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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Μέτρα αντιµετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισµός,
πνευµατικός αθλητισµός, ηλεκτρονικός αθλητισµός (e-sports),
εργασιακός αθλητισµός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισµό
της αθλητικής νοµοθεσίας και λοιπές διατάξεις»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την
επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε δέκα (10) Μέρη (Α΄ και Ι΄) και αποτελείται από εξήντα
εννέα (69) άρθρα.
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-9), καθίσταται αυστηρότερο το
θεσµικό πλαίσιο αντιµετώπισης της οπαδικής βίας µε την τροποποίηση και
συµπλήρωση διατάξεων των νόµων 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» και 4326/2015 «Επείγοντα µέτρα
για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις». Κατά
την Αιτιολογική Έκθεση στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης (σελ. 77 και 79),
στόχο των ρυθµίσεων του Μέρους Α΄ αποτελούν η αποτελεσµατικότερη εποπτεία επί των λεσχών φιλάθλων και η πρόληψη τέλεσης αδικηµάτων αθλητικής βίας µέσω της αυστηροποίησης των ποινών, καθώς και η κατά το
δυνατόν εξάλειψη της οπαδικής βίας εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και η ανάδειξη του υγιούς ρόλου των λεσχών φιλάθλων ως υποστηρικτών του ασφαλούς και ποιοτικού αθλητισµού.
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Συγκεκριµένα, στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος περιγράφονται ο σκοπός
(άρθρο 1) και το αντικείµενο του Μέρους Α΄ του νοµοσχεδίου (άρθρο 2).
Σκοπός των εν λόγω ρυθµίσεων είναι η ισχυροποίηση του θεσµικού πλαισίου
για την αντιµετώπιση της οπαδικής βίας. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ρυθµίζονται, εκ νέου, ζητήµατα που αφορούν τις Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωµατείων, των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α) και των Ανωνύµων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), µε την τροποποίηση και συµπλήρωση
διατάξεων του άρθρου άρθρου 41Β του ν. 2725/1999. Με τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις καθίσταται αυστηρότερο το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, ώστε να καθίσταται ευχερέστερος και πιο αποτελεσµατικός ο έλεγχος και η εποπτεία τους (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 82).
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι κάθε αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή
Α.Α.Ε. δύναται να συναινέσει γραπτώς για την αναγνώριση ως σωµατείου
µόνο µίας (1) λέσχης φιλάθλων, τα στοιχεία της οποίας, καθώς και των παραρτηµάτων αυτής, αναρτά υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του. Έδρα της λέσχης ορίζεται, υποχρεωτικά, η έδρα του αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή
της Α.Α.Ε. που έχει παράσχει την ως άνω γραπτή συναίνεση για την αναγνώριση της λέσχης ως σωµατείου. Τα γραφεία και το εντευκτήριο της λέσχης συστεγάζονται, υποχρεωτικά, µε το αθλητικό σωµατείο, το Τ.Α.Α. ή
την Α.Α.Ε. Περαιτέρω, αυξάνεται το όριο ηλικίας το οποίο πρέπει να έχει συµπληρώσει φυσικό πρόσωπο για να ενταχθεί ως µέλος σε λέσχη φιλάθλων
στα δεκαοκτώ (18) έτη [από τα δέκα έξι (16) έτη που ισχύει σήµερα], και ορίζεται ότι για τη νόµιµη λειτουργία παρατήµατος λέσχης απαιτείται πλέον η
εγγραφή στο µητρώο της λέσχης τουλάχιστον πενήντα (50) µελών, µονίµων
κατοίκων της περιοχής στην οποία λειτουργεί το παράρτηµα. Προβλέπεται,
επίσης, η προσκόµιση πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας γραφείων ή εντευκτηρίων των λεσχών και των παρατηµάτων
τους, όπως η βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) περί εµπρόθεσµης υποβολής, κάθε έτος, των οριζόµενων στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου στοιχείων, ενώ, ειδικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
γραφείου ή εντευκτηρίου παραρτήµατος λέσχης, απαιτείται, εκτός των άλλων, η προσκόµιση αντιγράφου του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού
συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης σχετικά µε την απόφαση
ίδρυσης του παραρτήµατος, κατάλογος πενήντα (50) τουλάχιστον µελών
της λέσχης στα πρόσωπα των οποίων δεν συντρέχει κάποιο από τα οριζόµενα κωλύµατα και είναι µόνιµοι κάτοικοι του δήµου ή της περιφερειακής ενό-
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τητας όπου ιδρύεται το παράρτηµα, καθώς και αντίγραφο του συµφωνητικού
µίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να
στεγασθεί το παράρτηµα. Επίσης, ορίζεται ότι µέλος παραρτήµατος είναι υποχρεωτικά µέλος της αντίστοιχης λέσχης. Εν συνεχεία, προβλέπεται ότι
σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος µέλους λέσχης για τα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη εγκλήµατα, επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας της λέσχης για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µέχρι δώδεκα (12)
µήνες, καθώς και η σφράγιση των γραφείου και του εντευκτηρίου της. Το ίδιο ισχύει και για το γραφείο και το εντευκτήριο παραρτήµατος λέσχης, σε
περίπτωση κατά την οποία τα µέλη της τα οποία διώκονται ποινικά, είναι
ταυτόχρονα και µέλη του παραρτήµατός της. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά παραβατικότητα µεγάλου αριθµού µελών ή τέλεση
κακουργηµατικής πράξης, προβλέπεται η ανάκληση των σχετικών αδειών
και η δυνατότητα έκδοσης νέας άδειας µετά την πάροδο δύο (2) ετών. Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης προβλέπεται
στις διατάξεις του ν. 2725/1999 σχετικά µε τις λέσχες, τα καταστατικά όργανά τους και τα µέλη τους, παρέχεται εξουσιοδότηση για την επιβολή από
το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού σε αθλητικό
σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., προστίµου ύψους χιλίων (1.000) έως τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ. Μπορεί, επίσης, να επιβάλλεται από τα αρµόδια
όργανα της αθλητικής δικαιοσύνης ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, συνολικά ή κατά ένα µέρος του γηπέδου, από µία (1) έως τέσσερις (4)
αγωνιστικές. Με τις διατάξεις του άρθρου 4, διά του οποίου τροποποιείται
το άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999, καθίσταται αυστηρότερο το πλαίσιο ποινών
ως προς τα κατώτατα όριά τους για αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, ενώ διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες τιµωρούνται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή οι παραβάτες των εν
λόγω αδικηµάτων. Με τις διατάξεις του άρθρου 5, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 41Θ του ν. 2725/1999, διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής
ποινών σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόµενης ποινής.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 6 προστίθεται στον ν. 2725/1999
άρθρο 41Ι σχετικά µε τη δηµιουργία Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο
καταχωρίζονται τα µέλη των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών σωµατείων,
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και των νόµιµων παραρτηµάτων τους. Μεταξύ άλλων, ορίζο-
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νται οι πιστοποιηµένοι χρήστες του Μητρώου, και παρέχεται εξουσιοδότηση
για τη ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε τη σύσταση και τη λειτουργία του, µε
κοινή απόφαση των αρµόδιων υπουργών.
Με το άρθρο 7 τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 4236/2015, το οποίο αφορά την επιβολή διοικητικών µέτρων για την
αντιµετώπιση φαινοµένων βίας που σχετίζονται µε την αθλητισµό. Ειδικότερα, πέραν των µέχρι σήµερα προβλεπόµενων προληπτικών µέτρων, παρέχεται στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού η δυνατότητα, χωρίς να υφίσταται το στάδιο της προηγούµενης διαβούλευσης
µε την οικεία οµοσπονδία, και µετά από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής
για την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), να επιτρέπει τη χρήση συγκεκριµένων ζωνών ή τµηµάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων µόνον
από κατόχους προαγορασµένων για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας»), και να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων. Επίσης, ορίζεται ότι η απόφαση για την επιβολή των προστίµων που προβλέπονται για τις αναφερόµενες στις σχετικές διατάξεις περιπτώσεις, λαµβάνεται µετά από προηγούµενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β., και κατόπιν εισήγησής της.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 7 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
4236/2015 σχετικά µε τη µίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακινήτων για
τη στέγαση των γραφείων ή των εντευκτηρίων λεσχών φιλάθλων ή παραρτηµάτων τους. Ειδικότερα, εκτός των ήδη προβλεποµένων στην υπό τροποποίηση διάταξη, ορίζεται ότι, αν εντός τριών (3) µηνών από τη σύναψη της
σχετικής σύµβασης µίσθωσης ή την παραχώρηση χρήσης δεν χορηγηθεί στη
λέσχη ή στο παράρτηµά της η απαιτούµενη άδεια της αστυνοµικής αρχής, η
σύµβαση µίσθωσης ή η παραχώρηση χρήσης ακινήτου λύεται αµέσως και
αυτοδίκαια. Επίσης, προβλέπεται ότι την άµεση και αυτοδίκαιη λύση της µίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης ακολουθεί και η ανάκληση της εµπροθέσµως χορηγηθείσας άδειας της αστυνοµικής αρχής.
Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 αναστέλλεται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η.7.2022, για λόγους δηµόσιας τάξης, η
λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτηµάτων τους, καθώς και των
γραφείων και εντευκτηρίων τους (του άρθρου 41Β του ν. 2725/199), ώστε να
καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της συνδροµής των συναφών προϋποθέσεων της κείµενης νοµοθεσίας, και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση
σχετικών ζητηµάτων µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
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Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα 10-21) ρυθµίζονται ζητήµατα που
αφορούν τον αθλητικό εθελοντισµό. Ειδικότερα, περιγράφεται ο σκοπός
του Μέρους Β΄, καθορίζεται το αντικείµενο των ρυθµίσεών του, και διατυπώνονται οι αναγκαίοι ορισµοί για την εφαρµογή του (άρθρα 10 - 12). Ακολούθως, συνιστάται, στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τίτλο
«Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισµού» (Ε.Δ.Α.Ε.) ως µηχανισµός προώθησης και συνεργασίας του αθλητικού εθελοντισµού, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, και καθορίζεται, µεταξύ άλλων, ο σκοπός, η λειτουργία, οι πιστοποιηµένοι χρήστες, καθώς και ο τρόπος πραγµατοποίησης και υποστήριξης
του έργου του Ε.Δ.Α.Ε. (άρθρο 13). Θεσπίζεται υποχρέωση, για τους αθλητικούς φορείς και τις επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων µέσω
σχετικών εκθέσεων, µετά το πέρας εκάστης διοργάνωσης, προκειµένου να
αποτυπώνεται η επάρκεια, η αποτελεσµατικότητα και η απόδοση των αξιολογουµένων (άρθρο 14). Περαιτέρω, καθορίζεται, µεταξύ άλλων, ο επιτελικός και συντονιστικός ρόλος της Γ.Γ.Α. (Διεύθυνση Άθλησης για Όλους,
Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων) στην εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και των µελών
των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, η δυνατότητά της να συνάπτει
µνηµόνια συνεργασίας, προγραµµατικές συµφωνίες ή συµβάσεις, καθώς και
η υποχρέωσή της να εκπονεί το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα αθλητικού
εθελοντισµού (άρθρο 15). Εισάγονται ρυθµίσεις διά των οποίων καθορίζονται ζητήµατα χορήγησης, υπό προϋποθέσεις, άδειας άνευ αποδοχών έως
τριάντα ηµέρες ετησίως, σχετικών συνεπειών, δικαιούχων και αποκλειοµένων, που αφορούν το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις των υπαλλήλων (µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που απασχολούνται ως αθλητικοί εθελοντές (άρθρο 16). Επίσης, θεσπίζονται, αφενός, περιοριστικά, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του αθλητικού εθελοντή (άρθρο 17) και, αφετέρου, η, σε κάθε περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη
των αθλητικών εθελοντών σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών και εξαιτίας αυτής, καθώς και η αστική ευθύνη, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, του αθλητικού εθελοντή, της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης και του φορέα οργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης (άρθρο 18). Περαιτέρω, ορίζεται, για τους αθλητικούς εθελοντές και την εθελο-
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ντική αθλητική οργάνωση, η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού αθλητικής εθελοντικής προσφοράς, η δυνατότητα ετήσιας βράβευσής τους µε τις καλύτερες αξιολογήσεις, καθώς και η, υπό όρους, απονοµή της ηθικής αµοιβής
του επαίνου και της εύφηµης µνείας (άρθρο 19). Εισάγεται η δυνατότητα
διαγραφής των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από το Ε.Δ.Α.Ε., δυνάµει των περιοριστικά αναφερόµενων λόγων
(άρθρο 20). Τέλος, εισάγονται εξουσιοδοτικές διατάξεις, προκειµένου, µεταξύ άλλων, αφενός, µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να καθορίζονται λειτουργικά θέµατα του Ε.Δ.Α.Ε., των υποµητρώων του, των διαδικασιών πρόσβασης, της ασφαλούς διαβίβασης δεδοµένων, της καταχώρισης στοιχείων, των
απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε τεχνικού ή άλλου αναγκαίου
θέµατος και, αφετέρου, µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, να ρυθµίζονται θέµατα των διαδικασιών ενίσχυσης και βράβευσης
των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, και
κάθε άλλη αναγκαία, για τα ανωτέρω, λεπτοµέρεια (άρθρο 21).
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 22-27) θεσπίζεται το νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει τον πνευµατικό αθλητισµό και προσδιορίζεται ο σκοπός
και το αντικείµενο των ρυθµίσεών του (άρθρα 22 και 23). Ειδικότερα, τίθεται,
µεταξύ άλλων, ο ορισµός του πνευµατικού αθλητισµού, ορίζεται η διάκριση
των πνευµατικών αθληµάτων (αναλόγως της χρήσης πεσσών ή καρτών) και
το πλαίσιο ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των αθλητικών σωµατείων που
καλλιεργούν πνευµατικά αθλήµατα (άρθρο 24). Περαιτέρω, προσδιορίζεται
εκ νέου, µεταξύ άλλων, ο ορισµός του αθλητικού σωµατείου (άρθρο 1 του ν.
2725/1999), προκειµένου να συµπεριληφθεί και ο πνευµατικός αθλητισµός
(άρθρο 25), οι κατηγορίες ειδικών αθλητικών εγκαταστάσεων (περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999), προκειµένου να συµπεριληφθούν
(οµάδα ΙΑ), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις για
τα πνευµατικά αθλήµατα, και ρυθµίζεται το ζήτηµα της αδειοδότησής τους
(άρθρο 26). Ακολούθως, καθορίζεται εκ νέου ο ορισµός της αθλητικής συνάντησης, οι προϋποθέσεις διοργάνωσης αναµέτρησης αθλητών ή οµάδων αθλητών αθλήµατος ή αγωνίσµατος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική
οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση, µεταξύ άλλων, για το πνευµατικό άθληµα του µπριτζ, καθώς και οι προπονητικές συναντήσεις για το ανωτέρω πνευµατικό άθληµα, το ζήτηµα αδειοδότησής τους (ως προς τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή προπονητικών συναντήσεων και αναµετρήσεων),
και τίθεται εξουσιοδοτική διάταξη προκειµένου, µε απόφαση του αρµόδιου
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Υπουργού, να καθορίζονται κριτήρια, προϋποθέσεις και κάθε τεχνικό και λεπτοµερειακό ζήτηµα σχετικά µε τη διοργάνωση δροµικών δραστηριοτήτων
από πιστοποιηµένους από τη Γ.Γ.Α. φορείς (άρθρο 27).
Με τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ (άρθρα 28-35) θεσπίζονται ρυθµίσεις που
αφορούν τον ηλεκτρονικό αθλητισµό (e-sports). Ειδικότερα, καθορίζεται ο
σκοπός (άρθρο 28), το αντικείµενο (άρθρο 29), και τίθενται οι ορισµοί για τον
ηλεκτρονικό αθλητισµό και τα ηλεκτρονικά αθλήµατα, µε παρατειθέµενες
ρητές εξαιρέσεις (άρθρο 30). Επίσης, προσδιορίζεται η έννοια του ηλεκτρονικού αθλητή, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του (άρθρο 31).
Ακολούθως, θεσπίζεται η δυνατότητα ίδρυσης σωµατείων κατά τα άρθρα 78
έως και 106 του Α.Κ., και σύστασης οµοσπονδίας για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού αθλητισµού (άρθρο 32), καθώς και η χορήγηση, υπό την προσδιοριζόµενη διαδικασία, ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στα ανωτέρω σωµατεία, αλλά και ανάκλησή της (άρθρο 33). Περαιτέρω, ορίζεται ο ηλεκτρονικός αθλητισµός ως αθλητική δραστηριότητα η οποία διέπεται από τις ρυθµίσεις του ν. 2725/1999, εξαιρουµένων των άρθρων 31, 34 και 35 του εν λόγω
νόµου (άρθρο 34). Τέλος, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προκειµένου, µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να καταρτίζονται οι κανονισµοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού αθλητισµού, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα µέτρα ασφάλειας, οι προδιαγραφές εξοπλισµού, οι
υποχρεώσεις των συµµετεχόντων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
(άρθρο 35).
Με τις διατάξεις του Μέρους Ε΄ (άρθρα 36-41) θεσπίζεται το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εργασιακό αθλητισµό. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προσδιορίζεται ο σκοπός (άρθρο 36) και το αντικείµενο των ρυθµίσεων του µέρους αυτού (άρθρο 37), εισάγεται ορισµός σχετικά µε τον εργασιακό αθλητισµό και τίθεται ρητή υποχρέωση ανάθεσης σε επαγγελµατίες της άσκησης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, του σχεδιασµού και της πραγµατοποίησης προγραµµάτων άσκησης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος (άρθρο
38). Ακολούθως, καθορίζεται η αρµοδιότητα της Γ.Γ.Α., µεταξύ άλλων, εποπτείας και υποστήριξης προγραµµάτων και διοργανώσεων εργασιακού αθλητισµού, επιχορήγησης των ενδιαφερόµενων φορέων, διάθεσης των εξειδικευµένων στελεχών της για την παροχή τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόµενους σε θέµατα άθλησης, υγιεινής, ασφάλειας και σχεδιασµού αθλητικών
δραστηριοτήτων, και των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών, κατόπιν
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σχετικών αιτηµάτων. Επίσης, καθορίζεται η αρµοδιότητα της Γ.Γ.Α. για διαβούλευση µε συναρµόδιους φορείς όσον αφορά τη θεσµοθέτηση κινήτρων,
ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών, για την ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισµού, όπως και συνεργασίας µε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς που
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και πιστοποίηση για την επίτευξη όλων των ανωτέρω στόχων (άρθρο 39). Περαιτέρω, θεσπίζεται υποχρέωση
πιστοποίησης της υγείας των αθλούµενων εργαζοµένων (σε κάρτα υγείας,
ετήσιας ισχύος από τη θεώρησή της) ως προϋπόθεσης για τη συµµετοχή
τους σε διοργάνωση ή πρόγραµµα εργασιακού αθλητισµού (άρθρο 40). Τέλος, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, προκειµένου να καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις, η αρµοδιότητα θεώρησης και ανανέωσης, όπως και όλες οι λεπτοµέρειες έκδοσης της
κάρτας υγείας αθλούµενου εργαζοµένου (άρθρο 41).
Με τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄ (άρθρα 42-56) τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 2725/1999. Συγκεκριµένα, στα άρθρα 42 και
43 περιγράφεται ο σκοπός (άρθρο 42) και το αντικείµενο (άρθρο 43) του Μέρους ΣΤ΄ του νοµοσχεδίου. Στο άρθρο 44, διά του οποίου τροποποιείται το
άρθρο 14 του ν. 2725/1991, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διεξαγωγή των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων αθλητικών ενώσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται µικρότερες προθεσµίες δηµοσίευσης της πρόσκλησης,
της διεξαγωγής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της υποβολής στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) καταλόγου µε τα σωµατεία τα οποία έχουν
δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου σε αυτήν, και ρυθµίζει την επικύρωση του
ως άνω καταλόγου από την Γ.Γ.Α. Επίσης, προβλέπεται ότι µέλη Διοικητικού
Συµβουλίου αθλητικής ένωσης τα οποία, κατά παράβαση του νόµου ή του οικείου καταστατικού, αρνούνται σε αθλητικό σωµατείο να συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της µη εγγραφής του στον ως άνω
κατάλογο, ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώµατός τους. Στο άρθρο
45, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 2725/1991, προβλέπεται ότι οι εκπρόσωποι των αθλητών και των προπονητών δεν επιτρέπεται να
κατέχουν θέση αντιπροέδρου, γραµµατέα ή ταµία στο Διοικητικό Συµβούλιο
αθλητικής οµοσπονδίας. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 46, διά του
οποίου προστίθεται άρθρο 23 Α στον ν. 2725/1999, θεσπίζεται υποχρέωση
των αθλητικών οµοσπονδιών για την πρόσληψη συµβούλου αθλητικής ψυ-
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χολογίας, και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τα καθήκοντα, τα προσόντα και τη σχέση εργασίας του µε τη αθλητική οµοσπονδία. Με τις διατάξεις
του άρθρου 47, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 2725/1991,
ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που αφορούν την κατά παρέκκλιση
συµµετοχή και ψήφο σε γενική συνέλευση αθλητικής οµοσπονδίας των αθλητικών σωµατείων τα οποία έχουν λάβει πρόσφατα την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν πληρούν όλες τις προβλεπόµενες εκ του νόµου προϋποθέσεις. Με τις διατάξεις του άρθρου 48, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 27 του ν. 2725/1991, ορίζονται οι κανονισµοί τους οποίους υποχρεούνται να καταρτίζoυν και να τηρούν, κατ’ ελάχιστον, οι αθλητικές οµοσπονδίες, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα Διοικητικά Συµβούλιά
τους, όταν δεν υποβάλλουν τους εν λόγω κανονισµούς προς έλεγχο νοµιµότητας στον αρµόδιο Υπουργό σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία. Εν
συνεχεία, µε τις διατάξεις του άρθρου 49, διά του οποίου προστίθεται άρθρο
29Α στον ν. 2725/1991, ορίζεται ότι το αθλητικό σωµατείο µε την επωνυµία
«ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΕΛΛΑΣ» λογίζεται ως αθλητική οµοσπονδία και λαµβάνει τακτική επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σύµφωνα µε το
άρθρο 50 του ανωτέρω νόµου, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51, διά των οποίων τροποποιούνται τα άρθρα 31
και 31Α του ν. 2725/1991, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν το επάγγελµα του προπονητή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι από το περιεχόµενο του πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών του προπονητή πρέπει να προκύπτει, κατ’ ελάχιστον, η εκπαίδευσή του σε πρόγραµµα καρδιοπνευµονικής
αναζωογόνησης και χρήσης αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή, θεσπίζεται υποχρέωση των προπονητών για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται για την αναγγελία της άσκησης επαγγέλµατος προς την
Γ.Γ.Α. ανά πενταετία από την ηµεροµηνία εγγραφής τους, προστίθενται και
νέα αθλήµατα για τα οποία δεν ισχύει η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και αναγνωρίζεται το δικαίωµα ένταξης στους προπονητές αθλήµατος
Α΄ επιπέδου όλων των αθλητών που έχουν συµµετάσχει σε Ολυµπιακούς Αγώνες. Με το άρθρο 52, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 33 του ν.
2725/1991, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τους βετεράνους αθλητές,
ήτοι τους αθλητές οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το αναφερόµενο στους κανονισµούς της οικείας οµοσπονδίας ηλικιακό όριο, οι οποίοι υποχρεούνται
πλέον να διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτας υγείας. Επίσης,
θεσπίζεται για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές η υποχρέωση ετήσιας ανανέωσης των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας. Στο άρθρο
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53, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 34 του ν. 2725/1991, ρυθµίζονται
εκ νέου θέµατα σχετικά µε την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, απαλείφεται η ρύθµιση που προβλέπει
ότι οι διακρινόµενοι αθλητές πρέπει να είναι ενεργοί αθλητές µέχρι τη στιγµή της άσκησης του δικαιώµατος εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στο άρθρο 54, διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 74 του ν.
2725/1991, ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες η επιβληθείσα ανώτατη συνολική πειθαρχική ποινή, η οποία δεν αποτελεί κώλυµα για τη συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο Ανώνυµης Αθλητικής Εταιρείας. Στο άρθρο 55, διά του οποίου
τροποποιείται το άρθρο 127 του ν. 2725/1991, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την καταβολή των αποζηµιώσεων των µελών των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών της Γ.Γ.Α. Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 56,
διά του οποίου τροποποιείται το άρθρο 140 του ν. 2725/1991, µετατίθεται η
έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 31 περί της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, και 31Α του ν. 2725/1991 περί της απασχόλησης προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλµατος, για την
1η.7.2024.
Με τις διατάξεις του Μέρους Ζ΄ (άρθρα 57-66) ρυθµίζονται λοιπά ζητήµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
σκοπό την αντιµετώπιση διοικητικών και νοµικών προβληµάτων (άρθρα 5758). Ειδικότερα: α) τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4373/2016, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι το ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων, καθώς και το Υποµητρώο Αθλητών και το Υποµητρώο Προπονητών, τα οποία τηρούνται στη
Γ.Γ.Α., αναρτώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρµα, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨ.Π.-gov.gr), και καθορίζονται εκ νέου οι
αρµόδιοι υπουργοί (Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης) στους οποίους παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για την
έκδοση κοινής απόφασης ορισµού των πρόσθετων στοιχείων που απαιτείται
να καταχωρίζονται για την εγγραφή των δικαιούχων στο ανωτέρω Μητρώο,
καθώς και η αρµοδιότητα τροποποίησης των προαναφερθέντων στοιχείων,
αλλά και των στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή
στα συνδεδεµένα Υποµητρώα (άρθρο 59), β) τροποποιείται το άρθρο 48 του
ν. 4809/2021 και ρυθµίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης
από ναυταθλητικά σωµατεία µε την οποία χαρακτηρίζονται σκάφη ως ναυταθλητικά (άρθρο 60), γ) ορίζεται εκ νέου η σύνθεση του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) και ο αριθµός των µελών του (επτά
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µέλη από πέντε µέλη) και των ισάριθµων αναπληρωµατικών αυτών (άρθρο
61), δ) απονέµεται, κατόπιν αιτήσεώς τους, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσµία,
η ιδιότητα του εφέδρου αξιωµατικού και σε αθλητές οµαδικών αθληµάτων,
πέραν των αθλητών ατοµικών αθληµάτων, οι οποίοι έχουν καταλάβει σε Ολυµπιακούς Αγώνες µία από τις τρεις πρώτες θέσεις, (άρθρο 62), ε) θεσπίζεται εξαίρεση από τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τις ειδικές κτηριολογικές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 219/2006 για τη λειτουργία
κέντρων γιόγκα (yoga), υπό την προϋπόθεση να λειτουργούν αυτόνοµα και
αποκλειστικά και µόνο για τις υπηρεσίες εκµάθησης και πρακτικής γιόγκα
(άρθρο 63). Περαιτέρω, στ) το ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Νεότητας Σίφνου» χαρακτηρίζεται ως δηµοτικής σηµασίας, υπάγεται στην εποπτεία του Δήµου Σίφνου, και καταργείται και µεταβιβάζεται από
τη Γ.Γ.Α., υπό όρους, χωρίς αντάλλαγµα, στον Δήµο Σίφνου «η κυριότητα
του συνόλου των εδαφικών εκτάσεων µετά των εντός αυτών κειµένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο περιβάλλων χώρος του», υπό την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64), ζ) ορίζεται ότι η δαπάνη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4859/2021, περί ενίσχυσης των ιδιοκτητών, προπονητών και
αναβατών δροµώνων ίππων, βαρύνει και τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού του οικονοµικού έτους 2022
(άρθρο 65), και η) τροποποιείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.
4809/2021, προκειµένου να συµπεριληφθεί και το έτος 2021 στις κατά παρέκκλιση, λόγω των δυσµενών συνεπειών από την πανδηµία, προϋποθέσεις
αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων (άρθρο 66).
Το Μέρος Η΄ (άρθρο 67) περιλαµβάνει µεταβατική διάταξη ως προς την έναρξη ισχύος από την 1η.1.2023 των διατάξεων των εδαφίων ένατο και δέκατο του άρθρου 27 του ν. 2725/1999, τα οποία αφορούν την αυτοδίκαιη έκπτωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας, µε
έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, όταν δεν υποβάλλουν τους προβλεπόµενους κανονισµούς των αθλητικών οµοσπονδιών προς έλεγχο νοµιµότητας στον αρµόδιο Υπουργό.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του Μέρους Θ΄ (άρθρο 68) τροποποιείται το
άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα και, ειδικότερα, η παρ. 3 περί συµµορίας. Επίσης, ιδρύεται απαγόρευση µετατροπής ή αναστολής της ποινής, και προβλέπεται ότι η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα για τα εγκλήµατα
του άρθρου 187 ΠΚ.
Τέλος, στο Μέρος Ι΄ (άρθρο 67) ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων
του νόµου.
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ΙΙ. Ειδικές Παρατηρήσεις
Μετά από τον Πίνακα Περιεχοµένων και πριν από το Άρθρο 1 του νοµοσχεδίου πρέπει να τεθεί ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ - ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ».
Στον Πίνακα Περιεχοµένων του Μέρους ΣΤ΄, ο τίτλος του άρθρου 50 πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «Προπονητής – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 31 ν. 2725/1999».
Επίσης, στον ίδιο Πίνακα, ο τίτλος του άρθρου 52 πρέπει να συµπληρωθεί
ως εξής: «Δικαιώµατα – Υποχρεώσεις αθλητών - Βετεράνοι αθλητές – Τροποποίηση των παρ. 1, 3Α και 9 του άρθρου 33 ν. 2725/1999».
ΙIΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 3
Για λόγους συντακτικής αρτιότητας, ο τίτλος του άρθρου θα ήταν ορθότερο να διατυπωθεί ως εξής: «Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωµατείων,
Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών ή Ανωνύµων Αθλητικών Εταιρειών – Τροποποίηση του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999». Αντίστοιχη µεταβολή πρέπει
να γίνει και στον τίτλο του άρθρου στον Πίνακα Περιεχοµένων.
2. Επί του άρθρου 6
Με την προτεινόµενη ρύθµιση συνιστάται Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στο οποίο καταχωρίζονται τα µέλη των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών
σωµατείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και των νόµιµων παραρτηµάτων τους, ορίζονται
οι πιστοποιηµένοι χρήστες του, και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε τη σύσταση και τη λειτουργία του, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων υπουργών.
Εν προκειµένω, θα ήταν σκόπιµο να αναφέρεται στο κείµενο της διάταξης
ο σκοπός της δηµιουργίας του εν λόγω Μητρώου, όπως προσδιορίζεται
στην Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 6 (για την αποτελεσµατικότερη άσκηση εποπτείας των αθλητικών σωµατείων, των Τ.Α.Α. και των Α.Α.Ε. επί
των αναγνωρισµένων λεσχών τους και των οργανωµένων φιλάθλων - µελών
τους, και τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στο εν λόγω µητρώο από την Αστυνοµική Διεύθυνση Πρόληψης Αθλητικής Βίας σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν λόγοι δηµόσιας τάξης, για την καταπολέµηση της οπαδικής βίας) (σελ. 86). Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία των δεδοµένων προ-
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σωπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 – GDPR] και του εθνικού δικαίου (ν. 4624/2019).
3. Επί του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 13
Στην παρ. 1 του προστιθέµενου στον ν. 2725/1999 άρθρου 41Ι και στην
παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος ο όρος «συστήνεται» µπορεί να αντικατασταθεί από τον όρο «συνιστάται».
4. Επί του άρθρου 9
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάταξη, «[α]πό την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η.7.2022 αναστέλλεται για λόγους δηµόσιας τάξης η
λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτηµάτων τους, καθώς και των
γραφείων και εντευκτηρίων τους του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
ώστε να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της συνδροµής των συναφών προϋποθέσεων της κείµενης νοµοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µπορεί να ρυθµίζονται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου».
Επίσης, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 9 του
παρόντος (σελ. 88), «[µ]ε την προτεινόµενη ρύθµιση αναστέλλεται προσωρινά, για λόγους δηµοσίας ασφάλειας, από την έναρξη ισχύος του νόµου και
έως την 31ή.7.2022 η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτηµάτων
τους, των γραφείων και εντευκτηρίων τους για λόγους δηµόσιας τάξης, ώστε να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος στα εµπλεκόµενα µέρη να εναρµονιστούν µε τις νέες ρυθµίσεις, και από την 1η.8.2022 να εφαρµοστεί το αυστηρότερο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων».
Σχετικά παρατηρείται ότι, ενώ στο κείµενο της προτεινόµενης διάταξης αναφέρονται ως λόγοι για την επιβολή της αναστολής λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων λόγοι δηµόσιας τάξης, ώστε να καθίσταται δυνατή η πιστοποίηση της συνδροµής των συναφών προϋποθέσεων της κείµενης νοµοθεσίας, προφανώς από τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας, η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται σε λόγους δηµόσιας ασφάλειας, ώστε να δίνεται και ο απαραίτητος χρόνος στα εµπλεκόµενα µέρη να εναρµονίζονται µε τις νέες ρυθµίσεις και, από την 1η.8.2022, να εφαρµόζεται το αυστηρότερο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων.
Εν προκειµένω, δεδοµένου ότι µε την προτεινόµενη διάταξη αναστέλλεται, ανεξαρτήτως της νοµιµότητας λειτουργίας τους, το δικαίωµα λειτουρ-
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γίας όλων των λεσχών φιλάθλων οι οποίες αποτελούν σωµατεία σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 (όπως τροποποιούνται διά του παρόντος) και 3
του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, και, εποµένως, θεσπίζεται περιορισµός του
δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να εξετασθεί κατά πόσον ο περιορισµός αυτός (αναστολή λειτουργίας έως την
31η.7.2022) αποτελεί το ηπιότερο µέτρο για την επίτευξη του σκοπού της
προτεινόµενης διάταξης, λαµβανοµένου υπόψη ότι η προστασία της δηµόσιας τάξης διασφαλίζεται ήδη από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Υπό το φως των ανωτέρω, και δεδοµένου ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα ήταν ορθότερο, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
στη θέση της προτεινόµενης διάταξης να τεθεί, µε µεταβατική ρύθµιση, εύλογη προθεσµία εντός της οποίας τα εµπλεκόµενα µέρη υποχρεούνται να εναρµονισθούν µε το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, το οποίο θεσπίζεται διά του παρόντος.
Περαιτέρω, δεδοµένου ότι εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες φιλάθλων είναι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) (άρθρο 41Β παρ. 1
του ν. 2725/1999), θα ήταν σκόπιµο, η ειδικότερη διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της προτεινόµενης διάταξης του πρώτου εδαφίου του παρόντος, να ρυθµισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
5. Επί του άρθρου 12
Στην περ. α) του παρόντος τίθεται ορισµός του αθλητικού εθελοντισµού,
σύµφωνα µε τον οποίο, «[αθλητικός εθελοντισµός είναι η] πρόθυµη και αυτόβουλη διάθεση φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ένωσης φυσικών προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα, να προσφέρει υπηρεσίες, για ορισµένο ή
αόριστο χρόνο, αµισθί και χωρίς σκοπό οικονοµικού κέρδους, για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία µε αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νοµικής µορφής και βαθµίδας ή µε επιτροπή
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α' 121)». Ακολούθως, στην περ. β) τίθεται
ορισµός του αθλητικού εθελοντή και, ειδικότερα, ορίζεται, µεταξύ άλλων ότι είναι «[τ]ο φυσικό πρόσωπο, (…) χωρίς να υποκαθιστά το έµµισθο προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, αµισθί και χωρίς
σκοπό οικονοµικού κέρδους, (…)».
Σχετικά σηµειώνεται ότι η χρήση του όρου «αόριστο χρόνο» στον ορισµό
τόσο του αθλητικού εθελοντισµού όσο και του αθλητικού εθελοντή χρήζει
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περαιτέρω διευκρίνισης, προς αποφυγήν ενδεχόµενης καταστρατήγησης
διατάξεων του εργατικού δικαίου και της αθλητικής νοµοθεσίας, οι οποίες
προστατεύουν την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των αθλητικών φορέων. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις στις οποίες σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου θα δίνονται συνεχείς παρατάσεις.
6. Επί της παρ. 3 του άρθρου 15
Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος ορίζεται ότι «[η] Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α'
7) είναι αρµόδια για θέµατα αθλητικού εθελοντισµού».
Για λόγους νοµοτεχνικούς, η σχετική ρύθµιση θα µπορούσε να εισαχθεί
ως τροποποίηση στο άρθρο 70 του π.δ. 4/2018.
7. Επί του άρθρου 16
Το άρθρο φέρει τον τίτλο «[ε]ργασιακές και ασφαλιστικές συνέπειες αθλητικού εθελοντισµού». Δεδοµένου ότι, εν προκειµένω, ρυθµίζονται µόνο
τα ζητήµατα χορήγησης, υπό προϋποθέσεις, άδειας άνευ αποδοχών έως
τριάντα ηµέρες στους υπαλλήλους οι οποίοι θα απασχοληθούν ως αθλητικοί
εθελοντές, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί ο υπόχρεος για την καταβολή
των οικείων ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων στην περίπτωση αυτή.
8. Επί της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 17
Για λόγους σαφήνειας, το ρήµα «υποδεικνύει» πρέπει να αντικατασταθεί
από το ρήµα «αποδεικνύει».
9. Επί του άρθρου 18
Α. Το άρθρο 18 φέρει τον τίτλο «Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη
αθλητικού εθελοντή». Στην παρ. 3 του άρθρου ορίζεται ότι «[ο] αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται έναντι του αθλητικού φορέα ή της επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α' 121) που
διοργάνωσε την αθλητική εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για κάθε ζηµία την οποία προξένησαν στον φορέα ή την επιτροπή, κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας από δόλο ή
βαρεία αµέλεια. Έναντι τρίτων ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή για κάθε είδους ζηµία που προκάλε-
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σαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας».
Κρίνεται σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, προκειµένου να
συµπίπτει ο τίτλος του άρθρου µε το περιεχόµενό του, να προστεθεί στο τέλος του τίτλου του άρθρου η φράση «και αθλητικών οργανώσεων εθελοντών».
Ακολούθως, πρέπει να συµπληρωθεί και ο τίτλος της ίδιας διάταξης στον
Πίνακα Περιεχοµένων του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου, η φράση «[σ]ε περίπτωση ατυχήµατος κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών (…)», πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί από τη φράση «[σ]ε περίπτωση ατυχήµατος κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών και εξαιτίας αυτής (…)».
Επίσης, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου, η φράση «[α]ν ο αθλητικός εθελοντής είναι ανασφάλιστος και νοσηλεύεται εξαιτίας τραυµατισµού λόγω ατυχήµατος που προκλήθηκε αποδεδειγµένα κατά την παροχή
υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισµού, (…)», πρέπει, για λόγους σαφήνειας,
να αντικατασταθεί από τη φράση «[α]ν ο αθλητικός εθελοντής είναι ανασφάλιστος και νοσηλεύεται εξαιτίας τραυµατισµού λόγω ατυχήµατος που
προκλήθηκε αποδεδειγµένα κατά την παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισµού και εξαιτίας αυτής, (…)».
Τέλος, µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 ορίζεται ότι «[σ]ε κάθε άλλη περίπτωση, υπεύθυνος για την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσας ζηµίας είναι ο φορέας που διοργανώνει την αθλητική εκδήλωση». Εν προκειµένω, για
λόγους σαφήνειας, η ρύθµιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 18 πρέπει να διευκρινισθεί, δεδοµένου ότι, όπως φαίνεται, αφορά το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου σχετικά µε την ανάληψη
ευθύνης από τον φορέα που διοργανώνει την αθλητική εκδήλωση έναντι
τρίτων, σε περίπτωση ζηµίας που προκλήθηκε από ελαφρά αµέλειας του αθλητικού εθελοντή και της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης.
10. Επί της παρ. 2 του άρθρου 19 και της παρ. 3 του άρθρου 21
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 ορίζεται ότι «[µ]ια φορά ανά
έτος διοργανώνεται από τη Γ.Γ.Α. εκδήλωση βράβευσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που έχουν λάβει τις
καλύτερες αξιολογήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 5».
Στην παρ. 3 του άρθρου 21 ορίζεται ότι «[µ]ε απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διαδικασία
βράβευσης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων,
οι δικαιούχοι των βραβεύσεων µε βάση τη σειρά κατάταξής τους στο σύστη-
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µα αξιολόγησης του άρθρου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του άρθρου 19».
Επειδή στο άρθρο 5 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου δεν απαντά η συγκεκριµένη ρύθµιση, σκόπιµο είναι να αντικατασταθεί ο αριθµός «5» από τον αριθµό «14», δεδοµένου ότι το άρθρο 14 είναι σχετικό µε αµφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις.
11. Επί του άρθρου 20
Α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 ορίζεται ότι «[ο]ι αθλητικοί εθελοντές
και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το Εθνικό Δίκτυο
Αθλητικού Εθελοντισµού (Ε.Δ.Α.Ε) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (…)».
Δεδοµένου ότι στο άρθρο 21 υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές διατάξεις»
δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, για λόγους σαφήνειας, θα ήταν
σκόπιµο να αναφερθεί στην προτεινόµενη διάταξη το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Β. Στην περ. γ) του παρόντος ορίζεται ότι οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισµού (Ε.Δ.Α.Ε) για λόγους, µεταξύ άλλων, «πληµµελ[ού]ς
ή µη προσήκουσα[ς] εκτέλεση[ς] εθελοντικής υπηρεσίας». Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, θα ήταν σκόπιµο να συµπληρωθεί η περ. γ) ως
εξής: «πληµµελής ή µη προσήκουσα εκτέλεση εθελοντικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης του άρθρου 14».
Γ. Στην περ. θ) του παρόντος ορίζεται ότι οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισµού (Ε.Δ.Α.Ε) για λόγους, µεταξύ άλλων, «οποια[σ]δήποτε παραβίαση[ς] του παρόντος». Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµο
να προστεθεί, µετά τη λέξη «παραβίαση», η λέξη «διατάξεων».
12. Επί του άρθρου 24
Στην διάταξη της παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι «[η] ειδική αθλητική αναγνώριση στα αθλητικά σωµατεία, που καλλιεργούν πνευµατικά αθλήµατα, παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε τους όρους του άρθρου 8 ν. 2725/1999 (Α' 121) και εφαρµόζονται αναλόγως οι ειδικές διατάξεις για το αγωνιστικό µπριτζ και το ζατρίκιο. Για να αναγνωρισθεί η οµοσπονδία πνευµατικού αθλήµατος ως αθλητική, απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ν. 2725/1999».
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Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 ορίζεται ότι «[η] ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωµατείου,
µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτηµένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης (…)». Ακολούθως, στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόµου ορίζεται ότι «[µ]ε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µπορεί
να παρέχεται σε αθλητική οµοσπονδία, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. αυτής,
ειδική αθλητική αναγνώριση, ιδίως εάν για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης
που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσµια οµοσπονδία αναγνωρισµένη
από τη Δ.Ο.Ε.».
Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο να ορισθεί στο
κείµενο των ως άνω διατάξεων το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου, καθώς
και η έκταση της αρµοδιότητάς του.
Τέλος, για λόγους σαφήνειας, στο πρώτο εδάφιο της ανωτέρω παρ. 3 του
προτεινόµενου άρθρου, η πρόθεση «µε» πρέπει να αντικατασταθεί από την
πρόθεση «κατά».
13. Επί των άρθρων 26 και 27
Α. Διά των διατάξεων του άρθρου 26, µεταξύ άλλων, προστίθεται υποπερ.
στστ) στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 και ορίζεται
ότι «Οµάδα ΙΑ: [γ]ια τα αθλητικά σωµατεία, που καλλιεργούν πνευµατικά αθλήµατα (αγωνιστικό µπριτζ, ζατρίκιο - σκάκι κ.λπ.) αθλητική εγκατάσταση
θεωρείται ο ειδικά διαµορφωµένος, µόνιµα ή προσωρινά, χώρος άθλησης
και προπόνησης εντός του εντευκτηρίου του σωµατείου ή εντός αθλητικής ή
µη εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.), για την
καταλληλότητα του οποίου δεν απαιτείται η έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β. Ως τέτοια άδεια λογίζεται η ανάθεση ή η έγκριση
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας».
Εν συνεχεία, διά των διατάξεων του άρθρου 27, µεταξύ άλλων, προστίθεται παρ. 4Α στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 και ορίζεται ότι «[ε]ιδικά για το
πνευµατικό άθληµα του µπριτζ, οι αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων αναµέτρησης αθλητών ή οµάδων και διαχωρίζονται σε βαθµίδες αγώνων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους κανονισµούς της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.
Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του
πρώτου εδαφίου λογίζεται η ανάθεση ή η έγκριση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας».
Δεδοµένου ότι η διαδικασία έκδοσης ειδικών αδειών λειτουργίας, καθώς
και αδειών διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών οργανώσεων, έ-
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χουν ως σκοπό, µεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας και
υγείας (αθλητών και θεατών), κατ’ ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας, θα µπορούσε να τεθεί ερώτηµα ως προς την ανάθεση της σχετικής αρµοδιότητας
στην οικεία αθλητική οµοσπονδία.
Περαιτέρω, για λόγους σαφήνειας, αφενός, στην υποπερ. στστ) στην περ.
β) της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999, όπως τίθεται µε το άρθρο 26
του παρόντος και, αφετέρου, στην παρ. 4Α στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999,
όπως τίθεται µε το άρθρο 27 του παρόντος, η φράση «η ανάθεση ή η έγκριση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας» πρέπει να αντικατασταθεί από τη
φράση «η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας», σε αµφότερες τις διατάξεις.
Β. Στο πρώτο εδάφιο του προτεινόµενου άρθρου 27 ορίζεται ότι «[σ]το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α' 121) περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως
προς τον ορισµό της αθλητικής συνάντησης, ώστε να περιλαµβάνεται στην
έννοια της αθλητικής συνάντησης και η κάθε αυτοτελής αναµέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναµετρήσεων µεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον διοργανώνεται, ανατίθεται ή εγκρίνεται από αθλητική οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση, β) τροποποιείται η παρ. 4, ώστε να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας οµοσπονδίας για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναµέτρησης αθλητών ή οµάδων αθλητών αθλήµατος ή αγωνίσµατος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση και συµπεριλαµβάνεται
στο επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της οικείας οµοσπονδίας, γ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 4, γ) προστίθεται παρ. 4Α, δ) προστίθεται παρ.
6, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:».
Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµο, να απαλειφθεί το πρώτο στοιχείο γ), και να αντικατασταθεί από τον σύνδεσµο «και», καθώς επίσης να απαλειφθεί και η αναφορά στο πρώτο στοιχείο γ) «στην παρ. 4», και η διάταξη να διατυπωθεί ως εξής: «[σ]το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α' 121) περί
άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τον ορισµό της αθλητικής συνάντησης, ώστε να περιλαµβάνεται στην έννοια της αθλητικής συνάντησης και κάθε αυτοτελής αναµέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναµετρήσεων µεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον διοργανώνεται, ανατίθεται ή εγκρίνεται από αθλητική οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση, β) τροποποιείται η παρ. 4, ώστε να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας οµοσπονδίας για τη διοργάνωση οποιασδήποτε
αναµέτρησης αθλητών ή οµάδων αθλητών αθλήµατος ή αγωνίσµατος που

ΑΔΑ: 0Α-07Μ9

20
καλλιεργείται από εθνική αθλητική οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση και συµπεριλαµβάνεται στο επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της οικείας
οµοσπονδίας, και προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 4Α, δ)
προστίθεται παρ. 6, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:».
14. Επί της παρ. 2 του άρθρου 33
Διά της παρ. 2 του παρόντος ορίζεται ότι «[µ]ε την επιφύλαξη του άρθρου
34, η απόφαση παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται για
τους λόγους της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, καθώς και αν διαπιστωθεί ότι το σωµατείο καλλιεργεί ηλεκτρονικό άθληµα χωρίς αµιγώς αθλητικό περιεχόµενο, το οποίο απεικονίζει, αναπαράγει ή προωθεί κάθε είδους
βία».
Δεδοµένης της γενικότητας της διατύπωσης, δηµιουργείται ερώτηµα σχετικά µε τη δυνατότητα ή µη ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης
σε περίπτωση κατά την οποία το σωµατείο καλλιεργεί ηλεκτρονικό άθληµα
που περιλαµβάνει και άλλο περιεχόµενο πέραν του αµιγώς αθλητικού, το οποίο απεικονίζει, αναπαράγει ή προωθεί διαφορετικού είδους ποινικά κολάσιµες πράξεις (όπως λ.χ. εµπλοκή σε οργάνωση στοιχηµάτων). Κατά συνέπεια, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να συµπληρωθεί η διάταξη της παρ. 2
ως εξής: «[µ]ε την επιφύλαξη του άρθρου 34, η απόφαση παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται για τους λόγους της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, καθώς και αν διαπιστωθεί ότι το σωµατείο καλλιεργεί ηλεκτρονικό άθληµα χωρίς αµιγώς αθλητικό περιεχόµενο, το οποίο απεικονίζει, αναπαράγει ή προωθεί κάθε είδους βία ή άλλη παράνοµη δραστηρότητα».
15. Επί της παρ. 2 του άρθρου 39
Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «[η] Γ.Γ.Α., στο
πλαίσιο της εποπτείας της, µπορεί να επιχορηγεί τους φορείς που διοργανώνουν προγράµµατα ή δράσεις εργασιακού αθλητισµού για την αντιµετώπιση των δαπανών οργάνωσης ή συµµετοχής στις εν λόγω δραστηριότητες
(…)».
Εν προκειµένω, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να τεθούν κριτήρια και
κανόνες ως προς την επιχορήγηση.
16. Επί του πρώτου εδαφίου του άρθρου 40
Δεδοµένου ότι διά του παρόντος θεσπίζεται κάρτα υγείας για τον αθλούµενο εργαζόµενο, για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµη η αναδιατύπωση
του πρώτου εδαφίου ως εξής: «[η] πιστοποίηση της υγείας των αθλούµενων
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εργαζοµένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε διοργάνωση ή πρόγραµµα εργασιακού αθλητισµού».
17. Επί του άρθρου 50
Δεδοµένου ότι πρόκειται περί ζητήµατος δηµόσιας υγείας, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να ορίζεται ο φορέας χορήγησης της σχετικής πιστοποίησης όσον αφορά την εκπαίδευση των προπονητών σε πρόγραµµα καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή.
18. Επί του άρθρου 52
Για λόγους πληρότητας και σαφήνειας, ο τίτλος της προτεινόµενης διάταξης πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «Δικαιώµατα – Υποχρεώσεις αθλητών
– Βετεράνοι αθλητές – Τροποποίηση των παρ. 1, 3Α και 9 του άρθρου 33 του
ν. 2725/1999».
19. Επί του άρθρου 57
Για λόγους νοµοτεχνικής σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµο, η φράση «διοικητικών και νοµικών στρεβλώσεων επί θεµάτων» να αντικατασταθεί από τη φράση «διοικητικών και νοµικών προβληµάτων σε θέµατα».
20. Επί του άρθρου 61
Διά της προτεινόµενης ρύθµισης τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 58
του ν. 4809/2021. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι
«[τ]ο “Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)” είναι συλλογικό όργανο (…)». Δεδοµένου ότι στην περ. α) της παρ. 4) του άρθρου 58
του ν. 4809/2021 ορίζεται ότι, µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού, καθορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου, και ότι, µετά από εισήγηση
του Ι.Ε.Α.Σ., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός του και ρυθµίζονται τα
θέµατα λειτουργίας, προγράµµατος, επιµορφωτικού προσωπικού και κάθε
άλλο σχετικό θέµα, κρίνεται σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας, να απαλειφθεί
το τµήµα φράσης «είναι συλλογικό όργανο, που».
Περαιτέρω, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι
µεταξύ των µελών του Ι.Ε.Α.Σ. συγκαταλέγεται «ένας (1) εκπρόσωπος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Συµβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, κατόπιν εισήγησης του Δηµοτικού Συµβουλίου». Για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της διάταξης, κρίνεται σκόπιµο να τεθεί ο όρος «οικείου» πριν από τους
όρους «Περιφερειακού Συµβουλίου» και «Δηµοτικού Συµβουλίου».

ΑΔΑ: 0Α-07Μ9

22
21. Επί του άρθρου 63
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι «[ο]ι προϋποθέσεις λειτουργίας
και οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα
του π.δ. 219/2006 (A' 221), περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυµναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκµάθησης αθληµάτων, δεν απαιτούνται για τη λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), εφόσον αυτά λειτουργούν αυτόνοµα και παρέχουν αποκλειστικά και µόνο υπηρεσίες εκµάθησης και πρακτικής γιόγκα».
Δεδοµένου ότι οι ανωτέρω χώροι εµπίπτουν, σε κάθε περίπτωση, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θα µπορούσε
να διευκρινισθεί στο ως άνω άρθρο η τήρηση όρων και προϋποθέσεων δηµόσιας ασφάλειας και υγείας, και η εφαρµογή των κείµενων διατάξεων για τις
ανωτέρω επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022
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