBook), οι διατάξεις του οποίου,
ύστερα από την έγκρισή τους από τη διεθνή επιτροπή
S.B., αποκτούν ισοδύναµη ισχύ µε αυτές του Κώδικα Ιπποδροµιών,
(ζ) χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες των προπονητών
και αναβατών, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών,
(η) ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ιπποδροµιών, των
Γενικών Διατάξεων και των κανόνων της περίπτωσης δ΄
και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων
των ιπποδροµιών,
(θ) ορίζει τους Ελλανοδίκες, τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών και τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και
τους υπόλοιπους τεχνικούς επιτετραµµένους και καθορίζει την αµοιβή αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 και τον
Κώδικα Ιπποδροµιών,
(ι) επιλύει σε τελευταίο βαθµό κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη διεξαγωγή των ιπποδροµιών και επιβάλει
κυρώσεις, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Κώδικα Ιπποδροµιών,
(ια) χορηγεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ελέγχει τη λειτουργία αυτών, ιδίως
ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και διατροφής
των ίππων και τη διατήρηση της καθαροαιµίας αυτών και
ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους αν διαπιστωθεί παράβαση των όρων χορήγησής της,
(ιβ) µεριµνά, λαµβάνει µέτρα και εισηγείται στους κατά

περίπτωση αρµόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων
και τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των
καθαρόαιµων δροµώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δροµώνων ίππων, κατά τη διάρκεια
της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και µετά την παύση αυτής,
(ιγ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) διεξάγει τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δροµώνων ίππων και τη διαδικασία ελέγχου αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών κατά τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968
1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) της Φ.Ε.Ε. συγκροτείται
αποκλειστικά από τα τακτικά µέλη αυτής, ο αριθµός των
οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100). Τακτικά
µέλη ορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, µε
επιστηµονική κατάρτιση ή επαγγελµατική εµπειρία ικανή
να συµβάλει θετικά στην επίτευξη των σκοπών της.
Το υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Δ.Σ.
της Φ.Ε.Ε µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη δηµοσίευση, να προτείνει στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, υποψήφια νέα τακτικά µέλη για διορισµό στη Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε..
2. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, µετά την παράγραφο
5, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
« 6. α. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται µε πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά δύο φορές κάθε έτος
(τακτική Γ.Σ.): (α) µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του µηνός
Φεβρουαρίου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης την έγκριση του προϋπολογισµού και, ανά διετία, τη διενέργεια
αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών µελών του Δ.Σ.
και (β) µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουνίου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης την έγκριση του ισολογισµού και απολογισµού του παρελθόντος έτους
και την παροχή λογοδοσίας από το Δ.Σ.. Η τακτική Γ.Σ.
µπορεί να συζητά και αποφασίζει και για οποιοδήποτε
άλλο θέµα αρµοδιότητάς της.
β. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά
που το Δ.Σ. το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο (έκτακτη Γ.Σ.).
Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του ενός τρίτου (1/3)
τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών µελών της
Φ.Ε.Ε., έχει δε στην ηµερήσια διάταξή της τα θέµατα
που αναγράφονται στην αίτηση αυτή.
γ. Η πρόσκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, περιλαµβάνει
τον τόπο, την ακριβή διεύθυνση, την ηµεροχρονολογία
και ώρα της συνεδρίασης και τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης µε σαφήνεια και κοινοποιείται στα µέλη της
Γ.Σ. τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση µπορεί να γίνει και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.»
3. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, µετά την παράγραφο
6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7.α. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρί-
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σταται ή εκπροσωπείται το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των
µελών της. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική
αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθµός των
παριστάµενων ή εκπροσωπούµενων είναι µεγαλύτερος
του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών
της Γ.Σ..
β. Η Γ.Σ. αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του
ηµίσεος (1/2) πλέον ενός των µελών που παρίστανται ή
εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Οι αρχαιρεσίες και η
λήψη αποφάσεων για τα ζητήµατα της παροχής ή ανάκλησης της εµπιστοσύνης προς το Δ.Σ., της έγκρισης
της λογοδοσίας του Δ.Σ. και για κάθε ζήτηµα προσωπικής φύσεως γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.
γ. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσωπείται σε µία ή περισσότερες συνεδριάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
αρχαιρεσιών, από άλλο µέλος, διοριζόµενο µε έγγραφο
πληρεξούσιο, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής
του εξουσιοδοτούντος. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο µέλος που απουσιάζει.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 6
Διοικητικό συµβούλιο
1. Η Φ.Ε.Ε διοικείται από ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
(α) τέσσερα (4) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος
του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται, µε τους αναπληρωτές
τους, από τη γενική συνέλευση της Φ.Ε.Ε.,
(β) τέσσερα (4) µέλη τα οποία υποδεικνύονται, µε τους
αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο,
(γ) ένα (1) µέλος το οποίο υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε,
(δ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α) που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
(ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, τα µέλη του
Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία, τον µεν Πρόεδρο µεταξύ των αιρετών
µελών της Φ.Ε.Ε., τους δε Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα µεταξύ των αιρετών µελών της Φ.Ε.Ε και των µελών που υποδεικνύουν ο Παραχωρησιούχος και η
Ε.Ι.Δ.Ι.Ε..
3. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη δηµοσίευση της υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 1 για το διορισµό νέων µελών, όχι, όµως, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από τη λήξη της.
4. Αν κάποιο µέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυτεί ή εκπέσει του αξιώµατός του, µε απόφαση του Υπουργού

Πολιτισµού και Αθλητισµού διορίζεται νέο µέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Το νέο αυτό µέλος διορίζεται
για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθιστά.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται η αποζηµίωση
των µελών του Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό
της Φ.Ε.Ε..
6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα µε την παρουσία οκτώ
(8) τουλάχιστον µελών του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος Υπουργείου, και αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του.
7. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης επί των θεµάτων των περιπτώσεων γ΄, δ΄και η΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3
του συνόλου των µελών.
8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα
οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάµενα µέλη.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8, η λειτουργία του Δ.Σ. ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999, Α΄ 45).
10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που αφορούν την
εκποίηση, εκµίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και εν
γένει διαχείριση των ακινήτων της, την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρόµων και των Γενικών Διατάξεων και κάθε άλλη απόφαση κανονιστικού περιεχόµενου, είναι εκτελεστές µετά από έλεγχο της νοµιµότητάς τους από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ο οποίος διενεργείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού της σχετικής απόφασης, συνοδευόµενης από όλα τα έγγραφα που µνηµονεύονται σε αυτήν
ή επί των οποίων στηρίχτηκε η λήψη της. Αν η προθεσµία
αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται
ότι έχει εγκριθεί.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ελλανοδίκες – Επιτροπή Ιπποδροµιών –
Γενικός Διευθυντής
1. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., µε απόφασή του που λαµβάνεται
µε την αυξηµένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6, διορίζει τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθµους αναπληρωτές, µε ετήσια θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστανται κατά τη διάρκεια των ιππποδροµιών, ελέγχουν την
τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδροµιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των ιπποδροµιακών θεµάτων που ανακύπτουν ή
τα παραπέµπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην
Επιτροπή Ιπποδροµιών.
2. Η Επιτροπή Ιπποδροµιών είναι το ανώτατο εποπτικό
όργανο της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους, µε επιστηµονική κατάρτιση ή
επαγγελµατική εµπειρία ικανή να συµβάλει αποτελεσµατικά στην επίτευξη του έργου της. Τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών, µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται, για θητεία ενός (1) έτους, µε απόφαση του Δ.Σ. της
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Φ.Ε.Ε. που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία της
παραγράφου 7 του άρθρου 6.
3. Οι επιµέρους εξουσίες και αρµοδιότητες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδροµιών, καθώς και ο
τρόπος άσκησης αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπποδροµιών.
4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή µέλη
της Επιτροπής Ιπποδροµιών τα παρακάτω πρόσωπα, για
όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές:
(α) µέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.,
(β) µέτοχοι, µέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες σύµβουλοι,
διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου,
(γ) ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων και µέλη του Δ.Σ. της
Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.,
(δ) ιπποπαραγωγοί,
(ε) όσοι έχουν ορισθεί, µε απόφαση του Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραµµένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά ιπποδροµιάρχης, αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγµατοληψιών, επόπτης
προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι,
(στ) εταίροι, µέτοχοι, µέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε µορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, ιπποδροµιακό στοίχηµα κάθε µορφής,
(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι δεύτερου βαθµού των ανωτέρω προσώπων.
5. Οι Ελλανοδίκες και τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών ανακαλούνται οποτεδήποτε µε απόφαση του Δ.Σ.
που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.
6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.: (α) τηρεί τη σφραγίδα της Φ.Ε.Ε., (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της και µεριµνά για την εύρυθµη και αποδοτική
λειτουργία των υπηρεσιακών της µονάδων, (γ) µεριµνά
για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., (δ) συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί τα καθήκοντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν.
1892/ 1990 (Α΄ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται µε απόφαση του Δ.Σ..
7. Οι Ελλανοδίκες, τα µέλη της Επιτροπής Ιπποδροµιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται: (α) να
συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, σε κάθε µορφής ιπποδροµιακό στοιχηµατισµό και (β) να αναλαµβάνουν ή να
αναµιγνύονται, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, άµεσα ή έµµεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει
φροντίδας ενεργών δροµώνων ίππων.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968
Το άρθρο 9 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 9
Οικονοµικός έλεγχος
1. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός της Φ.Ε.Ε. υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών.
2. Η οικονοµική διαχείριση της Φ.Ε.Ε πραγµατοποιείται βάσει των αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας και τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού του

ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
3. Η Φ.Ε.Ε. υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών και στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, στα διοικητικά µέτρα και στις κυρώσεις του
ν. 3492/2006 (Α΄ 210).»
Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 83 του ν. 4172/2013
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του
ν. 4172/2013, µετά τη φράση «µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος»,
προστίθεται η φράση «που λαµβάνεται µε αυξηµένη
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6 του
α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
« Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι παραπάνω κανόνες.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Η υποβολή δηλώσεων ίππευσης γίνεται στον Φορέα
Ιπποδροµιών, ο οποίος κοινοποιεί τις σχετικές δηλώσεις
στη Φ.Ε.Ε..»
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013
Το πρώτο εδάφιο τους παρ. 1 του άρθρου 85 του
ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
« Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του
και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6
του α.ν. 399/1968, καταρτίζεται και τροποποιείται, σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών, ο Κώδικας Ιπποδροµιών που ρυθµίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδροµιών στην Ελλάδα. Ο Κώδικας Ιπποδροµιών καθορίζει τη διαδικασία και τους τεχνικούς κανόνες διεξαγωγής των ιπποδροµιών, τον αριθµό, τις θέσεις και τα καθήκοντα των τεχνικών επιτετραµµένων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, τα επιµέρους καθήκοντα και τις εξουσίες των Ελλανοδικών και
της Επιτροπής Ιπποδροµιών, τη διαδικασία χορήγησης
της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δροµώνων ίππων και την απόδοση διακριτικών χρωµάτων ιδιοκτησίας, τις προϋποθέσεις απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας προπονητή
και αναβάτη δροµώνων ίππων, τις πειθαρχικές κυρώσεις
σε βάρος των εµπλεκοµένων στη διεξαγωγή των ιπποδροµιών, τα αρµόδια όργανα και τη διαδικασία επιβολής
και εκτέλεσης των πειθαρχικών κυρώσεων, τη διαδικασία
ελέγχων αντι-ντόπινγκ. Με όµοια απόφαση και διαδικασία καταρτίζονται και τροποποιούνται οι Γενικές Διατάξεις, µε τις οποίες εξειδικεύονται θέµατα εφαρµογής
του Κώδικα Ιπποδροµιών.»
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Άρθρο 54
Αποζηµίωση των µελών επιτροπών της παρ. 5
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του
ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα µέλη των επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53
του ν. 2725/1999 µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176)».
2. Κάθε ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα µέλη των
επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όπως ίσχυε, από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που προέρχονταν από κεφάλαια
του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών
Ελλάδας (Ο.Δ I Ε.) ή από άλλες πηγές ή ειδικούς λογαριασµούς, πριν από την κατάργηση των ειδικών λογαριασµών µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3697/2008
(Α΄194), λογίζεται ότι έχει καταβληθεί νόµιµα και δεν αναζητείται ούτε καταλογίζεται.
Άρθρο 55
Προσωπικό εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών
και ενώσεων
1. Το υφιστάµενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών
Oµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο
έχει προσληφθεί µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας οµοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάµενες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες
συνιστάµενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµενης οµοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή,
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
αναστέλλεται η οικονοµική επιχορήγηση της ενδιαφερόµενης αθλητικής οµοσπονδίας, µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
2. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών ενώσεων ή και οµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση µεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας (ένωση ή
Οµοσπονδία υποδοχής), µε απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αίτησή τους και µε την προγενέστερη σύµφωνη γνώµη
του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό

και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας
υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης µε την ένωση ή οµοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση
που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το µισθολογικό
του κλιµάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης
στον προϋπολογισµό της ένωσης ή οµοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως µισθολογικών
και ασφαλιστικών δαπανών. Η ένωση ή οµοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη µεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού επικυρωµένο
αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόµενο από τη
σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος.
3. Εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική
αναγνώριση, οι οποίες αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τον
ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση µεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσµιων αθλητικών διοργανώσεων µπορούν να προσλαµβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος. Οι συµβάσεις αυτές
µπορούν να παραταθούν µία µόνο φορά, για ίσο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα, το οποίο δε µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και
να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Επί ποινή
απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συµβάσεων αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς
τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας, µε την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
συγκεκριµένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένα καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάµενων συµβάσεων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 56
Αποζηµίωση µελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β.
και µελών Ε.Ε.Α.
Οι αποζηµιώσεις του Προέδρου, των µελών και των
παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης
της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 και
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) του
άρθρου 77 του ίδιου νόµου, που οφείλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), λόγω της λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων κατά τα έτη
2016, 2017, 2018 και από την 1.1.2019 µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, και των οποίων η αποπληρωµή δεν
κατέστη εφικτή, µπορούν να αποπληρωθούν σε βάρος
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους ΑΛΕ εξόδων,
κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄143) και των π.δ. 113/2010
(Α΄ 194) και 80/2016 (Α΄ 145).
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Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)
Στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις «ύστερα από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής
για την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)».
2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2:
(α) µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της
Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και διαβούλευση µε την οικεία οµοσπονδία, µπορεί, τηρουµένων των αρχών της αναγκαιότητας
και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών µέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριµένων ζωνών ή τµηµάτων των
κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να απαγορεύεται
προσωρινά, για µία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριµένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήµατα ή άλλες διοργανώσεις και
(β) µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια
Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιµο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθµό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4373/2016
Το άρθρο 38 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 38
Ευθύνη µελών ΕΣΚΑΝ και Πειθαρχικής Επιτροπής
Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη του Εθνικού
Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και της
Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής της παραγράφου
9.1.1 του άρθρου 9 δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι
τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για τις αποφάσεις
που εκδίδουν. Έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου ευθύνονται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7)
1.α. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του
π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), καθώς και στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 η λέξη «Γραφείο» αντικαθίσταται
από τις λέξεις «Αυτοτελές Τµήµα».
β. Όπου γίνεται αναφορά σε γραφείο τύπου και δηµοσίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) νοείται αυτοτελές τµήµα τύπου και δηµοσίων σχέσεων.

γ. Η τοποθέτηση προϊσταµένου γραφείου τύπου και
δηµοσίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Α.
λογίζεται ως τοποθέτηση προϊσταµένου αυτοτελούς
τµήµατος τύπου και δηµοσίων σχέσεων και στον προϊστάµενο καταβάλλεται το επίδοµα ευθύνης της περίπτωσης αζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄
176) αναδροµικά από την ηµεροµηνία τοποθέτησής του
στη θέση αυτή.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του
π.δ. 4/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«H υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού
και υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής –
περιπέτειας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού
σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.»
3. Στο πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του
π.δ. 4/2018 διαγράφονται οι λέξεις «και Εναλλακτικού Αθλητισµού»
4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70
αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) Το Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού, Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας είναι
αρµόδιο για:
αα) τον σχεδιασµό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού και τουριστικού αθλητισµού, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού
σε θέµατα της αρµοδιότητάς του,
ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα,
γγ) την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού
αθλητισµού,
δδ) τον προσδιορισµό, τον καθορισµό και τη διαµόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας
των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,
εε) τον προγραµµατισµό, την ίδρυση και τη λειτουργία
των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,
στστ) τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων για συµµετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. και την παρακολούθηση της τήρησης
των όρων λειτουργίας τους,
ζζ) την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων στοιχείων
στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρµοδίους,
µετά το τέλος της λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών
της Γ.Γ.Α.,
ηη) τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτών και
θθ) την τήρηση ψηφιακού µητρώου εκπαιδευτών, ανά
δραστηριότητα.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄16) «Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυµπιακής
Επιτροπής», τροποποιείται ως εξής:
«1. την Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. µετέχουν έντεκα (11) µέλη ως ακολούθως:
α) Επτά (7) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυµπιακή
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Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).
δ) Ένας (1) µη εν ενεργεία Παραολυµπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.) σύµφωνα µε το καταστατικό αυτού.
ε) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισµού που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 τροποποιείται ως εξής:
«5. Τα µέλη της Ολοµέλειας της Διοίκησης αποκτούν
την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:
α) Μέχρι το τέλος του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου
έτους των θερινών Παραολυµπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 τους αντιπροσώπους τους, µε τους
αναπληρωτές τους.
β) Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της
Γ.Γ.Α. και ο οριζόµενος από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραµµατεία της
Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός
Φεβρουαρίου και µέχρι τέλους του ίδιου µήνα, η Ολοµέλεια της Διοίκησης, µετά από πρόσκληση του εκ των µελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει, µεταξύ των µελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος.»
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για τη σύνθεση της
Ολοµέλειας που θα αναδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)
πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον Φεβρουάριο
του έτους 2021. Η παρούσα Ολοµέλεια λειτουργεί ως έχει µέχρι την ανάδειξη της νέας σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Άρθρο 61
Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο
αθλητικών φορέων
1. Στις πενήντα (50) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών, που
έχουν συσταθεί µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), όπως το εδάφιο αυτό
τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 80 του
ν. 4478/2017 (Α΄91) και την παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προστίθενται άλλες δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιθεωρητή.
2. Οι προσλαµβανόµενοι στις δύο θέσεις της παραγράφου 1 Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αποκλειστικό έργο να
διενεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που
προβλέπονται στο άρθρο 52 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 31 του παρόντος νόµου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
2 του άρθρου 4, οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α. του άρθρου
1 ασκούνται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77
του ν. 2725/1999.
2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της
Ε.Ε.Α. έως τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, το Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 της παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη.
3.α. Μέχρι τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπεται η απόσπαση στην
Ε.Ε.Α. του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές
Τµήµα Γραµµατείας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την κινητικότητα στη δηµόσια
διοίκηση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Η απόσπαση του
προσωπικού του πρώτου εδαφίου γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α. και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων. Η µισθοδοσία του προσωπικού αυτού εξακολουθεί να βαρύνει τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
β. Με τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγράφου 1του άρθρου 9, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί
στην Ε.Ε.Α. επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του
θέση στη Γ.Γ.Α.. Για τη µισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού, ο χρόνος υπηρεσίας που
έχει διανυθεί στην Ε.Ε.Α. θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη Γ.Γ.Α..
4. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
αθλητικές οργανώσεις, σωµατεία, ενώσεις και οµοσπονδίες υποχρεούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό την προσαρµογή του στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιούνται µε τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρόντος. Η απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού
των άνω αθλητικών οργανώσεων για τον µοναδικό αυτόν σκοπό µπορεί να ληφθεί µε απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η Γ.Σ. δεν προβεί
στην τροποποίηση του καταστατικού µέσα στην προθεσµία του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαµβάνεται µε απλή απαρτία
και πλειοψηφία, το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από
την εκπνοή της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη και η παραπάνω προθεσµία, αναστέλλεται κάθε οικονοµική επιχορήγηση του ενδιαφερόµενου
σωµατείου ή της ενδιαφερόµενης ένωσης ή οµοσπονδίας, µέχρι την πλήρη συµµόρφωση στην παρούσα παράγραφο. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού α-
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νακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση των αθλητικών
σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών που δεν έχουν
προσαρµόσει το καταστατικό τους στις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται µε τα άρθρα 25, 26, 27 και 28.
5. α. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ο Πρόεδρος
του υφιστάµενου κατά τη δηµοσίευση Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση της
Φ.Ε.Ε. µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των τεσσάρων (4) αιρετών µελών
του νέου Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 6 του
α.ν. 399/1968, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του
µε το άρθρο 49 του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία του πρώτου εδαφίου και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πάροδο αυτής, η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συγκαλείται, για τον ίδιο σκοπό, από το ένα τρίτο (1/3) των µελών του υφιστάµενου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
Δ.Σ..
β. Το υφιστάµενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. παύεται, πριν από τη λήξη της θητείας του, µε τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί συγκρότησης νέου
Δ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 49.
6. Ο Κώδικας Ιπποδροµιών και οι Γενικές Διατάξεις που
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρµόζονται µέχρι την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδροµιών και
νέων Γενικών Διατάξεων, που θα καταρτιστούν σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 53, οπότε και καταργούνται.
Άρθρο 63
Καταργούµενες διατάξεις
1. Με τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
2 του άρθρου 4 καταργούνται τα άρθρα 77, 77Α και 78
του ν. 2725/1999 και παύεται η υφιστάµενη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά σε Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Επιτροπή) νοείται ως αναφορά
στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) του
παρόντος.
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: (α) η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, (β)
το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ και η
περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν.
2725/1999, (γ) η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου
41ΣΤ του ν. 2725/ 1999, (δ) η περίπτωση γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (ε) η παρ. 5 του άρθρου
46 του ν. 2725/ 1999, (στ) το άρθρο 3 του α.ν. 399/1968,
(ζ) το άρθρο 12 του ν. 191/1975 (Α΄ 225), (η) το β.δ.
13.1.1938 (Α΄ 15) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
νόµου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το
περιεχόµενο του παρόντος ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε
τρόπο διαφορετικό.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Χαρίτσης

Ι. Δραγασάκης

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Παππάς
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ευτ. Αχτσιόγλου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη

Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος
Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου
α.α.
Ο Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονοµικών
αντί του απουσιάζοντος
για υπηρεσιακούς λόγους
Υπουργού
Οικονοµικών
(άρθρο 45 §3
π.δ. 63/2005-Α΄98)
Γ. Χουλιαράκης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μ. Ζορµπά

Δ. Βίτσας

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φ. - Φ. Κουβέλης

Στ. Αραχωβίτης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελ. Κουντουρά

Γ. Χουλιαράκης

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

Στ. Γιαννακίδης

Γ. Βασιλειάδης
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Αριθµ. 67/6/2019
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και
άλλες διατάξεις»
Α. Με το προς ψήφιση σχέδιο νόµου, ρυθµίζονται διάφορα θέµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ειδικότερα:
1.α. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
την επωνυµία «Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.)» εποπτευόµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού (οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α., ασκούνται
µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης διορισµού των µελών του Δ.Σ. αυτής, από την υφιστάµενη Επιτροπή του
άρθρου 77 του ν. 2725/1999 η οποία καταργείται µε την
δηµοσίευση της εν λόγω απόφασης).
β. Ορίζονται:
- Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Α., µεταξύ των οποίων η αδειοδότηση της σύστασης των Τµηµάτων Αµειβοµένων
Αθλητών (Τ.Α.Α), η χορήγηση του πιστοποιητικού που υποχρεούνται οι Ποδοσφαιρικές και Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες (Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε.) και τα οριζόµενα
Τ.Α.Α., να προσκοµίσουν στην οικεία διοργανώτρια αρχή, η διενέργεια διαχειριστικών και λογιστικών ελέγχων
στις Α.Α.Ε, η επιβολή κυρώσεων, κ.λπ..
- το όργανο διοίκησής της (από επταµελές διοικητικό
συµβούλιο), η σύνθεση, ο τρόπος διορισµού τους και η
θητεία τους. Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζεται
η µηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζηµίωση των τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α..
γ. Με προεδρικό διάταγµα, καθορίζονται η οργανωτική δοµή, η διάρθρωση, ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Α.,
οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της και συνιστώνται οι
θέσεις του προσωπικού της.
δ. Δύναται η Ε.Ε.Α. να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, σε εξωτερικούς επιστηµονικούς συνεργάτες ή
συµβούλους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εάν το προσωπικό της Ε.Ε.Α. δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει τις εξειδικευµένες γνώσεις που απαιτούνται για την αντιµετώπιση
του εν λόγου θέµατος (η δυνατότητα αυτή υφίσταται και
σήµερα ως αρµοδιότητα της καταργούµενης Ε.Ε.Α.). Η
εν λόγω ανάθεση συντελείται επί ποινή ακυρότητας, µε
έγγραφη σύµβαση στην οποία αναγράφεται το ακριβές
αντικείµενο της ανάθεσης, η συµφωνηθείσα αµοιβή, ο
χρόνος και τρόπος καταβολής της και κάθε άλλος όρος
που έχει συµφωνηθεί.
ε. Αναφέρονται οι τακτικοί και έκτακτοι πόροι της
Ε.Ε.Α., µεταξύ των οποίων επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό, το ύψος των οποίων (τακτικών) καθορίζεται µε υ.α., τα ποσά εγγυητικών επιστολών που
καταπίπτουν υπέρ αυτής, κ.λπ..
στ. Υποχρεούνται οι Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. και τα οριζόµενα Τ.Α.Α, να προσκοµίσουν στην οικεία διοργανώτρια
αρχή, σχετικό πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., περί συµµόρφωσής τους µε τις κείµενες διατάξεις, για τη συµµετοχή
τους στις ανά περίπτωση διοργανώσεις και παρατίθενται
τα σχετικά δικαιολογητικά (µεταξύ των οποίων απόδειξη
πληρωµής τέλους χορήγησης του πιστοποιητικού).

ζ. Ορίζονται:
- οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάθεσης προς
την Ε.Ε.Α., εγγυητικής επιστολής, ως προαπαιτούµενο
για τη χορήγηση του προβλεπόµενου πιστοποιητικού
των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., καθώς και οι περιπτώσεις κατάπτωσής της,
- οι εξουσίες της Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων.
Προβλέπεται µεταξύ άλλων, ότι έναντι της Ε.Ε.Α. δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο.
(άρθρα 1-18)
2. Υποχρεούται η Ε.Ε.Α., εντός έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, να θέσει
σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρµα στην οποία έχουν πρόσβαση, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και µέσω της οποίας µπορούν να καταχωρίζουν, σε ψηφιακή µορφή, τις
προβλεπόµενες συµβάσεις και τις αναλυτικές καταστάσεις πωληθέντων εισιτηρίων, κ.λπ. Με κοινή υπουργική
απόφαση, καθορίζονται µεταξύ άλλων, ο τρόπος, οι όροι,
η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας µε ηλεκτρονικές πλατφόρµες ή µητρώα άλλων νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δηµόσιων ή ανεξάρτητων αρχών, όπως της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
(άρθρο 19)
3.α. Ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλει η Ε.Ε.Α. σε
κάθε Α.Ε.Ε. ή Τ.Α.Α. που παραβιάζει τους οριζόµενους
κανόνες, το ύψος των οποίων κυµαίνεται από πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ κατά περίπτωση.
Αν η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου, του ν. 2725/1999 και των κανονιστικών
πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών,
η οποία έχει τελεστεί από Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., επαγγελµατικούς συνδέσµους, αθλητικά σωµατεία και οµοσπονδίες,
και για την παράβαση αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις
από άλλες διατάξεις, µπορεί µεταξύ άλλων, ανάλογα µε
τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή και τις γενικότερες περιστάσεις, και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
άλλη έννοµη συνέπεια της παράβασης που διαπιστώθηκε, να επιβάλλει στο υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α. για επιβολή προστίµου συνιστά εκτελεστό τίτλο,
βάσει του οποίου συντάσσονται οι τίτλοι είσπραξης, για
βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα όρια των ανωτέρω προστίµων µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε
κοινή υπουργική απόφαση.
β. Τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον
ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
εκτός εάν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, όποιος µε πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από την Ε.Ε.Α., ή χορηγεί στην Ε.Ε.Α. στοιχεία εν
γνώσει του ψευδή ή ανακριβή.
(άρθρα 20-24)
4. Τροποποιείται – συµπληρώνεται ο νόµος περί ερασιτεχνικού – επαγγελµατικού αθλητισµού (ν. 2725/1999)
στα εξής κατά βάση σηµεία:
α. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη λειτουργία
του διοικητικού συµβουλίου (Δ.Σ.) και τη γενική συνέλευση αθλητικών σωµατείων και αθλητικών ενώσεων.
β. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αµοιβής στον
εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. Εθνικής Αθλητικής Οµοσπον-
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δίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται αγώνες επαγγελµατικής κατηγορίας πλέον των προβλεπόµενων εξόδων κίνησης, διαµονής και διατροφής. Η αµοιβή αυτή καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της γενικής
συνέλευσης της οικείας οµοσπονδίας και καταβάλλεται
εφόσον µπορεί να καλυφθεί από τα ίδια έσοδα αυτής.
γ.(i) Αντικαθίσταται το Ελεγκτικό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), ως το όργανο
της, κατ’ έτος διενέργειας του διαχειριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα,
που έλαβε τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση, µέσα στο ίδιο
οικονοµικό έτος, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
(ii) Έναντι του Γ.Ε.Δ.Δ. δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις ο Γ.Ε.Δ.Δ. εισηγείται την αναστολή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
κάθε επιχορήγησης προς τον συγκεκριµένο φορέα και
σε περίπτωση υποτροπής την οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησής του.
(iii) Παρέχεται δυνατότητα αναστολής, µε υπουργική
απόφαση, της καταβολής κάθε επιχορήγησης προς τον
ελεγχόµενο φορέα µέχρι τη χορήγηση στην Ε.Ε.Α. των
εγγράφων, αποδεικτικών µέσων ή πληροφοριών, που η
Ε.Ε.Α. έχει ζητήσει.
δ. Τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης δυο (2) τουλάχιστον
ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)
ευρώ, όποιος µε πρόθεσή του αρνείται ή καθυστερεί να
χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από το Γ.Ε.Δ.Δ., ή χορηγεί στοιχεία εν
γνώσει του ψευδή ή ανακριβή.
(άρθρα 25-32)
5.α. Διευρύνονται τα ασυµβίβαστα – κωλύµατα για την
απόκτηση της ιδιότητας µέλους αθλητικού σωµατείου ή
µέλους των οργάνων διοίκησης σωµατείου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωµατείου, αθλητικής ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας ή αθλητικής
ανώνυµης εταιρείας ή επαγγελµατικής ένωσης, κ.λπ..
β. Αυξάνονται, κατά ένα (1), τα µέλη της ολοµέλειας
της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), οριζόµενα εφεξής σε έντεκα (11), από δέκα
(10) που είναι σήµερα, κ.λπ..
(άρθρα 33-35)
6.α. Καταργείται το χρονικό όριο του 29ου έτους της
ηλικίας των αθλητών, που έχουν διακριθεί σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 34 του
ν.2725/1999 (κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε θερινούς
ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες, κ.λπ.), έως προϋπόθεση για την επιβράβευσή τους, µε την εισαγωγή τους
σε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. της προτίµησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων που ορίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β. Προστίθεται, στις παροχές προς τα µέλη του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας µε ειδική αθλητική αναγνώριση, τα οποία εργάζονται στο δηµόσιο ή τους αναφερόµενους φορείς, η χορήγηση άδειας µε αποδοχές από το φορέα στον οποίο εργάζονται, προκειµένου να
συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας και των οργάνων βαλκανικών, µεσογειακών,
ευρωπαϊκών ή διεθνών αθλητικών φορέων όπου εκπροσωπείται η οικεία εθνική οµοσπονδία.
(άρθρο 36)
7.α. Επιβάλλονται περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορούµενων για αδικήµατα αθλητικής βίας. Προβλέπεται
υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου, υπέρ του Δηµοσίου,
ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που

κατηγορούµενος για αδικήµατα αθλητικής βίας προσφύγει στο συµβούλιο πληµµελειοδικών κατά της διάταξης
του εισαγγελέα, που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους. Εάν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως αν η προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο Δηµόσιο Ταµείο.
β. Προβλέπεται επίσης, η υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου, υπέρ του Δηµοσίου, ποσού διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ, σε περίπτωση που, κατηγορούµενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για αδικήµατα αθλητικής βίας, υποβάλει αίτηση για την άρση
των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους µε άλλους.
γ. Παρέχεται δυνατότητα αναπροσαρµογής, µε κοινή
υπουργική απόφαση, του ύψους των ανωτέρω παραβόλων.
(άρθρο 37)
8. Τιµωρούνται µε φυλάκιση, από ένα (1) έως δύο (2) έτη, ανά περίπτωση, και χρηµατικό πρόστιµο κυµαινόµενο, από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ, επίσης ανά περίπτωση, τα φυσικά πρόσωπα (κατηγορούµενοι, καταδικασµένοι γονείς, υπεύθυνοι
ασφάλειας), σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόµενης ποινής απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
(άρθρο 38)
9. Επανακαθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, τροποποιούνται νοµοτεχνικά (i) οι όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, (ii) η έδρα συγκρότησης της
Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας αυτών (iii) ορίζεται
ο όρος της αθλητικής συνάντησης, κ.λπ.. (άρθρα 39-42)
10. Παρέχεται δυνατότητα σε Α.Α.Ε, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α. (i) να χρηµατοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωµατεία για το σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών
τους εγκαταστάσεων και (ii) να αναθέτουν, µε δική τους
αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της
επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή
ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωµατείο ή σε τρίτα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
ή στο Ελληνικό Δηµόσιο, και στις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµβασης, να χρησιµοποιούν για τις
προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
(άρθρο 43)
11.α. Αυξάνεται, από 2% και άνω που ισχύει, σε 5% και
άνω, ο όγκος των µεταβιβαζόµενων µετοχών, ως ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε. που κάποιο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να αποκτά, µόνο κατόπιν προηγούµενης άδειας της Ε.Ε.Α..
β. Επανακαθορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις περιπτώσεις λε΄ και λστ΄ του
άρθρου 1 του ν. 3213/2003.
(άρθρα 44 και 45)
12. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
α.ν.399/1968 σχετικά µε τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.)», στα εξής κατά βάση σηµεία:
- ορίζεται ρητά ότι, συνιστά νοµικό πρόσωπο που τελεί
υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
- επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητές της Φ.Ε.Ε.,
- αυξάνεται ο ανώτατος αριθµός των τακτικών µελών
της Φ.Ε.Ε. από τα οποία συγκροτείται η γενική συνέλευση αυτής οριζόµενος σε εκατό (100) από ογδόντα (80)
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που είναι σήµερα,
- επαναπροσδιορίζεται η σύνθεση των µελών που απαρτίζουν το ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο της
Φ.Ε.Ε. (απαλείφεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών),
- καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση η αποζηµίωση των µελών του Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό της Φ.Ε.Ε.,
- προβλέπεται ο διορισµός τριών (3) Ελλανοδικών µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι παρίστανται κατά τη
διάρκεια των ιπποδροµιών, ελέγχουν την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδροµιών και
των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των
ιπποδροµιακών θεµάτων που ανακύπτουν ή τα παραπέµπουν στην Επιτροπή Ιπποδροµιών,
- καθίσταται ο Υπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για
την έγκριση και του προϋπολογισµού της Φ.Ε.Ε. (σήµερα
εγκρίνει µόνο τον απολογισµό της),
- υπάγεται η οικονοµική διαχείριση της Φ.Ε.Ε. στις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού (ν.4270/2014) και υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).
(άρθρα 46-53)
13.α. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.4354/2015, στα µέλη
των οριζόµενων επιτροπών της Γ.Γ.Α..
β. Κάθε ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα µέλη των
προαναφερόµενων επιτροπών από τα ειδικά έσοδα της
Γ.Γ.Α. που προέρχονταν από κεφάλαια του Οργανισµού
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του
Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας
(Ο.Δ.Ι.Ε.) ή από άλλες πηγές ή ειδικούς λογαριασµούς,
πριν από την κατάργηση των ειδικών λογαριασµών, λογίζεται ότι έχει καταβληθεί νόµιµα και δεν αναζητείται ούτε καταλογίζεται.
(άρθρο 54)
14. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το προσωπικό των
εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών και ενώσεων. Συγκεκριµένα:
α. Το υφιστάµενο, κατά την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου, διοικητικό προσωπικό των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση, το
οποίο έχει προσληφθεί µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας οµοσπονδίας. Εάν
δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι
υφιστάµενες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστώµενες προσωποπαγείς. Η κατάταξη και,
εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων
γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε
διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµενης οµοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γ.Γ.Α.
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. Εάν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού αναστέλλεται η οικονοµική
επιχορήγηση της ενδιαφερόµενης αθλητικής οµοσπονδίας, µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης.
β. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών ενώσεων ή και οµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση µεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας (ένωση ή
οµοσπονδία υποδοχής), µε απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας αυτής και µε την προγενέστερη σύµ-

φωνη γνώµη του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί µεταφέρονται µε
την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο και διατηρούν το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς.
γ. Εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική
αναγνώριση, οι οποίες αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τον
ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση µεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσµιων αθλητικών διοργανώσεων µπορούν, µεταξύ άλλων, να προσλαµβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος. Οι συµβάσεις αυτές µπορούν να παραταθούν µία µόνο φορά, για
ίσο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί
σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα από
την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης και να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.
(άρθρο 55)
15. Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωµής σε βάρος
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού του τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, των αποζηµιώσεων του Προέδρου, των
µελών και των παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και της υφιστάµενης
Ε.Ε.Α. που οφείλονται, λόγω της λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων κατά τα έτη 2016, 2017, 2018
και από την 1.1.2019 µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου και των οποίων η αποπληρωµή δεν κατέστη εφικτή.
(άρθρο 56)
16. Αναβαθµίζεται σε Αυτοτελές Τµήµα το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας
της Γ.Γ.Α.. Στον προϊστάµενο αυτού καταβάλλεται το
προβλεπόµενο επίδοµα ευθύνης αναδροµικά από την ηµεροµηνία τοποθέτησής του στη θέση αυτή κ.λπ..
(άρθρα 57-59)
17.α. Μειώνεται, από δεκατρείς (13) που είναι σήµερα, σε έντεκα (11), ο αριθµός των συµµετεχόντων στην
ολοµέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ).
β. Αυξάνονται κατά δύο (2), οριζόµενες σε πενήντα
δύο (52) από πενήντα (50) που είναι σήµερα, οι θέσεις
των Ειδικών Επιθεωρητών του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.). Οι εν λόγω
θέσεις καλύπτονται, κατά τα ισχύοντα, µόνο µε απόσπαση υπηρετούντων υπαλλήλων σε φορείς του δηµόσιου
τοµέα και οι αποδοχές του εξακολουθούν και βαρύνουν
τους φορείς όπου ανήκουν οργανικά.
γ. Τίθενται µεταβατικές, καταργούµενες διατάξεις και
ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 60-64)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη από την επιχορήγηση της Ε.Ε.Α., το
ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης
(άρθρο 11)
2. Ετήσια δαπάνη ποσού 4 χιλιάδων ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης στον προϊ-
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στάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τύπου και Δηµοσίων
Σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Α.. Η δαπάνη
αυτή ανέρχεται στο ποσό των 7,5 χιλιάδων ευρώ περίπου για το τρέχον έτος λόγω της αναδροµικής ισχύος
της ρύθµισης.
(άρθρο 59)
3. Δαπάνη ποσού 197,6 χιλιάδων ευρώ περίπου, από
την καταβολή των οφειλόµενων αποζηµιώσεων στον
Πρόεδρο, τα µέλη και τους παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β.
καθώς και στα µέλη της υφιστάµενης Ε.Ε.Α. των ετών
2016, 2017, 2018 και της χρονικής περιόδου από
1.1.2019 έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου,
των οποίων η αποπληρωµή δεν κατέστη εφικτή.
(άρθρο 56)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη σε περίπτωση έκτακτης επιχορήγησης της Ε.Ε.Α..
(άρθρο 11)
5. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από την κατάργηση
του Ελεγκτικού Συµβουλίου της Γ.Γ.Α. και τη συνακόλουθη αποφυγή του λειτουργικού του κόστους.
(άρθρο 31)
6. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης, από τη δυνατότητα:
α. που παρέχεται σε αθλητικές ανώνυµες εταιρίες να
χρηµατοδοτούν την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή
ή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο, στις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµβασης να χρησιµοποιούν,
β. διακοπής της επιχορήγησης αθλητικού φορέα σε
περίπτωση υποτροπής διαπιστωµένων παραβάσεων από
τον Γ.Ε.Δ.Δ..
(άρθρο 43)
7. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την:
- επιβολή των οριζόµενων προστίµων που επιβάλλει η
Ε.Ε.Α. σε κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α, και σε όποιον παραβιάζει
τους οριζόµενους κανόνες,
(άρθρα 22 και 24)
- επιβολή χρηµατικού προστίµου σε περίπτωση παρακώλυσης του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.,
(άρθρο 32)
- κατάθεση παραβόλων σε περίπτωση που: (i) κατηγορούµενος για αδικήµατα αθλητικής βίας προσφύγει στο
συµβούλιο πληµµελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα, που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους
και (ii) κατηγορούµενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για αδικήµατα αθλητικής βίας,
υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους µε άλλους,
(άρθρο 37)
- επιβολή χρηµατικών ποινών σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόµενης ποινής που έχουν επιβληθεί σε βάρος κατηγορουµένων και ασκούντων την επιµέλεια αυτών, για αδικήµατα αθλητικής
βίας.
(άρθρο 38)
8. Νοµιµοποίηση δαπάνης ποσού 1,1 εκατοµµυρίων
ευρώ περίπου, λόγω της µη αναζήτησης ποσών που έχουν καταβληθεί στα µέλη των οριζόµενων Επιτροπών
της Γ.Γ.Α..
(άρθρο 54)
II. Επί του προϋπολογισµού της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α. – Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη από:
α. την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων του νεοσύστατου Ν.Π.Δ.Δ. - Ε.Ε.Α..
(άρθρο 1)

β. τη διαφορά µεταξύ της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης των µελών Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. και της καταργούµενης
Ε.Ε.Α.,
(άρθρο 8)
γ. τη σύσταση οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στην Ε.Ε.Α., το ύψος της οποίας εξαρτάται από
την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος,
(άρθρο 9)
δ. την αντιµετώπιση των εξόδων λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που υποχρεούται να θέσει σε
λειτουργία η Ε.Ε.Α..
(άρθρο 19)
2. Εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του αναγκαίου
υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία του
Ν.Π.Δ.Δ.- Ε.Ε.Α..
(άρθρο 1)
3. Ετήσια αύξηση των εσόδων της από την είσπραξη
του τέλους χορήγησης του πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α..
(άρθρο 12)
4. Ετήσια αύξηση των εσόδων της από την κατ’ έτος επιχορήγηση της Ε.Ε.Α., το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 12)
IΙI. Επί των προϋπολογισµών των Εθνικών Αθλητικών
Οµοσπονδιών (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενα από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µη υπαγόµενα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στον εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. εθνικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται αγώνες επαγγελµατικής κατηγορίας.
(άρθρο 29)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη διοικητικού προσωπικού των ανωτέρω οµοσπονδιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε περίπτωση έλλειψης
κενής οργανικής θέσης, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.
(άρθρο 55)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από τις εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική αναγνώριση για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους κατά την ανάληψη
σηµαντικών αθλητικών διοργανώσεων.
(άρθρο 55)
IV. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και του Μετοχικού Ταµείου Στρατού
(Ν.Π.Δ.Δ. / φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη δαπάνη ή αύξηση εσόδων, κατά περίπτωση από τυχόν επιβολή των προβλεπόµενων ποινών (φυλάκιση ή χρηµατικές) στα προβλεπόµενα φυσικά πρόσωπα για την τέλεση συγκεκριµένων αξιόποινων πράξεων,
κατ εφαρµογή των άρθρων 24, 32 και 38.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
Η Γενική Διευθύντρια
Ιουλία Γ. Αρµάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη από την επιχορήγηση της Ε.Ε.Α., το
ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 11)
2. Ετήσια δαπάνη ποσού 4 χιλιάδων ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τύπου και Δηµοσίων
Σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Α.. Η δαπάνη
αυτή ανέρχεται στο ποσό των 7,5 χιλιάδων ευρώ περίπου για το τρέχον έτος λόγω της αναδροµικής ισχύος
της ρύθµισης.
(άρθρο 59)
3. Δαπάνη ποσού 197,6 χιλιάδων ευρώ περίπου, από
την καταβολή των οφειλόµενων αποζηµιώσεων στον
Πρόεδρο, τα µέλη και τους παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β.,
καθώς και στα µέλη της υφιστάµενης Ε.Ε.Α. των ετών
2016, 2017, 2018 και της χρονικής περιόδου από
1.1.2019 έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου,
των οποίων η αποπληρωµή δεν κατέστη εφικτή.
(άρθρο 56)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη σε περίπτωση έκτακτης επιχορήγησης της Ε.Ε.Α..
(άρθρο 11)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
II. Επί του προϋπολογισµού της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α. – Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη από:
α. την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων του νεοσύστατου Ν.Π.Δ.Δ. - Ε.Ε.Α.,
(άρθρο 1)
β. τη διαφορά µεταξύ της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης των µελών Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. και της καταργούµενης
Ε.Ε.Α.,
(άρθρο 8)
γ. τη σύσταση οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στην Ε.Ε.Α., το ύψος της οποίας εξαρτάται από
την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος,
(άρθρο 9)
δ. την αντιµετώπιση των εξόδων λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που υποχρεούται να θέσει σε
λειτουργία η Ε.Ε.Α..
(άρθρο 19)
2. Εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του αναγκαίου
υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία του
Ν.Π.Δ.Δ. - Ε.Ε.Α..
(άρθρο 1)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τον
προϋπολογισµό της Ε.Ε.Α..
IΙI. Επί των προϋπολογισµών των Εθνικών Αθλητικών
Οµοσπονδιών (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενα από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µη υπαγόµενα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στον ε-

κτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. εθνικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται αγώνες επαγγελµατικής κατηγορίας.
(άρθρο 29)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη διοικητικού προσωπικού των ανωτέρω οµοσπονδιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε περίπτωση έλλειψης
κενής οργανικής θέσης, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.
(άρθρο 55)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από τις εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική αναγνώριση για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους κατά την ανάληψη
σηµαντικών αθλητικών διοργανώσεων.
(άρθρο 55)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τους
προϋπολογισµούς των οικείων εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών.

IV. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και του Μετοχικού Ταµείου Στρατού
(Ν.Π.Δ.Δ. / φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη δαπάνη, κατά περίπτωση από τυχόν επιβολή των προβλεπόµενων ποινών (φυλάκιση ή χρηµατικές) στα οριζόµενα φυσικά πρόσωπα για την τέλεση συγκεκριµένων αξιόποινων πράξεων, κατ εφαρµογή των
άρθρων 24, 32 και 38.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τον κρατικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό του Ε.Φ.Κ.Α. και
του Μετοχικού Ταµείου Στρατού.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ.Τσακαλώτος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μ. Ζορµπά
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΚΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131316580, 6973449589
E-MAIL: alex@zakka.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από εξήντα τρία (63) άρθρα, διαρθρωμένα ως
εξής :
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 Άρθρο 1 : Σύσταση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
 Άρθρο 2 : Έδρα
 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητες
 Άρθρο 4 : Σύνθεση - διορισμός – θητεία διοικητικού συμβουλίου (δ.σ)
 Άρθρο 5 : Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών δ.σ.
 Άρθρο 6 : Άσκηση καθηκόντων μελών δ.σ.
 Άρθρο 7 : Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων δ.σ.
 Άρθρο 8 : Αποδοχές μελών δ.σ.
 Άρθρο 9 : Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
 Άρθρο 10 : Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι
 Άρθρο 11 : Πόροι – οικονομική διαχείριση
 Άρθρο 12 : Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.
 Άρθρο 13 : Εγγυητική επιστολή
 Άρθρο 14 : Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος
 Άρθρο 15 : Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων
 Άρθρο 16 : Άδεια απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε
 Άρθρο 17 : Έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης
 Άρθρο 18 : Έλεγχος συμβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων
 Άρθρο 19 : Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Ε.Α
 Άρθρο 20 : Δημόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων επαγγελματικού αθλητισμού
 Άρθρο 21 : Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης
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Άρθρο 22 : Επιβολή κυρώσεων
Άρθρο 23 : Έκθεση πεπραγμένων
Άρθρο 24 : Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΠΟ.Α
Κεφάλαιο Α΄: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων
 Άρθρο 25: Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 2725/1999
 Άρθρο 26: Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 2725/1999
 Άρθρο 27: Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 2725/1999
 Άρθρο 28: Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 2725/1999
 Άρθρο 29 : Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 2725/1999
 Άρθρο 30 : Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 2725/1999
 Άρθρο 31 : Τροποποίηση άρθρου 52 του ν. 2725/1999
 Άρθρο 32 : Προσθήκη άρθρου 52Α στο ν. 2725/1999
Κεφάλαιο Β΄ : Τροποποιήσεις ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
 Άρθρο 33 : Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999
 Άρθρο 34: Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 2725/1999
 Άρθρο 35 : Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 2725/1999
 Άρθρο 36: Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 2725/1999
 Άρθρο 37 : Προσθήκη άρθρου 41Η στο ν. 2725/1999
 Άρθρο 38: Προσθήκη άρθρου 41Θ στο ν. 2725/1999
 Άρθρο 39 : Τροποποίηση άρθρου 56Α ν. 2725/1999
 Άρθρο 40: Τροποποίηση άρθρου 56Β ν. 2725/1999
 Άρθρο 41 Τροποποίηση άρθρου 56Γ ν. 2725/1999
 Άρθρο 42: Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
 Άρθρο 43 : Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν. 2725/1999
 Άρθρο 44 : Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69Α ν. 2725/1999
 Άρθρο 45 : Τροποποίηση άρθρου 83 ν. 2725/1999
Κεφάλαιο Γ΄ : Ρυθμίσεις σχετικά με τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε)
 Άρθρο 46 : Τροποποίηση άρθρου 1 α.ν. 399/1968 (Α΄102)
 Άρθρο 47 : Τροποποίηση άρθρου 2 α.ν. 399/1968
 Άρθρο 48 : Τροποποιήσεις άρθρου 5 α.ν. 399/1968
 Άρθρο 49 : Τροποποίηση άρθρου 6 α.ν. 399/1968
 Άρθρο 50 : Τροποποίηση άρθρου 8 α.ν. 399/1968
 Άρθρο 51 : Τροποποίηση άρθρου 9 α.ν. 399/1968
 Άρθρο 52: Τροποποιήσεις άρθρου 83 ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
 Άρθρο 53 : Τροποποίηση άρθρου 85 ν. 4172/2013
Κεφάλαιο Δ΄ : Λοιπές διατάξεις
 Άρθρο 54: Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.
2725/1999
 Άρθρο 55: Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών
 Άρθρο 56 : Αποζημίωση μελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β και μελών Ε.Ε.Α
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Άρθρο 57: Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4326/2015
Άρθρο 58: Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 4373/2016
Άρθρο 59: Τροποποίηση του π.δ. 4/2018
Άρθρο 60 : Τροποποίηση άρθρου 5 π.δ. 22/2004
Άρθρο 61: Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο αθλητικών φορέων
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 63 : Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 64 : Έναρξη Ισχύος

Στο Μέρος Α΄ συνιστάται αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την
επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού», το οποίο καλείται να «αντικαταστήσει»
τη σήμερα υφιστάμενη Επιτροπή του άρθρου 77 του ν. 2725/1999. Παράλληλα
αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου του
επαγγελματικού αθλητισμού, με σκοπό την εμπέδωση της νομιμότητας και των αρχών της
διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστούς διοίκησης.
Το Μέρος Β΄ περιλαμβάνει μια σειρά από άλλες διατάξεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα (α) ρυθμίζονται ζητήματα
σχετικά με το δ.σ., τη γ.σ. και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στις αθλητικές οργανώσεις,
σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες, (β) τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ν. 2725/1999
και ρυθμίζονται επιμέρους θέματα αθλητικού ενδιαφέροντος και (γ) τροποποιείται ο α.ν.
399/1968 (Α΄ 102), που αποτελεί το κύριο νομοθέτημα για τη λειτουργία της Φιλίππου
Ενώσεως της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε)
Το Μέρος Γ΄ περιλαμβάνει τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και τον καθορισμό
της έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
1. Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης και
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Μέρος Α΄
Τα φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής και ανομίας στο χώρο του επαγγελματικού
αθλητισμού, ιδίως στο πλέον δημοφιλές άθλημα του ποδοσφαίρου, απασχολούν ολοένα και
περισσότερο την παγκόσμια κοινωνία. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα οποία
παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με θέμα τη διαφθορά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
("Footballleaks. Tackling corruption in European Sport") που πραγματοποιήθηκε στις
7/11/2017 σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ετήσιος τζίρος της αθλητικής
βιομηχανίας υπολογίζεται σε 125 δις ευρώ, το «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος υπερβαίνει τα
90 δις ευρώ ετησίως, ο τζίρος του στοιχηματισμού εκτιμάται από 184 έως 459 δις ετησίως,
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ενώ ο παράνομος στοιχηματισμός ανέρχεται σε ποσοστό 80 %. Η ολοένα αυξανόμενη
οικονομική διάσταση του επαγγελματικού αθλητισμού (εισπράξεις από εισιτήρια και
τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγοί, μεταγραφές αθλητών, εμπορικό υλικό ομάδων,
στοιχηματισμός, βραβεία και μία σειρά άλλα πεδία οικονομικής ανάπτυξης) συνοδεύεται από
ολοένα και περισσότερα σκάνδαλα διαφθοράς, διαπλοκής και εν γένει οικονομικής
εγκληματικότητας και παράλληλα από ενθάρρυνση της οπαδικής βίας και του φανατισμού.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόγραμμα Erasmus+ και το πρόγραμμα εργασιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2017-2020) που εγκρίθηκε στις 23 Μαΐου 2017
περιλαμβάνει την ανάπτυξης δράσης για την προάσπιση της ακεραιότητας του αθλητισμού, με
έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση, στην καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων, της
φαρμακοδιέγερσης και της διαφθοράς.
Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιδείξει ιδιαίτερη ενεργητικότητα στις
προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού Το Μάρτιο του 2013,
το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον
αθλητισμό, τον Ιούνιο 2015 ψήφισμα σχετικά με τις αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς
υψηλού επιπέδου στη FIFA και το Φεβρουάριο 2017 ψήφισμα σχετικά με μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και
ακεραιότητα.
Σε εθνικό επίπεδο, παρά τις μέχρι σήμερα καίριες νομοθετικές επεμβάσεις της Πολιτείας,
εξακολουθούν να καταγγέλλονται φαινόμενα αδιαφάνειας, διαφθοράς, διαπλοκής,
χειραγώγησης αγώνων, παράνομου στοιχηματισμού, αδιαφορίας και περιφρόνησης του νόμου,
παραβίασης της αρχής του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι, υπερχρέωσης, οικονομικής
δυσπραγίας και έλλειψης πάσης φύσεως οργανωτικού σχεδιασμού και βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης των εμπλεκόμενων αθλητικών οργανώσεων που να εξασφαλίζει χρηστή
διακυβέρνηση, χρηματοοικονομική διαφάνεια, νομιμότητα, σταθερότητα και αξιοπιστία.
Το σήμερα υφιστάμενο όργανο εποπτείας και ελέγχου του επαγγελματικού αθλητισμού, η
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο, πλην, όμως, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της
αδιαφάνειας και της διαφθοράς σε διαρθρωτικό επίπεδο απαιτείται η ύπαρξη ενός ελεγκτικού
– εποπτικού μηχανισμού που θα λειτουργεί σαν ανεξάρτητη αρχή και θα είναι εφοδιασμένο με
ευρείες εξουσίες διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Μέρους Α΄ του σχεδίου νόμου συνιστάται αυτοτελές
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού», το οποίο καλείται να «αντικαταστήσει» τη σήμερα υφιστάμενη Επιτροπή του
άρθρου 77 του ν. 2725/1999.
Παράλληλα αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο εποπτείας και
ελέγχου του επαγγελματικού αθλητισμού, με σκοπό την εμπέδωση της νομιμότητας και των
αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστούς διοίκησης.
Μέρος Β΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ :


Θεσπίζεται ποσόστωση φύλου 1/3 στα δ.σ. των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και
ομοσπονδιών.
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Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε, τόσο στον Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών όσο
και στη Στρατηγική για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 2010-2015, να αντιμετωπίσει και
να εξαλείψει το χάσμα μεταξύ των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Η πρόταση στρατηγικών δράσεων για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό 2014-2020
εγκρίθηκε ως συνέχεια της Διάσκεψης της Ε.Ε για την Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό,
η οποία διεξήχθη το 2013. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν,
οι δράσεις και οι συστάσεις που περιέχονται στην πρόταση παροτρύνουν τα αθλητικά
διοικητικά όργανα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν
εθνικές και διεθνείς στρατηγικές δράσης για την ισότητα των φύλων σε αυτό το πεδίο, οι
οποίες θα υποστηρίζονται από συνεκτικά και συγκεκριμένα μέτρα σε επίπεδο Ε.Ε.
Στα συμπεράσματά του σχετικά με την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, το Συμβούλιο
παροτρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να βελτιώσουν την αριθμητική ισορροπία ανάμεσα στα
φύλα σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές, καθώς και στη διαχείριση και στον προπονητικό
τομέα.
Παρά τη σταδιακά αυξανόμενη συμμετοχή τους στον αθλητισμό, οι γυναίκες εξακολουθούν
να υποεκπροσωπούνται στα όργανα λήψης αποφάσεων των αθλητικών θεσμών σε τοπικό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στοιχεία της έκθεσης σχετικά με τις γυναίκες σε
θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων, την οποία εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
Ισότητα των Φύλων (EIGE) για τη λουξεμβουργιανή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ,
δείχνουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι γυναίκες κατέχουν, κατά μέσο όρο, το 14 % των θέσεων
λήψης αποφάσεων στις συνομοσπονδίες ολυμπιακών αθλημάτων της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Στις 28 συνομοσπονδίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, εντοπίστηκαν μόνο μία γυναίκα
πρόεδρος και οκτώ γυναίκες αντιπρόεδροι σε ένα σύνολο 91 τέτοιων θέσεων. Τα στοιχεία αυτά
αντικατοπτρίζουν τάσεις οι οποίες διαπιστώνονται και σε άλλους τομείς λήψης αποφάσεων,
όπου όσο υψηλότερη είναι η θέση τόσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ των φύλων.
Στα κράτη μέλη, η εκπροσώπηση των γυναικών στις κορυφαίες θέσεις λήψης αποφάσεων
των αθλητικών οργανώσεων παραμένει πολύ χαμηλή. Το 2015 οι γυναίκες κατείχαν κατά μέσο
όρο μόνο το 14 % του συνόλου των θέσεων, το δε ποσοστό τους κυμαινόταν από 3 % στην
Πολωνία έως 43 % στη Σουηδία.
Αρκετές διεθνείς και εθνικές ομοσπονδίες στην ηπειρωτική Ευρώπη, υπεύθυνες για την
προώθηση και την ανάπτυξη του αθλητισμού, έχουν ήδη επιδείξει τη δέσμευσή τους στην
ισότητα των φύλων θεσπίζοντας ποσοστώσεις φύλου. Το 2015, 9 από τις 28 ευρωπαϊκές
συνομοσπονδίες διέθεταν ποσόστωση φύλου για το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων
(εκτελεστική επιτροπή, προεδρείο ή διοικητικό συμβούλιο) και μόνο μία δεν τήρησε την εν
λόγω ποσόστωση, δηλαδή δε διέθετε γυναίκες στις κορυφαίες θέσεις λήψης αποφάσεων. Σε
τέσσερις από τις υπόλοιπες 19 ευρωπαϊκές συ- νομοσπονδίες που δεν διέθεταν ποσόστωση
φύλου, οι γυναίκες απουσίαζαν από το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων.
Σε εθνικό επίπεδο, εθελοντικοί στόχοι για την ισορροπία των φύλων στις δομές
διακυβέρνησης των αθλητικών ομοσπονδιών έχουν προταθεί ή ήδη θεσπιστεί σε πέντε κράτη
μέλη: στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), τη Σουηδία και τη Φινλανδία.
Στην Ελλάδα η ισορροπία των φύλων στη λήψη αποφάσεων στο χώρο του αθλητισμού
αποτελεί έναν από τους άξονες προτεραιότητας του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», καθόσον η εκπροσώπηση των γυναικών στις διοικήσεις των
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αθλητικών οργανώσεων παραμένει σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα.
Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να θεσπιστεί ποσόστωση 1/3 στην εκπροσώπηση
των δύο φύλων στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων, όλων των βαθμίδων και όχι μόνο
στις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών.


Θεσπίζεται περιορισμός θητειών των εκτελεστικών μελών του δ.σ. των αθλητικών
ομοσπονδιών
Ο επίμαχος περιορισμός στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ο οποίος, απαντάται, με διάφορες
μορφές, και σε άλλες έννομες τάξεις, παρίσταται αναγκαίος για την επίτευξη σκοπών
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ανάγονται, προεχόντως, στην ανάγκη εναλλαγής προσώπων
στην διοίκηση των αθλητικών οργανώσεων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα δημιουργίας
ισχυρών προσωπικών δεσμών μεταξύ των ασκούντων διοίκηση και των μελών τους, απότοκα
της μακροχρονίου παραμονής των ίδιων προσώπων στην διοίκηση, με συνέπεια να
απομειώνεται σοβαρά, κατά την κοινή πείρα, η αποτελεσματικότητα της ασκούμενης
διοικήσεως, αλλά και να δημιουργούνται αμφισβητήσεις ως προς τον σύννομο και χρηστό
χαρακτήρα της ασκήσεώς της.


Απαγορεύεται η συμμετοχή στη γ.σ. των αθλητικών σωματείων μελών ως προς τα οποία
δεν έχει συμπληρωθεί ένα πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους και,
αντίστοιχα, στη γ.σ. των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, σωματείων
στερούμενων κρατικής αναγνώρισης ή αγωνιστικής δράσης. Επίσης, ορίζεται ότι οι
αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων και ενώσεων στις υπερκείμενες αθλητικές
ενώσεις και ομοσπονδίες αντίστοιχα εκλέγονται από τη γ.σ. που είναι το κυρίαρχο
όργανο. Τέλος, θεσπίζεται υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης στις γ.σ.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποσκοπούν στο να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εγγραφής νέων
μελών προ της γ.σ. με σκοπό την εξασφάλιση της πλειοψηφίας και συμμετοχής στις γ.σ.
ενώσεων και ομοσπονδιών των λεγόμενων «σωματείων – σφραγίδα» που δεν ασκούν
αγωνιστική δράση.


Τίθενται κανόνες σχετικά με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων
στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, ώστε κάθε ψήφος να έχει σημασία και να
αποτυπώνεται αναλλοίωτη η βούληση της γ.σ.:
o διεξαγωγή των εκλογών από τριμελή εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει
δικαστικός αντιπρόσωπος – δικηγόρος
o αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο και ανώτατο όριο σταυροδοσίας το 1/3 των
θέσεων εκλογής ή με χωριστά ψηφοδέλτια, με το δικαιότερο και
αντικειμενικότερο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής
o ποσόστωση φύλου 1/3 στα ψηφοδέλτια



Ανατίθεται η οικονομική εποπτεία των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και των
ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων από τη Γ.Γ.Α φορέων στο Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ) ο οποίος παρέχει αυξημένα εχέγγυα
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, διαθέτει ευρείες ελεγκτικές εξουσίες. Επίσης θεσπίζεται
ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα η παρακώλυση του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στον Αθλητικό
Νόμο, με καθεμία εκ των οποίων επιτυγχάνεται ξεχωριστός σκοπός, Πιο συγκεκριμένα :


Άρθρο 33 : Η θέσπιση των ασυμβίβαστων της νέας παρ. 8 που προστίθεται στο άρθρο 3
του ν. 2725/1999 αποσκοπεί στην καταπολέμηση των φαινομένων της χειραγώγησης
αγώνων και του παράνομου στοιχηματισμού



Άρθρο 34 : Κατοχυρώνεται ο εκδημοκρατισμός της εκπροσώπησης στην ολομέλεια της
διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.).



Άρθρο 35 : Με την παρ. 1 εξασφαλίζεται η συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών, με
νόμιμη διαμονή στη χώρα, στα πανελλήνια διασυλλογικά πρωταθλήματα και αγώνες
κυπέλλου, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας και
έκδοση υπουργικής απόφασης, διαδικασία η οποία, εκτός του ότι είναι ιδιαιτέρως
χρονοβόρα, αποδείχθηκε προβληματική. Επίσης, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται και
παραχωρείται δικαίωμα συμμετοχής στους άνω αγώνες και στους πολίτες τρίτης χώρας
ή ανιθαγενείς που διαμένουν προσωρινά στη χώρα, ως αιτούντες διεθνή προστασία. Η
ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ομαλή κοινωνική ένταξη
των αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει το αθλητικό
δυναμικό των ελληνικών σωματείων και κατ’ επέκταση τον αθλητισμό εν γένει.
Με την παρ. 2 διορθώνεται ένα γραμματικό λάθος στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.
2725/1999 για να αποσαφηνιστεί ότι φορέας διοργάνωσης των μετεκπαιδευτικών
σεμιναρίων των ιατρών που δεν κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα, σε θέματα
πρωταγωνιστικού ελέγχου αθλητών, για την πιστοποίηση της ικανότητάς τους προς
άθληση, είναι το ΕΚΑΕ.



Άρθρο 36 : Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται ο ηλιακός περιορισμός
της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ώστε οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική
αγωνιστική διάκριση να μπορούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α ή άλλο Α.Ε.Ι της επιλογής
τους, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων διατάξεων του άρθρου 34,
οποτεδήποτε αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται νέα παρ. 24 στο άρθρο 34 του ν.
2725/1999, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της χορήγηση άδειας μετ’ αποδοχών στα
μέλη των δ.σ. εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών προκειμένου να συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις τόσο του δ.σ. της ίδιας ομοσπονδίας όσο και στις συνεδριάσεις άλλων
αθλητικών φορέων, στους οποίους εκπροσωπείται η εν λόγω ομοσπονδία.



Άρθρα 37-38 : Σκοπός των νέων άρθρων 41Η και 41Θ που προστίθενται στο ν.
2725/1999 προτεινόμενης ρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί η άμεση και έγκαιρη
παρέμβαση της δικαιοσύνης σε ζητήματα βίας στο χώρο του αθλητισμού, να
απομακρυνθούν από τους αθλητικούς χώρους πρόσωπα που προκαλούν ή συμμετέχουν
σε επεισόδια βίας, να εμπεδωθεί η σπουδαιότητα και ευθύνη των υπεύθυνων ασφαλείας
αγώνων και εν τέλει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του χουλιγκανισμού και της
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αθλητικής βίας εν γένει.


Άρθρα 39- 42 : Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στα άρθρα 56Α – 56Δ του ν.
2725/1999 αποσαφηνίζονται και επιλύονται πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την
πρώτη εφαρμογή των άρθρων αυτών μετά το ν. 4479/2017.



Άρθρο 43 : Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπεται στις οικονομικά δυνάμενες Α.Α.Ε
να χρηματοδοτήσουν την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, υπό όρους διαφάνειας, που
διασφαλίζουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και τα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή
νομικών προσώπων.



Άρθρο 44 : Περιορίζεται ο έλεγχος της Ε.Ε.Α στην απόκτηση μετοχών ποσοστού >5 %,
αντί του μέχρι σήμερα 2 %, με σκοπό την αποφόρτιση του έργου της



Άρθρο 45 : Εναρμονίζεται το άρθρο 83 του ν. 2725/1999 με τις ρυθμίσεις του ν.
3213/2003 (Α΄ 309)

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 46-53) αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας
της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε) με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου
λειτουργίας, το οποίο:
(α) ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία των φορέων που εμπλέκονται στη
διοργάνωση των ιπποδρομιών,
(β) εξισορροπεί το δημόσιο συμφέρον από τη μία πλευρά και τα έννομα συμφέροντα των
εμπλεκόμενων φορέων από την άλλη,
(γ) εξασφαλίζει αυξημένα εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των Ελλανοδικών, των
μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών, του Γενικού Διευθυντή και του εν γένει προσωπικού της
Φ.Ε.Ε. και
(δ) εξασφαλίζει αποτελεσματική εποπτεία στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα και το
ιπποδρομιακό στοιχήματος.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ ρυθμίζονται τα εξής επιμέρους ζητήματα:


Άρθρο 54 : Η αποζημίωση των μελών των επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.
2725/1999 (Α΄ 121), σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο αυτής, βαρύνει τα ειδικά έσοδα
της παρ. 1 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, το δε ύψος της αποζημίωσης αυτής
καθορίζεται με την υπουργική απόφαση με την οποία συνιστώνται οι εν λόγω επιτροπές
«κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης». Σαφής σκοπός της
τελευταίας αυτής πρόβλεψης ήταν να εξαιρείται η αποζημίωση των μελών των
παραπάνω επιτροπών από την εφαρμογή της γενικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 19
του ν. 2470/1997 (Α΄ 40), η οποία έθετε ανώτατο όριο στις μηνιαίες απολαβές των
δημοσίων υπαλλήλων λόγω συμμετοχής τους σε συλλογικά όργανα το ήμισυ (50 %) των
τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους. Η δικαιολογητική βάση της απόκλισης αυτής ήταν
ότι η αποζημίωση των επιτροπών αυτών δε βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά
ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), με νομική και
διαχειριστική αυτοτέλεια, που τροφοδοτούνταν αποκλειστικά από κεφάλαια του
Ο.Π.Α.Π και του Ο.Δ.Ι.Ε. και, ως εκ τούτου, δεν ενέπιπτε στον έλεγχο του δημοσίου
λογιστικού ούτε στους περιορισμούς των περί δημοσίου μισθολογίου γενικών διατάξεων.
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Με το άρθρο 28 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) καταργήθηκε, από 1/01/2004, ο γενικός
περιορισμός του άρθρου 19 του ν. 2470/1997, ο οποίος, όμως, επαναδιατυπώθηκε στην
παρ. 5 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου. Η αποζημίωση των μελών των παραπάνω
επιτροπών εξακολούθησε, και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3205/2003, να καθορίζεται
«κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης», σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999. Τούτο διότι επικράτησε η
ερμηνευτική εκδοχή ότι η αποζημίωση των μελών των παραπάνω επιτροπών, αφού είχε
εξαιρεθεί της εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2470/1997, εξαιρείται και της
εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003. Στη συνέχεια, με το άρθρο 2 του
ν. 3697/2008 (Α΄ 194) καταργήθηκαν όλοι οι ειδικοί λογαριασμοί του δημοσίου, μεταξύ
δε αυτών και ο ειδικός λογαριασμός εσόδων του άρθρου 49 του ν. 2725/1999 και
ορίστηκε ότι κάθε σχετική δαπάνη βαρύνει εφεξής τον κρατικό προϋπολογισμό. Με το
ν. 3697/2008 δε ρυθμίσθηκε ειδικά το ζήτημα του εφεξής καθορισμού της αποζημίωσης
των μελών των παραπάνω επιτροπών, πλην, όμως, επικράτησε η εκδοχή ότι δε συντρέχει
πλέον η άνω αιτιολογική βάση απόκλισης από τις γενικές περί δημοσίου μισθολογίου
διατάξεις. Οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις ερμηνεύτηκαν και εφαρμόστηκαν επί
σειρά ετών, με τον τρόπο που αναλύεται ανωτέρω. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και σήμερα
εξακολουθεί να υφίσταται διχογνωμία σχετικά με το χρονικό διάστημα ισχύος του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999. Η διχογνωμία αυτή έχει
σαν φυσικό επακόλουθο την αμφισβήτηση της νομιμότητας των αποζημιώσεων που
καταβλήθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, ιδίως για το χρονικό διάστημα από τη θέση
σε ισχύ του ν. 3205/2003 μέχρι την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού εσόδων του
άρθρου 49 του ν. 2725/1999. Με το προτεινόμενο άρθρο αποσαφηνίζεται οριστικά το
άνω ζήτημα του υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών της Γ.Γ.Α του
άρθρου 53 του ν. 2725/1999, με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.


Άρθρο 55 : Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στο
προσωπικό των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ειδικότερα : (α) Επιβάλλεται η
κατάταξη του προσωπικού των ομοσπονδιών σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή
ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας ομοσπονδίας και, αν δεν υπάρχουν
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, σε αντίστοιχες
συνιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, ώστε να αποσαφηνιστεί το καθεστώς του εν λόγω
προσωπικού, (β) Διευκολύνεται η κινητικότητα του προσωπικού των αθλητικών
ενώσεων και ομοσπονδιών, με βάση τις ανάγκες και την οικονομική κατάσταση κάθε
ένωσης και ομοσπονδίας και (γ) Επιτρέπεται, υπό τους αναφερόμενους στο προτεινόμενο
άρθρο όρους, η πρόσληψη, με σύβαση εξαρτημένης εργασία ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, έκτακτου προσωπικού από τις ομοσπονδίες που έχουν αναλάβει τη
διοργάνωση ή τη συνδιοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων υπερεθνικής εμβέλειας και
σημασίας.



Άρθρο 56: Σκοπός είναι να προχωρήσει η αποπληρωμή των οφειλόμενων αποζημιώσεων
του Προέδρου και των λοιπών μελών της Δ.Ε.Α.Β. και της Ε.Ε.Α, καθώς και των
παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β για τα έτη 2016, 2017, 2018 και από 1-1-2019 μέχρι την
έναρξη ισχύος του νόμου, των οποίων η πληρωμή δεν κατέστη εφικτή για τεχνικούς
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λόγους.


Άρθρο 57 : Σκοπός των προτεινόμενων τροποποιήσεων του άρθρου 1 του ν. 4326/2015
είναι να εξασφαλισθεί έτι περαιτέρω η τήρηση των αρχών της αμεροληψίας και της
ανεξαρτησίας κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, με ενίσχυση του
ρόλου των αρμοδίων προς τούτο φορέων Δ.Ε.Α.Β και Ε.Ε.Α.



Άρθρο 58 : Τροποποιείται το άρθρο 38 του ν. 4373/2016 ως προς τα εξής σημεία : (α)
εξαλείφεται κάθε αναφορά στην ευθύνη των μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου του
άρθρου 52 του ν. 2725/1999, καθόσον αυτό καταργείται με το προτεινόμενο σχέδιο
νόμου, (β) εξαλείφεται κάθε αναφορά στην ευθύνη των μελών της Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, καθόσον αυτή
καταργείται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ενώ η ευθύνη των μελών του δ.σ. του
συνιστώμενου με το σχέδιο νόμου νέου ν.π.δ.δ. .Ε.Ε.Α ρυθμίζεται ειδικά στο άρθρο 6
του σχεδίου νόμου, (γ) ρυθμίζεται ειδικότερα το ζήτημα της ευθύνης των μελών του
Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης (ΕΣΚΑΝ) και της πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής
Επιτροπής της παρ. 9.1.1 του άρθρου 9 του ν. 4373/2016.



Άρθρο 59: Με την παρ. 1 διορθώνεται η εκ παραδρομής περιγραφή ως «γραφείου» του
αυτοτελούς τμήματος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για θέματα αθλητισμού. Με τις λοιπές παρ. επιλύονται ζητήματα
αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων που ανέκυψαν μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Τουρισμού.



Άρθρο 60 : Εναρμονίζεται το π.δ. 22/2004 με το άρθρο 29 του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιείται με το παρόν σχέδιο νόμου



Άρθρο 61 : Προστίθεται εικοστή έκτη (26η) θέση Ειδικού Επιθεωρητή του άρθρου 1 του
ν. 3074/2002, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση οικονομικής εποπτείας
των φορέων του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού από τον Γ.Ε.Δ.Δ.

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της
επιρροής
Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου άσκησης οικονομικής εποπτείας στο χώρο του
επαγγελματικού αθλητισμού επηρεάζει άμεσα τα Τ.Α.Α και τις Α.Α.Ε, οι ομάδες των οποίων
αγωνίζονται σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, τα μέλη, τους μετόχους και τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση αυτών και έμμεσα τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και
τους επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και όλα τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις
Α.Α.Ε και τα Τ.ΑΑ. : αθλητές, προπονητές και κάθε επαγγελματική ομάδα που
δραστηριοποιείται στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και συναλλάσσεται με Α.Α.Ε
και Τ.Α.Α, συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο του στοιχηματισμού.
Δεδομένης δε της σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής διάστασης του αθλητισμού και
της ευρείας διάδοσης και δημοφιλίας των επαγγελματικών αθλημάτων σε όλες τις κοινωνικές
και ηλικιακές ομάδες, γίνεται φανερό ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής
στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού επηρεάζει και ωφελεί έμμεσα την κοινωνία στο
σύνολό της.
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Το αυτό ισχύει και για τα άρθρα 31-32 του Μέρους Β΄ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου
που σκοπούν στην αποτελεσματική άσκηση οικονομικής εποπτείας των φορέων του
ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού.
Οι ρυθμίσεις των άρθρων 25-28 που προβλέπουν ποσόστωση φύλου 1/3 στο δ.σ. αθλητικών
σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών επηρεάζουν άμεσα αμφότερα τα φύλα, ιδίως δε τις
γυναίκες, οι οποίες υπο-εκπροσωπούνται στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 35 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επηρεάζει άμεσα τους
αλλοδαπούς αθλητές, κυρίως δε τους πολίτες τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς, είτε
διαμένουν στη χώρα με άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοσης τέτοιας
άδειας είτε διαμένουν προσωρινά, ως αιτούντες διεθνής προστασία.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που σκοπούν στην καταπολέμηση φαινομένων αθλητικής βίας
αφορούν κυρίως νεαρές ηλικιακές ομάδες, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των
κατηγορούμενων για αδικήματα αθλητικής βίας. Η καταπολέμηση, όμως, της αθλητικής βίας
και η προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος αφορά και ωφελεί την κοινωνία στο σύνολό της.
Οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ σχετικά με τη λειτουργία της Φ.Ε.Ε
επηρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο του ιπποδρόμου : μέλη της Φ.Ε.Ε,
Παραχωρησιούχο, ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, προπονητές, αναβάτες κλπ.
Οι ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, τα μέλη της
Δ.Ε.Α.Β και της Ε.Ε.Α επηρεάζουν στοχευμένα τα πρόσωπα αυτά.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Η άσκηση οικονομικής εποπτείας στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού
θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με το ν. 2725/1999 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 77 και 78
αυτού. Πρώτη σημαντική νομοθετική τροποποίηση των διατάξεων αυτών πραγματοποιήθηκε
με το ν. 3057/2002 (Α΄239) που προσέθεσε το άρθρο 77Α του ν. 2725/1999. Ακολούθησε μια
σειρά διαδοχικών τροποποιήσεων των άρθρων 77, 77Α, 78 του ν. 2725/1999 με τους νόμους
3057/2002 (Α΄ 239), 4049/2012 (Α΄ 35), 4061/2012 (Α΄ 66), 4229/2014 (Α΄8), 4326/2015 (Α΄
49), 4373/2016 (Α΄ 49), 4410/2016 (Α΄141), 4479/2017 (Α΄ 94).
Όλες, όμως, οι παραπάνω τροποποιήσεις, καίτοι επιτυχείς, υπήρξαν αποσπασματικές και
διατηρούσαν ως αρμόδια την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. Από το 1999
μέχρι και σήμερα δεν έγινε καμία νομοθετική πρωτοβουλία συνολικής αναμόρφωσης του
συστήματος εποπτείας των Α.Α.Ε και Τ.Α.Α, ενώ ποτέ δεν ανατέθηκε η άσκηση της εποπτείας
σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε
για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
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Για την πλήρη εφαρμογή του Μέρους Α΄ του προτεινόμενου νόμου απαιτείται να εκδοθούν:
(α) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 4, για το διορισμό των μελών του δ.σ. της Ε.Ε.Α,
(β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 8, για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών του δ.σ. της Ε.Ε.Α
(γ) προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9, με
το οποίο καθορίζεται η οργανωτική δομή και διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Α.
και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του διοικητικού
συμβουλίου (δ.σ.) της, συνιστώνται και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες οι θέσεις
του προσωπικού
(δ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 11, για τον καθορισμό του ύψους και της διαδικασία είσπραξης των
τελών που καταβάλλονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Α σύμφωνα με την
παρ 1 του ίδιου άρθρου
(ε) απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19, για τον καθορισμό των
επιμέρους χαρακτηριστικών και των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών για τη
διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου παρέχονται και οι εξής εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση
κανονιστικών πράξεων, οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την πλήρη
εφαρμογή του Μέρους Α΄
(α) Παρ. 1 άρθρου 2 : Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (δ.σ.) της Ε.Ε.Α, η οποία
εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται η περιφερειακή
ενότητα, ο δήμος και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α.
(β) Παρ. 4 άρθρου 11 : Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται
το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Ε.Ε.Α, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
(γ) Παρ. 3 άρθρου 12 : Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να
καθορίζεται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ. 1 και της
αίτησης για τη χορήγησή του
(δ) Παρ. 3 άρθρο 19 : Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 1 με ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή
μητρώα άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δημόσιων ή
ανεξάρτητων αρχών, όπως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
Για τον ορισμό μελών της Φ.Ε.Ε σύμφωνα με το άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, όπως
τροποποιείται με το άρθρο 48 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, απαιτείται η έκδοση
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως τροποποιείται με το άρθρο

102

49 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, απαιτείται η έκδοση απόφασης του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό του δ.σ. της Φ.Ε.Ε
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1.Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Στο παρόν σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις επιχειρηματικής φύσεως ούτε
ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη δομή της αγοράς.
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Επισυνάπτεται σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας στα Τ.Α.Α και στις Α.Α.Ε, ο έλεγχος της εκπλήρωσης
των οικονομικών τους υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου, των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, των αθλητών και προπονητών τους, των ιδρυτικών αυτών αθλητικών σωματείων,
των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, ο έλεγχος των συμβάσεων
δανειοδότησης, χορηγιών, ηλεκτρονικής αναμετάδοσης και διανομής των αγώνων και της
νόμιμης προέλευσης και απόκτησης των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε εκτέλεση
των συμβάσεων αυτών συνιστούν μέτρα ωφέλιμα τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα των
ίδιων των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α που υποχρεούνται σε συνετή οικονομική διαχείριση, όσο και
για τα πάσης φύσεως τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται με αυτά. Η
βιωσιμότητα δε και η οικονομική σταθερότητα και αξιοπιστία των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α. είναι
καταφανώς επωφελής για την εθνική οικονομία. Εξίσου ωφέλιμη για την εθνική οικονομία
είναι και η επιδιωκόμενη καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού και της
χειραγώγησης των αγώνων
Το αυτό ισχύει και για την άσκηση αποτελεσματικής οικονομικής εποπτείας στους φορείς
του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού, που επιχορηγούνται από το κράτος. Η χρηστή
και συνετή διαχείριση του κρατικού χρήματος θα επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα στην
εθνική οικονομία.
Η προαγωγή του αθλητισμού εν γένει θα επιφέρει έμμεσα και μακροπρόθεσμα θετικές
συνέπειες στην εθνική οικονομία. Το αυτό ισχύει και ως προς την αναμόρφωση του πλαισίου
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λειτουργίας της Φ.Ε.Ε που εκτιμάται ότι θα εξομαλύνει τις συγκρούσεις στο χώρο του
ιπποδρόμου και θα αναζωογονήσει την ιπποδρομιακή δραστηριότητα.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να εξυγιανθεί ο χώρος του αθλητισμού και να
ενισχυθεί το φίλαθλο πνεύμα, να περιοριστούν τα φαινόμενα του οπαδικού φανατισμού και
της αθλητικής βίας.
Η εν γένει διάδοση και προαγωγή του αθλητισμού έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της
κοινωνίας, καθόσον επηρεάζει σημαντικά την υγεία των πολιτών, την ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους και την κοινωνική συμμετοχή μειονοτικών ομάδων.
Επίσης, θα ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στις διοικήσεις αθλητικές οργανώσεις, με
θετικές συνέπειες ως προς την κατάργηση υφιστάμενων μέχρι και σήμερα κοινωνικών
στερεοτύπων σχετικά με το ρόλο της γυναίκας στο χώρο του αθλητισμού και ευρύτερα στην
κοινωνία.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση
των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
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7. Νομιμότητα
7.1. Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Επισπεύδον είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Συναρμόδια είναι τα ακόλουθα Υπουργεία :













Εσωτερικών
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προστασίας του Πολίτη
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οικονομικών
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τουρισμού

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α) του Κεφαλαίου
Α΄ αρμόδια είναι η ίδια η ΕΕΑ και μεταβατικά το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της
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Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του
άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) το οποίο της παρέχει διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ) του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού υποστηρίζει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Α.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιος για την άσκηση της
οικονομικής εποπτεία των επιχορηγούμενων από το κράτος φορέων ερασιτεχνικού
αγωνιστικού αθλητισμού
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι αρμόδια για την εφαρμογή κάθε άλλης ρύθμισης
αθλητικού περιεχόμενου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας
και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Κατά τη σύνταξη των διατάξεων εφαρμόστηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες και οι οδηγίες της
ΚΕ.Ν.Ε.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Επισυνάπτεται πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή
αυτή

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
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10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά
τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της
Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόμου λήφθηκαν υπόψη :
(α) τα σχόλια της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο
«Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά
γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις» που
πραγματοποιήθηκε στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr από τις 23/11/2018 μέχρι τις
3/12/2018. Σχετικώς, επισυνάπτεται έκθεση διαβούλευσης
(β) τα σχόλια της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο
«Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού» που αναρτήθηκε στις 31/10/2016,
(γ) παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων που υποβλήθηκαν εγγράφως στο γραφείο του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εκφράσθηκαν δια ζώσης σε κατ’ ιδίαν
συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και
ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
23 Νοεμβρίου 2018, 19:40
3 Δεκεμβρίου 2018, 09:00
Νομοθετική
www.opengov.gr
Εκατό δεκατρία (113)
Χίλια εξακόσια ενενήντα επτά (1.697)
Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ιωάννα Σεραφείμ, Αλεξάνδρα Ζάκκα
Τηλ.: 213 131 7103-4-5
grafeioyfypourgou@gga.gov.gr

Τίτλος Διαβούλευσης

Επισπεύδων Φορέας

Χρόνος έναρξης

Χρόνος λήξης

Κατηγορία

Δικτυακός τόπος ανάρτησης

Πλήθος άρθρων

Πλήθος Σχολίων

Συντονιστές διαβούλευσης &
Υπεύθυνος επικοινωνίας

Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης

«Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις»

Του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο

ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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Μέρος Α΄ (άρθρα 1- 27) το οποίο αφορούσε στην αντικατάσταση της σήμερα υφιστάμενης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του
άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) από ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού» (Ε.Ε.Α) με διευρυμένες ελεγκτικές – κυρωτικές εξουσίες.
Μέρος Β΄ (άρθρα 28-51) το οποίο αφορούσε στη σύσταση εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης και με το οποίο για
πρώτη φορά έγινε προσπάθεια: (α) να ρυθμιστούν με τρόπο ενιαίο ζητήματα σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα των
προπονητών αθλημάτων και (β) να εισαχθεί η έννοια του εκπαιδευτή, κατά τον ορισμό του άρθρου 28 του ΣχΝ
Μέρος Γ΄ (άρθρα 52-79) το οποίο αφορούσε στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων
και των ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων (άρθρο 32 ν. 2725/1999, Α΄ 121 και π.δ. 219/2006, Α΄ 221)
Μέρος Δ΄ (άρθρα 80-81) το οποίο ρύθμιζε ζητήματα σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση και τη διεξαγωγή
αρχαιρεισών στις αθλητικές ομοσπονδίες
Μέρος Ε΄ (άρθρα 82-113) το οποίο επέφερε τροποποιήσεις και προσθήκες στο ν. 2725/1999, ρύθμιζε το πλαίσιο λειτουργίας της
Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε) και επιμέρους ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ.

ΑΡΘΡΟ
1
2
3
4
5
6
7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
25
1
1
4
2
0
0

ΑΡΘΡΟ
8
9
10
11
12
13
14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
0
0
2
0
0
1
1

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται, ανά άρθρο, τα στατιστικά δεδομένα των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης :











Το ως άνω υπό διαβούλευση ΣχΝ αποτελούνταν από τα εξής Μέρη :

διατάξεις»

επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες

Στις 23/11/2018 ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή

Β. Ποσοτική & ποιοτική ανάλυση των σχολίων της διαβούλευσης
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ΑΡΘΡΟ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
132
195
93
186
65
135
119
123
11
81
10
3
2
8
1
1
0
1
2
4
0

ΑΡΘΡΟ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
0
0
0
19
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
2
3
2
0
2
151
1
0
0
0
0
20
17
1
0
0

109

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
2
1
3
2
6
1
0
22
14
0
3
13
5
12
5
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
1
3
1
1
0
0
0
2
0
5
4
5
5

ΑΡΘΡΟ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

186
151
147
135
132
123
119
93
81

32

74

28

34

29

36

35

31

38

195

30

12
11
10

37
39

13

14

17

19

20

22

25

65

98

96

93

81

53

80

92

1

33

Αντίστοιχα, στον κατωτέρο πίνακα αποτυπώνονται, κατά φθίνουσα σειρά, τα άρθρα του υπό διαβούλευση ΣχΝ που έλαβαν +> 10 σχόλια:

ΑΡΘΡΟ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

110

Το άρθρο 89 με 6 σχόλια

Τα άρθρα 97, 99, 110-113 με 5 σχόλια

Τα άρθρα 4, 48, 111 με 4 σχόλια

Τα άρθρα 40, 70, 87, 95 και 102 με 3 σχόλια

Τα άρθρα 5, 10, 17, 41, 47, 66, 69, 71, 73, 85, 88, 108 με 2 σχόλια

Τα άρθρα 2, 3, 13, 14, 43, 44, 46, 56, 64, 75, 82, 86, 90, 100, 101, 103, 104 με 1 σχόλιο













Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΣχΝ στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ ορισμένοι απευθύνθηκαν και σε συναρμόδια Υπουργεία, όπως στα

Περαιτέρω, διάφοροι κοινωνικοί εταίροι επέλεξαν να εκδώσουν Δελτία Τύπου, να αποστείλουν έγγραφες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του

συνολικός αριθμός των σχολίων που αναρτήθηκαν να αφορά σε μεγάλο βαθμό επανάληψη του ίδιου κείμενου.

προτρέπουν τα μέλη τους, να υποβάλουν αυτούσιο το ίδιο ακριβώς σχόλιο και μάλιστα σε περισσότερα του ενός άρθρα, με αποτέλεσμα ο

Όσον αφορά στα σχόλια επί των άνω ρυθμίσεων παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο επαγγελματικές ενώσεις και άλλοι φορείς να

διαβούλευση ΣχΝ που αφορά στις πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια.

Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην 3η κατά φθίνουσα σειρά θέση των άρθρων με τα περισσότερα σχόλια (151) βρίσκεται το άρθρο 74 του υπό

εσφαλμένα από τους σχολιαστές σε άρθρα που ρυθμίζουν διαφορετικά αντικείμενα, όπως π.χ. στο άρθρο 1 περί σύστασης του ν.π.δ..δ Επιτροπή

παραπάνω αριθμό σχολίων (1.319) δε συμπεριλαμβάνονται τα σχόλια που αφορούν τα εν λόγω άρθρα και τα οποία έχουν καταχωρηθεί

εκπαιδευτή, τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, καθώς και το άρθρο 32 σχετικά με τους προπονητές ποδοοσφαίρου. Επισημαίνεται ότι στον

αφορά στο Μέρος Β΄. Τα περισσότερα σχόλια έχουν λάβει τα άρθρα που αφορούν στους ορισμούς των εννοιών του προπονητή και του

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι 1.319 σχόλια από τα συνολικά 1.697 σχόλια, ποσοστό δηλαδή μεγαλύτερο του 77,7 % των σχολίων

Το άρθρο 42 με 8 σχόλια



Ακολουθούν :
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αναμόρφωση του εν λόγω άρθρου 74.

Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, ακολούθησε γόνιμος διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ο οποίος κατέληξε σε

πώληση συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών, καθώς και τις επιχειρήσεις που δύνανται να συστεγασθούν στον ίδιο χώρο με γυμναστήρια.

διαβούλευση, ιδίως σχετικά με την παροχή από τα ιδιωτικά γυμναστήρια υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και διατροφολογίας – διαιτολογίας, την

αθλημάτων έτυχαν ως επί τω πλείστον θετικών σχολιών. Έντονες αντιρρήσεις εκδηλώθηκαν σχετικά με το άρθρο 74 του ΣχΝ που τέθηκε υπό

3ον/ Οι προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Γ΄ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης

προπονητές ποδοσφαίρου στη διαβούλευση συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA).

εντάσσεται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης και με τους Θεσμούς και (γ) ιδίως όσον αφορά στους

κοινωνικοί εταίροι είναι πολλοί και συχνά οι απόψεις που υποστηρίζονται αντικρουόμενες, (β) το άνοιγμα του επαγγέλματος του προπονητή

Η διαβούλευση σχετικά με τους προπονητές και εκπαιδευτές δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα καθόσον (α) οι ενδιαφερόμενοι

εκπαίδευσης, ενόψει της Σύμβασης Προπονητικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA)

(β) στα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα των προπονητών ποδοσφαίρου, ιδίως των προπονητών ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής

(β) στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α

(α) στους ορισμούς των επαγγελματιών άθλησης και άσκησης (προπονητής, εκπαιδευτής κατά το υπό διαβούλευση ΣχΝ)

χρήζει, όμως περαιτέρω διαβούλευσης και βελτίωσης. Οι κύριες παρατηρήσεις – αντιρρρήσεις που εκδηλώθηκαν αφορούν:

των επαγγελματιών στο χώρο της άθλησης και άσκησης. Η αντίληψη που επικράτησε είναι ότι το ΣχΝ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,

ρυθμίσεις του Μέρους Β΄ του ΣχΝ και την ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας με σκοπό τη ρύθμιση των επαγγελματικών προσόντων

2ον/ Η πλειοψηφία των κοινωνικών εταίρων αναγνώρισε τη μεγάλη τομή που επιχειρείται στον χώρο του αθλητισμού με τις προτεινόμενες

προτεινόμενων ρυθμίσεων, με γνώμονα την πρακτική εφαρμογή τους.

συγκέντρωσαν τα λιγότερα σε αριθμό σχόλια, ενώ οι περισσότερες παρατηρήσεις που κατατέθηκαν αφορούσαν στη βελτίωση των

1ον/ Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετικά με την Ε.Ε.Α έτυχαν ευρείας αποδοχής. Τα σχετικά άρθρα 1-27 του ΣχΝ που τέθηκε σε διαβούλευση

Από το σύνολο της ηλεκτρονικής και εν συνεχεία δια ζώσης διαβούλευσης παρατηρούνται τα εξής :
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για τον ίδιο ως άνω σκοπό.

ιδρυτικών αθλητικών σωματείων, καθώς και να προβλεφθεί η δυνατότητα των Α.Α.Ε να χρηματοδοτούν το ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο

τροποποιήθηκε, ώστε να είναι σαφές ότι δε θα θίγονται σε καμία περίπτωση δικαιώματα τρίτων, ιδίως δε του Ελληνικού Δημοσίου και των

στην ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και η σχετική ρύθμιση

(β) Λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με τη δυνατότητα των Α.Α.Ε να προβαίνουν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α,

αφορά τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις και οι σχετικές ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν ανάλογα.

(α) Λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, ιδίως όσον

5ον/ Ως προς τις διατάξεις του Μέρους Ε΄ του υπο διαβούλευση ΣχΝ:

παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη και οι σχετικές ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν ανάλογα.

(δ) Παρατηρήσεις υποβλήθηκαν και ως προς τις ρυθμίσεις που αφορούν στη γενική συνέλευση και τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Οι

όλες τις εκτελεστικές θέσεις του δ.σ.

προσώπων από τα δ.σ. των ομοσπονδιών. Η θέση που επικράτησε είναι να ισχύσει ο περιορισμός των θητειών ex nunc και να καταλαμβάνει

νόμου, ενώ από την άλλη εκφράστηκε η άποψη ότι ο προτεινόμενος περιορισμός θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση ικανών και έμπειρων

προτάθηκε να ισχύσει ο περιορισμός των θητειών για όλα τα μέλη του δ.σ. και να ληφθούν υπόψη και θητείες πριν από τη δημοσίευση του

(γ) Αντικρουόμενες απόψεις εκφράστηκαν σχετικά με τον περιορισμό των θητειών των μελών του δ.σ. των ομοσπονδιών. Από τη μία πλευρά

αθλητισμού

κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση μέτρων που θα οδηγήσουν στην ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων σε θέσεις ευθύνης στον χώρο του

ενόψει και των πορισμάτων – εισηγήσεων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας,

αντιρρήσεις, καθώς και οι δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν κατά την αρχική εφαρμογή του μέτρου λήφθηκαν σοβαρά υπόψη, πλην, όμως,

(β) Αντιρρήσεις εκφράστηκαν ως προς την υποχρεωτική εκπροσώπηση στο δ.σ. αμφότερων των φύλων, κατά ποσοστό τουλάχιστον 1/3. Οι

ομοσπονδίες), εξαιρουμένου του περιορισμού θητειών των μελών του δ.σ.

(α) Προτάθηκε και έγινε αποδεκτό να ισχύσουν ενιαίες ρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες αθλητικών οργανώσεων (σωματεία, ενώσεις,

4ον/ Ως προς τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ του υπο διαβούλευση ΣχΝ:
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τη διαβούλευση, με τα οποία τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ν. 2725/1999

Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ε΄ του άνω ΣχΝ που τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση, όπως αυτά διαμορφώθηκαν ύστερα από

o Κεφάλαιο Β΄ : Τροποποιήσεις ν. 2725/1999 (άρθρα 33-45). Στο Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα άρθρα 82-86 και 89 – 94

Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ε΄ του άνω ΣχΝ που τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση.

αθλητικές ενώσεις. Επίσης, στο ίδιο Κεφάλαιο έχουν ενταχθεί, για νομοτεχνικούς λόγους, και τα άρθρα 87 και 88 του

διαμορφώθηκαν ύστερα από τη διαβούλευση, ενώ έχουν προστεθεί αντίστοιχες ρυθμίσεις και για τα αθλητικά σωματεία και τις

περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του Μέρους Δ΄ (άρθρα 80-81) του άνω ΣχΝ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, όπως αυτές

o Κεφάλαιο Α΄ : Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων (άρθρα 25-32). Στο Κεφάλαιο αυτό

Μέρος Β΄με τίτλο «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ» το οποίο αποτελείται από τρία Κεφάλαια:

του άνω ΣχΝ που τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση

Μέρος Α΄ με τίτλο «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού» (άρθρα 1-24 ) στο οποίο περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του Μέρους Α΄

Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» που πρόκειται να εισαχθεί προς ψήφιση και το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

έχουν διαμορφωθεί, λαμβανομένων υπόψη των σχολίων και προτάσεων των κοινωνικών εταίρων έχουν ενταχθεί σε ΣχΝ με τίτλο «Επιτροπή

Η διαβούλευση σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των Μερών Α΄, Δ΄ και Ε΄ του άνω ΣχΝ έχει ολοκληρωθεί και οι σχετικές ρυθμίσεις

Γ. Κατάληξη διαβούλευσης

ρυθμίσεις βελτιώθηκαν.

παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από την ίδια την Φ.Ε.Ε και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και οι προτεινόμενες

(γ) Αντικρουόμενα σχόλια υποβλήθηκαν σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Φ.Ε.Ε. Οι
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Μερών Α΄ , Δ΄ και Ε΄του άνω ΣχΝ και με το οποίο επίσης ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του ΣχΝ.

Μέρος Γ΄ με τίτλο «Τελικές Διατάξεις» (άρθρα 62-64) στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί οι μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις των

18-27, 83-84, 91, 94, 105 -107 και 109.

να εισαχθεί προς ψήφιση, καθώς και συνοπτική αξιολόγηση αυτών. Επισημαίνεται ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια στα άρθρα 6-9, 11-12, 15-16,

και 80-113 που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Επιτροπή Επαγγελμαιτκού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» που πρόκειται

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας στο οποίο αποτυπώνονται τα σχόλια που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση επί των άρθρων 1-27

Δ. Επεξεργασία σχολίων

το οποίο να αναρτηθεί εκ νέου προς ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση.

Κατόπιν τούτων, κρίνεται σκόπιμο οι διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του ΣχΝ, όπως αυτές θα διαμορφωθούν, να ενταχθούν σε αυτοτελές ΣχΝ

επαγγελματιών άθλησης και άσκησης.

αθλημάτων του Μέρους Γ΄ είναι να έχουν προηγουμένως καθορισθεί οι ορισμοί, τα επαγγελματικα προσόντα και δικαιώματα των

και άσκησης συνεχίζεται. Αναγκαία δε προϋπόθεση για να ρυθμιστεί το προσωπικό των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης

ώριμες. Όπως ήδη ελέχθη, η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ως προς τις ρυθμίσεις του Μέρους Β΄ για τους επαγγελματίες άθλησης

συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των Μερών Β΄ και Γ΄ (άρθρα 28-79) του ΣχΝ που τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση διότι δεν κρίνονται

Στο ως άνω ΣχΝ με τίτλο «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» που πρόκειται να εισαχθεί προς ψήφιση δε



ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τη διαβούλευση.

Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Ε΄του άνω ΣχΝ που τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση με το οποίο ρυθμίζονται επιμέρους

o Κεφάλαιο Δ΄ : Λοιπές διατάξεις (άρθρα 54-61). Στο Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 103-110 του

αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τη διαβούλευση

ρυθμίσεις των άρθρων 95-102 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄του άνω ΣχΝ που τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση, όπως

o Κεφάλαιο Γ΄: Ρυθμίσεις σχετικά με τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος (άρθρα 46-53). Στο Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι
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Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού

Άρθρο

ΑΡΘΡΟ 29
ΣΧΟΛΙΟ
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία

Κωδικός Σχολιαστής Ημερομηνία & Σχόλιο
Σχολίου
Ώρα υποβολής
1977
ΠΟΥΛΙΟΣ 2018-11-27
Άρθρο 28 – Ορισμοί
ΜΙΧΑΗΛ
15:04:50
(γ) Επαγγελματικά προσόντα: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τα άρθρα
30, 32 και 38.
ΣΧΟΛΙΟ
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις
προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει
αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι
διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια
από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα
χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
πανεπιστημίου;

και συγκεκριμένα στον υπερσύνδεσμο : http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001
Αξιολόγηση
σχολίων
Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους

Τα σχόλια βεβαίως είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ισοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης www.opengov.gr

ηλεκτρονική διαβούλευση ΣχΝ, καθόσον οι σχετικές ρυθμίσεις δεν εισάγονται προς ψήφιση.

Στον κατωτέρω πίνακα δε συμπεριλαμβανονται τα σχόλια που αναρτήθηκαν επί των άρθρων 28-79 Μερών Β΄ και Γ΄ του αναρτηθέντος προς
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2288

2345

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής

Γρηγόριος
2018-11-28
18:11:09

ΧΡΗΣΤΟΣ 2018-11-28
ΚΟΝΤΟΓΙΑ 12:13:27
ΝΝΗΣ

Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους

-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική.Οι Σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.),λειτουργούν νόμιμα;Ποιοi διδάσκουν;Οι καθηγητές
πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να
διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές;Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία
αμείβονται,γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;
Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές Το σχόλιο
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία αφορά έτερη
Αθλητισμού δεν μπορεί να στην διαδικασία που επιβάλλεται από την
ρύθμιση που

Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη,η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.

-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική.Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15/10/2018),έχει
αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής
ποδοσφαίρου’».

Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις
προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει
αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι
διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια
από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα
χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
πανεπιστημίου;
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική.Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου,με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στη διαδικασία που επιβάλλεται από
την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.)και από τις προτεινόμενες
αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
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Βάιος
Κυριάκης

PIG

2373

2412

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού
Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού
2018-11-29
08:04:22

2018-11-28
20:18:49

Γιάννης
2018-11-28
Κουτεντάκη 18:53:34
ς

2358

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού

Επαγγελματικού
Αθλητισμού

δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΥΝΦΕΡΟΝ - ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 27 - ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΓΓΑ ΥΦ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -- Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΝΕΟΥ ΝΠΔΔ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

Δεν εγκρίνεται

Δε γίνεται
αντιληπτό σε
ποιες
Δεν θα έπρεπε να μπουν κάποια, έστω ελάχιστα, επιστημονικά ή ποιοτικά
«αναθέσεις»
κριτήρια ώστε να μην επαναληφθούν τα τραγικά λάθη του παρελθόντος; Τι θα αναφέρεται ο
γίνουν αυτές οι «αναθέσεις», γήπεδο για τον κάθε πικραμένο;
σχολιαστής
Πρέπει να εποπτεύεται και από Υπουργείο Οικονομικών και Δικαιοσύνης
Δεν εγκρίνεται

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες
αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει
αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγ ω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα. υποχρεούνται
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι
διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια
από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα
χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
πανεπιστημίου;
Οι «αναθέσεις» (ή καλύτερα οι «οικονομικές εξυπηρετήσεις κομματικών
διαδρομιστών») είναι πολύ παλιά πληγή.
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2413

2415

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού

PIG

PIG

2018-11-29
08:13:12

2018-11-29
08:06:12

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ [ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ] ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1- 25 ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 27 ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΓΓΑ - ΥΦ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -- Η
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΝΕΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΜΕ
ΙΔΙΩΤΕΣ [ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ] ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1- 25 ΟΙ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 27 ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται
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2521

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού

Άρθρο 01 Σύσταση
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού

Βάιος
ψαλλιδας

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ

2018-11-29
21:16:39

2018-11-29
13:03:25

Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις
προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΓΓΑ - ΥΦ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -- Η
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΝΕΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΜΕ
ΙΔΙΩΤΕΣ [ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ] ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1- 25 ΟΙ
ΟΠΟΙΟI ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔIΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΒΕΒΑΙΩΣ, ΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΠΟΥ ΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΟ
ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ 'ΕΙΔΗΜΩΝ', ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ
ΌΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΜΑ ΔΕΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ,
ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΌΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑ, ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΙΟ
ΕΚΤΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ
Υπάρχει
πρόβλεψη για
ποσόστωση
φύλλου στη
διοίκηση των
αθλητικών
οργανώσεων.
Δε είναι σαφές
σε ποια
δικαιώματα των
γυναικών
αναφέρεται ο
σχολιαστής.
Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
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Ευγενια
2018-11-29
Γιαννιτσοπο 21:32:10
υλου

ΑΡΘΡΟ 29
– ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΜΕΝΑ
ΣΧΟΛΙΟ
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις
προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει
αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι
διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια
από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα
χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
πανεπιστημίου;
Με την ανάρτηση και ανάγνωση των άρθρων του νόμου διαπιστώνετε
πεντακάθαρα η υποβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής
κατάρτισης των χιλιάδων καθηγητών Φυσικής Αγωγής και φοιτητών των
πεντε ΤΕΦΑΑ όλης της Χώρας. Υποβαθμίζετε όλους τους αγώνες αυτών που
στήριξαν την ανωτατοποίησητων τότε ΕΑΣΑ. Μια δεύτερη επεξεργασία και
συνεργασία την αξίζουν όλοι αυτοί.

αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι
διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια
από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα
χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
πανεπιστημίου;

Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον

διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους
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ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ - ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 28 ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ
ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ
ΒΟΛΕΜΑ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΕΧΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΕΙ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΓΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Υ/Φ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ γγΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΑ ΣΕ ΝΠΔΔ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ - ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΦΕΡΟΥN ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΩΣ ΕΧΕΙ KAI
ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΞΙΕΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΩΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΛΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται
από την ΕΠΟ.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη, έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της
εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής
ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της ΕΠΟ, λειτουργούν
νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν
σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η

Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους

συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους
Δεν εγκρίνεται
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Παναγιώτης 2018-12-01
Δημάκος
06:53:03

Σίμος
Παυλίδης

Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 2725/99
Το σχόλιο δεν
(Δεν περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο)
αφορά στο
παρόν άρθρο.
Ι. Η διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999,όπως ισχύει, τροποποιείται Λαμβάνεται
ως εξής:
υπόψη για
ενδεχόμενη
«Άρθρο 45
μελλοντική
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
τροποποίηση
1. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί
του άρθρου 45
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ή Κεντρική Επιτροπή Κριτών
του ν.
(ΚΕΚ) με διετή θητεία, αποτελούμενη από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη,
2725/1999
σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της. Η Επιτροπή
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας. Το ένα (επί τριμελούς) και τα δύο (επί πενταμελούς)
Επιτροπής, μέλος/-η, επιλέγονται από πίνακα που περιέχει διπλάσιο,
τουλάχιστον, αριθμό μελών, κατά περίπτωση, τον οποίο υποβάλλει η
οικεία Ομοσπονδία Διαιτητών Κριτών.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ή Κριτών των ομοσπονδιών ατομικών
αθλημάτων ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο Κανονισμός
Διαιτητών – Κριτών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, και τις
αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια α’, β’, γ’ και δ’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 43Α του Ν. 2725/1999.
3. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 43 και 44 του Ν. 2725/1999
εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, τους κριτές, τους αφέτες,
τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί

διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό
λογαριασμό του πανεπιστημίου;
Πραγματικά αυτό το σχέδιο νόμου είναι κλαυσίγελος....Με το σκεπτικό σας
κ.Βασιλειάδη,οι πτυχιούχοι γιατροί με οποιαδήποτε ειδικότητα να μην
μπορούνε και αυτοί να εξασκήσουν το επάγγελμά τους....
Κ μετά αναρωτιόμαστε όλοι γιατί το Ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε τόσο
χαμηλό επίπεδο....
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3. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αναγνωριστεί ως ο τέταρτος
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας και ασθενειών
στις χώρες υψηλού εισοδήματος ενώ, μόνο στην περιφέρεια της Ευρώπης,
ευθύνεται για περισσότερους από 1 εκατομμύριο θανάτους. Πειραματικά
δεδομένα συνηγορούν ότι η συστηματική άσκηση αποτελεί θεραπεία για
είκοσι έξι διαφορετικές ασθένειες. Η πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας ως προς τη συνταγογράφηση της άσκησης από τον
ΕΟΠΥΥ αποδεικνύει τη σημαντικότητα της άσκησης για την πρόληψη
χρόνιων παθήσεων.

2. Η συμμετοχή του Έλληνα πολίτη σε δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού είναι δικαίωμα το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας του πολίτη (Σύνταγμα του 1975, άρθρο 5, παρ. 1) και κάτω
από σωστές προϋποθέσεις καταπολεμά το ρατσισμό, τη βία και τις
εξαρτήσεις.

έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα, λαμβανομένων υπ’ όψιν
των ιδιαιτέρων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική
ομοσπονδία ατομικού αθλήματος, ως προς την ιδιότητα μελών των
ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»
4. Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών – Κριτών ατομικών αθλημάτων συστήνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις διατάξεις των άρθρων
78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
5. Σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που υπάρχει Ένωση Αθλητικών
Σωματείων αθλήματος αναγνωρισμένου από τον παρόντα νόμο, επιτρέπεται
να ιδρύεται και να λειτουργεί ένας μόνον σύνδεσμος Διαιτητών – Κριτών του
αντίστοιχου κλάδου άθλησης.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζεται και στους
Συνδέσμους του παρόντος άρθρου.
Κύριοι το νομοσχέδιο που παρουσιάζεται είναι η επιτομή του
νεοφιλελεύθερισμού γιατί όπως θα έπρεπε να γνωρίζεται με αυτό καταργείται
και καταπατάτε τα εργασιακά δικαιώματα μου ως πτυχιούχου ΚΦΑ δίνοντας
το δικαίωμα της γυμναστικής πρακτικής στον κάθε τυχαίο ΚΑΙΡΟΣΚΌΠΟ.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι:
1. Κανείς δεν πάει σε εμπειρικό γιατρό, ούτε στέλνει το παιδί του σε σχολείο
με εμπειρικούς «δασκάλους», ενώ όλοι απαιτούν εύκολα να διακρίνουν τα
προσόντα ανθρώπων που παρέχουν υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες υγείας και
εκπαίδευσης.
Το σχόλιο
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8. Η αθλητική επιστήμη (sportscience) των Ελληνικών πανεπιστημίων
(ΤΕΦΑΑ) σύμφωνα με τους παγκόσμιους ανεξάρτητους οργανισμούς
αξιολόγησης βρίσκεται στην περίοπτη εικοστή θέση της παγκόσμιας
κατάταξης και είναι πρωτοπόρα στην Ελλάδα ανάμεσα στις γνωστές
επιστήμες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Το νομοσχέδιο αυτό είναι η ταφόπλακα των εργασιακών δικαιωμάτων μου ως
απόφοιτου ΤΕΦΑΑ και όπως κανείς από εσας τους νομικούς δεν θα θέλατε οι
δικαστικοί επιμελητές να παίζουν τους νομικούς έτσι και εγώ δεν θέλω μη
πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπ/σης να παίζει τον γυμναστή σε βάρος της
σωματικής υγείας και ακεραιότητας των Ελλήνων.

7. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού
διδάσκεται στα πανεπιστήμια της χώρας και είναι η έκτη δημοφιλέστερη
επιλογή ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές για να εισαχθούν σε
πανεπιστημιακή Σχολή. Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 60,000 ενεργοί
πτυχιούχοι φυσικής αγωγής.

6. Η άσκηση πρέπει να παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση μετά από
αξιολόγηση, με συγκεκριμένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα, ανάλογα με
τη φυσική κατάσταση, κατάσταση υγείας, συνθήκες περιβάλλοντος, φύλο, και
ηλικία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αερόβιας εκγύμνασης και
μυϊκής ενδυνάμωσης από παγκόσμιους επιστημονικούς οργανισμούς για να
υπάρχει ασφάλεια και να αποφευχθούν τραυματισμοί, κακώσεις και θάνατοι.
Έχει αποδειχθεί ότι κάθε μορφή άθλησης-άσκησης, δεν είναι αποτελεσματική
αλλά μονάχα εκείνη που είναι κατάλληλα στοχευμένη.

5. Ο αθλητικός επιστήμονας (γυμναστής) χρειάζεται γνώσεις ανατομίας και
φυσιολογίας για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, γνώσεις ψυχολογίας
και κινητικής συμπεριφοράς για να κινητοποιήσει το άτομο να γυμναστεί
εφόρου ζωής, γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής για να μετουσιώσει τη
θεωρία σε πράξη, αποτελεσματικά.

4. Tο οικονομικό κόστος της φυσικής αδράνειας στους Έλληνες πολίτες
ανέρχεται σε 130-650 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος λόγω των δαπανών για
ασθενείς με στεφανιαία νόσο, διαβήτη τύπου 2, καρκίνο του εντέρου και του
μαστού, καθώς και λόγω του κόστους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών
ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη.
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Γι αυτό η Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές,
αντιεπιστημονικές άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και
να κάνει δραστικές μεταβολές των άρθρων του νομοσχεδίου μετά από
ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας. Οι μεταβολές των άρθρων του
νομοσχεδίου θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία σε σειρά
άλλων επαγγελμάτων όπως οι μηχανικοί (ΠΔ 99/2018, ΦΕΚ 187Α/2018), οι
ιατροί (A.N. 1565/1939, ΦEKA/16), οι δικηγόροι (ΠΔ 122/2010, ΦΕΚ
200/Α/30-11-2010), οι εκπαιδευτικοί (π.χ., ΦΕΚ 449 /3-4-2007) οι
φαρμακοποιοί (ΠΔ 64/2018, ΦΕΚ 124/Α/11-7-2018) κλπ.
Άρθρο 28 – Ορισμοί
(γ) Επαγγελματικά προσόντα: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τα άρθρα
30, 32 και 38.
ΣΧΟΛΙΟ
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις
προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει
αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι
διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια
από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα
χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
πανεπιστημίου;ΑΡΘΡΟ 29
ΣΧΟΛΙΟ
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές
ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις
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προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
-Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του
Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει
αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω
ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η
Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
-Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι
διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια
από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα
χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
πανεπιστημίου;
ευχαριστώ πολυ για τα αρθρα του νομοσχεδιου - κάνουν την ζωή την δουλεια Δεν υπάρχει
και την καριερα μου πιο ευκολη - ευχαριστώ θερμα
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη
που ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ????
Σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΥΤΟ?
4048/2012
(Α΄34) η
ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΦ/ΥΠΟΥΡΓΕ ? ΚΥΡΙΕ ΓΓΑ ? νομοσχέδιο
αιτιολογική
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ αιτιολογική ΕΚΘΕΣΗ ? να την διαβάζει ο ΠΟΛΙΤΗΣ κατά την έκθεση
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - δεν ξανάγινε !!!
συνοδεύει το
τελικό σχέδιο
νόμου που
κατατίθεται στη
Βουλή, όπως
αυτό θα έχει
διαμορφωθεί
μετά τη
διαβούλευση.
Άναυδος ο αθλητικός κόσμος σχετικά με τον αθλητικό νόμο.
Το σχόλιο
Στην ουσία κατακερματίζει τα πανεπιστήμια (ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ) και κατά
αφορά έτερη
συνέπεια μηδενίζει τους γυμναστές καθώς θέτει σε κίνδυνο τον απλό πολίτη. ρύθμιση που
Ο «Εκπαιδευτής» σύμφωνα με την πρόταση νόμου θα γυμνάζει, μεταξύ
δεν εισάγεται
άλλων, παιδιά, εγκύους και ηλικιωμένους, αρκεί να έχει παρακολουθήσει
προς ψήφιση
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Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Δ.Α
Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο
αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Μαρίνα Τουτουντζή

σεμινάριο πιστοποιημένου ιδιωτικού φορέα.
Τόσο καιρό η αθλητική κοινότητα επιμένει για την προστασία του γυμναστή ο
οποίος έχει σπουδάσει στα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ καθώς έχει αφιερώσει 4
ολόκληρα χρόνια στην αθλητική επιστήμη και ως εκ τούτου είναι πλήρως
καταρτισμένος όταν αποφοιτήσει από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Σας παραθέτω παράδειγμα, πως θα φαινόταν στη πανεπιστημιακή κοινότητα
των νομικών, το ενδεχόμενο να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του πολίτη
"νομικοί" από ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης με 1 έτος φοίτησης;
Είναι προφανές ότι δεν υφίσταται εκτίμηση για το επιστημονικό προσωπικό
από τα ΑΕΙ Πανεπιστήμια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Επιπρόσθετα κύριε Υφυπουργέ, σχετικά με τις ομοσπονδίες είχε γίνει ειδική
μνεία από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ότι, οι εκλογές των αιρετών θα
εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο ώστε να προασπίζονται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των αθλητών και προπονητών.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων αθλητών έχει εστιάσει στο
μείζον ζήτημα του ερασιτεχνικού αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα στις
ομοσπονδίες και το ρόλο τους. Ένα καίριο ζήτημα το οποίο πάντα θα μας
απασχολεί, καθώς αποτελεί βαρόμετρο για τα αθλητικά σωματεία και για τη
προάσπιση και θωράκιση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των αθλητών και
των προπονητών.
Ωστόσο, αιφνίδιο ήταν το άρθρο περί δημοσίων αθλητικών εγκαταστάσεων,
για τις οποίες θα αποφασίζει ο ιδιώτης ή/και επιχειρηματίας αντί των Φορέων
ή/και Δημοτικών Αρχών το οποίο και κρίνεται επιεικώς απαράδεκτο.
Κύριε Υφυπουργέ, ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών
σας καλεί όπως αποσύρετε το ως άνω σχέδιο νόμου καθώς, υπονομεύει την
αθλητική επιστήμη και δη την αθλητική κοινότητα και εν γένει το Δημόσιο
Συμφέρον.

Τα σχόλια δεν
αφορούν στο
παρόν άρθρο.
Δεν εγκρίνονται
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Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα:
www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά
να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου
ειδική αθλητική αναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την
κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική
αναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση η
υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει
αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή
Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το
άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»

Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που
αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα
των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί

Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται
να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το
άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια οµοσπονδία.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης
επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
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Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ,
που έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο κ. Βασιλειάδης,
Υφυπουργός Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
πτυχιούχων ΑΕΙ, δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του
Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που
παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή
επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα
ακυρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο,
• Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ
με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ.
• Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να
είναι σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
• Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική
υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης
αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας
άσκησης επαγγέλματος.
• Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των
ΤΕΦΑΑ λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από
πανεπιστημιακούς καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά
προγράμματα σπουδών, πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α.
Όλα αυτά μπορεί να εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων
ωρών ή ακόμη και εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα;

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για την ηλεκτρονική διαβούλευση του Σ/Ν
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές –
Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες
διατάξεις

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους
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Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα:
www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Ο Γραμματέας

Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

• Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με
συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς.
• Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και
«προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των
περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά,
έφηβους, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη
πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής
επάρκειας.
• Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει
άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προσυπογράφωντας το ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ (Παν.
Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπονομεύει
τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Καλεί την
Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές,
αντιεπιστημονικές, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και
να προβεί σε δραστικές μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική
διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των
Πανεπιστημίων της χώρας.

Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
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Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ,
που έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο κ. Βασιλειάδης,
Υφυπουργός Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
πτυχιούχων ΑΕΙ, δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του
Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που
παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή
επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα
ακυρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο,
• Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ
με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ.
• Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να
είναι σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
• Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική
υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης
αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας
άσκησης επαγγέλματος.
• Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των
ΤΕΦΑΑ λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από
πανεπιστημιακούς καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά
προγράμματα σπουδών, πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α.
Όλα αυτά μπορεί να εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων
ωρών ή ακόμη και εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα;
• Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για την ηλεκτρονική διαβούλευση του Σ/Ν
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές –
Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες
διατάξεις
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Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Ο Γραμματέας

Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς.
• Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και
«προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των
περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά,
έφηβους, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη
πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής
επάρκειας.
• Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει
άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προσυπογράφωντας το ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ (Παν.
Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπονομεύει
τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Καλεί την
Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές,
αντιεπιστημονικές, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και
να προβεί σε δραστικές μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική
διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των
Πανεπιστημίων της χώρας.

Το σχόλιο
αφορά έτερη
ρύθμιση που
δεν εισάγεται
προς ψήφιση
καθόσον
συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
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Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ,
που έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο κ. Βασιλειάδης,
Υφυπουργός Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
πτυχιούχων ΑΕΙ, δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του
Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που
παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή
επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα
ακυρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο,
• Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ
με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ.
• Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να
είναι σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
• Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική
υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης
αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας
άσκησης επαγγέλματος.
• Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των
ΤΕΦΑΑ λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από
πανεπιστημιακούς καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά
προγράμματα σπουδών, πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α.
Όλα αυτά μπορεί να εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων
ωρών ή ακόμη και εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα;
• Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με
συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς.
• Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και
«προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των
περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά,
έφηβους, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη

Για την ηλεκτρονική διαβούλευση του Σ/Ν
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές –
Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες
διατάξεις
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Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης
επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί

Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για
όλους.

Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο
αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Ο Γραμματέας

Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής
επάρκειας.
• Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει
άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προσυπογράφωντας το ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ (Παν.
Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπονομεύει
τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Καλεί την
Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές,
αντιεπιστημονικές, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και
να προβεί σε δραστικές μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική
διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των
Πανεπιστημίων της χώρας.

Τα σχόλια δεν
αφορούν στο
παρόν άρθρο.
Δεν εγκρίνονται
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Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά
να έχουν λάβει την κατάτις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου
ειδική αθλητικήαναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την
κατάτις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική
αθλητικήαναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητικήαναγνώριση η
υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!
ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΝΠΔΔ - νέο ΝΟΜΙΚΟ Δεν εγκρίνεται
ΠΡΟΣΩΠΟ ? ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ? ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ? ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΓΓΑ - ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ? ΠΟΣΑ ΝΠΔΔ ΑΚΟΜΑ ? ΕΛΕΟΣ
????

Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει
αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµιαοµοσπονδία, αναγνωρισµένηαπό τη
∆ιεθνήΟλυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεταιδιεθνώς το
άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»

Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που
αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµοπρόγραµµα
των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί

Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται
να ζητήσει την παροχή ειδικήςαθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα
ή τον κλάδο άθλησης που
καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμιαοµοσπονδία.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για
όλους.

να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»
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3146

2346
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Άρθρο 03 Αρμοδιότητες

Άρθρο 04 Σύνθεση διορισμός –
θητεία
διοικητικού
συμβουλίου

Άρθρο 04 Σύνθεση διορισμός –
θητεία
διοικητικού
συμβουλίου

2018-12-02
14:57:31

Διαμαντής
Γεώργιος
2018-12-01
09:26:35

Γιάννης
2018-11-28
Κουτεντάκη 18:12:16
ς

ΚΟΝΤΟΣ
ΤΑΠΑΣ

Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για

Αντικαθιστώντας το «ή» με το «και», αδρανοποιούνται οι κάθε λογής
«αθλητοπατέρες» ….
Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο
αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

«(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση
ΚΑΙ εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού».

με την:

«(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση ή
εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού»,

Επίσης, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο των μελλοντικών
υποψηφίων για τα δύο πρόσωπα της κατηγορίας (στ), προτείνεται να
αντικατασταθεί η υπάρχουσα πρόταση:

Συνεπώς, προτείνεται, για τα πρόσωπα των κατηγοριών (β), (γ), (δ) και (ε), να
προβλεφθεί η συμμετοχή επιστημόνων μεγάλης διεθνούς αναγνώρισης (ή
εγνωσμένου κύρους) από τον χώρο του αθλητισμού, ή/και σωματικής
δραστηριότητας, ή/και άσκησης και υγείας.

Τα σχόλια δεν
αφορούν στο
παρόν άρθρο.
Δεν εγκρίνονται

ΤΟ 3 ΣΤ - είναι αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ - τι μπλέκεστε στα χωράφια του
Δεν εγκρίνεται
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ - ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΑΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟ ΡΩΤΗΣΑΤΕ?
Είναι απαράδεκτο και ανησυχητικό ότι, από το προτεινόμενο επταμελές
Δεν εγκρίνεται
διοικητικό συμβούλιο, μόνο δύο άτομα (κατηγορία στ) θα μπορούσαν
δυνητικά να προέρχονται από το επιστημονικό δυναμικό της χώρας σε θέματα
αθλητισμού, ή/και σωματικής δραστηριότητας, ή/και άσκησης και υγείας.
Είναι γνωστό ότι πολλά μέλη του εν λόγω επιστημονικού δυναμικού
τυγχάνουν ευρείας διεθνούς αναγνώρισης, εφάμιλλης ειδικών από
οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, ή οποιουδήποτε άλλου τομέα.
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Άρθρο 05 Κωλύματα και

Άρθρο 04 Σύνθεση διορισμός –
θητεία
διοικητικού
συμβουλίου
Άρθρο 04 Σύνθεση διορισμός –
θητεία
διοικητικού
συμβουλίου
Άρθρο 05 Κωλύματα και
ασυμβίβαστα
μελών δ.σ.

2018-11-30
08:22:22

2018-11-24
08:43:28

Δημήτριος
Κακαλίκας

1831

Πετρος

2018-12-02
17:48:16

ΑΔΑΜΙΚΑ
ΛΟΥΔΙ

3208

2549

Τσορμπατζο 2018-12-02
ύδης
12:27:54
Χαράλαμπος

3100

Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται

Τα σχόλια δεν
αφορούν στο
παρόν άρθρο.
Το πρώτο
Νομίζω ότι ο αριθμός των Μελών του Δ.Σ. ενός Σωματείου δεν πρέπει να
σκέλος
κρίνετε από τον αριθμό των μελών του Σωματείου αλλά από τον αριθμό των λαμβάνεται
αθλητικών τμημάτων του.Οι εκλεγμένοι του ΔΣ δεν είναι έμμισθοι αλλά
υπόψη για
Εθελοντές και νομίζω ότι ο αριθμός των μελών δεν έχει κανένα νόημα να
ενδεχόμενη
περιορίζεται αλλά απεναντίας να υπάρχει ενθάρρυνση για συμμετοχή στην
μελλοντική
στόχο που είναι η προστασία των ΝΕΩΝ μας.
τροποποίηση
του άρθρου 4
Επίσεις στις Εκλογές των ομοσπονδιών εάν θέλουμε να είναι καθαρές να μην του ν.
συμμετέχουν μέλη των σωματείων αλλά μέλη του ΔΣ των Σωματείων για να 2725/1999.
αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη συμμετοχή εκπρόσωπων ΜΑΪΜΟΎ
Το δεύτερο
σκέλος
λαμβάνεται
υπόψη σε
σχέση με το
άρθρο 81 του
υπό
διαβούλευση
σχεδίου
Πολύ καλό νομοσχέδιο.
Δεν υπάρχει
Εξαιρετική δουλειά από κύριο Βασιλειάδη.
συγκεκριμένο

Σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
(Το ΔΣ του αθλητικού σωματίου αποτελείται από 5 έως 9 μέλη ανάλογα με
τον αριθμό των μελών του).

AΡΘΡΟ - 4 - [γ - δ ]- ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΗΠΩΣ
ΑΥΤΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ως οι ΝΥΝ νομικοι σύμβουλοι του Υ.Φ
υπουργού και του γ,γ, Αθλητισμού - ? τον ευατό τους θελουν να
τοποθετήσουν ΕΚΕΙ ΣΕ αυτές τις ΘΕΣΕΙΣ ??

Προβλέπεται ένα τέτοιο άτομο μ εαυτή την ιδιότητα πιο κάτω.

'...ή του εμπορικού ή διοικητικού δικαίου'

όλους.
απάλειψη
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1824

Άρθρο 10 Επιστημονικοί
συνεργάτες και
σύμβουλοι

Άρθρο 13 Εγγυητική
επιστολή

Άρθρο 14 2311
Διαχειριστικός
και λογιστικός
έλεγχος
Άρθρο 17 3101
Έντυπα
παιχνιδιών
στοιχημάτων
προκαθορισμένης
απόδοσης
Άρθρο 17 3168
Έντυπα
παιχνιδιών
στοιχημάτων

2893

Άρθρο 10 Επιστημονικοί
συνεργάτες και
σύμβουλοι

ασυμβίβαστα
μελών δ.σ.

2018-11-24
05:21:26

2018-12-02
11:21:25

ΠΟΡΚΥΠΙΝ 2018-12-02
ΕΖΑΣ
15:47:04

Τσορμπατζο 2018-12-02
ύδης
12:31:38
Χαράλαμπος

ΛΙΝΤΕΡΗΣ 2018-11-28
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13:51:04

Νίκος
ΠετράτοςΛιβιεράτος

Κανελλα

Γιάννης
2018-12-01
Κουτεντάκη 18:12:04
ς

ΠΑΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΠΟΔI? ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ? -ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ? - ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ? - ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΣΑΣ?

Δεν θα έπρεπε να μπουν κάποια, έστω ελάχιστα, επιστημονικά ή ποιοτικά
κριτήρια ώστε να μην επαναληφθούν τα τραγικά λάθη του παρελθόντος; Θα
εξακολουθήσουν αυτές οι «αναθέσεις» να είναι το γήπεδο όπου θα παίζει
μπάλα ο κάθε πικραμένος;
Οι επιστημονικοί συνεργάτες καλό θα ήταν να έχουν Πτυχίο και ακόμα
καλύτερα Μεταπτυχιακό αλλά παράλληλα και σημαντική πρακτική εμπειρία
στον τομέα τους. Ετσι διασφαλίζεται η συνεχεια και η καλη λειτουργία καθε
τομέα αλλα και η έρευνα και η αξιολόγηση απο ειδικευμένους επιστήμονες
που εχουν αποδείξει στην πράξη της Ζώης τους πως εφαρμόζονται στην
Ελληνική πραγματικότητα.
Στο άρθρο 13, παρ. 7 το τελεσίδικες αποφάσεις των ΕΕΟΔ πρέπει να γίνει
εκτελέσιμες γιατί, βάσει νόμου, και οι πρωτόδικες είναι προσωρινά
εκτελεστές. Όχι εκτελεστές, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία αν
πρέπει να έχουν όντως περιβληθεί τον εκτελεστήριο τύπο.
Επίσης πρέπει να προβλεφθεί ότι καταπίπτει η επιστολή για τη συνολική
απαίτηση, γιατί τώρα, ετσιθελικά, η Επιτροπή δεν επιδικάζει επιδικασμένες
δικαστικές δαπάνες και τόκους.
Στην παράγραφο 4. του συγκεκριμένου άρθρου θα πρέπει να συμπληρωθεί
και (ε) στο Δ.Σ. του ιδρυτικού Σωματείου.
Με αυτόν τον τρόπο υο ιδριτικό Σωματείο θα μπορεί να ασκήσει όλα τα
νόμιμα δικαιώματα εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.
Οι συντάκτες μάλλον θα εννοούν τα
Έντυπα στοιχηματικών παιχνιδιών προκαθορισμένης απόδοσης

Οι «αναθέσεις» (ή καλύτερα οι «οικονομικές εξυπηρετήσεις κομματικών
διαδρομιστών») είναι πολύ παλιά πληγή.

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί

Δεν εγκρίνεται

Εγκρίνεται

Εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται

σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη
Δεν εγκρίνεται
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Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

προκαθορισμένης
απόδοσης

Γεώργιος
Λιανός
2018-11-27
11:53:27

Χρυσοστομί 2018-11-26
δης Χρήστος 16:10:38

Ιωάννης
2018-11-24
Ζουμπούλης 08:07:18

Λαμβάνεται
υπόψη όσον
αφορά στον
περορισμό της
θητείας των
μελών του δ.σ.
των αθλητικών
ομοσπονδιών
Δεν εγκρίνεται

υπόψη

- Οι Θητείες των 2 εκλογών.... δεν νομίζω, οτι λύνει θέματα... δεν έχει καμία
εφαρμογή, στα διοικητικά όργανα, γενικότερα στη χώρα μας. Δημιουργεί
θέματα, χωρίς να λύνει..!!
Η καθιέρωση υποχρεωτικής ποσόστωσης υπέρ του ενός από τα δύο φύλα,
Δεν εγκρίνεται
ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πράγματι υποψήφιοι του φύλου αυτού, είναι
αναμφίβολα αντίθετη στο άρθρο 12 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 11
της ΕΣΔΑ, αφού παραβιάζεται με αυτήν η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και
δη η (αποθετική) ελευθερία της μη συμμετοχής σε σωματείο και άρα με βάση
το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2725/1999 και σε αθλητική ομοσπονδία (πρβλ.
ΕΔΔΑ απόφαση της 30.6.1993, 16130/90, Sigurjonsson κατά Ισλανδίας, ΣτΕ
1502/2001, ΣτΕ 3198/1990, ΣτΕ 2805/1984, ΣτΕ 3878/1979, ΣτΕ 2235/1979).
Είναι προφανώς παράλογο π.χ. σε 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής
ομοσπονδίας να πρέπει να εκλέγονται υποχρεωτικά 4 γυναίκες, ακόμα και αν

Τελικά, ο νόμος περί ισότητας, αναφέρεται σε ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ?... τι ακριβώς
λέει...?

- θα πρέπει να είναι υποψήφιες γυναίκες και να υπάρχει κάποιο κατώτατα
όριο... π.χ., το 50%, του τελευταίου εκλεγμένου.
Αν πάρει 2 ψήφους μια υποψήφια, σε εκλογές, θα εκλέγεται !.... και έτσι θα
εκπροσωπεί το άθλημα..?
- και αν δεν τους προτείνουν σωματεία μέλη..? Διότι, στις Συνελεύσεις,
ορίζονται, εκπρόσωποι των Σωματείων. Αν γίνεται παρέμβαση... τότε, δεν
μιλάμε για βελτίωση - εκδημοκρατισμό, αλλά ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, στα εσωτερικά
των Σωματείων.

Αυτό, είναι δύσκολο, πρακτικά.

ΤΩΝ ΤΣΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ α.ε.? ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΤΕΖΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙTΖΙΔΩΝ &gt; - τους ρωτήσατε πριν γράψουν τα δικηγορακια
σας τέτοιο ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ???
Το νομοσχέδιο θέλει εξαιρετικά πολύ συντακτική επεξεργασία και βελτίωση,
και προβλέπω τσουνάμι βελτιώσεων (φαίνεται ότι συντάχθηκε πολύ
βιαστικά)... ξεκινάω με το άρθρο αυτό, όπου συντακτικά το μαθηματικό
αποτέλεσμα είναι 12 θητείες για Προέδρους, γραμματείς και ταμίες, αφού
"έξυπνα" αλλάξουν θέσεις... επίσης, πουθενά δεν αναφέρονται άλλες
σημαντικές θέσεις στα δ.σ. όπως αντιπρόεδρος, ειδικός γραμματέας κλπ.
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Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

2074

Λιούμπας
Ιωάννης
2018-11-27
20:16:28

Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων
Ο καθορισμός ποσοστώσεων και θητειών δεν προάγουν τις δημοκρατικές
διαδικασίες, δεν σέβονται την ισότητα των πολιτών, ως εκ τούτου κατ εμέ
κρίνονται αντισυνταγματικές. Θα εφαρμόζατε κάτι τέτοιο και στο
κοινοβούλιο? Με ποιο σκεπτικό μπορεί να εκλέγεται κάποιος με πολύ
λιγότερες ψήφους από κάποιον άλλον ? Ποιος αφαιρεί το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι ? Σε ποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα ισχύουν αυτά ? Πρόταση μου
προς την την ομοσπονδία που μετέχω, ΣΕΓΑΣ, αν αυτά ψηφιστούν , θα είναι
να κινηθούμε νομικά ενάντια της απόφασης αυτής .

Ως προς την καθιέρωση ανώτατου ορίου θητείας για τον Πρόεδρο, το Γενικό
Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν παρατίθεται
κανένας δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της διάταξης αυτής, με την οποία
καθιερώνεται περιορισμός της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και δη της
(θετικής) ελευθερίας της συμμετοχής σε όργανα σωματείου και άρα με βάση
το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2725/1999 και σε όργανα αθλητικής ομοσπονδίας.
Ως εκ τούτου, παραμένει ανέφικτη, σε επίπεδο διαβούλευσης, η συζήτηση επί
της συμφωνίας του περιορισμού αυτού με την αρχή της αναλογικότητας, που
καθιερώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, από την εμπειρική επισκόπηση των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών ευχερώς συνάγεται ότι
πολλές φορές και η διάθεση προσφοράς και η πραγματική προσφορά και η
τεχνογνωσία της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού, η οποία τονίζεται ως
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αθλητικού κινήματος και στις αποφάσεις του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Λευκή Βίβλο για τον
αθλητισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ πιο αυξημένη σε
διοικητικούς παράγοντες αθλητικών ομοσπονδιών με περισσότερες από δύο
θητείες. Επομένως, δεν φαίνεται η διάταξη αυτή να πληροί κανένα από τα
τρία επί μέρους κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας, ούτε καν το κριτήριο
της προσφορότητας.

δεν υπάρχει καμία υποψήφια γυναίκα ή υπάρχουν 3 υποψήφιες γυναίκες.
Προς τούτο, θα πρέπει είτε να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 9 του
ν. 2725/1999, η οποία προβλέπει ποσόστωση μόνο με προϋπόθεση
συμμετοχής συγκεκριμένου αριθμού υποψηφίων και η οποία έχει ήδη κριθεί
συνταγματική (ΕφΑθ 2853/2012), είτε, τουλάχιστον, να θεσπιστεί
αντίστοιχου περιεχομένου διάταξη.

Δεν εγκρίνεται
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ΓΥΜΝΑΣΤΙ
ΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟ
Σ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΒΑΡΥΤΙΜΙ
ΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ
Σ
MARKOS
KALOUDIS
2018-11-30
16:11:46

2018-11-29
10:03:40

2018-11-29
08:43:56

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 2018-11-28
ΧΙΟΥ21:11:13
ΣΑΜΟΥ

Τσιρακίδου
Κατερίνα

Γ.Γ.Κ

2) ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ
ΠΡΟΕΔΡων κ.λ.π.
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΝΑ

Η ποσόστωση (μεταξύ των 2 φύλων) δεν εξασφαλίζει ότι εκλέγονται οι
ικανότεροι-ες.
Είναι αστείο να εκλεγεί κάποιος ή κάποια με λιγότερες ψήφους από άλλον
υποψήφιο.
1) ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
2725/99 ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 9

Να μη συμπεριληφθεί, τροποποιητική διάταξη.
Αρχικά, θα έπρεπε, τα Σωματεία να κατευθυνθούν προς την ισόρροπη
συμμετοχή των δύο φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια και μετά από αυτό να
θεσμοθετηθεί ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπροσώπηση των
Σωματείων στα ανώτερα όργανα που είναι οι αθλητικές ενώσεις των
Ομοσπονδιών και οι Ομοσπονδίες. Στην παρούσα στιγμή, τέτοια
θεσμοθέτηση θα οδηγούσε στα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Στην παραγραφο 2 ,να ληφθουν υ΄π οψιν και οι προηγουμενες θητειες,αυτές
πριν την δημοσιευση του νόμου.

Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες θητείες, οι σωστές πρόνοιες του
νόμου θα ισχύσουν μετά από 10 χρόνια (2 χρόνια μέχρι το φθινόπωρο του
2020 και 2 4ετείς θητείες ακόμη).
Ο νόμος πρέπει να ισχύσει άμεσα χωρίς παράθυρα, για να υπάρξει ανανέωση
των οργάνων.
Αυτό είναι εσωτερικό θέμα των Ομοσπονδιών, είναι καθαρή παρέμβαση στα
εσωτερικά τους.
Οι διοικήσεις, των Ομοσπονδιών, είναι, αντιπροσωπευτικά όργανα, των
αθλητικών Σωματείων. Επιλέγουν, του καλύτερους, για να διαχειριστούν το
άθλημά τους, συνεργαζόμενοι, με τους φορείς, ΓΓΑ, ΕΟΕ και Υπουργεία.
Μεγαλύτερο πρόβλημα, θα υπάρχει, στις μικρές και ολιγομελείς
Ομοσπονδίες.

Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται

Λαμβάνεται
υπόψη

Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται
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2. Στις "μεγέλες" ομοσπονδίες θα μπορούσε να έχει κάποια λογική μια τέτοια
διάταξη, στις "μικρές" είναι απαγορευτική γιατί κάθε φορά αναζητούνται
ικανοί υποψήφιοι με αγωνία (και δεν υπάρχουν). Είναι κατανοητός μεν ο
λόγος που γίνεται αυτό, δεν είναι όμως κατανοητό το γεγονός ότι η ΓΓΑ η
οποία είναι υπεύθυνη για την σωστή, σύνομη και "συνκαταστατική"
λειτουργία των ομοσπονδιών, αρνείται να κάνει τους σχετικούς ελέγχους ή να
ορίσει θεσπίσει διαδικασίες διαφάνειας (π.χ. υποχρεωτικές δημοσιεύσεις όλων
των αποφάσεων των ΔΣ/Γ των Αθλητικών Ομοπονδιών).
Είναι παράλογο, Ομοσπονδίες με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο (π.χ.
Κυνηγητικές) να ελέγχονται κανονικά από τις αρμόδιες περιφέρειες στους
καταλόγους των οποίων ανήκων και οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες είναι
εξίσου σημαντικές (τουλάχιστον...) να διαφεύγουν αυτών των ελέγχων λόγω
του αρ. 136 Ν2725, το δε Υφυπουργείο Αθλ. να προσπαθεί να λύσει το
πρόβλημα με τέτοιες διατάξεις αποκλεισμών.
Στην παράγραφο 1 αν και αυτή την στιγμή στο ΔΣ της Ελληνικής
Δεν εγκρίνεται
Αεραθλητικής Ομοσπονδίας που είναι 11μελές υπάρχουν και δύο τα δύο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΦΟΝ. ΕΙΝΑΙ
ΛΑΘΟΣ
Ι. α.΄ Το ζήτημα της με ποσόστωση συμμετοχής στο Δ.Σ. αθλητικής
Δεν εγκρίνεται
Ομοσπονδίας υποψηφίων του ενός από τα δύο φύλα ρυθμίζεται ήδη από την
διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999, γεγονός που
φαίνεται ότι αγνοεί το νομοσχέδιο, αφού δεν προβλέπει αντικατάσταση ή
κατάργηση της διάταξης αυτής.
Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αναγκαία, αφού ο
σκοπός στον οποίο αποβλέπει (συμμετοχή και του άλλου φύλου) ήδη
εξυπηρετείται από την υφιστάμενη διάταξη κατά τρόπο ικανοποιητικό.
β.΄ Η προτεινόμενη διάταξη είναι προβληματική αφού δεν απαντά στο
ενδεχόμενο να μην υπάρξουν σχετικές υποψηφιότητες, οδηγεί σε «διορισμό»
ενός μέλους, ακόμη και εάν δεν έχει λάβει καμία ψήφο.
γ.΄ Προτείνεται η διατήρηση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν.
2725/1999, με, τυχόν, αύξηση του ποσοστού από 20% σε 30%.
1. Αυτό σημαίνει ότι η παρ.9 του αρ.24 του Ν2725 καταργείται ολοσχερώς, ή Δεν εγκρίνεται
το δεύτερό της εδάφιο (περί διπλάσιου αριθμού υποψηφίων) παραμένει;
Επίσης, σε "μικρές" ομοσπονδίες με 7 (π.χ.) μέλη στο ΔΣ, το "τουλάχιστον
1/3" εξυπηρετείται από τον αριθμό 3 κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να
βρεθούν 3 ικανοί/ές έναντι 4 του άλλου φύλλου που πολύ συχνά είναι
δύσκολο και έτσι δίνεται ευκαιρία για "τοποθέτηση" μελών-πιόνια.
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Θα πρέπει το νομοσχέδιο να δίνει με σαφήνεια τι ακριβώς προβλέπει ο
νομοθέτης και πως είναι αυτό δυνατόν να εφαρμοστεί.
Στα διοικητικά συμβούλια των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών (Συλλογικοί
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
συμμετέχουν ελάχιστος αριθμός γυναικών. Χαρακτηριστικότερη δε είναι η
περίπτωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, όπου δεν έχει
εκλεγεί ποτέ γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της, παρόλο που η
ομοσπονδία είναι η πρώτη ελληνική ομοσπονδία με τα περισσότερα δελτία
αθλητριών, ενώ χιλιάδες γυναίκες ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα
από διάφορες θέσεις, επαγγέλματα και εθελοντικές δράσεις σε όλα τα άλλα
επίπεδα και αρκετές από αυτές με σημαντικότατες επιτυχίες. Για αυτό
προτείνεται η τροποποίηση/αντικατάσταση της σχετικής με την ποσόστωση
νομοθετικής διάταξης του αθλητικού νόμου, έτσι ώστε να υπάρχει
ποσόστωση 30%, χωρίς καμία προϋπόθεση.
Αναλυτικότερα να αντικατασταθεί η παράγραφος 9 του άρθρου 24 του νόμου
2725/1999/Α-121 «Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες
διατάξεις» ως εξής «9. Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες

Στην παραγραφο 2 υπάρχει πρόβλεψη για χρονικό περιορισμό για την θέση
του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Η Γεν. Συνέλευση συνήθως
ψηφίζει τους υποψηφίους και εν συνεχεία στην πρώτη συνεδρίαση γίνεται η
σύσταση σε σώμα για όσους από τους υποψηφίους εξελέγησαν. Η χρήση της
λέξης επανεκλέξιμοι δεν προσδιορίζει αν αναφέρεται σε κώλυμα για την
υποβολή της υποψηφιότητας ή για την σύσταση σε σώμα. Δεν νομίζω ότι
είναι δυνατόν να περιορίσεις την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας παρά
μόνο την δυνατότητα εκλογής στην θέση του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και
Ταμία.

Εάν παραμείνει η διάταξη αυτή ως έχει υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα αυτό να
μην μπορεί να τηρηθεί και στην περίπτωση αυτή το σχέδιο νόμου ναι μεν το
προβλέπει αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο τι θα συμβεί στην
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να πραγμτοποιηθεί. Η υποβολή
υποψηφιοτήτων είναι οικιοθελής απόφαση και δεν μπορεί να επιβληθεί.

φύλλα θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον
θα υπάρχουν υποψήφιοι και από τα δύο φύλλα. Δυστυχώς τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό η συμμετοχή των γυναικών όχι μόνο στο Διοικητικό
μέρος αλλά και στο αθλητικό είναι περιορισμένη.

Δεν εγκρίνεται
ω προς τα α΄
και γ΄ σκέλη.
Λαμβάνεται
υπόψη ως προς
το β΄ σκέλος
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Ως προς την προτεινόμενη προσθήκη της παραγράφου 7 του άρθρου 22
τροποποίηση άρθρο 22 ν. 2725/1999 καλό θα ήταν να διευκρινισθεί ότι «Ο
Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του δ.σ. εθνικής αθλητικής
ομοσπονδίας είναι επανεκλέξιμοι ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ της ομοσπονδίας για
μέχρι δύο (2) διαδοχικές ή τέσσερις (4) συνολικά θητείες, πλήρεις ή μη.» και
να ερμηνευτεί πως μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ και μη επανεκλέξιμοι
πρόεδρος, ταμίας ή γραμματέας.
Ως προς τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου συνολικής θητείας των
παραπάνω μελών του δ.σ, θα ήταν σωστό (όπως ισχύει ήδη σε ορισμένα
ευρωπαϊκά κράτη) να λαμβάνονται υπόψη οι θητείες που ξεκίνησαν πριν από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αλλιώς είναι ουτοπικό να ψηφιστεί κάτι
που ίσως (εάν δεν υπάρχει μέχρι τότε τροποποίηση) ισχύσει σε 10 χρόνια από

καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν
αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%),
από τον αριθμό τον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν
υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα).
Η ισχύουσα αυτή την στιγμή παράγραφος 9 του άρθρου 24 του νόμου
2725/1999/Α-121 «Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες
διατάξεις» έχει ως εξής «9.Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες
καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν
αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%),
από τον αριθμό τον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν
υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός
των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου
αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.»
Όσοι διαφωνούν σε οποιαδήποτε μορφή ποσόστωσης δεν έχουν παρά να
διαβάσουν όλες τις σχετικές προτάσεις και αναλύσεις διαφόρων ευρωπαϊκών
φορέων και να κατανοήσουν πως δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα στο
ελληνικό άβατο (όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους υπόλοιπους
άντρες που δεν συμμετέχουν ήδη στις ηγετικές ομάδες των ομοσπονδιών) για
την συμμετοχή των γυναικών στις ομοσπονδίες παρά μόνο μέσω της
ποσόστωσης.
Ως εκ τούτων, δεν υπάρχει λόγος για υποχρεωτική ποσόστωση, μιας και αυτό
θα δημιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες στις ομοσπονδίας με λίγα μέλη στο
Δ.Σ. τους. Επιπλέον δε εάν συνεχίσει να είναι σε ισχύει και το
προαναφερόμενο άρθρο με το διπλάσιο ποσοστό υποψηφίων τα προβλήματα
συγκρότησης ενός Δ.Σ. ομοσπονδίας θα είναι σοβαρά.

145

3510

Βαγγέλης
Τζελάτης

3457

Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

ΑΠΟΣΤΟΛ 2018-12-02
ΟΣ
19:48:20

3288

Ιωάννης
2018-12-03
Ζουμπούλης 06:47:20

2018-12-02
23:09:52

2018-12-02
15:54:13

Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999
Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

Νίκος
Τσιοφύλας

3170

2018-12-02
15:26:47

Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

THOMAS

3157

Άρθρο 80 Τροποποίηση
άρθρου 22 ν.
2725/1999

Τεχνικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα θα έχουμε με την πρόβλεψη για
Δεν εγκρίνεται
τουλάχιστον εκλογή του 1/3 των μελών για το Δ.Σ. κάθε Αθλητικής
Ομοσπονδίας, από υποψηφίους του ενός από τα δύο φύλα. Θα υπάρχουν
καταρχήν οι απαραίτητες υποψηφιότητες; Και αν υπάρχει μεγάλη διαφορά
στις ψήφους που έλαβε ο πρώτος μη εκλεγόμενος π.χ Άνδρας από τις ψήφους
που έλαβε η τελευταία εκλεγόμενη (με βάση τη διάταξη ως έχει) Γυναίκα θα
είναι αυτό ηθικά δίκαιο; Θα μπορούσε να δεχθεί κανείς στη λογική του 1/3,
αρκεί να διατηρηθεί η προϋπόθεση του ισχύοντος Νόμου για την ύπαρξη του
διπλάσιου αριθμού υποψηφίων για κάθε φύλο από τους εκλεγόμενους με
βάση το ποσοστό αυτό. Αυτό θα βοηθούσε στην ύπαρξη ποιοτικότερης
σύνθεσης στο Δ.Σ. και η πράξη το έχει δείξει.
Δεν υπάρχει στις διατάξεις η πρόβλεψη των θέσεων του αντιπρόεδρου και του Εγκρίνεται
ειδικού γραμματέα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα μη
αποτελεσματικής εφαρμογής της διάταξης των 2 και 4 θητειών. Επίσης δεν
αναφέρεται συντακτικά ότι όλες οι θέσεις θεωρούνται συνολικά ως

σήμερα.
TA AΦΕΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΛΩΖΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ UEFA FIFA ΤΑ
Δεν εγκρίνεται
ΡΩΤΗΣΑΤΕ ???? ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ? ΟΛΕΣ ΟΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ - ΞΑΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΕΛΟ ΚΑΙ ΚΑΠΡΑΛΟ ΘΑ
ΞΑΝΑΒΙΩΣΟΥΜΕ ?
Υποχρεωτική ποσόστωση συμμετοχής των δύο φύλλων;
Δεν εγκρίνεται
Δεν αποκλείονται από καμία διαδικασία και δεν τους στερείται καμία
ευκαιρία. Με την προσπάθεια αυτή ενδεχομένως να βρεθούν σε διοικητικά
συμβούλια άτομα του ενός φύλλου χωρίς καμιά ενεργό δράση και προσφορά
και αντιθέτως να στερήσουν θέσεις από δημιουργικά άτομα του αντίθετου
φύλλου που έχουν ικανότητες και διάθεση να προσφέρουν.
Σε σχέση με τον περιορισμό θητείας, σε τι αποσκοπεί αυτή η πρόταση;
Μήπως με τον περιορισμό των θητειών διώκονται πρόσωπα και άτομα που
μπορούν να προσφέρουν ακόμη πολλά και δίνουν τις θέσεις του σε λιγότερο
κατάλληλα άτομα;
Προτείνεται η διατήρηση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν.
Δεν εγκρίνεται
2725/1999, με, τυχόν, αύξηση του ποσοστού από 20% σε 30%.
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Ας σταματήσει αυτό το αίσχος με τους αιώνιους που χρησιμοποιούν τις
επιχορηγήσεις για οτιδήποτε άλλο, αντί για τα αθλήματα που θα έπρεπε να
υπηρετούν.
Με τη διάταξη αυτή προτείνονται μεν τροποποιήσεις του άρθρου 23 του ν.
Λαμβάνεται
2725/1999, το οποίο αφορά τους ειδικούς συνεργάτες αθλητικών
υπόψη
ομοσπονδιών, αλλά για ζητήματα, τα οποία αφορούν τις γενικές συνελεύσεις
αθλητικών ομοσπονδιών και τα οποία ρυθμίζονται ήδη στο άρθρο 24 του ν.
2725/1999, που δεν τροποποιείται! Με άλλα λόγια, αν ψηφισθεί η
προτεινόμενη αυτή διάταξη, τα άρθρα 23 και 24 του ν. 2725/1999 θα
εισάγουν ΠΛΕΙΣΤΕΣ διαφορετικές ρυθμίσεις για τα ίδια ακριβώς ζητήματα
των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών ομοσπονδιών.
Περαιτέρω, με βάση τη de lege lata εφαρμογή στις αθλητικές ομοσπονδίες
των διατάξεων των άρθρων 78 επ. ΑΚ περί σωματείων, κατά τη ρητή
νομοθετική παραπομπή του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2725/1999, όλες οι επί
μέρους ρυθμίσεις της προτεινόμενης διάταξης που επαναλαμβάνουν το
ενδοτικό και αναγκαστικό δίκαιο των διατάξεων περί σωματείων στερούνται
οποιασδήποτε χρησιμότητας, κουράζουν λόγω της έκτασής της και
φανερώνουν, δυστυχώς, αδυναμία αντίληψης της ήδη υφιστάμενης
εσωτερικής συστηματικής ενότητας των διατάξεων των άρθρων 78 επ. ΑΚ
και 19 επ. του ν. 2725/1999. Για παράδειγμα:
Για ποιο λόγο καθιερώνεται στην προτεινόμενη παρ. 2 εκ νέου υποχρέωση
αναγραφής στην πρόσκληση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, από τη στιγμή
που η υποχρέωση αυτή καθιερώνεται ήδη στο εφαρμοζόμενο στις αθλητικές
ομοσπονδίες άρθρο 97 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ (βλ. ενδεικτικά ad hoc για αθλητική

υπολογιζόμενες στον αποκλεισμό των 2 και 4 θητειών και όχι ατομικά κάθε
θέση, διότι η ερμηνεία μας οδηγεί να έχουμε 6 τουλάχιστον θητείες στις
θέσεις Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία, και φυσικά με την μη πρόβλεψη των
θέσεων αντιπροέδρου, ειδικού γραμματέα κλπ. αυξάνονται σε 12 θητείες,
όταν υπάρχει εναλαγή στις θέσεις που προβλέπονται στον αποκελισμό και
στις θέσεις που δεν προβλέπονται στον αποκλεισμό των 2 λκαι 4 θητειών.
Για το ανώτατο όριο θητείας, το όριο πρέπει να υπολογισθεί αθροιστικά, πρίν Δεν εγκρίνεται
από την ψήφιση και για όλες τις θέσεις του ΔΣ. Αλλιώς είναι ως μη γενόμενο ως προς το
και φαντάζει για τα μάτια του κόσμου.
α΄σκέλος.
Λαμβάνεται
Όποια Ομοσπονδία δεν το επιθυμεί, να έχει το δικαίωμα να μην εναρμονίσει υπόψη κατά τα
το καταστατικό της, με την περικοπή της τακτικής επιχορήγησης από την
λοιπά
πολιτεία.
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ομοσπονδία ΑΠ 1227/2002);
Για ποιο λόγο επιχειρείται στην προτεινόμενη παρ. 3, με άστοχο μάλιστα
τρόπο, η εκ νέου ρύθμιση του ζητήματος της υποχρεωτικής σύγκλησης
Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, το οποίο ρυθμίζεται
ήδη επιτυχώς στο εφαρμοζόμενο στις αθλητικές ομοσπονδίες άρθρο 96 ΑΚ
(βλ. ενδεικτικά ad hoc για αθλητική ομοσπονδία ΟλΑΠ 28/1997);
Για ποιο λόγο επιχειρείται στην προτεινόμενη παρ. 4 εκ νέου κατοχύρωση της
αρχής της πλειοψηφίας, από τη στιγμή που η αρχή αυτή κατοχυρώνεται ήδη
στο εφαρμοζόμενο στις αθλητικές ομοσπονδίες άρθρο 97 παρ. 1 εδ. α΄ ΑΚ
(βλ. ενδεικτικά ad hoc για αθλητική ομοσπονδία ΜΠρΑθ 853/2017);
Περαιτέρω:
Η προτεινόμενη παρ. 6 έρχεται σε κανονιστική αντινομία με το άρθρο 20 παρ.
2 εδ. γ΄ του ν. 2725/1999 και το άρθρο 24 παρ. 7 σε συνδυασμό με το άρθρο
14 παρ. 3 του ν. 2725/1999.
Η προτεινόμενη παρ. 13 στερείται οποιασδήποτε χρησιμότητας, εν όψει της
ήδη υφιστάμενης θεμελιώδους δικαιοηθικής αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας.
Η προτεινόμενη παρ. 14 είναι εντελώς αόριστη και ασαφής και δημιουργεί
σωρεία ερμηνευτικών προβλημάτων. Στη φράση «ακόμη κι αν παρεκκλίνουν
των διατάξεων του παρόντος», εννοείται το παρόν άρθρο (23 του ν.
2725/1999) ή ο παρών νόμος (ν. 2725/1999); Η εφαρμογή της διάταξης αυτής
θα είναι τελείως διαφορετική, ανάλογα με την απάντηση στο ερώτημα αυτό.
Για παράδειγμα: Τα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 θα ισχύουν για
την ΕΠΟ ή θα μπορούν να εκλέγονται καταδικασμένοι για ανθρωποκτονίες,
επειδή μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το επιτρέπει το καταστατικό της ΕΠΟ;
Τα πιστοποιητικά της ΕΕΑ θα ισχύουν για τις ομάδες ποδοσφαίρου ή θα
μπορεί η ΓΣ της ΕΠΟ να χορηγεί πιστοποιητικά συμμετοχής σε ομάδες με
οφειλές 1 δις ευρώ, επειδή μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το επιτρέπει το
καταστατικό της ΕΠΟ; Οι άδειες διεξαγωγής αγώνων των άρθρων 56Α επ.
του ν. 2725/1999 θα ισχύουν ή θα μπορούν να διεξάγονται αγώνες σε ερείπια
και σπηλιές, επειδή μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το επιτρέπει το
καταστατικό της ΕΠΟ; Σημειωτέον ότι μπορούν όλες οι κρίσιμες
αρμοδιότητες (π.χ. ποιος δίνει άδεια για συμμετοχή σε αγώνες) να
μεταφερθούν με το καταστατικό της ΕΠΟ στη ΓΣ της ΕΠΟ, η οποία
οπλίζεται με ασυλία. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι εισάγεται εξαίρεση από τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2725/1999 ή όλου του ν. 2725/1999, αλλά
φαίνεται να παραμένει η μη εξαίρεση από αντίστοιχες διατάξεις του ΑΚ! Για
παράδειγμα, η ΕΠΟ μπορεί να εισάγει εξαίρεση από την παράγραφο 2 του
άρθρου αυτού για υποχρέωση αναγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη,
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αλλά όχι και εξαίρεση από το άρθρο 97 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ για υποχρέωση
αναγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη;
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το «αθλητικό αυτοδιοίκητο» της ΕΠΟ και
όλων των αθλητικών ομοσπονδιών ταυτίζεται με την ελευθερία του
συνεταιρίζεσαι, την ιδιωτική αυτονομία και την ελευθερία των συμβάσεων
και επομένως, όπως γίνεται παγίως δεκτό, υφίσταται εκ των πραγμάτων
περιορισμούς από το αναγκαστικό δίκαιο, τις γενικές αρχές δικαίου, τα
ατομικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αρχή της
αναλογικότητας.
Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η απλοποίηση και η κωδικοποίηση της
αθλητικής νομοθεσίας και όχι εξαντλητικός κανονιστικός προσδιορισμός
όλων των δράσεων των φυσικών και νομικών προσώπων στον αθλητισμό.
Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων
Θα παρατηρηθεί και στις ομοσπονδίες το μπάχαλο που θα δημιουργηθεί και
στους δήμους με το ανάλογο νομοσχέδιο. Η τροποποίηση αυτήν θα φέρει
προβλήματα , δεν θα λύσει. Κρίμα .....και είχατε τον χρόνο για να ετοιμάσετε
κάτι καλύτερο
Καλημέρα σας,
ονομάζομαι Αγγελακόπουλος Χαράλαμπος, είμαι προπονητής και έφορος του
σωματείου Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ. Ήθελα να κάνω κάποιες
παρατηρήσεις σχετικά με τα άρθρα 92,81 και 80.
Για το άρθρο 92 θεωρώ ό,τι αποκλειστικοί αρμόδιοι να διοργανώνουν και να
εγκρίνουν αγώνες σε δημόσια οδό και εκτός σταδίου όπως ο
μαραθώνιος,ημιμαραθώνιος κ.λ.π. είναι ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,οι ενώσεις αθλητικών
σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τα σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Για το άρθρο 81 επισημαίνω ό,τι στο σωματείο μου (και σε αρκετά άλλα
σωματεία ανά την επικράτεια που γνωρίζω) το Δ.Σ. αποτελείται από μέλη που
δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο του Στίβου.
Είναι μέλη που προέρχονται από τον χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
Έτσι δεν έχουν γνώσεις με το αντικείμενο του στίβου για να λάβουν μέρος
στις διεργασίες των γενικών συνελεύσεων της ομοσπονδίας.Θεωρώ ο,τι
πρέπει να παραληφθεί αυτή η διάταξη και ο εκπρόσωπος του σωματείου να
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αλλά να μην είναι απαραίτητα μέλος του Δ.Σ.
του σωματείου.
Για το άρθρο 80 η επισήμανση είναι ο,τι δεν υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες
και θα έχουμε το φαινόμενο με ελάχιστο αριθμό ψήφο να μπαίνουν στο Δ.Σ.
Ευχαριστώ πολύ
Λαμβάνεται
υπόψη. Τα
άρθρα 92 και 81
τροποποιούνται
λαμβανομένων
υπόψη όλων
των σχολίων τα
διαβούλευσης,
ενώ η
ποσοόστωση
φύλλων
παραμένει

Δεν εγκρίνεται
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ΔΙΑΦΩΝΩ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ
Άρθρο 81 παρ.6γ
Θα ήταν προτιμότερο το Δ.Σ του κάθε αθλητικού σωματείου να ορίζει με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τον εκπρόσωπό του στην Γ.Σ. αρκεί να
να είναι Μέλος του Σωματείου και κάτοικος της περιοχής της έδρας του
Σωματείου.
Με αυτό τον τρόπο εκπροσώπησης οι Γ.Σ θα είχαν μεγάλα ποσοστά
συμμετοχής και θα απαρτίζονταν ως επί το πλείστον απο γνώστες του
αθλήματος ,με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται στην λήψη αποφάσεων.
α.΄ Προφανώς εκ παραδρομής, γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 του Ν.
2725/1999 (που αφορά τον Ειδικό Συνεργάτη Ομοσπονδίας), αντί του άρθρου
24 που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
β.΄ Από και έως που ο Νομοθέτης θα ορίζει που θα γίνει η Γ.Σ.!!!;;; Αυτό
είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ., αφού λάβει υπ΄ όψη του στοιχεία όπως το εύρος
των μετακινήσεων των Αντιπροσώπων, σχετικά κόστη, κατάλληλες
εγκαταστάσεις κ.λ.π.
Η έκταση της ρύθμισης αναιρεί σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη της διάταξης
του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, η οποία ορίζει ότι η αθλητική
Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επόμενα του

Στην παράγραφο 10 του άρθρου, αναφέρεται ότι οι εκλογές γίνονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ομοσπονδίας, εναλλακτικά δε ως
ακολούθως (περιγραφή).
Η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια και που είναι απόλυτα σωστή,
στην πράξη ακυρώνεται από την εισαγωγή που την παρουσιάζει ως
εναλλακτική επιλογή.
Το καταστατικό της κάθε ομοσπονδίας θα πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με
τα όσα περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, χωρίς παράθυρα μη εφαρμογής
του.
Ο εκπρόσωπος του Σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας να
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι απραίτητο να
είναι μέλος του Δ.Σ του Σωματείου.

Α΄: ορθή η
παρατήρηση
Β΄: λαμβάνεται
υπόψη
Γ΄: Εγκρίνεται
Δ΄:Εγκρίνεται
ως προς τα
σχόλια επί των
παρ. 6α΄, 6β΄
Λαμβάνεται

Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται
ως προς το α΄
σκέλος.
Εγκρίνεται ως
προς το σκέλος
β΄.
Εγκρίνεται

Λαμβάνεται
υπόψη
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Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά
αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση
κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα
μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η
προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την
προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης,
τυχόν, σφαλμάτων.
Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα
καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες
και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος.
Δηλ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων
που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των

ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική
Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα επίσημα φύλλα ( πινάκια; )
Αγώνων, από τα οποία προκύπτει η αγωνιστική τους δράση !!! »

δ.΄ Παράγραφος 6α
Προτείνεται η χορήγηση δυνατότητος καθιέρωσης και άλλων (αυστηρότερων)
κριτηρίων που θα ορίζει το Καταστατικό.

Αστικού Κώδικα και είναι ελεγκτέα και από απόψεως συνταγματικότητας
(άρθ. 12 Συντ.), αφού περιορίζει σημαντικά την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία
του νομικού προσώπου να ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του με το
Καταστατικό του.
ΠΑΡ. 3: «Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή
έγγραφης αίτησης του 1/10 των Μελών.»
γ΄. Η παροχή δυνατότητος υποβολής αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής
συνέλευσης από το 1/10 των μελών της Ομοσπονδίας (και μάλιστα χωρίς
διευκρίνιση αν πρόκεται για μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), καθώς και η
σύγκληση (πρόσκληση) και διενέργεια αυτής από τα παραπάνω μέλη είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και έρχεται
σε ευθεία αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα, η
οποία ρυθμίζει το θέμα με τα εχέγγυα της δικαστικής εξουσιοδότησης.
Προτείνεται η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 96 Αστικού
Κώδικα, όπου προκειμένου για Σωματεία, προβλέπει τον αριθμό 2/10.

υπόψη ως προς
τα σχόλια επί
των παρ. 6γ΄
Δεν εγκρίνονται
τα σχόλια επί
της παρ. 10α΄
(ανώτατο όριο
σταυροδοσίας
στο ενιαίο
ψηφοδέλτιο και
ποσόστωση
φύλων)
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα :
1. Να εκλεγούν άτομα με πολύ χαμηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας
στο σύνολο του Σώματος της Γ.Σ.
2. Το Δ.Σ. να έχει χαμηλό ποσοστό συνοχής και αντιπροσωπευτικότητας
απόψεων στη διαχείριση των υποθέσεων του αθλήματος.
3. Δυσκολίες στην ανάδειξη της πιο αντιπροσωπευτικής ηγεσίας του Δ.Σ.,
με επιπτώσεις στη διαχείριση των υποθέσεων και την λειτουργικότητα
του Δ.Σ.
4. Όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι

ΠΑΡ. 10 α: «Στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο
σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής»

Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να
ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν
εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το
πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !
Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο
Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να
μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο
κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά
δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.
Αρκεί να είναι:
1. Μέλος του Σωματείου και
2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το
εκλογικό του δικαίωμα εκεί

ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία και η
διαδικασία του 6β να ισχύει ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία
θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι
εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου.
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Επίσης, τι νόημα έχει η 6.β όταν η έδρα της Ομοσπονδίας είναι στην Καβάλα
και η ΓΣ διεξάγεται στην Καλαμάτα; (υπαρκτή περίπτωση). Ομοίως η παρ. 9!

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να ισχύει το 30%, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διπλάσιες
υποψήφιες (Όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ποσοστό 20% στο Άρθρο 24,
παρ. 9 του 2725/99).
Παρ. 1. Τι θα γίνεται όταν το Καταστατικό δεν αναφέρει ρητά τον τόπο
Λαμβάνεται
διεξαγωγής της ΓΣ;; Δλδ όταν, π.χ. το Καταστατικό αναφέρει (μόνο αυτό) ότι: υπόψη
"Στις προσκλήσεις θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και με
λεπτομέρεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος, η ημερομηνία και η
ώρα της γενικής συνέλευσης". Λογικά ως τόπος, λογικά, εννοείται τοποθεσία
(ξενοδοχείο, αίθουσα κλπ) εντός του Νομού της νόμιμης έδρας αλλά
καταστρατηγείται αυτό.

Ποιος και ΠΩΣ είναι δυνατόν να προκαθορίσει ότι θα υπάρχουν τόσες
γυναίκες που αναλογούν στο 1/3 ( Για τον ΣΕΓΑΣ 7), που θα είναι
διατεθειμένες να βάλουν υποψηφιότητα; Και αφού βάλουν, τι θα γίνει
εάν κάποιες από αυτές πάρουν λίγες ψήφους, ενώ ο τελευταίος
επιλέξιμος άνδρας έχει κάποιες δεκάδες ψήφους; Εδώ δεν έχουμε να
κάνουμε με Δημοτικές εκλογές που αναζητά κανείς άτομα από τον
γενικό πληθυσμό. Στις Ομοσπονδίες τα άτομα πρέπει να ασχολούνται
ενεργά σε επίπεδο Σωματείου.

Το κείμενο στο 10α συνεχίζει: «Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο αριθμός των
υποψηφίων από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού
αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.»

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να ισχύσει τουλάχιστον το 50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους 21 που
είναι τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ να μπαίνουν μέχρι 11 Σταυροί
(Σήμερα είναι 13).

το 42% δίνει το 50+1 των θέσεων του Δ.Σ., άρα ενέχει την έννοια της
κυβερνησιμότητας. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί όχι;
Είναι δυνατόν να περιορίσουμε τόσο ασφυκτικά τη δυνατότητα του
ψηφοφόρου να επιλέγει τα πιο ικανά άτομα να διοικήσουν την
Ομοσπονδία;
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Ο ίδιος πίνακας με τις συμμετοχές ανακοινώνεται επίσης και στην ΓΓΑ κάθε

Η συμμετοχή των σωματείων στην γενική συνέλευση είναι ελεύθερη για όλα
τα μέλη και το δικαίωμα για ψήφο (10 αθλητές και πάνω) ανακοινώνεται μαζί
με την πρόσκληση.

Στον αεραθλητισμό το φύλλο αγώνα συντάσεται και υπογράφεται από τον
Διευθυντή Αγώνα και την Ελλανόδικο Επιτροπή και στέλενεται μαζί με τα
αποτελέσματα στην γραμματεία της Ομοσπονδίας. Σε ένα αγώνα
αεραθλητισμού είναι δυνατόν να λάβουν μέρος περισσότερα του ενός
σωματεία τα οποία εν συνεχεία λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων.

Με δεδομένες τις γνωστές ιστορίες "ελέγχου" υποψηφιοτήτων" με διάφορους
τρόπους (π.χ. πλασματική αύξηση των υποψηφιοτήτων ώστε να ακυρωθούν οι
υποψηφιότητες του άλλου φύλλου), είναι αναγκαίο το να κατατίθενται οι
υποψηφιότητες για ΔΣ της Αθλητικής Ομοσπονδίας στον ορισμένο έγκαιρα
Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ο οποίος, την επομένη της σχετικής προθεσμίας θα
προβαίνει στην ανακοίνωση και επικύρωση των υποψηφιοτήτων σε
συνεργασία με τον απερχόμενο Γεν.Γραμματέα της Ομοσπονδίας
Τα φύλλα αγώνα βρίσκονται στην Ομοσπονδία μετά το τέλος τους αγώνα η
Λαμβάνεται
οποία και τα επικυρώνει και εκγρίνει τα αποτελέσματα από την στιγμή που
υπόψη
αυτή είναι ο διοργανωτής για όλους τους αγώνες που υπάρχουν στο
εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα και όχι στα σωματεία.

Η Παρ.12 αφορά μόνο σε εκλογικό σύστημα με συνδυασμούς; Δεν είναι
σαφές.

Η διάταξη του 6.γ δημιουργεί πολλά προβλήματα ενώ συχνά είναι
αντικαταστατική.

6.α Σε περίπτωση που διεξαχθεί μια ΓΣ στο τέλος ημερολογιακού έτους, η
διάταξη περι συμμετοχής 10 αθλητών θα συνεχίσει να αφορά στο
προηγούμενο ημερολογιακό έτος;

Επίσης, πως (θα) συμβαδίζει η Παρ. 1 παραπάνω με την παρ.3 του αρ.51 του
Ν2725; Θα εγκρίνει η ΓΣ του Μαρτίου τον Προϋπολογισμό που θα κατατεθεί
31 Οκτωβρίου;
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Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά
αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση
κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα
μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η
προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την
προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης,
τυχόν, σφαλμάτων.
Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα

ΣΧΟΛΙΟ
.........ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.»
ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΝΥΟΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ?
ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική
Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα επίσημα φύλλα ( πινάκια; )
Αγώνων, από τα οποία προκύπτει η αγωνιστική τους δράση !!! »

ΣΧΟΛΙΟ
Ποιο ΔΙΚΑΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ Η ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - ΕΘΝΙΚΗ
ΑΠΑΤΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΒΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε

14. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο), συμπεριλαμβανομένης της
διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του
καταστατικού της, …………………..

Εγκρίνεται ως
προς την παρ.
6β
Δεν εγκρίνεται
ως προς την
παρ. 6γ

χρονο με τον πίνακα της δραστηριότητας του κάθε σωματείου. Το υπάρχον
σύστημα όπως προβλέπεται από τον Ν.2725 όπως σήμερα ισχύει δεν
δημιουργεί προβλήματα. Αντίθετα το νέο θα δημιουργήσει αρκετά γιατί θα
είναι και αντίθετο με τις διατάξεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
13. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Δεν εγκρίνεται
(Ε.Ο.Ε) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) εφαρμόζονται
οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
ΣΧΟΛΙΟ
ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΛΩΖΑΝΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ? ΤΟΝ
ΚΑΠΡΑΛΟ ΤΟΝ ΚΟΥΒΕΛΟ ΤΟ ΓΑΓΓΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΟΥΣ
ΡΩΤΗΣΑΤΕ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΔΟΕ
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Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το
πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !
Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο
Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να
μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο
κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά
δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.

Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να
ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν
εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.
ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον
Δεν εγκρίνεται
Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το
πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !
Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο
Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να
μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο
κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά
δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.
Αρκεί να είναι:
1. Μέλος του Σωματείου και
2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το
εκλογικό του δικαίωμα εκεί

ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες
και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος.
Δηλ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων
που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των
Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία και η
διαδικασία του 6β να ισχύει ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία
θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι
εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου.
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Το κείμενο στο 10α συνεχίζει: «Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο αριθμός των
υποψηφίων από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού
αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.»

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να ισχύσει τουλάχιστον το 50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους 21 που
είναι τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ να μπαίνουν μέχρι 11 Σταυροί
(Σήμερα είναι 13).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα :
1. Να εκλεγούν άτομα με πολύ χαμηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας
στο σύνολο του Σώματος της Γ.Σ.
2. Το Δ.Σ. να έχει χαμηλό ποσοστό συνοχής και αντιπροσωπευτικότητας
απόψεων στη διαχείριση των υποθέσεων του αθλήματος.
3. Δυσκολίες στην ανάδειξη της πιο αντιπροσωπευτικής ηγεσίας του Δ.Σ.,
με επιπτώσεις στη διαχείριση των υποθέσεων και την λειτουργικότητα
του Δ.Σ.
4. Όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι
το 42% δίνει το 50+1 των θέσεων του Δ.Σ., άρα ενέχει την έννοια της
κυβερνησιμότητας. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί όχι;
Είναι δυνατόν να περιορίσουμε τόσο ασφυκτικά τη δυνατότητα του
ψηφοφόρου να επιλέγει τα πιο ικανά άτομα να διοικήσουν την
Ομοσπονδία;

ΠΑΡ. 10 α: «Στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο
σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής»

Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να
ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν
εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.

Αρκεί να είναι:
1. Μέλος του Σωματείου και
2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το
εκλογικό του δικαίωμα εκεί
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ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να ισχύει το 30%, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διπλάσιες
υποψήφιες (Όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ποσοστό 20% στο Άρθρο 24,
παρ. 9 του 2725/99).
Παράγραφος 3 : Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή
έγγραφης αίτησης του 1/10 των Μελών. Ποιων Μελών ; Και αυτών που
ΔΕΝ έχουν δικαίωμα Ψήφου ;
Σχόλιο : Το να δοθεί το δικαίωμα σε μικρότερο αριθμό Σωματείων να ζητούν
Έκτακτη Γ.Σ. ( τη στιγμή που υπάρχει η ετήσια Τακτική) θα δημιουργεί, πέρα
από τα έξοδα και φρένο στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, κύρια αν αυτή
γίνει σε εποχή κορύφωσης της Αγωνιστικής διαδικασίας.
Πρόταση
Πρέπει να διατηρηθεί ότι ορίζεται στο άρθρο 96 Αστικού Κώδικα, όπου
προκειμένου για Σωματεία, προβλέπει τον αριθμό 2/10 για τη σύγκλιση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Παράγραφος 6β
Δεν είναι εφαρμόσιμη τεχνικά η διάταξη όπως προτείνεται και μάλιστα 5
ημέρες πριν την Γ.Σ. Θα δημιουργήσει απέραντη Γραφειοκρατία χωρίς νόημα
αφού όλα τα ΄΄ φύλλα ή πινάκια Αγώνων ΄΄ υπάρχουν στην Ομοσπονδία. Σε τι
ωφελεί να αλλάξουν τα ισχύοντα ;;
Πρόταση
Να διορθωθεί η παράγραφος ως εξής ΄΄ το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να
αναρτά τον πίνακα των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου
ταυτόχρονα με την προκήρυξη των Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που
τηρεί η Ομοσπονδία ΄΄ και η διαδικασία του 6β να ισχύει μόνο ως
ένσταση του Σωματείου κατά την οποία θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια
Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε
από το δικαίωμα ψήφου.

Ποιος και ΠΩΣ είναι δυνατόν να προκαθορίσει ότι θα υπάρχουν τόσες
γυναίκες που αναλογούν στο 1/3 ( Για τον ΣΕΓΑΣ 7), που θα είναι
διατεθειμένες να βάλουν υποψηφιότητα; Και αφού βάλουν, τι θα γίνει
εάν κάποιες από αυτές πάρουν λίγες ψήφους, ενώ ο τελευταίος
επιλέξιμος άνδρας έχει κάποιες δεκάδες ψήφους; Εδώ δεν έχουμε να
κάνουμε με Δημοτικές εκλογές που αναζητά κανείς άτομα από τον
γενικό πληθυσμό. Στις Ομοσπονδίες τα άτομα πρέπει να ασχολούνται
ενεργά σε επίπεδο Σωματείου.

Εγκρίνεται ως
προς τις παρ. 3
και 6β.
Δεν εγκρίνεται
ως προς τις παρ.
6γ και 10α
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ΠΑΡ. 6γ:
Η πρόβλεψη της παραγράφου αυτής το Σωματείο να εκπροσωπείται στη
Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δεν δείχνει χρήσιμη και
κρύβει κινδύνους όπως να ψηφίζει Πρόεδρος Σωματείου με πολλά αθλήματα
και ο οποίος δεν θα έχει την απαραίτητη ΄΄επαφή΄΄ με το άθλημα της
Ομοσπονδίας που τον υποχρεώνουμε να παραβρεθεί στη Γ.Σ. της – και
υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε αυτό.
Πρόταση
να τροποποιηθεί η παράγραφος αυτή με πρόβλεψη για εκπροσώπηση με τον
Έφορο του αθλήματος κατά περίπτωση, αν και η ισχύουσα νομοθεσία για
ορισμό δύο εκπροσώπων που είναι μέλη του Σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν
και εκλέγεσθαι – μονίμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της έδρας του
Σωματείου δεν έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια προβλήματα
αρνητικά σχόλια.
ΠΑΡ. 10 α:
Η πρόβλεψη της παραγράφου αυτής ότι στις αρχαιρεσίες με ενιαίο
ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων
εκλογής λειτουργεί ασφυκτικά στη δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων
κατά τη γνώμη του Σωματείου και δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα ή η
χρησιμότητα του μικρού αυτού ποσοστού. Πρόταση : Το ποσοστό να ανέβει
στο 50% + 1 των εκλεγομένων με το σκεπτικό ότι το κάθε Σωματείο έχει το
δικαίωμα να καθορίσει τουλάχιστον τα κατά τη γνώμη του ικανά άτομα της
ελάχιστης πλειοψηφίας για τη Διοίκηση.
Στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών συζητούνται εξειδιεκυμένα
Λαμβάνεται
θέματα που αφορούν οικονομικούς απολογισμούς - προϋπολογισμούς –
υπόψη
ισολογισμούς, θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των αθλημάτων, θέματα
που αφορούν καταστατικές διατάξεις, αλλά ακόμα και απολογισμοί
διοικήσεων με την αντίστοιχη διοικητική και οικονομική απαλλαγή τους.
Όλα αυτά δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτά και να κριθούν στον
απαιτούμενο υψηλό βαθμό από απλά μέλη σωματείων (είτε μέλη Δ.Σ.
εξουσιοδοτημένα), παρά μόνο από τα σημαντικά μέλη των διοικήσεων που
έχουν τη σχετική πείρα, γνώση και επιχειρηματολογία, και αυτά είναι ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.
Συνεπώς μόνο αυτοί μπορούν να εκπροσωπούν με πληρότητα, γνώση και την
ικανότητα να παίρνουν το λόγο και να επιχειρηματολογούν τα σωματεία στις
γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών.
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Δεν υπάρχει στις διατάξεις η πρόβλεψη των θέσεων του αντιπρόεδρου και του
ειδικού γραμματέα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα μη
αποτελεσματικής εφαρμογής της διάταξης των 2 και 4 θητειών. Επίσης δεν
αναφέρεται συντακτικά ότι όλες οι θέσεις θεωρούνται συνολικά ως
υπολογιζόμενες στον αποκλεισμό των 2 και 4 θητειών και όχι ατομικά κάθε
θέση, διότι η ερμηνεία μας οδηγεί να έχουμε 6 τουλάχιστον θητείες στις
θέσεις Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία, και φυσικά με την μη πρόβλεψη των
θέσεων αντιπροέδρου, ειδικού γραμματέα κλπ. αυξάνονται σε 12 θητείες,
όταν υπάρχει εναλλαγή στις θέσεις που προβλέπονται στον αποκλεισμό και
στις θέσεις που δεν προβλέπονται στον αποκλεισμό των 2 και 4 θητειών.
Κάθε σωματείο ατομικών αθλημάτων πρέπει να υποχρεούται να συμμετέχει
Δεν εκρίνεται
σε αγώνες με εθνικό χαρακτήρα της ομοσπονδίας με τουλάχιστον 10
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ σε όνομα αθλητές (πολύαθλα, όπως το έπταθλο και
δέκαθλο στο στίβο πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη ως ΜΙΑ ΜΟΝΟ
ολοκληρωμένη συμμετοχή και όχι ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ συμμετοχές, αλλιώς η
διάταξη καθίσταται στη περίπτωση αυτή ανεφάρμοστη). ΟΙ συμμετοχές αυτές
πρέπει να γίνονται δημόσια γνωστές από την ομοσπονδία.

Στις εκλογικές διαδικασίες για τα Δ.Σ. Των ομοσπονδιών πρέπει υποχρεωτικά
να εφαρμόζεται η απλή αναλογική και η συμμετοχή ψηφοδελτίων
συνδυασμών (εφόσον υπάρχουν), και να μην αφήνεται στην επιλογή της κάθε
ομοσπονδίας να εφαρμόζει το κοινό ψηφοδέλτιο.
Όσο αφορά την υποχρεωτική καταστατική διάταξη για κοινό ψηφοδέλτιο,
αυτή οδηγεί μαθηματικά σε ελαχιστοποίηση της συμμετοχής της
αντιπολίτευσης.
Παράδειγμα: Εάν σε κοινό ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι της μιας παράταξης
λάβουν την ψήφο 75 σωματείων και της άλλης 25 σωματείων, τότε η
μαθηματική ανάλυση μας δίνει ότι υπάρχει δυνατότητα στα 75 σωματεία αυτά
που υποστηρίζουν την μία παράταξη να βγάλουν το 95% των μελών στο Δ.Σ.
και η παράταξη των 25 σωματείων να εκπροσωπηθεί με ΕΝΑΝ μόνο
σύμβουλο, δηλαδή το 25% της μειοψηφίας γίνεται 5%. Αυτό φαίνεται όταν
κανείς κάνει έναν απλό πολλαπλασιασμό και αντίστοιχη διαίρεση των ψήφων
που είναι δυνατόν να λάβει κάθε παράταξη, με δεδομένο ότι η σταυροδοσία
είναι στο 30% των μελών του Δ.Σ.
Εκ των διατάξεων που τίθενται σε διαβούλευση, θεσπίζεται η πριμοδότηση με
τέτοιο αντιδημοκρατικό τρόπο της πλειοψηφίας (περισσότερη πριμοδότηση
σε εκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο και λιγότερη πριμοδότηση σε εκλογές με
διαφορετικά ψηφοδέλτια).
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Γεώργιος
Λιανός

Ιωάννης
2018-12-03
Ζουμπούλης 07:01:09

Τέλος όσον αφορά τον ρόλο του υπεύθυνο ασφαλείας στους αγωνιστικούς
χώρους, είναι πραγματικά απορίας άξιο πέρα απο την περιγραφή και υπόδειξη
της αναγκαιότητας τους, ποιος είναι ο φορέας που ελέγχει την πραγματική
ύπαρξη, ικανότητα και συμμόρφωση τους με την κείμενη νομοθεσία. Και όχι

Με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει έλεγχος ταυτοπροσωπίας για την είσοδο η
μή "προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή
παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου" σε ποίον θα αναφέρεται η απο
ποιόν θα πληροφορείται ο υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα ώστε να ενημερωθεί
για την απαγόρευση η περιορισμό εισόδου προσώπων, ενόσω το ΑΤ που θα
το γνωρίζει είναι το οικείο του ατόμου που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται
και σε άλλη πόλη και δεν υπάρχει κάποια database η άλλος κεντρικός φορέας
ενημέρωσης τουλάχιστο μέχρι τώρα...
Ταυτοπροσωπία στην παρούσα φάση σημαίνει έλεγχο ενός προς ένα για
σχεδόν όλους τους θεατές - φιλάθλους, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
(που ορίζει και με φωτογραφία ως κρατικό έγγραφο την πραγματική
ταυτότητα του εισερχομένου σε αντιπαραβολή με το φερόμενο εισιτήριο με το
ίδιο όνομα) ... πράγμα πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ, άρα το "από αμέλειά τους,
κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων" είναι σχεδόν βέβαιο και
για τον υπεύθυνο ασφαλείας άλλα και εν δυνάμει αστικά για την εκάστοτε
ΙΕΠΥΑ που συνεργάζεται η ΚΑΕ - ΠΑΕ κλπ

Είναι αναμφισβήτητα άστοχη νομοθετικά η προσθήκη παρ. 8, που αφορά
κώλυμα, μετά την παρ. 7 που αφορά τις έννομες συνέπειες από την ύπαρξη
κωλύματος. Όλα τα κωλύματα ορθώς καθιερώνονται στις διατάξεις των παρ.
1-6, που προηγούνται της διάταξης για τις έννομες συνέπειες της συνδρομής
τους.
Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων
Άρθρο 86 – Προσθήκη άρθρου 41Θ στο ν. 2725/1999

Οι παρατάξεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ, αλλιώς εκπίπτει η υποψηφιότητά τους, να
δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας μέχρι δύο μήνες πριν τις
εκλογές, το στρατηγικό τους πρόγραμμα και σχεδιασμό για τη διοίκηση της
ομοσπονδίας και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Δεν εγκρίνεται

Λαμβάνεται
υπόψη για
ενδεχόμενη
μελλοντική
ανάληψη
νομοθετικής
πρωτοβουλίας
Λαμβάνεται
υπόψη
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Πραγματικά θα πρέπει να δουλέψουμε προληπτικά και όχι με πρόστιμα ώστε
να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ιδεατό αποτέλεσμα

Τέλος όσον αφορά τον ρόλο του υπεύθυνο ασφαλείας στους αγωνιστικούς
χώρους, είναι πραγματικά απορίας άξιο πέρα απο την περιγραφή και υπόδειξη
της αναγκαιότητας τους, ποιος είναι ο φορέας που ελέγχει την πραγματική
ύπαρξη, ικανότητα και συμμόρφωση τους με την κείμενη νομοθεσία. Και όχι
απλά το βάπτισμα ενός ανθρώπου με μη επαρκείς γνώσεις απλά επειδή το
ζητάει ο νόμος .... όμως αυτό είναι πραγματικά ένα εντελώς ξεχωριστό
ζήτημα το οποίο όμως έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική άλλα και
νομική υπόσταση της εκάστοτε ΠΑΕ - ΚΑΕ

Με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει έλεγχος ταυτοπροσωπίας για την είσοδο η
μή "προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή
παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου" σε ποίον θα αναφέρεται η απο
ποιόν θα πληροφορείται ο υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα ώστε να ενημερωθεί
για την απαγόρευση η περιορισμό εισόδου προσώπων, ενόσω το ΑΤ που θα
το γνωρίζει είναι το οικείο του ατόμου που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται
και σε άλλη πόλη και δεν υπάρχει κάποια database η άλλος κεντρικός φορέας
ενημέρωσης τουλάχιστο μέχρι τώρα...
Ταυτοπροσωπία στην παρούσα φάση σημαίνει έλεγχο ενός προς ένα για
σχεδόν όλους τους θεατές - φιλάθλους, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
(που ορίζει και με φωτογραφία ως κρατικό έγγραφο την πραγματική
ταυτότητα του εισερχομένου σε αντιπαραβολή με το φερόμενο εισιτήριο με το
ίδιο όνομα) ... πράγμα πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ, άρα το "από αμέλειά τους,
κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων" είναι σχεδόν βέβαιο και
για τον υπεύθυνο ασφαλείας άλλα και εν δυνάμει αστικά για την εκάστοτε
ΙΕΠΥΑ που συνεργάζεται η ΚΑΕ - ΠΑΕ κλπ

Πραγματικά θα πρέπει να δουλέψουμε προληπτικά και όχι με πρόστιμα ώστε
να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ιδεατό αποτέλεσμα
Άρθρο 86 – Προσθήκη άρθρου 41Θ στο ν. 2725/1999

απλά το βάπτισμα ενός ανθρώπου με μη επαρκείς γνώσεις απλά επειδή το
ζητάει ο νόμος .... όμως αυτό είναι πραγματικά ένα εντελώς ξεχωριστό
ζήτημα το οποίο όμως έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική άλλα και
νομική υπόσταση της εκάστοτε ΠΑΕ - ΚΑΕ

Δεν εγκρίνεται
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Αντικατάσταση
του άρθρου 52
του ν. 2725/1999

Γεώργιος
Λιανός
2018-11-27
13:43:48

1. Κατά την παγίως κρατούσα γνώμη, τα αθλητικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
δεν ασκούν δημόσια εξουσία και δεν είναι φορείς δημόσιας διοίκησης, ώστε
να νοείται να ελεγχθούν από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Τούτο γίνεται παγίως δεκτό για τις αθλητικές ομοσπονδίες (ΑΕΔ 22/2001,
ΣτΕ 3011/2009, ΣτΕ ΕπΑν 1151/2007, ΣτΕ 349/2007, ΣτΕ 2236/2002, ΣτΕ
2234/2002, ΣτΕ 1509/2002, ΔΕφΑθ 1043/2016, ΔΕφΑθ 564/2016, ΔΕφΑθ
835/2014, ΔΕφΑθ 2521/2013, ΔΕφΑθ 2090/2013, ΔΕφΑθ 26/2012, ΑΣΕΑΔ
90/2017, ΑΣΕΑΔ 84/2017, ΑΣΕΑΔ 73/2017, ΑΣΕΑΔ 72/2017, ΑΣΕΑΔ
64/2017, ΑΣΕΑΔ 60/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2016, ΑΣΕΑΔ
26/2016, ΑΣΕΑΔ 24/2012, ΑΣΕΑΔ 37/2011) και επομένως ισχύει a fortiori
και για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (π.χ. αθλητικές
ενώσεις, αθλητικά σωματεία) που επιχορηγούνται, κατά κανόνα, με
μικρότερα ποσά από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπλέον, ο
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος ελέγχει, μέχρι και
σήμερα, κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (βλ. άρθρο 2 του ν.
3074/2002), που υπάγονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και διέπονται
από το δημόσιο λογιστικό, βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε άγνοια του
διαφορετικού καθεστώτος λειτουργίας των νομικών προσώπων ιδιωτικού

Πάντως, όποιος και να είναι ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της
προτεινόμενης τροποποίησης, θεωρώ ότι η διάταξη αυτή είναι εσφαλμένη για
2 λόγους:

Πρώτα από όλα, δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της
Δεν εγκρίνεται
προτεινόμενης τροποποίησης: έλλειψη κατάλληλων μέσων ελέγχου του
Ελεγκτικού Συμβουλίου ή, ενδεχομένως, έλλειψη χρόνου απασχόλησης
μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ή, ενδεχομένως, έλλειψη ειδικών γνώσεων
μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ή, ενδεχομένως, νομικά ζητήματα
αμφισβητούμενης αμεροληψίας (άρθρο 7 ΚΔΔιαδ), στο βαθμό που τα μέλη
του Ελεγκτικού Συμβουλίου είχαν ήδη προβεί, ούτως ή άλλως, ως μέλη επί
μέρους τμημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε
προγενέστερο έλεγχο των ίδιων ακριβώς στοιχείων που ελέγχουν ως μέλη του
Ελεγκτικού Συμβουλίου και επομένως είχαν ήδη εκφράσει τις απόψεις τους
επί των ίδιων ακριβώς στοιχείων και στην ουσία καλούνται πλέον να
ελέγξουν τις απόψεις τους; Η παρουσίαση του λόγου της προτεινόμενης
τροποποίησης είναι κομβική και απαραίτητη για την περαιτέρω συζήτηση επί
της ουσίας στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
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Στέλιος
2018-12-02
Χριστοδούλ 22:12:28
ου
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Άρθρο 87 Αντικατάσταση
του άρθρου 52

2018-11-30
12:14:18

IOA

Άρθρο 87 2702
Αντικατάσταση
του άρθρου 52
του ν. 2725/1999

Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων
ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ??? από το 1 ευρώ ΕΛΕΓΧΟΣ ?? ΚΑΙ όχι από το ΠΛΑΦΟΝ
Δεν εγκρίνεται
&gt; 50.000 - ? ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ να ξέρει ο
Έλληνας πολίτης πως διαχειρίζονται - τα λεφτά του ο ΚΟΥΒΕΛΟΣ &amp; Ο
ΓΑΓΓΑΣ &amp; Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Το άρθρο αυτό, με δεδομένη και την μείωση των επιδοτήσεων στην εποχή
Δεν εγκρίνεται
μας, προτρέπει σε αυτό που ήδη συμβαίνει: Μερικές από τις λεγόμενες
"μικρές" Ομοσποπνδίες να κάνουν ότι μπορούν (!) για να μη επιδοτηθούν ή

2. Ο από οποιοδήποτε όργανο έλεγχος των δαπανών των αθλητικών φορέων,
μετά τη διεξαγωγή τους και συνήθως μετά και την έγκριση των απολογισμών
τους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρίσταται άστοχος.
Εξάλλου, τυχόν διαπίστωση διαχειριστικών ατασθαλιών των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών θα δύναται να
συνεπιφέρει και αναζήτηση τυχόν ευθυνών των οργάνων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού που έχουν εγκρίνει απολογιστικά μη νόμιμες
δαπάνες. Ουσιαστικότερος θα ήταν λοιπόν ο κατά τη διάρκεια του έτους
έλεγχος των προϋποθέσεων για έκδοση επιχορήγησης και έλεγχος της
εκτέλεσης του προϋπολογισμού με την ορθή διάθεση των επιχορηγήσεων.
Προς τούτο, φαίνεται, κατά την άποψή μου, να αρκεί, κατ’ αρχήν, ο
προβλεπόμενος διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος εκ μέρους του
Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευομένων φορέων, Δημοσιονομικών
Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 3
περ. γ΄ υποπερ. ιι του π.δ. 4/2018, το οποίο μάλιστα καθιερώνει αντίστοιχη
αρμοδιότητα με αυτή του καταργούμενου Ελεγκτικού Συμβουλίου! Αν
κρίνεται ότι η υφιστάμενη δομή του Τμήματος αυτού δεν είναι επαρκής,
μπορούν να προσδιοριστούν τα στοιχεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή
διόρθωση και να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν μόνο τα συγκεκριμένα
στοιχεία.

δικαίου στον αθλητισμό (π.χ. αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις,
αθλητικά σωματεία) που δεν υπάγονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
και δεν διέπονται από το δημόσιο λογιστικό. Ως εκ τούτου, η επιλογή
διεξαγωγής του επίμαχου ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης είναι ομολογουμένως παράξενη και συναφώς άστοχη.
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Άρθρο 88 Προσθήκη
άρθρου 52Α στο
ν. 2725/1999

Άρθρο 88 Προσθήκη
άρθρου 52Α στο
ν. 2725/1999

του ν. 2725/1999

Διαμαντής
Γεώργιος

Διαμαντής
Γεώργιος

2018-12-01
10:19:34

2018-12-01
09:51:18

Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για
όλους.
Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται
να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το
άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια οµοσπονδία.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως

Δεν εγκρίνεται
ως προς το
άρθρο 28§1
Λαμβάνονται
υπόψη τα λοιπά
σχόλια για

Οι αθλητικές Ομοσπονδίες είναι λίγο περισσότερες από 50 (ο αριθμός δεν
είναι σταθερός λόγω των ανακλήσεων των ειδ. αθλ. αναγνωρίσεων), θεωρώ
εύκολο να ελεγχθούν ως προς την λειτουργία τους συνολικά από μια
υπηρεσία με το μέγεθός της ΓΓΑ. Ο δε έλεγχος να μην είναι μόνο
οικονομικός και μόνο σε όσες επιδοτούνται αρκετά.
Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης Δεν εγκρίνεται
επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Με το παραπάνω καταδεικνύεται και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα του ήδη
ισχύοντος Αθλητικού νόμου, η αδυναμία (ή μήπως η αρνητική πολιτική
βούληση που υπάρχει από ετών;) για έλεγχο των αθλητικών ομοσπονδιών οι
οποίες όμως παραμένουν νομικά εξασφαλισμένα "μονοπώλια".
Ομοσπονδίες οι οποίοι χειρίζονται και κανονίζουν ανεξέλεγκτα το μέλλον
νέων ανθρώπων που μοχθούν και αγωνιούν. Και το ανεξέλεγκτα αφορά στο
γεγονός ότι στα περισσότερα από τα ήδη πολλά άρθρα του Ν2725 ορίζεται ότι
οι τυχόν παραβιάσεις του Νόμου οδηγούν σε παύση της όποιας επιχορήγησης
κάτι που σημαίνει ότι οι Ομοσπονδίες που δεν επιδοτούνται ή δεν παίρνουν
την επιδότηση (χρειάζεται προσοχή αυτό, παρατηρείται) είναι στην ουσία
ανεξέλεγκτες. Κάνουν ότι θέλουν αφού, αν πιαστούν να παραβαίνουν τον
νόμο, θα τους κοπεί η επιχορήγηση που έτσι και αλλιώς δεν παίρνουν.

να επιδοτηθούν με μικρό ποσό ώστε να αποφύγουν κάθε οικονομικό ή άλλο
έλεγχο. Και, προκειμένου να βρουν τα χρήματα που χρειάζονται (;), με την
δικαιολογία ότι δεν επιδοτούνται (!) καταφεύγουν στην αέναη πηγή εσόδων
τους, στους ίδιους τους αθλητές ή στους με με κάθε τρόπο εμπλεκόμενους,
μέσω παραβόλων που απαιτούν για κάθε τι.
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Άρθρο 89 Τροποποίηση
άρθρου 56Α ν.
2725/1999

Άρθρο 89 Τροποποίηση
άρθρου 56Α ν.
2725/1999

Διαμαντής
Γεώργιος
2018-12-01
10:35:26

Παναγιώτης 2018-12-01
Δημάκος
06:43:01

Λαμβάνεται
υπόψη

ενδεχόμενη
μελλοντική
ανάληψη
νομοθετικής
πρωτοβουλίας

Δεν εγκρίνεται
ως προς τα
άρθρα 11, 19§2,
28§1
Λαμβάνονται
υπόψη τα λοιπά
Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για
σχόλια για
όλους.
ενδεχόμενη
μελλοντική
Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης ανάληψη
επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
νομοθετικής
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί πρωτοβουλίας
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως

Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά
να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου
ειδική αθλητική αναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την
κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική
αναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση η
υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Είναι προφανές ότι σ΄ αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε
δημόσιο δρόμο, όπως Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που
διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και αποτελούν την πιο συχνή και
πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄ αυτό στην περιγραφή των
διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι λέξεις: «δημόσιο δρόμο,
βουνό,… κ.τ.λ.»
Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο
αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει
αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή
Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το
άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»

Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που
αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα
των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί

«Αθλητισμός για όλους»
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άρθρου 56Α ν.
2725/1999

3165

ΣΛ
2018-12-02
15:40:19

Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά
να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου
ειδική αθλητική αναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την
κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική
αναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση η
υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!
Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο
αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε
σημασία στον Αθλητισμό για όλους.Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται
«Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο
ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί

Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει
αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή
Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το
άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»

Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που
αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα
των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί

Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται
να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το
άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια οµοσπονδία.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»

Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για
όλους.

«Αθλητισμός για όλους»

Δεν εγκρίνεται
ως προς τα
άρθρα 11, 19§2,
28§1
Λαμβάνονται
υπόψη τα λοιπά
σχόλια για
ενδεχόμενη
μελλοντική
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ΣΑΒΒΑΣ
2018-12-02
ΔΙΑΚΟΝΙΚ 18:02:46
ΟΛΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Είναι προφανές ότι σ΄ αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε
δημόσιο δρόμο, όπως Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που
διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και αποτελούν την πιο συχνή και
πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄ αυτό στην περιγραφή των
διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι λέξεις: «δημόσιο δρόμο,

ΠΑΡ. 3: Στην υποπερίπτωση αα’ της περ. β της παραγράφου 1,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ομάδα Ζ2: προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση
αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος ή
κοινόχρηστους χώρους πόλεων καθώς και εγκαταστάσεων
αεραθλητισμού».

να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε
σημασία στον Αθλητισμό για όλους.Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται
«Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια οµοσπονδία.»
Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί
να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως
«Αθλητισμός για όλους»Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο
κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο
επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί Δεν υπάρχει
καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο πρόγραμμα των
Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει αντίστοιχη
αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή
Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθληµα ή ο
κλάδος άθλησης.»Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα
σωµατεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του
παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν
τα σωματεία την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική
αθλητική αναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση η
υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!
(Το Άρθρο αυτό τροποποιεί το Άρθρο 56 Α του Ν. 2725 (Ν. 4479/ τ.Α.
29.6.17) και ρυθμίζει θέματα Αγώνων που διεξάγονται σε υπαίθριες
εγκαταστάσεις.)
Λαμβάνεται
υπόψη

ανάληψη
νομοθετικής
πρωτοβουλίας
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άρθρου 56Α ν.
2725/1999

Άρθρο 90 Τροποποίηση
άρθρου 56Β ν.
2725/1999

Άρθρο 92Τροποποίηση

Ανδρουλιδά 2018-11-26
κης
19:43:55

Στέλιος
2018-12-03
Χριστοδούλ 06:58:55
ου

Στέλιος
2018-12-03
Χριστοδούλ 06:23:34
ου

ΑΠΟΣΤΟΛ 2018-12-02
ΟΣ
19:57:54

Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη

Παράλληλα, στο ατομικό αθλητισμό σε εξωτερικό (φυσικό) περιβάλλον (π.χ.
ποδηλασία και ιδιαίτερα ορεινή, αναρρίχηση, ιστιοπλοΐα κλπ) υπάρχουν
πάμπολλες περιπτώσεις όπου χώροι χρησιμοποιούνταια κατά κόρον για
προετοιμασία και οι οποίοι, είτε δεν έχουν "διοίκηση" για να εφαρμοσθεί η
παρ.1 του 56Β. είτε οι χώροι δεν μπορούν να ορισθούν ακριβώς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα παραπάνω, η διαδρομή του κλασσικού
μαραθωνίου είναι αθλητική εγκατάσταση λόγω του ότι έχει σήμανση σε όλό
το μήκος της, ενδείξεις χλμ. κλπ και σε αυτή διεξάγωνται αρκετοί αγώνες και
άπειρες προπονήσεις;
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
Λαμβάνεται
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
υπόψη

Για τον αθλητισμό είναι αντίστοιχα σημαντικό με το μητρώο Δημοσίων
Υπαλλήλων, να γίνει καταγραφή, αξιολόγηση και πιστοποίηση ΟΛΩΝ των
αθλητικών υποδομών της χώρας, ακόμα και των ανενεργών. Για να γίνει
αυτό, θα πρέπει να υποχρεωθούν/υποστηριχθούν σε συνεργασία οι ΟΤΑ με
τις Αθλ. Ομοσπονδίες.
Η παρ.1 του 56Β είναι ιδιαίτερα γενικόλογη και ίσως ανεφάρμοστη (βλ. και
σχόλια μου επί του 56Α) λόγω του ότι η αναφορά σε: "όλων των εθνικών,
δημοτικών......ή χώρων αθλοπαιδιών" είναι ουσιαστικά ασαφής αφού χώρος
αθλοπαιδιών, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ή ένας χώρος αδειοδοτημένος για
ένα άθλημα να χρησιμοποιείται για προπόνηση σε άλλο άθλημα (π.χ.
χιονοδρομικό κέντρο για αθλητική προετοιμασία σε πολλά άλλα αθλήματα)
χωρίς ουσιαστική διαμόρφωση (περίπτώσεις Θ1,Θ2 αρ.56Α).

βουνό,… κ.τ.λ.»
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε δημόσιο δρόμο, όπως
Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και
αποτελούν την πιο συχνή και πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄
αυτό στην περιγραφή των διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι
λέξεις: «δημόσιο δρόμο, βουνό,… κ.τ.λ.»
Πέραν όσων σχολιάζω επί του τελευταίου άρθρου (113) του παρόντος
(απουσία ορισμού αθλητικής εγκατάστασης), η λειτουργικότητα και
εφαρμογή του αρ. 56Α πάσχει από το γεγονός ότι ούτε η ΓΓΑ ούτε (ΚΥΡΙΩΣ)
οι ΟΤΑ έχουν προχωρήσει σε κατάλογο-κατάταξη των υπαρχουσών
αθλητικών εγκαταστάσεων όπως ο Ν4049 όριζε να γίνει μέχρι τον Αύγουστο
2013.
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ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 2018-11-28
ΧΙΟΥ20:59:19
ΣΑΜΟΥ

2381

2471

2785

Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

MARKOS
2018-11-30
KALOUDIS 16:19:13

ΒΑΡΥΤΙΜΙ 2018-11-29
ΔΗΣ
09:55:07
ΘΕΟΧΑΡΗ
Σ

Χριστόφορο
ς

άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

ΟΠΩΣ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ κ.λ.π., ΕΙΝΑΙ Ο
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. , ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ
Aποκλειστικά αρμόδιο όργανο όσον αφορά στη διοργάνωση και έγκριση
αγώνων εκτός σταδίου όπως σε δημόσια οδό, Μαραθώνιος, Ημιμαραθώνιος
κ.λ.π είναι ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ ,οι Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ και τα
Σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Απαιτείται λοιπόν οπωσδήποτε η έγκριση
από την οικεία Ομοσπονδία.
Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στο ποιός φορέας έχει δικαίωμα
έγκρισης διοργάνωσης αγώνων εκτός σταδίου (πχ, αγώνες σε δημόσιο δρόμο).
Ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για αγώνες δρόμου εντός και εκτός σταδίου
είναι ο ΣΕΓΑΣ.
Δεν είναι λογικό να διοργανώνουν αγώνες δρόμου "ιδιώτες" ή "σύλλογοι
υγείας", ή "πολιτιστικοί σύλλογοι" ή "σύλλογοι άλλων αθλημάτων" ή
"αυτοδιοικητικοί φορείς" χωρίς την παρουσία (συνεργασία, αιγίδα ή έστω
έγκριση) της καθ' ύλην αρμόδιας ομοσπονδίας.
Αγωνίσματα όπως ο Μαραθώνιος, ο Ημιμαραθώνιος, 10000μ, 5000μ, Βάδην,
κτλ, είναι επίσημα αγωνίσματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας (I.A.A.F.) με
συγκεκριμένες προδιαγραφές διεξαγωγής (διαδρομή, μέτρηση, υψομετρική
διαφορά, ασφάλεια, αναγνώριση επιδόσεων, κτλ).
Δεν νοείται να μην είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη η ομοσπονδία του
ΣΕΓΑΣ (οι Ενώσεις και τα σωματεία Στίβου) στην αποκλειστική διαχείριση
ή εποπτεία ή έστω συμβουλευτική συμμετοχή, τουλάχιστον στα παραπάνω
αναφερόμενα επίσημα αγωνίσματα.
Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο της διεξαγωγής αγώνων δρόμου εκτός
σταδίου με «τεχνικούς διευθυντές» ή «τεχνικούς υπεύθυνους» φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι Προπονητές Στίβου ή έστω Πτυχιούχοι Φυσικής
Αγωγής.
Αυτό θα πρέπει να θεωρείται παράνομο.
Θα πρέπει επίσης να νομοθετηθεί η υπόδειξη από πλευράς ΣΕΓΑΣ (ή των
Ενώσεων ή των σωματείων Στίβου) του «τεχνικού διευθυντή» ή «τεχνικού
υπεύθυνου».
ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΓΩΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ
Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη
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2795

2837

2859

Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

2018-11-30
17:47:09

Παναγιώτης 2018-12-01
Δημάκος
06:44:47

ΚΩΣΤΑΣ
2018-11-30
ΜΠΟΥΣΙΑΣ 21:53:14

Λάζαρος
Ρήγος

Λάζαρος Ρήγος
Για την διεξαγωγή αγώνων Ολυμπιακών αγωνισμάτων εντός και εκτός
σταδίου αποκλειστικά αρμόδιες για την έγκρισή τους πρέπει να είναι οι
Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες και οι κατά τόπους Ενώσεις τους οι οποίες
παράλληλα θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης ή τουλάχιστον
την εποπτεία.
Οι δρόμοι σε δημόσιο δρόμο έχουν γίνει ‘‘μόδα’’ και οι σχετικές
διοργανώσεις έχουν κατακλύσει την χώρα μας σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την
εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την
καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική

Τη δουλειά σας, τη δουλειά μας! Στα βουνά δεν έχετε καμία απολύτως
θέση!!! Κύριοι, όταν εσείς πηγαίνατε κάποιοι ήδη γύριζαν...

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΩΝΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Όλοι εσείς που γράφετε αυτά που διαβάζω ως σχόλια, προφανώς είστε
προσδεμένοι στο άρμα του ΣΕΓΑΣ και στη δική μου συνείδηση είστε
περισσότερο κλακαδόροι παρά γνώστες καταστάσεων! Η IAAF σταδιακά
υιοθετεί κι άλλα αθλήματα πέραν εκείνων του λεγόμενου "κλασικού
αθλητισμού", όπως το ορεινό τρέξιμο, το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ από
τότε (αρχές '80) που μια χούφτα άνθρωποι το γεννήσαμε στην κυριολεξία!
Έφτιαξα αγώνες και αγώνες στα ελληνικά βουνά από το 2003 και έπειτα και
συμμετέχω ακόμα σαν αθλητής σε τέτοιους. Ο ΣΕΓΑΣ μυρίστηκε "αίμα" στο
ορεινό τρέξιμο κι έβαλε κάποιον αχυράνθρωπο πριν λίγα χρόνια, τον κ.
Μαμουζέλο, να μας πει τί είναι το ορεινό τρέξιμο και να κάνει εν ολίγοις τον
μπαμπούλα καπελώνοντας το συγκεκριμένο "άθλημα" για λογαριασμό των
πατρώνων του. Αφήστε τους λεονταρισμούς περί αδειοδοτήσεων και τις
εκτιμήσεις για τα προσόντα των τεχνικών διευθυντών και καθίστε εκεί που
ξέρετε να κάθεστε, στο στίβο! Η σφαιρική σας εικόνα για τον αθλητισμό ως
έννοια είναι φτωχή και προσδιορίζεται από την εμπειρία στα αγωνίσματα
αυτά. Ο αθλητισμός είναι μία ευρεία έννοια την οποία οφείλετε να αφήσετε
ακηδεμόνευτη, προκειμένου να δοθούν στον κόσμο ποικίλα ερεθίσματα, που
θα συνεισφέρουν στην ψυχική τους ανάταση και υγεία. Το να προσπαθούμε
να βάλουμε τα πάντα μέσα σε ένα μαντρί είναι η πλέον ακατάλληλη τακτική
και όσοι έχουν πάρει αρχές παιδαγωγικής σίγουρα το γνωρίζουν.

Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη
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Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999
Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

2934

2905

ΠΟΥΛΟΠΟ
ΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ
Διαμαντής
Γεώργιος
2018-12-02
05:44:38

2018-12-01
19:13:02

Αυτό που ίσως θα μπορούσε να γίνει είναι να δίνει άδεια η Περιφέρεια με μια
«χαλαρή» σχετικά διαδικασία χωρίς κόστη και χωρίς «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Οι αγώνες δρόμου εκτός σταδίου και βουνού δεν είναι «μόδα» αλλά αλλά
αγάγκη. Γίνονται ελεύθερα χωρίς καμμία έγκριση από κανέναν και κανείς δεν
θα είναι εύκολο να προσπαθήσει να βάλει «άδεια» ούτε να περιορίσει
ανθρώπους που μαζεύονται ελεύθερα στον δρόμο και θέλουν να τρέξουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Στο τέλος προστίθεται:
«Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες
εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που
διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση
αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).
Η άδεια διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων σε υπαίθριες εγκαταστάσεις
εφόσον στο πρόγραμμα τους περιέχουν αγωνίσματα που περιλαμβάνονται σε
ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμια η ευρωπαικά πρωταθλήματα να δίδεται
αποκλειστικά από την αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία
Άρθρο 92- Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
Ο ΣΕΓΑΣ ασχολείται κυρίως με τον αγωνιστικό αθλητισμό και εκεί έχει και
την σχετική εμπειρία.

Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ! Επίσης απαιτείται η συνάντηση να διεξάγεται με
την έγκριση αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Όταν όμως η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών
Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι
άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας
Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις
με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική
Νομοθεσία. Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική Οργανώτρια Αρχή που
έχει καθιερώσει πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των
δρομέων και γενικά της διοργάνωσης δρόμων σε δημόσιο δρόμο, η
τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης
κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του.

Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη
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Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

3096

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 2018-12-02
Κρήτης
11:24:01

·
Είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν Ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να
λειτουργούν σχολές εκμάθησης αθλημάτων αναγνωρισμένων από την ΔΟΕ?

β. Ιδιωτική Σχολή εκμάθησης Αθλήματος: Κάθε κλειστή ή ανοικτή
εγκατάσταση ………………………………………………. με κύριο σκοπό
την εκμάθηση έναντι αμοιβής, ενός ή περισσοτέρων αθλημάτων,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ή μη από την ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΔΟΕ)».

…………………………………………………………………………….

Εδ.β «Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 53

Δεκτή η
πρόταση για
παροχή
δυνατότητας
καθιέρωσης
αυστηρότερων
κριτηρίων
Λαμβάνονται
υπόψη τα
σχόλια επί των
άρθρων 92 και
93

Εγκρίνεται ως
προς τα άρθρα
74§3, 80 ,
81§1α και β,
81§3γ, 81§6β

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ» που θα πρέπει να
πληρώνονται. Όσοι εδώ γράφουν ότι τεχνικοί διευθυντές πρέπει να ορίζονται
από τον ΣΕΓΑΣ απλά αναζητούν για τους ανθρώπους της συγκεκριμένης
ομοσπονδίας ΕΙΣΟΔΗΜΑ και αυτή η λογική είναι είναι ένα από τα εμπόδια
στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα. Σύμβουλος της περιφέρειας
δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων
Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) που έχει
την εμπειρία από τέτοιους αγώνες αλλά και είναι μέσα σε αυτό το δρομικό
κίνημα και στόχο έχει να εξυπηρετήσει και όχι να ποδηγετήσει αυτούς τους
αγώνες και άρα να δημιουργήσει αντίδραση. Θα μπορούσε κάλλιστα η
συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση ΟΧΙ της αναγνωρισμένης Αθλητικής
Ομοσπονδίας αλλά της αρμόδιας για αγώνες εκτός σταδίου και βουνου
ομοσπονδίας ήτοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού
Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης που εκπροσωπεί Δεν εγκρίνονται
20 σωματεία
τα σχόλια ως
προς τα άρθρα
Επί του υπό διαβούλευση αθλητικού Νομοσχεδίου
53, 81§6γ,
81§10
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·
Τι αποκρύπτουν αυτές οι ρυθμίσεις? ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ή
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΓΝΟΙΑ?

·
Πως είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε μία τέτοια Σχολή εκμάθησης ενός
Ολυμπιακού αθλήματος, του Στίβου για παράδειγμα, να πωλεί στα Μέλη της
προϊόντα «που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ», όταν είναι πασίγνωστό πως η
έγκριση του ΕΟΦ δεν διασφαλίζει ότι στη σύνθεση του σκευάσματος δεν
περιέχονται απαγορευμένες από την WADAουσίες?

Παρ. 3: « Τα Ιδιωτικά γυμναστήρια και οι Ιδιωτικές Σχολές εκμάθησης
αθλημάτων επιτρέπεται να πωλούν στα Μέλη τους βιταμίνες, σκευάσματα και
συμπληρώματα διατροφής που έχουν εγκριθεί από τον
ΕΟΦ………………………………………………»!!!!!

…………………………………………………………………………

Πρόσθετες υπηρεσίες – συστέγαση

Άρθρο 74

Να επαναδιατυπωθεί το έδ. β, ώστε να αναφέρεται ΜΟΝΟ στα ΜΗ
αναγνωρισμένα από τη ΔΟΕ αθλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

·
Όταν μάλιστα αυτό γίνεται την περίοδο που η Πολιτεία έχει μηδενίσει
τις προβλεπόμενεςαπό το Σύνταγμα επιχορηγήσεις των Αθλητικών
Σωματείων, τότε αυτή η απόπειρα παίρνει τον χαρακτήρα συνειδητής
διάλυσης του Ελληνικού Αθλητισμού.

·
Η Κυβέρνηση θέτει υπό διωγμόν τον Ελληνικό Αθλητισμό και τους
φορείς του, αφού είναι γνωστό ότι η εκμάθηση των Ολυμπιακών Αθλημάτων
γίνεται μέσα από τις Ακαδημίες των Αθλητικών Σωματείων, και αποτελούν
πηγή άντλησης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, απαραίτητων για την
ανάπτυξη του Ελληνικού Αθλητισμού.

·
Οι εγγυήσεις προστασίας του αθλητισμού και των αθλητικών
Σωματείων, που προβλέπει το Σύνταγμα στο άρθρο 16 παρ. 9, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ?
Επίσης,
λαμβάνεται
υπόψη η
πρόταση
σχετικά με τη
διαιτησία
ατομικών
αθλημάτων για
ενδεχόμενη
μελλοντική
ανάληψη
νομοθετικής
πρωτοβουλίας
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γ.΄Προτείνεται η διατήρηση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν.

β.΄Η προτεινόμενη διάταξη είναι προβληματική αφού δεν απαντά στο
ενδεχόμενο να μην υπάρξουν σχετικές υποψηφιότητες, οδηγεί σε «διορισμό»
ενός μέλους, ακόμη και εάν δεν έχει λάβει καμία ψήφο.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αναγκαία, αφού ο
σκοπός στον οποίο αποβλέπει (συμμετοχή και του άλλου φύλου) ήδη
εξυπηρετείται από την υφιστάμενη διάταξη κατά τρόπο ικανοποιητικό.

Ι. α.΄Το ζήτημα της με ποσόστωση συμμετοχής στο Δ.Σ. αθλητικής
Ομοσπονδίας υποψηφίων του ενός από τα δύο φύλα ρυθμίζεται ήδη από την
διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999, γεγονός που
φαίνεται ότι αγνοεί το νομοσχέδιο, αφού δεν προβλέπει αντικατάσταση ή
κατάργηση της διάταξης αυτής.

ΠΑΡ. 1: «Ποσοστό τουλάχιστον του 1/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.
κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από
τα δύο φύλα»

Τροποποίηση του άρθρου 22 Ν. 2725/1999

Άρθρο 80

Εφόσον γίνει αναδιατύπωση του εδ. β του άρθρου 53 ώστε να αναφέρεται στα
μη αναγνωρισμένα από την ΔΟΕ Αθλήματα επιλύεται και αυτό το μείζον και
ευαίσθητο πρόβλημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

·
Σε κάθε περίπτωση Σχολές εκμάθησης του Στίβου και των άλλων
Ολυμπιακών Αθλημάτων, στην Ελληνική συνταγματική, θεσμική και
Καταστατική πραγματικότητα ΔΕΝ μπορούν να λειτουργούν, παρά μόνον
στις Ακαδημίες των Αναγνωρισμένων Σωματείων, μακριά από « βιταμίνες,
σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής».
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γ΄.Η παροχή δυνατότητος υποβολής αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής
συνέλευσης από το 1/10 των μελών της Ομοσπονδίας (και μάλιστα χωρίς
διευκρίνιση αν πρόκεται για μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), καθώς και η
σύγκληση (πρόσκληση) και διενέργεια αυτής από τα παραπάνω μέλη είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και έρχεται
σε ευθεία αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα, η
οποία ρυθμίζει το θέμα με τα εχέγγυα της δικαστικής εξουσιοδότησης.
Προτείνεται η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 96 Αστικού

ΠΑΡ. 3: «Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή
έγγραφης αίτησης του 1/10 των Μελών.»

Η έκταση της ρύθμισης αναιρεί σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη της διάταξης
του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, η οποία ορίζει ότι η αθλητική
Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επόμενα του
Αστικού Κώδικα και είναι ελεγκτέα και από απόψεως συνταγματικότητας
(άρθ. 12 Συντ.), αφού περιορίζει σημαντικά την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία
του νομικού προσώπου να ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του με το
Καταστατικό του.

β.΄Από και έως που ο Νομοθέτης θα ορίζει που θα γίνει η Γ.Σ.!!!;;; Αυτό
είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ., αφού λάβει υπ΄ όψη του στοιχεία όπως το εύρος
των μετακινήσεων των Αντιπροσώπων, σχετικά κόστη, κατάλληλες
εγκαταστάσεις κ.λ.π.

α.΄Προφανώς εκ παραδρομής, γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 του Ν.
2725/1999 (που αφορά τον Ειδικό Συνεργάτη Ομοσπονδίας), αντί του άρθρου
24 που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.

ΠΑΡ. 1: «Η Γ.Σ. των Μελών κάθε Ομοσπονδίας συνέρχεται στην έδρα της
Ομοσπονδίας…»

Τροποποίηση άρθρου 23 Ν. 2725/1999

Άρθρο 81

2725/1999, με, τυχόν, αύξηση του ποσοστού από 20% σε 30%.
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ΠΑΡ. 6γ: «Το Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος…»

Δηλ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά τον πίνακα των Σωματείων
που έχουν δικαίωμα ψήφου ταυτόχρονα με την προκήρυξη των
Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ομοσπονδία και η
διαδικασία του 6βνα ισχύει ως ένσταση του Σωματείου κατά την οποία
θα προσκομίσει φύλλα ή πινάκια Αγώνων κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι
εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το δικαίωμα ψήφου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα
καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες
και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος.

Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά
αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση
κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα
μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η
προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την
προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης,
τυχόν, σφαλμάτων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου.

ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική
Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα επίσημα φύλλα ( πινάκια; )
Αγώνων, από τα οποία προκύπτει η αγωνιστική τους δράση !!! »

Προτείνεταιη χορήγηση δυνατότητος καθιέρωσης και άλλων (αυστηρότερων)
κριτηρίων που θα ορίζει το Καταστατικό.

δ.΄ Παράγραφος 6α

Κώδικα, όπου προκειμένου για Σωματεία, προβλέπει τον αριθμό 2/10.
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Μέλος του Σωματείου και

3. Δυσκολίες στην ανάδειξη της πιο αντιπροσωπευτικής ηγεσίας του
Δ.Σ., με επιπτώσεις στη διαχείριση των υποθέσεων και την

2. Το Δ.Σ. να έχει χαμηλό ποσοστό συνοχής και
αντιπροσωπευτικότητας απόψεων στη διαχείριση των υποθέσεων του
αθλήματος.

1. Να εκλεγούν άτομα με πολύ χαμηλό ποσοστό
αντιπροσωπευτικότητας στο σύνολο του Σώματος της Γ.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα :

ΠΑΡ. 10α: «Στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο, … το ανώτατο όριο
σταυροδοσίας είναι το 30% των θέσεων εκλογής»

Άρα το ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο ΔΕΝ είναι θέμα του
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, αλλά του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, που μπορεί να
ορίσει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, σαν
εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάτοικος της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή να ασκεί το
εκλογικό του δικαίωμα εκεί

1.

Αρκεί να είναι:

Ειδικά στα Σωματεία που έχουν περισσότερα του ενός αθλήματα, ο
Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από άλλο άθλημα και να
μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το πιο
κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Έφορος κάθε αθλήματος, ο οποίος συχνά
δεν είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.

Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο να ΟΡΙΣΕΙ το
πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. !
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ΑΡΘΡΟ 89

Να ισχύει το 30%, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διπλάσιες
υποψήφιες (Όπως ισχύει μέχρι σήμερα με ποσοστό 20% στο Άρθρο 24,
παρ. 9 του 2725/99).

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ποιος και ΠΩΣ είναι δυνατόν να προκαθορίσει ότι θα υπάρχουν τόσες
γυναίκες που αναλογούν στο 1/3 ( Για τον ΣΕΓΑΣ 7), που θα είναι
διατεθειμένες να βάλουν υποψηφιότητα; Και αφού βάλουν, τι θα γίνει
εάν κάποιες από αυτές πάρουν λίγες ψήφους, ενώ ο τελευταίος
επιλέξιμος άνδρας έχει κάποιες δεκάδες ψήφους; Εδώ δεν έχουμε να
κάνουμε με Δημοτικές εκλογές που αναζητά κανείς άτομα από τον
γενικό πληθυσμό. Στις Ομοσπονδίες τα άτομα πρέπει να ασχολούνται
ενεργά σε επίπεδο Σωματείου.

Το κείμενο στο 10α συνεχίζει: «Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο αριθμός των
υποψηφίων από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού
αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.»

Να ισχύσει τουλάχιστον το 50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους 21 που
είναι τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ να μπαίνουν μέχρι 11 Σταυροί
(Σήμερα είναι 13).

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Είναι δυνατόν να περιορίσουμε τόσο ασφυκτικά τη δυνατότητα του
ψηφοφόρου να επιλέγει τα πιο ικανά άτομα να διοικήσουν την
Ομοσπονδία;

4. Όταν υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει
ότι το 42% δίνει το 50+1 των θέσεων του Δ.Σ., άρα ενέχει την έννοια
της κυβερνησιμότητας. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί όχι;

λειτουργικότητα του Δ.Σ.
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Οι δρόμοι σε δημόσιο δρόμο έχουν γίνει ‘‘μόδα’’ και οι σχετικές
διοργανώσεις έχουν κατακλύσει την χώρα μας σε όλη τη διάρκεια του

Β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις ( Ομάδες Ζ2 …..) της περ. β
της παρ. 1 του Άρθρου 56 Α ………..

«2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής
συνάντησης:……..

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 56Δ Ν.2725/99

ΑΡΘΡΟ 92

Είναι προφανές ότι σ΄ αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αγώνες σε
δημόσιο δρόμο, όπως Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που
διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και αποτελούν την πιο συχνή και
πολυάριθμη αγωνιστική δραστηριότητα. Γι΄ αυτό στην περιγραφή των
διαφορετικών χώρων πρέπει να προστεθούν οι λέξεις: «δημόσιο δρόμο,
βουνό,… κ.τ.λ.»

ΠΡΟΤΑΣΗ:

«Ομάδα Ζ2: προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση
αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος ή
κοινόχρηστους χώρους πόλεων καθώς και εγκαταστάσεων
αεραθλητισμού».

ΠΑΡ. 3: Στην υποπερίπτωση αα’ της περ. β της παραγράφου 1,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

(Το Άρθρο αυτό τροποποιεί το Άρθρο 56Α του Ν. 2725 (Ν. 4479/ τ.Α.
29.6.17) και ρυθμίζει θέματα Αγώνων που διεξάγονται σε υπαίθριες
εγκαταστάσεις.)
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Δίνει το δικαίωμα σε Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) να
αναθέτουν σε εταιρείες, εργολάβους κ.τ.λ. την ανακατασκευή, επισκευή ή

Παρ.1:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 67Α στον Ν.2725/99

ΑΡΘΡΟ 93

«Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες
εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που
διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση
αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).

Στο τέλος προστίθεται:

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Όταν όμως η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών
Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι
άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας
Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις
με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική
Νομοθεσία. Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική Οργανώτρια Αρχή που
έχει καθιερώσει πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των
δρομέων και γενικά της διοργάνωσης δρόμων σε δημόσιο δρόμο, η
τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης
κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του.

χρόνου. Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την
εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την
καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική
Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ! Επίσης απαιτείται η συνάντηση να διεξάγεται με
την έγκριση αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.
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Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:

2.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

«Άρθρο 45

Ι. Η διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999,όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:

(Δεν περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 2725/99

3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη
σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται
στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή

1.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Αλλιώς παραδίδονται οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε
Επιχειρηματικά συμφέροντα και διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.
Διότι εάν ο επιχειρηματίας της Α.Α.Ε. κρίνει ότι τον εμποδίζουν τα
κουλουάρ ή τα σκάμματα των αλμάτων ή ακόμη ότι η αίθουσα βαρών
ή το κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται για την ομάδα του, ποιος θα τον
εμποδίσει;

Επειδή όμως στα Εθνικά Στάδια κ.τ.λ. χρήστες είναι και Σωματεία του
Στίβου κ.τ.λ. πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές ΔΕΝ θα
επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και
βοηθητικών.

και συντήρηση (α)……… ή και (β) αθλητικών εγκαταστάσεων που
ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Δήμους ή και στο Δημόσιο, με την
προϋπόθεση ότι είναι χρήστες.
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6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζεται και στους
Συνδέσμους του παρόντος άρθρου.
Ελλάδα. Η χώρα όπου "είσαι ότι δηλώσεις".
Πχ, ο συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, δηλώνει γνώστης προπονητικής

5. Σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που υπάρχει Ένωση Αθλητικών
Σωματείων αθλήματος αναγνωρισμένου από τον παρόντα νόμο, επιτρέπεται
να ιδρύεται και να λειτουργεί ένας μόνον σύνδεσμος Διαιτητών – Κριτών του
αντίστοιχου κλάδου άθλησης.

4. Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών – Κριτών ατομικών αθλημάτων συστήνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις διατάξεις των άρθρων
78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

3. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 43 και 44 του Ν.
2725/1999 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, τους κριτές,
τους αφέτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο πρόσωπο
που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα, λαμβανομένων
υπ’ όψιν των ιδιαιτέρων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε
αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος, ως προς την ιδιότητα μελών
των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ή Κριτών των ομοσπονδιών
ατομικών αθλημάτων ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο
Κανονισμός Διαιτητών – Κριτών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, και
τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια α’, β’, γ’ και δ’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 43Α του Ν. 2725/1999.

1. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ή Κεντρική Επιτροπή Κριτών
(ΚΕΚ) με διετή θητεία, αποτελούμενη από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη,
σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της. Η Επιτροπή
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας. Το ένα (επί τριμελούς) και τα δύο (επί πενταμελούς)
Επιτροπής, μέλος/-η, επιλέγονται από πίνακα που περιέχει διπλάσιο,
τουλάχιστον, αριθμό μελών, κατά περίπτωση, τον οποίο υποβάλλει η
οικεία Ομοσπονδία Διαιτητών Κριτών.

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
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ΘΕΟΧΑΡΗ
Σ

άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη

σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη

Ο μαζικός αθλητισμός είναι υπόθεση όλων μας.
Αφηνει ξανα το νομοσχεδιο εξω απο καθε σχεδιασμο την Ελληνικη
Λαμβάνεται
ομοσπονδια συλλογων λαικου μαζικου αθλητισμου -υπεραποστασεων που υπόψη
εκπροσωπει πανω απο 74 συλλογους σε ολη την ΕΛΛΑΔΑ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗς ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9000 ΑΘΛΗΤΕς ,
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300

&amp; αθλητικού μάνατζμεντ.
Οκ, κανένα πρόβλημα.
Μπορεί όμως να ασκεί εμπόριο (ή μήπως παρεμπόριο) ?
Κόβει αποδείξεις ? Πληρώνει φόρους ?
Αν ναι, πάλι οκ.
Μπορεί να το κάνει με επίσημα αγωνίσματα ?
Κανένας δεν εμποδίζει κάποιον να βγει με τους φίλους του να τρέξει, να
περπατήσει ή να κάνει κωλοτούμπες.
Το θέμα είναι η οικονομική δραστηριότητα "ιδιωτών" και "φορέων" με
επίσημα αγωνίσματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας (I.A.A.F.) της οποίας ο
ΣΕΓΑΣ είναι μέλος.
Η "καραμέλα" ότι ο ΣΕΓΑΣ και οι προπονητές στίβου είναι μόνο για το
στάδιο και έξω απ'αυτό δεν ξέρουν αλλά ξέρουν οι πάσης φύσεως και
επαγγέλματος "ειδικοί", πρέπει επιτέλους να "λιώσει".
Κανείς δεν θέλει να "καπελώσει", κανέναν....να μπει μια τάξη θέλουμε.
Άρθρο 92- Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
Ο ΣΕΓΑΣ ασχολείται κυρίως με τον αγωνιστικό αθλητισμό και εκεί έχει και
την σχετική εμπειρία.
Οι αγώνες δρόμου εκτός σταδίου και βουνού δεν είναι «μόδα» αλλά ανάγκη.
Ανάγκη των πολιτών για άσκηση και ψυχαγωγία. Το αποδεικνύουν οι
χιλιάδες συμμετοχές κάθε Κυριακή στους δεκάδες αγώνες που
διοργανώνονται σε όλη τη χώρα. Ο μαζικός αθλητισμός σίγουρα δεν αποτελεί
κομμάτι του επίσημου φορέα του αγωνιστικού αθλητισμού, αλλά υπόθεση
όλων μας.
Aποκλειστικά αρμόδιο όργανο όσον αφορά στη διοργάνωση και έγκριση
αγώνων εκτός σταδίου όπως σε δημόσια οδό, Μαραθώνιος, Ημιμαραθώνιος
κ.λ.π είναι ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ ,οι Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ και τα
Σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Οι Σύλλογοι Δρομέων Υγείας και οι αγώνες που διοργανώνουν για
περισσότερα από 40 χρόνια έχουν δημιουργήσει, διατηρήσει και αναπτύξει το
μαζικό αθλητισμό στην Ελλάδα.

184

ΑΓΩΝΕΣ , ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΕς ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙς ΣΕ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 1000 ΜΕΤΡΑ ΕΩς
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕς ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΣΤΙς ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΙς...Μια
ομοσπονδια με απιστευτη κοινωνικη δραση , με εκατονταδες
πρωτοβουλιες και καμπανιες που ξεκολλησαν τον δρομικο χωρο απο
την ανυποληψια και την πληρη τελματωση δεκαδων χρονων που τον
ειχαν καταδικασει οι πρακτικες του Σεγας...την αδεια προτεινεται να την
διδουν οι αρμοδιες περιφερειακες αρχες σε συνεργασια με τους δημους
σε αποστασεις που ΔΕΝ θα αφορουν τις επισημες αποστασεις που
ελεγχει η ΙΑΑF-IAU ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΘΕΙ Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ σεγασ.. πχ.. οι
δρομικοι συλλογοι, οι δημοι, οι περιφερειες θα διοργανωνουν αγωνες
40,5 χλμ η 20,8 χλμ η 10,2 χλμ, η 5,2 χλμ, η στις υπεραποστασεις
50,5 χλμ , 100,5 χλμ και παει λεγοντας.. Δεν χρειαζομαστε καπελλα
μεσω τεχνικων διευθυντων η τεχνικων υπευθυνων, αφου η εμπειρια μας
ειναι πολλακις μεγαλυτερα του ΣΕΓΑΣ..Αυτο που χρειαζεται ειναι η
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ Η οποια ηδη εχει αναγνωρισθει απο
την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.. ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80 ΧΩΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ 32 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΑΓΕ... αΑς
τολμησει λοιπον ο νομοθετης και να παρει την ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥς ΑΓΩΝΕς ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ Δεν θελουν η δεν μπορουν να γινουν
πρωταθλητες αλλα αγαπουν τον αθλητισμο.. Η ΓΙΑΓΑΝΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟς ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40.000 ΠΟΛΙΤΕς ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ δεν σημαινει τιποτε... ΚΑΙ δεν
καταλαβαινουν ττο οτι αν ισχυσει η προταση για καπελλο απο τον
σεγασ τι θα γινουν ολοι αυτοι οι αγωνες.. θα σταματησουν μηπως η θα
βγουν στην παρανομια... η εν τελει θα αυτοχτηματοδοτουνται- οπως
γινεται εδω και αρκετα χρονια αλλωστε- χωρις κανεις να μπορει να
τους διωξει η να τους απαγορευσει...Ο ΣΕΓΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΚΟΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ, ΑΣ ΚΥΤΑΞΕΙ ΝΑ
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ΟΛΑΣ

ΜΠ

Οι δρόμοι σε δημόσιο δρόμο έχουν γίνει ‘‘μόδα’’ και οι σχετικές
διοργανώσεις έχουν κατακλύσει την χώρα μας σε όλη τη διάρκεια του

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΥΡΙΣΕΙ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ στισ μαγαλες αποστασεις 30 ΚΑΙ 40
ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΠΕΛΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ.. ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ .. Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ πρεπει να τολμησει..
Αλλωστε ο ιδιοσ ο συριζα εχει συμπεριλαβει στο αθλητικο του
προγραμμα την ανανωριση της ομοσπονδιας των δρομικων συλλογων..
ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΞΗ..
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΣΛΜΑ-Υ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ.ΓΑ.. ΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΜΟΔΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΒΕΒΑΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΕΙΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ
ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ,
ΜΑΘΗΤΙΚΟ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ , ΒΕΤΕΡΑΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΟΡ...ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑ προωθηθει και θα αναπτυχθει η
μαζικη λαικη αθληση στην πατριδα μασ και οχι με γραφειοκρατικα και
εξουσιαστικα συνδρομα-καπελλωματα..
Οι Σύλλογοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού
Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) διοργανώνουν κάθε χρόνο
εκατοντάδες αγώνες σε όλη την Ελλάδα, αγώνες οι οποίοι έχουν όλα τα
απαραίτητα κριτήρια διεξαγωγής. Οι χιλιάδες αθλητές που είναι ενταγμένοι
σε αυτούς τους Συλλόγους της ΕΟΣΛΜΑ-Υ κάθε Κυριακή συμμετέχουν σε
αγώνες δρόμου και βουνού συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του δρομικού
κινήματος και του μαζικού αθλητισμού της χώρας μας. Να ληφθεί υπόψη από
το νομοθέτη και να προστεθεί στο νέο αθλητικό νόμο αυτό.
«2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής
συνάντησης:……..
Β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις ( Ομάδες Ζ2 …..) της περ. β
της παρ. 1 του Άρθρου 56 Α ………..
Λαμβάνεται
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη

186

Άρθρο 92Τροποποίηση
άρθρου 56Δ ν.
2725/1999

3278

Νικόλαος
Γούλας
2018-12-02
19:44:57

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Στο τέλος προστίθεται:
«Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες
εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που
διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση
αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).
Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Λαμβάνεται
Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) με περισσότερους από 74 Συλλόγους από
υπόψη
όλη την Ελλάδα στο δυναμικό της και με περισσότερους από 9000
ερασιτέχνες αθλητές εγγεγραμμένους στα μητρώα των Συλλόγων της
ΕΟΣΛΜΑ-Υ, αποτελεί σήμερα ίσως την πιο δυναμική Ομοσπονδία της
χώρας. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της
διοργανώνουν κάθε χρόνο, σε άριστη συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους,
τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, εκατοντάδες αγώνες δρόμου και
βουνού, αγώνες από 3 χλμ μέχρι αγώνες υπεραπόστασης, αγώνες με ιστορική
σημασία οι οποίοι αναδεικνύουν την τοπική και εθνική ιστορία, τονώνουν την
τοπική οικονομία και δίνουν ζωή στην ύπαιθρο. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι
Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της έχουν αναπτύξει κοινωνική

χρόνου. Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την
εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την
καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική
Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ! Επίσης απαιτείται η συνάντηση να διεξάγεται με
την έγκριση αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Όταν όμως η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών
Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι
άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας
Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις
με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική
Νομοθεσία. Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική Οργανώτρια Αρχή που
έχει καθιερώσει πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των
δρομέων και γενικά της διοργάνωσης δρόμων σε δημόσιο δρόμο, η
τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης
κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του.
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ΔΡΟΜΕΙΣ

Αυτό που ίσως θα μπορούσε να γίνει είναι να δίνει άδεια η Περιφέρεια με μια
«χαλαρή» σχετικά διαδικασία χωρίς κόστη και χωρίς «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ» που θα πρέπει να
πληρώνονται. Όσοι εδώ γράφουν ότι τεχνικοί διευθυντές πρέπει να ορίζονται
από τον ΣΕΓΑΣ απλά αναζητούν για τους ανθρώπους της συγκεκριμένης
ομοσπονδίας ΕΙΣΟΔΗΜΑ και αυτή η λογική είναι είναι ένα από τα εμπόδια
στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα. Σύμβουλος της περιφέρειας
δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων
Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) που έχει
την εμπειρία από τέτοιους αγώνες αλλά και είναι μέσα σε αυτό το δρομικό
κίνημα και στόχο έχει να εξυπηρετήσει και όχι να ποδηγετήσει αυτούς τους
αγώνες και άρα να δημιουργήσει αντίδραση. Θα μπορούσε κάλλιστα η
συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση ΟΧΙ της αναγνωρισμένης Αθλητικής
Ομοσπονδίας αλλά της αρμόδιας για αγώνες εκτός σταδίου και βουνου

Οι αγώνες δρόμου εκτός σταδίου και βουνού δεν είναι «μόδα» αλλά αλλά
αγάγκη. Γίνονται ελεύθερα χωρίς καμμία έγκριση από κανέναν και κανείς δεν
θα είναι εύκολο να προσπαθήσει να βάλει «άδεια» ούτε να περιορίσει
ανθρώπους που μαζεύονται ελεύθερα στον δρόμο και θέλουν να τρέξουν.

προσφορά και αλληλεγγύη και στάθηκαν πάντα δίπλα σε όλα τα κοινωνικά
ζητήματα, αποδεικνύοντας έμπρακτα και με τον καλύτερο τρόπο ότι η
ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της αποτελούν αναπόσπαστο και ενεργό
κομμάτι του κοινωνικού ιστού της χώρας. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ όλα αυτά τα χρόνια
υπηρέτησε, υπηρετεί και ανέδειξε το Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό και τον
Αθλητισμό για Όλους. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της, συνέβαλαν στην
ανάπτυξη του δρομικού κινήματος της Ελλάδας με τους αγώνες που με
συνέπεια και υπευθυνότητα διοργανώνουν τόσα χρόνια.
Υπάρχει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια μια Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ομοσπονδία "Αθλητισμός για Όλους" με τεράστια
προσφορά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω που καλύπτει όλα τα ζητήματα
των διοργανώσεων μαζικού αθλητισμού σε δρόμο και βουνό. Ζητούμε την
αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού
Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και την συνέχιση της
διαχείρισης - έγκρισης των διοργανώσεων που αφορούν στους Συλλόγους
μας.
Ο ΣΕΓΑΣ ασχολείται κυρίως με τον αγωνιστικό αθλητισμό και εκεί έχει και Λαμβάνεται
την σχετική εμπειρία.
υπόψη
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ΣΥΛΛΟΓΟ 2018-12-02
Σ
20:48:22
ΜΑΡΑΘΩΝ
ΟΔΡΟΜΩΝ
ΝΟΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛ 2018-12-02
ΟΣ
20:01:01

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Στο τέλος να προστεθεί:
«Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες
εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που
διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση
αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).
Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού –
Λαμβάνεται
Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) με περισσότερους από 74 Συλλόγους από
υπόψη
όλη την Ελλάδα στο δυναμικό της και με περισσότερους από 9000
ερασιτέχνες αθλητές εγγεγραμμένους στα μητρώα των Συλλόγων της
ΕΟΣΛΜΑ-Υ, αποτελεί σήμερα ίσως την πιο δυναμική Ομοσπονδία της
χώρας. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της
διοργανώνουν κάθε χρόνο, σε άριστη συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους,
τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, εκατοντάδες αγώνες δρόμου και
βουνού, αγώνες από 3 χλμ μέχρι αγώνες υπεραπόστασης, αγώνες με ιστορική
σημασία οι οποίοι αναδεικνύουν την τοπική και εθνική ιστορία, τονώνουν την
τοπική οικονομία και δίνουν ζωή στην ύπαιθρο. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι
Σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της έχουν αναπτύξει κοινωνική
προσφορά και αλληλεγγύη και στάθηκαν πάντα δίπλα σε όλα τα κοινωνικά
ζητήματα, αποδεικνύοντας έμπρακτα και με τον καλύτερο τρόπο ότι η
ΕΟΣΛΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της αποτελούν αναπόσπαστο και ενεργό
κομμάτι του κοινωνικού ιστού της χώρας. Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ όλα αυτά τα χρόνια
υπηρέτησε, υπηρετεί και ανέδειξε το Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό και τον
Αθλητισμό για Όλους. Η ΕΟΛΣΜΑ-Υ και οι Σύλλογοί της, συνέβαλαν στην
ανάπτυξη του δρομικού κινήματος της Ελλάδας με τους αγώνες που με
συνέπεια και υπευθυνότητα διοργανώνουν τόσα χρόνια.
Υπάρχει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια μια Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ομοσπονδία «Αθλητισμός για Όλους» με τεράστια

ομοσπονδίας ήτοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού
Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)
2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής
Λαμβάνεται
συνάντησης:……..
υπόψη
Β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις ( Ομάδες Ζ2 …..) της περ. β
της παρ. 1 του Άρθρου 56 Α ………..
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προσφορά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω που καλύπτει όλα τα ζητήματα
των διοργανώσεων μαζικού αθλητισμού σε δρόμο και βουνό. Ζητούμε την
αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού
Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και την συνέχιση της
διαχείρισης – έγκρισης των διοργανώσεων που αφορούν στους Συλλόγους
μας.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 56Δ Ν.2725/99
Λαμβάνεται
«2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής
υπόψη
συνάντησης:……..
Η πρόβλεψη της παραγράφου αυτής ότι
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της
περ. β΄ της παρ. 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 όσα
προβλέπονται στην περ. ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περ.στ΄, ζ΄και η΄ της
παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διεξάγεται με την
έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ
ΑΡΧΗΣ.
Σχόλια : Ποια είναι η έννοια της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ;;;
Η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει
η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την
καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική
Ομοσπονδία. Ποια ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ στη συνέχεια θα υπερκεράσει
την Ομοσπονδία και θα εγκρίνει τη διοργάνωση ;;; Με τι εχέγγυα γνώσεων εμπειρίας - πιστοποίηση γνώσης και εφαρμογής των Κανονισμών του
αθλήματος – εμπειρίας ιατρικής κάλυψης και ασφάλειας των αγωνιζομένων –
διαιτησίας και κρίσης ;;;
Όταν η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων ή
Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι άλλος
φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας
Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις
με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική
Νομοθεσία. Όταν η Ομοσπονδία καλείται να δώσει τη Βεβαίωση
καταλληλότητας και ασφάλειας των αγωνιζομένων και γενικά της
διοργάνωσης π.χ. δρόμων σε δημόσια οδό, πως στη συνέχεια η εφαρμογή
θα αφεθεί σε κάθε ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ (π.χ. φορείς της Αυτοδιοίκησης
κ.τ.λ. ) Ποιος θα έχει τέλος την ευθύνη αν κάτι συμβεί ;;; Η Ομοσπονδία που
έδωσε τη Βεβαίωση – χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα ελέγχου σε ότι
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ΒΑΡΥΤΙΜΙ 2018-11-29
ΔΗΣ
09:57:45
ΘΕΟΧΑΡΗ
Σ

Τσιρακίδου
Αικατερίνη

Πετρόπουλο 2018-11-24
ς Κώστας
11:55:35

Maria

Με αυτό το άρθρο προκύπτει οτι η ΕΕΑ αντικαθιστά με την όποια απόφασή
της, τις σκέψεις και τις επιθυμίες του κατέχοντος τις εν λόγω εγκαταστάσεις
που δεν είναι άλλος παρά το Σωματείο με την Γενική του Συνέλευση.
Εξεέλιξη αν μη τι άλλο, προβληματική. Απλά θα σχολιάσω, μια και με
υπερβαίνει η νομική διάσταση του θέματοα, οτι χτίζει κάποιος σε
κατοχή/ιδιοκτησία άλλου??
Να θυμίσω οτι η άδεια χρήσης ονόματος του ερασιτεχνικού σωματείου απο
μια ΑΑΕ, δεν είναι αιώνια και τελεί υπό την έγκριση της ΓΣ του
ερασιτεχνικού σωματείου.
Διαφωνούμε, με την ανάθεση σε Αθλητικές Ανώνυμες εταιρείες, ΠΧ, ΠΑΕ ή
εταιρίες με σχέση με ΠΑΕ, τη διαχείριση, επισκευή, συντήρηση ή
οποιαδήποτε διαμόρφωση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Κυρίαρχη, πρέπει να παραμείνει η ΓΓΑ, συνεργαζόμενη με τις Αθλητικές
Ομοσπονδίες, με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες, για σωστή
διεξαγωγή των διοργανώσεων.
Δεν μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας, να αποφασίζει, την όποια τροποποίηση και
διαμόρφωση, ενός Αθλητικού χώρου, σύμφωνα με συμφέροντα, διαφορετικά
από τους σκοπούς της ύπαρξης του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.
Στα Δημοτικά &amp; Εθνικά Στάδια, χρήστες είναι και Σωματεία άλλων
αθλημάτων πχ, του Στίβου, κ.λπ.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές δεν θα επηρεάζουν τις
υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών.

εφαρμοσθεί στην πράξη από την όποια ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ;;;
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Στο τέλος προστίθεται:
«Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες
εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που
διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση
αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας .
Συγχαρητήρια υπουργέ. Επιτέλους γινόμαστε Ευρώπη χάρη σε εσάς και τον
ΣΥΡΙΖΑ.

Εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται

Λαμβάνεται
υπόψη

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη
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ΠΟΥΛΟΠΟ 2018-12-02
ΥΛΟΣ
06:47:26
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

Παναγιώτης 2018-12-01
Δημάκος
06:46:48

2860

2947

Δίνει το δικαίωμα σε Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) να
αναθέτουν σε εταιρείες, εργολάβους κ.τ.λ. την ανακατασκευή, επισκευή ή
και συντήρηση (α)……… ή και (β) αθλητικών εγκαταστάσεων που
ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Δήμους ή και στο Δημόσιο, με την
προϋπόθεση ότι είναι χρήστες.
Επειδή όμως στα Εθνικά Στάδια κ.τ.λ. χρήστες είναι και Σωματεία του
Στίβου κ.τ.λ. πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές ΔΕΝ θα
επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και
βοηθητικών.
Αλλιώς παραδίδονται οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε
Επιχειρηματικά συμφέροντα και διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.
Διότι εάν ο επιχειρηματίας της Α.Α.Ε. κρίνει ότι τον εμποδίζουν τα
κουλουάρ ή τα σκάμματα των αλμάτων ή ακόμη ότι η αίθουσα βαρών
ή το κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται για την ομάδα του, ποιος θα τον
εμποδίσει;

ΚΩΣΤΑΣ
2018-11-30
ΜΠΟΥΣΙΑΣ 21:57:09
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ΠΡΟΤΑΣΗ:
1. Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή
2. Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:
3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη
σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται
στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».
Αν ισχύσει το άρθρο του νόμου ως έχει τα ερασιτεχνικά αθλήματα
Δεν εγκρίνεται
θα εκτοπιστούν απο εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σε δημοτικά και
εθνικά στάδια σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό
Πρέπει να απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας το αθλημα της οποίας

Δεν εγκρίνονται
οι προτάσεις –
λαμβάνεται
υπόψη η
ανάγκη
προστασίας των
υφιστάμενων
χρήσεων

ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η Δεν εγκρίνεται
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟ
ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ
ΣΤΑΔΙΟ
«Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη
Δεν εγκρίνεται
σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται
στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

Λαμβάνεται
υπόψη

MARKOS
2018-11-30
KALOUDIS 16:23:04

με τους χώρους που χρήσης των ερασιτεχνικών σωματείων ? μήπως οι
επαγγελματίες πετάξουν από τα στάδια τα ερασιτεχνικά σωματεία ?
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2018-11-29
19:16:14

Λιούμπας
Ιωάννης

2519
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Άρθρο 93 Προσθήκη
άρθρου 67Α στο
ν. 2725/1999

Άρθρο 93 Προσθήκη
άρθρου 67Α στο
ν. 2725/1999

Άρθρο 93 Προσθήκη
άρθρου 67Α στο
ν. 2725/1999

Άρθρο 93 Προσθήκη

2018-12-02
16:05:20

ΑΠΟΣΤΟΛ 2018-12-02
ΟΣ
20:02:11

ΣΑΒΒΑΣ
2018-12-02
ΔΙΑΚΟΝΙΚ 18:05:46
ΟΛΑΣ

Νίκος
Τσιοφύλας

ΜΕΛΙΣΑΝΙ 2018-12-02
ΔΗΣ
15:21:38

ΠΡΟΤΑΣΗ:
1. Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή
2. Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:
3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη
σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται
στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».
ΠΡΟΤΑΣΗ:
1. Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή

Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη
σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται
στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων.
Διαφορετικά θα προκύψουν πολλά προβλήματα εις βάρος του ερασιτεχνικού
αθλητισμού.
Παρ.1:
Δίνει το δικαίωμα σε Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) να
αναθέτουν σε εταιρείες, εργολάβους κ.τ.λ. την ανακατασκευή, επισκευή ή
και συντήρηση (α)……… ή και (β) αθλητικών εγκαταστάσεων που
ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Δήμους ή και στο Δημόσιο, με την
προϋπόθεση ότι είναι χρήστες.
Επειδή όμως στα Εθνικά Στάδια κ.τ.λ. χρήστες είναι και Σωματεία του
Στίβου κ.τ.λ. πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές ΔΕΝ θα
επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και
βοηθητικών.
Αλλιώς παραδίδονται οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε
Επιχειρηματικά συμφέροντα και διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.
Διότι εάν ο επιχειρηματίας της Α.Α.Ε. κρίνει ότι τον εμποδίζουν τα
κουλουάρ ή τα σκάμματα των αλμάτων ή ακόμη ότι η αίθουσα βαρών
ή το κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται για την ομάδα του, ποιος θα τον
εμποδίσει;

καλλιεργείται στην εγκατάσταση.ΠΟΥ
EYXAΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνονται
οι προτάσεις –
λαμβάνεται
υπόψη η
ανάγκη
προστασίας των
υφιστάμενων
χρήσεων

Δεν εγκρίνεται

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη
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ΤΣΑΟΥΣΗΣ 2018-11-30
ΝΙΚΟΣ
12:45:28

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2018-12-02
ΕΝΩΣΙΣ
20:39:12
ΕΛΛΑΔΟΣ
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2018-12-02
23:27:15

Άρθρο 95 Τροποποίηση
άρθρου 1α.ν.
399/1968 (Α΄
102)
Άρθρο 95 Τροποποίηση
άρθρου 1α.ν.
399/1968 (Α΄
102)

Βαγγέλης
Τζελάτης

3466

Άρθρο 93 Προσθήκη
άρθρου 67Α στο
ν. 2725/1999

άρθρου 67Α στο
ν. 2725/1999

Προ πάσης ειδικής /Τεχνικής παρατήρησης, κρίσιμες κρίνονται οι εξής
παρατηρήσεις :
Σχετικά με την τροποποίηση του ιδρυτικού Νόμου της Φ.Ε.Ε, το Ν.Π.Δ.Δ της
Φιλίππου Ενώσεως ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΚΛΗΘΗΚΕ να
παρουσιάσει τις απόψεις του για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Πολύ
περισσότερο για το αν υπήρχε ανάγκη τροποποίησης του ιδρυτικού της
νόμου.
Ο Νόμος (δηλ. ο α.ν. 399/68) που επιχειρείται να τροποποιηθεί άλλωστε είχε
επικαιροποιηθεί πρόσφατα , μόλις το 2013 με τον Ν. 4172 ο οποίος ρύθμισε
τις αρμοδιότητες της Φ.Ε.Ε ενόψει της αποκρατικοποίησης του
ιπποδρομιακού στοιχήματος.
Περαιτέρω οι παρεμβάσεις αυτές αλλάζουν τελικά τον ν. 4338/2015 με τον
οποίο κυρώθηκε η παραχώρηση του Στοιχήματος και του δικαιώματος
Διεξαγωγής Ιπποδρομιών.
Και τούτο καθώς ο Ν. 4172/2013 αποτελεί βασικό όρο της Σύμβασης
παραχώρησης, διότι σύμφωνα με τον Ν. 4338/2015
- Στο άρθρο 1 παρ.1.1 Ορισμοί και ερμηνείες :
«Νόμος περί Φιλίππου Ενώσεως σημαίνει τον νόμο 4172/2013, άρθρο 83-87
(ΦΕΚ 167/23.07.2013)»
- άρθρο 1 παρ. 3.3
‘Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι ο
Παραχωρησιούχος αποδεσμεύεται από την υποχρέωση του άρθρου 3.2,
εφόσον και στο βαθμό που, λόγω πραγματικών περιστατικών και γεγονότων
που είναι έξω από τη σφαίρα επιρροής του, δεν μπορεί να οργανώσει και

2. Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:
3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη
σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται
στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».
Χωρίς να είναι απαραίτητη για την απλή ανθρώπινη – αθλητική λογική να
προστεθεί στην παράγραφο 2 και προϋπόθεση (γ) ότι: «Προκειμένου για
Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της
Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια
εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».
Αν έχει απομείνει κάτι υγιές στις ιπποδρομίες, αυτό είναι η Φίλιππος Ένωση
Ελλάδος. Και με το Νομοσχέδιο κάνετε προσπάθεια της της αφαιρέσετε τις
αρμοδιότητες που εδώ και 50 χρόνια έχει. Ουσιαστικά το Υφυπουργείο
Αθλητισμού μετατρέπεται σε ''θυγατρική'' του ΟΠΑΠ. Έλεος!!!

Δεν εγκρίνεται
το σχόλιο περί
τροποποποίηση
ς βασικού όρου
της σύμβασης
παραχώρησης

Η ανάρτηση
στο opengov.gr
σκοπό έχει τη
διαβούλευση
των
προτεινόμενων
ρυθμίσεων.

Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2018-12-02
ΕΝΩΣΙΣ
20:40:41
ΕΛΛΑΔΟΣ

διεξάγει ζωντανές ιπποδρομίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους,
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που εκδίδονται από τη Φίλιππο Ένωση
και σύμφωνα με τους Όρους Αναφοράς Ιπποδρομιών (Cahier des charges)’
Συνεπώς, τροποποιείται ένας από τους βασικούς όρους της σύμβασης
παραχώρησης ο οποίος περιγράφει το περιβάλλον λειτουργίας και
δραστηριοποίησης του παραχωρησιούχου (ιδιωτικού φορέα διεξαγωγής
στοιχήματος και ιπποδρομιών) θεσπίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο της
εποπτείας και του ελέγχου της οργάνωσης και τέλεσης των ιπποδρομιών.
Η εκ των υστέρων, μετά από τριάμισυ χρόνια τροποποίηση βασικού όρου της
σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα και με γνωμοδότηση του Αν. Καθηγητή
του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών Κωνσταντίνου
Γιαννακόπουλου ( διατελέσας Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπ. Δικαστήριο)
δύναται να προκαλέσει αιτιάσεις σχετικά με την νομιμότητα της αλλαγής και
βεβαίως και της συνέχισης της σύμβασης.
Εφόσον όμως προκρίθηκε να εισαχθεί σχέδιο νόμου σχετικά με την
λειτουργία της ΦΕΕ, πρέπει να διατηρηθεί η θέση της ως Ανώτατης
Ιπποδρομιακής Αρχής, με ρητή αναφορά αυτού του όρου στο κείμενο του
Νόμου, ως άλλωστε έως σήμερα διατηρείτο η ονομασία (ουσιαστική και
τυπική) αυτή.
Τροποποιούνται ουσιωδώς , καίρια και το σημαντικότερο , χωρίς αιτιολογία
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ,
οι σκοποί της ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ της Φ.Ε.Ε οι οποίοι αποτυπώθηκαν ήδη
στον Α.Ν 399/1968 και Ν. 4172/2013 και οι οποίοι διατηρήθηκαν για σχεδόν
90 χρόνια στην ιστορική διαδρομή του Ν.Π.Δ.Δ.
1. Συγκεκριμένα καταργούνται :
- η άσκηση εποπτείας εν τη εφαρμογή των σχετικών με την οργάνωση και
τέλεση ιπποδρομιών συμβάσεων
- η δια παντός μέσου ανάπτυξη και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού
Επίσης καταργείται η πρόβλεψη που είχε ως εξής :
-Ασκεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της
διεξαγωγής των ιπποδρομιών
2. Γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ο Σκοπός της ΦΕΕ σε απλό
διεκπεραιωτικό έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης της
διεξαγωγής των ιπποδρομιών, οι οποίοι όμως πουθενά δεν αναφέρονται ούτε
αποσαφηνίζονται έστω ως προς την περιγραφή τους.
Για σύγκριση αναφέρουμε ότι όροι αναφοράς ιπποδρομιών οι οποίοι
περιλαμβάνουν τεχνικούς κανόνες περιέχονται στο παράρτημα ΙV της
σύμβασης παραχώρησης (Ν. 4338) το οποίο συντάχθηκε από το Υπουργείο
Λαμβάνονται
υπόψη τα
σχόλια
υπ’αριθμούς 3,
4, 5 και 6.
Κατά τα λοιπά
δεν εγκρίνεται
το συμπέρασμα
στο οποίο
καταλήγει ο
σχολιαστής
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Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ.
3. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε. να ασκεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών,
περιορίζοντας το πεδίο ελέγχου από το σύνολο της ιπποδρομιακής
δραστηριότητας ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της διεξαγωγής των ιπποδρομιών
αφού, από το προϋπάρχον :
«Επιλύει, σε τελευταίο βαθμό, κάθε διαφορά η οποία ανακύπτει ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ αυτών (ιπποδρομιών)» ορίζεται στο τροποποιούμενο κείμενο :
«Επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που προκύπτει ΚΑΤΑ την
διεξαγωγή των ιπποδρομιών…»
4. Καταργείται η πρόβλεψη διαβούλευσης με τους Φορείς για την σύνταξη
του Κώδικα Ιπποδρομιών.
5. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε να αποδίδει την ιδιότητα του
ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με βάσει τις αντικειμενικά καθορισμένες
προϋποθέσεις του Κ.Ι. Η διαχρονικώς απονεμηθείσα αρμοδιότητα της
απόδοσης της ιδιότητας ιδιοκτήτη, κατόπιν ελέγχου αυτού σύμφωνα με τις
προβλέψεις του εκάστοτε Κώδικα Ιπποδρομιών, αποσκοπούσε στην
διαφύλαξη της ακεραιότητας της Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών.
6. Καταργείται η αρμοδιότητα να διευθύνει και να διεξάγει την διαδικασία
ιατρικού ελέγχου των δρομώνων ίππων και την διαδικασία αντιντόπινγκ
ίππων και αναβατών. Ελέγχεται ως απολύτως προβληματική η απαλοιφή από
τις, ρητώς απονεμόμενες, αρμοδιότητες, του ελέγχου ντόπινγκ ίππων και
αναβατών. Τούτο καθώς αφενός η αρμοδιότητα Ντόπινγκ είχε ήδη εκ της
αποκρατικοποίησης ανατεθεί στην ΦΕΕ (ν. 4338/2015, παράρτημα IV),
αφετέρου εάν κριθεί ότι ο παρών νεότερος Νόμος καταργεί παλαιότερο Νόμο
(ήτοι τον 4338/15) δεν προβλέπεται η εναλλακτική ανάθεση της
αρμοδιότητας αυτής (δεδομένο ανεπίτρεπτο, καθώς οδηγεί σε απουσία
ελέγχου ντόπινγκ). Εκ τρίτου και εξίσου σημαντικό, μόνο η Κτηνιατρική
Υπηρεσία της ΦΕΕ έχει την αναγκαία κατάρτιση αλλά και εμπειρία για την
ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ.
Ομοίως καταργείται, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ, ο ιατρικός έλεγχος των ίππων ο οποίος εξασφαλίζει την
συμμετοχή στις ιπποδρομίες ίππων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας
για την ασφαλή συμμετοχή τους και την βέλτιστη, σύμφωνα με τις φυσικές
τους ικανότητες, αγωνιστική απόδοση.
Βασικοί τομείς του ελέγχου, απαραίτητοι για την ακεραιότητα της διεξαγωγής
των ιπποδρομιών, της εγκυρότητας του αποτελέσματος για την απονομή των
Επάθλων και του στοιχηματισμού επί αυτών, είναι άγνωστο που θα
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ΕΝΩΣΗ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαν προκύψει μεταξύ της Φ.Ε.Ε. και
του ΟΔΙΕ (κρατικού διοργανωτή του ιπποδρομιακού στοιχήματος) σοβαρές

Τέτοια θέματα είναι η κατάρτιση (και τροποποίηση) του Κώδικα Ιπποδρομιών
(περ.γ) ως και των Γενικών Διατάξεων, που εξειδικεύουν την εφαρμογή του
Κώδικα. Πράγματι η Ένωσή μας πιστεύει ότι το θέμα του Κώδικα
Ιπποδρομιών είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των ιπποδρομιών που
είναι αναπόσπαστη με την επιχειρηματική προοπτική της παραχωρησιούχου
εταιρείας. Οποιαδήποτε αστοχία, υποκρυπτόμενη ή μη σκοπιμότητα ή
υπερβολή στον Κώδικα Ιπποδρομιών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην
περαιτέρω ανάπτυξη και παράλληλα να δημιουργήσει δυσεπίλυτα
προβλήματα, που για την επίλυσή τους θα πρέπει να επιλαμβάνεται η
Πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της.

Για την λήψη αποφάσεων επί βασικών θεμάτων μεγάλης σημασίας που
μνημονεύονται στις περιπτώσεις (γ), (δ) και (η) της παρ 2 του άρθρου 2
ορθώς απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του
Δ.Σ.

ανατεθούν.
Με το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών, καταργείται ο ουσιαστικός έλεγχος και
η εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, ο οποίος διενεργείται από ένα
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου όπως είναι η Φ.Ε.Ε. με την σημερινή της
μορφή.
Άλλωστε σύμφωνα και με την από 30.11.2018 Σημείωμα /Γνωμοδότηση του
αν. Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, κ.
Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου : ‘Συναφώς δημιουργείται ο κίνδυνος όχι
μόνο περιορισμένου/ή και ανύπαρκτου ελέγχου, αλλά και καθορισμού των
κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο φορέας του
αποκλειστικού δικαιώματος να ευνοείται οικονομικά , αδιαφορώντας για την
εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών γενικού συμφέροντος που
κανονικά πρέπει να υπηρετεί το επίμαχο αποκλειστικό του δικαίωμα’
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
'Αρθρο 96 :
Λαμβάνεται
Με το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζονται με
υπόψη
πληρότητα οι αρμοδιότητες της Φ.Ε.Ε. Οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται
με σαφή τρόπο.
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Ορθότατα το νομοσχέδιο για τον ορισμό των ως άνω προσώπων απαιτεί την
αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Επειδή οι αποφάσεις των Ελλανοδικών και
των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών μπορεί να επηρρεάσουν αρνητικά την
προοπτική ανάπτυξης των ιπποδρομιών και να δημιουργήσουν σοβαρά
προβλήματα στους επαγγελματίες του ιπποδρόμου θα πρέπει τα πρόσωπα
αυτά να είναι υψηλού κύρους και να δρουν αμερόληπτα εφαρμόζοντας τους
κανονισμούς και επιβάλλοντας τις πειθαρχικές ποινές με πνεύμα ίσης
αντιμετώπισης προς όλους τους ελεγχομένους. Σημειώνουμε δε ότι για τις
αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα πολλά

Όσον αφορά τον ορισμό των Ελλανοδικών, των μελών της Επιτροπής
Ιπποδρομιών και των Τεχνικών Επιτετραμμένων (για τον τεράστιο αριθμό
των οποίων είχε γίνει σχετική καταγγελία - αναφορά στην Δικαιοσύνη) η
Ένωσή μας προτείνει την θέσπιση ειδικών προσόντων για τις θέσεις των
Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και επίσης την
πρόβλεψη της διαδικασίας για την επιλογή τους στην οποία θα πρέπει να
περιλαμβάνεται και η συνέντευξή τους ενώπιον του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε.

Κατά την γνώμη μας και γι' αυτά τα ζητήματα η αυξημένη πλειοψηφία των
2/3 είναι απαραίτητη. Στο παρελθόν υπήρξαν άστοχες αποφάσεις που είχαν
ως συνέπεια την απομάκρυνση από την αγωνιστική δράση ολόκληρων
κατηγοριών ίππων ή μέσω των αναδιαρθρώσεων των κλάσεων την απόσυρση
ίππων-πρωταθλητών, που δια του τρόπου αυτού τέθηκαν ''εκτός μάχης'' προς
βλάβη του αθλητικού θεάματος των ιπποδρομιών αλλά και του τζίρου των
διεξαγομένων στοιχημάτων.

Σημαντικά θέματα επίσης είναι οι κανόνες του ισοζυγισμού των ίππων, και τα
κριτήρια για την κατάταξή τους σε κατηγορίες ανά ηλικία κ.λπ. (περ.δ)

Με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου απαιτείται η
αυξημένη πλειοψηφία και έτσι προωθούνται συναινετικές λύσεις και
λαμβάνονται ταυτόχρονα υπ' όψιν οι απόψεις τόσο των εκπροσώπων της
παραχωρησιούχου εταιρείας όσο και του εκπροσώπου των ιδιοκτητών των
αγωνιστικών/δρομώνων ίππων (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.), που είναι οι επενδυτές του χώρου.

διαφωνίες που συνετέλεσαν στην αρνητική πορεία των ιπποδρομιών. Τότε το
ΥΠ.ΠΟ. είχε θεσπίσει την τριμελή Επιτροπή Επίλυσης Ιπποδρομιακών
Διαφορών.
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Κατά την γνώμη μας και γι' αυτά τα ζητήματα η αυξημένη πλειοψηφία των

Σημαντικά θέματα επίσης είναι οι κανόνες του ισοζυγισμού των ίππων, και τα
κριτήρια για την κατάταξή τους σε κατηγορίες ανά ηλικία κ.λπ. (περ.δ)

Με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση και ψήφιση νομοσχεδίου απαιτείται η
αυξημένη πλειοψηφία και έτσι προωθούνται συναινετικές λύσεις και
λαμβάνονται ταυτόχρονα υπ' όψιν οι απόψεις τόσο των εκπροσώπων της
παραχωρησιούχου εταιρείας όσο και του εκπροσώπου των ιδιοκτητών των
αγωνιστικών/δρομώνων ίππων (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.), που είναι οι επενδυτές του χώρου.

Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαν προκύψει μεταξύ της Φ.Ε.Ε. και
του ΟΔΙΕ (κρατικού διοργανωτή του ιπποδρομιακού στοιχήματος) σοβαρές
διαφωνίες που συνετέλεσαν στην αρνητική πορεία των ιπποδρομιών. Τότε
το ΥΠ.ΠΟ. είχε θεσπίσει την τριμελή Επιτροπή Επίλυσης Ιπποδρομιακών
Διαφορών.

Τέτοια θέματα είναι η κατάρτιση (και τροποποίηση) του Κώδικα Ιπποδρομιών
(περ.γ) ως και των Γενικών Διατάξεων, που εξειδικεύουν την εφαρμογή του
Κώδικα. Πράγματι η Ένωσή μας πιστεύει ότι το θέμα του Κώδικα
Ιπποδρομιών είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των ιπποδρομιών που
είναι αναπόσπαστη με την επιχειρηματική προοπτική της παραχωρησιούχου
εταιρείας. Οποιαδήποτε αστοχία, υποκρυπτόμενη ή μη σκοπιμότητα ή
υπερβολή στον Κώδικα Ιπποδρομιών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην
περαιτέρω ανάπτυξη και παράλληλα να δημιουργήσει δυσεπίλυτα
προβλήματα, που για την επίλυσή τους θα πρέπει να επιλαμβάνεται η
Πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της.

Για την λήψη αποφάσεων επί βασικών θεμάτων μεγάλης σημασίας που
μνημονεύονται στις περιπτώσεις (γ), (δ) και (η) της παρ 2 του άρθρου 2
ορθώς απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του
Δ.Σ.

παράπονα.
'Αρθρο 96 :
Λαμβάνεται
Με το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζονται με
υποψη
πληρότητα οι αρμοδιότητες της Φ.Ε.Ε. Οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται
με σαφή τρόπο.
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Ορθότατα το νομοσχέδιο για τον ορισμό των ως άνω προσώπων απαιτεί την
αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Επειδή οι αποφάσεις των Ελλανοδικών και
των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών μπορεί να επηρρεάσουν αρνητικά την
προοπτική ανάπτυξης των ιπποδρομιών και να δημιουργήσουν σοβαρά
προβλήματα στους επαγγελματίες του ιπποδρόμου θα πρέπει τα πρόσωπα
αυτά να είναι υψηλού κύρους και να δρουν αμερόληπτα εφαρμόζοντας τους
κανονισμούς και επιβάλλοντας τις πειθαρχικές ποινές με πνεύμα ίσης
αντιμετώπισης προς όλους τους ελεγχομένους. Σημειώνουμε δε ότι για τις
αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα πολλά
παράπονα.
Αν έχει απομείνει κάτι υγιές στις ιπποδρομίες, αυτό είναι η Φίλιππος Ένωση
Ελλάδος. Και με το Νομοσχέδιο κάνετε προσπάθεια να της αφαιρέσετε τις
αρμοδιότητες που εδώ και 50 χρόνια έχει. Ουσιαστικά το Υφυπουργείο
Αθλητισμού μετατρέπεται σε ''θυγατρική'' του ΟΠΑΠ. Έλεος!!!
Το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Φιλίππων» τι δουλειά έχει σ’ αυτή τη
διαδικασία ;
Διεύθυνση, τηλέφωνο, ιστοσελίδα οέο ;;;
Εγώ ήμουνα ο γενικός γραμματέας του από το 1999 αλλά από το 2006 και
ύστερα υπέφερα εκεί μέσα, αφού ουσιαστικά μετατράπηκε σε … σωματείο
υπέρ των συμφερόντων μερίδας των πρακτόρων ΟΔΙΕ-ΟΠΑΠ.
Άκρως θεάρεστο να υπάρχει ένα τέτοιο σωματείο, αλλά «πανελλήνια ένωση
Φιλίππων» και «σωματείο πρακτόρων» είναι δύο διαφορετικά και
ασυμβίβαστα πράγματα. Οι πράκτορες θέλουν να πουλήσουν κουμάρι, ακόμα

Όσον αφορά τον ορισμό των Ελλανοδικών, των μελών της Επιτροπής
Ιπποδρομιών και των Τεχνικών Επιτετραμμένων (για τον τεράστιο αριθμό
των οποίων είχε γίνει σχετική καταγγελία - αναφορά στην Δικαιοσύνη) η
Ένωσή μας προτείνει την θέσπιση ειδικών προσόντων για τις θέσεις των
Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και επίσης την
πρόβλεψη της διαδικασίας για την επιλογή τους στην οποία θα πρέπει να
περιλαμβάνεται και η συνέντευξή τους ενώπιον του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε.

2/3 είναι απαραίτητη. Στο παρελθόν υπήρξαν άστοχες αποφάσεις που είχαν
ως συνέπεια την απομάκρυνση από την αγωνιστική δράση ολόκληρων
κατηγοριών ίππων ή μέσω των αναδιαρθρώσεων των κλάσεων την απόσυρση
ίππων-πρωταθλητών, που δια του τρόπου αυτού τέθηκαν ''εκτός μάχης'' προς
βλάβη του αθλητικού θεάματος των ιπποδρομιών αλλά και του τζίρου των
διεξαγομένων στοιχημάτων.

Δεν υπάρχει
σχόλιο/πρόταση
επί
συγκεκριμένης
ρύθμισης να
ληφθεί υπόψη

Δεν εγκρίνεται
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Ν

Ως σύλλογος προστασίας ιπποειδών παρακολουθούμε εδώ και χρόνια την
απίστευτη κακοποίηση που υφίστανται γενικά τα ιπποειδή όταν γίνουν
ανεπιθύμητα για τον ιδιοκτήτη τους.
Πρώην ιπποδρομιακά δένονται σε χωράφια για μήνες ώστε να μπουν σε
αλυσίδα ατέλειωτης αναπαραγωγής, πωλούνται μονίμως σε διαδικτυακές
σελίδες πώλησης αυτοκινήτων, επιδεικνύονται ως λάφυρα και καλά εργαλεία
σε αυτοσχέδιες παραστάσεις και ιπποδρομίες σε απαράδεκτες συνθήκες, ενώ
για κάποια υπάρχει η φήμη πως σφάζονται χωρίς αναισθησία για να γίνουν

Ο ΟΠΑΠ έχει ήδη ερωτηθεί από εμένα, χωρίς όμως να έχει δώσει απάντηση.
Άρθρο 96, παράγραφος ια

Ερωτώ:
Υπάρχει άτυπη συμμαχία αυτή τη στιγμή μεταξύ του νεοναζιστικού
μορφώματος «Χρυσή Αυγή» και της κυβερνήσεως μας (η οποία ονομάζει τον
εαυτό της «πρώτη φορά αριστερά» μάλιστα) ;
Νομίζει ο ΟΠΑΠ ότι υπάρχει τέτοια άτυπη συμμαχία ;
Νομίζει ο ΟΠΑΠ ότι πρέπει να υπάρχει μία τέτοια άτυπη συμμαχία ;

Ο ΟΠΑΠ τους ξαναέφερε και μάλιστα στην τηλεοπτική εκπομπή καθώς και
τώρα που γράφουν τα διάφορα στην παρούσα διαβούλευση.
Μπράβο λεβέντες.
Να βάλουμε και μία σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό στην Ακρόπολη ;

Το 2012 και μετά έγινε διείσδυση στο σωματείο χρυσαυγιτών (πως και γιατί
δεν έχω ιδέα), κάτι που με υπεχρέωσε αρχικά να προειδοποιήσω τον τότε
διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΔΙΕ ΑΕ κ. Ζαχαρή και ακολούθως βέβαια να
αποχωρήσω εγώ ο ίδιος από το σωματείο.
Είπα στον κ. Ζαχαρή τότε «προσέξτε κ. Ζαχαρή γιατί περιέρχεται ο
ιππόδρομος σε ανυποληψία όταν προσκαλείτε τέτοια άτομα».
Δεν ξέρω αν ο κ. Ζαχαρής το είχε κάνει αυτό από άγνοια ή αν το έκανε (να
προσκαλέσει χρυσαυγίτες) επειδή δεν έδωσε σημασία, αλλά είναι γεγονός ότι
μετά από λίγο ο ΟΔΙΕ τους απέπεμψε, μετά από παρέμβαση και του τότε
Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ιωαννίδη καθώς επίσης και του σωματείου των
πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος ΠΕΠΠΣ.

και όταν οι ίδιοι βλέπουν ότι πρόκειται για κουμάρι, οι «φίλιπποι» δεν
συμβιβάζονται με το κουμάρι.

Λαμβάνεται
υπόψη για
περαιτέρω
μελλοντική
ανάληψη
νομοθετικής
πρωτοβουλίας
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Ειδικά: "(ια) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση
αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη
βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη
διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της
αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής, να
διασφαλίζουν την ενημέρωση των μητρώων καταγράφοντας την αλλαγή
ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των καθαρόαιμων
ιπποειδών για να σταματήσουν τα κρούσματα εγκατάλειψης και
κακοποίησης"
Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η βία απέναντι για τα οποία κάποτε
καμάρωναν και τα εγκαταλείπουν στους χειρότερους ζωέμπορους όταν πλέον
τους είναι άχρηστα εργαλεία.
Θεωρούσαμε αυτονόητο πως με την ισχύ του εκτελεστικού κανονισμού
2015/262 που μιλά για την σήμανση και καταγραφή όλων των ιπποειδών, την
κοινοτική οδηγία 90/427 που έχει ενσωματωθεί με την αριθμ.
327239/7.8.1991 που αφορά στην εμπορία των αναπαραγωγών ιπποειδών
ήταν ξεκάθαρο πως εγκεκριμένη ή αναγνωρισμένη οργάνωση ή ένωση είναι
αρμόδια την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου, ξεκαθαρίζοντας ειδικά για τα
καταχωρημένα σε άλλη χώρα ιπποειδή θα πρέπει να εγγράφονται στο οικείο
γενεαλογικό βιβλίο της χώρας μας.
Με λίγα λόγια η ιχνηλασιμότητα των ιπποειδών καταγραφής και απόδοσης

Θεωρούσαμε αυτονόητο πως με την ισχύ του εκτελεστικού κανονισμού
2015/262 που μιλά για την σήμανση και καταγραφή όλων των ιπποειδών, την
κοινοτική οδηγία 90/427 που έχει ενσωματωθεί με την αριθμ.
327239/7.8.1991 που αφορά στην εμπορία των αναπαραγωγών ιπποειδών
ήταν ξεκάθαρο πως εγκεκριμένη ή αναγνωρισμένη οργάνωση ή ένωση είναι
αρμόδια την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου, ξεκαθαρίζοντας ειδικά για τα
καταχωρημένα σε άλλη χώρα ιπποειδή θα πρέπει να εγγράφονται στο οικείο
γενεαλογικό βιβλίο της χώρας μας.
Με λίγα λόγια η ιχνηλασιμότητα των ιπποειδών καταγραφής και απόδοσης
ήταν στα χαρτιά δεδομένη εδώ και πολλές δεκαετίες.
Προφανώς η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με
περισσότερα στοιχεία για να αναγκαστούν επιτέλους οι αρμόδιοι να την
εφαρμόσουν.

ζωοτροφή. Για κάθε έρευνα που διεξάγουμε διατηρούμε αρχεία με στοιχεία
ζητώντας την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Λαμβάνεται
υπόψη για
περαιτέρω
μελλοντική
ανάληψη
νομοθετικής
πρωτοβουλίας

202

Άρθρο 96 Τροποποίηση
άρθρου 2α.ν.
399/1968
Άρθρο 96 Τροποποίηση
άρθρου 2α.ν.
399/1968

ΙΠΠΟΦΟΡΒ 2018-12-02
ΕΙΑ ΕΛΙΑΣ 19:46:32

3281

2018-12-02
19:05:03

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ

3257

Ν

Αφαιρείται από την ΦΕΕ η αρμοδιότητα απόδοσης της ιδιότητας ιδιοκτήτη
καταργούμενου με τον τρόπο αυτό του ελέγχου ύπαρξης πιθανών κωλυμάτων

Αφαιρείται από την ΦΕΕ η εποπτεία επι των ιπποδρομιακών συμβάσεων
καταργώντας την δυνατότητα επιλύσεως με επίκαιρο τρόπο σχετικών
διαφορών που ανακύπτουν κατά την διεξαγωγή της ιπποδρομιακής
δραστηριότητας όπως πχ οι ενστάσεις για αντικανονικότητες στις εγγραφές.
ΑΥΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΕΠΙΔΙΚΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ!!

Καταργείται ο έλεγχος ντόπινγκ για ίππους και αναβάτες καθώς και ο
ιατρικός έλεγχος των ίππων προκειμένου να συμμετάσχουν σε ιπποδρομίες.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ – ΑΥΤΟΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Εγκρίνεται ως
προς α) τον
έλεγχο
αντιντόπινγκ
και τον ιατρικό
έλεγχο των
ίππων
προκειμένου να
συμμετάσχουν
σε ιπποδρομίες
β) την απόδοση
της ιδιότητας
του διοκτήτη
δρόμωνα ίππου

Ειδικά: "(ια) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση
αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη
βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη
διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της
αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής, να
διασφαλίζουν την ενημέρωση των μητρώων καταγράφοντας την αλλαγή
ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των καθαρόαιμων
ιπποειδών για να σταματήσουν τα κρούσματα εγκατάλειψης και
κακοποίησης"
Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η βία απέναντι για τα οποία κάποτε
καμάρωναν και τα εγκαταλείπουν στους χειρότερους ζωέμπορους όταν πλέον
τους είναι άχρηστα εργαλεία.
Καλά όλα αυτά, ντοπιγκ κοντόλ δεν θα υπάρχει;; Και σε αυτό παγκόσμια
Εγκρίνεται
πρωτοτυπία μαζί με αυτην την των 2/3;;
Κομμένο ραμένο...

ήταν στα χαρτιά δεδομένη εδώ και πολλές δεκαετίες.
Προφανώς η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με
περισσότερα στοιχεία για να αναγκαστούν επιτέλους οι αρμόδιοι να την
εφαρμόσουν.
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2018-12-02
ΕΝΩΣΙΣ
20:41:31
ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφαιρείται από τους σκοπούς της ΦΕΕ η ‘’δια παντός μέσου ανάπτυξη και
προαγωγή του ιππικού αθλητισμού’’. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΣ
ΚΑΤ΄ΕΞΟΧΗΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΠΤΟΝΤΑΣ
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΠΠΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΩΝΕΣ ΙΠΠΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ.
Τροποποιούνται ουσιωδώς , καίρια και το σημαντικότερο , χωρίς αιτιολογία
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ,
οι σκοποί της ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ της Φ.Ε.Ε οι οποίοι αποτυπώθηκαν ήδη
στον Α.Ν 399/1968 και Ν. 4172/2013 και οι οποίοι διατηρήθηκαν για σχεδόν
90 χρόνια στην ιστορική διαδρομή του Ν.Π.Δ.Δ.
1. Συγκεκριμένα καταργούνται :
- η άσκηση εποπτείας εν τη εφαρμογή των σχετικών με την οργάνωση και
τέλεση ιπποδρομιών συμβάσεων
- η δια παντός μέσου ανάπτυξη και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού
Επίσης καταργείται η πρόβλεψη που είχε ως εξής :
-Ασκεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της
διεξαγωγής των ιπποδρομιών
2. Γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ο Σκοπός της ΦΕΕ σε απλό
διεκπεραιωτικό έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης της
διεξαγωγής των ιπποδρομιών, οι οποίοι όμως πουθενά δεν αναφέρονται ούτε
αποσαφηνίζονται έστω ως προς την περιγραφή τους.
Για σύγκριση αναφέρουμε ότι όροι αναφοράς ιπποδρομιών οι οποίοι
περιλαμβάνουν τεχνικούς κανόνες περιέχονται στο παράρτημα ΙV της
σύμβασης παραχώρησης (Ν. 4338) το οποίο συντάχθηκε από το Υπουργείο

στο πρόσωπο το επίδοξου ιδιοκτήτη. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ‘’ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ’’
ΠΡΟΘΥΜΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Λαμβάνονται
υπόψη τα
σχόλια
υπ’αριθμούς 3,
4, 5 και 6.
Κατά τα λοιπά
δεν εγκρίνεται
το συμπέρασμα
στο οποίο
καταλήγει ο
σχολιαστής
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Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ.
3. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε. να ασκεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών,
περιορίζοντας το πεδίο ελέγχου από το σύνολο της ιπποδρομιακής
δραστηριότητας ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της διεξαγωγής των ιπποδρομιών
αφού, από το προϋπάρχον :
«Επιλύει, σε τελευταίο βαθμό, κάθε διαφορά η οποία ανακύπτει ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ αυτών (ιπποδρομιών)» ορίζεται στο τροποποιούμενο κείμενο :
«Επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που προκύπτει ΚΑΤΑ την
διεξαγωγή των ιπποδρομιών…»
4. Καταργείται η πρόβλεψη διαβούλευσης με τους Φορείς για την σύνταξη
του Κώδικα Ιπποδρομιών.
5. Καταργείται η αρμοδιότητα της Φ.Ε.Ε να αποδίδει την ιδιότητα του
ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με βάσει τις αντικειμενικά καθορισμένες
προϋποθέσεις του Κ.Ι. Η διαχρονικώς απονεμηθείσα αρμοδιότητα της
απόδοσης της ιδιότητας ιδιοκτήτη, κατόπιν ελέγχου αυτού σύμφωνα με τις
προβλέψεις του εκάστοτε Κώδικα Ιπποδρομιών, αποσκοπούσε στην
διαφύλαξη της ακεραιότητας της Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών.
6. Καταργείται η αρμοδιότητα να διευθύνει και να διεξάγει την διαδικασία
ιατρικού ελέγχου των δρομώνων ίππων και την διαδικασία αντιντόπινγκ
ίππων και αναβατών. Ελέγχεται ως απολύτως προβληματική η απαλοιφή από
τις, ρητώς απονεμόμενες, αρμοδιότητες, του ελέγχου ντόπινγκ ίππων και
αναβατών. Τούτο καθώς αφενός η αρμοδιότητα Ντόπινγκ είχε ήδη εκ της
αποκρατικοποίησης ανατεθεί στην ΦΕΕ (ν. 4338/2015, παράρτημα IV),
αφετέρου εάν κριθεί ότι ο παρών νεότερος Νόμος καταργεί παλαιότερο Νόμο
(ήτοι τον 4338/15) δεν προβλέπεται η εναλλακτική ανάθεση της
αρμοδιότητας αυτής (δεδομένο ανεπίτρεπτο, καθώς οδηγεί σε απουσία
ελέγχου ντόπινγκ). Εκ τρίτου και εξίσου σημαντικό, μόνο η Κτηνιατρική
Υπηρεσία της ΦΕΕ έχει την αναγκαία κατάρτιση αλλά και εμπειρία για την
ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ.
Ομοίως καταργείται, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ, ο ιατρικός έλεγχος των ίππων ο οποίος εξασφαλίζει την
συμμετοχή στις ιπποδρομίες ίππων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας
για την ασφαλή συμμετοχή τους και την βέλτιστη, σύμφωνα με τις φυσικές
τους ικανότητες, αγωνιστική απόδοση.
Βασικοί τομείς του ελέγχου, απαραίτητοι για την ακεραιότητα της διεξαγωγής
των ιπποδρομιών, της εγκυρότητας του αποτελέσματος για την απονομή των
Επάθλων και του στοιχηματισμού επί αυτών, είναι άγνωστο που θα
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Ένωση
2018-12-02
Προπονητών 20:45:29
Δρομ. Ίππων
(ΕΠΔΙ) Σωματείο
Αναγνωρισμ
ένο δια της
υπ' αριθμ
3913/73
Πρωτοδικείο
Αθηνών

Κρίνουμε επιεικώς αδιανόητο το γεγονός της αφαίρεσης της υποχρέωσης της
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς από το συγκεκριμένο άρθρο
ενώ αυτό ίσχυε στο άρθρο 86 β του ν/4172/13.

Για το 96 "(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύμφωνα με τους οικείους
Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α),
τον Κώδικα Ιπποδρομιών της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013
(Κώδικας Ιπποδρομιών) και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του"

Δεν ισχύει εξαίρεση του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σε περίπτωση ακαταλληλότητας
σύμφωνα το άρθρο 85 παρ 3 του ν/4172/13
Θα ήταν αδιανόητο και επικίνδυνο για την ευζωία των ίππων και των
επαγγελματιών αλλά και για την αξιοπιστία των ιπποδρομίων να λειτουργεί
ένας ακατάλληλος ιππόδρομος.

ανατεθούν.
Με το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών, καταργείται ο ουσιαστικός έλεγχος και
η εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, ο οποίος διενεργείται από ένα
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου όπως είναι η Φ.Ε.Ε. με την σημερινή της
μορφή.
Άλλωστε σύμφωνα και με την από 30.11.2018 Σημείωμα /Γνωμοδότηση του
αν. Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, κ.
Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου : ‘Συναφώς δημιουργείται ο κίνδυνος όχι
μόνο περιορισμένου/ή και ανύπαρκτου ελέγχου, αλλά και καθορισμού των
κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο φορέας του
αποκλειστικού δικαιώματος να ευνοείται οικονομικά , αδιαφορώντας για την
εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών γενικού συμφέροντος που
κανονικά πρέπει να υπηρετεί το επίμαχο αποκλειστικό του δικαίωμα’
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
Για το 96 (β) "υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον
Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών
σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου
του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3
του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 "
Εγκρίνεται ως
προς την
κατάτιση του
Κώδικα
Ιπποδρομιών
και των
Γενικών
Διατάξεων
κατόπιν
διαβούλευσης
με τους
ενδιαφέρομενου
ς φορείς
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ΔΗΜΗΤΡΗ 2018-12-02
Σ.Π
23:00:55
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2018-12-02
22:10:01

Λοίζος
Ανδρέου
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Δεν ισχύει εξαίρεση του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σε περίπτωση ακαταλληλότητας

ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΦΙΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΤΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝ.Ε.ΦΙΛ ΝΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥΣ.
Για το 96 (β) «υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον
Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών
σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου
του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3
του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 »

Επισημαίνουμε δε πως η παραχώρηση του ιπποδρόμου από το ΤΑΙΠΕΔ στον
ιδιώτη έγινε με το 4172/13 εν ισχύει για αυτονόητους λόγους
Για το 96 γ να προστεθεί " κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους
φορείς (αναβάτες και προπονητές) " όπως ίσχυε στο άρθρο 86 του ν. 4172/13
και αδιανόητα έχει αφαιρεθεί.

Οι Γενικές Διάταξης όπως και το μεγαλύτερο μέρος του Κώδικα Ιπποδρομιών
αναφέρονται σε εξειδικευμένες πρακτικές , διαδικασίες, συμπεριφορές αλλά
και ποινές που προκύπτουν από την συμπεριφορά των εμπλεκομένων
προπονητών και αναβατών που είναι και οι μόνοι που επιβάλλεται λόγω της
γνώσης τους και της εμπειρίας τους να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μια
διαβούλευση.

Εγκρίνεται ως
προς α) τον
έλεγχο
αντιντόπινγκ,β)
την κατάρτιση
του Κώδικα
Ιπποδρομιών
και των
Γενικών

Δεν υπάρχει
σχόλιο/πρόταση
επί
συγκεκριμένης
ρύθμισης να
ληφθεί υπόψη

Εγκρίνεται
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ΠΑΝΕΛΛΗ 2018-11-27
ΝΙΑ
22:07:51

Πρωτοδικείο
Αθηνών

Διατάξεων
ύστερα από
διαβούλευση με
τους
ενδιαφερόμενου
ς φορείς

Ως επαγγελματίες επίσης μας κάνει εντύπωση που δεν αφαιρέθηκε σε ένα νέο
αθλητικό νομοσχέδιο η παραπομπή του προπονητή ή ιδιοκτήτη στη
δικαιοσύνη με την κατηγορία κακουργήματος!!! στη περίπτωση ανίχνευσης
θεραπευτικής ουσίας στον οργανισμό του ίππου του. Αυτό όχι μόνο αποτρέπει
την ανάπτυξη και την διεθνοποίηση του αθλήματος μας αλλά παγκοσμίως
είμαστε η μόνη χώρα που ο επαγγελματίας αντιμετωπίζει την ποινή
φυλάκισης για πχ.¨ασπιρίνη.
Άρθρο 97:
Λαμβάνεται
υπόψη

Η διαφάνεια της διαδικασίας των έλεγχων αντιντόπινγκ είναι ένας επιπλέον
λόγος που ο πιθανός απόλυτος έλεγχος της ΦΕΕ από τον παραχωρησιουχο
ελοχεύει κινδύνους για την διεξαγωγή των αγώνων και την ανάπτυξη των με
δίκαιους και ισόνομους όρους.

Ανησυχητικό θεωρούμε το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο δεν ορίζεται ρητά η
υποχρέωση ελέγχου αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών όπως και δεν ορίζεται
ρητά η ακριβής διαδικασία πραγματοποίησης του. Παγκοσμίως ο έλεγχος
αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών είναι αυτός που διαφυλάσσει την
αξιοπιστία των ιπποδρομιακών αγώνων και είναι απαραίτητος για την
απονομή επάθλων, την ισονομία ανάμεσα στους επαγγελματίες και για την
εξασφάλιση της διαφάνειας του στοιχήματος (πόσο μάλλον που το δικό μας
είναι και δημόσιος).

Στο 96γ να προστεθεί η φράση "κατόπιν διαβούλευσης με τους
ενδιαφερόμενους φορείς - προπονητές και αναβάτες " όπως ίσχυε στο άρθρο
86 του ν. 4172/13 και αναίτια έχει αφαιρεθεί. Οι επαγγελματίες λόγω της
γνώσης και της εμπειρίας τους πρέπει να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μια
διαβούλευση. Επισημαίνουμε δε πως η παραχώρηση του ιπποδρόμου από το
ΤΑΙΠΕΔ στον ιδιώτη έγινε με το 4172/13 εν ισχύει για αυτονόητους λόγους.

σύμφωνα το άρθρο 85 παρ 3 του ν/4172/13
Θα ήταν αδιανόητο και επικίνδυνο για την ευζωία των ίππων και των
επαγγελματιών αλλά και για την αξιοπιστία των ιπποδρομίων να λειτουργεί
ένας ακατάλληλος ιππόδρομος.
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Σωστή εδώ είναι η πρόβλεψη ότι κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο
μέλος που απουσιάζει. Ως προς τον τύπο του πληρεξουσίου θα μπορούσε να
προστεθεί ότι απαραιτήτως θα πρέπει να φέρει την θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Η ΦΕΕ, αποτελεί την ανώτατη εποπτική Ιπποδρομιακή αρχή, με καθήκοντα
την επίβλεψη και διασφάλιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιακών αγώνων
και του στοιχήματος, και με αυξημένες αρμοδιότητες, ακόμα και νομοθετικές.
Η παρούσα διάταξη με τη οποία τροποποιείται η παρ. 2 του άρθ. 5 α.ν.
399/1968 και δη ο τρόπος συγκρότησης και ανάδειξης της Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε.,
στερούμενη παντελώς δημοκρατικού ερείσματος, προβλέπει την αύξηση των
μελών της ΓΣ της ΦΕΕ σε 100, τα οποία «[…] επιλέγονται και ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ των προσώπων
που υποδεικνύουν η Φ.Ε.Ε, ο Παραχωρησιούχος και η Ένωση Ιδιοκτητών
Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε)», δίχως μάλιστα να τίθενται
αριθμητικοί ή άλλοι περιορισμοί ή εξειδικεύσεις.
Αρχικά, η ως άνω διάταξη, δίδοντας αποκλειστικά στον συνδικαλιστικό
φορέα της ΕΙΔΙΕ τη δυνατότητα να υποδεικνύει (όρος που ενέχει
δεσμευτικότητα) μέλη της ΓΣ της ΦΕΕ παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της
ισότητας που θεμελιώνεται στο άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και στα
άρθρα 14 της ΕΣΔΑ και 21 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι
επιλέγεται αυθαίρετα ένα μόνο από τα σωματεία εν προκειμένω ιδιοκτητών
δρομώνων ίππων (αποκλείοντας έτσι λ.χ. το Σωματείο μας που είναι και αυτό
σωματείο ιδιοκτητών και ιπποπαραγωγών δρομώνων ίππων), καθώς και τα
σωματεία ή συνδικάτα ή συνδικαλιστικούς φορείς άλλων κλάδων, όπως
προπονητών, αναβατών, ιπποπαραγωγών ή άλλα σωματεία ιδιοκτητών που

Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968 και στην παρ 7, που προστίθεται, γίνεται μνεία
για τα πληρεξούσια (παρ. 7, περ. γ) των μελών της Φ.Ε.Ε.

Θεωρούμε ως επιβεβλημένη την αύξηση των μελών της Φ.Ε.Ε. και για τον
πρόσθετο λόγο ότι πρέπει να μπει “καινούργιο αίμα” σε αυτή. Φυσικά τα
πρόσωπα που θα επιλεγούν θα πρέπει να διαθέτουν κύρος και προσόντα και
γι' αυτό ορθώς το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα προσκληθούν να υποδείξουν
τέτοια πρόσωπα η Φ.Ε.Ε., η παραχωρησιούχος εταιρεία και η Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.

Με το άρθρο 5 παρ 2 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, προβλέπεται ότι
η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. θα συγκροτείται από 100 τακτικά μέλη που θα επιλέγονται
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Λαμβάνεται
υπόψη ως προς
την υπόδειξη
νεών μελών της
γ.σ. της Φ.Ε.Ε.
από τον
Παραχωρησιού
χο και την
Ε.Ι.ΔΙ.Ε
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ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν νόμιμα στο μέλλον. Επίσης,
στερείται παντελούς νομίμου ερείσματος η επιλεκτική και διακριτική αυτή
μεταχείριση ενός σωματείου (αντί λ.χ. μίας γενικής πρόβλεψης για υπόδειξη
προσώπων ως μελών ΓΣ από όλα τα νομίμως υφιστάμενα σωματεία του
κλάδου/χώρου), και μάλιστα «ονομαστικά» (η ΕΙΔΙΕ), τη στιγμή που το εν
λόγω σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του ή να
στερείται των προϋποθέσεων νομίμου λειτουργίας κ.ο.κ.Επίσης, κατάφωρα
αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα σε θεμελιώσεις αρχές του δικαιϊκού μας
συστήματος και του ενωσιακού δικαίου, είναι και η πρόβλεψη να
υποδεικνύονται –και πάλι δίχως αριθμητικούς ή άλλους περιορισμούς- μέλη
της ΓΣ από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή από το κύριο (νομικό) πρόσωπο το
οποίο η ΦΕΕ, ως ανώτατη ιπποδρομιακή ελεγκτική αρχή, καλείται να ελέγξει,
δηλαδή αυτόν που διενεργεί το ιπποδρομιακό στοίχημα, ο οποίος λειτουργεί
αποκλειστικά χάριν ιδιωτικού συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μη
επιτρεπόμενη ταύτιση στο πρόσωπο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, τα
συμφέροντα των οποίων είναι εξάλλου αντικρουόμενα (δημόσιο – ιδιωτικό
συμφέρον). Η ρύθμιση αυτή συνιστά ευθεία παραβίαση της συνταγματικά
κατοχυρωμένης αρχής της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης
και εν προκειμένω παραβιάζεται και η διάταξη του άρ. 7 ΚΔΔιαδ, σύμφωνα
με την οποία «Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών
οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά
συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η
ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της
υπόθεσης, ή β)[…] ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα
με τους ενδιαφερομένους».
Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή και δη με την συμμετοχή στην ανώτατη
ιπποδρομιακή αρχή προσώπων που έχουν καταφανώς ιδιαίτερο δεσμό ή
σχέση με τους «ενδιαφερόμενους» (βασικότερος εκ των οποίων είναι ο
παραχωρησιούχος), αφού υποδεικνύονται από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο
θίγονται κατάφωρα η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,
καθώς και η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης του διοικούμενου στη διοίκηση, που εδράζονται στη
συνταγματική προστασία της προσωπικότητας (5 παρ. 1 Συντ.), στην αρχή
του κράτους δικαίου και στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου.
[σημειώνεται δε ότι εδώ ο συντάξας επιλέγει τη χρήση του όρου
«παραχωρησιούχος» δίχως να αναφέρεται ονομαστικά στο νπ που έχει την
ιδιότητα αυτή, ήτοι ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ,
αναφερόμενος δηλαδή σε όποιον έχει την ιδιότητα αυτή. Το αυτό παραλείπει
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υπ' αριθμ
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ΕΛΛΑΔΟΣ
2018-12-02
23:18:43

2018-12-02
21:35:45

Η πρόβλεψη ορισμού μελών της ΓΣ της ΦΕΕ απευθείας από τον εκάστοτε
Υπουργό κρίνεται ως πλήρης άρση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του
νομικού Προσώπου και πρακτικώς δύναται να αναγνωστεί ως κατάργηση του
εκ του Νόμου Αυτοδιοίκητου της ΦΕΕ, χαρακτηριστικό που είχε κριθεί από
το Νομοθέτη ως απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία της
Ανεξάρτητης Ιπποδρομιακής Αρχής. Τούτο διότι λαμβάνει χώρα η εν όλω
κατάργηση του β.δ. της 18ης Ιανουαρίου 1938 (ιδέτε αρθ. 112 κατωτέρω), η
οποία θέσπιζε και διαχρονικά ίσχυσε έως και σήμερα , την εκλογή μελών της
ΦΕΕ από τα ίδια τα μέλη αυτής, με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά σε κάθε
περίπτωση με διαδικασία εκλογής ανάμεσα από ελεύθερα θέτοντες
υποψηφιότητα πολίτες εγνωσμένου κύρους και αποδεδειγμένου
ενδιαφέροντος για το αντικείμενο.
Με τον τρόπο αυτό, η ελεύθερη προσέλευση ενός εκάστου ενδιαφερόμενου, ο
οποίος εδύνατο να πληροί τα αναγκαία ουσιαστικά κριτήρια, πλέον
απαγορεύεται.
Σε συνέχεια αυτού του περιορισμού στην προέλευση των μελών της ΓΣ είναι
δυνατόν τελικώς να λάβει χώρα ορισμός νέων μελών έως και την
συμπλήρωση των 100, αποκλειστικά καθ’ υπόδειξη του ιδιωτικού Φορέα
Διεξαγωγής Ιπποδρομιών και της ΕΙΔΙΕ.
Σημειώνουμε ότι ο Φορέας, όσον αφορά την διοργάνωση των Ιπποδρομιών ,
και όλοι οι ιδιοκτήτες (μέλη της ΕΙΔΙΕ, κάποιοι εξ αυτών), κατ’ εξοχήν
εμπίπτουν στην εποπτεία της Φ.Ε.Ε.
Ακολούθως, καθίσταται δυνατή η εκλογή αιρετών μελών στο Δ.Σ της Φ.Ε.Ε
προερχομένων αποκλειστικά από την υπόδειξη των παραπάνω
εποπτευομένων και τελικώς η συγκρότηση του Δ.Σ της Εποπτεύουσας Αρχής

Λαμβάνεται
υπόψη α) ως
προς την
υπόδειξη νεών
μελών της γ.σ.
της Φ.Ε.Ε. από
τον
Παραχωρησιού
χο και την
Ε.Ι.ΔΙ.Ε, β) ως
προς τη
σύγκληση της
γ.σ. για τη
διενέργεια
αρχαιρεσιών
για τηνανάδειξη
των τεσσάρων
αιρετών μελών
του νέου δ.σ.

να πράξει όμως στην περίπτωση της μίας εκ των διαφόρων συλλογικών
οργανώσεων του κλάδου/χώρου ΕΙΔΙΕ]
Για το 97 παρ.1 προβλέπετε ουσιαστικά η αύξηση των τακτικών μελών της
Δεν εγκρίνεται
ΦΕΕ σε 100. Αυτό πρακτικά σημαίνει τον ορισμό 35 και πλέον νέων μελών
με απόφαση του Υπουργού- δημιουργώντας σοβαρή πιθανότητα να εκλεγούν
αυτά τα νέα αιρετά μέλη από τον παραχωρησιούχο εξασφαλίζοντας του έτσι
την απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ της ΦΕΕ και κατά συνέπεια λήψη
αποφάσεων ευνοϊκών για τον ίδιο. Υπάρχει δηλ. η πιθανότητα να ελέγχει ο
ίδιος τον εαυτό του και να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του!!!
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Ένωση
2018-12-03
Προπονητών 06:43:40
Δρομ. Ίππων
(ΕΠΔΙ) Σωματείο
Αναγνωρισμ
ένο δια της
υπ' αριθμ
3913/73
Πρωτοδικείο
Αθηνών

Τέλος εκφράζουμε την απορία μας πως ένα νομοσχέδιο που στόχος του θα
έπρεπε να είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των όρων διεξαγωγής
ισόνομων αγώνων έτσι ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εκμετάλλευσης
του χώρου από τον οποιοδήποτε αντιθέτως να αφαιρεί ουσιαστικά τον έλεγχο
του ιδιώτη -παραχωρησιούχο από το κράτος (που οφείλει τόσο να
προστατεύει το δημόσιο συμφέρον όσο και την νομιμότητα) δίνοντας σχεδόν
εξ ολοκλήρου τον έλεγχο όλων ( πρόγραμμα ,εγγραφές, έλεγχος αντιντόπινγκ,
την διεξαγωγή αγώνων ,τις επιτροπές ελέγχου, τους όρους διεξαγωγής του

Αν συμβεί αυτό δίνεται στον παραχωρησιουχο ο απόλυτος έλεγχος και το
άθλημα μας κινδυνεύει με απαξίωση των αγώνων από τους "πελάτες" του
αλλά και κυρίως τόσο από τους τωρινούς επενδύτες όσο και από τους εν
δυνάμει επενδυτές που όλοι ονειρευόμαστε να υπάρξουν. Αυτό με την σειρά
του δημιουργεί ορατό κίνδυνο παύσης της ιπποδρομιακής δραστηριότητας,
την παύση δεκάδων επαγγελμάτων (αγρότες, γιατροί, προπονητές, αναβάτες,
ιπποκόμοι, υπάλληλοι, πράκτορες...κτλ) και την ανεργία χιλιάδων
οικογενειών.

με πλειοψηφία, ίσως και μεγαλύτερη των 2/3, προσώπων υποδεικνυόμενων
από τους ανωτέρω εποπτευόμενους.
Οι αρχιαιρεσίες διενεργούνται ανά διετία (αντί τριετία έως σήμερα)
μειώνοντας τον ορίζοντα αποτελεσματικότητας του εκάστοτε Διοικητικού
Συμβουλίου.
Τέλος, είναι προβληματική κι πρωτόγνωρη η νομοθετική πρόβλεψη
εισαγωγής θέματος για το οποίο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει
προετοιμαστεί ή προσκληθεί, χωρίς να συνδέεται η αποδοχή της εισαγωγής
και συζήτησης αυτού του θέματος από την ομοφωνία των μελών, ως παγίως
στα συλλογικά όργανα συμβαίνει.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 2 (ως προς το εισαγόμενο
άρθρο 6α) και 3 (ως προς το εισαγόμενο άρθρο 7α-τελευτ. εδάφιο).
Με το 97 παρ.1 προβλέπετε ουσιαστικά η αύξηση των τακτικών μελών της
ΦΕΕ σε 100. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να
εκλεγούν αυτά τα 36+ νέα αιρετά μέλη από τον παραχωρησιούχο
εξασφαλίζοντας του έτσι την απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ της ΦΕΕ και κατά
συνέπεια λήψη αποφάσεων ευνοϊκών για τον ίδιο. Υπάρχει δηλ. η πιθανότητα
να ελέγχει ο ίδιος τον εαυτό του και να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό
του!!!
Λαμβάνεται
υπόψη ως προς
την υπόδειξη
νεών μελών της
γ.σ. της Φ.Ε.Ε.
από τον
Παραχωρησιού
χο
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ΠΑΝΕΛΛΗ 2018-11-27
ΝΙΑ
22:10:05
ΕΝΩΣΗ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Αυτό είναι ορθό για τον επιπρόσθετο λόγο ότι το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα
(άρθρο 96, παρ. θ) να επιβάλει κυρώσεις λειτουργώντας ως ανώτατο
(τριτοβάθμιο) πειθαρχικό όργανο.
Η Φίλιππος Ένωσις είναι ο θεματοφύλακας των ιπποδρομιών και κακώς
περιορίζονται οι αρμοδιότητες της αντί να ενισχύονται, υπέρ της

Περαιτέρω, πιστεύουμε, ότι καλώς προτείνεται ότι το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. για να
συνεδριάσει έγκυρα απαιτείται η παρουσία 8 τουλάχιστον μελών του.

Η συμμετοχή στο Δ.Σ. των εκπροσώπων των επενδυτών και των υπαλλήλων
των συναρμοδίων Υπουργείων αποτελεί εγγύηση για την αμεροληψία και τη
νομιμότητα των αποφάσεων, που θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα την
ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προοπτική της μεγάλης ιδιωτικής επένδυσης
που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια σε υγιείς βάσεις και το δημόσιο
συμφέρον.

Η προβλεπόμενη τροποποίηση βρίσκει την Ένωσή μας απόλυτα σύμφωνη
αφού υλοποιούνται τα πάγια αιτήματά μας για μία διοίκηση που δεν θα είναι
δυνατόν να καθοδηγείται με ποικίλους εμμέσους τρόπους από τον εκάστοτε
πρόεδρο. Στο παρελθόν υπήρξαν φαινόμενα ένα όργανο δημοσίου δικαίου, με
απαρχαιωμένο προπολεμικό καταστατικό να μετατρέπεται σε ''ενός ανδρός
αρχή'' με βλαπτικές συνέπειες που, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η
ιδιωτικοποίηση του Ιπποδρόμου, θα είχαν οδηγήσει με βεβαιότητα στο
οριστικό κλείσιμο.

Με το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζεται η σύνθεση του
11μελούς Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.

Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις ανησυχίες μας για την
ύπαρξη ενός Φορέα που θα δύναται να λειτουργεί καταχρηστικά απέναντι σε
επαγγελματίες και με το προσωπικό του συμφέρον ως μόνη επιδίωξη (ούτε
του κράτους -ούτε της ανάπτυξης) και όλο αυτό μας δημιουργεί ακόμα και
αμφισβήτηση της νομιμότητας των άρθρων.
Άρθρο 98 :

στοιχήματος, την λειτουργία του μηχανήματος εκκίνησης...κτλ) στον ίδιο τον
παραχωρησιουχο.

Δεν υπάρχει
σχόλιο/πρόταση

Λαμβάνεται
υπόψη
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ANGELOS
TSAMIS

2018-12-01
13:46:20

Τόσο πολύ πρέπει να αποκτήσει δύναμη ο ΟΠΑΠ ;
Τότε να γίνει και κλάδος των ενόπλων δυνάμεων ο ΟΠΑΠ. Να λένε οι
μπαμπάδες στα παιδιά "παιδί μου σε ποιό σώμα θες να υπηρετήσεις ;" και να
απαντάει το παιδί "στον ΟΠΑΠ".
Ολα καλά να ελέγξουν το μαγαζί, αλλα΄τόσο πολύ που δεν προβλεπουν ουτε
το ντοπιγκ! Καλα θα τα πάμε!!

Η στοιχηματικη εταιρεία ΟΠΑΠ που εκμεταλλεύεται τον ιππόδρομο από τις
αρχές του 2016 παίρνει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό στο θέμα "ανάπτυξη
ιπποδρομιών", το οποίο μπορεί κατά ένα μέρος να δικαιολογείται από τη
βαρειά φορολογία αλλά έχει κάνει και οικτρές παραλείψεις που έχουν
καταβαραθρώσει τον ιππόδρομο.
Ο ΟΔΙΕ τα πήγαινε πολύ καλύτερα, όσο καιρό λειτουργούσε γιατί από το
2013 και μετά πρακτικά δεν λειτουργούσε βέβαια και απλά περίμενε να
πουληθεί ο ιππόδρομος.
Ο ΟΠΑΠ κρύβει τους καθημερινούς τζίρους που πάντα δημοσιευόντουσαν
από τον ΟΔΙΕ. Για να μην βλέπουμε τα χάλια, που όμως τα βλέπουμε
παρακολουθώντας την κίνηση στα πρακτορεία. Έχει διώξει όλους τους
φιλίππους με τις υψηλές γκανιότες που συμπληρώνονται από τους υπέρογκους
φόρους (σε μία περίπτωση μάλιστα μας επιβάλλει φόρο που δεν τον ξέρει
ούτε ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος, αφού ρωτήθηκε !!).
Όταν λοιπόν η Φίλιππος Ένωσις πίεσε για την εκπόνηση ενός σωστού
business plan άρχισαν η αντιδράσεις και -δυστυχώς- καταλήξαμε σ' αυτήν την
πρόταση νόμου, αφού η πολιτεία "τσίμπησε".

Η Φίλιππος Ένωσις της Ελλάδος στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούσε τη
δύναμη της όσο έπρεπε. Το 2002 πήγε με τα νερά της παλιάς στοιχηματικής
εταιρείας, του κρατικού ΟΔΙΕ, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στο φιάσκο
Μαρκόπουλου.
Αλλά δεν νοείται να αποδυναμωθεί και να είναι πλέον διακοσμητική.

Λαμβάνεται
υπόψη το
σχόλιο σχετικά

στοιχηματικής εταιρείας που διεξάγει το στοίχημα (η οποία είναι και ιδιωτικη επί
μάλιστα !).
συγκεκριμένης
ρύθμισης να
Η στοιχηματική εταιρεία (η ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και άλλες μελλοντικές) πρέπει να ληφθεί υπόψη
εκπροωπείται με παρατηρητές αλλά δεν έχει καμία δουλειά στο καθαρά
αθλητικό μέρος των ιπποδρομιών.
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ΟΣ
17:25:28
ΙΔΙΟΚΤΗΤ
ΩΝ ΚΑΙ
ΙΠΠΟΠΑΡΑ
ΓΩΓΩΝ
ΔΡΟΜΩΝΩ
Ν ΙΠΠΩΝ

Επίσης, κατάφωρα αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα σε θεμελιώσεις αρχές
του δικαιϊκού μας συστήματος και του ενωσιακού δικαίου, είναι και η
πρόβλεψη να υποδεικνύονται –και πάλι δίχως αριθμητικούς ή άλλους

με την
αρμοδιότητα
της Φ.Ε.Ε να
διεξάγει τους
ελέγχους αντιντόπινγκ
Η ΦΕΕ, αποτελεί την ανώτατη εποπτική Ιπποδρομιακή αρχή, με καθήκοντα
Λαμβάνεται
την επίβλεψη και διασφάλιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιακών αγώνων
υπόψη ως προς
και του στοιχήματος, και με αυξημένες αρμοδιότητες, ακόμα και νομοθετικές. την υπόδειξη
Η παρούσα διάταξη με τη οποία τροποποιείται η παρ. 2 του άρθ. 5 α.ν.
νεών μελών της
399/1968 και δη ο τρόπος συγκρότησης και ανάδειξης της Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε.,
γ.σ. της Φ.Ε.Ε.
στερούμενη παντελώς δημοκρατικού ερείσματος, προβλέπει την αύξηση των από τον
μελών της ΓΣ της ΦΕΕ σε 100, τα οποία «[…] επιλέγονται και ορίζονται με
Παραχωρησιού
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ των προσώπων χο και την
που υποδεικνύουν η Φ.Ε.Ε, ο Παραχωρησιούχος και η Ένωση Ιδιοκτητών
Ε.Ι.ΔΙ.Ε
Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε)», δίχως μάλιστα να τίθενται
αριθμητικοί ή άλλοι περιορισμοί ή εξειδικεύσεις.
Αρχικά, η ως άνω διάταξη, δίδοντας αποκλειστικά στον συνδικαλιστικό
φορέα της ΕΙΔΙΕ τη δυνατότητα να υποδεικνύει (όρος που ενέχει
δεσμευτικότητα) μέλη της ΓΣ της ΦΕΕ παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της
ισότητας που θεμελιώνεται στο άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και στα
άρθρα 14 της ΕΣΔΑ και 21 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι
επιλέγεται αυθαίρετα ένα μόνο από τα σωματεία εν προκειμένω ιδιοκτητών
δρομώνων ίππων (αποκλείοντας έτσι λ.χ. το Σωματείο μας που είναι και αυτό
σωματείο ιδιοκτητών και ιπποπαραγωγών δρομώνων ίππων), καθώς και τα
σωματεία ή συνδικάτα ή συνδικαλιστικούς φορείς άλλων κλάδων, όπως
προπονητών, αναβατών, ιπποπαραγωγών ή άλλα σωματεία ιδιοκτητών που
ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν νόμιμα στο μέλλον. Επίσης,
στερείται παντελούς νομίμου ερείσματος η επιλεκτική και διακριτική αυτή
μεταχείριση ενός σωματείου (αντί λ.χ. μίας γενικής πρόβλεψης για υπόδειξη
προσώπων ως μελών ΓΣ από όλα τα νομίμως υφιστάμενα σωματεία του
κλάδου/χώρου), και μάλιστα «ονομαστικά» (η ΕΙΔΙΕ), τη στιγμή που το εν
λόγω σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του ή να
στερείται των προϋποθέσεων νομίμου λειτουργίας κ.ο.κ.
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περιορισμούς- μέλη της ΓΣ από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή από το κύριο
(νομικό) πρόσωπο το οποίο η ΦΕΕ, ως ανώτατη ιπποδρομιακή ελεγκτική
αρχή, καλείται να ελέγξει, δηλαδή αυτόν που διενεργεί το ιπποδρομιακό
στοίχημα, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά χάριν ιδιωτικού συμφέροντος.
Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μη επιτρεπόμενη ταύτιση στο πρόσωπο του
ελεγκτή και του ελεγχόμενου, τα συμφέροντα των οποίων είναι εξάλλου
αντικρουόμενα (δημόσιο – ιδιωτικό συμφέρον). Η ρύθμιση αυτή συνιστά
ευθεία παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αμεροληψίας
των οργάνων της δημόσιας διοίκησης και εν προκειμένω παραβιάζεται και η
διάταξη του άρ. 7 ΚΔΔιαδ, σύμφωνα με την οποία «Τα μονομελή όργανα,
καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή
διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού
συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β)[…] ή γ) έχουν
ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους».
Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή και δη με την συμμετοχή στην ανώτατη
ιπποδρομιακή αρχή προσώπων που έχουν καταφανώς ιδιαίτερο δεσμό ή
σχέση με τους «ενδιαφερόμενους» (βασικότερος εκ των οποίων είναι ο
παραχωρησιούχος), αφού υποδεικνύονται από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο
θίγονται κατάφωρα η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,
καθώς και η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης του διοικούμενου στη διοίκηση, που εδράζονται στη
συνταγματική προστασία της προσωπικότητας (5 παρ. 1 Συντ.), στην αρχή
του κράτους δικαίου και στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου.
[σημειώνεται δε ότι εδώ ο συντάξας επιλέγει τη χρήση του όρου
«παραχωρησιούχος» δίχως να αναφέρεται ονομαστικά στο νπ που έχει την
ιδιότητα αυτή, ήτοι ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ,
αναφερόμενος δηλαδή σε όποιον έχει την ιδιότητα αυτή. Το αυτό παραλείπει
να πράξει όμως στην περίπτωση της μίας εκ των διαφόρων συλλογικών
οργανώσεων του κλάδου/χώρου ΕΙΔΙΕ.]
Η ΦΕΕ, αποτελεί την ανώτατη εποπτική Ιπποδρομιακή αρχή, με καθήκοντα
την επίβλεψη και διασφάλιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιακών αγώνων
και του στοιχήματος, και με αυξημένες αρμοδιότητες, ακόμα και νομοθετικές.
Η παρούσα διάταξη με τη οποία τροποποιείται το άρθρο 6α.ν. 399/1968 ως
προς τη συγκρότηση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του ΔΣ της ΦΕΕ,
σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις β’ και γ’ ορίζεται ότι «(β) τέσσερα
(4) μέλη τα οποία υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον
Παραχωρησιούχο» και (γ) ένα (1) μέλος το οποίο υποδεικνύεται, με τον
Λαμβάνεται
υπόψη ως προς
την υπόδειξη
νεών μελών της
γ.σ. της Φ.Ε.Ε.
από τον
Παραχωρησιού
χο και την
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Επίσης, κατάφωρα αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα σε θεμελιώσεις αρχές
του δικαιϊκού μας συστήματος είναι και η πρόβλεψη να υποδεικνύονται 4
μέλη του ΔΣ, με τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο, δηλαδή
από το κύριο (νομικό) πρόσωπο το οποίο η ΦΕΕ, ως ανώτατη ιπποδρομιακή
ελεγκτική αρχή, καλείται να ελέγξει, δηλαδή αυτόν που διενεργεί το
ιπποδρομιακό στοίχημα, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά χάριν ιδιωτικού
συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μη επιτρεπόμενη ταύτιση στο
πρόσωπο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, τα συμφέροντα των οποίων είναι
εξάλλου αντικρουόμενα (δημόσιο – ιδιωτικό συμφέρον). Η ρύθμιση αυτή
συνιστά ευθεία παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της
αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης και εν προκειμένω
παραβιάζεται και η διάταξη του άρ. 7 ΚΔΔιαδ, σύμφωνα με την οποία «Τα
μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να
απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη
απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση
προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή
β)[…] ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους
ενδιαφερομένους».

αναπληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε. παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδεις αρχές Ε.Ι.ΔΙ.Ε
του δικαίου μας.
Αρχικά, και αυτή η διάταξη, δίδοντας αποκλειστικά στον συνδικαλιστικό
φορέα της ΕΙΔΙΕ τη δυνατότητα να υποδεικνύει (όρος που ενέχει
δεσμευτικότητα) 1 μέλος του ΔΣ της ΦΕΕ με τον αναπληρωτή του,
παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας που θεμελιώνεται στο άρ. 4 παρ.
1 του Συντάγματος, αλλά και στα άρθρα 14 της ΕΣΔΑ και 21 του Χάρτη
θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι επιλέγεται αυθαίρετα ένα μόνο από τα
σωματεία εν προκειμένω ιδιοκτητών δρομώνων ίππων (αποκλείοντας έτσι λ.χ.
το Σωματείο μας που είναι και αυτό σωματείο ιδιοκτητών και ιπποπαραγωγών
δρομώνων ίππων), καθώς και τα σωματεία ή συνδικάτα ή συνδικαλιστικούς
φορείς άλλων κλάδων, όπως προπονητών, αναβατών, ιπποπαραγωγών ή άλλα
σωματεία που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν νόμιμα στο μέλλον.
Επίσης, στερείται παντελούς νομίμου ερείσματος η επιλεκτική και διακριτική
αυτή μεταχείριση ενός σωματείου (αντί λ.χ. μίας άλλης πρόβλεψης που να
αφορά όλα τα νομίμως υφιστάμενα σωματεία του κλάδου/χώρου), και
μάλιστα «ονομαστικά» (η ΕΙΔΙΕ), τη στιγμή που το εν λόγω σωματείο μπορεί
οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του ή να στερείται των προϋποθέσεων
νομίμου λειτουργίας κ.ο.κ.
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Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή και δη με την συμμετοχή στο ΔΣ της ανώτατης
ιπποδρομιακής αρχής προσώπων που έχουν καταφανώς ιδιαίτερο δεσμό ή
σχέση με τους «ενδιαφερόμενους» (βασικότερος εκ των οποίων είναι ο
παραχωρησιούχος), αφού υποδεικνύονται από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο,
θίγονται κατάφωρα η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,
καθώς και η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης του διοικούμενου στη διοίκηση, που εδράζονται στη
συνταγματική προστασία της προσωπικότητας (5 παρ. 1 Συντ.), στην αρχή
του κράτους δικαίου και στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου, καθώς και
διατάξεις και θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου.
Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη συμμετοχής οποιουδήποτε εν γένει
«ελεγχόμενου» στο ΔΣ της ΦΕΕ, εγείρει νομικά ζητήματα και κωλύματα,
πολύ περισσότερο προσώπων υποδεικνυομένων από τον παραχωρησιούχο, ο
οποίος παραχωρησιούχος αποσκοπεί και αποδιώκει αποκλειστικά το ιδιωτικό
του συμφέρον. Θα έχει μάλιστα πλέον τη δυνατότητα να επηρεάζει
αποφασιστικά, εξασφαλίζοντας εύκολα την απαιτούμενη πλειοψηφία, μία
σειρά από ζητήματα που τον αφορούν, όπως ύψος επάθλων, κατάρτιση
προγραμμάτων ιπποδρομικών, ορισμός εν γένει προϋποθέσεων, τροποποίηση
νομοθετικών διατάξεων κ.α. προς το συμφέρον του, μέσω των προσώπων που
θα υποδεικνύει και τα οποία θα συνδέονται προφανώς με ιδιάζουσα σχέση με
αυτόν (τον παραχωρησιούχο).
Κύριοι, γιατι δώσατε στη διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο? Δώστε
κατευθείαν την ΓΓΑ στπν ΟΠΑΠ να τελειώνουμε. Ειδικά τα άρθρα που
αφορούν τις Ελληνικές ιπποδρομίες και την ΦΕΕ είναι φωτογραφία ότι
κάνετε τον ΟΠΑΠ ελέγχων και ελεγχόμενο. Μου δίνεται η εντύπωση οτι τα
άρθρα περί ιπποδρόμου σας τα έχει υπαγορεύσει ο ΟΠΑΠ. Σας υπενθυμίζω
ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος Ασλανιδης επί 7ετίας δεν διανοήθηκε να
πειράξει την ΦΕΕ. Την σεβάσθηκε ως κόρη οφθαλμού. Γνώμη μου είναι, πως
αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο μειώνει την αξιοπιστία των Ελληνικών
ιπποδρομιών και τους βάζει την οριστική τους ταφόπλακα. Εξ άλλου. τι καλό
έχουν δεί τα τελευταία 3 χρονια οι Ελληνικές ιπποδρομίες από τότε που τις
ανέλαβε ο ΟΠΑΠ? Ποιά είναι η πρόοδός τους η προβολή τους και η
ανάπτυξή τους? Αν έχετε δεί κάτι απ όλα αυτά εσεις, πείτε το μου να το μάθω
κι εγώ. Διότι στα 37 χρόνια που έκανα ιπποδρομιακό ρεπορτάζ (εχω βγεί στη
σύνταξη πρίν 17 μήνες) θεωρώ πως η χειρότερη περίοδος του Ελληνικού
ιπποδρόμου είναι αυτή των 3 τελευταίων ετών επί διοικήσεως ΟΠΑΠ.
Ετχαριστώ.
Δεν υπάρχει
σχόλιο/πρόταση
επί
συγκεκριμένης
ρύθμισης να
ληφθεί υπόψη
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bambis

Με το παρόν νομοσχέδιο ανατρέπονται ουσιώδεις προβλέψεις του ν.4172.
Μεταξύ άλλων, αναγνωρίζεται στον παραχωρησιούχο ( προφανώς στον
μοναδικό υπάρχοντα σήμερα ) η δυνατότητα συμμετοχής με 4 εκπροσώπους
στο 11μελές ΔΣ της ΦΕΕ και της άσκησης αρνητικού ελέγχου ( βέτο ) στις
κρίσιμες αποφάσεις του ΔΣ της ΦΕΕ αλλά και η δυνατότητα του απόλυτου
θετικού ελέγχου όλων των αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ!! σε περίπτωση που
τα 4 εκλεγμένα μέλη της ΦΕΕ προέρχονται από προταθέντα και ορισθέντα
από τον Υπουργό μέλη της ΦΕΕ σύμφωνα με άλλη πρόβλεψη του ίδιου
νομοσχεδίου. Επίσης, αφαιρείται από τον Υπουργό η υπάρχουσα σήμερα
δυνατότητα τροποποίησης / συμπλήρωσης / αναπομπής / απόρριψης
οποιασδήποτε αποφάσεως του ΔΣ και η σχετική Υπουργική αρμοδιότητα
περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της ΦΕΕ. ΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ, ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΦΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ( Η ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΤΡΟΠΟ ) ΤΟΣΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΣΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΜΑΝΔΥΑ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ !!
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΔΕ, Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ ΘΑ
ΔΥΝΑΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με τον ν.4338/2015 δίνεται πλέον η δυνατότητα παραχώρησης σε ιδιώτες να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διοργάνωσης
ιπποδρομιών.
Μέχρι τώρα έχει υπάρξει μια μόνο τέτοια σύμβαση παραχώρησης και αφορά
στον ιππόδρομο Μαρκοπούλου και την εταιρεία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ. Η
σύμβαση αυτή προβλέπει την ύπαρξη ελέγχου του Δημοσίου επι των όρων
διεξαγωγής της ιπποδρομιών από παραχωρησιούχο μέσω του ΝΠΔΔ – ΦΕΕ
το οποίο έχει αρμοδιότητες όπως αυτές ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.
4172/2013.

Πιο απαραδεκτο νομοσχεδιο απο αυτο δεν υπαρχει. Το κρατος τα δινει ολα
στον οπαπ καταργοντας θεσμους 100 ετων, μειωνει τον ελεγχο στην
αξιοπιστια των ιπποδρομιων κοινως Γιαννης θα πινει και Γιαννης θα
κερναει!!!!!!

Δεν υπάρχει
σχόλιο/πρόταση
επί
συγκεκριμένης
ρύθμισης να
ληφθεί υπόψη
Δεν εγκρίνεται
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Για το 98 παρ 1 β-γ
Αξιοσημείωτο δε είναι η πρόβλεψη του "παραχωρησιούχο " και όχι του
ΟΠΑΠ/Ιπποδρομίες ΑΕ ονομαστικά αφήνοντας εδώ ορθώς το πιθανό
ενδεχόμενο ενός άλλου φορέα στο μέλλον ενώ ως εκπρόσωπο της ιδιοκτησίας
ο νομοθέτης φωτογραφίζει την ΕΙΔΙΕ παρ όλο που υπάρχει εν ισχύ και
δεύτερο σωματείο ιδιοκτητών όπως επίσης και οι ενώσεις προπονητών και
αναβατών.
Σημειώνουμε επίσης ότι μέχρι σήμερα στο ΔΣ της ΦΕΕ συμμετείχε
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κάτι που με το προτεινόμενο
άρθρο καταργείται. Θεωρούμε απαραίτητη την συμμετοχή του Υπουργείου
Οικονομικών σε νπδδ όπου το κράτος έχει οικονομικά συμφέροντα.
Ειδικότερα για το άρθρο 98 το υπό εξέταση σχέδιο νόμου με το οποίο το
11μελες διοικητικό συμβούλιο αποτελείται πλέον από τέσσερα μόλις μέλη της
Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, αφαιρείται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου
Οικονομικών και στη θέση του φαίνεται να εισέρχεται ένα μέλος το οποίο
υποδεικνύεται από την Ενωση Ιδιοκτητών Δρομώνων ΄Ιππων (ΕΙΔΙΕ-ένα από
τα δυο τουλάχιστον σήμερα σωματεία Ιδιοκτητών), τα δε πρώην δύο μέλη του
εκάστοτε Φορέα ιπποδρομιών αναβιβάζονται ποσοτικά σε τέσσερα, ΕΝΩ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΠΛΕΟΝ του συνολικού αριθμού μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήψη απόφασης , διαβάζει κανείς στην
από 30.11.18 ειδική γνωμοδότηση του κύριου Κωνσταντίνου
Γιαννακοπούλου, αναπληρωτή καθηγητή του Δημοσίου δικαίου στο

Λαμβάνεται
υπόψη ως προς
την υπόδειξη
νεών μελών της
γ.σ. της Φ.Ε.Ε.
από τον
Παραχωρησιού
χο και την
Ε.Ι.ΔΙ.Ε

Δεν εγκρίνεται

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ!! ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ !!!
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ.ΟΠΟΥ
Δεν υπάρχει
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΚΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ σχόλιο/πρόταση
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ!!!!!
επί
συγκεκριμένης
ρύθμισης να
ληφθεί υπόψη
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη
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πανεπιστήμιο Αθηνών: « Προκύπτει ότι, χωρίς τη συμμετοχή των τεσσάρων
μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από τον παραχωρησιούχο, η ΦΕΕ δεν θα
μπορεί να λάβει απόφαση επί των παραπάνω ζητημάτων, τα οποία
συγκροτούν κάτ’ ουσία το συνολικό πλέγμα κανόνων διεξαγωγής των
ιπποδρομιών. ......... Και τούτο διότι υπό οποιαδήποτε ερμηνεία, ακόμα και αν
σε σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΦΕΕ παρίστανται μέλη που
υποδεικνύονται από τον παραχωρησιούχο, η προαναφερθείσα αυξημένη
πλειοψηφία των οκτώ μελών δεν θα είναι δυνατή χωρίς την θετική ψήφο
τουλάχιστον ενός μέλους που υποδεικνύεται από τον Παραχωρησιούχο. Η
παραπάνω ενίσχυση της θέσης του Παραχωρησιούχου εγείρει ζητήματα που
άπτονται της εφαρμογής κανόνων και αρχών υπερνομοθετικής ισχύος. Πιο
συγκεκριμένα, ανακύπτουν τα επιμέρους ερωτήματα εάν οι προαναφερθείσες
προτεινόμενες ρυθμίσεις Α)συνάδουν με τις επιταγές που απορρέουν από το
αρθ. 16 παράγραφος 9 του Συντάγματος ως προς την κρατική προστασία του
αθλητισμού, Β) είναι συμβατές με τις επιταγές που απορρέουν από το
πρωτογενές δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης ως προς την απαγόρευση
μεταβολής της οικονομίας της σύμβασης παραχώρησης υπέρ του
παραχωρησιούχου και Γ) καθιστούν το αποκλειστικό δικαίωμα του
παραχωρησιούχου συμβατό με το πρωτογενές δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης.
Εν προκειμένω με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ο παραχωρησιούχος που
διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού
στοιχήματός θα μπορεί να ελέγχει αρνητικά τις αποφάσεις της ΦΕΕ επί
ζητημάτων τα οποία αποτελούν το συνολικό πλέγμα κανόνων διεξαγωγής των
ιπποδρομιών που θα αποτελούν αντικείμενο του παραπάνω στοιχήματος. Με
τον τρόπο αυτόν, δημιουργούνται συνθήκες συγκρουσης συμφερόντων που
ενέχουν κίνδυνο χειραγώγησης των σχετικών αγώνων, καθώς ο φορέας
διεξαγωγής του στοιχήματος θα ελέγχει το φορέα κανονισμού και ελέγχου της
διεξαγωγής των σχετικών αγώνων. Κατά τούτο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
δεν φαίνεται να συνάδουν με τις προαναφερθείσες συνταγματικές
απαιτήσεις.»
Στους προβληματισμούς αυτούς προστίθεται και η δυνατότητα ύπαρξης
θετικής πλειοψηφίας στο ΔΣ , αφού ως αναφέρθηκε ανωτερω ο ιδιωτικός
Φορέας Διεξαγωγής Ιπποδρομιών δύναται να έχει υποδείξει τα τέσσερα
αιρετά μέλη, επιπλέον των τεσσάρων εκπροσώπων του, ήτοι συνολικά οκτώ
μέλη εκ των έντεκα (πλειοψηφία 2/3).
Με αυτά τα δεδομένα, η ΦΕΕ θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί κρίσιμων
ερωτημάτων (π.χ. αδειοδότηση νέου Ιπποδρόμου) , διατελούσα εντός της
σφαίρας επιρροής του Φορέα Ιπποδρομιών, δεδομένο μη επιτρεπόμενο καθώς
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Άρθρο 98 Τροποποίηση
άρθρου 6α.ν.
399/1968
Άρθρο 99 Τροποποίηση
άρθρου 8α.ν.
399/1968
2018-12-03
05:57:09

2018-11-24
09:15:31

Λοίζος
Ανδρέου

ΠΑΝΟΣ

3484

1832

ΣΤΟ ΑΡΘΡΘΟ 99 – Τροποποίηση άρθρου 8α.ν. 399/1968 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΞΗΣ: 7. Οι Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και το
προσωπικό της Φ.Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή,
απαγορεύεται (α) να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε μορφής

Δεν εγκρίνεται

Όσον αφορά την πρόβλεψη αναπλήρωσης οιουδήποτε αιρετού μέλους σε
περίπτωση παραίτησης, παύσης ή έκπτωσης αυτού είναι προφανές ότι υπάρχει
εκ πλαγίου παραβίαση της διαδικασίας Αρχιαιρεσιών, στην περίπτωση κατά
την οποία ήθελε εννοηθεί ότι πρώην αιρετό μέλος , αντικαθίσταται με
απευθείας διορισμό.
Τα μέλη του ΔΣ σήμερα διατελούν άπαντα άμισθα ( με εξαίρεση του 3
εκπροσώπους των Υπουργείων οι οποίοι αμείβονται κατά τις διατάξεις ν.
4354/2016- Ενιαίο Μισθολόγιο). Δεν συνέτρεξε λόγος για την θέσπιση
αμοιβής.
Τέλος και σημαντικότερο : Περιορίζεται ο έλεγχος σκοπιμότητας (ουσίας)
που ίσχυε υπό το παλαιότερο καθεστώς σε έλεγχο νομιμότητας και μάλιστα η
εφαρμογή του πλέον θα αφορά ορισμένες εκ των αποφάσεων του ΔΣ και όχι
όλο το φάσμα αυτών, όπως έως σήμερα.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
Από την στιγμή που ο νομοθέτης προβλέπει την ύπαρξη των ιδιοκτήτων (οι
Δεν εγκρίνεται
οποίοι είναι ερασιτέχνες στον χώρο ) στο ΔΣ της ΦΕΕ θεωρώ ότι επιβάλλεται
να υπάρξει και αντιπρόσωπος των άμεσα ενδιαφερόμενων αναβατών.

στην από 30.11.2018 γνωμοδότηση του αναπληρωτή καθηγητή του Δημοσίου
δικαίου στην Νομική Αθηνών κ. Κωσταντίνου Γιαννακοπούλου,
αναγιγνώσκει κανείς :
«Όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο της νομοθετικώς κυρωθείσας από
24.04.2015 σύμβαση παραχώρησης, τα μέρη αυτής – και στη συνέχεια και ο
ίδιος ο νομοθέτης – θεώρησαν ότι η ΦΕΕ αποτελεί φορέα οποίος είναι έξω
από την σφαίρα επιρροής του παραχωρησιούχου( βλέπε το άρθρο 3.3 στη
σύμβαση παραχώρησης). Στο μετρό που, κατά τα προαναφερθέντα, με τις
προτεινόμενες ρυθμίσεις ο παραχωρησιούχος θα αποκτήσει πλέον έλεγχο
(αρνητικό) επί κρίσιμων για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης
παραχώρησης, ζητημάτων, η ΦΕΕ θα παύσει κατ’ ουσίαν να είναι έξω από
την σφαίρα επιρροής του παραχωρησιούχου, γεγονός που θα μπορούσε να
συνιστά ανεπίτρεπτη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης αυτής υπέρ του
παραχωρησιούχου.»
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Άρθρο 99 Τροποποίηση
άρθρου 8α.ν.
399/1968

Άρθρο 99 Τροποποίηση
άρθρου 8α.ν.
399/1968

Νίκος
Παπαδάκης
2018-11-30
12:46:17

ΠΑΝΕΛΛΗ 2018-11-27
ΝΙΑ
22:11:54
ΕΝΩΣΗ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Τέλος στην παρ.7 καλώς φρονούμε ότι απαγορεύεται στους Ελλανοδίκες και
στα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών να συμμετέχουν στον ιπποδρομιακό
στοιχηματισμό ως και να αναμιγνύονται στο έργο της περίθαλψης, της
διατροφής ή της φροντίδας των ενεργών δρομώνων ίππων.
K. Πάνο, στο αθλητικό νομοσχέδιο του 2014 το οποίο δεν ήρθε προς ψήφιση
ποτέ όταν άλλαξε η κυβέρνηση, υπήρχε διάταξη που απαγόρευε την
συμμετοχή στον στοιχηματισμό σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται κάτω από τις
εντολές αθλητικής ομοσπονδίας, για το άθλημα της ομοσπονδίας του.
Με τον επώνυμο στοιχηματισμό που καθιερώνεται σιγά σιγά (ιντερνετικοί
λογαριασμοί - κάρτα παίκτη για τα πρακτορεία) θα ήταν μετά από κάποιο

Στην παρ. 5 ορθώς προβλέπεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ανακαλούνται
οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ.

Τασσόμαστε υπέρ της ετήσιας θητείας των μελών της Επιτροπής
Ιπποδρομιών και των Ελλανοδικών.

Δεν υπάρχει
σχόλιο/πρόταση
επί
συγκεκριμένης
ρύθμισης να
ληφθεί υπόψη

ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και (β) να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται,
με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή
διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων. Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΕ
ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ
ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΦΕΕ. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ
ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
(ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Β' - ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ). ΤΙ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΤΕ? ΠΑΛΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ? ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Α, ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΘΑ ΡΩΤΗΣΩ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΤΗ ΦΕΕ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΕΙ?
Άρθρο 99 :
Λαμβάνεται
υπόψη
Με το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζεται η θητεία των
Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και ο τρόπος
ορισμού τους. Στην παρ. 4 απαριθμούνται τα κωλύματα για τον ορισμό των
προσώπων αυτών. Πράγματι οι περιγραφόμενες ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες
με τα καθήκοντα των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής
Ιπποδρομιών.
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Άρθρο 99 Τροποποίηση
άρθρου 8α.ν.
399/1968

Άρθρο 99 Τροποποίηση
άρθρου 8α.ν.
399/1968

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2018-12-03
ΕΝΩΣΙΣ
00:11:54
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΠΠΟΦΟΡΒ 2018-12-02
ΕΙΑ ΕΛΙΑΣ 18:39:28

Εδώ έχουμε μία διάταξη που ναι μεν έχει καλώς αλλά καλύπτει μόνο κατά ένα
μέρος το ζήτημα.
Αφαιρείται από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των κτηνιάτρων της ΦΕΕ Δεν εγκρίνεται
την περίθαλψη και νοσηλεία ίππων. Με τον τρόπο αυτό θα στερούνται οι
ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων την δυνατότητα επιλογής δημόσιας περίθαλψης
και μάλιστα από τους κορυφαίους Έλληνες κτηνιάτρους της κτηνιατρικής
υπηρεσίας της ΦΕΕ υποχρεώνοντας τους να καταφύγουν στους ιδιώτες
κτηνιάτρους και δη αυτών της κλινικής του Μαρκοπούλου που έχει
παραχωρηθεί στον παραχωρησιούχο!! Φοβούμεθα επίσης ότι μια τέτοια
ρύθμιση θα οδηγήσει στην έξοδο τους έμπειρους κτηνιάτρους της ΦΕΕ ενώ το
επίπεδο των κτηνιάτρων που θα υπηρετούν στην ΦΕΕ θα υποβαθμιστεί
σημαντικά αφού θα έχει συστηματική και υποχρεωτική από τον νόμο αποχή
από την πρακτική άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.
Στο παρόν άρθρο προβλέπεται η εξάρτηση της σύνθεσης των Επιτροπών
Δεν εγκρίνεται
Ελέγχου της ΦΕΕ από την αρνητική ή θετική πλειοψηφία που κατά τα ως άνω
διαθέτει ο Φορέας Διεξαγωγής Ιπποδρομιών .
Στην από 30.11.2018 Γνωμοδότηση του αν. Καθηγητή κ. Κων/νου
Γιαννακόπουλου , για το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρεται : ‘Εν προκειμένω ,
με την νομοθετικώς κυρωθείσα από 24ης Απριλίου 2015 σύμβαση
παραχώρησης προβλέπεται αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής του αμοιβαίου
ιπποδρομιακούς στοιχήματός υπέρ του παραχωρησιούχου. Το δικαίωμα αυτό
βασίζεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ελέγχου, σημαντικό τμήμα του
οποίου αποτελούν οι αρμοδιότητες της ΦΕΕ, η οποία, καθώς δεν ελέγχεται
από το φορέα του αποκλειστικού δικαιώματος του παραπάνω στοιχήματος,
αποτελεί, κατ’ ουσίαν, θεσμική εγγύηση της προσήκουσας διεξαγωγής του
οικείου αθλήματος (ιπποδρομίες ) και κατ’ επέκταση, της δικαιολογημένης
διατήρησης του παραπάνω αποκλειστικού δικαιώματος. Ωστόσο όπως
προαναφέρθηκε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ανατρέπεται ουσιωδώς ο
θεσμικός ρόλος της ΦΕΕ, διότι αυτή θα ελέγχεται (αρνητικά ) πλέον από τον
ίδιο το φορέα του ενλόγω αποκλειστικού δικαιώματος. Συναφώς
δημιουργείται ο κίνδυνος όχι μόνο περιορισμένου /ή και ανύπαρκτου ελέγχου,

Δυστυχώς δεν βλέπω κάτι παρόμοιο και στην ίδια έκταση στο παρόν
νομοσχέδιο.
Τι μεσολάβησε στις αρχές του 2015 και τι μεσολάβησε τώρα ;

στάδιο και πρακτικά ανέφικτο να παραβιάσει κάποιος αυτόν τον κανονισμό.
Έτσι θα μειωνόταν σημαντικά τα στημένα αποτελέσματα.
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Άρθρο 100 Τροποποίηση
άρθρου 9α.ν.
399/1968

3485

Ένωση
2018-12-03
Προπονητών 06:07:10
Δρομ. Ίππων
(ΕΠΔΙ) Σωματείο
Αναγνωρισμ

Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα στο ΔΣ της ΦΕΕ συμμετείχε εκπρόσωπος του Δεν εγκρίνεται
Υπουργείου Οικονομικών κάτι που με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται.
Θεωρούμε απαραίτητη την συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών σε νπδδ
όπου το κράτος έχει οικονομικά συμφέροντα.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι με τις μεταβατικές διατάξεις καταργείται
το άρθ. 12 ν. 191/75 ώστε τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών (ανεξάρτητα
μέλη με τριετή θητεία έως σήμερα) να υπόκεινται στο καθεστώς άμεσης
ανάκλησης με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , λαμβανόμενη με
την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Επίσης , ομοίως στα πλαίσια της
περιστολής των θεσμικών προβλέψεων, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών
πλέον θα διατηρούν ετήσια θητεία αντί της τριετούς η οποία προεβλέπετο με
το ν. 191/75.
Επίσης, καταργούμενης της πρόβλεψης του αρθ. 10 του β.δ. του 1938
(καταργείται εν όλω το β.δ.), εισάγεται η πρόβλεψη της απλής πρόσκλησης
του Γενικού Διευθυντή στις συνεδριάσεις του ΔΣ (αντί της υποχρεωτικής
συμμετοχής του , χωρίς ψήφο πάντοτε) . Με τον τρόπο αυτό είναι σαφές ότι
μόνο δυσλειτουργία στην διοίκηση του Νομικού προσώπου θα προκύψει,
αφού τα μέλη του ΔΣ ως εκ της Θέσεως τους (σήμερα διατελούν άπαντα
άμισθα , με εξαίρεση τους 3 εκπροσώπους των Υπουργείων) είχαν περιοδική
και όχι καθημερινή παρουσία στην Φίλιππο Ένωση.
Τέλος, καταργεί την δυνατότητα επιλογής από τους Ιδιοκτήτες της Δημόσιας
Περίθαλψης των Ίππων τους από εξειδικευμένο κτηνιατρικό προσωπικό της
ΦΕΕ και δημιουργεί συνθήκες αναγκαστικής επιλογής ιδιωτικής περίθαλψης.

αλλά και καθορισμού των κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών με τέτοιο
τρόπο, ώστε ο φορέας του αποκλειστικού δικαιώματος να ευνοείται
οικονομικά , αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων
σκοπών γενικού συμφέροντος που κανονικά πρέπει να υπηρετεί το επίμαχο
αποκλειστικό του δικαίωμα. Μία τέτοια όμως, ρύθμιση καθιστά σε κάθε
περίπτωση, ανορθολογικό κι μη συνεπές το προαναφερθέν σύστημα
μονοπωλίου και συνεπώς θέτει ένα αμφίβολο την συμβατότητα του με το
δίκιο της ευρωπαϊκής ένωσης’
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Άρθρο 101 Τροποποιήσεις
άρθρου 83 ν.
4172/2013 (Α΄
167)

Άρθρο 102 Τροποποίηση
άρθρου 85 ν.
4172/2013

ΠΑΝΕΛΛΗ 2018-11-27
ΝΙΑ
22:15:26
ΕΝΩΣΗ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ένο δια της
υπ' αριθμ
3913/73
Πρωτοδικείο
Αθηνών
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2018-12-03
ΕΝΩΣΙΣ
00:12:58
ΕΛΛΑΔΟΣ

Ως προς την προβλεψη απεύθυνσης των δηλώσεων ίππευσης στον Φορέα
Ιπποδρομιών, προκύπτει να εισάγεται εκ πλαγίου ανάθεση αρμοδιότητας στον
Φορέα Ιπποδρομιών, ενώ η ΦΕΕ εκ του Κώδικα Ιπποδρομιών ελέγχει τις
δηλώσεις ίππευσης. Ο έλεγχος αυτος, ως γνωστόν, είναι καίριος για το
ακέραιο και την εγκυρότητα του Αποτελέσματος.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘ. 83 παρ. 1 μετά το
τελευταίο εδάφιο τεθεί επόμενο εδάφιο ως εξής :
‘Το ετησίο πρόγραμμα των κυρίων Ιπποδρομιών του επόμενου έτους
δημοσιεύεται το αργότερο στις 15 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και το
τριμηνιαίο Γενικό πρόγραμμα Ιπποδρομιών δημοσιεύεται το αργότερο τρεις
μήνες πριν από την έναρξη του’
στο αρθ. 83 παρ. 2 , το τελευταίο εδάφιο αυτού να τροποποιηθεί ως εξής : ‘
Η διαδικασία Εγγραφών προβλέπεται στις Γενικές Διατάξεις και διεξάγεται
από το Φορέα Ιπποδρομιών, παρουσία εκπροσώπου της Φιλίππου Ενώσεως
της Ελλάδος’
στο άρθ. 83 παρ. 3 , το τελευταίο εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής : ‘Κάθε
τυχόν τροποποίηση ισχύει δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την δημοσίευση της’
Άρθρο 102:
Λαμβάνεται
υπόψη
Συντασσόμαστε με την πρόβλεψη του νόμου για τις Γενικές Διατάξεις, οι
οποίες έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την ιπποδρομιακή πραγματικότητα.Γι'

Τίθεται το πεδίο όλων πρακτικώς των Κανόνων (ισοζυγισμού, βαρών,
Δεν εγκρίνεται
κατάταξη ίππων σε κλάσεις, κ.λ.π) σε καθεστώς veto(αρνητικού ελέγχου)
οιωνδήποτε τεσσάρων μελών του ΔΣ.
Με τις συγκεκριμένες αλλαγές δύναται να συντελείται ο ουσιαστικός έλεγχος
όλων των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 96 παρ. δ. από τον
παραχωρησιούχο/ιδιωτικό φορέα διεξαγωγής των ιπποδρομιών,
διατηρούμενου μόνο τύποις του Δημόσιου Ελέγχου της ΦΕΕ.
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Άρθρο 102 Τροποποίηση
άρθρου 85 ν.
4172/2013

2488

Κώστας
Μαρίνος
2018-11-29
14:48:31

Η μοναδικά οντότητα που διασφαλίζει τα δημόσια συμφέροντα και ρυθμίζει
το μονοπώλιο είναι η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος. Ελέγχει δια αυστηρών
κανόνων την συμπεριφορά των δύο και μοναδικών παραγόντων που
καθίστανται υπόλογοι για την επιτυχή έκβαση των ιπποδρομιών που είναι οι
προπονητές και οι αναβάτες.
Επειδή η ιδιοκτησία των ίππων είναι ελεύθερη να εισέλθει και εξέλθει από το
σύστημα, freetoentryorexit, δεν υπόκειται σε μονοπωλιακού περιεχομένου
έλεγχο και δεν επιτρέπεται να έχει δικαίωμα ψήφου σε συνεδριάσεις της
Ανωτάτης ιπποδρομιακής Αρχής, παρά μόνο επί τιμή δυνατότητα παράστασης
να εκφράζει τα συμφέροντα που εκεί και αν είναι τελείως ιδιωτικά και δεν
υπόκεινται σε περιοριστικές πρακτικές.
Συμπερασματικά την πλειοψηφία στις αποφάσεις της Ανωτάτης
Ιπποδρομιακής Αρχής έχει με τρεις ψήφους η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος, μία
ψήφο έχει ο μονοπωλητής διαχειριστής - ΟΠΑΠ και μία ψήφο ό εκπρόσωπος
του κράτους αποδεκτός από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και Υπουργείο

αυτό θα πρέπει να ακολουθείται και γι’ αυτές η διαδικασία του Κώδικα
(απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. με την αυξημένη
πλειοψηφία των 2/3 και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού) και όχι αυτή της
έκδοσης απλής απόφασης του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. .
Το άρθρο 102 είναι επί της ουσίας θεσμικά ημιτελές, νομικά ευάλωτο,
αναπτυξιακά απαράδεκτο.
Λόγοι:
Οι ιπποδρομίες ανήκουν στις αγορές που λειτουργούν υπό ρίσκο και
αβεβαιότητα και διακρίνονται για τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την
μοναδική άλλη πανομοιότυπη αγορά όπως είναι η χρηματιστηριακή. Το
οργανο - διαχειριστικό και μικροοικονομικό δομικό πλαίσιο και των δύο
αγορών πανομοιότυπο.
Χαρακτηρίζεται δε η αγορά ως μονοπωλιακή διότι η τιμή - στοιχηματική
γκανιότα καθορίζεται μονοπωλιακά.
Επειδή δεν υπάρχει άλλος ανταγωνιστής να προσφέρει στην ίδια τιμή
καλύτερο προϊόν, ή ποιοτικά το ίδιο σε μικρότερη τιμή τα συμφέροντα των
εμπλεκομένων ιδιοκτητών και κοινού τα προστατεύει ο ρυθμιστής του
μονοπωλίου - monopolyregulator. Oι πανίσχυρες Περιοριστικές Πρακτικές
Εμπορίου - RestrictiveTradePractices της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
διευκρινίζουν απόλυτα όπως και την προστασία αυθαιρεσίας από τον
μονοπωλητή ΟΠΑΠ λόγω δεσπόζουσας θέσης δια των αντιμονοπωλιακών
κανόνων - AntitrustLaws&amp; Regulations.
Δεν εγκρίνεται
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Άρθρο 102 Τροποποίηση
άρθρου 85 ν.
4172/2013

3479

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2018-12-03
ΕΝΩΣΙΣ
00:52:25
ΕΛΛΑΔΟΣ

Κώστας Μαρίνος,
MBA - MELBOURNEUNI
με ΕΙΔIΚΕΥΣΗ στην διεθνή ιπποδρομιακή βιομηχανία,
διατελέσας Σύμβουλος του τμήματος ιπποδρομιών του Υπουργείου
Αθλητισμού στην Κοινοπολιτεία της Βικτώριας - Αυστραλία.
Περιορίζεται ο έλεγχος του Υπουργού Αθλητισμού σε έλεγχο νομιμότητας
Δεν εγκρίνεται
(επί των τηρηθέντων τύπων και μόνο), ενώ η απόφαση πρέπει να έχει ληφθεί
με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 επί συνόλου 11 μελών ΔΣ. Τούτο σαφώς δίδει
σε οιαδήποτε τέσσερα μέλη του ΔΣ το δικαίωμα υποκαλυπτόμενου
veto(αρνητικού ελέγχου το ονομάζει ο καθηγητής κ. Γιαννακόπουλος), αφού
πλειοψηφία 2/3 επί συνόλου 11 απαιτεί 8 πλήρεις ψήφους.
Αλλάζει το συγκεκριμένο εδάφιο (του αρθ.85 παρ.1) δυνάμει του οποίου: «ο
Κώδικας Ιπποδρομιών προβλέπει κατ’ ελάχιστον την διαδικασία και τους
κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών.»
σε : «Ο Κώδικας Ιπποδρομιών καθορίζει την διαδικασία και τους τεχνικούς
κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών»
Καταργείται το συγκεκριμένο εδάφιο (του αρθ.85 παρ. 1) δυνάμει του οποίου
ο Κώδικας Ιπποδρομιών προβλέπει : «το πειθαρχικό δίκαιο των
εμπλεκομένων στην διεξαγωγή των ιπποδρομιών»
και αντικαθίσταται με την πρόβλεψη ότι καθορίζει «τις πειθαρχικές κυρώσεις
σε βάρος των εμπλεκομένων στην διεξαγωγή των ιπποδρομιών.»
Συμπερασματικά μειώνεται περαιτέρω, το κανονιστικό εύρος του Κώδικα
Ιπποδρομιών ενώ ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση του εξαρτάται από τον (έως
σήμερα εποπτευόμενο από την ΦΕΕ) Φορέα διεξαγωγής ιπποδρομιών.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Οικονομικών.
Με αυστηρότητα ο Ρυθμιστής ΦΕΕ οφείλει να ελέγχει τον μονοπωλητή
ΟΠΑΠ βάσει κατατιθεμένου κατορθωτού και επιχειρησιακού σχεδίου με
αναλύσεις πρωτίστως αγωνιστικού - MASTERPLAN, οικονομικού - αυστηρά
ελεγχόμενος ο ΟΠΑΠ από το κράτος και θεσμικού αυστηρά ελεγχόμενος ο
ΟΠΑΠ για τις πρακτικές του, παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για
πιθανές εκδηλώσεις αυθαιρεσίας προασπιζόμενος τα ιδιωτικά του
συμφέροντα.
Το άρθρο 102 πρέπει να αποσυρθεί και επανέλθει προς ψήφιση
εμπλουτισμένο με ασφαλιστικές δικλείδες βάσει όσων προαναφέραμε ώστε
να οδηγηθεί η ελληνική ιπποδρομιακή βιομηχανία στην ανάκαμψη.
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Άρθρο 108 3152
Τροποποίηση του
π.δ. 4/2018 (Α΄
7)

Άρθρο 108 2426
Τροποποίηση του
π.δ. 4/2018 (Α΄
7)

Άρθρο 103 3154
Αποζημίωση των
μελών επιτροπών
της παρ. 5 του
άρθρου 53 του ν.
2725/1999
Άρθρο 104 3153
Προσωπικό
εθνικών
αθλητικών
ομοσπονδιών

2018-12-02
15:13:31

2018-11-29
08:47:25

2018-12-02
15:17:55

ΝΤΟΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙ
ΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟ
Σ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΑΠΑΣπινε
ζας

2018-12-02
15:19:32

ΖΙΓΚΛΕΡ

θέλετε να μπλεχτείτε στα χωράφια του ΕΟΤ και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΧΑΡΗ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ της ΓΓΑ ΚΑΙ ΤΗΣ σχετικής
διεύθυνσης ΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ?

Να προστεθει στην παραγραφο 3 και στην παραγραφο 4αα),μαζί με το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η απαραίτητη έγκριση από την οικεία
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

για τους υπαλλήλους της ΔΟΑ ΚΑΙ ΕΟΕ τι γίνεται? ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΤΕ ΕΞΩ? θα παραμείνουν ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ στις
διαθέσεις του ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΤΟΥ ΓΑΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ? Η ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΟΕ ΔΟΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη

Δεν εγκρίνεται

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την προσθήκη τελευταίου εδαφίου στο άρθ.
85 παρ. 1, το οποίο τίθεται μετά τις λέξεις ‘Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ιπποδρομιακών Αρχών’ και έχει ως εξής : ‘Στην διαδικασία σύνταξης Κώδικα
Ιπποδρομιών καθώς και στις τροποποιήσεις αυτού, λαμβάνεται υπ’ όψη το
επιχειρησιακό σχέδιο του εκάστοτε Φορέα Ιπποδρομιών για την ανάπτυξη
των Ιπποδρομιών, με σκοπό να συμπεριληφθούν στο κείμενο συγκεκριμένες
προβλέψεις οι οποίες θα υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του
σχεδίου αυτού.’
Στην προσπάθεια δόκιμης συνδρομής του ν.π. της ΦΕΕ στην διαδικασία
διαβούλευσης καταθέτουμε στο αρμόδιο Υπουργείο Αθλητισμού μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το από 30ης Νοεμβρίου 2018 Γνωμοδοτικό
Σημείωμα του αν. καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών (πρώην νομικού
Συμβούλου του Ευρ. Δικαστηρίου) κ. Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου
σχετικά με τα εγειρόμενα ζητήματα από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.
1 ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
2 AΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ????? ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη
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Τα αθλητικά σωματεία ήταν,είναι και παραμένουν τελείως ανεξέλεγκτα!!
Δημιουργούνται συνεχώς νέα για να διαφύγουν της φορολογίας και στη
συνέχεια λειτουργούν απλά ως ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλήματος που
δεν φορολογούνται. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ούτε από την ΓΓΑ ούτε από

ΣΑΚΕΛΛΑ 2018-12-02
ΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 21:14:58

ΠΟΡΚΥΠΙΝ 2018-12-02
ΕΖΑΣ
15:09:25

Άρθρο 110 3151
Ειδικός
Επιθεωρητής για
τον έλεγχο
αθλητικών
φορέων
Άρθρο 110 3377
Ειδικός
Επιθεωρητής για
τον έλεγχο

Πώς ασκείται ο έλεγχος στα Αθλητικά Σωματεία, όσον αφορά στο αν
απασχολούν προπονητές με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος και αν οι
εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι; Υπάρχουν Αθλητικά Σωματεία που
λειτουργούν χωρίς βιβλία, δεν κόβουν αποδείξεις και δεν πηγαίνουν τα βιβλία
τους στην Περιφέρεια για έλεγχο, ως οφείλουν. Παρ΄όλ΄αυτά, χρησιμοποιούν
δημοτικές εγκαταστάσεις και επιχορηγούνται από τους Δήμους για την
δραστηριότητά τους, χωρίς να απαιτείται έστω βεβαίωση από την Περιφέρεια
οτι έχει γίνει έλεγχος στα βιβλία τους και οτι λειτουργούν σύννομα. Όσον
αφορά στα Πρωταθλήματα, δεν ασκείται κανένας έλεγχος από τις
Ομοσπονδίες, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν την είσοδο στους αγωνιστικούς
χώρους προπονητών χωρίς Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην σύσταση και οργάνωση Ελεγκτικών
μηχανισμών, ώστε να εξαλειφθεί η προχειρότητα στη λειτουργία των
Αθλητικών Σωματείων και να σταματήσουν οι παράγοντες να λειτουργούν με
τη λογική της ανομίας.
Όσον αφορά στα Πρωταθλήματα, δεν ασκείται κανένας έλεγχος από τις
Ομοσπονδίες, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν την είσοδο στους αγωνιστικούς
χώρους προπονητών χωρίς Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην σύσταση και οργάνωση Ελεγκτικών
μηχανισμών, ώστε να εξαλειφθεί η προχειρότητα στη λειτουργία των
Αθλητικών Σωματείων και να σταματήσουν οι παράγοντες να λειτουργούν με
τη λογική της ανομίας.
ολους εσας γενικο γραμμετεα - υφυπουργο - δικηγορακια - νομικους
συμβουλάτορες της ΓΓΑ πρωτοκλασάτους γενικους διευθυντες - διευθυντες
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΕΣΑΣ ? δεν το προβλέψατε αυτό ? ΟΛΟΙ ΝΑ
ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΓΧΕΣΤΕ ? ΑΙΣΧΟΣ ?
ΝΤΡΟΠΗ?

2018-11-30
08:04:25

Καρυάμη
Νικολέττα

ΚΑΛΟΒΟΛ 2018-12-01
ΟΣ
16:14:52
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΟΣ

Στην τελευταία φράση του άρθρου, προφανώς εννοείτε με το άρ.87 του
παρόντος νόμου

Στέλιος
2018-11-27
Χριστοδούλ 18:03:40
ου

Άρθρο 110 2884
Ειδικός
Επιθεωρητής για
τον έλεγχο
αθλητικών
φορέων

Άρθρο 110 2006
Ειδικός
Επιθεωρητής για
τον έλεγχο
αθλητικών
φορέων
Άρθρο 110 2543
Ειδικός
Επιθεωρητής για
τον έλεγχο
αθλητικών
φορέων

Λαμβάνεται
υπόψη για
ενδεχόμενη
μελλοντική

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο
σχόλιο/πρόταση
να ληφθεί
υπόψη

Λαμβάνεται
υπόψη για
ενδεχόμενη
μελλοντική
τροποποίηση

Λαμβάνεται
υπόψη για
ενδεχόμενη
μελλοντική
τροποποίηση

Ορθή η
παρατήρηση
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3124

Άρθρο 111 Μεταβατικές
διατάξεις
Άρθρο 111 Μεταβατικές
διατάξεις

3241

2697

Άρθρο 111 Μεταβατικές
διατάξεις

αθλητικών
φορέων

Ιωάννης
Πουλόπουλο
ς
ΙΠΠΟΦΟΡΒ
ΕΙΑ ΕΛΙΑΣ
2018-12-02
18:32:47

2018-12-02
13:28:11

ΑΘΑΝΑΣΙΟ 2018-11-30
Σ
12:09:49
ΑΘΑΝΑΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ

τις Περιφέρειες ούτε από τις Ομοσπονδίες διότι δεν υπάρχει ελεγκτικός
μηχανισμός .Τα λίγα σωματεία που πάνε στις υπηρεσίες της Περιφέρειες απλά
θεωρούν στην αρχή τα 6 βιβλία και στην συνέχεια εξαφανίζονται! Επίσης
πολλά σωματεία δηλώνουν μέλη ομοσπονδιών οι οποίες δεν έχουν
αναγνώριση από την ΓΓΑ, τι γίνετε μ αυτά τα σωματεία πρέπει να θεωρεί τα
βιβλία τους η Περιφέρεια,μπορούν να λειτουργήσουν?? Ούτε γι’ αυτό γίνεται
αναφορά στο νομοσχέδιο. Κάποια σωματεία δεν εγγράφονται ούτε καν σε
ομοσπονδία. Πρέπει λοιπόν να συσταθεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός και γι’
αυτά όχι μόνο για τα γυμναστήρια και επιτέλους να διευκρινιστεί ο τρόπος
λειτουργίας τους.
Θα πρέπει να υπάρξει διατύπωση στο νέο νομοσχέδιο περί απομάκρυνσης των
αστυνομικών δυνάμεων από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η παρουσία τους
θα είναι εκτός αυτών και σε αριθμό που θα καθορίζεται από την
επικινδυνότητα του κάθε αθλητικού γεγονότος. Οι δυνάμεις αυτές θα είναι
αποκλειστικά αποκατάστασης της τάξης και μόνο. Οι Αθλητικές Ανώνυμες
Εταιρείες θα αναλάβουν αυτή την υποχρέωση, με την κατάλληλη εκπαίδευση
και πιστοποίηση των στελεχών Ιδιωτικών Υπηρεσιών Παροχής Ασφάλειας
και Φύλαξης αυτών των εγκαταστάσεων.Η εφαρμογή του μέτρου να ισχύσει
με μεταβατική διάταξη από την νέα αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ώστε να
εναρμονιστούμε με όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες και σε αυτόν τον τομέα. Η
βούληση της Πολιτείας είναι εκπεφρασμένη και δημοσίως ως προς την
υλοποίηση αυτού του μέτρου, όπως και των Ομοσπονδιών των ομαδικών
αθλημάτων καθώς και των αρχών διοργάνωσης των εγχώριων
επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
Νομικά απολυτως άτεχνη η διακοπή θητείας εκλεγμένου μέλους ΔΣ.
Οπωσδήποτε γεννα ερωτήματα εαν βασικές συνταγματικές προβλέψεις
επιτρέπουν ή απαγορεύουν τέτοια διακοπή θητείας.
Η ενδεχόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού που δίνει στον
παραχωρησιούχο την δυνατότητα του απόλυτου ελέγχου των αποφάσεων του
ΝΠΔΔ – ΦΕΕ, χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί εναλλακτικός τρόπος δημοσίου
ελέγχου των ιπποδρομιών, συνιστά μέγιστη απειλή για τον θεσμό των
ιπποδρομιών που θα οδηγηθούν μοιραία είτε στην διακοπή είτε στην
υποτυπώδη διεξαγωγή τους με ντροπιαστικούς όρους.
Η δε πρόβλεψη της άμεσης παύσης του ΔΣ χωρίς να έχει ληφθεί στοιχειώδης
μέριμνα για την διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων που καταργούνται ( πχ
ντόπινγκ ) αλλά και απαραίτητων διαδικαστικών ζητημάτων όπως η
αναπόφευκτη αλλαγή της σύμβασης παραχώρησης και η διενέργεια εκλογών
για τα 4 εκλεγμένα μέλη του ΔΣ, παραπέμπουν είτε σε προσωρινή αναστολή
Δεν εγκρίνεται

Δεν εγκρίνεται
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Άρθρο 111 Μεταβατικές
διατάξεις
Άρθρο 112 Καταργούμενες
διατάξεις
2018-11-24
07:03:16

2018-12-03
00:53:31

Ιωάννης
2018-12-02
Πουλόπουλο 13:20:16
ς

ΠΑΝΕΛΛΗ 2018-11-27
ΝΙΑ
22:21:35
ΕΝΩΣΗ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Μπουμπόνα
ρη Φανή

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, σωματείο αναγνωρισμένο με
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (έτος ίδρυσης 1999) επικροτεί και
χαιρετίζει την κατάργηση του αναχρονιστικού (Μεταξικού) β.δ. 13/1/1938
για τη διοίκηση και τη λειτουργία της Φ.Ε.Ε.
Η κατάργηση του αρθ. 3 του αν 399/68 καταργεί την γενική εποπτεία της
ΦΕΕ επι πάσης ιπποδρομαικης διαφοράς. ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ /ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ αρθ. 2 , τεχνικά εξεταζομενο ,
οπωσδήποτε αποτελεί σμίκρυνση του πεδίου εποπτείας.

Καλημέρα σας .Δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο τι θα γίνει με τους
διακριθέντες αθλητές σε πανελλήνια πρωταθλήματα κορασίδων -παίδων και
τη μοριοδότησή τους για την εισαγωγή τους καθ υπέρβαση στα
Πανεπιστήμια ή στα ΤΕΦΑΑ κάτι που είναι και η ηθική ανταμοιβή των
παιδιών που αγωνίζονται ταξιδεύοντας κάθε μήνα με προσωπικά έξοδα, χωρίς
υποστήριξη από τις ομοσπονδίες ή τους συλλόγους.
Θα ήταν θεμιτό να υποχρεωθούν όλοι οι σύλλογοι να κάνουν ταξιδιωτική
ασφάλιση στους αθλητές με καταχώρησή της στη ΓΓΑ προς έλεγχο γιατί δεν
το πράττουν ερμηνεύοντας το νόμο όπως θέλουν και μεταβιβάζοντας την
ευθύνη στους γονείς
Να υποχρεωθούν οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων να ελέγχουν όλα τα
κλειστά γήπεδα για πυρασφάλεια, εξόδους κινδύνου και στατικότητάς τους
που θα αναρτώνται τα πιστοποιητικά πριν την έναρξη των αγωνιστικών
περιόδων προς ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων δεδομένου ότι πολλές
φόρες απουσιάζουν και αγωνίζονται παιδιά σε ακατάλληλα κτήρια.
Ευχαριστώ πολύ
Άρθρο 112:

διεξαγωγής ιπποδρομιών είτε σε παράτυπη ή και παράνομη διεξαγωγή τους
μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νομοσχεδίου αυτού αποκλείει
οποιαδήποτε προοπτική υγιούς ανάπτυξης των ιπποδρομιών στην Χώρα μας
και εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και σκοπιμότητας των επι μέρους
ρυθμίσεων ενώ παράλληλα προσφέρεται ισχυρό υπόστρωμα αποζημιωτικών
διεκδικήσεων από όλους όσους πλήττονται, ορισμένοι από τους οποίους
έχουν μοναδική ελπίδα στοιχειώδους βιοπορισμού την διεξαγωγή
ιπποδρομιών με όρους νομιμότητας και αξιοπρέπειας.
Δεν προβλέπεται θεσμικά κατοχυρωμένη μεταβατική περίοδος λειτουργίας
της ΦΕΕ από την παύση του ΔΣ έως την εκλογή νέου ΔΣ.
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1. Πολυνομία και εντοπισμός σε άσχετα με τον αθλητισμό νομοθετήματα
ρυθμίσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στον αθλητισμό, ώστε να είναι
πολλές φορές πολύ δύσκολο, αν όχι αβέβαιο ή και αδύνατο, να εντοπιστεί το
ισχύον δίκαιο (πόσο μάλλον να ερμηνευτεί, εν όψει τυχόν κανονιστικών

Λαμβάνεται
υπόψη και
συνεχίζεται η
διαβούλευση με
τους
κοινωνικούς
εταίρους
Γενικές δικαιοπολιτικές παρατηρήσεις ως προς το προτεινόμενο νομοσχέδιο Λαμβάνεται
υπόψη και
Με δεδομένη την έκταση του προτεινόμενου νομοσχεδίου (113 άρθρα έναντι συνεχίζεται η
136 άρθρα του αθλητικού νόμου 2725/1999), που αποτυπώνει προφανώς
διαβούλευση με
πρωτοβουλία για ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς του αθλητικού δικαίου
τους
(ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό), θεωρώ ότι θα έπρεπε να
κοινωνικούς
ερευνηθεί πρώτα από όλα από τον ιστορικό νομοθέτη ποια είναι τα πιο καίρια εταίρους
ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα προεχόντως οι αθλητές και στη
συνέχεια όλα τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα στον αθλητισμό
(ομοσπονδίες, ενώσεις, ομάδες, προπονητές, διαιτητές, μέλη αθλητικών
νομικών προσώπων), περαιτέρω δε και οι δικηγόροι και δικαστές, και τα
οποία χρήζουν άμεσης νομοθετικής επίλυσης. Τα ζητήματα αυτά είναι, κατά
την άποψή μου, τα εξής:

Η ύπαρξη θεσμικου πλαισιου και η δυνατότητα λειτουργίας του επι 80 ετη ,
αποτελει απόδειξη ευφυους νομοθετικής πρόβλεψης. Η εξαγωγή
συμπεράσματος περι βελτίωσης ή επιδείνωσης από μόνη την παλαιότητα του
νόμου Είναι νομικά επιπόλαιη. Οι βασικοί νόμοι του κράτους μας εως Και
πρόσφατα, δηλαδή το βασικό εργατικό δίκαιο, ο νόμος ανωνυμων εταιρειών,
ο νόμος περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, και ο νόμος του ΙΚΑ είναι
νόμοι οι οποίοι μετρούν από 60 έως και 85 χρόνια ζωής. Τουτο όσον αφορά
την κατάργηση του Β.δ. του 1938, το οποίο παρείχε έως και σήμερα λύσεις
σε κάθε τεχνικό ερώτημα που αφορούσε την εσωτερική λειτουργία του
νομικού προσώπου της ΦΕΕ. Ιδιως όταν εν προκειμενω πρακτικως καμιά
διαδοχη λύση δεν προκρίνεται με εξαίρεση κάποιες αποσπασματικές εκδοχές
του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, διατηρούμενων τεράστιων κενών ως
προς την υπόλοιπη λειτουργία του νομικού προσώπου.
Οι οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης για οκταβάθμια επαγγελματική κλίμακα
πως μετουσιώνεται στον επαγγελματικό πεδίο; Μ' άλλα λόγια είναι άξιον
απορίας το νομοσχέδιο να μη εξαντλεί όλη την κλίμακα στις ανάγκες τις
αγοράς και να σταματάει στην πέμπτη επαγγελματική κατηγορία. Οι
υπόλοιπες τρεις δεν τις έχουμε ανάγκη σε κανένα επαγγελματικό χώρο;
Δηλαδή την έχουμε ανάγκη την αθλητική επιστήμη ή όχι;
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2. Εμπόδια στην άσκηση των αθλητών: Παρά τις πολλές διευκολύνσεις που,
ευτυχώς, έχουν καθιερωθεί και συνεχίζουν να καθιερώνονται για τους

αντινομιών). Παρά την ψήφιση μέχρι και σήμερα 38 τροποποιήσεων του ν.
2725/1999, ο νόμος αυτός είχε καταφέρει να διατηρήσει για πολλά χρόνια το
χαρακτήρα του βασικού νομοθετήματος για τον αθλητισμό, στο οποίο
εντοπίζονται οι περισσότερες ρυθμίσεις για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
στον αθλητισμό. Προσφάτως, ωστόσο, εκδηλώθηκε για πρώτη φορά
πρωτοβουλία έκδοσης αυτοτελών νόμων για τον αθλητισμό (ν. 4326/2015 και
ν. 4373/2016), ώστε έχει ήδη ξεκινήσει, κατά την άποψή μου εντελώς
ανεξήγητα, η διάσπαση της συγκέντρωσης των ουσιωδέστερων ρυθμίσεων για
τον αθλητισμό στο ν. 2725/1999, η δε διάσπαση αυτή φαίνεται να
κορυφώνεται με το προτεινόμενο και ήδη εκτενέστατο νομοθέτημα. Είναι
προφανές ότι η πολυνομία αυτή δεν ωφελεί κανένα. Στην πραγματικότητα, θα
ήταν πολύ ουσιαστικότερη προσφορά η κωδικοποίηση όλης της αθλητικής
νομοθεσίας, ώστε όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό να μπορούν να
εντοπίσουν ευχερώς τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις και να γνωρίζουν
τα όρια της δράσης τους. Παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η
Γαλλία, η οποία εξάλλου υιοθετεί αντίστοιχο με την Ελλάδα σύστημα
κρατικού παρεμβατισμού στον αθλητισμό. Εκεί, η διάσπαση της αθλητικής
νομοθεσίας αντιμετωπίστηκε με κωδικοποίηση όλης της αθλητικής
νομοθεσίας (νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων) σε έναν ενιαίο
αθλητικό κώδικα (Codedusport), ο οποίος ολοκληρώθηκε ως προς το τμήμα
των νόμων το 2006, ως προς το τμήμα των διαταγμάτων το 2007 και ως προς
το τμήμα των υπουργικών αποφάσεων το 2008. Για παράδειγμα: Για ποιο
λόγο να έχουμε αυτή τη στιγμή διάσπαρτες διατάξεις για τα ειδικά όργανα της
ΕΠΟ στο άρθρο 127Β του ν. 2725/1999 και στο άρθρο 5 του ν. 4326/2015;
Για ποιο λόγο να έχουμε αυτή τη στιγμή διάσπαρτες διατάξεις για το ντόπινγκ
στα άρθρα 128 επ. του ν. 2725/1999 και στο ν. 4373/2016; Για ποιο λόγο να
έχουμε αυτή τη στιγμή διάσπαρτες διατάξεις για τις άδειες διεξαγωγής
αθλητικών αγώνων στα άρθρα 56Α επ. του ν. 2725/1999, στο άρθρο 49 ΚΟΚ
και σε άλλες διατάξεις; Για ποιο λόγο να προσθέτουμε στο ν. 4431/2016 και
όχι στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 διάταξη για υποχρεωτική αποδοχή από
εθνική αθλητική ομοσπονδία ειδικών οργάνων διοίκησης που διορίζονται από
την οικεία διεθνή αθλητική ομοσπονδία; Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
είναι καλύτερο για όλους να ξέρουν ότι ΟΛΕΣ οι ρυθμίσεις για τον αθλητισμό
εντοπίζονται και περιορίζονται σε ένα μόνο νομοθέτημα, που είναι ευχερώς
προσβάσιμο ήδη από την ιστοσελίδα της ΓΓΑ.
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4. Διόγκωση της γραφειοκρατίας και υπέρμετρη και αδικαιολόγητη
επιβάρυνση αθλητικών φορέων, οι περισσότεροι από τους οποίους
λειτουργούν στο πλαίσιο του εθελοντισμού: Η καταταλαιπώρηση των
αθλητικών σωματείων από το 2010 με την επινόηση της μη προβλεπόμενης
στην αθλητική νομοθεσία «διατήρησης» ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, με
την απαίτηση μη προβλεπόμενων στην αθλητική νομοθεσία δικαιολογητικών

3. Μη αναγνώριση των κόπων των αθλητών: Το ζήτημα που προέκυψε με την
πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δεν έχει επιλυθεί νομοθετικά
μέχρι και σήμερα, ώστε διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου για τους αθλητές.
Περαιτέρω, η προσκόλληση της ΓΓΑ στο να εξαρτά την εγγραφή
διακριθέντων αθλητών από την ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου
τους βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, καθώς οι αθλητές επιθυμούν απλώς
να βελτιώνουν τις αγωνιστικές τους δυνατότητες, κινούμενοι σε ένα πλαίσιο
ευγενούς άμιλλας, και δεν είναι δυνατόν να αναζητούν για την άθλησή τους
διοικητικές πράξεις που αφορούν τρίτους. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 8
παρ. 5 του ν. 2725/1999, που επικαλείται ως προς το ζήτημα αυτό η ΓΓΑ,
είναι αμφίβολης συμφωνίας με το άρθρο 12 παρ. 1-2 του Συντάγματος, που
καθιερώνουν την απαγόρευση εξάρτησης της λειτουργίας σωματείου από τις
πράξεις της Διοίκησης (πρβλ. ΟλΣτΕ 3334/1975 και ΟλΣτΕ 2743/1973) και
φαίνεται να στερείται εν τέλει οποιουδήποτε δικαιολογητικού λόγου ύπαρξης
στην αθλητική νομοθεσία, αφού ο βασικός δικαιολογητικός λόγος θέσπισής
της, η εξασφάλιση της επιχορήγησης της ΓΓΑ μόνο προς αθλητικά σωματεία
με ειδική αθλητική αναγνώριση (πρβλ. το agrément στα γαλλικά αθλητικά
σωματεία), κατοχυρώνεται ήδη με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2725/1999.

αθλητές, εξακολουθεί να αποτελεί για αυτούς ζητούμενο η ουσία, δηλαδή η
εξασφάλιση της συνεχούς, απρόσκοπτης προπόνησής τους σε στάδια που
μπορούν να τους εξασφαλίσουν βελτίωση των αγωνιστικών τους
δυνατοτήτων και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Δυστυχώς μοιάζει
να παραμένει ανεφάρμοστη η διάταξη του άρθρου 4 του ν.δ. 423/1976 για
δυνατότητα δωρεάν διάθεσης χώρων που ανήκουν κατά κυριότητα στη ΓΓΑ
με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η διάταξη αυτή όχι
μόνο δεν θα πρέπει να περιπέσει σε αχρησία, αλλά, αντίθετα, θα πρέπει να
θωρακισθεί περαιτέρω. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από το νομοθέτη ότι ο
ελληνικός αθλητισμός θα απογειωνόταν, αν οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων
και λοιποί αθλητές μπορούσαν να προπονούνται απρόσκοπτα και δωρεάν σε
δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί για αυτούς.
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6. Επανεξέταση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: Αυτή τη
στιγμή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν ενημερώνει, δυστυχώς, όπως θα
έπρεπε, πλήρως, έγκαιρα και αναλυτικά, τους φορείς που εποπτεύει για τις
υποχρεώσεις τους. Δεν αποτελεί υπερβολή να υποστηριχθεί ότι κανένας
εποπτευόμενος από τη ΓΓΑ φορέας δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να γνωρίζει
με βεβαιότητα (λόγω της προαναφερόμενης πολυνομίας) ούτε τις (συνεχώς
αυξανόμενες και μάλιστα, πολλές φορές, με νομοθετήματα άσχετα με τον
αθλητισμό) υποχρεώσεις του ούτε από ποιους φορείς θα μπορούσε να
ελεγχθεί ούτε τι περιεχόμενο θα μπορούσαν να έχουν όλοι αυτοί οι
ξεχωριστοί έλεγχοι. Ο έλεγχος της ΓΓΑ προς τους εποπτευόμενους φορείς θα
πρέπει να προϋποθέτει την πλήρη, έγκαιρη και αναλυτική ενημέρωση προς
αυτούς για τις υποχρεώσεις τους και τους πιθανούς ελέγχους προς αυτούς.
Πράγματι, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός και ουσιαστικός ο έλεγχος

5. Μείωση των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες και
συνακόλουθα μείωση των κονδυλίων που διατίθενται από αυτές για την
ανάπτυξη του αθλητισμού (διεξαγωγή αγώνων, προετοιμασία Εθνικών
Ομάδων κλπ): Είναι προφανές ότι για να εξασφαλιστεί η βελτίωση των
αγωνιστικών δυνατοτήτων των αθλητών και η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές
επίπεδο θα πρέπει να αυξηθούν οι επιχορηγήσεις προς τις αθλητικές
ομοσπονδίες και προς τα αθλητικά σωματεία. Ήδη διαπιστώνεται μείωση σε
ποσοστό 75% σε σχέση με αυτά που ίσχυαν πριν 10 χρόνια! Προς τούτο, οι
κρατικές δαπάνες για τον αθλητισμό θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό (αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία
κλπ), ο οποίος είναι αυτός που φέρει και τα περισσότερα μετάλλια και την
περισσότερη αθλητική αναγνώριση στη χώρα μας, και όχι στον
επαγγελματικό αθλητισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως, λόγω της φύσης του,
δύναται να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία του.

και με τη γνωστή σύγχυση ως προς το εν τέλει καταρτισθέν πλημμελώς
ενημερωμένο αρχείο σωματείων με αθλητική αναγνώριση θα πρέπει να
αποτελέσει αφορμή για ριζική νομοθετική τροποποίηση ως προς το ζήτημα
της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα αθλητικά
σωματεία θα πρέπει να ελέγχονται. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα από όλα να
δικαιολογηθεί γιατί ελέγχονται τα αθλητικά σωματεία. Η βασική αιτιολογία
της ΓΓΑ ότι ελέγχει τα αθλητικά σωματεία για να γνωρίζει που διοχετεύονται
οι κρατικές επιχορηγήσεις αυτοαναιρείται από τη στιγμή που έχουν πάψει
πλέον, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τα σωματεία.
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Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων
πρωτο-ΕΤΗΣ φοιτητής της νομικής ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ ΠΙΟ ΟΡΘΗ
Δεν εγκρίνεται
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ
ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟ - ΚΑΚΟΓΡΑΜΜΕΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - οδηγεί σε ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ αλλα και του
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΔΟΕ - KAI ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - επισης
ΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΩΣ ΥΦΥΠΠΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ - ΡΩΤΗΣΕ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΕΕΠ - ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ
ΟΠΑΠ Α.Ε - ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΝΟΥΝ
ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΠΑΤΕΛΡ ΤΟ

Για να φτάσουμε σε σημείο να προτείνουμε αθλητικό νομοσχέδιο με 113
άρθρα θα πρέπει πρώτα να έχουμε επιλύσει όλα τα παραπάνω, κάτι που,
δυστυχώς, δεν έχει συμβεί.

αυτός, αν η ΓΓΑ αναρτούσε ήδη στην ιστοσελίδα της αναλυτικό κατάλογο
υποχρεώσεων των εποπτευόμενων φορέων, ώστε να ξέρουν τι ακριβώς
υποχρεώσεις έχουν και ποιες είναι και οι ευθύνες τους από παραβίαση των
υποχρεώσεών τους. Επίσης, θα πρέπει να υιοθετεί ένα πιο σύγχρονο μοντέλο
παρουσίασης των υποχρεώσεων των αθλητικών φορέων, αντίστοιχο με αυτό
της ιστοσελίδας της γαλλικής ΓΓΑ, όπου εντοπίζονται (π.χ. για το παράδειγμα
της αντίστοιχης κάρτας υγείας) οδηγίες, ερωτήσεις και απαντήσεις,
παρουσιασμένες με σχήματα, γραφήματα και εν γένει τρόπο που είναι πολύ
φιλικός προς τον αναγνώστη. Περαιτέρω, ο έλεγχος εκ μέρους της ΓΓΑ θα
μπορούσε να είναι πολύ πιο «έξυπνος» μέσω της μορφής της διαφήμισης των
αθλητικών σωματείων, π.χ. σε περιοδικό που θα επιμελείται αυτή και που θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα της (άρα κατ’ αρχήν χωρίς κόστος δημοσιεύσεων)
με παρουσίαση των αθλητικών σωματείων, των διοικητικών στελεχών τους,
του προσωπικού τους (π.χ. προπονητών), των αθλητών, συνεντεύξεις,
φωτογραφίες κλπ. Έτσι, η επιδιωκόμενη διαύγεια στη διαχείριση των
αθλητικών φορέων θα αποκτά τη μορφή της διαφήμισής τους και θα
λειτουργεί εν τέλει προς το καλό όλων όσων πράγματι έχουν διοικητικά
στελέχη, προσωπικό, αθλητές κλπ.
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Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ,
που έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο κ. Βασιλειάδης,
Υφυπουργός Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
πτυχιούχων ΑΕΙ, δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του
Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που
παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή
επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα
ακυρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο,
• Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ
με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ.
• Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να
είναι σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
• Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική
υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης
αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας
άσκησης επαγγέλματος.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ - ΚΑΙ ΜΕ σκοπο την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥ γγΑ - ΤΟΥ υ/φ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ των
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΚΑΙ 10 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΣ ΓΓΑ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Λαμβάνεται
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
υπόψη και
συνεχίζεται η
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
διαβούλευση με
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019
τους
κοινωνικούς
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
εταίρους
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για την ηλεκτρονική διαβούλευση του Σ/Ν
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές –
Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες
διατάξεις
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Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Παρακαλώ γιατί δεν φαίνονται τα Σχόλια που έχω κάνει στα άρθρα 80, 81, 92 Έχουν
και 93.
αναρτηθεί και

Ο Γραμματέας

Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

• Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των
ΤΕΦΑΑ λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από
πανεπιστημιακούς καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά
προγράμματα σπουδών, πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α.
Όλα αυτά μπορεί να εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων
ωρών ή ακόμη και εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα;
• Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με
συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς.
• Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και
«προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των
περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά,
έφηβους, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη
πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής
επάρκειας.
• Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει
άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προσυπογράφωντας το ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ (Παν.
Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπονομεύει
τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Καλεί την
Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές,
αντιεπιστημονικές, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και
να προβεί σε δραστικές μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική
διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των
Πανεπιστημίων της χώρας.
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Χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσοχή στις διαδικασίες εποπτείας των
αθλητικών φορέων που προκύπτουν και περιγράφονται παρακάτω (σωματεία,
ενώσεις, ομοσπονδίες, σύνδεσμοι) ειδικά στις ομοσπονδίες οι οποίες, από την
ΠΡΕΠΕΙ να είναι ελεύθερες να "λειτουργούν" το κάθε άθλημα, όχι όμως και
ανεξέλεγκτες.
Η ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική Ομοσπονδία έχει εκ του νόμου, όχι μόνο
δεσπόζουσα θέση στην κοινωνία αλλά και αποκλειστική! Η αθλητική τύχη
αλλά και πολιτική διαβίωση του Ελληνα πολίτη (η του κηδεμονευομένου του)
που θέλει να διακριθεί, να προχωρήσει στο διεθνές αθλητικό στερέωμα, να
απολαύσει των προνομίων που παρέχονται στους διακριθέντες κλπ, εξαρτάται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις πράξεις-κινήσεις της αναγνωρισμένης
Ομοσπονδίας (π.χ. εθνικές αποστολές, εθνικές ομάδες κλπ) ενώ παράλληλα η
αναγνωρισμένη Ομοσπονδία παράγει (και πρέπει να παράγει!) σημαντικό
διοικητικό έργο και να διευκολύνεται σε αυτό (π.χ. αδειοδοτήσεις αγώνων,
αθλητικών χώρων κλπ) αλλά δεν μπορεί όλο αυτό το σημαντικό έργο να
γίνεται (ή να μην γίνεται.. ) με το «ανεξέλεγκτο»
ενός ΝΠΙΔ, μιας ιδιωτικής εταιρείας, που διοικείται από πρόσωπα που

Γενικότερα χρειάζεται τόσο κωδικοποίηση και απλούστευση του νόμου αφού
δεν αφορά σε εξειδικευμένους νομικούς αλλά σε απλούς πολίτες που
καλούνται να κινηθούν σε ένα νομικό πλαίσιο για μια δραστηριότητα που
αφορά σε όλη την κοινωνία.
Επ' αυτού προτείνω να διαχωριστεί τελείως ο νόμος σε Αθλητικό Νόμο
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού και σε Αθλητικό Νόμο Επαγγελματικού
Αθλητισμού αφού είναι τελείως διαφορετικό το δομικό κύτταρο, άλλο πράγμα
το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο (τοξοβολίας π.χ.) και άλλο η ΠΑΕ των
εκατομμυρίων μετοχικού κεφαλαίου και τζίρου.

Από την διαβούλευση λείπει χώρος για γενικές παρατηρήσεις, επομένως
παραθέτω εδώ:
Λείπει αρχικό άρθρο με ορισμούς (π.χ. τι είναι αγώνας, τι είναι επίσημη
συνάντηση, τι είναι αθλητικό είδος, τι είναι αθλητική εγκατάσταση, τι είναι
αθλητής και τι είναι αγωνιζόμενος αθλητής κλπ κλπ) ενώ, επίσης, συχνά
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για το ίδιο αντικείμενο προκαλώντας
σύγχυση. Π.Χ Τέλεση – διεξαγωγή, συνάντηση – εκδήλωση κλπ

είναι ορατά όλα
τα σχόλια του
χρήστη.
Λαμβάνεται
υπόψη για
ενδεχόμενη
μελλοντική
τροποποίηση
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Υπάρχει ευρύτατο πεδίο προβληματισμού και δρομολόγησης
αποτελεσματικών κανόνων εδώ, υπάρχουν σκέψεις και προτάσεις, αλλά αυτό
δεν μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο διαβούλευσης επί συγκεκριμένων
άρθρων προτεινόμενου Νόμου.

Τέλος, ο ισχύον Εθνικός Αθλητικός Σχεδιασμός (κατηγοριοποίηση
αθλημάτων και αντίστοιχη επιχορήγηση που όμως ορίζεται και ως μηδενική!)
μάλλον καταστρατηγεί το πνεύμα του νομοθέτη του Αθλ. Νόμου όπως ισχύει,
αφού οι «μικρές» ομοσπονδίες και σωματεία που δεν έχουν «ελπίδα»
επιχορήγησης, μπορούν να κάνουν ότι θέλουν (υπάρχουν και Ομοσπονδίες
που αποφεύγουν να πάρουν την όποια μικρή επιχορήγηση απλά και μόνο για
να μην έχουν κανέναν έλεγχο. Επίσης, με ελάχιστη η μηδενική επιχορήγηση,
οι παραβάσεις άρθρων που έχουν ως ποινή την μείωση της κρατικής
επιχορήγησης (αυτό ορίζεται σε πολλές περιπτώσεις) οδηγεί σε ατιμώρητο
των σχετικών παραβάσεων!

απολογούνται μόνο στα μέλη ή τους μετόχους τους.
Εκ της δεσπόζουσας και αποκλειστικής θέσης που έχουν οι Αθλητικές
Ομοσπονδίες, προκύπτει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται διατάξεις που
αφορούν στα ΝΠΔΔ (π.χ. εισαγγελικές παραγγελίες κ.α.)
Ακόμα, η αναφορά σε οικονομικό έλεγχο τους από την ΓΓΑ δεν αρκεί σε
καμία περίπτωση, απαιτείται και ο διαχειριστικός που προβλέπει ο Αστ.
Κώδικας και ο οποίος στην πράξη έχει καταργηθεί!
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