ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «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».

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων της Εθνικής Σχολής
Προπονητών (Ε.Σ.Π.) (καταβολή αποζημίωσης στα μέλη αυτής κ.λπ.). (άρθρο 38)
2.
Δαπάνη από:
α.
τη χορήγηση των προβλεπόμενων παροχών (οικονομικών παροχών, ευεργετημάτων
και διευκολύνσεων) σε πλείονες κατηγορίες δικαιούχων, συνοδών - αθλητών και αθλητών με
αναπηρία, λόγω της συμπερίληψης του αλπικού σκι στα σχετικά αθλήματα (άρθρο 43),
β.
την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου των αθλητικών
φορέων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44,
γ.
την κάλυψη του κόστους διοργάνωσης και διεξαγωγής αγώνων από τον Ελληνικό
Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, για την αθλητική διοργάνωση με την ονομασία
«3οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού 2021». (άρθρο 52)
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(έκδοση σχετικής υ.α., αριθμός δικαιούχων, διάρκεια ελέγχων κ.λπ.), θα αντιμετωπίζονται
από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης

1.
Απώλεια εσόδων από τον συμψηφισμό των δαπανών των Αθλητικών Ανωνύμων
Εταιρειών (Α.Α.Ε.) για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων που ανήκουν σε φορείς του Δημοσίου, με το ύψος του οφειλόμενου
μισθώματος. (άρθρο 6) Η εν λόγω απώλεια εσόδων δεν δύναται να προσδιορισθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (ύψος, συχνότητα, είδος δαπάνης κ.λπ.).
2.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων κατά περίπτωση, από τη δυνατότητα αναπροσαρμογής
με κ.υ.α. των ποσοστών των εγγυητικών επιστολών ή/και αναπροσαρμογής ή κατάργησης
των κατωτάτων ορίων της εγγυητικής επιστολής. (άρθρο 5)
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
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ΙΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - Ε.Φ.Κ.Α./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την απόκτηση στρατιωτικής ιδιότητας (ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία
Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων) και την αναγνώριση αντίστοιχα
μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, σε αθλητές που έχουν
καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό άθλημα,
ανεξαρτήτως ηλικίας και χωρίς να προαπαιτείται το πέρας της ενεργού αθλητικής
δραστηριότητας. (άρθρο 51)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e - Ε.Φ.Κ.Α.

IV.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι./φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, εισαγωγή σε
οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., των αθλητών και αθλητριών που κατέκτησαν 1η έως 8η
νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανδρών γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα
αθλήματος, για τα οποία δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020,
λόγω εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού. (άρθρο 53)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Α.Ε.Ι.

V.

Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e - Ε.Φ.Κ.Α.) και του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης των αθλητών/τριών που
αγωνίζονται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, η
οποία αντιρροπείται από τις εισφορές που θα καταβάλλονται στους αντίστοιχους φορείς για
την εν λόγω ασφάλιση. (άρθρο 42)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του e
- Ε.Φ.Κ.Α. και του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

VI.

Επί του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την υποχρέωση έκδοσης της οικοδομικής άδειας και την εκτέλεση των
εργασιών κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Βοτανικό. (άρθρο 45)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου Αθηναίων.
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Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ε. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ειδ. Ε.Ε.Α., ολιστική μελέτη FIFA - UEFA κ.λπ.- ΔΣ
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