ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού, διατάξεις εναρµόνισης µε ολιστική µελέτη FIFA-UEFA
για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία,
αναδιάρθρωση επαγγελµατικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική
ενίσχυση Εθνικού Οργανισµού Καταπολέµησης Ντόπινγκ, αναµόρφωση
θεσµικού πλαισίου προπονητών αθληµάτων και λοιπές
τροποποιήσεις της αθλητικής νοµοθεσίας»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την
επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε επτά (7) Μέρη (Α΄ - Ζ΄) και πενήντα εννέα (59) άρθρα.
Με τις διατάξεις του ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Mε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-8), µεταξύ άλλων, αναµορφώνεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη νοµική φύση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις αρµοδιότητες και το προσωπικό της Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) µε την κατάργηση των άρθρων 1-24 του ν. 4603/2019
«Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις» [άρθρο 58 περ.
α) του παρόντος] και την τροποποίηση των άρθρων 77 και 77Α του ν.
2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατά-
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ξεις». Ειδικότερα, στα άρθρα 1 και 2 περιγράφεται ο σκοπός του Μέρους Α΄
και καθορίζεται το αντικείµενο των ρυθµίσεών του. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 τροποποιείται το άρθρο 77 του ν. 2725/1999. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η διατήρηση της νοµικής φύσης της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού ως Επιτροπής η οποία λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
και δεν υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας ή σκοπιµότητας ή άλλης µορφής
εποπτεία, πλην των ζητηµάτων διοικητικής φύσεως ως προς τα οποία εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό. Περαιτέρω, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη συγκρότηση της Επιτροπής, τον διορισµό των µελών της µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού µετά από γνώµη της Βουλής των Ελλήνων, τη θητεία τους, την κατοχύρωση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους, και την ευθύνη
που υπέχουν για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Εν συνεχεία, καθορίζονται εκ νέου τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα
διορισµού των µελών της Επιτροπής, καθώς και η διαδικασία έκπτωσης µέλους της Επιτροπής σε περίπτωση συνδροµής στο πρόσωπό του κάποιου εκ
των θεσπιζοµένων κωλυµάτων ή ασυµβιβάστων. Επίσης, προβλέπεται η ρύθµιση των θεµάτων της εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Α. µε κανονισµό που
καταρτίζεται από την ίδια και εγκρίνεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό
Υπουργό, καθώς και η δυνατότητα ανάθεσης από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού της διεκπεραίωσης συγκεκριµένων υποθέσεων αρµοδιότητας της
Ε.Ε.Α. σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συµβούλους.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 4 τροποποιείται το άρθρο 77Α του
ν. 2725/1999. Μεταξύ άλλων, καθορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες της
Ε.Ε.Α. και ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα σχετικά µε τη διενέργεια των τακτικών και των έκτακτων διαχειριστικών και λογιστικών ελέγχων σε Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών
(Τ.Α.Α.), τη σύνταξη σχετικής έκθεσης µετά από κάθε έλεγχο και την υποβολή της στους οριζόµενους στην προτεινόµενη διάταξη αποδέκτες, και τις
προβλεπόµενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων κατά
τη διενέργεια των ελέγχων. Επίσης, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης από την Ε.Ε.Α. πιστοποιητικού για την τήρηση των εκ του νόµου επιβαλλόµενων υποχρεώσεων των Α.Α.Ε. και των
Τ.Α.Α., το οποίο οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α οφείλουν να προσκοµίζουν στην οικεία διοργανώτρια αρχή πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου,
προκειµένου να µπορούν να λάβουν µέρος στις αντίστοιχες αθλητικές διοργανώσεις. Μεταξύ άλλων, ορίζονται οι προθεσµίες υποβολής της σχετικής
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αίτησης από τις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α και έκδοσης του πιστοποιητικού από την
Ε.Ε.Α., οι προϋποθέσεις χορήγησής του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθώς και οι συνέπειες της απόρριψης της σχετικής αίτησης και της ανάκλησης του πιστοποιητικού. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό της µορφής και του ειδικότερου περιεχοµένου του εν λόγω πιστοποιητικού και της αίτησης για τη χορήγησή του, καθώς και για την τροποποίηση,
µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, του αριθµού και
του είδους των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη ως άνω αίτηση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 5, διά των οποίων τροποποιείται το άρθρο 78
του ν. 2725/1999, ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που αφορούν τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τις
Α.Α.Ε. προς την Ε.Ε.Α., µαζί µε τον προϋπολογισµό τους, για τη χορήγηση
του προβλεπόµενου πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α, το ύψος και
τα κατώτατα όριά της, τα οποία δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των αρµόδιων υπουργών, τις περιπτώσεις κατάπτωσής της, καθώς και τις
περιπτώσεις κατάθεσης συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής. Επίσης,
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν διαχειριστικές υποχρεώσεις των Α.Α.Ε.
και των Τ.Α.Α., όπως η εξόφληση ή ο διακανονισµός όλων των ληξιπρόθεσµων και απαιτητών οφειλών τους προς τα οριζόµενα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, και η υποβολή
στην Ε.Ε.Α., στο τέλος κάθε τριµήνου από την έναρξη του πρωταθλήµατος,
αναλυτικού πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγµατοποίησαν κατά το εν λόγω τρίµηνο. Με τις διατάξεις του άρθρου 6, διά των οποίων τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, παρέχεται η δυνατότητα συµψηφισµού των δαπανών στις οποίες προβαίνουν
οι ανώνυµες αθλητικές εταιρείες (Α.Α.Ε.) για την ανέγερση, ανακατασκευή,
επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο
ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο τους ή σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή σύµβασης, να χρησιµοποιούν για τις
προπονητικές ή και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους µε τα µισθώµατα χρήσης των εγκαταστάσεων, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Στο άρθρο 7,
διά των διατάξεων του οποίου τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο
69 του ν. 2725/1999, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τις προϋποθέσεις
και τους περιορισµούς απόκτησης µετοχών Ανωνύµων Αθλητικών Εταιρειών
(Α.Α.Ε.). Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης µετοχών και από Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), ενώ καταργείται η απαγό-
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ρευση απόκτησης µετοχών Α.Α.Ε. από ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχηµάτων. Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 8, διά των
οποίων τροποποιείται το άρθρο 69Α του ν. 2725/1999, ρυθµίζονται εκ νέου
ζητήµατα που αφορούν την απόκτηση µετοχών Ανώνυµης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.) οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις
εκατό (5%) του µετοχικού κεφαλαίου της, ή των οποίων η απόκτηση έχει ως
αποτέλεσµα να διαθέτει ο αποκτών µετοχές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα 9-16) ρυθµίζονται ζητήµατα που
αφορούν την καταπολέµηση της βίας και τη χειραγώγηση των αγώνων στο
Ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς και ζητήµατα που αφορούν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.), σε εναρµόνιση µε τις προτάσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών που περιέχονται στην Ολιστική Μελέτη
της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (FIFA) και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών (UEFA) (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 78-80
και άρθρο 9 του νοµοσχεδίου). Ειδικότερα, στα άρθρα 9 και 10 περιγράφεται
ο σκοπός του Μέρους Β΄ και καθορίζεται το αντικείµενο των ρυθµίσεών του.
Στο άρθρο 11, διά των διατάξεων του οποίου τροποποιείται το άρθρο 22 του
ν. 2725/1999, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός των µηνών Ιουνίου και Ιουλίου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων, πριν από την έναρξη αυτών, και τριάντα (30) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την έναρξη της αµέσως επόµενης αγωνιστικής περιόδου.
Επίσης, προβλέπεται η συµµετοχή ενός (1) εκπροσώπου των εν ενεργεία
προπονητών και προπονητριών µε δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου των αθλητικών οµοσπονδιών κατά τα ειδικώς οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη. Με τις διατάξεις του άρθρου 12, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις Λέσχες Φιλάθλων
των Αθλητικών Σωµατείων Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., και προβλέπεται η δυνατότητα
ίδρυσης µίας (1) µόνον αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, υπό την επωνυµία «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Λεσχών Φιλάθλων», µε µέλη τουλάχιστον
δέκα (10) λέσχες φιλάθλων αναγνωρισµένες από διαφορετικά µεταξύ τους
αθλητικά σωµατεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Με τις διατάξεις του άρθρου 13 τροποποιείται το άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999. Μεταξύ άλλων, απαλείφεται η
ρύθµιση για την εις ολόκληρον αστική ευθύνη των αθλητικών σωµατείων,
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των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. για πράξεις µελών Λέσχης φίλων τους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης στην οποίο µετείχε το αθλητικό σωµατείο ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή κατά τη διάρκεια οργανωµένης µετακίνησης για την παρακολούθηση τέτοιας εκδήλωσης. Επίσης, αναµορφώνεται
το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την πραγµατοποίηση των οργανωµένων
µετακινήσεων φιλάθλων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων
της οµάδας τους σε έδρα αντίπαλης οµάδας, και την επιβολή κυρώσεων σε
περιπτώσεις παραβατικής συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια οργανωµένης µετακίνησης φιλάθλων. Εφεξής, η απόφαση για την απαγόρευση οργανωµένης µετακίνησης φιλάθλων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, θα λαµβάνεται από τη Διαρκή
Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και όχι µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των άρθρων
14 και 15, διά των οποίων τροποποιούνται τα άρθρα 41ΣΤ και 41Η του ν.
2725/1999, µεταξύ άλλων, επανεισάγονται ρυθµίσεις περί απαγόρευσης αναστολής και µετατροπής των στερητικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια για αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις ή µε αθλητικό υπόβαθρο (άρθρο 14), και αυστηροποιούνται
οι διατάξεις για την επιβολή περιοριστικών όρων, αν προκύπτουν σοβαρές
ενδείξεις ενοχής του κατηγορουµένου για κάποιο από τα αδικήµατα αθλητικής βίας που προβλέπονται στο παρόν. Τέλος, στο άρθρο 16, διά του οποίου
τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 4326/2015, καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο
αντιµετώπισης αγώνων διεξαγόµενων υπό καθεστώς χειραγώγησης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, εφεξής, οι εκθέσεις και αναφορές που λαµβάνει
η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) σχετικά µε αγώνες ποδοσφαίρου οι οποίοι είναι ύποπτοι χειραγώγησης, θα διαβιβάζονται από αυτήν
στην Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) και όχι στην
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, ενώ αρµόδια να αποκλείει διοργανώσεις, αθλήµατα, αθλητικές οµάδες, αθλητές, καθώς και τύπους στοιχηµάτων από τα γεγονότα που προσφέρονται προς στοιχηµατισµό, και να θέτει
όρια στοιχηµατισµού ανά γεγονός ή οµάδες γεγονότων, διοργανώτρια αρχή, άθληµα, αθλητική οµάδα, αθλητή και τύπο στοιχήµατος καθίσταται πλέον η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 17-26) αναδιαρθρώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελµατικές κατηγορίες ποδοσφαίρου, διά
της κατάργησης του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος της Β΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League) και της συγχώνευσης των επαγγελµατικών
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πρωταθληµάτων της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και
της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League) από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Ειδικότερα, στα άρθρα 17 και 18 περιγράφεται ο σκοπός
του Μέρους Γ΄ και καθορίζεται το αντικείµενο των ρυθµίσεών του. Στο άρθρο 3, διά των διατάξεων του οποίου τροποποιείται το άρθρο 108 του ν.
2725/1999, προβλέπεται η διεξαγωγή δύο (2) επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου, της Α1 (Super League 1) και της Α2 (Super League 2) Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, κάθε έτος, µετά από προκήρυξη της οικείας
διοργανώτριας αρχής. Για τις οµάδες που συµµετέχουν στο επαγγελµατικό
πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) ορίζεται
ότι τουλάχιστον το ήµισυ των δηλωθέντων ποδοσφαιριστών σε κάθε φύλλο
αγώνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήµατος, πρέπει να πληρoί τις προϋποθέσεις συµµετοχής σε ελληνική εθνική οµάδα οποιασδήποτε ηλικιακής
κατηγορίας. Περαιτέρω, µετά τη συγχώνευση των εν λόγω επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων, ορίζεται ότι στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 20212022 θα συµµετέχουν και οι οµάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες, σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς, θα είχαν δικαίωµα συµµετοχής στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 109 του ν. 2725/1999 σχετικά µε το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο το
οποίο πρέπει να έχουν οι Π.Α.Ε. για τη συµµετοχή τους στα ως άνω πρωταθλήµατα. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 20, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 109 του ν. 2725/1999, καθορίζεται εκ νέου το ύψος του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2), το οποίο, εφεξής,
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
(250.000) ευρώ, αντί των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ όπως ισχύει σήµερα, και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την υποχρέωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. µέχρι του ελαχίστου ορίου για κάθε επαγγελµατική κατηγορία, ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα
της κατηγορίας αυτής. Τέλος, µε τις διατάξεις των άρθρων 21-26 επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 84, 84Α, 97, 98, 100 και 101 του ν. 2725/1999
όσον αφορά την απάλειψη των διατάξεών τους οι οποίες αφορούν το επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Football
League) µετά τη συγχώνευσή της µε την Α2 Εθνική Κατηγορία ανδρών
(Super League 2).
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Με τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ (άρθρα 27-32) ρυθµίζονται ζητήµατα που
αφορούν τον Εθνικό Οργανισµό Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)
διά της τροποποίησης και συµπλήρωσης των διατάξεων του π.δ. 87/2020
“Οργανισµός λειτουργίας «Εθνικού Οργανισµού Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)»”. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προσδιορίζεται ο σκοπός
(άρθρο 27) και το αντικείµενο του Μέρους Δ΄ (άρθρο 28), προστίθενται ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του
Εκτελεστικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. (άρθρο 29), αυξάνονται σε πέντε (5)
οι ειδικοί επιστήµονες που αποτελούν την Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης
για Θεραπευτικούς Σκοπούς και προβλέπεται η διαδικασία εξέτασης των
σχετικών αιτηµάτων των αθλητών (άρθρο 30), µειώνεται κατά ένα έτος η θητεία των µελών της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
και παρέχεται η δυνατότητα της άπαξ ανανέωσής της (άρθρο 31), και ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν την κατανοµή του προσωπικού του
Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε κλάδους και κατηγορίες, και παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης, µε απόφαση των αρµόδιων Υπουργών, στον Οργανισµό, υπαλληλικού
προσωπικού από τους οριζόµενους στην προτεινόµενη διάταξη φορείς (άρθρο 32).
Με τις διατάξεις του Μέρους Ε΄ (άρθρα 33-38) τροποποιείται το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους προπονητές αθληµάτων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προσδιορίζεται ο σκοπός (άρθρο 33) και το αντικείµενο των ρυθµίσεων του µέρους αυτού (άρθρο 34), εισάγονται προς ψήφιση ζητήµατα
σχετικά µε τον αριθµό των µελών της διοίκησης αθλητικής οµοσπονδίας για
συγκεκριµένο κλάδο του αθλήµατος του ποδοσφαίρου, καθορίζονται τα απαιτούµενα πτυχία και διπλώµατα για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος του προπονητή ατόµων µε αναπηρία και καθορίζεται
εκ νέου η σύνθεση της Ολοµέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής (άρθρο 35). Ακολούθως, προσδιορίζεται, µεταξύ άλλων,
η έννοια του «προπονητή αθλήµατος ή κλάδου άθλησης», οι προϋποθέσεις
κτήσης της ιδιότητας και άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή, προβλέπεται η καταχώριση στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, καθώς και η κοινοποίηση της προαναφερθείσας
εγγραφής στην οικεία αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο σύνδεσµο προπονητών, συγκροτείται στη Γ.Γ.Α. Επιτροπή Ισοτιµιών, καθορίζεται η έκδοση
δελτίου ταυτότητας προπονητή, και η υποχρέωση των αθλητικών οµοσπονδιών, αθλητικών ενώσεων, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και αθλητικών σωµατείων να απασχολούν προπονητή. Περαιτέρω, τίθενται εξαιρέσεις για συγκεκριµένα α-
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θλητικά σωµατεία, ορίζεται η υποχρέωση έγγραφης σύµβασης απασχόλησης του εκάστοτε προπονητή µε τον αθλητικό φορέα που τον απασχολεί,
καθώς και η ελάχιστη αµοιβή ανά µήνα παρεχόµενης υπηρεσίας, η δυνατότητα οικονοµικής επιβράβευσης υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η αυτεπάγγελτη ανάκληση της άδειας του προπονητή, η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα
άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από εν ενεργεία αθλητές, καθώς και η δυνατότητα οµοσπονδίας ή σωµατείου να προβεί σε πρόσληψη
αλλοδαπού προπονητή. Εν συνεχεία, προβλέπεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή για τα αθλήµατα της σκοποβολής και της τοξοβολίας, καθώς και οι προϋποθέσεις κτήσης της. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση προκειµένου, µεταξύ άλλων, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, να καθορίζεται το ύψος του παραβόλου για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και
Αθλητισµού να ανατίθενται σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν
στο δηµόσιο καθήκοντα οµοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συµβούλου
για τα ολυµπιακά αθλήµατα και να ρυθµίζονται τα σχετικά ζητήµατα (είδος
και διάρκεια άσκησης καθηκόντων, πλήρης ή µερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης
της µισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασής τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα). Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση προκειµένου, µε αποφάσεις του αρµοδίου για τον αθλητισµό Υπουργού, να καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό µητρώο, κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την έναρξη και
λειτουργία του εν θέµατι µητρώου, να καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία της Επιτροπής Ισοτιµίας, αλλά και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει
των οποίων γνωµοδοτεί η Επιτροπή, το ποσοστό προσαύξησης της οικονοµικής επιβράβευσης, αλλά και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής
της (άρθρο 36). Επίσης, εισάγεται διάταξη σχετικά µε τον καθορισµό επιπέδων Α΄, Β΄ και Γ΄ για τους προπονητές και τις προϋποθέσεις ένταξής τους
στο ανάλογο επίπεδο (άρθρο 37). Περαιτέρω, προβλέπεται η ίδρυση στη
Γ.Γ.Α. «Εθνικής Σχολής Προπονητών», καθορίζονται οι αρµοδιότητές και η
συγκρότησή της, η θητεία των µελών της, η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχολών προπονητών για συγκεκριµένα αθλήµατα από τις οικείες
αθλητικές οµοσπονδίες, η θεώρηση των διπλωµάτων που χορηγούν οι σχολές αυτές από τη Γ.Γ.Α. και η δυνατότητα αναβάθµισης των πτυχίων προπονητών ποδοσφαίρου από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Τέλος,
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εισάγονται εξουσιοδοτικές διατάξεις, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να καθορίζονται λειτουργικά θέµατα της Εθνικής Σχολής Προπονητών, να καταρτισθεί ενιαίος κανονισµός σχολών προπονητών και να ρυθµίζονται αντιστοίχως λειτουργικά θέµατα, οι αρµοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, το πρόγραµµα εκπαίδευσης, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εκπαιδευόµενων, ο κανονισµός εξετάσεων, το ποσό των διδάκτρων, η ελάχιστη χρονική διάρκεια των
σπουδών, οι ώρες της συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης και κάθε
άλλο σχετικό θέµα (άρθρο 38).
Στο Μέρος ΣΤ΄ (άρθρα 39-55), περιλαµβάνονται λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προσδιορίζεται ο σκοπός (άρθρο 39) και το αντικείµενο των ρυθµίσεων
του µέρους αυτού (άρθρο 40), εισάγονται προς ψήφιση ζητήµατα σχετικά µε
την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2725/1999 και, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, το αθλητικό σωµατείο που έχει ειδική αθλητική αναγνώριση, εγγράφεται στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν.
4714/2020 (άρθρο 41). Τροποποιείται το άρθρο 33 του ν. 2725/1999 και, ειδικότερα, εισάγονται νέες ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, σχετικά µε τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των αθλητών, ήτοι τη δυνατότητα υπογραφής ιδιωτικού
συµφωνητικού παροχής αθλητικών υπηρεσιών και τη δυνατότητα ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ µόνο για τον κίνδυνο ατυχήµατος, διά της καταβολής
της εισφοράς ύψους ένα τοις εκατό (1%) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
2217/1994, τη δυνατότητα µεταγραφής ερασιτεχνών αθλητών, µε εξαίρεση
τους ερασιτέχνες αθλητές τµήµατος ή οµάδας υποδοµής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Α.Ε), και καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις και οι συµµετέχοντες στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήµατα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατοµικών ή οµαδικών αθληµάτων
(άρθρο 42). Τροποποιείται το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 και ορίζεται, µεταξύ
άλλων, ότι οι προβλεπόµενες στο εν θέµατι άρθρο παροχές σε διακρινόµενους αθλητές τυγχάνουν εφαρµογής και για τους συνοδούς αθλητές αλπικού σκι µε προβλήµατα όρασης (άρθρο 43). Περαιτέρω, εισάγεται ρύθµιση
σχετικά µε την παροχή δυνατότητας στη Γ.Γ.Α. να διενεργεί προγραµµατισµένους και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους των αθλητικών φορέων (άρθρο
44), ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη δυνατότητα παραχώρησης από
τον Δήµο Αθηναίων, υπό όρους, της χρήσης των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τοµέα Α΄ της περιοχής ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό
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και της περιοχής ανάπλασης Ι στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο αθλητικό σωµατείο µε την επωνυµία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όµιλος» µε σύµβαση,
καθώς και τη δυνατότητα εκχώρησης από το σωµατείο στην Ποδοσφαιρική
Ανώνυµη Εταιρεία των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου
της περιοχής ανάπλασης ΙΙ (άρθρο 45). Ακόµη, εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά
µε τη διαδικασία µεταφοράς, τη διατήρηση της εργασιακής σχέσης, του µισθολογικού κλιµακίου και του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος του προσωπικού των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών και ενώσεων των
οποίων αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση (άρθρο 46). Εισάγονται διατάξεις σχετικά µε την τήρηση ψηφιακής πλατφόρµας µε την επωνυµία «ΠΕΛΟΠΑΣ» από την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας, στην οποία καταγράφονται όλες οι δηµόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της Επικράτειας που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία τα οποία φέρουν την
ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020 (άρθρο 47). Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, έκδοσης βεβαίωσης από ναυταθλητικά σωµατεία µε την οποία χαρακτηρίζονται σκάφη ως ναυταθλητικά, και η έγκρισή της από την Γ.Γ.Α.
(άρθρο 48). Τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 1646/1986 σχετικά µε τον έλεγχο των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Κ.Α. (άρθρο 49),
καθώς και το άρθρο 40 του ν. 1828/1989 σχετικά µε τον έλεγχο των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου του Σ.Ε.Φ. (άρθρο 50), και προβλέπεται,
µεταξύ άλλων, αποσβεστική προθεσµία άσκησης ελέγχου νοµιµότητας των
αποφάσεων των Δ.Σ., µετά την πάροδο της οποίας οι αποφάσεις θεωρούνται νοµίµως εκδοθείσες. Ακολούθως, τροποποιείται το άρθρο 39 του ν.
3883/2010 και, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µε
σύµφωνη γνώµη του ΣΑΓΕ, προκειµένου να απονέµεται, υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, η ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωµατικού βαθµού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή µη, και ρυθµίζονται τα
ειδικότερα σχετικά µε την ιδιότητα και τα δικαιώµατα των ως άνω αξιωµατικών θέµατα (άρθρο 51). Εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε την παροχή της
δυνατότητας στον Ελληνικό Οργανισµό Εργασιακής Άθλησης και Υγείας
(Hellenic Organization for Company Sport & Health - HOCSH) να διοργανώνει
και να διεξάγει αγώνες για την αθλητική διοργάνωση µε την ονοµασία «3οι
Παγκόσµιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισµού 2021», χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις για την αδειοδότησή τους, µε την υποχρέωση εκπόνησης υγειονοµικού πρωτοκόλλου των αγώνων, το οποίο πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση
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από την Υγειονοµική Επιτροπή της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (άρθρο
52). Τέλος, τροποποιούνται οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου ως προς
την έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 την 1.9.2021 και οι διατάξεις
της έναρξης ισχύος του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, κατ’ ακολουθία των
τροποποιήσεων των διατάξεων του νόµου µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο
(άρθρα 53-55).
Στο Μέρος Ζ΄ (άρθρα 56-59), περιλαµβάνονται τελικές, µεταβατικές και οι
καταργούµενες διά του παρόντος διατάξεις. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ορίζεται η παράταση έως την 31.7.2021 της θητείας των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95, 119 και 122 του ν. 2725/1999, και προβλέπεται ότι, ειδικά για το έτος 2020, κατά παρέκκλιση των διαλαµβανοµένων στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999, ειδικότερη προϋπόθεση συµµετοχής για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του προαναφερθέντος άρθρου (άρθρο 56). Ακολούθως, εισάγονται ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα για τις περιοδικές σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. έως την
έκδοση των κανονιστικών πράξεων της παρ. 5 του άρθρου 31Β του ν.
2725/1999, προβλέπεται η διατήρηση σε ισχύ των αδειών άσκησης επαγγέλµατος προπονητή που χορηγήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ακόµη και αν χορηγήθηκαν για προπονητικό επίπεδο υψηλότερο από εκείνο
στο οποίο αντιστοιχούν τα επαγγελµατικά προσόντα του ενδιαφεροµένου,
δεν εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 46 για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ως προς την ένταξή τους σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα του Υπουργείου Εσωτερικών προκειµένου περί αιτήσεων που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 57).
Τέλος, ορίζονται οι υπό κατάργηση διατάξεις (άρθρο 58) και η έναρξη ισχύος των επί µέρους διατάξεων του νόµου (άρθρο 59).
ΙI. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 1 παρ. 2 και 4
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος η φράση «Τα µέλη της
Ε.Ε.Α. απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «Τα µέλη της Ε.Ε.Α. απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας».
Επίσης, στην παρ. 4 του παρόντος ορίζεται ότι τα µέλη της Ε.Ε.Α. διορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από γνώµη της Βουλής
των Ελλήνων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
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Σχετικώς σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 32 του Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων, «Οι διαρκείς επιτροπές ή οι υποεπιτροπές τους µπορούν να διατυπώνουν γνώµη για τους προτεινόµενους προς
διορισµό σε ορισµένες θέσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον Κανονισµό ή νόµο. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 49Α. Η ανάθεση στην αρµόδια επιτροπή ή υποεπιτροπή της αποφασίζεται κάθε φορά από τη Διάσκεψη των Προέδρων,
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού». Συνεπώς, τη γνώµη της Βουλής
των Ελλήνων για τον διορισµό των µελών της Ε.Ε.Α. θα διατυπώσει, προφανώς, η αρµόδια Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (άρθρο 32 παρ.
1, περ. α του Κανονισµού της Βουλής), µετά από απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων σύµφωνα µε το άρθρο 14 περ. η) του Κανονισµού της Βουλής.
2. Επί του άρθρου 3
Διά του άρθρου 3 του παρόντος τροποποιείται το άρθρο 77 του ν.
2725/1999. Στην παρ. 7 στοιχ. δ) του τροποποιούµενου άρθρου 77 ορίζεται
ότι δεν µπορεί να διορισθεί ως µέλος της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυµα από τα αναφερόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και στο άρθρο 9 του ν. 3528/2007, καθώς και όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο µε κλητήριο θέσπισµα ή µε
αµετάκλητο βούλευµα, έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση, ή έχει καταδικασθεί αµετακλήτως για απιστία δικηγόρου (233 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (259 Π.Κ.), συκοφαντική δυσφήµηση (363 Π.Κ.), δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα κατ’ άρθρο 132 του παρόντος,
παράνοµο στοιχηµατισµό (άρθρο 52 του ν. 4002/2011), νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (άρθρα 2 και 39 του ν. 4557/2018) και
εγκληµατική οργάνωση (187 Π.Κ.). Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υπό όρους, το κώλυµα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους
έπαυσε η ποινική δίωξη.
Δεδοµένου ότι στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προβλέπεται η αποχή από την ποινική δίωξη υπό όρους και, για ορισµένα εγκλήµατα, η προσωρινή
παύση της ποινικής δίωξης, θα ήταν σκόπιµο, προς αποφυγή σύγχυσης, να
γίνει παραποµπή σε συγκεκριµένες διατάξεις για την περίπτωση της παύσης
της ποινικής δίωξης υπό όρους.
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3. Επί του άρθρου 4 παρ. 1, 2, 7 και 14
Α. Στην παρ. 1 περ. β) του παρόντος ορίζεται ότι η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) «[δ]ιενεργεί, τακτικό ή έκτακτο, διαχειριστικό και
λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α (…)». Επίσης, κατά την παρ. 2
στοιχ. α) «[η] Ε.Ε.Α. διενεργεί τον Ιούνιο κάθε έτους δειγµατοληπτικά τακτικό, διαχειριστικό και λογιστικό, έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. Διενεργεί επίσης έκτακτο έλεγχο ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού (…)». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, θα
ήταν ενδεχοµένως χρήσιµο να προστεθεί στο τέλος της περ. β) της παρ. 1 η
φράση «σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος)». Περαιτέρω, η περ. στ) της παρ. 1 θα ήταν ενδεχοµένως ορθότερο να αντικατασταθεί ως εξής: «Ενηµερώνει τις αρµόδιες διοικητικές, πειθαρχικές και δικαστικές αρχές για τις παραβάσεις που διαπιστώνει». Επίσης, στην περ. ζ) της
παρ. 1 αναφέρεται ότι η Ε.Ε.Α. επιβάλλει τα πρόστιµα της παρ. 11, ενώ πρόκειται για τα πρόστιµα της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
Β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 ορίζεται ότι [µ]ε την επιφύλαξη της µη
χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση συµµετοχής σε αθλητική
διοργάνωση, η µη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιµωρείται
πειθαρχικά (…)». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, η αναφορά στην
παρ. 2 του άρθρου 3 πρέπει να διευκρινισθεί, δεδοµένου ότι, όπως φαίνεται,
αφορά τις παρ. 3 και 6 του παρόντος άρθρου.
Γ. Στην παρ. 14 ορίζεται ότι «[κ]άθε δηµόσια ή δικαστική αρχή παρέχει τη
συνδροµή της στην Ε.Ε.Α. και ιδίως στους ορισµένους σύµφωνα µε την περ.
β) της παρ. 2 ελεγκτές της, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα µέλη
της Ε.Ε.Α. ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα από αυτήν πρόσωπα, οι υπάλληλοι ή οι νοµίµως εντεταλµένοι από την Ε.Ε.Α. ελεγκτές έχουν πρόσβαση
στο ηλεκτρονικό σύστηµα "Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης"
του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) και στο ηλεκτρονικό σύστηµα "Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών" του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),
στον βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι της Ε.Ε.Α. και των ελεγκτών της που ορίζονται σύµφωνα µε την περ.
β) της παρ. 2, δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο». Επίσης, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 2 του παρόντος «[ο]ι έλεγχοι διενεργούνται από µέλη της Ε.Ε.Α. ή από υπαλλήλους
που έχουν διατεθεί σε αυτήν και είναι ειδικά εντεταλµένοι από τον Πρόεδρό
της. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. µπορεί
να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών».
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α. Εν προκειµένω, παρατηρείται ότι και η δικαστική αρχή είναι δηµόσια αρχή. Περαιτέρω, πρέπει να διευκρινισθεί το περιεχόµενο του όρου συνδροµή
καθόσον αφορά τη δικαστική αρχή.
β. Όσον αφορά τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, υφίσταται προβληµατισµός
κατά πόσον η άρση του φορολογικού, του τραπεζικού και του χρηµατιστηριακού απορρήτου εναρµονίζεται µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων). Κατά πάγια νοµολογία
του ΔΕΕ, τα κράτη µέλη µπορούν να θέτουν µέτρα εφαρµογής ενός Κανονισµού, εφόσον δεν παρακωλύουν την άµεση εφαρµογή του, δεν αποκρύπτουν την κοινοτική φύση του και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για άσκηση
διακριτικής ευχέρειας, την οποία τους παρέχει ο ίδιος ο Κανονισµός, χωρίς
να γίνεται υπέρβαση των ορίων που θέτουν οι διατάξεις του (βλ. απόφαση
ΔΕΕ της 14.10.2004, C 113/02, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών, Συλλογή 2004,
σ. I 9707, σκέψη 16).
Σηµειωτέον ότι το άρθρο 23 του Κανονισµού προβλέπει ότι το δίκαιο του
κράτους µέλους της Ένωσης µπορεί να περιορίζει νοµοθετικά το πεδίο εφαρµογής των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων που προβλέπονται στον
Κανονισµό για τη διασφάλιση, µεταξύ άλλων, «σηµαντικών στόχων γενικού
δηµόσιου συµφέροντος της Ένωσης, ή κράτους µέλους, ιδίως σηµαντικού
οικονοµικού ή χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος» (άρθρο 23 παρ. 1 (ε) του
Κανονισµού). Εν τούτοις, και στην περίπτωση λήψης τέτοιων µέτρων, ο εθνικός νοµοθέτης οφείλει, κατά την ρητή επιταγή του άρθρου 23 παρ. 2 του
Κανονισµού, να θεσπίζει παράλληλα συγκεκριµένες διατάξεις για τη διασφάλιση του περιορισµού της σχετικής επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την εξασφάλιση των δικαιωµάτων του υποκειµένου των
δεδοµένων που κατοχυρώνει ο Κανονισµός. Υπό το φως των ανωτέρω, είναι
δυνατόν να δηµιουργηθεί προβληµατισµός ως προς το κατά πόσον η παροχή πρόσβασης στις εν λόγω οικονοµικές, τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και
φορολογικές πληροφορίες σε ευρύ κύκλο υπαλλήλων και εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών της Ε.Α.Α. εναρµονίζεται προς τον Κανονισµό, αλλά
και την αρχή της αναλογικότητας, δεδοµένου ότι η εξεταζόµενη διάταξη
δεν ρυθµίζει περαιτέρω ειδικότερα την επεξεργασία των προσωπικών αυτών
δεδοµένων κατά τα επιτασσόµενα στο άρθρο 23 του Κανονισµού [Βλ., σχε-
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τικά, την παρατήρηση υπ’ αριθµ. 2 στην από 5.3.2019 Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις» (ν. 4603/2019)].
4. Επί του άρθρου 7 παρ. 2
Στην παρ. 2 εδ. β) του παρόντος ορίζεται ότι απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται, µεταξύ άλλων, «εάν πρόκειται για Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), όταν οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοι
πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α)».
Δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4548/2018
«Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών» ορίζεται ότι «[α]πό τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες δεν µπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυµες µετοχές. Ανώνυµες µετοχές που έχουν
εκδοθεί από ελληνικές ανώνυµες εταιρείες ονοµαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020», η φράση «όταν οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές» πρέπει να απαλειφθεί (βλ., σχετικά, και άρθρο 40 παρ. 1 του ν.
4548/2018).
5. Επί του άρθρου 12
Δεδοµένου ότι διά του παρόντος τροποποιούνται και οι παρ. 8 και 9 του
άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο του άρθρου
πρέπει να συµπληρωθούν ως εξής: «Άρθρο 12 Λέσχες Φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου, αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα΄ περ. α παρ. 3, τροποποίηση των παρ. 4, 6, 7, 8 και 9 και προσθήκη παρ. 12 και 13 στο άρθρο
41Β του ν. 2725/1999».
«Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» στον τίτλο του, αντικαθίστανται η παρ. 1, το εισαγωγικό
εδάφιο και η υποπερ. αα΄ της περ. α) της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4, 6, 7, 8
και 9, τροποποιείται η παρ. 11 ως προς το αρµόδιο όργανο, προστίθενται
παρ. 12 και 13 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:».
Επίσης, στον Πίνακα Περιεχοµένων, στον τίτλο του άρθρου 12 πρέπει να
προστεθεί ως τροποποιούµενη και η παρ. 9 του ν. 2725/1999.
6. Επί του άρθρου 15
Με το άρθρο 15 τροποποιείται το άρθρο 41Η του ν. 2725/1999. Στην παρ. 1
του προτεινόµενου νέου άρθρου 41Η ορίζεται ότι αν προκύπτουν σοβαρές
ενδείξεις ενοχής για αδίκηµα αθλητικής βίας, ο εισαγγελέας πληµµελειοδι-
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κών επιβάλλει υποχρεωτικά στον κατηγορούµενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικηµάτων. Εν προκειµένω, δηµιουργείται προβληµατισµός σε σχέση µε
την αρχή της αναλογικότητας, στο µέτρο που η προτεινόµενη διάταξη, διά
της υποχρεωτικής επιβολής περιοριστικών όρων, αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, εισάγει τεκµήριο ύπαρξης κινδύνου διάπραξης νέων αδικηµάτων.
7. Επί του άρθρου 25
Δεδοµένου ότι διά της παρ. 2 του παρόντος τροποποιείται και η παρ. 2 του
άρθρου Εβδόµου του ν. 4612/2019, το οποίο αφορά την «Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων Super League 2 και Football League», ο τίτλος
του παρόντος πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων Super League 2 - Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6 του
άρθρου 84Α του ν. 2725/1999 και της παρ. 2 του άρθρου Εβδόµου του ν.
4612/2019.
Επίσης, στην παρ. 2 του παρόντος πρέπει να προστεθεί πρώτο εδάφιο ως
εξής: «Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου Εβδόµου του ν. 4612/2019 ως εξής:».
Αντίστοιχα, ο Πίνακας Περιεχοµένων στο άρθρο 25 πρέπει να συµπληρωθεί κατά τα ανωτέρω.
8. Επί του άρθρου 32 παρ. 4
Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι: «[µ]ε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργείου και ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και των αρµόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό µόνιµοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή υπάλληλοι µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ή των λοιπών εποπτευόµενων υπ' αυτών φορέων, καθώς και
του κεντρικού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των φορέων γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Η
απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016. Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται, µετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόµη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την
απόσπαση ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου».
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Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και νοµικής ακριβολογίας, θα ήταν,
ενδεχοµένως, σκόπιµο, αφενός, στο δεύτερο εδάφιο να αντικατασταθεί ο όρος «προκαλείται» από τον όρο «γίνεται» και, αφετέρου, το τελευταίο εδάφιο να αναδιατυπωθεί, προκειµένου η απόσπαση να διακόπτεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατόπιν γνώµης του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Κ.Α.Ν.
9. Επί του άρθρου 35
Δεδοµένου ότι διά του παρόντος τροποποιούνται οι παρ. 3Α, 7 και 9 του
άρθρου 29 του ν. 2725/1999, ο τίτλος του άρθρου πρέπει να συµπληρωθεί ως
εξής: «Αθλητισµός ατόµων µε αναπηρίες – Τροποποίηση παρ. 3Α, 7 και 9
του άρθρου 29 του ν. 2725/1999». Αντιστοίχως, πρέπει να συµπληρωθεί και
ο Πίνακας Περιεχοµένων του νόµου στο άρθρο 35 του Μέρους Ε΄ «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου προπονητών αθληµάτων».
10. Επί του άρθρου 36 παρ. 2 περ. α) και παρ. 3
Α. Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 περ. α) του νέου άρθρου 31 του
ν. 2725/1999, οι υποπεριπτώσεις γγ), δδ), εε), στστ) και ζζ) πρέπει να αναριθµηθούν σε αγ), αδ), αε), αστ), αζ).
Β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της προτεινόµενης ρύθµισης προβλέπεται
ότι «[γ]ια όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιµία και αντιστοίχιση των
πτυχίων µε τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής
Προπονητών και η γνώµη της Επιτροπής Ισοτιµιών, η οποία συγκροτείται στη
Γ.Γ.Α., µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού».
Δεδοµένου ότι η εξέταση της ισοτιµίας και η αντιστοίχιση πτυχίων αποτελεί αρµοδιότητα άλλου φορέα, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η έκταση
της αρµοδιότητας, λόγω πιθανής επικάλυψης αρµοδιοτήτων.
11. Επί των άρθρων 36 παρ. 12 περ. γ) και ε), 38 παρ. 5 περ. α)
Κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο β΄ του Συντάγµατος, επιτρέπεται να ορισθούν, µε ειδική και ορισµένη εξουσιοδότηση, ως φορείς άσκησης κανονιστικής αρµοδιότητας, εκτός από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της διοίκησης, εφόσον πρόκειται για «ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό». Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι η ευρύτητα της εξουσιοδότησης, της οποίας το περιεχόµενο είναι ορισµένο, ουδόλως επηρεάζει το κύρος της (βλ.
ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 941/2008, 2304/1995 κ.ά.). «Ως ειδικότερα θέµατα θε-
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ωρούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση προς την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της
νοµοθετικής ρύθµισης. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλη προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδότησης αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα» (βλ. ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 3013/2014, 2150, 2148, 2090/2015,
1804/2017, κ.ά.). Το κριτήριο περί του χαρακτηρισµού ενός θέµατος ως «ειδικότερου» ή µη µπορεί να είναι είτε ποσοτικό, σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης, είτε ποιοτικό, συναρτώµενο προς τη
σπουδαιότητα του προς ρύθµιση καταλειπόµενου ζητήµατος. Εξ άλλου, «οι
ανωτέρω ουσιαστικές ρυθµίσεις µπορούν να υπάρχουν τόσο στις διατάξεις
του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε
τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης»
(βλ. ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 3404/2014, 1749/2016, 705/2020 κ.α. Βλ., σχετικά, Α. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 5η έκδ., 2020, παρ. 440).
Ως λεπτοµερειακά θεωρούνται τα ζητήµατα που αφορούν «τη θέσπιση όλως
δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων», επί κύριων και ουσιωδών ρυθµίσεων που πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη, τεχνικού δε
χαρακτήρα είναι τα θέµατα που αφορούν τη θέσπιση ρυθµίσεων για τις οποίες είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέµβαση τεχνικού οργάνου (βλ. ΣτΕ
2820/1999, 2967/1999). «Τέλος για το συνταγµατικό κύρος της νοµοθετικής
εξουσιοδοτήσεως δεν απαιτείται οπωσδήποτε να διαγράφει η ίδια ή µε παραποµπή σε άλλη διάταξη νόµου βασικές αρχές και κατευθύνσεις στο πλαίσιο των οποίων οφείλει να κινηθεί η Διοίκηση κατά την κανονιστική ρύθµιση
των θεµάτων αυτών» (βλ. ΣτΕ 1125/2020, Ολοµ. 3404/2014, 2307/2018).
Α. Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός γεννάται ως προς το κατά
πόσον η περ. γ) της παρ. 12 του άρθρου 36, σύµφωνα µε την οποία, η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ισοτιµιών της παρ. 3 του αυτού άρθρου,
καθώς και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων γνωµοδοτεί η
εν θέµατι Επιτροπή, προβλέπεται να καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, αποτελούν ειδικότερα θέµατα ή λεπτοµερειακά ζητήµατα και δύναται να ρυθµιστούν µε υπουργική απόφαση, αντί
του προεδρικού διατάγµατος.
Επίσης, στην περ. ε) της παρ. 12 του άρθρου 36 προβλέπεται ότι «Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δηµόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα οµοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συµβούλου για τα
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ολυµπιακά αθλήµατα, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας οµοσπονδίας, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής µονάδας, στην
οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή µερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της µισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των
υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέµα». Υπό το φως των
ανωτέρω, και δεδοµένου ότι η εξέλιξη της νοµολογίας δεν καταλαµβάνει
αυτή την περίπτωση, δηµιουργείται ενδεχοµένως προβληµατισµός κατά το
µέρος της ρύθµισης που προβλέπει τη δυνατότητα να ρυθµίζονται τα ανωτέρω µε κοινή υπουργική απόφαση, και όχι µε προεδρικό διάταγµα, και, ειδικότερα, τα θέµατα διάρκειας άσκησης καθηκόντων, πλήρους ή µερικής απαλλαγής από τα καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών, καθώς και του τρόπου και
των προϋποθέσεων διατήρησης της µισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών.
Β. Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός θα µπορούσε ενδεχοµένως
να δηµιουργηθεί ως προς το κατά πόσον τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 του
άρθρου 38, σύµφωνα µε τα οποία, µετά από εισήγηση της Ε.Σ.Π., καταρτίζεται ενιαίος κανονισµός σχολών προπονητών και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας των επιµέρους ανά άθληµα ή κλάδο άθλησης σχολών, οι αρµοδιότητες και τα όργανα διοίκησης αυτών, το πρόγραµµα εκπαίδευσης ανά επίπεδο σπουδών, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εκπαιδευόµενων σε επιµέρους σχολή προπονητών, ο κανονισµός εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα, και
τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, εν γένει αποτελούν ειδικότερα θέµατα ή λεπτοµερειακά ζητήµατα και
δύναται να ρυθµιστούν µε υπουργική απόφαση και όχι µε προεδρικό διάταγµα. Ακολούθως, ο ίδιος κατά τα ανωτέρω προβληµατισµός δηµιουργείται και
ως προς τη δυνατότητα να καθορισθούν µε την ανωτέρω υπουργική απόφαση και όχι µε προεδρικό διάταγµα α) το ποσό των διδάκτρων, που καταβάλλεται ανταποδοτικά από κάθε εκπαιδευόµενο, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, και γ) οι ώρες συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης των
µαθηµάτων κάθε επιµέρους σχολής, οι οποίες δεν µπορούν να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας
για κάθε περίοδο.
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12. Επί του άρθρου 38 παρ. 4 α)
Στο τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης ρύθµισης προβλέπεται ότι «[η]
άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις περ. β) έως και ε)
της παρ. 2.». Θα µπορούσε να διευκρινισθεί το ως άνω άρθρο, στις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του οποίου γίνεται αναφορά.
13. Επί του άρθρου 42
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο 33 του ν. 2725/1999
και, µεταξύ άλλων, προστίθεται παρ. 3Α, στο τελευταίο εδάφιο της οποίας ορίζεται ότι «[η] παρούσα δεν εφαρµόζεται αν πρόκειται για ερασιτέχνη αθλητή ή αθλήτρια τµήµατος ή οµάδας υποδοµής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Α.Ε).». Στις διατάξεις της παρ. 1 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι «[ο]ι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε αθλητές
που δεν αγωνίζονται σε τµήµα αµειβόµενων αθλητών αθλητικού σωµατείου
ή σε αθλητική ανώνυµη εταιρεία.» Κατά συνέπεια, πρέπει, για λόγους ακριβολογίας, να απαλειφθεί η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3Α.
Επίσης, δεδοµένου ότι στον Πίνακα Περιεχοµένων το άρθρο 42 φέρει τον
τίτλο «Δικαιώµατα και υποχρεώσεις αθλητών – Μεταγραφές ερασιτεχνών
αθλητών – Τροποποίηση παρ. 3 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 ν.
2725/1999» και ότι διά του παρόντος τροποποιούνται οι παρ. 2 και 7 και προστίθεται παρ. 3Α στο άρθρου 33 του ν. 2725/1999, ο Πίνακας Περιεχοµένων
του νόµου στο άρθρο 42 του Μέρους ΣΤ΄ «Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Δικαιώµατα και υποχρεώσεις αθλητών – Μεταγραφές ερασιτεχνών αθλητών – Τροποποίηση παρ. 2 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του
ν. 2725/1999».
14. Επί του άρθρου 51
Δεδοµένου ότι διά του παρόντος τροποποιούνται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 και προστίθεται σε αυτό παρ. 11, ο τίτλος του άρθρου πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «Έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονοµή – Τροποποίηση τίτλου, παραγράφων 6 και 8 και προσθήκη παρ. 11 στο
άρθρο 39 του ν. 3883/2010». Αντίστοιχα, πρέπει να συµπληρωθεί και ο Πίνακας Περιεχοµένων του νόµου στο άρθρο 51 του Μέρους ΣΤ΄ «Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
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15. Επί του άρθρου 53 παρ. 1
Στο δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης ρύθµισης προβλέπεται ότι «Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού
προς εναρµόνιση µε τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη». Θα ήταν σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής
αρτιότητας, να αναδιατυπωθεί το εν λόγω εδάφιο ως εξής «[η] απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρµόνιση µε τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαµβάνεται µε απαρτία και απλή πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική ρύθµιση».
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