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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Επαγγελματική διαιτησία στο ποδόσψαιρο — Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 47 ν.

2725/1999

Στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999 (Α’121) περί επαγγελματικής διαιτησίας, επέρχονται σι εξής

τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου προστίθεται η φράση «- Εξουσιοδοτική διάταξη»,

β) το υψιστάμενο εδάιο αριθμείται ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 47

διαμορψώνεται ως εξής:

ιιΑρθρο 47

Επαγγελματική διαιτησία — Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με απόψαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη του οικείου
επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα
επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων
επαγγελματικού χαρακτήρα.

2. Ειδικά για τις ανάγκες των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσψαίρου
ανδρών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας με απόψαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού. Η απόψαση της παρούσας κατισχύει κάθε διαψορετικής ρύθμισης που
περιέχεται στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσψαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)».

Άρθρο 2

Κανονισμός επαγγελματικής διαιτησίας ποδοσψαίρου — Τροποποίηση άρθρου 48 ν.

2725/1999

Στο άρθρο 48 του ν. 2725/1999 (Α’121) περί του κανονισμού επαγγελματικής διαιτησίας,

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται δεύτερο εδάψιο στην παρ. 1, β)

προσδιορίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 διενεργείται από τον αρμόδιο για τον

αθλητισμό Υπουργό και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 3 μετά τη ψράση
«της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας» προστίθεται η ψράση «ή της απόψασηςτου αρμόδιου

για τον αθλητισμό Υπουργού», δ) προστίθεται παρ. 4, και το άρθρο 48 διαμορψώνεται ως

εξής:

«Αρθρο 48
Ειδικός κανονισμός για την Επαγγελματική διαιτησία



1. Με απόψαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας
ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών
ανωνύμων Εταιρειών, καταρτίζεται Ειδικός Κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους
θέματα που αψορούν την Επαγγελματική διαιτησία. Ειδικά για την επαγγελματική διαιτησία
ποδοσψαίρου ο κανονισμός του πρώτου εδαψίου καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή
Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.).

2. 0 κανονισμός της παρ. 1 υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον
αθλητισμό Υπουργό, κατ’ ανάλογη εψαρμογή του άρθρου 27.

3. 0 κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της
αναψερόμενης στο άρθρο 47 απόψασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της
απόψασης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και εψαρμόζεται από την έναρξη της
αμέσως επόμενη ς αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικο ύ
χαρακτήρα.

4. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσψαίρου η Κ.Ε.Δ. είναι πλήρως ανεξάρτητη λειτουργικά,
διοικητικά και οικονομικά, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της και Είναι υπεύθυνη για
τη διαχείρισή του. Ο προϋπολογισμός καλύπτει ιδίως τους μισθούς των μελών και των
υπαλλήλων της Κ.Ε.Δ., τις δαπάνες του προγράμματος εκπαίδευσης των διαιτητών, τις
αμοιβές των αξιωματούχων αγώνα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους.».

Άρθρο 3

Κωλύματα εγγραψής μέλους αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση παρ. Ι και 7 άρθρου 3

ν. 2725/1999

1. Στην περ. β) της παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί των κωλυμάτων

εγγραψής μέλους αθλητικού σωματείου, αντί της λέξης «τουλάχιστον» τίθεται η ψράση

«ανώτερη του» και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης

σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης

εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή
απόψαση των ανωτέρω ψορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την
εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του ψορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) ‘Οποιος έχει παραπεμψθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με
αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόψαση ή έχει καταδικασθεί

αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό

πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόψαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία,

είτε σε ποινή ψυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της

ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που

τιμωρείται σύμψωνα με το άρθρο 4ΙΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών

ή μεθόδων ψαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία,



λαθρεμπορία, ψοροδιαψυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες,

ιταραχάραξη, πλαστογραψία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας

ελευθερίας και Οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί

ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) ‘Οποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόψασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες

ποινές της αποστέρηοης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και

αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) ‘Οποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 διαγράΦεται το δεύτερο εδάψιο και η παρ. 7

διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για

όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο

από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή

υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε

ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης Εταιρείας, για όσο

χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο

μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και

εψαρμοοτές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης ψύσεως ανταλλακτικών

οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, σι εταίροι, σι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εψόσον έχει ως

αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εψαρμογή κάθε είδους

μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης Φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να

είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να

είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.».

Άρθρο 4

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και

αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς

την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των

αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ.

Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. ‘Εως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές

ομοσπονδίες οψείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή

του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόψαση της Γενικής

Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις

αναψερόμενες στο πρώτο εδάψιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηψία,

κατά παρέκκλιση από κάθε διαψορετική καταστατική πρόβλεψη. ‘Εως ότου γίνει η



Προσαρμογή του καταστατικού, οι αναψερόμενες στο Πρώτο εδάψιο διατάξεις κατισχύουν

κάθε διαψορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω Προθεσμία,

αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμψωνα με τα

άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου

135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική Πράξη Περί της αυτοδίκαιης άρσης της

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Ι ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Ι «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)>
\_

Εττισπεύδον Υπουργείο: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ — Υψυπουργός Αθλητισμού,

Στοιχεία επικοινωνίας: Λαμπρινή Κουσιωρή, Νομική Σύμβουλος Υψυπ. Αθλητισμού,
τηλ. 213 131 6566, 6973 405473, θιτι3ίΙ: ΙΙου5ίοΗ@ιτΊΙ.οτι

Παναγιώτης Παπανότης, Νομικός Σύμβουλος Υψυπ. Αθλητισμού, τηλ. 213 131 6889,
6932 600072, θιτιΙ:

\% Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοΟέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

___________

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

//

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

1) Για τις ανάγκες των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδσσαίρου

ανδρών, προβλέπεται στην αξιολογούμενη διάταξη (άρθρο 1) η Εισαγωγή

συστήματος επαγγελματικής διαιτησίας με απόψαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο καταστατικό της

Ελληνικής Ποδοσψαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

2) Στην προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 2) ρυθμίζεται ότι για την επαγγελματική

διαιτησία ποδοσψαίρου ο ειδικός κανονισμός του άρθρου 48 του ν. 2725/1999

(Α 121) καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) και όχι από το
διοικητικό συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ενώ ορίζεται ρητά η
λειτουργική ανεξαρτησία της Κ.Ε.Δ..

3) Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 3): α) αυξάνεται το όριο της ποινής

4υλάκισης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, το οποίο θεωρείται

ως κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αθλητικού σωματείου και β)

καταργείται το κώλυμα των μετόχων, εταίρων, διαχειριστών και μελών Δ.Σ.
αθλητικής ανώνυμης εταιρείας περί συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβούλιο

ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου.

4) Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 4) ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η
31η.12.2022, μέχρι την οποία τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι
αθλητικές ομοσπονδίες, οψείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με
συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 2725/1999.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

1-2) Απαιτείται επίσπευση των διαδικασιών ώστε η διαιτησία στο επαγγελματικό

ποδόσψαιρο ανδρών να γίνει επαγγελματική, με στόχο να αναπτυχθεί και να
ανεξαρτητοποιηθεί, κατά το πρότυπο των προηγμένων ποδοσψαιρικά χωρών, όπως



η Αγγλία. Επισημαίνεται ότι η διαιτησία στην Ελλάδα διεξάγεται εδώ και μερικά
χρόνια με ξένο αρχιδιαιτητή και ξένους διαιτητές. Η μετατροπή της σε
επαγγελματική Θα τη βοηθήσει σταδιακά να αυτονομηθεί, καθώς οι διαιτητές Θα
είναι επαγγελματίες. Εξάλλου, όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο είναι επαγγελματίες (ποδοσψαιριστές, προπονητές), πλην των
διαιτητών.

3) α. Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί προς το επιεικέστερο το όριο της ποινής
υλάκισης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, το οποίο Θεωρείται
ως κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αθλητικού σωματείου, ώστε
να μην αποκλείεται η συμμετοχή ατόμων σε σωματεία για παραβάσεις, που
επισύρουν τις κατώτατες ποινές.

β. Σύμψωνα με το άρθρο 74 του ν. 2725/1999, το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό
σωματείο έχει δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.)
της εταιρείας. Είναι προψανές ότι βούληση του νομοθέτη ήταν να δώσει το
δικαίωμα στο ιδρυτικό σωματείο, το οποίο κατέχει το 10% των μετοχών της
αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, σύμψωνα μετην παρ. 1 του άρθρου 71, να επιλέξει
το ίδιο τον εκπρόσωπό του, ώστε να διαψυλάξει τα ουσιώδη και ζωτικά συμΦέροντά
του και είναι εύλογο ότι ο πρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. του σωματείου
είναι ιδανικός προστάτης των συμψερόντων του σωματείου. Επομένως, κρίνεται
σκόπιμο να καταργηθεί το σχετικό κώλυμα που προβλέπεται στην παρ. 7 του
άρθρου 3 του ν. 2725/1999, ώστε να αρθεί η αντινομία μεταξύ αυτού και του
άρθρου 74του ιδίου νόμου.

4) Για την απαιτούμενη τροποποίηση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων,
απαιτείται αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο και έκδοση σχετικής απόψασης, ενώ
κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αψότου εγγραψεί στο οικείο
βιβλίο. Για μεγάλο αριθμό αθλητικών σωματείων δεν Θα καταστεί εψικτό να
εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους περί εναρμόνισης των καταστατικών τους με τις
διατάξεις του αθλητικού νόμου κατόπιν τροποποίησης αυτών μέχρι την 3θή.6.2022,
καθώς, παρά το γεγονός ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εκ μέρους τους
ενέργειες, λόγω μεγάλου ψόρτου εργασίας των δικαστηρίων, δεν Θα έχουν εκδοθεί
εγκαίρως οι σχετικές αποψάσεις, ούτε θα έχουν εγγραψεί οι τροποποιήσεις στα
οικεία βιβλία. Ως εκ τούτου και προς αποψυγή της προβλεπόμενης δυσμενούς
συνέπειας της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης που έχει
χορηγηθεί, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας προς
εκπλήρωση της υποχρέωσής τους αυτής.

3.



3. Ποιους Φορείς ή ττληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αξιολογούμενες διατάξεις:

1- 2) Την Ελληνική Ποδοσψαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), τους επαγγελματικούς

συνδέσμους των αθλητικών ανώνυμων εταιρειών, τους διαιτητές και τους

αθλητές στο άθλημα του ποδοσψαίρου.

3) Τα μέλη αθλητικών σωματείων και τα μέλη των οργάνων διοίκησης

σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής

ανώνυμης εταιρείας καιτους ειδικούς συνεργάτες αυτών.

4) Τα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές ενώσεις καιτις αθλητικές ομοσπονδίες.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ Π ΟΧΙ ΠΧ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση λόγω έλλειψης
σχετικής εξουσιοδότησης σε άλλο όργανο.

ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
συμπεριλαμβανομένης ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν νομίμως με
της δυνατότητας νέας αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
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ερμηνευτικής της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Το ζήτημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με τη λήψη
περισσότερων μέτρων διοικητικού ή οικονομικού χαρακτήρα, όπως
ανθρώπινων και οικονομική/υλική ενίσχυση ή πρόσληψη προσωπικού.
υλικών_πόρων;

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ ΠΧ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Συναψείς πρακτικές

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

-‘Ιο-



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π Ιι ι Π 2 Π Τί Π

______

Π

_______

Ολ

Π Π Π

____

Π Π

Π Π Π Π Π

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1-2) Η επίσπευση της διαδικασίας για την
εισαγωγή του συστήματος επαγγελματικής
διαιτησίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο
ανδρών
3) 0 εξορθολογισμός των ποινών, που
προβλέπονται ως κώλυμα για την απόκτηση
της ιδιότητας του μέλους αθλητικού

1) βραχυπρόθεσμοι: σωματείου, για λόγους εναρμόνισης με τις
τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
4) Η διευκόλυνση των αθλητικών σωματείων

με την παροχή εύλογου παράτασης, ώστε να

εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με

συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 2725/1999.

1-2) Η ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής

διαιτησίας και η επικράτηση συνθηκών τάξης,
ί) μακροπρόθεσμοι: αξιοκρατίας και διαφάνειας στη διαιτησία του

ειταγγελματικού πσδοσαίρσυ ανδρών.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλονα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταια ϋετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γίοσοοεό σποφοίτων γβαθμισς εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στου Τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιστοποομένων Πσντπιοτηριιικών σχολών (ίδΟ κλπ)

Αριθμός συμμετοχών νε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καιυοευμίσς (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών νου έχννυ ανατεθεί από ταν ιδινιτιυό
τομέα, ανά Πονενιντημιοκή / Τεχουλογιυή Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τρινοβόθμισς εκπαίδευσης ανά Λδ!

ίίοσοστό ενηλίκων (στο σόνολο ταν ενεργού πληθοσρυό) νου
συμμετέχουν σε ομογράρματσ δισ βίνν_εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό σνσλφόβητων/σύυολυ σλιθυσμοό

Αριθμός ατόμων νου εγκαταλείσουν υο σχολείο πριν την
ολοκλήρωση εης β βάίίμισς και α βάθμισς εκσσίδευοης / έτος

Αριθμός θια-πολιτισμικων σχολείων ανά ίίεριφεμεια

) ποσοστό μαθητών στο σόνολο των μαθητών) νου φοιτοόν σε
δισπολιτισμικά σχολεία
!ίοσοστό αλλυδασών μαθητών ντα σάνολο (των μαθητών) -

Καεανοοό ανά σεοιωέοεια
Αριθμός ολοήμεμων / απογευιαοινέιο σχολείιον και αριθμός
ιισθηεέιν νου φοιτοόν ον αυτό

Νίνσος όρος κσθηγητέιν / οόνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / οόνυλο μαθηοιλυ

Αριθμός μαθητών υον ενωφελυόνσαι από προγράμματα
-‘‘·“‘·ς νκναίθευσνς / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βιιθμίδα (Λθμισ, θ’θμια)
εκπαίδευσης

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
([ιυρ5://Τ3.οοςς.οΓ/ί3γ6εε.[ιξιπ) και της ΕΛΣΤΑΤ (ίζρ://ννννλν52ιίί5ίς5.εί/).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Πραριατασοιιθείσες αντισκαφές, κατά είδος και
αποτελέομιιτιι, κσι αριθμός τυρημότιου

Χρημιιτοδοτήσεις ανασκσφιλν, κατά ιρομέα, ται ποσά νυν
διτιτέθηυαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που θιιιτέθηκαν νε Σφομείες
Αρχνιιοτήτνιν

κήμνξη αρχαιολογικών χώρνιν, μνημείνιν, οαραδοσιακέιν και
ιστορικών οικισμών

Πμαγρατυπυιηθνίσες αναλλυοριώννις και καταβληθνίνες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχοιυλαγικαό τνδιαφέμοοτος

Διιπόντς έργων νυν έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικοός χώρους, και δαπάνες έργων οου βρίσκονται
νε εξέλιξη

Δσπάντς έργων νου έχουν εκτελεσθεί νε μουσεία και λοιοό
κτίρια και δαπάνες έργων σον βρίσκονται νε εξέλιξη

Αμιθμός βιβλιοθηκών κστά νυμική μορηιή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα μετα θέμα, κατά ρεωγμαφικό
διαμέρισμα
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Εινική άμυνα - Εξωτερική πολιτική.·

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισιτεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

> Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιτι την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ νε σταθερές τιμές

ίσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 1% ΑΕΠ)

Ισαζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς νις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

ίίρωεογενές πλεόνσσμει (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών καταναλωτή

, · Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια ατοχος (3ετια)

Φορολονικά έσιιδα ως ποσοστά του ΑΕΙΙ

Λνιιλογίει όμενης Και έμμεσης φορολογίας

Ποσά σον εισπριιττυνται μέχρι σήμερα από τον φόρα ή τους
ιρόμυυς στους οποίους αφορούν νι διιιτάξεις του
νομοσχεδίου.

Ποσά Που εισοράχθιικαν ιιπό φιιρολογικούς ελέγγυνς

[Ιυσυστό σροξει,ιυ διοικητικού προοδιιιριπιιού φόρου
επιβολής προστίμων Τον ιικνρώθηκειν εν ιιέρει ήτο όλω σσό
τα_δικυστιίριιι

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αριθμός εσιχειρησιακών, κλαδικώο και ομοιοεσιιγγελμστικώο
συμβάσεων (και εγσσε. εάν συοήιρθη Το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αντές

Αριθμός/αοσυστά α.σ.ε. Που συνήφθηααν χωρίς προσφυγή σε
δισμεσαλάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. Που αονήηιθησαν χιιρίς προσφυγή σε
διαιτησίει

Μέσος χρόνος υλνελήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος δρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίιις

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεσόμενι στα σχετικέι κείμευσ αλλά
και πραγματική μετην έννοια της παράτασης μετέι τιι συμβατική
Τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός ειμειβόιιενων υυερωριών (σου δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο κειι κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων εινά κλάδο οικονομίας και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτι.ιν που προκάλεσαν θάνειτν ή
ανιιπηρίει



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γοναικών

Ποσοστό ανεργίας στό γεωγραφική Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μοριρωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας πχ. μεταποίηση,
κατεισκεοές_κλπ.)

Μερική απασχόληση νις ποσοστό της σονολικής απασχόλησης
(στα σύνολο τοο ιοληθοσμού Και ειδικότερα για νέοος)

Ποσοστό σπσσχολουρένων με σύμβαση ορισμένοο χρόνον (στο
σύνολο τοκ πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια οτοχος (3ετία)

ίίραγμοτικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα

( μισθωτοί τσο ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι οπόλληλοι,
επαγγελματίες κειι έμποροι, αγρότες) ναι ανό έτη συνολικής
εισφόλισης_και αντίστοιχες_δαπάνες

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα

( μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι οοόλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) κειι αντίστοιχιι έσοδα του
ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγρειτιιτή) συνταξιοδότησης εινό πληθυσμιακή ομάδα
και_έτιί_σονολικής_ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό σννταξιοδοτικής δαπόνης επί του ΑΕΠ

Ποσοστό προσφογών σχετικό με την απονομή σύνταξης πιιυ
γίνοντιιι εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό ολικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερο βασικό
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο -του πληθυσμού Που

αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνιί (συνολικά και ανά επίδομα)

Αριθμός πειιδιών πε ορφανοτροφείο

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού Που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγοι κρίσιις (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

-



Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στσχος (3ετια)

Αριθμός Εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητιις

Συνολικές δαπάνες υγείας Κατά κεφιιλή

Διιπάνες φαρμάΚων Κατά κεφαλή

Αριθμός ιιιτρών ιινά 1000 κιιταίκους

Αριθμός νασοκομειακών κλινών ανά 1000 καονίκοος

Μέση διάρκεια ειτείγονσας νοσηλείας

Ειδικές νασηλεντικές νπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (αοάλοτος
αριθμός Και ανά διαθέσιμο κρε)ίάτι), μέοη οιιριιμονή, περίθειλι]ιη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιαορείιι υαι επείγοντα
περιστατικά)

ιθριθμός ασθενών σον πεμιρέννον γιει Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγονσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
Πρώτη εξέταση)

Αριθμός νασηλειών ανά 1000 κατοίκονς

Αριθμός κλινών ανά νοσηλεντική υιτηρεσίιι

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία ετ1α
Πρόσφατα Επώιωκόιενος
στοιχεια στοχος (3ετία)

Ποσαοεό απεισχόληστς ιινά φύλο

σννολικά

ιινι’ι οεριφέρεια

εινά κλέιδο οικονομίας

ιινά ηλικισκή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

εινέι περιφέρειιι

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιιική νμέιδα

Ποσοστά αυτνασασχολαύμενων ανά φύλο

Ποσοστά εργοδοτών εινά φύλο

Ποσοστά μελών Δ.Σ. ετιιιρειών ανά φύλο

Ιίοσοατά μελών Κνινοβονλίνν, περιιρερειιικών και δημοτικών
σομβουλίων ανά ρόλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίιχ
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στσχος (3ετια)

Αιτήματει εισόλου — ίίνσνοκά αποδοχής Μέσος χρόνος έκδοσης
ειποιράσειιν

‘ιίετεινιιοτεοτικές ροές εινά πύλη ειοάδον/χώριι σ1ιοέλενσης/
ηλικιιική ομέιδει/φύλο

Αριθμός ιιοελάσεων ανά χώμα πραέλεοσης κων
ιιπελειννομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μετειοειστών (οχέοιι δυνειιιικότητεις κειι
πραγματικού αριθμού ιριλοξενονμένων)

Περιστατικά κειι είδος οειρειβειτικότητιις ανά ιονέιδα φιλοξενίας

Πρνφιτώι, στν πεδίο σιιτά Αει ιπι}ρχοιι Και στοιχεία ποιι σφορούι Τους ιιλλοδσπούς σον σροέρχοεεαι από ά).ονς δείκτες
(σπσσχόληση, εκπιτί&νοη, ΠιιριτβιιτικόΤιΤι1 κ.λπ.)



Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μανίρων/ιδαχ β) ιδοχ Και γ) μενακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων αοό τμήμα, διεόθυνση, γενική διεόθννση

ίίοοοστό οπολλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕδΝΕΤ

Αριθμός υσημεσιώσ με Εσωτερική δικνέωση (ίσιεαπνι)

Απολογία Η/Υ ανά θέση εργοσίσς

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και φομέων/ σόνολο
δημοσίων υπηρεσιών Και φορέων

Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, συ Κεντρικό,
περιφερειακό. νομαρχιακό Και τοπικό Επίπεδο καθώς Και συ
Επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων σον εξοπηρετοόντοι από τις δημόσιες
υπηρεσίες ονό έτος Και ανά υπηρεσία
Κόπτος προσωπικοό (δαπόνες μισθοδοσίος Και πρόσθετες
δσπόνες ως ποσοστό επί της συνολικής δασόνης ονό υπουργείο)
Κόστος διοχείμισης θεμότων προσωπιυοό: δαπάνες μονάδων
οροσωσικοό ως ποσοστό της συοολικής δσπόνης ονά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχσς (3ετια)

Διοπραχθέντο αδικήματα, δρόστες οδικημό-των Και αναλογία
ονό λθθ.δδθ κοτοίκοος
Αδικήματα Ποινικοό Κώδικα κοτό κατηγορίες Και κοτό
γεωγραφική περιοχή
Διοπροχθέντο αδικήματα Και θεωροόρενοι ως δρόστες αυτών
κοτό_εθνικότητο,_φόλο_Και τάξεις_ηλικιών

ετήσιο στατιστική απεικόνιση Των οδικηρότων Και οξιόποινων
οομπεριφορών ποο προκολοόσ Το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες,_ληστείες,_κλοπές_—_διορρήξεις)
Αδικήματα που αφοροόν στην παρόνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρο

Συχνότητα εγκλημάτων ονό τόπιι εγκλήματος

Ποσοστό εγκληροτικιλν σεριπτιλσει.ιν σου εξιχνιάστηκαν στο
σόοολο των_εγκλημάτων

Σόνολο εργαζομένων στη δημόσια οσφόλειο

Αριθμός κατοίκων οοά οστυνομικό, από οστονομικό τμήμα και
ανά_περιοχή_αστυνόμευσης
Ανολογίο αστυνομικών ονά δθδδ κοτοίκοος - ονολογίο
κοτοίκων ανά_οστονομικό_ερήρο_κοι περιοχή_αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες γιο σστυνοριυές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων γιο την αντιμετώπιση της οοροβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγνλήματα βίος, οικονομικό
εγολήροτο. ναρκωτικά,_τροχαίο,_κλοπές, τροροκροτίο)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδεωκόμενος
στοιχεια στσχος (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργοκικών και εμπορικών
διοφομών

Αριθμός εισεμχόμενων διοικητικών πεμιστιλσεων

Σουολικός χρόνος σου οποιτείτοι γιο την επίλυση οπτικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών Και άλλων οοοθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικσοτικών οποφάσεων (θιμηνοδικείο,
Πμωτοδιυείο,_θφεεείο,_Αρειος_Ι]άγος/Συρβοόλιο_θπικροτείος)
Μέσος όρος των οσοθέσεων ονά δικαστή (ιιοινικά, πολιτικά κοι
διοικητικά_δικαστήριο)
Ποσοστό δικοστικών οοοφάοεων ποο οκορώνοντοι μετά οπό
έφεση ή ονοίμεοη

Αριθμός υποθέσεων που επιλόοντοι με το πόστημο του
εξωδικοστικοό_πομβιβοσροό
Αξιοποίηση εναλλοκτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διομεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διοδέτοον_πόρους_(νομική_προστοπίο)

Κόστος πμοοφογής στη δικοιοσόνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογμάφων

Ποσοστό διεκπεραιοομένων κατ’ έτος υποθέσεων έοοντι
εκκμεμών_(πε_ετήσια_Και_σονολική_βάση_εκκρεμοτήτι.ιν)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσιο βάση, γιο τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατρέψιμες_σε_χρήμο

Μέσο Κόστος σωφρονιοτικοό ποπτήμοτος ανά υροτυόμενο

Απολογία προσωπικοό φόλοξης (φολάκων) ονά κμοτοόμενο

—1



Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΓΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΙ4 ΔΡΑΣΤΙ-ΙΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία)

Δείκτης Παγκόσμιας ιιντιιγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΙΙ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο κειι περιφέρειει
και_ιιντίστοιχος_αριθμός_απασχολουμένων Πε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο και οεριιρέρειιι
Και_ειντίστοιχος_αριθμός_ιιπιιοχολονμένων_σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές ειερίιιν ιιτμοσφσιρικής ρόπιινσιις
κειτά_Κεφαλή

Ποσοστό Του πληδοσμού Που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθσρισμαός

Ποσοστά Των εικτών σον κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
στ σχέση ρ το σύνολο Των δνοάμεοων υα χρησιμοποιηΘούν
ακτών

Αριθμός ελέγχων κστσλληλάτητσς δικτύου όδρτναης κατ έτος

[ίοσοστά οικιακών & βιομηχανικών απορριρράτνιν που
διιιτέθηκιιν Πε άλλες χρήσεις [οχ. ανακύκλωαη, παραγωγή
ενέργειιις, λιπιιπρειτυναίιση)

Ποσοστά διατιδέρενων απορριμμάτωι σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων παν κιιυαοτράιρηναν ποά πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Πιισοατό αναλτισωθεισών (με φυσικά ή τεχνητά τρύπα)
εκτάσεων /αύνολο κατεστραμμένων δεισών αού πυρκαγιές
Ποσοστό Προστατευόμενων περιοχών σε σχέση ιε την συνολική
έκταση της χώρας
ίίοααοτό Του προϋπολογισμού Που διατίθεται για Θέματα
Προστασίας περιβάλλοντος

Κτιτανάλωση ενέργειιις Κατά κεφαλή

Κατσνάλωαη ενέργειας ανά μοριρή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από αναυεώσιμες Πηγές ενέργειας κανά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία)



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

_________

ΑΜΕΣΗ ή/και ΕΜΜΕΣΗ Γ3

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Η) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

________

ΝΑΙ 1 Οχι ΙΙΙ

______________________________________

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π οι Π

Εξηγήστε:
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Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος
Ι Στόχος της ρύθμισης είναι η επίσπευση της διαδικασίας

εισαγωγής συστήματος επαγγελματικής διαιτησίας για τις

ανάγκες των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού

ποδοσφαίρου ανδρών με απόψαση του αρμόδιου για τον

αθλητισμό Υπουργού.

2 Στόχος της ρύθμισης είναι ειδικά για την επαγγελματική

διαιτησία ποδοσψαίρου να καταρτίζεται ο κανονισμός του

άρθρου 48 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) από την Κεντρική

Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), δεδομένου ότι η διάταξη

διασψαλίζει τη λειτουργική, διοικητική και οικονομική

ανεξαρτησία της Επιτροπής και της προσδίδει συνεπώς τα

αναγκαία θεσμικά εψόδια για την αποτελεσματική εψαρμογή

του συστήματος επαγγελματικής διαιτησίας.

3 Στην αξιολογούμενη διάταξη του άρθρου 3: α) Ο στόχος της

ρύθμισης είναι η εξάλειψη λόγων αποκλεισμού ατόμων από τη

συμμετοχή τους σε αθλητικά σωματεία για λόγους μικρότερης

απαξίας, που επισύρουν τις κατώτατες ποινές, κατά τρόπο που

διασψαλίζει τη σχέση αναλογικότητας μεταξύ κύρωσης και

παράβασης.

β) Καταργείται το κώλυμα των μετόχων, εταίρων, διαχειριστών

και μελών διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ.) αθλητικής ανώνυμης

εταιρείας περί συμμετοχής τους στο Δ.Σ. ερασιτεχνικού

αθλητικού σωματείου, με στόχο την άρση της αντινομίας

μεταξύ του κωλύματος αυτού καιτης πρόβλεψης της παρ. 1 του

άρθρου 74 του ν. 2725/1999.

4 Στην προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 4 τίθεται η

τροποποίηση της μεταβατικής διάταξης της παρ. Ι του άρθρου

30 ν. 4726/2020 (Α’181) και ορίζεται ως καταληκτική

ημερομηνία η 31η12.2022, μέχρι την οποία τα αθλητικά

σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες,

οψείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τα άρθρα 3,

5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999. ‘Εως ότου γίνει η προσαρμογή

των καταστατικών, ορίζεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις

κατισχύουν κάθε διαψορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε

περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία,

-



αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που έχει

χορηγηθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. Συνημμένο έγγραψο

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. Συνημμένο έγγραψο

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μεγαλύτερη
οποδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
ΕΜΜΕΣΑ παρεχόμενων Χ

υπηρεσιών

ί0



Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Εχολιασμός/ποιοτική αποτίμηση:

__________________________________________________________

1-2) Το όψελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ανεξαρτητοποίηση της
διαιτησίας στο επαγγελματικό ποδόσψαιρο ανδρών με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στους’Ελληνες
διαιτητές.
3) Το όψελος αποτυπώνεται στην εξάλειψη υπέρμετρα αυστηρών και μη αναλογικών κωλυμάτων για τη
συμμετοχή σε αθλητικά σωματεία.
4) Η ωψέλεια της ρύθμισης έγκειται στη διευκόλυνση των αθλητικών σωματείων να τηρήσουν τις νόμιμες
υποχρεώσεις τους με την παροχή της αναγκαίας παράτασης για την εναρμόνιση των καταστατικών τους προς
τις διατάξεις της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Σχεδιασμος /
προετοιμεισια

Υποδομη /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσληψεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκπαίδευση

ΚΟΣΤΟΣ
εμπλεκομένων

ΡΥ8ΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη Και

λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Διαχείριση

&ΑΙΙΟΔΟΣΗ αλλαγών Κατά

ΤΗΣ την εκτέλεση

ΡΥΘΜΙΣΙ-{Σ Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση



Ιί1

ιώιι
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν Θα εττιψέρουν αττοτιμητό ή μη αποτιμητό σε χρήμα κόστος από την
εψαρμογή Τους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, Γ ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΙ-ΙΣ

Πιλοτική
εφορμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν προκύπτει Κάποιος κίνδυνος ή δυσμενής συνέπεια από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων,
αντιθέτως αντιμετωπίζεται η πιθανότητα καθυστέρησης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών για
την ορθή εψαρμογή τους.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύ ναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογσύμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. 9 άρθρου 16 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Π
Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 47 ν. 2725/1999 (Α’ 121)

Άρθρο Ι

Επαγγελματική διαιτησία στο

ποδόσψαιρο — Προσθήκη παρ. 2 στο

άρθρο 47 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999 (Α 121)

περί επαγγελματικής διαιτησίας,

επέρχονται σι εξής τροποποιήσεις: α)

στον τίτλο του άρθρου προστίθεται η

ψράση «- Εξουσιοδοτική διάταξη», β) το

υιστάμενσ εδάψιο αριθμείται ως Παρ.

1, γ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 47

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 47

Επαγγελματική διαιτησία —

Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με απόΦαση του Δ.Σ. της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από
γνώμη του οικείου επαγγελματικού
συνδέσμου και της οικείας Ομοσπονδίας
διαιτητών, εισάγεται σύστημα
επαγγελματικής διαιτησίας για τις
ανάγκες των αγώνων εθνικών
πρωταθλημάτων επαγγελματικσύ
χαρακτήρα.
2. Ειδικά για τις ανάγκες των εθνικών
πρωταθλημάτων επαγγελματικού
ποδοσψαίρου ανδρών, εισάγεται
σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας με
απόφαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού. Η απόψαση της
παρούσας κατισχύει κάθε διαφορετικής
ρύθμισης που περιέχεται στο
καταστατικό της Ελληνικής
Ποδοσψαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

Επαγγελματική διαιτησία

Με απόψαση του Δ.Σ. της οικείας

αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από

γνώμη του οικείου επαγγελματικού

συνδέσμου και της οικείας ομοσπονδίας

διαιτητών, εισάγεται σύστημα

επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες

των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων

επαγγελματικού χαρακτήρα.’



Άρθρο 2

Κανονισμός επαγγελματικής διαιτησίας

ποδοσψαίρου — Τροποποίηση άρθρου

48 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 48 του ν. 2725/1999 (Α’121)

Περί του κανονισμού επαγγελματικής

διαιτησίας, επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) Προστίθεται δεύτερο

εδάψιο στην παρ. 1, β) προσδιορίζεται

ότι ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2

διενεργείται από τον αρμόδιο για τον

Αθλητισμό Υπουργό και επέρχονται

νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 3

μετά τη Φράση «της οικείας αθλητικής

ομοσπονδίας» προστίθεται η Φράση «ή
της απόψασης του αρμόδιου για τον

αθλητισμό Υπουργού», δ) προστίθεται

παρ. 4, και το άρθρο 48 διαμορψώνεται

ως εξής:

«Αρθρο 48
Ειδικός κανονισμός για την
Επαγγελματική διαιτησία

1. Με απόΦαση του Δ.Σ. της οικείας
αΘλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από
γνώμη της οικείας ομοσπονδίας
διαιτητών και του οικείου
επαγγελματικού συνδέσμου των
αθλητικών ανωνύμων εταιρειών,
καταρτίζεται Ειδικός κανονισμός ο
οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους Θέματα
που αψορούν την Επαγγελματική
διαιτησία. Ειδικά για την επαγγελματική
διαιτησία ποδοσψαίρου ο κανονισμός
του πρώτου εδαψίου καταρτίζεται από
την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
(Κ.Ε.Δ.).

2. 0 κανονισμός της προηγούμενης
παραγράψου υπόκειται σε έλεγχο
νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον
αθλητισμό Υπουργό, κατ’ ανάλογη
εψαρμογή του άρΘρου 27.
3. 0 κανονισμός του άρθρου αυτού
καταρτίζεται από την ΚΕΔ μέσα σε ένα (1)
τρίμηνο από την έκδοση της
αναψερόμενης στο άρθρο 47 απόψασης
του Δ.Σ. της οικείας αΘλητικής
ομοσπονδίας ή της απόψασης του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού

Άρθρο 48 ν. 2725/1999

Ειδικός Κανονισμός για την Επαγγελματική

διαιτησία

1. Με απόψαση του Δ.Σ. της οικείας

αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από

γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών

και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου

των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών,

καταρτίζεται Ειδικός κανονισμός ο οποίος

ρυθμίζει τα κάθε είδους Θέματα που

αψορούν την Επαγγελματική διαιτησία.

2. 0 κανονισμός της προηγούμενης

παραγράψου υπόκειται σε έλεγχο

νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού,

κατ’ ανάλογο εψαρμογή του άρθρου 27 του

παρόντος νόμου.

3. 0 κανονισμός του άρθρου αυτού

καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από

την έκδοση της αναψερόμενης στο άρθρο

47 απόψασης του Δ.Σ. της οικείας

αΘλητικής ομοσπονδίας και εψαρμόζεται

από την έναρξη της αμέσως επόμενης

αγωνιστικής περιόδου των εθνικών

πρωταθλημάτων επαγγελματικού

χαρακτήρα.”



και εψαρμόζεται από την έναρξη της
αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου
των εθνικών πρωταθλημάτων
ειταγγελματικού χαρακτήρα.
4. Ειδικά για το άθλημα του
ποδοσψαίρου η Κ.Ε.Δ. είναι πλήρως
ανεξάρτητη λειτου ργικά, διοικητικά και
οικονομικά, καταρτίζει τον ετήσιο
προϋπολογισμό της και είναι υπεύθυνη
για την διαχείρισή του. Ο
προϋπολογισμός καλύπτει Ιδίως τους
μισθούς των μελών και των υπαλλήλων
της Κ.Ε.Δ., τις δαπάνες του
προγράμματος εκπαίδευσης των
διαιτητών, τις αμοιβές των
αξιωματούχων αγώνα, τα οδοιπορικά
και τα έξοδα διαμονής τους.

Άρθρο 3

Κωλώματα εγγραψής μέλους

αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση

παρ. 1 και 7 άρθρου 3 ν. 2725/1999

1.Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί των

κωλυμάτων εγγραψής μέλους αθλητικού

σωματείου, αντί της λέξης
(<τουλάχιστον)> τίθεται η ψράση

(<ανώτερη του» και η παρ. 1

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού

σωματείου ή μέλος των οργάνων

διοίκησης σωματείου, ένωσης,

ομοσπονδίας, επαγγελματικού

συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης

εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών,

ούτε μπορεί να αναλάβει με
οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των

ανωτέρω ψορέων οποιαδήποτε

αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με

την εκπροσώπηση, διοίκηση ή
διαχείριση του ψορέα:

α) ‘Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το

δέκατο όγδοο (18ο) έτοςτης ηλικίας του.

β) ‘Οποιος έχει Παραπεμψθεί στο

δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο

Παρ. Ι και 7 άρθρου 3 ν. 2725/1999

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού
σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης

σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας,

ειταγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής

ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης
αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με
οποιονδήποτε τρόπο ή απόψαση των

ανωτέρω ψορέων οποιαδήποτε

αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την

εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του
ψορέα:

α) ‘Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο

όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) ‘Οποιος έχει παραπεμψθεί οτο

δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο

θέοπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως
ότου εκδοθεί απαλλακτική απόψαση ή έχει
καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση
κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει
καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με
αμετάκλητη δικαστική απόψαση που
εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε
ποινή ψυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους

είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ιτοινής,
για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος

νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που



θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα

έως ότου εκδοθεί απαλλακτική

απόψαση ή έχει καταδικασθεί

αμετακλήτως για τέλεση

κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει

καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που

εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε

σε ποινή ψυλάκισης ανώτερη του ενός

(1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος

τηςποινής, γιαταποινικά αδικήματα του

παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη

πράξη που τιμωρείται σύμψωνα με το

άρθρο 4ΙΣΤ του παρόντος νόμου ή για

χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων

ψαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία,

κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοιτία,

λαθρεμπορία, ψοροδιαψυγή,

δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία

επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη,

πλαστογραψία, απιστία, απάτη,

εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας

ελευθερίας και οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήοιας ζωής,

παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών,

περί όπλων και Περί μεσαζόντων.

γ) ‘Οποιος δυνάμει αμετάκλητης

δικαστικής απόψασης έχει τιμωρηθεί με

τις παρεπόμενες ποινές της

ατισστέρησης των πολιτικών

δικαιωμάτων του και της αποστέρησης

θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό

διάστημα διαρκούν οι στερήοεις αυτές.

δ) ‘Οποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις

διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος

νόμου και για όσο χρονικό διάστημα

διαρκεί η τιμωρία.».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.

2725/1999 (Α’ 121) διαγράψεται το

δεύτερο εδάψιο και η παρ. 7
διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη

αθλητικού σωματείου το προσωπικό του

σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η

τιμωρείται σύμψωνα με το άρθρο 4ΙΣΤ του
παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση

ουσιών ή μεθόδων ψαρμακοδιέγερσης,

κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια

χρεωκοπία, λαθρεμπορία, ψοροδιαψυγή,
δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής

- μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραψία,

απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
παράβαση του νόμου περίναρκωτικών, Περί

όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής

απόψασης έχει τιμωρηθεί με τις
παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των
πολιτικών δικαιωμάτων του και της

αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για
όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι
στερήσεις αυτές.

ό) ‘Οποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις

του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού

σωματείου το προσωπικό του σωματείου,

για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης ψύσεως

σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν
(1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και

όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο
για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου
με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι
εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης

εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου

και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με
οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την
παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι
μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να
είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή
εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού

σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του



πάσης ψύσεως σύμβαση εργασίας του

με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη

λήξη της, καθώς επίσης και όσοι

συνάτιτουν σύμβαση με το σωματείο για
παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου

με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως

ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριοτές

Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού

Συ μβουλίου ανώνυ μης εταιρείας, για

όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής

υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και

για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με

οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή
την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

Ειδικά για τα αθλήματα του

μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι,

κατασκευαστές και εψαρμοστές

μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και

πάσης Φύσεως ανταλλακτικών

οχημάτων, καθώς και σι μέτοχοι, οι

εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης

εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής

εταιρείας, εψόσον έχει ως αντικείμενο

των εργασιών της την εμπορία, την

κατασκευή και την εψαρμογή κάθε

είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών

μερών και πάσης Φύσεως

ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι

μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή
εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού

σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί

του σε υπερκείμενες ενώσεις ή
ομοσπονδίες.».

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη - Τροποποίηση

Παρ. Ι άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το Πρώτο εδάιο της παρ. 1 του άρθρου

30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181)

τροποποιείται ως προς την καταληκτική

ημερομηνία υποχρέωσης τροιτοποίησης

των καταστατικών των αθλητικών

σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και

των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ.

Ι διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 30 Μ εταβατικές διατάξεις

σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου

αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και

εψαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών

μερών και πάσης Φύσεως ανταλλακτικών

οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι,

οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε

είδους εμπορικής εταιρείας, εψόσον έχει ως

αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία,

την κατασκευή και την εψαρμογή κάθε

είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών

και πάσης Φύσεως ανταλλακτικών, δεν

επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού

Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής

αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι

αντιπρόσωποΙ του σε υπερκείμενες ενώσεις

ή ομοσπονδίες.

Άρθρο 30 ν. 4726/2020

Μεταβατικές διατάξεις

1.’Εωςτις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία,
οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές
ομοσπονδίες οψείλουν να τροποποιήσουν
το καταστατικό τους, με σκοπό την
προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και
24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόΦαση
της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί
τροποποίησης του καταστατικού προς
εναρμόνιση με τις αναΦερόμενες στο πρώτο
εδάψιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή



1. ‘Εως την 31η.12.2022, τα αθλητικά

σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και σι

αθλητικές ομοσπονδίες οψείλουν να

τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με

σκοπό την προσαρμογή του οτα άρθρα 3,

5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’

121). Η απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης (Γ.Σ.) ττερίτροποποίησης του

καταστατικού προς εναρμόνιση με τις

αναψερόμενες στο πρώτο εδάψιο

διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία

και πλειοψηΦία, κατά παρέκκλιση από

κάθε διαψορετική καταστατική

πρόβλεψη. ‘Εως ότου γίνει η

προσαρμογή του καταοτατικού, οι

αναφερόμενες στο Πρώτο εδάψιο

διατάξεις κατισχύ ουν κάθε διαφορετικής

καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει

άπρακτη η παραπάνω προθεσμία,

αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική

αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί

σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν.

2725/1999 είτε λογίζεται ως

χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του

άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η

σχετική διαπιστωτική πράξη περί της

αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής

αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από

το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

απαρτία και πλειοψηψία, κατά παρέκκλιση
από κάθε διαψορετική καταοτατική
πρόβλεψη. ‘Εως ότου γίνει η προσαρμογή
του καταστατικού, σι αναψερόμενες στο
πρώτο εδάψιο διατάξεις κατισχύουν κάθε
διαψσρετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω Προθεσμία,
αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική
αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί
σύμψωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν.
2725/1999 είτε λογίζεται ως χσρηγηθείσα
κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου
ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική
πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται
από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

που προόλέπουν κατάργηση
Καταργούμενες διατάξεις

..



Αθήνα, 31 Μαίου 2022
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Αριθμ. 152 / 5 / 2022
ΓΕΝΚ0 Λ0ΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Θεσπίζεται, ειδικά για τις ανάγκες των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού
ποδοσφαίρου ανδρών, σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας με απόφαση του αρμόδιου
για τον αθλητισμό Υπουργού.

2.α. Καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) αντί με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ.) της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ο ειδικός
κανονισμός για την επαγγελματική διαιτησία ποδοσφαίρου.
β. Ορίζεται ρητά, ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, η λειτουργική,
διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία της Κ.Ε.Δ.

3. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με τα κωλύματα
εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου.
4. Παρατείνεται από τη λήξη της και έως την 31τ1.12.2022, η καταληκτική
ημερομηνία υποχρέωσης τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων,
των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών σε εναρμόνιση με την
κείμενη νομοθεσία.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, σε περίπτωση αυξημένης επιχορήγησης
στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, για την κάλυψη σχετικών αναγκών της Κ.Ε.Δ., λόγω
του νέου καθεστώτος λειτουργίας της.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

1013 ΓΙΑ ΑΡ.ΜΑ013
3 1.05.2022 15:57

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο
σχέδιο νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, σε περίπτωση
αυξημένης επιχορήγησης στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. για την κάλυψη
σχετικών αναγκών της Κ.Ε.Δ., λόγω του νέου καθεστώτος λειτουργίας της.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 31 Μίίου 2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
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