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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε
στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεµβρίου 2014, σχετικά
µε τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα µέτρα
για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό, µετατροπή
της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής σε ΝΠΙΔ, κύρωση
του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε έξι (6) Μέρη
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) και αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα. Με
τις διατάξεις του ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Συγκεκριµένως, µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ υπό τον τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ» (Άρθρο Πρώτο), κυρώνεται και αποκτά την ισχύ που προβλέπεται
στο άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης η οποία υπεγράφη στο Magglingen/Macolin τη 18.09.2014 και τέθηκε
σε ισχύ την 01.09.2019, σχετικώς µε τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων. Συµφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, οι γενικώς παραδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συµ-
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βάσεις, από την επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ συµφώνως προς τους όρους καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης
νόµου.
Μέχρι σήµερα, η εν λόγω Σύµβαση έχει υπογραφεί από τριάντα έξι (36)
κράτη µέλη και ένα κράτος µη µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, και έχει
κυρωθεί από έξι (6) κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης [βλ. επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης (www.conventions.coe.int) µε τελευταία ενηµέρωση την 13-11-2019]. Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύµβαση την
18.09.2014, δεν έχει, όµως, προβεί, έως σήµερα, στην κύρωσή της.
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση επί του Μέρους Α΄ του νοµοσχεδίου, η εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού και η εκτενής κάλυψη από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παράγοντες που, αναποφεύκτως, συνέδεσαν
την επίτευξη συγκεκριµένων αθλητικών αποτελεσµάτων µε την επίτευξη οικονοµικών κερδών, οδήγησαν στη διαρκώς αυξανόµενη τάση χειραγώγησης
αθλητικών αγώνων, φαινόµενο το οποίο παρατηρήθηκε εντόνως από την έναρξη της δεκαετίας του 2000. Η εξάπλωση και η δηµιουργία διάφορων ειδών στοιχήµατος που είναι εύκολο να χειραγωγηθούν και µορφών χειραγώγησης που είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθούν, και η ανάπτυξη µίας µεγάλης
παράνοµης αγοράς η οποία έχει προσελκύσει οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες που επιδιώκουν να χειραγωγήσουν αθλητικούς αγώνες επί των οποίων γίνεται ο στοιχηµατισµός, κατέστησαν απαραίτητη την αυξηµένη, ταχεία, βιώσιµη και λειτουργική συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για
την αποτελεσµατική καταπολέµηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, παρέστη επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας
ενός διεθνούς εργαλείου - στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης - το οποίο θα παράσχει στα Συµβαλλόµενα Μέρη τα µέσα για την καταπολέµηση
του φαινοµένου της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Με την εν λόγω
Σύµβαση παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού κοινώς συµφωνηµένων προδιαγραφών και αρχών για την πρόληψη, τον εντοπισµό και την τιµωρία της
χειραγώγησης αθλητικών αγώνων (βλ., σχετικώς, και Προοίµιο της υπό κύρωση Σύµβασης).
Η υπό κύρωση Σύµβαση αποτελείται από εννέα (9) Κεφάλαια και σαράντα
ένα (41) άρθρα. Σκοπός της είναι η καταπολέµηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, ενώ κύριους στόχους της αποτελούν η πρόληψη, η εξάλειψη και η επιβολή κυρώσεων όσον αφορά περιπτώσεις χειραγώγησης ε-

ΑΔΑ: 06-0664

3
θνικών και διεθνών αθλητικών αγώνων, και η προώθηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων αρχών και των οργανισµών που ασχολούνται µε το αθλητισµό και το αθλητικό στοίχηµα. Με τις
διατάξεις της Σύµβασης ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα τα οποία αφορούν τον συντονισµό, από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, της πολιτικής, των ενεργειών και της συνεργασίας των ενδιαφερόµενων δηµόσιων αρχών και λοιπών φορέων (αθλητικές οργανώσεις, φορείς διοργάνωσης αγώνων, πράκτορες αθλητικών στοιχηµάτων) για την καταπολέµηση της χειραγώγησης των
αθλητικών αγώνων. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα τα οποία αφορούν τον εντοπισµό, την ανάλυση και την εκτίµηση των κινδύνων που συνδέονται µε
τη χειραγώγηση των αγώνων, τη λήψη νοµοθετικών ή άλλων µέτρων για τη
διασφάλιση της απαιτούµενης διαφάνειας όσον αφορά την ενδεχόµενη
χρηµατοδότηση των αθλητικών οργανισµών, και την υιοθέτηση από τα Συµβαλλόµενα Μέρη των πλέον κατάλληλων µέτρων για την καταπολέµηση του
παράνοµου αθλητικού στοιχήµατος. Εν συνεχεία, ρυθµίζονται ζητήµατα που
αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων αρχών, των αθλητικών οργανισµών και των φορέων εκµετάλλευσης αθλητικού στοιχήµατος, τον ορισµό εθνικής πλατφόρµας για την καταπολέµηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων συµφώνως προς το εθνικό δίκαιο και τα οριζόµενα στη Σύµβαση, καθώς και την
υιοθέτηση από τα Συµβαλλόµενα Μέρη των απαραίτητων νοµοθετικών και
άλλων µέτρων για την εξασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας εθνικής και
διεθνούς νοµοθεσίας περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων και πληροφοριών. Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την εφαρµογή ενός πλαισίου ουσιαστικού ποινικού δικαίου όσον αφορά τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων. Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται διατάξεις που
αφορούν τη διασφάλιση από τα Συµβαλλόµενα Μέρη της επιβολής ποινικών
κυρώσεων για τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων όταν ενέχει εξαναγκασµό, διαφθορά ή απάτη, όπως καθορίζονται από την εσωτερική νοµοθεσία,
καθώς και την υιοθέτηση των απαραίτητων νοµοθετικών και άλλων µέτρων
για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης των προσόδων από ποινικά αδικήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη χειραγώγηση αθλητικών διοργανώσεων,
τον χαρακτηρισµό ως ποινικού αδικήµατος του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος που προέρχεται από τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων και, γενι-

ΑΔΑ: 06-0664

4
κώς, την ένταξη της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων στο θεσµικό πλαίσιο
για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης, προβλέπεται η υιοθέτηση από τα Συµβαλλόµενα Μέρη των απαραίτητων νοµοθετικών και άλλων µέτρων για τη θέσπιση ως ποινικών αδικηµάτων της συνέργειας και υποκίνησης διάπραξης των ως άνω αδικηµάτων, και για τη διασφάλιση της δυνατότητας, υπό προϋποθέσεις, νοµικά
πρόσωπα να θεωρηθούν υπεύθυνα στην περίπτωση που τα ως άνω αδικήµατα διαπράττονται προς όφελός τους από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν είτε ατοµικώς είτε ως µέλη οργάνων τους. Περαιτέρω, ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν τη δικαιοδοσία στην οποία εµπίπτουν τα εν λόγω αδικήµατα,
καθώς και θέµατα που αφορούν τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως και µέτρων προστασίας προσώπων τα οποία παρέχουν πληροφορίες και συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές. Εν συνεχεία, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και η κατάσχεση και δήµευση εµπορευµάτων, εγγράφων, εσόδων και άλλων στοιχείων που προκύπτουν από τη διάπραξη αδικηµάτων σχετικώς µε τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων. Ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία
σε ποινικές υποθέσεις για τους σκοπούς της έρευνας, της δίωξης και της δικαστικής διαδικασίας όσον αφορά τα ως άνω αδικήµατα, καθώς και τη συνεργασία των Συµβαλλόµενων Μερών µε διεθνείς αθλητικούς οργανισµούς.
Περαιτέρω, ορίζεται η διαδικασία παρακολούθησης της υπό κύρωση Σύµβασης µε τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύµβασης, της οποίας
καθορίζεται η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας και οι αρµοδιότητες. Τέλος,
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την υπογραφή και την έναρξη ισχύος
της Σύµβασης, τη σχέση της µε άλλες διεθνείς συµβάσεις, την εφαρµογή
της, τη δυνατότητα διατύπωσης επιφυλάξεων από τα συµβαλλόµενα µέρη,
τη διαδικασία τροποποίησής της, τη δυνατότητα καταγγελίας της, και τη διευθέτηση τυχόν διαφορών σχετικώς µε την εφαρµογή και ερµηνεία διατάξεών της.
Σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου εικοστού πρώτου του νοµοσχεδίου, η ισχύς της υπό κύρωση Σύµβασης για την
Ελλάδα αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 32 της
Σύµβασης, ήτοι από την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί µετά τη λήξη
της περιόδου τριών µηνών από την ηµεροµηνία της παροχής της συγκατά-
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θεσης του Κράτους να δεσµεύεται από τη σύµβαση, δηλαδή από την ηµεροµηνία κύρωσης της Σύµβασης διά του παρόντος (βλ. παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 32 της Σύµβασης).
Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα δεύτερο-τέταρτο) τροποποιούνται
και συµπληρώνονται τα άρθρα 41Γ «Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων», 41Δ «Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόµευσης αθλητικών εκδηλώσεων» και 41ΣΤ «Αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις» του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός
και άλλες διατάξεις». Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα στην αστυνοµική αρχή να διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαµβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, προκειµένου να διαπιστώνει την τήρηση
των διατάξεων περί έκδοσης και θέσης σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση
αποκλειστικώς και µόνον ονοµαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική
µορφή, και, σε περίπτωση κατοχής µη ονοµαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου
επί του οποίου το αναγραφόµενο ονοµατεπώνυµο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, να επιβάλλει πρόστιµο σε βάρος του κατόχου του (άρθρο δεύτερο). Εξ άλλου, επιτρέπεται σε όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας
η συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών
προσώπων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις, στους περιβάλλοντες χώρους αυτών και στους οριζόµενους στην προτεινόµενη διάταξη λοιπούς χώρους, µέσω κινητών συσκευών ή οποιουδήποτε άλλου τεχνικού (ψηφιακού ή µη) µέσου καταγραφής ήχου ή εικόνας, το οποίο χειρίζεται αρµόδιο όργανο της Ελληνικής Αστυνοµίας, για την αντιµετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικηµάτων, συµφώνως προς την οριζόµενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Εξ άλλου, για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων τα οποία έχουν δηµοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο
ή σε τηλεοπτικό δίκτυο και περιέχονται σε οπτική ή ηχητική καταγραφή που
έγινε από οποιονδήποτε τρίτο, µε οποιαδήποτε κινητή συσκευή καταγραφής
ήχου ή εικόνας. O υλικός ή ψηφιακός φορέας στον οποίο ενσωµατώνεται το
αποδεικτικό υλικό στις ως άνω περιπτώσεις, ορίζεται ότι αποτελεί νόµιµο αποδεικτικό µέσο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και πε-
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ριοριστικών όρων (άρθρο τρίτο). Τέλος, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
τις προβλεπόµενες στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 ποινές, και την επέκταση της εφαρµογής των διατάξεών του σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα
αναφερόµενα εγκλήµατα τελούνται σε τόπο και χρόνο που δεν συνδέονται
µε συγκεκριµένη αθλητική εκδήλωση (άρθρο τέταρτο).
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα πέµπτο - δέκατο) ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Μεταξύ άλλων, επεκτείνεται και στους διαιτητές και τους κριτές των αθληµάτων της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι και του µηχανοκίνητου αθλητισµού η εξαίρεση από το κώλυµα όσων συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του διοικητικού
συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες (άρθρο πέµπτο). Ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία του ελέγχου νοµιµότητας των κανονισµών των αθλητικών οµοσπονδιών από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, η οποία θα διενεργείται πλέον εντός διµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής (άρθρο έκτο). Αναστέλλεται έως την
31.12.2020, µεταξύ άλλων, η ισχύς των διατάξεων του ν. 4603/2019 σχετικώς µε τη συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων και τις αρχαιρεσίες των
αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών, και την υποχρέωσή τους
να εναρµονίσουν τα καταστατικά τους συµφώνως προς τις ρυθµίσεις που εισήχθησαν µε τον εν λόγω νόµο. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη των οργάνων των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών διεξάγονται από τριµελή επιτροπή στην οποία προεδρεύει, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, δικηγόρος ο οποίος ορίζεται από τον Δικηγορικό
Σύλλογο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει ο αθλητικός φορέας (άρθρο έβδοµο). Επίσης, καθορίζεται εκ νέου ο αριθµός του ανώτατου ορίου θητειών
όσον αφορά την εκλογή Προέδρου ή εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας και τίθεται όριο ηλικίας όσον αφορά τη δυνατότητα εκλογής στις ως άνω αναφερόµενες θέσεις (άρθρο όγδοο). Τέλος,
παρέχεται η δυνατότητα, υπό τους οριζόµενους όρους και προϋποθέσεις,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, εκµίσθωσης ή παραχώρησης της
χρήσης, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισµός, οποιουδήποτε ολυµπιακού συγκροτήµατος σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) η οποία αγωνίζεται
στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελµατικού πρωταθλήµατος (άρ-
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θρο ένατο), και ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε τη σύνθεση των µελών της
Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης
(άρθρο δέκατο).
Με τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ (άρθρα ενδέκατο και δωδέκατο) εισάγεται διάταξη συµφώνως προς την οποία πραγµατοποιείται προσαρµογή του ν.
2725/1999 στις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί ανωνύµων εταιρειών (άρθρο
ενδέκατο). Περαιτέρω, µε το άρθρο δωδέκατο, διά του οποίου τροποποιείται
το άρθρο 25 του ν. 4325/2015, παρέχεται η δυνατότητα στους διακριθέντες
σε ολυµπιακούς και παραολυµπιακούς αγώνες αθλητές, οι οποίοι είναι διορισµένοι και υπηρετούν σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποσπώνται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού είτε σε εποπτευόµενους από
αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία εκπονούν προγράµµατα σχετικώς µε τη διάδοση του Ολυµπισµού, των Ολυµπιακών Αξιών, ή της
Εκεχειρίας (Οµοσπονδίες Αθληµάτων, Ε.Ο.Ε., ΕΘΝΟΑ), όπως, επίσης, και σε
άλλα προγράµµατα ή δράσεις σχετικές µε τον αθλητισµό και την κοινωνική
προσφορά του εν γένει.
Με τις διατάξεις του Μέρους Ε΄ (άρθρα δέκατο τρίτο – δέκατο έβδοµο) υπό τον τίτλο «Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)» κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου το καταστατικό της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής
(Ε.Ο.Ε.). Με το εν λόγω καταστατικό τροποποιούνται οι διατάξεις του προγενέστερου καταστατικού το οποίο εγκρίθηκε µε το προεδρικό διάταγµα
130/2000 και ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που αφορούν τη µετατροπή του νοµικού της καθεστώτος από Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου
σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικό, πλήρως αυτοδιοικούµενο και εποπτευόµενο από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
καθώς και θέµατα που αφορούν τον σκοπό, τις αρµοδιότητες, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, την κτήση ιδιότητας µέλους της Ε.Ο.Ε. κ.ά.
(άρθρο δέκατο τρίτο). Εν συνεχεία, θεσπίζεται η υποχρέωση έκδοσης προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών της Ε.Ο.Ε., και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στο προσωπικό της (άρθρο δέκατο τέταρτο). Περαιτέρω, ορίζεται ότι η Ε.Ο.Ε. απολαύει
δικαστικών ατελειών και ουσιαστικών και δικονοµικών προνοµίων του Ελληνικού Δηµοσίου, ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία της δεν κατάσχεται ούτε
καθίσταται αντικείµενο προσωρινής ή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστι-
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κών µέτρων, καθώς και ότι ουδεµία µεταβολή επέρχεται στην περιουσιακή
της κατάσταση µετά τη µετατροπή της, δυνάµει του υπό κύρωση καταστατικού της (άρθρο δέκατο πέµπτο). Τέλος, καθορίζονται οι τροποποιούµενες
και καταργούµενες διά του παρόντος Μέρους νοµοθετικές διατάξεις (άρθρα
δέκατο έκτο και δέκατο έβδοµο).
Με τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄ (άρθρα δέκατο όγδοο – εικοστό πρώτο)
υπό τον τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» τροποποιείται το άρθρο 43 του ν. 3905/2010 και
ορίζεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση υπό τον τίτλο «Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δηµόσια
Έργα», καθώς και τα ειδικά Μνηµόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται δυνάµει του ανωτέρω άρθρου, εξακολουθούν να
ισχύουν. Περαιτέρω, εισάγεται ρύθµιση συµφώνως προς την οποία το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
τίθεται υπό εκκαθάριση και καθορίζονται οι σχετικές λεπτοµέρειες (άρθρο
δέκατο ένατο), τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 736/1977 και ορίζεται ότι για
την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων συνιστώνται τέσσερις
(4) θέσεις µετακλητών υπαλλήλων, αντί δύο (2) θέσεων µετακλητών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεων ειδικών συµβούλων που όριζε η σχετική διάταξη
(άρθρο εικοστό) και, τέλος, καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου και της
υπό κύρωση Σύµβασης (άρθρο εικοστό πρώτο).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου πρώτου
Με το προτεινόµενο άρθρο κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπεται
στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος η Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεµβρίου
2014, σχετικώς µε τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.
Σχετικώς µε την κύρωση των διεθνών συµβάσεων, το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος ορίζει ότι οι διεθνείς συµβάσεις, από την επικύρωσή (κύρωσή)
τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ, συµφώνως προς τους όρους καθεµίας, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και
υπερισχύουν έναντι πάσης άλλης αντίθετης διάταξης νόµου, ενώ το άρθρο
36 παρ. 2 απαιτεί ως όρο, για την ισχύ ορισµένων κατηγοριών διεθνών συν-
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θηκών, την κύρωσή τους µε τυπικό νόµο. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το Σύνταγµα κατοχυρώνει τη διττή λειτουργία του κυρωτικού νόµου, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί υπό το κράτος των προηγούµενων Συνταγµάτων από τη θεωρία, τη νοµοθετική πρακτική και τη νοµολογία, η οποία συνίσταται στο ότι διά της ψήφισης του κυρωτικού νόµου, αφενός, γίνεται αποδοχή του περιεχοµένου της συνθήκης και παρέχεται συγκατάθεση
προς επικύρωση στο αρµόδιο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, αφετέρου, εντάσσεται η συνθήκη στο εσωτερικό δίκαιο και επιτάσσεται η εκτέλεσή της από τα όργανα του κράτους (βλ., ενδεικτικώς, Αγγ. Γιόκαρη, Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρµογή του διεθνούς δικαίου,
2001, σελ. 82-86, Εµµ. Ρούκουνα, Σύνταγµα και Διεθνές Δίκαιο, σε Η επίδρασις του Συντάγµατος του 1975 επί του ιδιωτικού και επί του δηµοσίου δικαίου, 1976, σελ. 91 επ., Κ. Οικονοµίδη, σε Ιωάννου - Οικονοµίδη - Ροζάκη Φατούρου, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο - Θεωρία των πηγών, σελ. 109 επ. (παρ.
41-45). Βλ., όµως, και αντίθετη άποψη σε Ιωάννου - Οικονοµίδη - Ροζάκη Φατούρου, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο - Σχέσεις Διεθνούς και Εσωτερικού Δικαίου, 1990, σελ. 163 επ. και 168 επ. (παρ. 95-108)). Οι συµβατικοί κανόνες
του διεθνούς δικαίου δηλώνονται στο Σύνταγµα µε σειρά όρων [«διεθνείς
συµβάσεις» (άρθρο 28 παρ. 1), «συνθήκη ή συµφωνία» (άρθρο 28 παρ. 2),
«διεθνείς συνθήκες» (άρθρο 36 παρ. 4)]. Η ορολογική αυτή πολυµορφία οφείλεται σε έλλειψη «συντακτικού συντονισµού» και όχι σε οποιαδήποτε
νοµοτεχνική ανάγκη (βλ. Κ. Ιωάννου, όπ. π., σελ. 163 (παρ. 95)).
Η διαδικασία της κύρωσης των διεθνών συνθηκών ή συµβάσεων ρυθµίζεται από το άρθρο 112 του Κανονισµού της Βουλής (ΚτΒ). Η ψήφιση των σχετικών κυρωτικών νοµοσχεδίων (ή προτάσεων νόµων) γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του ΚτΒ, χωρίς συζήτηση ή µετά από περιορισµένη συζήτηση, µε εξαίρεση τα νοµοσχέδια που αφορούν στην κύρωση συµβάσεων
συµφώνως προς τα άρθρα 27 και 28 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος. Οι κυρωτικοί νόµοι περιέχουν δύο κατηγοριών διατάξεις: α) τις κυρωτικές, οι οποίες
περιλαµβάνουν την κυρωτική ρήτρα και το κείµενο της διεθνούς σύµβασης,
καθώς και διατάξεις των οποίων το περιεχόµενο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο δηλώσεων τις οποίες η διεθνής σύµβαση επιτρέπει ή επιβάλλει να συνοδεύουν την υπογραφή, την επικύρωση ή την έγκρισή της, ή τυχόν επιτρεπόµενων επιφυλάξεων (άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου), και β) τις κοινές νοµοθετικές, µε τις οποίες ρυθµίζονται ζητήµατα εφαρµογής των διατάξεων
της διεθνούς σύµβασης στην εσωτερική έννοµη τάξη ή προσαρµογής της ε-
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θνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις αυτές. Κοινές νοµοθετικές θεωρούνται και
εκείνες που ρυθµίζουν την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του κυρωτικού
νόµου (άρθρο εικοστό πρώτο του νοµοσχεδίου). Σηµειώνεται ότι στο υπό
ψήφιση νοµοσχέδιο µε το οποίο κυρώνεται η ως άνω Σύµβαση δεν περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν ζητήµατα εφαρµογής των διατάξεών της
στην εσωτερική έννοµη τάξη ή προσαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις αυτές.
H Bουλή, κατά την άσκηση της κυρωτικής της αρµοδιότητας, εγκρίνει ή απορρίπτει τα σχετικά νοµοσχέδια και τις προτάσεις νόµων, χωρίς να επεµβαίνει ή να επιφέρει µεταβολές στο περιεχόµενο των συνθηκών και των
συµβάσεων οι οποίες κυρώνονται. Δύναται να κάνει παρατηρήσεις επί των
αµιγώς κυρωτικών διατάξεων, σχετικές µε τη φραστική διατύπωσή τους, όχι
όµως και να προτείνει την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των διατάξεων
της συνθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η συνθήκη επιτρέπει ή επιβάλλει να συνοδεύεται από δηλώσεις, η Βουλή δύναται να συζητήσει τις διατάξεις του κυρωτικού νόµου που αντιστοιχούν στις δηλώσεις αυτές και να
προτείνει την τροποποίηση ή τη συµπλήρωσή τους, µέσα στο πλαίσιο, όµως,
που θέτει η ίδια η συνθήκη (Σ. Κουκούλη – Σπηλιωτοπούλου, Οι διεθνείς
συµβάσεις στην Ελληνική έννοµη τάξη, 1985, σελ. 161).
2. Επί του άρθρου τρίτου
α. Διά του άρθρου τρίτου προστίθενται παράγραφοι 14 και 15 στο άρθρο
41Δ του ν. 2725/1999. Ειδικότερα, η παράγραφος 14 ορίζει ότι επιτρέπεται
στα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, µετά από άδεια της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής ή του αθλητικού Εισαγγελέα, η συλλογή και περαιτέρω
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, µέσω
κινητών συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών τεχνικών µέσων, ψηφιακών ή µη, οπτικής ή ηχητικής καταγραφής, εντός
των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες διεξάγεται οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση, καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των χώρων, ανοικτών ή κλειστών, που οδηγούν στα αποδυτήρια
και στα γραφεία των αθλητών, των αξιωµατούχων και των αθλητικών παραγόντων, πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης, για την αντιµετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικηµάτων µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και για τους σκοπούς της πρόληψης,
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της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης ποινικών αδικηµάτων, της επιβολής και της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή περιοριστικών όρων. Επιπροσθέτως, προβλέπονται τρόποι ενηµέρωσης του υποκειµένου καθώς και οι
προϋποθέσεις διατήρησης και διαγραφής των σχετικών δεδοµένων.
Εφόσον πρόκειται για επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων, εφαρµόζονται αποκλειστικώς τα άρθρα 43 επ. του ν. 4624/2019, που ενσωµατώνουν την Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, «για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συµβουλίου». Η Οδηγία αυτή ορίζει ότι στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να υπάρχει νοµική βάση για την επεξεργασία
των προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 8), δηλαδή κανόνας ο οποίος να περιγράφει την αρµοδιότητα της διωκτικής ή άλλης αρχής για την επεξεργασία
των δεδοµένων σε σχέση µε τη δίωξη, την ανίχνευση και την πρόληψη εγκληµάτων. Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται η κατά το άρθρο 8 της Οδηγίας νοµική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων στις περιπτώσεις των αθλητικών εκδηλώσεων. Κατά τούτο, η παραποµπή στο άρθρο
5 του ν. 4624/2019 είναι εσφαλµένη, διότι το άρθρο 5 κατά περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του Κανονισµού ΕΕ 2016/679, ο οποίος όµως στο άρθρο 2 παρ. 2 στοιχ. δ΄ ρητώς αναφέρει ότι δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων για τους σκοπούς της πρόληψης, της
διερεύνησης και της δίωξης εγκληµάτων. Συνεπώς, η φράση «του άρθρου 5»
είναι ορθότερο να διαγραφεί.
β. Η παράγραφος 15 ορίζει ότι επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα φυσικών προσώπων τα οποία έχουν δηµοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικό δίκτυο και περιέχονται σε οπτική ή ηχητική καταγραφή
που έγινε από οποιονδήποτε τρίτο, µε οποιαδήποτε κινητή συσκευή καταγραφής ήχου ή εικόνας, ψηφιακή ή µη. Οι διωκτικές αρχές όµως µπορούν να
επεξεργασθούν µόνο προσωπικά δεδοµένα τα οποία έχουν συλλεγεί νοµίµως, όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των άρθρων 45 παρ. 1 στοιχ. α΄
και 73 παρ. 2 του ν. 4624/2019. Σηµειωτέον ότι, εφόσον ο ν. 4624/2019 (άρ-
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θρα 43 επ.) συνιστά εκτελεστικό νόµο του άρθρου 9Α του Συντάγµατος, η
τυχόν παραβίαση του άρθρου 9Α ενεργοποιεί αυτοµάτως την απόλυτη απαγόρευση αποδεικτικής αξιοποίησης που ιδρύει το άρθρο 19 παρ. 3 του Συντάγµατος.
Η νοµική βάση τυχόν επιτρεπτής επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων
τρίτων προσώπων διά της καταγραφής και αποθήκευσης, π.χ., σε κινητό τηλέφωνο, από ιδιώτες, θα µπορούσε να είναι είτε η διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου φυσικού προσώπου είτε υπέρτερο έννοµο συµφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και στ΄ του Κανονισµού ΕΕ 2016/679 αναλογικώς εφαρµοζόµενο). Το αν όµως σε κάθε περίπτωση πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, υπό τον αυτονόητο όρο της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, είναι ζήτηµα που κρίνεται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τις διωκτικές αρχές.
Εν προκειµένω, το πρόβληµα είναι ότι, διά της προτεινόµενης διάταξης, οι
διωκτικές αρχές θα µπορούν να επεξεργασθούν προσωπικά δεδοµένα που
συλλέχθηκαν από ιδιώτες, ενδεχοµένως κατά παράβαση των ποινικών διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4624/2019 (βλ. σχετικές αποφάσεις ΑΠ
1306/2016 και ΑΠ 1372/2015 που εφάρµοσαν το άρθρο 22 παρ. 4 του προϊσχύσαντος ν. 2472/1997 το οποίο είχε την ίδια διατύπωση µε το ισχύον άρθρο 38), υπό τη µόνη προϋπόθεση να έχουν δηµοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο ή
σε τηλεοπτικό δίκτυο. Δι’ αυτής της πρόβλεψης εισάγεται ένα οιονεί τεκµήριο νοµιµότητας συλλογής όλων αδιακρίτως των σχετικών προσωπικών δεδοµένων, που όµως αντιβαίνει στο άρθρο 19 παρ. 3 του Συντάγµατος. Αντιθέτως, ορθό θα ήταν οι διωκτικές αρχές να µπορούν να προβούν, βάσει του
ανωτέρω αναφερθέντος άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και στ΄, σε κατά περίπτωση κρίση περί της νόµιµης συλλογής των προσωπικών δεδοµένων.
3. Επί του άρθρου εβδόµου
Διά του προτεινόµενου άρθρου αναστέλλεται, έως την 31η Δεκεµβρίου
2020, η ισχύς ορισµένων διατάξεων του ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τον ν. 4603/2019.
Μεταξύ αυτών, αναστέλλεται η εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4603/2019, η οποία
έχει ως εξής: «1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωµατείου
αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) µέλη, µε θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, µε
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µυστική ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του σωµατείου που έχουν δικαίωµα
ψήφου, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) των θέσεων των µελών του Δ.Σ. καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός
από τα δύο φύλα».
Περαιτέρω, στην παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται, ως προς τα
λοιπά άρθρα των οποίων αναστέλλεται η εφαρµογή, ότι κατά τη διάρκεια
της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 4603/2019, αυτά θα ισχύουν υπό τη µορφή που είχαν πριν αντικατασταθούν κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω
νόµου.
Παρατηρείται συναφώς ότι, ειδικώς ως προς την παρ. 1 του άρθρου 4, δεν
ορίζεται το εφαρµοστέο δίκαιο κατά τη διάρκεια της αναστολής ισχύος του
άρθρου 25 του ν. 4603/2019. Σκόπιµο θα ήταν, ενδεχοµένως, να διευκρινισθεί αν κατά την διάρκεια της αναστολής ισχύος του, το εν λόγω άρθρο ισχύει υπό τη µορφή που είχε πριν από την αντικατάστασή του κατ’ εφαρµογή του ν. 4603/2019.
4. Επί του άρθρου ογδόου
α. Συµφώνως προς την παρ. 1 του παρόντος, διά της οποίας τροποποιείται
η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019, «[δ]εν επιτρέπεται το ίδιο
πρόσωπο να εκλεγεί Πρόεδρος αθλητικής οµοσπονδίας περισσότερες από
τρεις (3) συνολικά φορές και σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας περισσότερες από δύο (2) συνεχόµενες φορές, πλήρους ή µερικής θητείας. Το παραπάνω όριο θητειών
ως προς τον Πρόεδρο, δύναται να επεκταθεί για µία (1) επιπλέον θητεία, εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόµενες θητείες ως εκτελεστικό µέλος Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον µεσολαβήσει χρονική περίοδος ίση µε µία πλήρη θητεία.
Μετά τη συµπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας ουδείς δύναται να εκλεγεί εκ νέου σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας».
Εν προκειµένω, δεδοµένου ότι συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση,
«(…) µετά την ολοκλήρωση δύο (2) συνεχόµενων θητειών σε οποιαδήποτε
εκτελεστική θέση του Δ.Σ. µίας αθλητικής οµοσπονδίας, µπορεί κάποιος να
επανεκλεγεί σε τέτοια θέση µόνον εφόσον µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα

ΑΔΑ: 06-0664

14
ίσο τουλάχιστον µε µία πλήρη θητεία (…)», για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της διάταξης θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί εάν η µεσολάβηση
χρονικής περιόδου ίσης µε µία πλήρη θητεία για την επανεκλογή προσώπου
που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόµενες θητείες ως εκτελεστικό µέλος
Διοικητικού Συµβουλίου ισχύει και για τον Πρόεδρο της οµοσπονδίας.
Περαιτέρω, δεδοµένου ότι στο τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης ορίζεται ότι «µετά τη συµπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας ουδείς δύναται να εκλεγεί εκ νέου σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας», πρέπει να διευκρινισθεί εάν, µετά τη συµπλήρωση του εν λόγω ορίου ηλικίας, δύναται κάποιος να εκλεγεί για πρώτη φορά ως εκτελεστικό µέλος Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας ή Πρόεδρος αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διαγραφεί η
φράση «εκ νέου» από το κείµενο της διάταξης. Τέλος, ερωτάται εάν οι ως άνω ρυθµίσεις ισχύουν και για τα µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
β. Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος,
«2. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος που φέρει
αύξοντα αριθµό 8 ως εξής: «8. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου λαµβάνονται υπόψη και οι θητείες που έχουν
ολοκληρωθεί πριν, καθώς και αυτές που είναι ενεργές κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 ορίζει
το εξής: «[γ]ια την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999,
που προστίθεται µε την παράγραφο 3, δε λαµβάνονται υπόψη θητείες που
ξεκίνησαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος».
Υπό το φως των ανωτέρω, για λόγους σαφήνειας και νοµοτεχνικής αρτιότητας, η ως άνω διάταξη του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 πρέπει να συµπεριληφθεί στις καταργούµενες διά του παρόντος διατάξεις.
γ. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, διά της προτεινόµενης διάταξης ρυθµίζεται εκ νέου το ανώτατο όριο θητειών για τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας, τίθεται ως όριο ηλικίας, όσον αφορά την επανεκλογή των ανωτέρω προσώπων, το 70ο έτος
της ηλικίας και, τέλος, ορίζεται ότι για την εφαρµογή της προτεινόµενης
ρύθµισης «λαµβάνονται υπόψη και οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί πριν,
καθώς και αυτές που είναι ενεργές κατά τη δηµοσίευση του παρόντος».
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η εν λόγω ρύθµιση εισάγει περιορισµούς
ως προς τη συµµετοχή σε Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας, α-
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φενός, διά της τροποποίησης της διάταξης κατ’ αναφορά προς το ανώτατο
όριο θητειών και, αφετέρου, διά της θέσπισης ηλικιακού κριτηρίου, και καταλαµβάνει και τις ενεργές θητείες.
Συναφώς παρατηρείται ότι συµφώνως προς το άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγµατος «[ο] αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωµατείων κάθε είδους, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει επίσης τη
διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούµενες
ενώσεις σύµφωνα µε τον προορισµό τους». Το περιεχόµενο της διάταξης
αυτής εκφράζεται, αφενός, υπό τη µορφή αξίωσης αποχής του κράτους καθώς και έµµεσης απαγόρευσης προς την κρατική εξουσία να θέτει εµπόδια
στην ερασιτεχνική και επαγγελµατική άθληση (βλ. Κ. Χρυσόγονο, Σπ. Βλαχόπουλο, Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, 4η έκδοση, 2017, σελ. 396)
και, αφετέρου, υπό τη µορφή αξίωσης διασφάλισης, από πλευράς του Κράτους, της εν γένει ανάπτυξης αθλητικής δραστηριότητας. Περαιτέρω παρατηρείται ότι το Σύνταγµα δεν κατοχυρώνει απλώς το δικαίωµα στην άθληση,
αλλά προστατεύει τον αθλητισµό και ως θεσµό. Συνέπεια αυτής της παραδοχής αποτελεί το γεγονός ότι καταλείπεται στον κοινό νοµοθέτη πεδίο
ρυθµιστικής παρέµβασης εν γένει για τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (βλ. Ν. Αλιβιζάτο, Συνεργεία τηλεοπτικών σταθµών στα γήπεδα. Συνταγµατικότητα απαγόρευσης, ΤοΣ 1996, σελ. 439-440).
Εξ άλλου, συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η εν λόγω συνταγµατική διάταξη αποτυπώνει το έντονο κρατικό ενδιαφέρον τόσο για τον ερασιτεχνικό (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 4336/2014 και ΣτΕ
Ολ. 2526/2013) όσο και για τον επαγγελµατικό αθλητισµό (βλ. ΣτΕ
1596/2004), κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δικαιολογείται η επιβολή εξαιρετικών ρυθµίσεων (βλ., Δ. Σαραφιανό, Ερµηνεία επί του άρθρου 16 του Συντάγµατος, σε Φ. Σπυρόπουλο - Ξ. Κοντιάδη - Χ. Ανθόπουλο - Γ. Γεραπετρίτη, Το
Σύνταγµα, Κατ’ άρθρο ερµηνεία, 2017, σελ. 409-410). Περαιτέρω, το νοµικό
πλαίσιο που διέπει τον αθλητισµό αποτυπώνεται στον ν. 2725/1999, και η
προαγωγή του αθλητισµού ανατίθεται, ιδίως, σε αθλητικές ενώσεις και σωµατεία (βλ. Σ. Ορφανουδάκη, Η ελευθερία της συνένωσης, 1996, σελ. 119
επ.). Ειδικώς ως προς τις αθλητικές οµοσπονδίες το άρθρο 19 του ν.
2725/1999 ορίζει ότι: «1. Αθλητική οµοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση
αθλητικών σωµατείων ή αθλητικών ενώσεων (νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθληµα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την
καλλιέργεια και την ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόµενα του Αστικού Κώδικα. 2. Για κάθε
άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο οµοσπονδίας
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για όλη τη χώρα. Η οµοσπονδία εκπροσωπεί το άθληµα διεθνώς, σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς της οικείας διεθνούς αθλητικής οµοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και η έδρα της ορίζεται από το καταστατικό της. Επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις µία οµοσπονδία να περιλαµβάνει και άλλα αθλήµατα ή Κλάδους άθλησης, εκτός από το βασικό άθληµα ή κλάδο άθλησης, εφόσον τα αθλήµατα και οι κλάδοι
δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε ξεχωριστή οµοσπονδία».
Η ανάθεση εκ µέρους της κρατικής εξουσίας της προαγωγής και διαχείρισης των διαφόρων αθληµάτων στις οικείες οργανώσεις - οµοσπονδίες συνάδει µε τον ασκούµενο κατά το άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγµατος κρατικό
έλεγχο των ενώσεων αθλητικών σωµατείων, όπως νόµος ορίζει (ν.
2725/1999). Στο πλαίσιο, µάλιστα, του εν λόγω κρατικού ελέγχου, δύνανται
να δικαιολογηθούν κρατικές επεµβάσεις ως προς την οργάνωση και λειτουργία των οικείων οργανώσεων - οµοσπονδιών, οι οποίες, αλλιώς, θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως αντικείµενες στο άρθρο 12 του Συντάγµατος, το
οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της συνένωσης (βλ. Κ. Χρυσόγονο, Σπ.
Βλαχόπουλο, Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, όπ. π. σελ. 398). Ευνοήτως, προκειµένου να υπηρετείται ο σκοπός του άρθρου 16 παρ. 9, οι επεµβάσεις αυτές, όπως και οι προτεινόµενοι περιορισµοί στην ελευθερία της
συνένωσης, οι οποίοι αφορούν σε θέσπιση ηλικιακού ορίου για την κατάληψη θέσης προέδρου και εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας, και οι οποίοι καταλαµβάνουν και τις ενεργές, κατά τη
δηµοσίευση του νόµου, θητείες, πρέπει να στοχεύουν στην προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητισµού, να δικαιολογούνται από λόγους γενικού συµφέροντος και να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας (βλ. Γ. Παπαδηµητρίου, Α.
Ξηρό, H οργάνωση του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι στις αθλητικές
συσσωµατώσεις, ΕφηµΔΔ, 3/2006, σελ. 408).
5. Επί του άρθρου ενδεκάτου
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 του παρόντος
«[ό]που στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αυτή ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού ή την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ιδίου νόµου. Η κατά τα ανωτέρω εποπτεία δεν καταλαµβάνει τις διατάξεις
του ν. 4548/2018 (Α΄ 104)».
Δεδοµένου ότι στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 2725/1999 ορίζεται ότι:
«[ο]ι Α.Α.Ε. εποπτεύονται: α) από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τη σύ-
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σταση, την τροποποίηση του καταστατικού τους και τη λειτουργία τους, β)
από τον Υπουργό Πολιτισµού για τα λοιπά θέµατα που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο, γ) από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο», η εν λόγω διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Περαιτέρω, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, µε το άρθρο 9 του ν.
4548/2018 καθορίσθηκαν οι κατηγορίες των εταιρειών των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από έλεγχο νοµιµότητας, εγκρίνει
τη σύσταση και την τροποποίηση καταστατικού και εκδίδει τη σχετική απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού τους. Στις εταιρείες αυτές δεν
περιλαµβάνονται οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. «Για τις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες το Μητρώο τηρείται στις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων της χώρας, και όπου απαιτείται έλεγχος νοµιµότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018,
πραγµατοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας
της έδρας της εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α΄ 297)».
Υπό το φως των ανωτέρω, για λόγους σαφήνειας, θα ήταν, ενδεχοµένως,
σκόπιµο η καταργούµενη διά της παρ. 2 του παρόντος, παρ. 2 του άρθρου 75
του ν. 2725/1999 να αντικατασταθεί µε την ως άνω φράση «Για τις αθλητικές
ανώνυµες εταιρείες (…) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297)» η οποία περιλαµβάνεται
στην Αιτιολογική Έκθεση.
6. Επί του άρθρου δεκάτου τρίτου
Για λόγους πληρότητας και νοµικής ακριβολογίας, η φράση της παρ. 2 του
άρθρου 28 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε. «Με διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών (…)» θα ήταν ορθότερο να συµπληρωθεί ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών (…)».
7. Επί του άρθρου δεκάτου τετάρτου
Με το προτεινόµενο άρθρο ορίζεται ότι «[µ]ε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από εισήγηση και µε τη σύµφωνη γνώµη της
Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της (…). Μέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, ο
Γενικός Γραµµατέας της Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στην
Ολοµέλεια σχέδιο εισήγησης του πρώτου εδαφίου».
Παρατηρείται εν προκειµένω ότι η προτεινόµενη διάταξη κάνει λόγο τόσο
για εισήγηση όσο και για σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. Σκόπιµο θα ήταν, ενδεχοµένως, να διευκρινισθεί αν η εισήγηση και η σύµφωνη
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γνώµη αναφέρονται σε διαφορετικά χρονικά στάδια προ της έκδοσης του
προεδρικού διατάγµατος και, σε αποφατική περίπτωση, αν η αναφερόµενη
εισήγηση νοείται υπό µορφή σύµφωνης γνώµης.
8. Επί του άρθρου δεκάτου εβδόµου
Με το δέκατο έβδοµο άρθρο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ορίζεται ότι
«[µ]ε την έναρξη ισχύς του παρόντος καταργούνται: (…) (γ) οι παράγραφοι
1 και 3 του άρθρου 37 και η παράγραφος 10 του άρθρου 134 του ν.
2725/1999».
Σκόπιµο είναι, η λέξη «ισχύς» να αντικατασταθεί από τον ορθό τύπο «ισχύος», όπως και, για λόγους νοµοτεχνικής ορθότητας, να γίνει αναφορά
στην αναρίθµηση των εν ισχύι παραγράφων των ανωτέρω άρθρων του νόµου 2725/1999.
Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2019
Οι Εισηγητές
Δάφνη Ακουµιανάκη
Αθανασία Διονυσοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονικές Συνεργάτιδες
Δηµήτριος Βασιλείου
Ειδικός Επιστηµονικός Συνεργάτης
Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Ο Προϊστάµενος της Β΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αστέρης Πλιάκος
Καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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