ΈΚΘΔΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
Σος ζσεδίος νόμος ηος Τποςπγείος Πολιηιζμού και Αθληηιζμού με ηίηλο
«Δπιηποπή επαγγελμαηικού αθληηιζμού και άλλερ διαηάξειρ»
Α. Σαςηόηηηα Γιαβούλεςζηρ
Σίηινο Αηαβνχιεπζεο

Βπηηξνπή επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ – Πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο – Εδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη
ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Βπηζπεχδσλ Φνξέαο

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ

Υξφλνο έλαξμεο

23 Ννεκβξίνπ 2018, 19:40

Υξφλνο ιήμεο

3 Αεθεκβξίνπ 2018, 09:00

Καηεγνξία

Ννκνζεηηθή

Αηθηπαθφο ηφπνο αλάξηεζεο

www.opengov.gr

Πιήζνο άξζξσλ

Βθαηφ δεθαηξία (113)

Πιήζνο ρνιίσλ

Υίιηα εμαθφζηα ελελήληα επηά (1.697)

πληνληζηέο δηαβνχιεπζεο&
Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο

Γξαθείν Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ
Εσάλλα εξαθείκ, Ώιεμάλδξα Γάθθα
Σει.:2131317103-4-5
grafeioyfypourgou@gga.gov.gr

ειίδα 1 απφ 135

Β. Ποζοηική & ποιοηική ανάλςζη ηων ζσολίων ηηρ διαβούλεςζηρ
ηηο 23/11/2018 ν Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ έζεζε ζε δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ζρέδην λφκνπ κε ηίηιν «Βπηηξνπή
επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ – Πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο – Εδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
Σν σο άλσ ππφ δηαβνχιεπζε ρΝ απνηεινχληαλαπφ ηα εμήο Μέξε :








Μέξνο Ώ΄(άξζξα 1- 27) ην νπνίναθνξνχζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζήκεξα πθηζηάκελεο Βπηηξνπήο Βπαγγεικαηηθνχ Ώζιεηηζκνχ ηνπ
άξζξνπ 77 ηνπ λ. 2725/1999 (Ώ΄ 121) απφ έλα λέν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Βπηηξνπή Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ» (Β.Β.Ώ) κε δηεπξπκέλεο ειεγθηηθέο – θπξσηηθέο εμνπζίεο.
Μέξνο ΐ΄(άξζξα 28-51) ην νπνίν αθνξνχζεζηε ζχζηαζε εζληθνχ κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο θαη κε ην νπνίν γηα
πξψηε θνξά έγηλε πξνζπάζεηα:(α) λα ξπζκηζηνχλ κε ηξφπν εληαίν δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη δηθαηψκαηα ησλ
πξνπνλεηψλ αζιεκάησλ θαη (β) λα εηζαρζεί ε έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηή, θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ρΝ
Μέξνο Γ΄(άξζξα 52-79) ην νπνίν αθνξνχζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ
θαη ησλ ηδησηηθψλ ζρνιψλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ (άξζξν 32 λ. 2725/1999, Ώ΄ 121 θαη π.δ. 219/2006, Ώ΄ 221)
Μέξνο Α΄(άξζξα 80-81) ην νπνίν ξχζκηδε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ηε δηεμαγσγή
αξραηξεηζψλ ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο
Μέξνο Β΄ (άξζξα 82-113) ην νπνίν επέθεξε ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζην λ. 2725/1999, ξχζκηδε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο
Φηιίππνπ Βλψζεσο ηεο Βιιάδνο (Φ.Β.Β) θαη επηκέξνπο δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΠΟΏ.

ηνλ αθν́ινπζν πήλαθα απνηππσ́λνληαη, αλά άξζξν, ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο :
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Ώληίζηνηρα, ζηνλ θαησηέξν πίλαθα απνηππψλνληαη, θαηάθζίλνπζα ζεηξά, ηα άξζξα ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε ρΝ πνπ έιαβαλ +> 10 ζσόλια:
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Ώθνινπζνχλ :


Σν άξζξν 42 κε 8 ζρφιηα



Σν άξζξν 89 κε 6 ζρφιηα



Σα άξζξα 97, 99, 110-113 κε 5 ζρφιηα



Σα άξζξα 4, 48, 111 κε 4 ζρφιηα



Σα άξζξα 40, 70, 87, 95 θαη 102 κε 3 ζρφιηα



Σα άξζξα 5, 10, 17, 41, 47, 66, 69, 71, 73, 85, 88, 108 κε 2 ζρφιηα



Σα άξζξα 2, 3, 13, 14, 43, 44, 46, 56, 64, 75, 82, 86, 90, 100, 101, 103, 104 κε 1 ζρφιην

Ώπφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη 1.319 ζρφιηα απφ ηα ζπλνιηθά 1.697 ζρφιηα, πνζνζηφ δειαδή κεγαιχηεξνηνπ 77,7 % ησλ ζρνιίσλ
αθνξά ζην Μέξνο ΐ΄.Σα πεξηζζφηεξα ζρφιηα έρνπλ ιάβεη ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ ηνπ πξνπνλεηή θαη ηνπ
εθπαηδεπηή, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα απηψλ, θαζψο θαη ην άξζξν 32 ζρεηηθά κε ηνπο πξνπνλεηέο πνδννζθαίξνπ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ
παξαπάλσ αξηζκφ ζρνιίσλ (1.319) δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ άξζξα θαη ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί
εζθαικέλα απφ ηνπο ζρνιηαζηέο ζε άξζξα πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, φπσο π.ρ. ζην άξζξν 1 πεξί ζχζηαζεο ηνπ λ.π.δ..δ Βπηηξνπή
Βπαγγεικαηηθνχ Ώζιεηηζκνχ.ηελ 3ε θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζέζε ησλ άξζξσλ κε ηα πεξηζζφηεξα ζρφιηα (151) βξίζθεηαη ην άξζξν 74 ηνπ ππφ
δηαβνχιεπζε ρΝ πνπ αθνξά ζηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα.
ζνλ αθνξά ζηα ζρφιηα επί ησλ άλσ ξπζκίζεσλπαξαηεξήζεθε έληνλα ην θαηλφκελν επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη άιινη θνξείο λα πξνηξέπνπλ
ηα κέιε ηνπο, λα ππνβάινπλ απηνχζην ην ίδην αθξηβψο ζρφιην θαη κάιηζηα ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο άξζξα, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ πνπ αλαξηήζεθαλ λα αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ θείκελνπ.
Πεξαηηέξσ,δηάθνξνη θνηλσληθνί εηαίξνη επέιεμαλ λα εθδψζνπλ Αειηία Σχπνπ, λα απνζηείινπλ έγγξαθεο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο επί ηνπ
ρΝ ζην γξαθείν ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ, ελψ νξηζκέλνη απεπζχλζεθαλ θαη ζε ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, φπσο ζηα
Τπνπξγεία Τγείαο θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Ώπφ ην ζχλνιν ηεο ειεθηξνληθήο θαη ελ ζπλερεία δηα δψζεο δηαβνχιεπζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο :
1ον/ Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Β.Β.Ώ έηπραλ επξείαο απνδνρήο. Σα ζρεηηθά άξζξα 1-27 ηνπ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε
ζπγθέληξσζαλ ηα ιηγφηεξα ζε αξηζκφ ζρφιηα, ελψ νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ αθνξνχζαλ ζηε βειηίσζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ, κε γλψκνλα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο.
2ον/ Δ πιεηνςεθία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ αλαγλψξηζε ηε κεγάιε ηνκή πνπ επηρεηξείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηηο πξνηεηλφκελεο
ξπζκίζεηο ηνπ Μέξνπο ΐ΄ ηνπ ρΝ θαη ηελ αλάγθε αλάιεςεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ
ησλ επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο άζιεζεο θαη άζθεζεο. Δ αληίιεςε πνπ επηθξάηεζε είλαη φηη ην ρΝ θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε,
ρξήδεη, φκσο πεξαηηέξσ δηαβνχιεπζεο θαη βειηίσζεο. Οη θχξηεο παξαηεξήζεηο – αληηξξξήζεηο πνπ εθδειψζεθαλ αθνξνχλ:
(α) ζηνπο νξηζκνχο ησλ επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο (πξνπνλεηήο, εθπαηδεπηήο θαηά ην ππφ δηαβνχιεπζε ρΝ)
(β) ζηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ Σ.Β.Φ.Ώ.Ώ
(β) ζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη δηθαηψκαηα ησλ πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ, ηδίσο ησλ πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο, ελφςεη ηεο χκβαζεο Πξνπνλεηηθήο ηεο Βπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ (UEFA)
Δ δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηνπο πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη θαη ζήκεξα θαζφζνλ (α) νη ελδηαθεξφκελνη
θνηλσληθνί εηαίξνη είλαη πνιινί θαη ζπρλά νη απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη αληηθξνπφκελεο, (β)ην άλνηγκα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή
εληάζζεηαη ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΟΏ θαη απνηειεί αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο θαη κε ηνπο Θεζκνχο θαη (γ) ηδίσο φζνλ αθνξά ζηνπο
πξνπνλεηέο πνδνζθαίξνπ ζηε δηαβνχιεπζε ζπκκεηέρεη θαη ε Βπξσπατθή Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ (UEFA).
3ον/ Οη πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Γ΄ ζρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιψλ εθκάζεζεο
αζιεκάησλ έηπραλ σο επί ησ πιείζηνλ ζεηηθψλ ζρνιηψλ. Έληνλεο αληηξξήζεηο εθδειψζεθαλ ζρεηηθά κε ην άξζξν 74 ηνπ ρΝ πνπ ηέζεθε ππφ
δηαβνχιεπζε, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή απφ ηα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα ππεξεζηψλ θπζηθνζεξαπείαο θαη δηαηξνθνινγίαο – δηαηηνινγίαο, ηελ
πψιεζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη βηηακηλψλ, θαζψο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δχλαληαη λα ζπζηεγαζζνχλ ζηνλ ίδην ρψξν κε γπκλαζηήξηα.
Μεηά ην πέξαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο, αθνινχζεζε γφληκνο δηάινγνο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ν νπνίνο θαηέιεμε ζε
αλακφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ 74.
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4ον/ Χο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Α΄ ηνπ ππν δηαβνχιεπζε ρΝ:
(α) Πξνηάζεθε θαη έγηλε απνδεθηφ λα ηζρχζνπλ εληαίεο ξπζκίζεηο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο αζιεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ζσκαηεία, ελψζεηο,
νκνζπνλδίεο), εμαηξνπκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζεηεηψλ ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ.
(β) Ώληηξξήζεηο εθθξάζηεθαλ σο πξνο ηελ ππνρξεσηηθή εθπξνζψπεζε ζην δ.ζ. ακθφηεξσλ ησλ θχισλ, θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 1/3. Οη
αληηξξήζεηο, θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε, πιελ, φκσο,
ελφςεη θαη ησλ πνξηζκάησλ – εηζεγήζεσλ ηνπ Βπξσπατθνχ Ελζηηηνχηνπ γηα ηελ Εζφηεηα ησλ Φχισλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Εζφηεηαο,
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ησλ δχν θχισλ ζε ζέζεηο επζχλεο ζηνλ ρψξν ηνπ
αζιεηηζκνχ
(γ) Ώληηθξνπφκελεο απφςεηο εθθξάζηεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζεηεηψλ ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. ησλ νκνζπνλδηψλ. Ώπφ ηε κία πιεπξά
πξνηάζεθε λα ηζρχζεη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζεηεηψλ γηα φια ηα κέιε ηνπ δ.ζ. θαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζεηείεο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ, ελψ απφ ηελ άιιε εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ν πξνηεηλφκελνο πεξηνξηζκφο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ
πξνζψπσλ απφ ηα δ.ζ. ησλ νκνζπνλδηψλ. Δ ζέζε πνπ επηθξάηεζε είλαη λα ηζρχζεη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζεηεηψλexnunc θαη λα θαηαιακβάλεη φιεο
ηηο εθηειεζηηθέο ζέζεηο ηνπ δ.ζ.
(δ) Παξαηεξήζεηο ππνβιήζεθαλ θαη σο πξνο ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ηε δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ. Οη
παξαηεξήζεηο ιήθζεθαλ ππφςε θαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δηακνξθψζεθαλ αλάινγα.
5ον/ Χο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ ππν δηαβνχιεπζε ρΝ:
(α) Λήθζεθαλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηεμαγσγήο αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ηδίσο φζνλ
αθνξά ηηο εηδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δηακνξθψζεθαλ αλάινγα.
(β) Λήθζεθαλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ Ώ.Ώ.Β λα πξνβαίλνπλ, χζηεξα απφ άδεηα ηεο Β.Β.Ώ,
ζηελ αλέγεξζε, αλαθαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ε ζρεηηθή ξχζκηζε
ηξνπνπνηήζεθε, ψζηε λα είλαη ζαθέο φηη δε ζα ζίγνληαη ζε θακία πεξίπησζε δηθαηψκαηα ηξίησλ, ηδίσο δε ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ θαη ησλ
ηδξπηηθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, θαζψο θαη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ησλ Ώ.Ώ.Β λα ρξεκαηνδνηνχλ ην ηδξπηηθφ ηνπο αζιεηηθφ ζσκαηείν
γηα ηνλ ίδην σο άλσ ζθνπφ.
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(γ) Ώληηθξνπφκελα ζρφιηα ππνβιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Φ.Β.Β. Οη
παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ Φ.Β.Β θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε θαη νη πξνηεηλφκελεο
ξπζκίζεηο βειηηψζεθαλ.
Γ. Καηάληξη διαβούλεςζηρ

Δ δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ησλ Μεξψλ Ώ΄, Α΄ θαη Β΄ ηνπ άλσ ρΝ έρεη νινθιεξσζεί θαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο
έρνπλ δηακνξθσζεί, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ έρνπλ εληαρζεί ζε ρΝ κε ηίηιν «Βπηηξνπή
Βπαγγεικαηηθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζεί πξνο ςήθηζε θαη ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο εμήο :


Μέξνο Ώ΄ κε ηίηιν «Βπηηξνπή Βπαγγεικαηηθνχ Ώζιεηηζκνχ» (άξζξα 1-24 ) ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Μέξνπο Ώ΄
ηνπ άλσ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε



Μέξνο ΐ΄κε ηίηιν «Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΠΟΏ» ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία Κεθάιαηα:
o Κεθάιαην Ώ΄ : Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ νξγαλψζεσλ (άξζξα 25-32). ην Κεθάιαην απηφ
πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Μέξνπο Α΄ (άξζξα 80-81) ηνπ άλσ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, φπσο απηέο
δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ ηε δηαβνχιεπζε, ελψ έρνπλ πξνζηεζεί αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο θαη γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ηηο
αζιεηηθέο ελψζεηο. Βπίζεο, ζην ίδην Κεθάιαην έρνπλ εληαρζεί, γηα λνκνηερληθνχο ιφγνπο, θαη ηα άξζξα 87 θαη 88 ηνπ
Κεθαιαίνπ Ώ΄ ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άλσ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε.
o Κεθάιαην ΐ΄: Σξνπνπνηήζεηο λ. 2725/1999 (άξζξα 33-45). ην Κεθάιαην απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα άξζξα 82-86 θαη 89 – 94
Κεθαιαίνπ Ώ΄ ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άλσ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε,φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ
ηε δηαβνχιεπζε, κε ηα νπνία ηξνπνπνηνχληαη επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/1999
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o Κεθάιαην Γ΄:Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε Φίιηππν Έλσζε ηεο Βιιάδνο (άξζξα 46-53). ην Κεθάιαην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη
ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 95-102 ηνπ Κεθαιαίνπ ΐ΄ ηνπ Μέξνπο Β΄ηνπ άλσ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε, φπσο
απηέο δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ ηε δηαβνχιεπζε
o Κεθάιαην Α΄ : Λνηπέο δηαηάμεηο (άξζξα 54-61). ην Κεθάιαην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 103-110 ηνπ
Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Μέξνπο Β΄ηνπ άλσ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη επηκέξνπο
δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Ώ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ ηε δηαβνχιεπζε.


Μέξνο Γ΄ κε ηίηιν «Σειηθέο Αηαηάμεηο» (άξζξα 62-64) ζην νπνίν έρνπλ ζπγθεληξσζεί νη κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ησλ
Μεξψλ Ώ΄ , Α΄ θαη Β΄ηνπ άλσ ρΝ θαη κε ην νπνίν επίζεο ξπζκίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ρΝ.

ην σο άλσ ρΝ κε ηίηιν «Βπηηξνπή Βπαγγεικαηηθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζεί πξνο ςήθηζε δε
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ Μεξψλ ΐ΄ θαη Γ΄ (άξζξα 28-79) ηνπ ρΝ πνπ ηέζεθε ζε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε δηφηη δελ θξίλνληαη
ψξηκεο. πσο ήδε ειέρζε, ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο σο πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Μέξνπο ΐ΄ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο άζιεζεο
θαη άζθεζεο ζπλερίδεηαη. Ώλαγθαία δε πξνυπφζεζε γηα λα ξπζκηζηεί ην πξνζσπηθφ ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζρνιψλ εθκάζεζεο
αζιεκάησλ ηνπ Μέξνπο Γ΄ είλαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαζνξηζζεί νη νξηζκνί, ηα επαγγεικαηηθα πξνζφληα θαη δηθαηψκαηα ησλ
επαγγεικαηηψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο.
Καηφπηλ ηνχησλ, θξίλεηαη ζθφπηκν νη δηαηάμεηο ησλ Μεξψλ ΐ΄ θαη Γ΄ ηνπ ρΝ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ, λα εληαρζνχλ ζε απηνηειέο ρΝ
ην νπνίν λα αλαξηεζεί εθ λένππξνο ειεθηξνληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε.
Γ. Δπεξεπγαζία ζσολίων

Καησηέξσ παξαηίζεηαη πίλαθαο ζην νπνίν απνηππψλνληαηηα ζρφιηα πνπ αλαξηήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε επί ησλ άξζξσλ 1-27
θαη 80-113 πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην Νφκνπ κε ηίηιν «Βπηηξνπή Βπαγγεικαηηθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ πξφθεηηαη
λα εηζαρζεί πξνο ςήθηζε, θαζψο θαη ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε απηψλ. Βπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππνβιήζεθαλ ζρφιηα ζηα άξζξα 6-9, 11-12, 15-16,
18-27, 83-84, 91, 94, 105 -107 θαη 109.
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ηνλ θαησηέξσ πίλαθα δε ζπκπεξηιακβαλνληαη ηα ζρφιηα πνπ αλαξηήζεθαλ επί ησλ άξζξσλ 28-79 Μεξψλ ΐ΄ θαη Γ΄ ηνπ αλαξηεζέληνο πξνο
ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ρΝ, θαζφζνλ νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δελ εηζάγνληαη πξνο ςήθηζε.
Σα ζρφιηα βεβαίσο είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζηελ ηζνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο
www.opengov.grθαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππεξζχλδεζκν : http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001
Άπθπο
Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

Κωδικόρ σολιαζηήρ Ημεπομηνία & σόλιο
σολίος
Ώπα ςποβολήρ
1977
ΠΟΤΛΕΟ 2018-11-27
Άξζξν 28 – Οξηζκνί
ΜΕΥΏΔΛ
15:04:50
(γ) Βπαγγεικαηηθά πξνζφληα: ηα πξνζφληα πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηίηιν
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
30, 32 θαη 38.
ΥΟΛΕΟ
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη
απφ ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.) θαη απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή . Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15.10.2018), έρεη
απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγσ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο Βιιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.), ιεηηνπξγνχλ λφκηκα; Πνηνη
δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα
απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ δηαρείξηζε θαη ηα
ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ;

Αξιολόγηζη
ζσολίων
Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
ξχζκηζε πνπ
δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο

ΏΡΘΡΟ 29
ΥΟΛΕΟ
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
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Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

2288

ΥΡΔΣΟ 2018-11-28
ΚΟΝΣΟΓΕΏ 12:13:27
ΝΝΔ

Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη
απφ ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.) θαη απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή . Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15.10.2018), έρεη
απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγσ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο Βιιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.), ιεηηνπξγνχλ λφκηκα; Πνηνη
δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα
απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ δηαρείξηζε θαη ηα
ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ;
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή.Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ,κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη απφ
ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.)θαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο
αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή.Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15/10/2018),έρεη
απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγσ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο
πνδνζθαίξνπ‟».

Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
ξχζκηζε πνπ
δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο

Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε,ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο

2345

Γξεγφξηνο

2018-11-28
18:11:09

-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή.Οη ρνιέο ηεο Βιιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο
Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.),ιεηηνπξγνχλ λφκηκα;Πνηνi δηδάζθνπλ;Οη θαζεγεηέο
παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα απφ ην παλεπηζηήκην λα
δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο;Δ δηαρείξηζε θαη ηα ρξήκαηα κε ηα νπνία
ακείβνληαη,γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ;
Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο Σν ζρφιην
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία αθνξά έηεξε
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ
ξχζκηζε πνπ
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Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

2358

Γηάλλεο
2018-11-28
Κνπηεληάθε 18:53:34
ο

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ
Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

2373

ΐάηνο
Κπξηάθεο

2018-11-28
20:18:49

2412

PIG

2018-11-29
08:04:22

Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.) θαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο
αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή . Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15.10.2018), έρεη
απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγ σ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα. ππνρξενχληαη
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο Βιιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.), ιεηηνπξγνχλ λφκηκα; Πνηνη
δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα
απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ δηαρείξηζε θαη ηα
ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ;
Οη «αλαζέζεηο» (ή θαιχηεξα νη «νηθνλνκηθέο εμππεξεηήζεηο θνκκαηηθψλ
δηαδξνκηζηψλ») είλαη πνιχ παιηά πιεγή.

δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο

ΤΓΚΡΟΤΔ ΕΑΕΧΣΕΚΧΝ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ ΜΒ ΣΟ ΑΔΜΟΕΟ
ΤΝΦΒΡΟΝ - ΝΏ ΏΠΟΤΡΘΒΕ ΟΛΟ ΣΟ ΏΡΘΡΟ ΚΏΕ ΣΏ
ΒΠΏΚΟΛΟΤΘΏ ΏΡΘΡΏ 1 ΒΧ 27 - ΚΏΝΑΏΛΧΑΒ ΕΑΕΟΣΒΛΒ
ΠΡΟΧΠΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΏΡΘΡΏ ΓΕΏ ΒΞΤΠΔΡΒΣΔΔ ΠΡΟΧΠΕΚΧΝ
ΕΑΕΟΣΒΛΧΝ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 3 ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΧΝ
ΏΝΧΣΒΡΧΝ ΑΔΜΟΕΧΝ ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ
ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΧΡΏ ΣΔΝ ΒΒΏ
ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΏΛΛΧΝ ΚΏΕΡΟΚΟΠΧΝ ΚΏΕ ΚΏΕΡΟΦΤΛΏΚΣΟΤΝΣΧΝ
ΒΞΧΣΒΡΕΚΧΝ ΤΜΐΏΕΟΤΥΧΝ ΑΕΚΔΓΟΡΧΝ ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ
ΣΔΝ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ Χ ΤΜΐΏΕΟΤΥΟΕ
ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΕ ΝΟΜΕΚΟΕ ΤΜΐΟΤΛΟΕ ΣΏ ΓΡΏΦΒΕΏ ΣΟΤ ΓΓΏ ΤΦ/ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ -- Δ ΕΑΡΤΔ ΒΝΟ ΏΚΟΜΏ ΝΒΟΤ ΝΠΑΑ
ΏΠΟΣΒΛΒΕ ΠΡΟΠΏΘΒΕΏ ΚΏΕ ΒΠΕΘΤΜΕΏ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΧΝ

Αελ εγθξίλεηαη

Αε γίλεηαη
αληηιεπηφ ζε
πνηεο
Αελ ζα έπξεπε λα κπνπλ θάπνηα, έζησ ειάρηζηα, επηζηεκνληθά ή πνηνηηθά
«αλαζέζεηο»
θξηηήξηα ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ ηα ηξαγηθά ιάζε ηνπ παξειζφληνο; Ση ζα αλαθέξεηαη ν
γίλνπλ απηέο νη «αλαζέζεηο», γήπεδν γηα ηνλ θάζε πηθξακέλν;
ζρνιηαζηήο
Πξέπεη λα επνπηεχεηαη θαη απφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη Αηθαηνζχλεο
Αελ εγθξίλεηαη
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Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

2413

PIG

2018-11-29
08:06:12

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

2415

PIG

2018-11-29
08:13:12

ΠΡΟΧΠΧΝ ΑΔΜΟΕΧΝ ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ
ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΧΡΏ ΣΔΝ ΒΒΏ
ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΏΛΛΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΒΝΣΟ ΚΏΕ ΒΚΣΟ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ
ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΓΕΏ ΝΏ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΏ
ΤΝΑΕΏΛΒΓΟΝΣΏΕ ΠΕΟ ΒΤΒΛΕΚΣΏ ΜΒ ΕΑΕΧΣΒ [ ΒΚΣΟ ΒΛΒΓΥΟΤ
ΣΟΤ ΚΡΏΣΟΤ ] ΠΡΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΣΟΤ ΕΑΕΟΣΒΛΒ ΠΡΟΧΠΟ ΝΏ ΏΝΏΓΔΣΔΘΟΤΝ ΣΏ ΠΡΟΧΠΕΚΏ ΚΕΝΔΣΡΏ ΓΕΏ ΣΟΤ
ΤΝΣΏΚΣΒ ΏΤΣΧΝ ΣΧΝ ΏΡΘΡΧΝ 1- 25 ΟΕ ΟΠΟΕΟ ΒΥΟΤΝ
ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΒ ΠΡΟΧΠΕΚΒ ΠΡΟΑΟΚΕΒ ΓΕΏ ΜΒΛΛΟΝΣΕΚΒ
ΤΝΏΛΛΏΓΒ ΜΒ ΕΑΧΣΒ ΠΡΟ ΕΑΕΧΣΕΚΟ ΟΦΒΛΟ
ΤΓΚΡΟΤΔ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ ΜΒ ΣΟ ΑΔΜΟΕΟ - ΝΏ ΏΠΟΤΡΘΒΕ
ΟΛΟ ΣΟ ΏΡΘΡΟ ΚΏΕ ΣΏ ΒΠΏΚΟΛΟΤΘΏ ΏΡΘΡΏ 1 ΒΧ 27 ΚΏΝΑΏΛΧΑΒ ΕΑΕΟΣΒΛΒ ΠΡΟΧΠΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΏΡΘΡΏ ΓΕΏ
ΒΞΤΠΔΡΒΣΔΔ ΠΡΟΧΠΕΚΧΝ ΕΑΕΟΣΒΛΧΝ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ
ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 3 ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΧΝ ΏΝΧΣΒΡΧΝ ΑΔΜΟΕΧΝ
ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΠΟΤ
ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΧΡΏ ΣΔΝ ΒΒΏ ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΏΛΛΧΝ ΚΏΕΡΟΚΟΠΧΝ
ΚΏΕ ΚΏΕΡΟΦΤΛΏΚΣΟΤΝΣΧΝ ΒΞΧΣΒΡΕΚΧΝ ΤΜΐΏΕΟΤΥΧΝ
ΑΕΚΔΓΟΡΧΝ ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΔΝ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ
ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ Χ ΤΜΐΏΕΟΤΥΟΕ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΕ ΝΟΜΕΚΟΕ
ΤΜΐΟΤΛΟΕ ΣΏ ΓΡΏΦΒΕΏ ΣΟΤ ΓΓΏ - ΤΦ/ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ -- Δ
ΕΑΡΤΔ ΒΝΟ ΏΚΟΜΏ ΝΒΟΤ ΝΠΑΑ ΏΠΟΣΒΛΒΕ ΠΡΟΠΏΘΒΕΏ ΚΏΕ
ΒΠΕΘΤΜΕΏ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΑΔΜΟΕΧΝ
ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΠΟΤ
ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΧΡΏ ΣΔΝ ΒΒΏ ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΏΛΛΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ
ΒΝΣΟ ΚΏΕ ΒΚΣΟ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ
ΓΕΏ ΝΏ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΏ ΤΝΑΕΏΛΒΓΟΝΣΏΕ ΠΕΟ ΒΤΒΛΕΚΣΏ ΜΒ
ΕΑΕΧΣΒ [ ΒΚΣΟ ΒΛΒΓΥΟΤ ΣΟΤ ΚΡΏΣΟΤ ] ΠΡΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ
ΣΟΤ ΕΑΕΟΣΒΛΒ ΠΡΟΧΠΟ - ΝΏ ΏΝΏΓΔΣΔΘΟΤΝ ΣΏ ΠΡΟΧΠΕΚΏ
ΚΕΝΔΣΡΏ ΓΕΏ ΣΟΤ ΤΝΣΏΚΣΒ ΏΤΣΧΝ ΣΧΝ ΏΡΘΡΧΝ 1- 25 ΟΕ
ΟΠΟΕΟ ΒΥΟΤΝ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΒ ΠΡΟΧΠΕΚΒ ΠΡΟΑΟΚΕΒ ΓΕΏ
ΜΒΛΛΟΝΣΕΚΒ ΤΝΏΛΛΏΓΒ ΜΒ ΕΑΧΣΒ ΠΡΟ ΕΑΕΧΣΕΚΟ
ΟΦΒΛΟ
ΤΓΚΡΟΤΔ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ ΜΒ ΣΟ ΑΔΜΟΕΟ - ΝΏ ΏΠΟΤΡΘΒΕ
ΟΛΟ ΣΟ ΏΡΘΡΟ ΚΏΕ ΣΏ ΒΠΏΚΟΛΟΤΘΏ ΏΡΘΡΏ 1 ΒΧ 27 ΚΏΝΑΏΛΧΑΒ ΕΑΕΟΣΒΛΒ ΠΡΟΧΠΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΏΡΘΡΏ ΓΕΏ
ΒΞΤΠΔΡΒΣΔΔ ΠΡΟΧΠΕΚΧΝ ΕΑΕΟΣΒΛΧΝ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ
ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 3 ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΧΝ ΏΝΧΣΒΡΧΝ ΑΔΜΟΕΧΝ

Αελ εγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη
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Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

2481

ΥΡΔΣΟ
ΡΟΤΟ

2018-11-29
13:03:25

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

2521

ΐάηνο
ςαιιηδαο

2018-11-29
21:16:39

ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΠΟΤ
ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΧΡΏ ΣΔΝ ΒΒΏ ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΏΛΛΧΝ ΚΏΕΡΟΚΟΠΧΝ
ΚΏΕ ΚΏΕΡΟΦΤΛΏΚΣΟΤΝΣΧΝ ΒΞΧΣΒΡΕΚΧΝ ΤΜΐΏΕΟΤΥΧΝ
ΑΕΚΔΓΟΡΧΝ ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΔΝ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ
ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ Χ ΤΜΐΏΕΟΤΥΟΕ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΕ ΝΟΜΕΚΟΕ
ΤΜΐΟΤΛΟΕ ΣΏ ΓΡΏΦΒΕΏ ΣΟΤ ΓΓΏ - ΤΦ/ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ -- Δ
ΕΑΡΤΔ ΒΝΟ ΏΚΟΜΏ ΝΒΟΤ ΝΠΑΑ ΏΠΟΣΒΛΒΕ ΠΡΟΠΏΘΒΕΏ ΚΏΕ
ΒΠΕΘΤΜΕΏ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΑΔΜΟΕΧΝ
ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΠΟΤ
ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΧΡΏ ΣΔΝ ΒΒΏ ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΏΛΛΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ
ΒΝΣΟ ΚΏΕ ΒΚΣΟ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ
ΓΕΏ ΝΏ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΏ ΤΝΑΕΏΛΒΓΟΝΣΏΕ ΠΕΟ ΒΤΒΛΕΚΣΏ ΜΒ
ΕΑΕΧΣΒ [ ΒΚΣΟ ΒΛΒΓΥΟΤ ΣΟΤ ΚΡΏΣΟΤ ] ΠΡΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ
ΣΟΤ ΕΑΕΟΣΒΛΒ ΠΡΟΧΠΟ - ΝΏ ΏΝΏΓΔΣΔΘΟΤΝ ΣΏ ΠΡΟΧΠΕΚΏ
ΚΕΝΔΣΡΏ ΓΕΏ ΣΟΤ ΤΝΣΏΚΣΒ ΏΤΣΧΝ ΣΧΝ ΏΡΘΡΧΝ 1- 25 ΟΕ
ΟΠΟΕΟI ΒΥΟΤΝ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΒ ΠΡΟΧΠΕΚΒ ΠΡΟΑΟΚΕΒ ΓΕΏ
ΜΒΛΛΟΝΣΕΚΒ ΤΝΏΛΛΏΓΒ ΜΒ ΕΑIΧΣΒ ΠΡΟ ΕΑΕΧΣΕΚΟ
ΟΦΒΛΟ
ΑΒΝ ΓΕΝΒΣΏΕ ΛΟΓΟ ΓΕΏ ΣΏ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΏ ΣΧΝ ΓΤΝΏΕΚΧΝ,
ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΏ ΚΏΕ ΜΔ, ΟΥΕ ΜΟΝΟΝ ΣΟ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟ
ΐΒΐΏΕΧ, ΜΏ ΕΑΕΏΕΣΒΡΧ ΣΟ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟ, ΠΟΤ ΟΟ ΤΠΒΡΟΥΟ
ΚΕ ΏΝ ΣΟ ΐΡΕΚΒΕ ΟΕΟΑΔΠΟΣΒ 'ΒΕΑΔΜΧΝ', ΑΒΝ ΒΕΝΏΕ ΣΤΥΏΕΟ
ΣΕ ΒΝΑΕΏΦΒΡΒΕ ΑΕΒΚΏΣΟΜΜΤΡΕΏ ΏΝΑΡΧΝ, ΜΏ ΑΒΝ
ΒΝΑΕΏΦΒΡΒΕ ΑΕΒΚΏΣΟΜΜΤΡΕΏ ΓΤΝΏΕΚΧΝ.
ΜΕΏ ΣΒΣΟΕΏ ΒΠΕΔΜΏΝΔ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΑΒΕΥΝΒΕ ΠΟΛΤ ΏΠΛΔ,
ΟΜΧ ΜΕΏ ΣΒΣΟΕΏ ΠΏΡΏΛΒΕΦΔ, Β ΤΝΑΤΏΜΟ ΜΒ ΣΟ ΓΒΓΟΝΟ
ΣΕ ΣΏ ΥΟΛΕΏ ΑΒΝ ΒΕΝΏΕ ΠΡΟ ΑΔΜΟΕΏ ΘΒΏ, ΑΒΝ
ΒΠΕΣΡΒΠΟΤΝ ΕΑΕΏΕΣΒΡΔ ΏΕΕΟΑΟΞΕΏ ΟΣΕ ΟΠΟΕΟΑΔΠΟΣΒ ΠΕΟ
ΒΚΣΒΝΔ ΥΟΛΕΏΜΟ, ΠΡΟΚΒΕΣΏΕ ΝΏ ΛΔΦΘΒΕ ΤΠΟΦΔ
Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη
απφ ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.) θαη απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή . Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15.10.2018), έρεη

Τπάξρεη
πξφβιεςε γηα
πνζφζησζε
θχιινπ ζηε
δηνίθεζε ησλ
αζιεηηθψλ
νξγαλψζεσλ.
Αε είλαη ζαθέο
ζε πνηα
δηθαηψκαηα ησλ
γπλαηθψλ
αλαθέξεηαη ν
ζρνιηαζηήο.
Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
ξχζκηζε πνπ
δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
ειίδα 14 απφ 135

απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγσ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο Βιιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.), ιεηηνπξγνχλ λφκηκα; Πνηνη
δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα
απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ δηαρείξηζε θαη ηα
ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ;
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Βπγεληα
2018-11-29
Γηαλληηζνπν 21:32:10
πινπ

ΏΡΘΡΟ 29
– ΏΝΣΕΓΡΏΦΒΣΏΕ ΜΟΝΟ ΣΏ ΤΠΟΓΡΏΜΕΜΒΝΏ
ΥΟΛΕΟ
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη
απφ ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.) θαη απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή . Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15.10.2018), έρεη
απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγσ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο Βιιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.), ιεηηνπξγνχλ λφκηκα; Πνηνη
δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα
απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ δηαρείξηζε θαη ηα
ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ;
Με ηελ αλάξηεζε θαη αλάγλσζε ησλ άξζξσλ ηνπ λφκνπ δηαπηζηψλεηε
πεληαθάζαξα ε ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο
θαηάξηηζεο ησλ ρηιηάδσλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Ώγσγήο θαη θνηηεηψλ ησλ
πεληε ΣΒΦΏΏ φιεο ηεο Υψξαο. Τπνβαζκίδεηε φινπο ηνπο αγψλεο απηψλ πνπ
ζηήξημαλ ηελ αλσηαηνπνίεζεησλ ηφηε ΒΏΏ. Μηα δεχηεξε επεμεξγαζία θαη
ζπλεξγαζία ηελ αμίδνπλ φινη απηνί.
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ΚΏΝΑΏΛΧΑΔ - ΣΏ ΏΡΘΡΏ 1 ΒΧ 28 ΒΥΟΤΝ ΤΝΣΏΥΘΒΕ
ΜΒΡΟΛΔΠΣΕΚΏ ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΚΏ ΚΔΝΟΘΒΣΔΜΒΝΏ ΏΡΘΡΏ ΓΕΏ
ΐΟΛΒΜΏ 3 ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ ΑΔΜΟΕΧΝ ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ΣΔ
ΓΒΝΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ Χ
ΒΥΒΕ ΣΧΡΏ ΣΔΝ ΏΤΣΟΣΒΛΔ ΜΟΝΏΑΏ - ΚΏΕ ΘΒΛΟΤΝ ΝΏ
ΏΝΒΞΏΡΣΔΣΟΠΟΕΔΘΟΤΝ ΏΠΟ ΣΟ ΑΔΜΟΕΟ ΜΒΧ ΣΔ
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΒΝΟ ΝΟΜΕΚΟ ΠΡΟΧΠΟΤ ΠΟΤ ΘΏ ΣΟΤ ΑΕΑΒΕ
ΏΤΣΟΝΟΜΕΏ ΚΕΝΔΒΧΝ ΜΏΚΡΤΏ ΏΠΟ ΣΟΝ ΒΛΒΓΥΟ ΚΏΕ
ΛΟΓΟΑΟΕΏ ΣΟ ΚΡΏΣΟ - ΒΠΕΔ ΣΏ ΏΡΘΡΏ ΏΤΣΏ
ΒΞΤΠΔΡΒΣΟΤΝ ΜΒ ΤΜΐΏΔ ΝΟΜΕΚΟΤ ΤΜΐΟΤΛΟΤ
ΑΕΚΔΓΟΡΟΤ ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΔΝ ΓΓΏ ΣΟ ΓΡΏΦΒΕΟ ΣΟΤ Τ/Φ
ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ γγΏ - ΚΟΠΟ ΣΔ ΜΒΣΏΣΡΟΠΔ ΣΔ
ΜΟΝΏΑΏ ΒΒΏ Β ΝΠΑΑ ΜΏΚΡΕΏ ΏΠΟ ΣΟΝ ΒΛΒΓΥΟ ΣΟΤ
ΚΡΏΣΟΤ - ΣΏ ΏΡΘΡΏ ΦΒΡΟΤN ΤΓΚΡΟΤΒΕ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ ΓΕΏ
ΣΟΤ ΑΔΜΟΕΟΤ ΤΠΏΛΛΔΛΝ ΚΏΕ ΣΧΝ ΝΟΜΕΚΧΝ
ΤΜΐΟΤΛΧΝ ΑΕΚΔΓΟΡΧΝ ΠΟΤ ΒΕΝΏΕ ΔΑΔ ΣΔΝ ΒΒΏ Χ ΒΥΒΕ KAI
ΘΒΛΟΤΝ ΓΕΏ ΕΑΕΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΤΜΦΒΡΟΝ ΏΤΣΟΝΟΜΕΏ
ΚΕΝΔΒΧΝ ΚΏΕ ΠΡΟΧΠΕΚΏ ΟΦΒΛΔ ΚΏΕ ΒΞΟΤΞΕΒ ΏΠΏΡΏΑΒΚΣΏ ΟΛΏ ΣΏ ΏΡΘΡΏ ΝΏ ΏΠΟΤΡΘΟΤΝ Χ
ΚΏΝΑΏΛΧΑΔ ΚΏΕ ΜΒ ΑΟΛΟ ΤΓΚΡΟΤΔ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη
απφ ηελ ΒΠΟ.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε, έρεη απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο
ελ ιφγσ ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο
πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο ΒΠΟ, ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα; Πνηνη δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ
ζρεηηθή άδεηα απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ
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δηαρείξηζε θαη ηα ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ;
Πξαγκαηηθά απηφ ην ζρέδην λφκνπ είλαη θιαπζίγεινο....Με ην ζθεπηηθφ ζαο
θ.ΐαζηιεηάδε,νη πηπρηνχρνη γηαηξνί κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα λα κελ
κπνξνχλε θαη απηνί λα εμαζθήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο....
Κ κεηά αλαξσηηφκαζηε φινη γηαηί ην Βιιεληθφ πνδφζθαηξν είλαη ζε ηφζν
ρακειφ επίπεδν....

Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
ξχζκηζε πνπ
δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο
ΠΡΟΣΏΔ ΣΡΟΠΟΠΟΕΔΔ ΣΟΝ ΝΟΜΟ 2725/99
Σν ζρφιην δελ
(Αελ πεξηιακβάλεηαη ζην Ννκνζρέδην)
αθνξά ζην
παξφλ άξζξν.
Ε. Δ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 2725/1999,φπσο ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη Λακβάλεηαη
σο εμήο:
ππφςε γηα
ελδερφκελε
«Άξζξν 45
κειινληηθή
ΑΕΏΕΣΔΕΏ ΏΣΟΜΕΚΧΝ ΏΘΛΔΜΏΣΧΝ
ηξνπνπνίεζε
1. ε θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία αηνκηθνχ αζιήκαηνο ιεηηνπξγεί
ηνπ άξζξνπ 45
Κεληξηθή Βπηηξνπή Αηαηηεζίαο (ΚΒΑ) ή Κεληξηθή Βπηηξνπή Κξηηψλ
ηνπ λ.
(ΚΒΚ) κε δηεηή ζεηεία, απνηεινχκελε απφ ηξία (3) ή πέληε (5) κέιε,
2725/1999
ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. Δ Βπηηξνπή
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο. Σν έλα (επί ηξηκεινχο) θαη ηα δχν (επί πεληακεινχο)
Βπηηξνπήο, κέινο/-ε, επηιέγνληαη απφ πίλαθα πνπ πεξηέρεη δηπιάζην,
ηνπιάρηζηνλ, αξηζκφ κειψλ, θαηά πεξίπησζε, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ε
νηθεία Οκνζπνλδία Αηαηηεηψλ Κξηηψλ.
2. Δ Κεληξηθή Βπηηξνπή Αηαηηεζίαο ή Κξηηψλ ησλ νκνζπνλδηψλ αηνκηθψλ
αζιεκάησλ αζθεί, πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο
Αηαηηεηψλ – Κξηηψλ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α‟, β‟, γ‟ θαη δ‟ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43Ώ ηνπ Ν. 2725/1999.
3. Καηά ηα ινηπά, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 θαη 44 ηνπ Ν. 2725/1999
εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο, ηνπο θξηηέο, ηνπο αθέηεο,
ηνπο ρξνλνκέηξεο, ηνπο ζεκεησηέο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ αζθεί
ειίδα 17 απφ 135
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ΏΛΣΏΝΔ 2018-12-01
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έξγν δηαηηεζίαο ή θξίζεο ζε αηνκηθφ άζιεκα, ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ
ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε αζιεηηθή
νκνζπνλδία αηνκηθνχ αζιήκαηνο, σο πξνο ηελ ηδηφηεηα κειψλ ησλ
νκνζπνλδηψλ θαη ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο.»
4. Οη χλδεζκνη Αηαηηεηψλ – Κξηηψλ αηνκηθψλ αζιεκάησλ ζπζηήλνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
78 επφκελα ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα.
5. ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε πνπ ππάξρεη Έλσζε Ώζιεηηθψλ
σκαηείσλ αζιήκαηνο αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηνλ παξφληα λφκν, επηηξέπεηαη
λα ηδξχεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί έλαο κφλνλ ζχλδεζκνο Αηαηηεηψλ – Κξηηψλ ηνπ
αληίζηνηρνπ θιάδνπ άζιεζεο.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2725/1999 εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο
πλδέζκνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Κχξηνη ην λνκνζρέδην πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ε επηηνκή ηνπ
λενθηιειεχζεξηζκνχ γηαηί φπσο ζα έπξεπε λα γλσξίδεηαη κε απηφ θαηαξγείηαη
θαη θαηαπαηάηε ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα κνπ σο πηπρηνχρνπ ΚΦΏ δίλνληαο
ην δηθαίσκα ηεο γπκλαζηηθήο πξαθηηθήο ζηνλ θάζε ηπραίν ΚΏΕΡΟΚΠΟ.
Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη:
1. Καλείο δελ πάεη ζε εκπεηξηθφ γηαηξφ, νχηε ζηέιλεη ην παηδί ηνπ ζε ζρνιείν
κε εκπεηξηθνχο «δαζθάινπο», ελψ φινη απαηηνχλ εχθνια λα δηαθξίλνπλ ηα
πξνζφληα αλζξψπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα ππεξεζίεο πγείαο θαη
εθπαίδεπζεο.
2. Δ ζπκκεηνρή ηνπ Έιιελα πνιίηε ζε δξαζηεξηφηεηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη
Ώζιεηηζκνχ είλαη δηθαίσκα ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνιίηε (χληαγκα ηνπ 1975, άξζξν 5, παξ. 1) θαη θάησ
απφ ζσζηέο πξνυπνζέζεηο θαηαπνιεκά ην ξαηζηζκφ, ηε βία θαη ηηο
εμαξηήζεηο.
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3. Δ έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν ηέηαξηνο
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θηλδχλνπ πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο θαη αζζελεηψλ
ζηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο ελψ, κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Βπξψπεο,
επζχλεηαη γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 1 εθαηνκκχξην ζαλάηνπο. Πεηξακαηηθά
δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ φηη ε ζπζηεκαηηθή άζθεζε απνηειεί ζεξαπεία γηα
είθνζη έμη δηαθνξεηηθέο αζζέλεηεο. Δ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ
πκβνπιίνπ Τγείαο σο πξνο ηε ζπληαγνγξάθεζε ηεο άζθεζεο απφ ηνλ
ΒΟΠΤΤ απνδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο άζθεζεο γηα ηελ πξφιεςε
ρξφλησλ παζήζεσλ.
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4. Tν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο θπζηθήο αδξάλεηαο ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο
αλέξρεηαη ζε 130-650 εθαηνκκχξηα επξψ αλά έηνο ιφγσ ησλ δαπαλψλ γηα
αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν, δηαβήηε ηχπνπ 2, θαξθίλν ηνπ εληέξνπ θαη ηνπ
καζηνχ, θαζψο θαη ιφγσ ηνπ θφζηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ςπρνινγηθψλ
αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε.
5. Ο αζιεηηθφο επηζηήκνλαο (γπκλαζηήο) ρξεηάδεηαη γλψζεηο αλαηνκίαο θαη
θπζηνινγίαο γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην αλζξψπηλν ζψκα, γλψζεηο ςπρνινγίαο
θαη θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα λα θηλεηνπνηήζεη ην άηνκν λα γπκλαζηεί
εθφξνπ δσήο, γλψζεηο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο γηα λα κεηνπζηψζεη ηε
ζεσξία ζε πξάμε, απνηειεζκαηηθά.
6. Δ άζθεζε πξέπεη λα παξέρεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε κεηά απφ
αμηνιφγεζε, κε ζπγθεθξηκέλε έληαζε, δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα, αλάινγα κε
ηε θπζηθή θαηάζηαζε, θαηάζηαζε πγείαο, ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, θχιν, θαη
ειηθία. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο αεξφβηαο εθγχκλαζεο θαη
κπτθήο ελδπλάκσζεο απφ παγθφζκηνπο επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο γηα λα
ππάξρεη αζθάιεηα θαη λα απνθεπρζνχλ ηξαπκαηηζκνί, θαθψζεηο θαη ζάλαηνη.
Έρεη απνδεηρζεί φηη θάζε κνξθή άζιεζεο-άζθεζεο, δελ είλαη απνηειεζκαηηθή
αιιά κνλάρα εθείλε πνπ είλαη θαηάιιεια ζηνρεπκέλε.
7. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη ηνπ Ώζιεηηζκνχ
δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο θαη είλαη ε έθηε δεκνθηιέζηεξε
επηινγή αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο γηα λα εηζαρζνχλ ζε
παλεπηζηεκηαθή ρνιή. πλνιηθά, ππάξρνπλ πάλσ απφ 60,000 ελεξγνί
πηπρηνχρνη θπζηθήο αγσγήο.
8. Δ αζιεηηθή επηζηήκε (sportscience) ησλ Βιιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ
(ΣΒΦΏΏ) ζχκθσλα κε ηνπο παγθφζκηνπο αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ζηελ πεξίνπηε εηθνζηή ζέζε ηεο παγθφζκηαο
θαηάηαμεο θαη είλαη πξσηνπφξα ζηελ Βιιάδα αλάκεζα ζηηο γλσζηέο
επηζηήκεο ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ.
Σν λνκνζρέδην απηφ είλαη ε ηαθφπιαθα ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ κνπ σο
απφθνηηνπ ΣΒΦΏΏ θαη φπσο θαλείο απφ εζαο ηνπο λνκηθνχο δελ ζα ζέιαηε νη
δηθαζηηθνί επηκειεηέο λα παίδνπλ ηνπο λνκηθνχο έηζη θαη εγψ δελ ζέισ κε
πηπρηνχρνο παλεπηζηεκηαθήο εθπ/ζεο λα παίδεη ηνλ γπκλαζηή ζε βάξνο ηεο
ζσκαηηθήο πγείαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ Βιιήλσλ.
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Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ
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ΜΏΡΕΏ
2018-12-02
ΚΟΤΣΟΤ 07:24:13
ΚΟΤ

Γη απηφ ε Κπβέξλεζε λα απνζχξεη ηηο πξνηεηλφκελεο αληηζπληαγκαηηθέο,
αληηεπηζηεκνληθέο άδηθεο θαη θαηαρξεζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη
λα θάλεη δξαζηηθέο κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ κεηά απφ
νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε κε ηηο ρνιέο Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη
Ώζιεηηζκνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο. Οη κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ ηνπ
λνκνζρεδίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε ζεηξά
άιισλ επαγγεικάησλ φπσο νη κεραληθνί (ΠΑ 99/2018, ΦΒΚ 187Ώ/2018), νη
ηαηξνί (A.N. 1565/1939, ΦEKA/16), νη δηθεγφξνη (ΠΑ 122/2010, ΦΒΚ
200/Ώ/30-11-2010), νη εθπαηδεπηηθνί (π.ρ., ΦΒΚ 449 /3-4-2007) νη
θαξκαθνπνηνί (ΠΑ 64/2018, ΦΒΚ 124/Ώ/11-7-2018) θιπ.
Άξζξν 28 – Οξηζκνί
(γ) Βπαγγεικαηηθά πξνζφληα: ηα πξνζφληα πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηίηιν
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
30, 32 θαη 38.
ΥΟΛΕΟ
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη
απφ ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.) θαη απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή . Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15.10.2018), έρεη
απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγσ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο Βιιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.), ιεηηνπξγνχλ λφκηκα; Πνηνη
δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα
απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ δηαρείξηζε θαη ηα
ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ;ΏΡΘΡΟ 29
ΥΟΛΕΟ
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ πξνπνλεηέο
πνδνζθαίξνπ, κε άδεηα πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Ώζιεηηζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη
απφ ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Β.Π.Ο.) θαη απφ ηηο

Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
ξχζκηζε πνπ
δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο
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πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
-Δ δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή . Δ Ώλεμάξηεηε Ώξρή, πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε (Ώξηζκφο Πξση. 249760/45169/2018 εκεξνκελία 15.10.2018), έρεη
απνθαλζεί φηη «εμαηξνχκεζα ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο ηεο ελ ιφγσ
ηαπηφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο „πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ‟».
Μεηά απφ απηή ηε ζέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΐνπιή θαη ε
Κπβέξλεζε δελ κπνξνχλ λα λνκνζεηήζνπλ αληίζεηα.
-Δ δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Οη ζρνιέο ηεο Βιιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο.), ιεηηνπξγνχλ λφκηκα; Πνηνη
δηδάζθνπλ; Οη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ δηδάζθνπλ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα
απφ ην παλεπηζηήκην λα δηδάμνπλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο; Δ δηαρείξηζε θαη ηα
ρξήκαηα κε ηα νπνία ακείβνληαη, γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ;
επραξηζηψ πνιπ γηα ηα αξζξα ηνπ λνκνζρεδηνπ - θάλνπλ ηελ δσή ηελ δνπιεηα Αελ ππάξρεη
θαη ηελ θαξηεξα κνπ πην επθνιε - επραξηζηψ ζεξκα
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε
πνπ ΒΕΝΏΕ Δ ΏΕΣΕΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΘΒΔ ηνπ ΝΟΜΟΥΒΑΕΟΤ ????
χκθσλα κε ην
άξζξν 8 ηνπ λ.
ΑΒΝ ΒΕΝΏΕ ΠΏΡΏΝΟΜΟ ΏΤΣΟ?
4048/2012
(Ώ΄34) ε
ΝΏ ΚΏΣΒΐΏΓΒΣΒ ΚΤΡΕΒ ΤΦ/ΤΠΟΤΡΓΒ ? ΚΤΡΕΒ ΓΓΏ ? λνκνζρέδην
αηηηνινγηθή
ΥΧΡΕ ΣΔΝ αηηηνινγηθή ΒΚΘΒΔ ? λα ηελ δηαβάδεη ν ΠΟΛΕΣΔ θαηά ηελ έθζεζε
ΑΕΏΐΟΤΛΒΤΔ - δελ μαλάγηλε !!!
ζπλνδεχεη ην
ηειηθφ ζρέδην
λφκνπ πνπ
θαηαηίζεηαη ζηε
ΐνπιή, φπσο
απηφ ζα έρεη
δηακνξθσζεί
κεηά ηε
δηαβνχιεπζε.
Άλαπδνο ν αζιεηηθφο θφζκνο ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηθφ λφκν.
Σν ζρφιην
ηελ νπζία θαηαθεξκαηίδεη ηα παλεπηζηήκηα (ΒΦΏΏ/ΣΒΦΏΏ) θαη θαηά
αθνξά έηεξε
ζπλέπεηα κεδελίδεη ηνπο γπκλαζηέο θαζψο ζέηεη ζε θίλδπλν ηνλ απιφ πνιίηε. ξχζκηζε πνπ
Ο «Βθπαηδεπηήο» ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε λφκνπ ζα γπκλάδεη, κεηαμχ
δελ εηζάγεηαη
άιισλ, παηδηά, εγθχνπο θαη ειηθησκέλνπο, αξθεί λα έρεη παξαθνινπζήζεη
πξνο ςήθηζε
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ζεκηλάξην πηζηνπνηεκέλνπ ηδησηηθνχ θνξέα.
Σφζν θαηξφ ε αζιεηηθή θνηλφηεηα επηκέλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ γπκλαζηή ν
νπνίνο έρεη ζπνπδάζεη ζηα ΣΒΦΏΏ/ΒΦΏΏ θαζψο έρεη αθηεξψζεη 4
νιφθιεξα ρξφληα ζηελ αζιεηηθή επηζηήκε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πιήξσο
θαηαξηηζκέλνο φηαλ απνθνηηήζεη απφ ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
αο παξαζέησ παξάδεηγκα, πσο ζα θαηλφηαλ ζηε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα
ησλ λνκηθψλ, ην ελδερφκελν λα ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε
"λνκηθνί" απφ ηλζηηηνχην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε 1 έηνο θνίηεζεο;
Βίλαη πξνθαλέο φηη δελ πθίζηαηαη εθηίκεζε γηα ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
απφ ηα ΏΒΕ Παλεπηζηήκηα Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ.
Βπηπξφζζεηα θχξηε Τθππνπξγέ, ζρεηηθά κε ηηο νκνζπνλδίεο είρε γίλεη εηδηθή
κλεία απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ώζιεηηζκνχ φηη, νη εθινγέο ησλ αηξεηψλ ζα
εθαξκφδνληαη κε αλαινγηθφ ηξφπν ψζηε λα πξναζπίδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ησλ αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ.
Ο χιινγνο Βιιήλσλ Βμαηξεηηθά Αηαθξηζέλησλ αζιεηψλ έρεη εζηηάζεη ζην
κείδνλ δήηεκα ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο
νκνζπνλδίεο θαη ην ξφιν ηνπο. Έλα θαίξην δήηεκα ην νπνίν πάληα ζα καο
απαζρνιεί, θαζψο απνηειεί βαξφκεηξν γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία θαη γηα ηε
πξνάζπηζε θαη ζσξάθηζε ησλ αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ ησλ αζιεηψλ θαη
ησλ πξνπνλεηψλ.
Χζηφζν, αηθλίδην ήηαλ ην άξζξν πεξί δεκνζίσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
γηα ηηο νπνίεο ζα απνθαζίδεη ν ηδηψηεο ή/θαη επηρεηξεκαηίαο αληί ησλ Φνξέσλ
ή/θαη Αεκνηηθψλ Ώξρψλ ην νπνίν θαη θξίλεηαη επηεηθψο απαξάδεθην.
Κχξηε Τθππνπξγέ, ν χιινγνο Βιιήλσλ Βμαηξεηηθά Αηαθξηζέλησλ Ώζιεηψλ
ζαο θαιεί φπσο απνζχξεηε ην σο άλσ ζρέδην λφκνπ θαζψο, ππνλνκεχεη ηελ
αζιεηηθή επηζηήκε θαη δε ηελ αζιεηηθή θνηλφηεηα θαη ελ γέλεη ην Αεκφζην
πκθέξνλ.
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Ώληηπξφεδξνο ηνπ .Β.Β.Α.Ώ
ην άξζξν 11 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «επηηξέπεηαη λα ηδξχεηαη µία µφλν
αζιεηηθή έλσζε γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»

Σα ζρφιηα δελ
αθνξνχλ ζην
παξφλ άξζξν.
Αελ εγθξίλνληαη
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ην άξζξν 19.2 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Γηα θάζε άζιεµα ή θιάδν άζιεζεο
επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε µίαο (1) µφλν νκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
ην άξζξν 28.1 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Δ αζιεηηθή νµνζπνλδία δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, εθφζνλ γηα ην
άζιεµα ή ηνλ θιάδν άζιεζεο πνπ
θαιιηεξγεί ππάξρεη αληίζηνηρε παγθφζκηα νµνζπνλδία.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
ην άξζξν 28.3 ηνπ 2725/99 ην α) «Σν άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο πνπ
αλαπηχζζεη ε λέα νµνζπνλδία λα πεξηιαµβάλεηαη ζην επίζεµν πξφγξαµµα
ησλ Οιπµπηαθψλ Ώγψλσλ.» λα Αηαγξαθεί
Αελ ππάξρεη θακκία ινγηθή λα ππάξρεη ππνρξέσζε γηα πεξίιεςε ζην
πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ αθνπ ζην β) νξίδεηαη «Να ππάξρεη
αληίζηνηρε απηνηειήο παγθφζµηα νµνζπνλδία, αλαγλσξηζµέλε απφ ηε ∆ηεζλή
Οιπµπηαθή Βπηηξνπή (∆.Ο.Β.), ζηελ νπνία θαη λα ππάγεηαη δηεζλψο ην
άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο.»

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ
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ην άξζξν 28.3 γ) ηνπ 2725/99 λα δηαγξαθνχλ νη ιέμεηο «ηα ζσµαηεία απηά
λα έρνπλ ιάβεη ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ
εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε» αθνχ πξνυπφζεζε λα ιάβνπλ ηα ζσκαηεία ηελ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε είλαη λα έρεη ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ε
ππεξθείκελε νκνζπνλδία ηνπο!!!!!
Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ
Αηδαθηηθνχ θαη Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
Αηεχζπλζε: Κηίξην Μαζεκαηηθνχ (ηζφγεην), Παλ/πνιε, 15701 ΕΛΕΕΏ
Διεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: posdep.gr@gmail.com Εζηνζειίδα:
www.posdep.gr
Σειέθσλν: 210 7276445 Fax: 210 7276449

Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
ξχζκηζε πνπ
δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
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ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΒΡΕΟΑΟ 2017-2019

δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο

Ώζήλα, 3 Αεθεκβξίνπ 2018
ΤΠΟΜΝΔΜΏ
Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ηνπ /Ν
Βπηηξνπή επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ – Πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο –
Εδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο
Σν λνκνζρέδην γηα πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο, ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θιπ,
πνπ έρεη θέξεη ζε δηαβνχιεπζε πξηλ ιίγεο εκέξεο ν θ. ΐαζηιεηάδεο,
Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ, επηρεηξεί λα αλνίμεη κία θεξθφπνξηα ζηνλ ρψξν ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ
πηπρηνχρσλ ΏΒΕ, δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα θαη πιήηηνληαο βάλαπζα ηα
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (ΣΒΦΏΏ) ηνπ
Βιιεληθνχ Αεκφζηνπ Παλεπηζηήκηνπ.
Ώλ ην λνκνζρέδην απηφ γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
παξέρεη ζε κε πηπρηνχρνπο, δελ ζα έρνπλ ιφγν χπαξμεο ηα παλεπηζηεκηαθά
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ, ελψ αλ ε ινγηθή απηή
επεθηαζεί θαη ζε άιια λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα, νπζηαζηηθά ζα
αθπξψλεηαη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
πγθεθξηκέλα ην λνκνζρέδην,
• Αίλεη αθξηβψο ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο απνθνίηνπο ΣΒΦΏΏ
κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ΕΒΚ αθφκε θαη ΒΠΏΛ.
• Θεσξεί ηελ άζθεζε κηα απιή θαη αθίλδπλε δηαδηθαζία ψζηε ν θαζέλαο λα
είλαη ζε ζέζε λα ηελ θάλεη, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ.
• Καζηζηά ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ (ΓΓΏ), πνπ απνηειεί δηνηθεηηθή
ππεξεζία ελφο Τπνπξγείνπ, θέληξν πηζηνπνίεζεο γλψζεο θαη θνξέσλ γλψζεο
αιιά θαη επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην κε δηθαίσκα έθδνζεο θάξηαο άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο.
• Βμηζψλεη ην Παλεπηζηήκην κε ηα ΕΒΚ θαη ηα ΒΠΏΛ. Οη απφθνηηνη ησλ
ΣΒΦΏΏ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηνπο κεηά απφ δηδαζθαιία απφ
παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, κέζα απφ πηζηνπνηεκέλα αθαδεκατθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πιήζνο καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθήο θ.α.
ια απηά κπνξεί λα εμηζσζνχλ κε ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ καζήκαηα ιίγσλ
σξψλ ή αθφκε θαη εβδνκάδσλ ηα αββαηνθχξηαθα;
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• ηελ νπζία θαζηζηά ηα ηδησηηθά ΕΒΚ θαη ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο (κε
ζπλέξγεηα ηεο ΓΓΏ) θνξείο εθπαίδεπζεο θαη ξπζκηζηέο ηεο αγνξάο.
• Σν πην επηθίλδπλν είλαη φηη δίλεη ην δηθαίσκα ζε «εθπαηδεπηέο» θαη
«πξνπνλεηέο», απνθνίηνπο ηδησηηθψλ ΕΒΚ, ΒΠΏΛ θαη απνθνίηνπο ησλ
πεξίθεκσλ ρνιψλ ηεο ΓΓΏ κε νκνζπνλδίεο, λα γπκλάδνπλ κηθξά παηδηά,
έθεβνπο, ειηθησκέλνπο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, κε έλα απιφ πηζηνπνηεηηθφ κε
παλεπηζηεκηαθνχ θνξέα, ρσξίο ίρλνο παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο
επάξθεηαο.
• Θεσξεί φηη θάζε παξάγνληαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εθθέξεη
άπνςε γηα ηα Ώθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ησλ ΣΒΦΏΏ.
Δ ΒΓ ηεο ΠΟΑΒΠ πξνζππνγξάθσληαο ην ςήθηζκα ησλ ΣΒΦΏΏ (Παλ.
Θεζζαιίαο 28-11-2018) ζεσξεί φηη ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην, ππνλνκεχεη
ηε δεκφζηα παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηε δεκφζηα πγεία. Καιεί ηελ
Κπβέξλεζε λα απνζχξεη ηηο πξνηεηλφκελεο αληηζπληαγκαηηθέο,
αληηεπηζηεκνληθέο, άδηθεο θαη θαηαρξεζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη
λα πξνβεί ζε δξαζηηθέο κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ ηνπ κεηά απφ νπζηαζηηθή
δηαβνχιεπζε κε ηηο ρνιέο Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.
Ο Πξφεδξνο
ηάζεο Βπζηαζφπνπινο
Καζεγεηήο Β.Κ.Π.Ώ.
Ο Γξακκαηέαο

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

3488

ΠΟΑΒΠ

2018-12-03
06:14:39

Υαξάιακπνο Φείδαο
Καζεγεηήο Ώ.Π.Θ.
Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ
Αηδαθηηθνχ θαη Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
Αηεχζπλζε: Κηίξην Μαζεκαηηθνχ (ηζφγεην), Παλ/πνιε, 15701 ΕΛΕΕΏ
Διεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: posdep.gr@gmail.com Εζηνζειίδα:
www.posdep.gr
Σειέθσλν: 210 7276445 Fax: 210 7276449

Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
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ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΒΡΕΟΑΟ 2017-2019

ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο

Ώζήλα, 3 Αεθεκβξίνπ 2018
ΤΠΟΜΝΔΜΏ
Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ηνπ /Ν
Βπηηξνπή επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ – Πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο –
Εδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο
Σν λνκνζρέδην γηα πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο, ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θιπ,
πνπ έρεη θέξεη ζε δηαβνχιεπζε πξηλ ιίγεο εκέξεο ν θ. ΐαζηιεηάδεο,
Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ, επηρεηξεί λα αλνίμεη κία θεξθφπνξηα ζηνλ ρψξν ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ
πηπρηνχρσλ ΏΒΕ, δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα θαη πιήηηνληαο βάλαπζα ηα
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (ΣΒΦΏΏ) ηνπ
Βιιεληθνχ Αεκφζηνπ Παλεπηζηήκηνπ.
Ώλ ην λνκνζρέδην απηφ γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
παξέρεη ζε κε πηπρηνχρνπο, δελ ζα έρνπλ ιφγν χπαξμεο ηα παλεπηζηεκηαθά
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ, ελψ αλ ε ινγηθή απηή
επεθηαζεί θαη ζε άιια λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα, νπζηαζηηθά ζα
αθπξψλεηαη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
πγθεθξηκέλα ην λνκνζρέδην,
• Αίλεη αθξηβψο ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο απνθνίηνπο ΣΒΦΏΏ
κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ΕΒΚ αθφκε θαη ΒΠΏΛ.
• Θεσξεί ηελ άζθεζε κηα απιή θαη αθίλδπλε δηαδηθαζία ψζηε ν θαζέλαο λα
είλαη ζε ζέζε λα ηελ θάλεη, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ.
• Καζηζηά ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ (ΓΓΏ), πνπ απνηειεί δηνηθεηηθή
ππεξεζία ελφο Τπνπξγείνπ, θέληξν πηζηνπνίεζεο γλψζεο θαη θνξέσλ γλψζεο
αιιά θαη επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην κε δηθαίσκα έθδνζεο θάξηαο άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο.
• Βμηζψλεη ην Παλεπηζηήκην κε ηα ΕΒΚ θαη ηα ΒΠΏΛ. Οη απφθνηηνη ησλ
ΣΒΦΏΏ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηνπο κεηά απφ δηδαζθαιία απφ
παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, κέζα απφ πηζηνπνηεκέλα αθαδεκατθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πιήζνο καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθήο θ.α.
ια απηά κπνξεί λα εμηζσζνχλ κε ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ καζήκαηα ιίγσλ
σξψλ ή αθφκε θαη εβδνκάδσλ ηα αββαηνθχξηαθα;
• ηελ νπζία θαζηζηά ηα ηδησηηθά ΕΒΚ θαη ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο (κε
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ζπλέξγεηα ηεο ΓΓΏ) θνξείο εθπαίδεπζεο θαη ξπζκηζηέο ηεο αγνξάο.
• Σν πην επηθίλδπλν είλαη φηη δίλεη ην δηθαίσκα ζε «εθπαηδεπηέο» θαη
«πξνπνλεηέο», απνθνίηνπο ηδησηηθψλ ΕΒΚ, ΒΠΏΛ θαη απνθνίηνπο ησλ
πεξίθεκσλ ρνιψλ ηεο ΓΓΏ κε νκνζπνλδίεο, λα γπκλάδνπλ κηθξά παηδηά,
έθεβνπο, ειηθησκέλνπο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, κε έλα απιφ πηζηνπνηεηηθφ κε
παλεπηζηεκηαθνχ θνξέα, ρσξίο ίρλνο παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο
επάξθεηαο.
• Θεσξεί φηη θάζε παξάγνληαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εθθέξεη
άπνςε γηα ηα Ώθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ησλ ΣΒΦΏΏ.
Δ ΒΓ ηεο ΠΟΑΒΠ πξνζππνγξάθσληαο ην ςήθηζκα ησλ ΣΒΦΏΏ (Παλ.
Θεζζαιίαο 28-11-2018) ζεσξεί φηη ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην, ππνλνκεχεη
ηε δεκφζηα παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηε δεκφζηα πγεία. Καιεί ηελ
Κπβέξλεζε λα απνζχξεη ηηο πξνηεηλφκελεο αληηζπληαγκαηηθέο,
αληηεπηζηεκνληθέο, άδηθεο θαη θαηαρξεζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη
λα πξνβεί ζε δξαζηηθέο κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ ηνπ κεηά απφ νπζηαζηηθή
δηαβνχιεπζε κε ηηο ρνιέο Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.
Ο Πξφεδξνο
ηάζεο Βπζηαζφπνπινο
Καζεγεηήο Β.Κ.Π.Ώ.
Ο Γξακκαηέαο
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Υαξάιακπνο Φείδαο
Καζεγεηήο Ώ.Π.Θ.
Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ
Αηδαθηηθνχ θαη Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΒΡΕΟΑΟ 2017-2019
Ώζήλα, 3 Αεθεκβξίνπ 2018
ΤΠΟΜΝΔΜΏ

Σν ζρφιην
αθνξά έηεξε
ξχζκηζε πνπ
δελ εηζάγεηαη
πξνο ςήθηζε
θαζφζνλ
ζπλερίδεηαη ε
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο

ειίδα 27 απφ 135

Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ηνπ /Ν
Βπηηξνπή επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ – Πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο –
Εδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο

θνηλσληθνχο
εηαίξνπο

Σν λνκνζρέδην γηα πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο, ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θιπ,
πνπ έρεη θέξεη ζε δηαβνχιεπζε πξηλ ιίγεο εκέξεο ν θ. ΐαζηιεηάδεο,
Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ, επηρεηξεί λα αλνίμεη κία θεξθφπνξηα ζηνλ ρψξν ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ
πηπρηνχρσλ ΏΒΕ, δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα θαη πιήηηνληαο βάλαπζα ηα
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (ΣΒΦΏΏ) ηνπ
Βιιεληθνχ Αεκφζηνπ Παλεπηζηήκηνπ.
Ώλ ην λνκνζρέδην απηφ γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
παξέρεη ζε κε πηπρηνχρνπο, δελ ζα έρνπλ ιφγν χπαξμεο ηα παλεπηζηεκηαθά
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ, ελψ αλ ε ινγηθή απηή
επεθηαζεί θαη ζε άιια λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα, νπζηαζηηθά ζα
αθπξψλεηαη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
πγθεθξηκέλα ην λνκνζρέδην,
• Αίλεη αθξηβψο ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο απνθνίηνπο ΣΒΦΏΏ
κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ΕΒΚ αθφκε θαη ΒΠΏΛ.
• Θεσξεί ηελ άζθεζε κηα απιή θαη αθίλδπλε δηαδηθαζία ψζηε ν θαζέλαο λα
είλαη ζε ζέζε λα ηελ θάλεη, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ.
• Καζηζηά ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ (ΓΓΏ), πνπ απνηειεί δηνηθεηηθή
ππεξεζία ελφο Τπνπξγείνπ, θέληξν πηζηνπνίεζεο γλψζεο θαη θνξέσλ γλψζεο
αιιά θαη επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην κε δηθαίσκα έθδνζεο θάξηαο άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο.
• Βμηζψλεη ην Παλεπηζηήκην κε ηα ΕΒΚ θαη ηα ΒΠΏΛ. Οη απφθνηηνη ησλ
ΣΒΦΏΏ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηνπο κεηά απφ δηδαζθαιία απφ
παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, κέζα απφ πηζηνπνηεκέλα αθαδεκατθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πιήζνο καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθήο θ.α.
ια απηά κπνξεί λα εμηζσζνχλ κε ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ καζήκαηα ιίγσλ
σξψλ ή αθφκε θαη εβδνκάδσλ ηα αββαηνθχξηαθα;
• ηελ νπζία θαζηζηά ηα ηδησηηθά ΕΒΚ θαη ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο (κε
ζπλέξγεηα ηεο ΓΓΏ) θνξείο εθπαίδεπζεο θαη ξπζκηζηέο ηεο αγνξάο.
• Σν πην επηθίλδπλν είλαη φηη δίλεη ην δηθαίσκα ζε «εθπαηδεπηέο» θαη
«πξνπνλεηέο», απνθνίηνπο ηδησηηθψλ ΕΒΚ, ΒΠΏΛ θαη απνθνίηνπο ησλ
πεξίθεκσλ ρνιψλ ηεο ΓΓΏ κε νκνζπνλδίεο, λα γπκλάδνπλ κηθξά παηδηά,
έθεβνπο, ειηθησκέλνπο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, κε έλα απιφ πηζηνπνηεηηθφ κε
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παλεπηζηεκηαθνχ θνξέα, ρσξίο ίρλνο παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο
επάξθεηαο.
• Θεσξεί φηη θάζε παξάγνληαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εθθέξεη
άπνςε γηα ηα Ώθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ησλ ΣΒΦΏΏ.
Δ ΒΓ ηεο ΠΟΑΒΠ πξνζππνγξάθσληαο ην ςήθηζκα ησλ ΣΒΦΏΏ (Παλ.
Θεζζαιίαο 28-11-2018) ζεσξεί φηη ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην, ππνλνκεχεη
ηε δεκφζηα παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηε δεκφζηα πγεία. Καιεί ηελ
Κπβέξλεζε λα απνζχξεη ηηο πξνηεηλφκελεο αληηζπληαγκαηηθέο,
αληηεπηζηεκνληθέο, άδηθεο θαη θαηαρξεζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη
λα πξνβεί ζε δξαζηηθέο κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ ηνπ κεηά απφ νπζηαζηηθή
δηαβνχιεπζε κε ηηο ρνιέο Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.

Ο Πξφεδξνο
ηάζεο Βπζηαζφπνπινο
Καζεγεηήο Β.Κ.Π.Ώ.
Ο Γξακκαηέαο

Άξζξν 01 χζηαζε
Βπηηξνπήο
Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ

3517

ΒΛΒΝΔ
ΜΠΒΡΣΏ
ΣΟΤ

2018-12-03
06:59:51

Υαξάιακπνο Φείδαο
Καζεγεηήο Ώ.Π.Θ.
ην άξζξν 11 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «επηηξέπεηαη λα ηδξχεηαη µία µφλν
αζιεηηθή έλσζε γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»

Σα ζρφιηα δελ
αθνξνχλ ζην
παξφλ άξζξν.
Αελ εγθξίλνληαη

Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα
φινπο.
ην άξζξν 19.2 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Γηα θάζε άζιεµα ή θιάδν άζιεζεο
επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε µίαο (1) µφλν νκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
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λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα
φινπο.
ην άξζξν 28.1 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Δ αζιεηηθή νµνζπνλδία δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήοαζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, εθφζνλ γηα ην άζιεµα
ή ηνλ θιάδν άζιεζεο πνπ
θαιιηεξγεί ππάξρεη αληίζηνηρε παγθφζκηανµνζπνλδία.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
ην άξζξν 28.3 ηνπ 2725/99 ην α) «Σν άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο πνπ
αλαπηχζζεη ε λέα νµνζπνλδία λα πεξηιαµβάλεηαη ζην επίζεµνπξφγξαµµα
ησλ Οιπµπηαθψλ Ώγψλσλ.» λα Αηαγξαθεί
Αελ ππάξρεη θακκία ινγηθή λα ππάξρεη ππνρξέσζε γηα πεξίιεςε ζην
πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ αθνπ ζην β) νξίδεηαη «Να ππάξρεη
αληίζηνηρε απηνηειήο παγθφζµηανµνζπνλδία, αλαγλσξηζµέλεαπφ ηε
∆ηεζλήΟιπµπηαθή Βπηηξνπή (∆.Ο.Β.), ζηελ νπνία θαη λα ππάγεηαηδηεζλψο ην
άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο.»

Άξζξν 02 - Έδξα 3148

ΠΕΓΚΟ

2018-12-02
15:04:59

ην άξζξν 28.3 γ) ηνπ 2725/99 λα δηαγξαθνχλ νη ιέμεηο «ηα ζσµαηεία απηά
λα έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ
εηδηθή αζιεηηθήαλαγλψξηζε» αθνχ πξνυπφζεζε λα ιάβνπλ ηα ζσκαηεία ηελ
θαηάηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ εηδηθή
αζιεηηθήαλαγλψξηζε είλαη λα έρεη ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθήαλαγλψξηζε ε
ππεξθείκελε νκνζπνλδία ηνπο!!!!!
ΧΣΒ Δ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΘΒΛΒΣΒ ΝΏ ΣΔΝ ΚΏΝΒΣΒ ΝΠΑΑ - λέν ΝΟΜΕΚΟ Αελ εγθξίλεηαη
ΠΡΟΧΠΟ ? ΏΚΟΜΏ ΒΝΏ? ΓΕΏ ΠΟΕΟΝ ? ΓΕΏ ΣΟΤ ΤΠΏΛΛΔΛΟΤ
ΣΔ ΓΓΏ - ΚΏΕ ΣΟΝ ΠΡΟΕΣΏΜΒΝΟ ΣΔ ΠΟΤ ΚΏΡΦΕΣΔΚΒ ΣΟ
ΏΡΘΡΟ ΏΤΣΟ ΓΕΏ ΝΏ ΣΡΧΝΒ ΟΛΟΕ ΜΏΓΕ ΜΒ ΣΟΤ ΑΕΚΔΓΟΡΟΤ
ΚΏΕ ΣΟΤ ΝΟΜΕΚΟΤ ΤΜΐΟΤΛΟΤ ΝΏ ΠΕΝΟΤΝ ΣΔΝ ΤΓΒΕΏ
ΣΟΤ ΒΛΛΔΝΏ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΒΝΟΤ? ΠΟΏ ΝΠΑΑ ΏΚΟΜΏ ? ΒΛΒΟ
????

ειίδα 30 απφ 135

Άξζξν 03 Ώξκνδηφηεηεο

3146

ΚΟΝΣΟ
ΣΏΠΏ

Άξζξν 04 χλζεζε δηνξηζκφο –
ζεηεία
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ

2346

Γηάλλεο
2018-11-28
Κνπηεληάθε 18:12:16
ο

2018-12-02
14:57:31

ΣΟ 3 Σ - είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ΒΒΒΠ - ηη κπιέθεζηε ζηα ρσξάθηα ηνπ
Αελ εγθξίλεηαη
ΣΟΕΥΔΜΏΣΕΜΟΤ - ΑΒΝ ΒΕΝΏΕ ΑΕΚΔ Ώ ΏΡΜΟΑΕΟΣΔΣΏ ΣΏ
ΣΟΕΥΔΜΏΣΕΚΏ - ΣΟΝ ΠΡΟΒΑΡΟ ΣΟΤ ΟΠΏΠ ΏΒ ΣΟ ΜΒΓΏΛΟ
ΏΦΒΝΣΕΚΟ ΣΟ ΡΧΣΔΏΣΒ?
Βίλαη απαξάδεθην θαη αλεζπρεηηθφ φηη, απφ ην πξνηεηλφκελν επηακειέο
Αελ εγθξίλεηαη
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, κφλν δχν άηνκα (θαηεγνξία ζη) ζα κπνξνχζαλ
δπλεηηθά λα πξνέξρνληαη απφ ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα
αζιεηηζκνχ, ή/θαη ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ή/θαη άζθεζεο θαη πγείαο.
Βίλαη γλσζηφ φηη πνιιά κέιε ηνπ ελ ιφγσ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ
ηπγράλνπλ επξείαο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, εθάκηιιεο εηδηθψλ απφ
νπνηνδήπνηε άιιε ρψξα ηνπ θφζκνπ, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηνκέα.
πλεπψο, πξνηείλεηαη, γηα ηα πξφζσπα ησλ θαηεγνξηψλ (β), (γ), (δ) θαη (ε), λα
πξνβιεθζεί ε ζπκκεηνρή επηζηεκφλσλ κεγάιεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο (ή
εγλσζκέλνπ θχξνπο) απφ ηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, ή/θαη ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ή/θαη άζθεζεο θαη πγείαο.
Βπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ην επίπεδν ησλ κειινληηθψλ
ππνςεθίσλ γηα ηα δχν πξφζσπα ηεο θαηεγνξίαο (ζη), πξνηείλεηαη λα
αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα πξφηαζε:
«(ζη) δχν (2) πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή
εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ»,
κε ηελ:
«(ζη) δχν (2) πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε
ΚΏΕ εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ».

Άξζξν 04 χλζεζε δηνξηζκφο –
ζεηεία
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ

2867

Αηακαληήο
Γεψξγηνο

2018-12-01
09:26:35

Ώληηθαζηζηψληαο ην «ή» κε ην «θαη», αδξαλνπνηνχληαη νη θάζε ινγήο
«αζιεηνπαηέξεο» ….
ην άξζξν 11 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «επηηξέπεηαη λα ηδξχεηαη µία µφλν
αζιεηηθή έλσζε γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»

Σα ζρφιηα δελ
αθνξνχλ ζην
παξφλ άξζξν.
Αελ εγθξίλνληαη

Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα
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Άξζξν 04 χλζεζε δηνξηζκφο –
ζεηεία
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
Άξζξν 04 χλζεζε δηνξηζκφο –
ζεηεία
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
Άξζξν 05 Κσιχκαηα θαη
αζπκβίβαζηα
κειψλ δ.ζ.

3100

Άξζξν 05 Κσιχκαηα θαη

Σζνξκπαηδν 2018-12-02
χδεο
12:27:54
Υαξάιακπνο

φινπο.
απάιεηςε

Αελ εγθξίλεηαη

'...ή ηνπ εκπνξηθνχ ή δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ'
Πξνβιέπεηαη έλα ηέηνην άηνκν κ εαπηή ηελ ηδηφηεηα πην θάησ.

3208

ΏΑΏΜΕΚΏ
ΛΟΤΑΕ

2018-12-02
17:48:16

AΡΘΡΟ - 4 - [γ - δ ]- ΟΕ ΑΕΚΔΓΟΡΟΕ ΏΤΣΟΕ ΜΔΠΧ
ΏΤΣΟΦΧΣΟΓΡΏΦΕΓΟΝΣΏΕ σο νη ΝΤΝ λνκηθνη ζχκβνπινη ηνπ Τ.Φ
ππνπξγνχ θαη ηνπ γ,γ, Ώζιεηηζκνχ - ? ηνλ επαηφ ηνπο ζεινπλ λα
ηνπνζεηήζνπλ ΒΚΒΕ Β απηέο ηηο ΘΒΒΕ ??

1831

Αεκήηξηνο
Καθαιίθαο

2018-11-24
08:43:28

ρεηηθά κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2.
(Σν Α ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηίνπ απνηειείηαη απφ 5 έσο 9 κέιε αλάινγα κε
ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ).

2549

Πεηξνο

2018-11-30
08:22:22

Αελ εγθξίλεηαη

Σα ζρφιηα δελ
αθνξνχλ ζην
παξφλ άξζξν.
Σν πξψην
Ννκίδσ φηη ν αξηζκφο ησλ Μειψλ ηνπ Α.. ελφο σκαηείνπ δελ πξέπεη λα
ζθέινο
θξίλεηε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ αιιά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ιακβάλεηαη
αζιεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ.Οη εθιεγκέλνη ηνπ Α δελ είλαη έκκηζζνη αιιά
ππφςε γηα
Βζεινληέο θαη λνκίδσ φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα
ελδερφκελε
πεξηνξίδεηαη αιιά απελαληίαο λα ππάξρεη ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ
κειινληηθή
ζηφρν πνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ ΝΒΧΝ καο.
ηξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 4
Βπίζεηο ζηηο Βθινγέο ησλ νκνζπνλδηψλ εάλ ζέινπκε λα είλαη θαζαξέο λα κελ ηνπ λ.
ζπκκεηέρνπλ κέιε ησλ ζσκαηείσλ αιιά κέιε ηνπ Α ησλ σκαηείσλ γηα λα 2725/1999.
απνθεπρζεί ε αλεμέιεγθηε ζπκκεηνρή εθπξφζσπσλ ΜΏΨΜΟΌ
Σν δεχηεξν
ζθέινο
ιακβάλεηαη
ππφςε ζε
ζρέζε κε ην
άξζξν 81 ηνπ
ππφ
δηαβνχιεπζε
ζρεδίνπ
Πνιχ θαιφ λνκνζρέδην.
Αελ ππάξρεη
Βμαηξεηηθή δνπιεηά απφ θχξην ΐαζηιεηάδε.
ζπγθεθξηκέλν
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αζπκβίβαζηα
κειψλ δ.ζ.
Άξζξν 10 Βπηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο θαη
ζχκβνπινη

2893

Άξζξν 10 Βπηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο θαη
ζχκβνπινη

3092

Καλειια

2018-12-02
11:21:25

Άξζξν 13 Βγγπεηηθή
επηζηνιή

1824

Νίθνο
ΠεηξάηνοΛηβηεξάηνο

2018-11-24
05:21:26

Άξζξν 14 2311
Αηαρεηξηζηηθφο
θαη ινγηζηηθφο
έιεγρνο
Άξζξν 17 3101
Έληππα
παηρληδηψλ
ζηνηρεκάησλ
πξνθαζνξηζκέλεο
απφδνζεο
Άξζξν 17 3168
Έληππα
παηρληδηψλ
ζηνηρεκάησλ

Γηάλλεο
2018-12-01
Κνπηεληάθε 18:12:04
ο

ΛΕΝΣΒΡΔ 2018-11-28
ΝΕΚΟΛΏΟ 13:51:04
Σζνξκπαηδν 2018-12-02
χδεο
12:31:38
Υαξάιακπνο

ΠΟΡΚΤΠΕΝ 2018-12-02
ΒΓΏ
15:47:04

Οη «αλαζέζεηο» (ή θαιχηεξα νη «νηθνλνκηθέο εμππεξεηήζεηο θνκκαηηθψλ
δηαδξνκηζηψλ») είλαη πνιχ παιηά πιεγή.
Αελ ζα έπξεπε λα κπνπλ θάπνηα, έζησ ειάρηζηα, επηζηεκνληθά ή πνηνηηθά
θξηηήξηα ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ ηα ηξαγηθά ιάζε ηνπ παξειζφληνο; Θα
εμαθνινπζήζνπλ απηέο νη «αλαζέζεηο» λα είλαη ην γήπεδν φπνπ ζα παίδεη
κπάια ν θάζε πηθξακέλνο;
Οη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαιφ ζα ήηαλ λα έρνπλ Πηπρίν θαη αθφκα
θαιχηεξα Μεηαπηπρηαθφ αιιά παξάιιεια θαη ζεκαληηθή πξαθηηθή εκπεηξία
ζηνλ ηνκέα ηνπο. Βηζη δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερεηα θαη ε θαιε ιεηηνπξγία θαζε
ηνκέα αιια θαη ε έξεπλα θαη ε αμηνιφγεζε απν εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο
πνπ ερνπλ απνδείμεη ζηελ πξάμε ηεο Γψεο ηνπο πσο εθαξκφδνληαη ζηελ
Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
ην άξζξν 13, παξ. 7 ην ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ησλ ΒΒΟΑ πξέπεη λα γίλεη
εθηειέζηκεο γηαηί, βάζεη λφκνπ, θαη νη πξσηφδηθεο είλαη πξνζσξηλά
εθηειεζηέο. ρη εθηειεζηέο, γηαηί κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ακθηβνιία αλ
πξέπεη λα έρνπλ φλησο πεξηβιεζεί ηνλ εθηειεζηήξην ηχπν.
Βπίζεο πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη θαηαπίπηεη ε επηζηνιή γηα ηε ζπλνιηθή
απαίηεζε, γηαηί ηψξα, εηζηζειηθά, ε Βπηηξνπή δελ επηδηθάδεη επηδηθαζκέλεο
δηθαζηηθέο δαπάλεο θαη ηφθνπο.
ηελ παξάγξαθν 4. ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί
θαη (ε) ζην Α.. ηνπ ηδξπηηθνχ σκαηείνπ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν πν ηδξηηηθφ σκαηείν ζα κπνξεί λα αζθήζεη φια ηα
λφκηκα δηθαηψκαηα εθφζνλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο.
Οη ζπληάθηεο κάιινλ ζα ελλννχλ ηα
Έληππα ζηνηρεκαηηθψλ παηρληδηψλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο

ΠΏΣΒ ΝΏ ΐΏΛΒΣΒ ΠΟΑI? ΣΏ ΥΧΡΏΦΕΏ ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ
ΒΠΟΠΣΒΕΏ ΒΛΒΓΥΟΤ ΠΏΕΓΝΕΧΝ? -ΣΏ ΥΧΡΏΦΕΏ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΒΕΟΤ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ? - ΣΏ ΥΧΡΏΦΕΏ ΣΔ ΣΡΏΠΒΓΏ
ΣΔ ΒΛΛΏΑΟ? - ΣΏ ΥΧΡΏΦΕΏ ΣΟΤ ΜΒΓΏΛΟΤ ΏΦΒΝΣΕΚΟΤ Ώ?

ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε
Αελ εγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη

Βγθξίλεηαη

Βγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη

Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
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πξνθαζνξηζκέλεο
απφδνζεο
Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

1829

Εσάλλεο
2018-11-24
Γνπκπνχιεο 08:07:18

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

1879

Υξπζνζηνκί 2018-11-26
δεο Υξήζηνο 16:10:38

ΣΧΝ ΣΒΥΧΝ ΣΟΤ ΟΠΏΠ α.ε.? ΚΏΕ ΣΧΝ ΜΏΛΣΒΓΕΚΧΝ
ΣΟΕΥΔΜΏΣΕTΓΕΑΧΝ &gt; - ηνπο ξσηήζαηε πξηλ γξάςνπλ ηα δηθεγνξαθηα
ζαο ηέηνην ΏΡΘΡΟ ΠΡΟΚΛΔΔ ΣΏ ΤΜΦΒΡΟΝΣΏ ΣΟΤ ???
Σν λνκνζρέδην ζέιεη εμαηξεηηθά πνιχ ζπληαθηηθή επεμεξγαζία θαη βειηίσζε,
θαη πξνβιέπσ ηζνπλάκη βειηηψζεσλ (θαίλεηαη φηη ζπληάρζεθε πνιχ
βηαζηηθά)... μεθηλάσ κε ην άξζξν απηφ, φπνπ ζπληαθηηθά ην καζεκαηηθφ
απνηέιεζκα είλαη 12 ζεηείεο γηα Πξνέδξνπο, γξακκαηείο θαη ηακίεο, αθνχ
"έμππλα" αιιάμνπλ ζέζεηο... επίζεο, πνπζελά δελ αλαθέξνληαη άιιεο
ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηα δ.ζ. φπσο αληηπξφεδξνο, εηδηθφο γξακκαηέαο θιπ.
Ώπηφ, είλαη δχζθνιν, πξαθηηθά.

ππφςε
Λακβάλεηαη
ππφςε φζνλ
αθνξά ζηνλ
πεξνξηζκφ ηεο
ζεηείαο ησλ
κειψλ ηνπ δ.ζ.
ησλ αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ
Αελ εγθξίλεηαη

- ζα πξέπεη λα είλαη ππνςήθηεο γπλαίθεο θαη λα ππάξρεη θάπνην θαηψηαηα
φξην... π.ρ., ην 50%, ηνπ ηειεπηαίνπ εθιεγκέλνπ.
Ώλ πάξεη 2 ςήθνπο κηα ππνςήθηα, ζε εθινγέο, ζα εθιέγεηαη !.... θαη έηζη ζα
εθπξνζσπεί ην άζιεκα..?
- θαη αλ δελ ηνπο πξνηείλνπλ ζσκαηεία κέιε..? Αηφηη, ζηηο πλειεχζεηο,
νξίδνληαη, εθπξφζσπνη ησλ σκαηείσλ. Ώλ γίλεηαη παξέκβαζε... ηφηε, δελ
κηιάκε γηα βειηίσζε - εθδεκνθξαηηζκφ, αιιά ΠΏΡΒΜΐΏΔ, ζηα εζσηεξηθά
ησλ σκαηείσλ.
Σειηθά, ν λφκνο πεξί ηζφηεηαο, αλαθέξεηαη ζε ΠΟΟΣΧΔ ?... ηη αθξηβψο
ιέεη...?

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

1901

Γεψξγηνο
Ληαλφο

2018-11-27
11:53:27

- Οη Θεηείεο ησλ 2 εθινγψλ.... δελ λνκίδσ, νηη ιχλεη ζέκαηα... δελ έρεη θακία
εθαξκνγή, ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα, γεληθφηεξα ζηε ρψξα καο. Αεκηνπξγεί
ζέκαηα, ρσξίο λα ιχλεη..!!
Δ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο πνζφζησζεο ππέξ ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια,
Αελ εγθξίλεηαη
αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρνπλ πξάγκαηη ππνςήθηνη ηνπ θχινπ απηνχ, είλαη
αλακθίβνια αληίζεηε ζην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ζην άξζξν 11
ηεο ΒΑΏ, αθνχ παξαβηάδεηαη κε απηήλ ε ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη
δε ε (απνζεηηθή) ειεπζεξία ηεο κε ζπκκεηνρήο ζε ζσκαηείν θαη άξα κε βάζε
ην άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ λ. 2725/1999 θαη ζε αζιεηηθή νκνζπνλδία (πξβι.
ΒΑΑΏ απφθαζε ηεο 30.6.1993, 16130/90, Sigurjonsson θαηά Εζιαλδίαο, ηΒ
1502/2001, ηΒ 3198/1990, ηΒ 2805/1984, ηΒ 3878/1979, ηΒ 2235/1979).
Βίλαη πξνθαλψο παξάινγν π.ρ. ζε 11κειέο Αηνηθεηηθφ πκβνχιην αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο λα πξέπεη λα εθιέγνληαη ππνρξεσηηθά 4 γπλαίθεο, αθφκα θαη αλ
ειίδα 34 απφ 135

δελ ππάξρεη θακία ππνςήθηα γπλαίθα ή ππάξρνπλ 3 ππνςήθηεο γπλαίθεο.
Πξνο ηνχην, ζα πξέπεη είηε λα παξακείλεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 9 ηνπ
λ. 2725/1999, ε νπνία πξνβιέπεη πνζφζησζε κφλν κε πξνυπφζεζε
ζπκκεηνρήο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ θαη ε νπνία έρεη ήδε θξηζεί
ζπληαγκαηηθή (ΒθΏζ 2853/2012), είηε, ηνπιάρηζηνλ, λα ζεζπηζηεί
αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ δηάηαμε.
Χο πξνο ηελ θαζηέξσζε αλψηαηνπ νξίνπ ζεηείαο γηα ηνλ Πξφεδξν, ην Γεληθφ
Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δελ παξαηίζεηαη
θαλέλαο δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ζέζπηζεο ηεο δηάηαμεο απηήο, κε ηελ νπνία
θαζηεξψλεηαη πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη δε ηεο
(ζεηηθήο) ειεπζεξίαο ηεο ζπκκεηνρήο ζε φξγαλα ζσκαηείνπ θαη άξα κε βάζε
ην άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ λ. 2725/1999 θαη ζε φξγαλα αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο.
Χο εθ ηνχηνπ, παξακέλεη αλέθηθηε, ζε επίπεδν δηαβνχιεπζεο, ε ζπδήηεζε επί
ηεο ζπκθσλίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, πνπ
θαζηεξψλεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 1 εδ. δ΄ ηνπ πληάγκαηνο. ε θάζε
πεξίπησζε πάλησο, απφ ηελ εκπεηξηθή επηζθφπεζε ησλ κειψλ ησλ
Αηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ επρεξψο ζπλάγεηαη φηη
πνιιέο θνξέο θαη ε δηάζεζε πξνζθνξάο θαη ε πξαγκαηηθή πξνζθνξά θαη ε
ηερλνγλσζία ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αζιεηηζκνχ, ε νπνία ηνλίδεηαη σο
ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αζιεηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ
Αηθαζηεξίνπ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηε Λεπθή ΐίβιν γηα ηνλ
αζιεηηζκφ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, είλαη πνιχ πην απμεκέλε ζε
δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν
ζεηείεο. Βπνκέλσο, δελ θαίλεηαη ε δηάηαμε απηή λα πιεξνί θαλέλα απφ ηα
ηξία επί κέξνπο θξηηήξηα ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, νχηε θαλ ην θξηηήξην
ηεο πξνζθνξφηεηαο.

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

2074

Ληνχκπαο
Εσάλλεο

2018-11-27
20:16:28

Γεψξγηνο Α. Ληαλφο, Τπ. Αηδάθησξ Ννκηθήο Ώζελψλ
Αηθεγφξνο-Ννκηθφο χκβνπινο πνιιψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ
Ο θαζνξηζκφο πνζνζηψζεσλ θαη ζεηεηψλ δελ πξνάγνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο, δελ ζέβνληαη ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ, σο εθ ηνχηνπ θαη εκέ
θξίλνληαη αληηζπληαγκαηηθέο. Θα εθαξκφδαηε θάηη ηέηνην θαη ζην
θνηλνβνχιην? Με πνην ζθεπηηθφ κπνξεί λα εθιέγεηαη θάπνηνο κε πνιχ
ιηγφηεξεο ςήθνπο απφ θάπνηνλ άιινλ ? Πνηνο αθαηξεί ην δηθαίσκα ηνπ
εθιέγεζζαη ? ε πνηα άιιε Βπξσπατθή ρψξα ηζρχνπλ απηά ? Πξφηαζε κνπ
πξνο ηελ ηελ νκνζπνλδία πνπ κεηέρσ, ΒΓΏ, αλ απηά ςεθηζηνχλ , ζα είλαη
λα θηλεζνχκε λνκηθά ελάληηα ηεο απφθαζεο απηήο .

Αελ εγθξίλεηαη
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Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

2240

Γ.Γ.Κ

2018-11-28
08:56:13

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

2318

Σζηξαθίδνπ
Καηεξίλα

2018-11-28
14:24:52

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

2385

ΒΏ ΒΓΏ 2018-11-28
ΥΕΟΤ21:11:13
ΏΜΟΤ

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

2425

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999
Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

2475

ΓΤΜΝΏΣΕ
ΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ

ΚΒΡΏΣΒΏ
ΐΏΡΤΣΕΜΕ
ΑΔ
ΘΒΟΥΏΡΔ

MARKOS
KALOUDIS

2779

2018-11-29
08:43:56

2018-11-29
10:03:40

2018-11-30
16:11:46

Βάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνεγνχκελεο ζεηείεο, νη ζσζηέο πξφλνηεο ηνπ
λφκνπ ζα ηζρχζνπλ κεηά απφ 10 ρξφληα (2 ρξφληα κέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ
2020 θαη 2 4εηείο ζεηείεο αθφκε).
Ο λφκνο πξέπεη λα ηζρχζεη άκεζα ρσξίο παξάζπξα, γηα λα ππάξμεη αλαλέσζε
ησλ νξγάλσλ.
Ώπηφ είλαη εζσηεξηθφ ζέκα ησλ Οκνζπνλδηψλ, είλαη θαζαξή παξέκβαζε ζηα
εζσηεξηθά ηνπο.
Οη δηνηθήζεηο, ησλ Οκνζπνλδηψλ, είλαη, αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα, ησλ
αζιεηηθψλ σκαηείσλ. Βπηιέγνπλ, ηνπ θαιχηεξνπο, γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην
άζιεκά ηνπο, ζπλεξγαδφκελνη, κε ηνπο θνξείο, ΓΓΏ, ΒΟΒ θαη Τπνπξγεία.
Μεγαιχηεξν πξφβιεκα, ζα ππάξρεη, ζηηο κηθξέο θαη νιηγνκειείο
Οκνζπνλδίεο.
Να κε ζπκπεξηιεθζεί, ηξνπνπνηεηηθή δηάηαμε.
Ώξρηθά, ζα έπξεπε, ηα σκαηεία λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ ηζφξξνπε
ζπκκεηνρή ησλ δχν θχισλ ζηα Αηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη κεηά απφ απηφ λα
ζεζκνζεηεζεί ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ησλ δχν θχισλ ζηελ εθπξνζψπεζε ησλ
σκαηείσλ ζηα αλψηεξα φξγαλα πνπ είλαη νη αζιεηηθέο ελψζεηο ησλ
Οκνζπνλδηψλ θαη νη Οκνζπνλδίεο. ηελ παξνχζα ζηηγκή, ηέηνηα
ζεζκνζέηεζε ζα νδεγνχζε ζηα αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
ηελ παξαγξαθν 2 ,λα ιεθζνπλ π΄π νςηλ θαη νη πξνεγνπκελεο ζεηεηεο,απηέο
πξηλ ηελ δεκνζηεπζε ηνπ λφκνπ.

Δ πνζφζησζε (κεηαμχ ησλ 2 θχισλ) δελ εμαζθαιίδεη φηη εθιέγνληαη νη
ηθαλφηεξνη-εο.
Βίλαη αζηείν λα εθιεγεί θάπνηνο ή θάπνηα κε ιηγφηεξεο ςήθνπο απφ άιινλ
ππνςήθην.
1) ΝΏ ΠΏΡΏΜΒΕΝΒΕ ΣΟ ΠΟΟΣΟ 20% ΤΜΦΧΝΏ ΜΒ ΣΟ ΝΟΜΟ
2725/99 ΏΡΘΡΟ 24 ΠΏΡ. 9

Αελ εγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη

Λακβάλεηαη
ππφςε

Αελ εγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη

2) ΝΏ ΜΔΝ ΤΠΏΡΥΒΕ ΥΡΟΝΕΚΟ ΠΒΡΕΟΡΕΜΟ ΣΕ ΘΔΣΒΕΒ
ΠΡΟΒΑΡσλ θ.ι.π.
ΣΏ ΧΜΏΣΒΕΏ ΜΒ ΣΕ ΒΚΛΟΓΒ ΚΏΕ ΓΒΝΕΚΒ ΤΝΒΛΒΤΒΕ ΣΟΤ
ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΏ ΚΡΕΝΟΤΝ ΒΏΝ ΚΏΠΟΕΟΕ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΠΏΡΏΜΒΝΟΤΝ
ΣΕ ΘΒΒΕ ΣΟΤ ΤΠΔΡΒΣΧΝΣΏ ΣΟ ΏΘΛΔΜΏ ή ΝΏ
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Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
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2018-12-01
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Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε

2953

Ώληψλεο
2018-12-02
Παπαδφπνπι 07:30:58

ΏΠΟΥΧΡΔΟΤΝ. ΑΒΝ ΥΡΒΕΏΓΟΝΣΏΕ ΥΡΟΝΕΚΏ ΠΛΏΦΟΝ. ΒΕΝΏΕ
ΛΏΘΟ
Ε. α.΄ Σν δήηεκα ηεο κε πνζφζησζε ζπκκεηνρήο ζην Α.. αζιεηηθήο
Αελ εγθξίλεηαη
Οκνζπνλδίαο ππνςεθίσλ ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια ξπζκίδεηαη ήδε απφ ηελ
δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2725/1999, γεγνλφο πνπ
θαίλεηαη φηη αγλνεί ην λνκνζρέδην, αθνχ δελ πξνβιέπεη αληηθαηάζηαζε ή
θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο απηήο.
Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ είλαη αλαγθαία, αθνχ ν
ζθνπφο ζηνλ νπνίν απνβιέπεη (ζπκκεηνρή θαη ηνπ άιινπ θχινπ) ήδε
εμππεξεηείηαη απφ ηελ πθηζηάκελε δηάηαμε θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ.
β.΄ Δ πξνηεηλφκελε δηάηαμε είλαη πξνβιεκαηηθή αθνχ δελ απαληά ζην
ελδερφκελν λα κελ ππάξμνπλ ζρεηηθέο ππνςεθηφηεηεο, νδεγεί ζε «δηνξηζκφ»
ελφο κέινπο, αθφκε θαη εάλ δελ έρεη ιάβεη θακία ςήθν.
γ.΄ Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 9 ηνπ Ν.
2725/1999, κε, ηπρφλ, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ 20% ζε 30%.
1. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε παξ.9 ηνπ αξ.24 ηνπ Ν2725 θαηαξγείηαη νινζρεξψο, ή Αελ εγθξίλεηαη
ην δεχηεξφ ηεο εδάθην (πεξί δηπιάζηνπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ) παξακέλεη;
Βπίζεο, ζε "κηθξέο" νκνζπνλδίεο κε 7 (π.ρ.) κέιε ζην Α, ην "ηνπιάρηζηνλ
1/3" εμππεξεηείηαη απφ ηνλ αξηζκφ 3 θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα
βξεζνχλ 3 ηθαλνί/έο έλαληη 4 ηνπ άιινπ θχιινπ πνπ πνιχ ζπρλά είλαη
δχζθνιν θαη έηζη δίλεηαη επθαηξία γηα "ηνπνζέηεζε" κειψλ-πηφληα.
2. ηηο "κεγέιεο" νκνζπνλδίεο ζα κπνξνχζε λα έρεη θάπνηα ινγηθή κηα ηέηνηα
δηάηαμε, ζηηο "κηθξέο" είλαη απαγνξεπηηθή γηαηί θάζε θνξά αλαδεηνχληαη
ηθαλνί ππνςήθηνη κε αγσλία (θαη δελ ππάξρνπλ). Βίλαη θαηαλνεηφο κελ ν
ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ, δελ είλαη φκσο θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε ΓΓΏ ε
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζσζηή, ζχλνκε θαη "ζπλθαηαζηαηηθή"
ιεηηνπξγία ησλ νκνζπνλδηψλ, αξλείηαη λα θάλεη ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ή λα
νξίζεη ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο δηαθάλεηαο (π.ρ. ππνρξεσηηθέο δεκνζηεχζεηο φισλ
ησλ απνθάζεσλ ησλ Α/Γ ησλ Ώζιεηηθψλ Οκνπνλδηψλ).
Βίλαη παξάινγν, Οκνζπνλδίεο κε ηεξάζηην θνηλσληθφ αληίθηππν (π.ρ.
Κπλεγεηηθέο) λα ειέγρνληαη θαλνληθά απφ ηηο αξκφδηεο πεξηθέξεηεο ζηνπο
θαηαιφγνπο ησλ νπνίσλ αλήθσλ θαη νη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, νη νπνίεο είλαη
εμίζνπ ζεκαληηθέο (ηνπιάρηζηνλ...) λα δηαθεχγνπλ απηψλ ησλ ειέγρσλ ιφγσ
ηνπ αξ. 136 Ν2725, ην δε Τθππνπξγείν Ώζι. λα πξνζπαζεί λα ιχζεη ην
πξφβιεκα κε ηέηνηεο δηαηάμεηο απνθιεηζκψλ.
ηελ παξάγξαθν 1 αλ θαη απηή ηελ ζηηγκή ζην Α ηεο Βιιεληθήο
Αελ εγθξίλεηαη
Ώεξαζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο πνπ είλαη 11κειέο ππάξρνπλ θαη δχν ηα δχν
ειίδα 37 απφ 135

άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

νο

θχιια ζεσξνχκε φηη δελ είλαη δπλαηφλ απηφ λα εμαζθαιηζηεί φηη ζην κέιινλ
ζα ππάξρνπλ ππνςήθηνη θαη απφ ηα δχν θχιια. Απζηπρψο ηφζν ζηελ Βιιάδα
φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ φρη κφλν ζην Αηνηθεηηθφ
κέξνο αιιά θαη ζην αζιεηηθφ είλαη πεξηνξηζκέλε.
Βάλ παξακείλεη ε δηάηαμε απηή σο έρεη ππάξρεη ε κεγάιε πηζαλφηεηα απηφ λα
κελ κπνξεί λα ηεξεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην ζρέδην λφκνπ λαη κελ ην
πξνβιέπεη αιιά δελ ππάξρεη θακία πξφβιεςε ζην ηη ζα ζπκβεί ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ λα πξαγκηνπνηεζεί. Δ ππνβνιή
ππνςεθηνηήησλ είλαη νηθηνζειήο απφθαζε θαη δελ κπνξεί λα επηβιεζεί.
ηελ παξαγξαθν 2 ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρξνληθφ πεξηνξηζκφ γηα ηελ ζέζε
ηνπ Πξνέδξνπ, Γελ. Γξακκαηέα θαη Σακία. Δ Γελ. πλέιεπζε ζπλήζσο
ςεθίδεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη ελ ζπλερεία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε γίλεηαη ε
ζχζηαζε ζε ζψκα γηα φζνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο εμειέγεζαλ. Δ ρξήζε ηεο
ιέμεο επαλεθιέμηκνη δελ πξνζδηνξίδεη αλ αλαθέξεηαη ζε θψιπκα γηα ηελ
ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο ή γηα ηελ ζχζηαζε ζε ζψκα. Αελ λνκίδσ φηη
είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίζεηο ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο παξά
κφλν ηελ δπλαηφηεηα εθινγήο ζηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ, Γελ. Γξακκαηέα θαη
Σακία.

Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
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Δ

2018-12-02
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Θα πξέπεη ην λνκνζρέδην λα δίλεη κε ζαθήλεηα ηη αθξηβψο πξνβιέπεη ν
λνκνζέηεο θαη πσο είλαη απηφ δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί.
ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εζληθψλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ (πιινγηθνί
θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ)
ζπκκεηέρνπλ ειάρηζηνο αξηζκφο γπλαηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξε δε είλαη ε
πεξίπησζε ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο, φπνπ δελ έρεη
εθιεγεί πνηέ γπλαίθα ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο, παξφιν πνπ ε
νκνζπνλδία είλαη ε πξψηε ειιεληθή νκνζπνλδία κε ηα πεξηζζφηεξα δειηία
αζιεηξηψλ, ελψ ρηιηάδεο γπλαίθεο αζρνινχληαη κε ην αγαπεκέλν καο άζιεκα
απφ δηάθνξεο ζέζεηο, επαγγέικαηα θαη εζεινληηθέο δξάζεηο ζε φια ηα άιια
επίπεδα θαη αξθεηέο απφ απηέο κε ζεκαληηθφηαηεο επηηπρίεο. Γηα απηφ
πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε/αληηθαηάζηαζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ πνζφζησζε
λνκνζεηηθήο δηάηαμεο ηνπ αζιεηηθνχ λφκνπ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη
πνζφζησζε 30%, ρσξίο θακία πξνυπφζεζε.
Ώλαιπηηθφηεξα λα αληηθαηαζηαζεί ε παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ
2725/1999/Ώ-121 «Βξαζηηερληθφο - Βπαγγεικαηηθφο Ώζιεηηζκφο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» σο εμήο «9. ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο

Αελ εγθξίλεηαη
σ πξνο ηα α΄
θαη γ΄ ζθέιε.
Λακβάλεηαη
ππφςε σο πξνο
ην β΄ ζθέινο
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θαιιηεξγνχληαη αζιήκαηα ή θιάδνη άζιεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ
αζιεηέο θαη ησλ δχν θχισλ, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%),
απφ ηνλ αξηζκφ ηνλ εθιεγφκελσλ κειψλ ηνπ Α.. απηψλ, θαηαιακβάλνπλ
ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια).
Δ ηζρχνπζα απηή ηελ ζηηγκή παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ
2725/1999/Ώ-121 «Βξαζηηερληθφο - Βπαγγεικαηηθφο Ώζιεηηζκφο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» έρεη σο εμήο «9.ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο νπνίεο
θαιιηεξγνχληαη αζιήκαηα ή θιάδνη άζιεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ
αζιεηέο θαη ησλ δχν θχισλ, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%),
απφ ηνλ αξηζκφ ηνλ εθιεγφκελσλ κειψλ ηνπ Α.. απηψλ, θαηαιακβάλνπλ
ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο
ησλ ππνςεθίσλ θάζε θχινπ είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο ηνπ ειάρηζηνπ
αξηζκνχ ησλ θαηά ην πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) εθιεγνκέλσλ.»
ζνη δηαθσλνχλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή πνζφζησζεο δελ έρνπλ παξά λα
δηαβάζνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο θαη αλαιχζεηο δηαθφξσλ επξσπατθψλ
θνξέσλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πσο δελ ππάξρεη θακία άιιε δπλαηφηεηα ζην
ειιεληθφ άβαην (φρη κφλν γηα ηηο γπλαίθεο αιιά θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο
άληξεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ήδε ζηηο εγεηηθέο νκάδεο ησλ νκνζπνλδηψλ) γηα
ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο νκνζπνλδίεο παξά κφλν κέζσ ηεο
πνζφζησζεο.
Χο εθ ηνχησλ, δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ππνρξεσηηθή πνζφζησζε, κηαο θαη απηφ
ζα δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηηο νκνζπνλδίαο κε ιίγα κέιε ζην
Α.. ηνπο. Βπηπιένλ δε εάλ ζπλερίζεη λα είλαη ζε ηζρχεη θαη ην
πξναλαθεξφκελν άξζξν κε ην δηπιάζην πνζνζηφ ππνςεθίσλ ηα πξνβιήκαηα
ζπγθξφηεζεο ελφο Α.. νκνζπνλδίαο ζα είλαη ζνβαξά.
Χο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 22
ηξνπνπνίεζε άξζξν 22 λ. 2725/1999 θαιφ ζα ήηαλ λα δηεπθξηληζζεί φηη «Ο
Πξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο ηνπ δ.ζ. εζληθήο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο είλαη επαλεθιέμηκνη Χ ΜΒΛΔ ΣΟΤ Α ηεο νκνζπνλδίαο γηα
κέρξη δχν (2) δηαδνρηθέο ή ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά ζεηείεο, πιήξεηο ή κε.» θαη
λα εξκελεπηεί πσο κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ Α θαη κε επαλεθιέμηκνη
πξφεδξνο, ηακίαο ή γξακκαηέαο.
Χο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ζπλνιηθήο ζεηείαο ησλ
παξαπάλσ κειψλ ηνπ δ.ζ, ζα ήηαλ ζσζηφ (φπσο ηζρχεη ήδε ζε νξηζκέλα
επξσπατθά θξάηε) λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζεηείεο πνπ μεθίλεζαλ πξηλ απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ώιιηψο είλαη νπηνπηθφ λα ςεθηζηεί θάηη
πνπ ίζσο (εάλ δελ ππάξρεη κέρξη ηφηε ηξνπνπνίεζε) ηζρχζεη ζε 10 ρξφληα απφ
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ζήκεξα.
TAAΦΒΝΣΕΚΏ ΣΔΝ ΑΟΒ ΣΔΝ ΛΧΓΏΝΔ ΚΏΕ ΣΔ UEFAFIFA ΣΏ
Αελ εγθξίλεηαη
ΡΧΣΔΏΣΒ ???? ΓΕΏΣΕ ΏΛΛΏ ΜΒΣΡΏ ΚΏΕ ΣΏΘΜΏ ? ΟΛΒ ΟΕ
ΟΜΟΠΟΝΑΕΒ ΑΒΝ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΒΕΝΏΕ ΕΟΣΕΜΒ ΚΏΕ ΕΟΝΟΜΒ ΓΕΏΣΕ ΤΠΟΣΕΜΏΣΒ ΣΟΝ ΒΛΛΔΝΏ ΠΟΛΕΣΔ? ΠΟΤ ΒΕΝΏΕ Δ
ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΑΕΚΏΕΟΤΝΔ ΣΕ
ΒΚΛΟΓΒ - ΞΏΝΏ ΣΏ ΕΑΕΏ ΜΒ ΚΟΤΐΒΛΟ ΚΏΕ ΚΏΠΡΏΛΟ ΘΏ
ΞΏΝΏΐΕΧΟΤΜΒ ?
Τπνρξεσηηθή πνζφζησζε ζπκκεηνρήο ησλ δχν θχιισλ;
Αελ εγθξίλεηαη
Αελ απνθιείνληαη απφ θακία δηαδηθαζία θαη δελ ηνπο ζηεξείηαη θακία
επθαηξία. Με ηελ πξνζπάζεηα απηή ελδερνκέλσο λα βξεζνχλ ζε δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα άηνκα ηνπ ελφο θχιινπ ρσξίο θακηά ελεξγφ δξάζε θαη πξνζθνξά
θαη αληηζέησο λα ζηεξήζνπλ ζέζεηο απφ δεκηνπξγηθά άηνκα ηνπ αληίζεηνπ
θχιινπ πνπ έρνπλ ηθαλφηεηεο θαη δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ.
ε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ζεηείαο, ζε ηη απνζθνπεί απηή ε πξφηαζε;
Μήπσο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζεηεηψλ δηψθνληαη πξφζσπα θαη άηνκα πνπ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αθφκε πνιιά θαη δίλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ιηγφηεξν
θαηάιιεια άηνκα;
Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 9 ηνπ Ν.
Αελ εγθξίλεηαη
2725/1999, κε, ηπρφλ, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ 20% ζε 30%.
Σερληθά αιιά θαη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ζα έρνπκε κε ηελ πξφβιεςε γηα
Αελ εγθξίλεηαη
ηνπιάρηζηνλ εθινγή ηνπ 1/3 ησλ κειψλ γηα ην Α.. θάζε Ώζιεηηθήο
Οκνζπνλδίαο, απφ ππνςεθίνπο ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια. Θα ππάξρνπλ
θαηαξρήλ νη απαξαίηεηεο ππνςεθηφηεηεο; Καη αλ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά
ζηηο ςήθνπο πνπ έιαβε ν πξψηνο κε εθιεγφκελνο π.ρ Άλδξαο απφ ηηο ςήθνπο
πνπ έιαβε ε ηειεπηαία εθιεγφκελε (κε βάζε ηε δηάηαμε σο έρεη) Γπλαίθα ζα
είλαη απηφ εζηθά δίθαην; Θα κπνξνχζε λα δερζεί θαλείο ζηε ινγηθή ηνπ 1/3,
αξθεί λα δηαηεξεζεί ε πξνυπφζεζε ηνπ ηζρχνληνο Νφκνπ γηα ηελ χπαξμε ηνπ
δηπιάζηνπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ γηα θάζε θχιν απφ ηνπο εθιεγφκελνπο κε
βάζε ην πνζνζηφ απηφ. Ώπηφ ζα βνεζνχζε ζηελ χπαξμε πνηνηηθφηεξεο
ζχλζεζεο ζην Α.. θαη ε πξάμε ην έρεη δείμεη.
Αελ ππάξρεη ζηηο δηαηάμεηο ε πξφβιεςε ησλ ζέζεσλ ηνπ αληηπξφεδξνπ θαη ηνπ Βγθξίλεηαη
εηδηθνχ γξακκαηέα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζέκα κε
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ησλ 2 θαη 4 ζεηεηψλ. Βπίζεο δελ
αλαθέξεηαη ζπληαθηηθά φηη φιεο νη ζέζεηο ζεσξνχληαη ζπλνιηθά σο
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Άξζξν 80 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 22 λ.
2725/1999

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

3516

1916

ΒΔΠ

Γεψξγηνο
Ληαλφο

2018-12-03
06:59:44

2018-11-27
12:49:29

ππνινγηδφκελεο ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ 2 θαη 4 ζεηεηψλ θαη φρη αηνκηθά θάζε
ζέζε, δηφηη ε εξκελεία καο νδεγεί λα έρνπκε 6 ηνπιάρηζηνλ ζεηείεο ζηηο
ζέζεηο Πξνέδξνπ, Γξακκαηέα, Σακία, θαη θπζηθά κε ηελ κε πξφβιεςε ησλ
ζέζεσλ αληηπξνέδξνπ, εηδηθνχ γξακκαηέα θιπ. απμάλνληαη ζε 12 ζεηείεο,
φηαλ ππάξρεη ελαιαγή ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ απνθειηζκφ θαη
ζηηο ζέζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ 2 ιθαη 4 ζεηεηψλ.
Γηα ην αλψηαην φξην ζεηείαο, ην φξην πξέπεη λα ππνινγηζζεί αζξνηζηηθά, πξίλ Αελ εγθξίλεηαη
απφ ηελ ςήθηζε θαη γηα φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ Α. Ώιιηψο είλαη σο κε γελφκελν σο πξνο ην
θαη θαληάδεη γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ.
α΄ζθέινο.
Λακβάλεηαη
πνηα Οκνζπνλδία δελ ην επηζπκεί, λα έρεη ην δηθαίσκα λα κελ ελαξκνλίζεη ππφςε θαηά ηα
ην θαηαζηαηηθφ ηεο, κε ηελ πεξηθνπή ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο απφ ηελ
ινηπά
πνιηηεία.
Ώο ζηακαηήζεη απηφ ην αίζρνο κε ηνπο αηψληνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
επηρνξεγήζεηο γηα νηηδήπνηε άιιν, αληί γηα ηα αζιήκαηα πνπ ζα έπξεπε λα
ππεξεηνχλ.
Με ηε δηάηαμε απηή πξνηείλνληαη κελ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
Λακβάλεηαη
2725/1999, ην νπνίν αθνξά ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο αζιεηηθψλ
ππφςε
νκνζπνλδηψλ, αιιά γηα δεηήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο
αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη ηα νπνία ξπζκίδνληαη ήδε ζην άξζξν 24 ηνπ λ.
2725/1999, πνπ δελ ηξνπνπνηείηαη! Με άιια ιφγηα, αλ ςεθηζζεί ε
πξνηεηλφκελε απηή δηάηαμε, ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ λ. 2725/1999 ζα
εηζάγνπλ ΠΛΒΕΣΒ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ίδηα αθξηβψο δεηήκαηα
ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ.
Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηε delegelata εθαξκνγή ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 78 επ. ΏΚ πεξί ζσκαηείσλ, θαηά ηε ξεηή λνκνζεηηθή
παξαπνκπή ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ λ. 2725/1999, φιεο νη επί κέξνπο
ξπζκίζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο πνπ επαλαιακβάλνπλ ην ελδνηηθφ θαη
αλαγθαζηηθφ δίθαην ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζσκαηείσλ ζηεξνχληαη νπνηαζδήπνηε
ρξεζηκφηεηαο, θνπξάδνπλ ιφγσ ηεο έθηαζήο ηεο θαη θαλεξψλνπλ, δπζηπρψο,
αδπλακία αληίιεςεο ηεο ήδε πθηζηάκελεο εζσηεξηθήο ζπζηεκαηηθήο
ελφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 78 επ. ΏΚ θαη 19 επ. ηνπ λ. 2725/1999.
Γηα παξάδεηγκα:
Γηα πνην ιφγν θαζηεξψλεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε παξ. 2 εθ λένπ ππνρξέσζε
αλαγξαθήο ζηελ πξφζθιεζε ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, απφ ηε ζηηγκή
πνπ ε ππνρξέσζε απηή θαζηεξψλεηαη ήδε ζην εθαξκνδφκελν ζηηο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο άξζξν 97 παξ. 1 εδ. β΄ ΏΚ (βι. ελδεηθηηθά adhoc γηα αζιεηηθή
ειίδα 41 απφ 135

νκνζπνλδία ΏΠ 1227/2002);
Γηα πνην ιφγν επηρεηξείηαη ζηελ πξνηεηλφκελε παξ. 3, κε άζηνρν κάιηζηα
ηξφπν, ε εθ λένπ ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο ζχγθιεζεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο κεηνςεθίαο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη
ήδε επηηπρψο ζην εθαξκνδφκελν ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο άξζξν 96 ΏΚ
(βι. ελδεηθηηθά adhoc γηα αζιεηηθή νκνζπνλδία ΟιΏΠ 28/1997);
Γηα πνην ιφγν επηρεηξείηαη ζηελ πξνηεηλφκελε παξ. 4 εθ λένπ θαηνρχξσζε ηεο
αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αξρή απηή θαηνρπξψλεηαη ήδε
ζην εθαξκνδφκελν ζηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο άξζξν 97 παξ. 1 εδ. α΄ ΏΚ
(βι. ελδεηθηηθά adhoc γηα αζιεηηθή νκνζπνλδία ΜΠξΏζ 853/2017);
Πεξαηηέξσ:
Δ πξνηεηλφκελε παξ. 6 έξρεηαη ζε θαλνληζηηθή αληηλνκία κε ην άξζξν 20 παξ.
2 εδ. γ΄ ηνπ λ. 2725/1999 θαη ην άξζξν 24 παξ. 7 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
14 παξ. 3 ηνπ λ. 2725/1999.
Δ πξνηεηλφκελε παξ. 13 ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε ρξεζηκφηεηαο, ελ φςεη ηεο
ήδε πθηζηάκελεο ζεκειηψδνπο δηθαηνεζηθήο αξρήο ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο.
Δ πξνηεηλφκελε παξ. 14 είλαη εληειψο αφξηζηε θαη αζαθήο θαη δεκηνπξγεί
ζσξεία εξκελεπηηθψλ πξνβιεκάησλ. ηε θξάζε «αθφκε θη αλ παξεθθιίλνπλ
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο», ελλνείηαη ην παξφλ άξζξν (23 ηνπ λ.
2725/1999) ή ν παξψλ λφκνο (λ. 2725/1999); Δ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο
ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ.
Γηα παξάδεηγκα: Σα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2725/1999 ζα ηζρχνπλ γηα
ηελ ΒΠΟ ή ζα κπνξνχλ λα εθιέγνληαη θαηαδηθαζκέλνη γηα αλζξσπνθηνλίεο,
επεηδή κπνξεί ίζσο θάπνηα ζηηγκή λα ην επηηξέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΒΠΟ;
Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο ΒΒΏ ζα ηζρχνπλ γηα ηηο νκάδεο πνδνζθαίξνπ ή ζα
κπνξεί ε Γ ηεο ΒΠΟ λα ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο κε
νθεηιέο 1 δηο επξψ, επεηδή κπνξεί ίζσο θάπνηα ζηηγκή λα ην επηηξέπεη ην
θαηαζηαηηθφ ηεο ΒΠΟ; Οη άδεηεο δηεμαγσγήο αγψλσλ ησλ άξζξσλ 56Ώ επ.
ηνπ λ. 2725/1999 ζα ηζρχνπλ ή ζα κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη αγψλεο ζε εξείπηα
θαη ζπειηέο, επεηδή κπνξεί ίζσο θάπνηα ζηηγκή λα ην επηηξέπεη ην
θαηαζηαηηθφ ηεο ΒΠΟ; εκεησηένλ φηη κπνξνχλ φιεο νη θξίζηκεο
αξκνδηφηεηεο (π.ρ. πνηνο δίλεη άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο) λα
κεηαθεξζνχλ κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΒΠΟ ζηε Γ ηεο ΒΠΟ, ε νπνία
νπιίδεηαη κε αζπιία. Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη εηζάγεηαη εμαίξεζε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2725/1999 ή φινπ ηνπ λ. 2725/1999, αιιά
θαίλεηαη λα παξακέλεη ε κε εμαίξεζε απφ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ ΏΚ! Γηα
παξάδεηγκα, ε ΒΠΟ κπνξεί λα εηζάγεη εμαίξεζε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ απηνχ γηα ππνρξέσζε αλαγξαθήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
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Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999
Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2078

Ληνχκπαο
Εσάλλεο

2225

ΏΓΓΒΛΏΚ 2018-11-28
ΟΠΟΤΛΟ 06:50:31
ΥΏΡΏΛΏΜ
ΠΟ

2018-11-27
20:32:51

αιιά φρη θαη εμαίξεζε απφ ην άξζξν 97 παξ. 1 εδ. β΄ ΏΚ γηα ππνρξέσζε
αλαγξαθήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε;
Αελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη ην «αζιεηηθφ απηνδηνίθεην» ηεο ΒΠΟ θαη
φισλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ ειεπζεξία ηνπ
ζπλεηαηξίδεζαη, ηελ ηδησηηθή απηνλνκία θαη ηελ ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ
θαη επνκέλσο, φπσο γίλεηαη παγίσο δεθηφ, πθίζηαηαη εθ ησλ πξαγκάησλ
πεξηνξηζκνχο απφ ην αλαγθαζηηθφ δίθαην, ηηο γεληθέο αξρέο δηθαίνπ, ηα
αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο.
Σν δεηνχκελν ζα πξέπεη λα είλαη ε απινπνίεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο
αζιεηηθήο λνκνζεζίαο θαη φρη εμαληιεηηθφο θαλνληζηηθφο πξνζδηνξηζκφο
φισλ ησλ δξάζεσλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηνλ αζιεηηζκφ.
Γεψξγηνο Α. Ληαλφο, Τπ. Αηδάθησξ Ννκηθήο Ώζελψλ
Αηθεγφξνο-Ννκηθφο χκβνπινο πνιιψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ
Θα παξαηεξεζεί θαη ζηηο νκνζπνλδίεο ην κπάραιν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαη
ζηνπο δήκνπο κε ην αλάινγν λνκνζρέδην. Δ ηξνπνπνίεζε απηήλ ζα θέξεη
πξνβιήκαηα , δελ ζα ιχζεη. Κξίκα .....θαη είραηε ηνλ ρξφλν γηα λα εηνηκάζεηε
θάηη θαιχηεξν
Καιεκέξα ζαο,
νλνκάδνκαη Ώγγειαθφπνπινο Υαξάιακπνο, είκαη πξνπνλεηήο θαη έθνξνο ηνπ
ζσκαηείνπ Ώ..ΞΏΝΘΟ Ο ΠΏΣΜΕΟ. Ήζεια λα θάλσ θάπνηεο
παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα άξζξα 92,81 θαη 80.
Γηα ην άξζξν 92 ζεσξψ φ,ηη απνθιεηζηηθνί αξκφδηνη λα δηνξγαλψλνπλ θαη λα
εγθξίλνπλ αγψλεο ζε δεκφζηα νδφ θαη εθηφο ζηαδίνπ φπσο ν
καξαζψληνο,εκηκαξαζψληνο θ.ι.π. είλαη ν .Β.Γ.Ώ..,νη ελψζεηο αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ .Β.Γ.Ώ.. θαη ηα ζσκαηεία κέιε ηνπ .Β.Γ.Ώ..
Γηα ην άξζξν 81 επηζεκαίλσ φ,ηη ζην ζσκαηείν κνπ (θαη ζε αξθεηά άιια
ζσκαηεία αλά ηελ επηθξάηεηα πνπ γλσξίδσ) ην Α.. απνηειείηαη απφ κέιε πνπ
δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ ηίβνπ.
Βίλαη κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηνπ κπάζθεη.
Έηζη δελ έρνπλ γλψζεηο κε ην αληηθείκελν ηνπ ζηίβνπ γηα λα ιάβνπλ κέξνο
ζηηο δηεξγαζίεο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ηεο νκνζπνλδίαο.Θεσξψ ν,ηη
πξέπεη λα παξαιεθζεί απηή ε δηάηαμε θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ λα
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Α.. αιιά λα κελ είλαη απαξαίηεηα κέινο ηνπ Α..
ηνπ ζσκαηείνπ.
Γηα ην άξζξν 80 ε επηζήκαλζε είλαη ν,ηη δελ ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο γπλαίθεο
θαη ζα έρνπκε ην θαηλφκελν κε ειάρηζην αξηζκφ ςήθν λα κπαίλνπλ ζην Α..
Βπραξηζηψ πνιχ

Αελ εγθξίλεηαη

Λακβάλεηαη
ππφςε. Σα
άξζξα 92 θαη 81
ηξνπνπνηνχληαη
ιακβαλνκέλσλ
ππφςε φισλ
ησλ ζρνιίσλ ηα
δηαβνχιεπζεο,
ελψ ε
πνζνφζησζε
θχιισλ
παξακέλεη
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Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2239

Γ.Γ.Κ

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2383

ΒΏ ΒΓΏ 2018-11-28
ΥΕΟΤ21:03:48
ΏΜΟΤ

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2780

MARKOS
2018-11-30
KALOUDIS 16:14:42

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2831

ΚΧΣΏ
2018-11-30
ΜΠΟΤΕΏ 21:30:57

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2857

Παλαγηψηεο 2018-12-01
Αεκάθνο
06:40:45

2018-11-28
08:52:08

ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ, αλαθέξεηαη φηη νη εθινγέο γίλνληαη ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο, ελαιιαθηηθά δε σο
αθνινχζσο (πεξηγξαθή).
Δ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη πνπ είλαη απφιπηα ζσζηή,
ζηελ πξάμε αθπξψλεηαη απφ ηελ εηζαγσγή πνπ ηελ παξνπζηάδεη σο
ελαιιαθηηθή επηινγή.
Σν θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε νκνζπνλδίαο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ζχκθσλα κε
ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν, ρσξίο παξάζπξα κε εθαξκνγήο
ηνπ.
Ο εθπξφζσπνο ηνπ σκαηείνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο λα
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αελ είλαη απξαίηεην λα
είλαη κέινο ηνπ Α. ηνπ σκαηείνπ.

ΑΕΏΦΧΝΧ. ΣΏ ΧΜΏΣΒΕΏ ΚΏΕ ΜΟΝΟ ΣΏ ΧΜΏΣΒΕΏ ΠΡΒΠΒΕ ΜΒ
ΏΠΟΦΏΔ ΣΟΤ ΝΏ ΟΡΕΓΟΤΝ ΣΟΤ ΒΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΟΤ ΚΏΕ
ΟΥΕ ΝΏ ΒΕΝΏΕ ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΏ ΜΒΛΟ ΣΟΤ Α.. ΠΟΤ ΒΕΝΏΕ
ΠΕΘΏΝΟΝ ΝΏ ΜΔΝ ΓΝΧΡΕΓΒΕ ΣΟ ΏΘΛΔΜΏ ΒΕΑΕΚΏ Β ΧΜΏΣΒΕΏ
ΜΒ ΠΟΛΛΏ ΏΘΛΔΜΏΣΏ ΚΏΕ ΟΜΏΑΕΚΏ
Άξζξν 81 παξ.6γ
Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν ην Α. ηνπ θάζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ λα νξίδεη κε
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Γ.. αξθεί λα
λα είλαη Μέινο ηνπ σκαηείνπ θαη θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο ηεο έδξαο ηνπ
σκαηείνπ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν εθπξνζψπεζεο νη Γ. ζα είραλ κεγάια πνζνζηά
ζπκκεηνρήο θαη ζα απαξηίδνληαλ σο επί ην πιείζηνλ απν γλψζηεο ηνπ
αζιήκαηνο ,κε φηη ζεηηθφ απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ.
α.΄ Πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο, γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 23 ηνπ Ν.
2725/1999 (πνπ αθνξά ηνλ Βηδηθφ πλεξγάηε Οκνζπνλδίαο), αληί ηνπ άξζξνπ
24 πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε.
β.΄ Ώπφ θαη έσο πνπ ν Ννκνζέηεο ζα νξίδεη πνπ ζα γίλεη ε Γ..!!!;;; Ώπηφ
είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Α.., αθνχ ιάβεη ππ΄ φςε ηνπ ζηνηρεία φπσο ην εχξνο
ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ Ώληηπξνζψπσλ, ζρεηηθά θφζηε, θαηάιιειεο
εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.
Δ έθηαζε ηεο ξχζκηζεο αλαηξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφβιεςε ηεο δηάηαμεο
ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ Ν. 2725/1999, ε νπνία νξίδεη φηη ε αζιεηηθή
Οκνζπνλδία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 επφκελα ηνπ

Λακβάλεηαη
ππφςε

Αελ εγθξίλεηαη
σο πξνο ην α΄
ζθέινο.
Βγθξίλεηαη σο
πξνο ην ζθέινο
β΄.
Βγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη

Ώ΄: νξζή ε
παξαηήξεζε
ΐ΄: ιακβάλεηαη
ππφςε
Γ΄: Βγθξίλεηαη
Α΄:Βγθξίλεηαη
σο πξνο ηα
ζρφιηα επί ησλ
παξ. 6α΄, 6β΄
Λακβάλεηαη
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Ώζηηθνχ Κψδηθα θαη είλαη ειεγθηέα θαη απφ απφςεσο ζπληαγκαηηθφηεηαο
(άξζ. 12 πλη.), αθνχ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ απηνηέιεηα θαη αλεμαξηεζία
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ λα ξπζκίδεη ηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην
Καηαζηαηηθφ ηνπ.
ΠΏΡ. 3: «Σν Α ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί ηελ ΒΚΣΏΚΣΔ ΓΒΝΕΚΔ
ΤΝΒΛΒΤΔ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ 1/10 ησλ Μειψλ.»
γ΄. Δ παξνρή δπλαηφηεηνο ππνβνιήο αίηεζεο ζχγθιεζεο έθηαθηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο απφ ην 1/10 ησλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο (θαη κάιηζηα ρσξίο
δηεπθξίληζε αλ πξφθεηαη γηα κέιε κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ), θαζψο θαη ε
ζχγθιεζε (πξφζθιεζε) θαη δηελέξγεηα απηήο απφ ηα παξαπάλσ κέιε είλαη
εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έξρεηαη
ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα, ε
νπνία ξπζκίδεη ην ζέκα κε ηα ερέγγπα ηεο δηθαζηηθήο εμνπζηνδφηεζεο.
Πξνηείλεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96 Ώζηηθνχ
Κψδηθα, φπνπ πξνθεηκέλνπ γηα σκαηεία, πξνβιέπεη ηνλ αξηζκφ 2/10.

ππφςε σο πξνο
ηα ζρφιηα επί
ησλ παξ. 6γ΄
Αελ εγθξίλνληαη
ηα ζρφιηα επί
ηεο παξ. 10α΄
(αλψηαην φξην
ζηαπξνδνζίαο
ζην εληαίν
ςεθνδέιηην θαη
πνζφζησζε
θχισλ)

δ.΄ Παξάγξαθνο 6α
Πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε δπλαηφηεηνο θαζηέξσζεο θαη άιισλ (απζηεξφηεξσλ)
θξηηεξίσλ πνπ ζα νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ.
ΠΏΡ. 6β: « Σα σκαηεία πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα επίζεκα θχιια ( πηλάθηα; )
Ώγψλσλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε αγσληζηηθή ηνπο δξάζε !!! »
Δ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε είλαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ.
Σα επίζεκα θχιια αγψλσλ (θαη ηα πηλάθηα ζπκκεηνρήο ζηα αηνκηθά
αζιήκαηα) επξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο θάζε νκνζπνλδίαο, ε δε απαίηεζε
θαηάζεζεο απηψλ απφ ηα ζσκαηεία δελ είλαη αλαγθαία θαη κφλνλ πξνβιήκαηα
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, ελ φςεη θαη ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη. Δ
πξνβιεπφκελε αλάξηεζε ηνπ πίλαθα ησλ ζσκαηείσλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ηελ
πξνεγνχκελε ηεο ζπλεδξίαζεο εκέξα, πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα δηφξζσζεο,
ηπρφλ, ζθαικάησλ.
Δ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ηα ηζρχνληα
θαηαζηαηηθά φισλ (ζρεδφλ) ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ πεξηέρνπλ άξηηεο
θαη δνθηκαζκέλεο δηαδηθαζίεο επί ηνπ ζέκαηνο.
Αει. ην Α.. είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαξηά ηνλ πίλαθα ησλ σκαηείσλ
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε ησλ
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Ώξραηξεζηψλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε Οκνζπνλδία θαη ε
δηαδηθαζία ηνπ 6β λα ηζρχεη σο έλζηαζε ηνπ σκαηείνπ θαηά ηελ νπνία
ζα πξνζθνκίζεη θχιια ή πηλάθηα Ώγψλσλ θ.η.ι., γηα λα απνδείμεη φηη
εζθαικέλα ελδερνκέλσο απνθιείζηεθε απφ ην δηθαίσκα ςήθνπ.
ΠΏΡ. 6γ: «Σν σκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Α.. ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο…»
Σν Α.. ηνπ σκαηείνπ είλαη ην ΜΟΝΟ αξκφδην λα ΟΡΕΒΕ ην
πξφζσπν πνπ ζα ην εθπξνζσπήζεη ζηε Γ.. !
Βηδηθά ζηα σκαηεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζιήκαηα, ν
Πξφεδξνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνέξρεηαη απφ άιιν άζιεκα θαη λα
κελ γλσξίδεη πξφζσπα θαη πξάγκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ην πην
θαηάιιειν πξφζσπν είλαη ν Έθνξνο θάζε αζιήκαηνο, ν νπνίνο ζπρλά
δελ είλαη κέινο ηνπ Α.. ηνπ σκαηείνπ.
Ώξθεί λα είλαη:
1. Μέινο ηνπ σκαηείνπ θαη
2. Κάηνηθνο ηεο πεξηνρήο ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ ή λα αζθεί ην
εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα εθεί
Άξα ην πνηνο ζα εθπξνζσπεί ην σκαηείν ΑΒΝ είλαη ζέκα ηνπ
ΝΟΜΟΘΒΣΔ, αιιά ηνπ Α.. ηνπ Ώζιεηηθνχ σκαηείνπ, πνπ κπνξεί λα
νξίζεη ηνλ Πξφεδξν ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ σκαηείνπ, ζαλ
εθπξφζσπφ ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
ΠΏΡ. 10 α: «ηηο αξραηξεζίεο κε εληαίν ςεθνδέιηην, … ην αλψηαην φξην
ζηαπξνδνζίαο είλαη ην 30% ησλ ζέζεσλ εθινγήο»
ΠΡΟΟΥΔ: Ώπηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα :
1. Να εθιεγνχλ άηνκα κε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο
ζην ζχλνιν ηνπ ψκαηνο ηεο Γ..
2. Σν Α.. λα έρεη ρακειφ πνζνζηφ ζπλνρήο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο
απφςεσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ αζιήκαηνο.
3. Απζθνιίεο ζηελ αλάδεημε ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο εγεζίαο ηνπ Α..,
κε επηπηψζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα
ηνπ Α..
4. ηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ςεθνδέιηηα ην Ννκνζρέδην πξνβιέπεη φηη
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ην 42% δίλεη ην 50+1 ησλ ζέζεσλ ηνπ Α.., άξα ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο
θπβεξλεζηκφηεηαο. ην εληαίν ςεθνδέιηην γηαηί φρη;
Βίλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίζνπκε ηφζν αζθπθηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ
ςεθνθφξνπ λα επηιέγεη ηα πην ηθαλά άηνκα λα δηνηθήζνπλ ηελ
Οκνζπνλδία;
ΠΡΟΣΏΔ:
Να ηζρχζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% + 1. Αειαδή γηα παξάδεηγκα ζηνπο 21 πνπ
είλαη ηα κέιε ηνπ Α.. ηνπ ΒΓΏ λα κπαίλνπλ κέρξη 11 ηαπξνί
(ήκεξα είλαη 13).
Σν θείκελν ζην 10α ζπλερίδεη: «ην εληαίν ςεθνδέιηην ν αξηζκφο ησλ
ππνςεθίσλ απφ θάζε θχιν, πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην.»
Πνηνο θαη ΠΧ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαζνξίζεη φηη ζα ππάξρνπλ ηφζεο
γπλαίθεο πνπ αλαινγνχλ ζην 1/3 ( Γηα ηνλ ΒΓΏ 7), πνπ ζα είλαη
δηαηεζεηκέλεο λα βάινπλ ππνςεθηφηεηα; Καη αθνχ βάινπλ, ηη ζα γίλεη
εάλ θάπνηεο απφ απηέο πάξνπλ ιίγεο ςήθνπο, ελψ ν ηειεπηαίνο
επηιέμηκνο άλδξαο έρεη θάπνηεο δεθάδεο ςήθνπο; Βδψ δελ έρνπκε λα
θάλνπκε κε Αεκνηηθέο εθινγέο πνπ αλαδεηά θαλείο άηνκα απφ ηνλ
γεληθφ πιεζπζκφ. ηηο Οκνζπνλδίεο ηα άηνκα πξέπεη λα αζρνινχληαη
ελεξγά ζε επίπεδν σκαηείνπ.

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2923

ηέιηνο
2018-12-02
Υξηζηνδνχι 00:06:51
νπ

ΠΡΟΣΏΔ:
Να ηζρχεη ην 30%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρνπλ δηπιάζηεο
ππνςήθηεο (πσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα κε πνζνζηφ 20% ζην Άξζξν 24,
παξ. 9 ηνπ 2725/99).
Παξ. 1. Ση ζα γίλεηαη φηαλ ην Καηαζηαηηθφ δελ αλαθέξεη ξεηά ηνλ ηφπν
Λακβάλεηαη
δηεμαγσγήο ηεο Γ;; Αιδ φηαλ, π.ρ. ην Καηαζηαηηθφ αλαθέξεη (κφλν απηφ) φηη: ππφςε
"ηηο πξνζθιήζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα θαη κε
ιεπηνκέξεηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε
ψξα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο". Λνγηθά σο ηφπνο, ινγηθά, ελλνείηαη ηνπνζεζία
(μελνδνρείν, αίζνπζα θιπ) εληφο ηνπ Ννκνχ ηεο λφκηκεο έδξαο αιιά
θαηαζηξαηεγείηαη απηφ.
Βπίζεο, ηη λφεκα έρεη ε 6.β φηαλ ε έδξα ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ζηελ Καβάια
θαη ε Γ δηεμάγεηαη ζηελ Καιακάηα; (ππαξθηή πεξίπησζε). Οκνίσο ε παξ. 9!
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Βπίζεο, πσο (ζα) ζπκβαδίδεη ε Παξ. 1 παξαπάλσ κε ηελ παξ.3 ηνπ αξ.51 ηνπ
Ν2725; Θα εγθξίλεη ε Γ ηνπ Μαξηίνπ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα θαηαηεζεί
31 Οθησβξίνπ;
6.α ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζεί κηα Γ ζην ηέινο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ε
δηάηαμε πεξη ζπκκεηνρήο 10 αζιεηψλ ζα ζπλερίζεη λα αθνξά ζην
πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο;
Δ δηάηαμε ηνπ 6.γ δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ελψ ζπρλά είλαη
αληηθαηαζηαηηθή.
Δ Παξ.12 αθνξά κφλν ζε εθινγηθφ ζχζηεκα κε ζπλδπαζκνχο; Αελ είλαη
ζαθέο.

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

2954

Ώληψλεο
2018-12-02
Παπαδφπνπι 07:40:19
νο

Με δεδνκέλεο ηηο γλσζηέο ηζηνξίεο "ειέγρνπ" ππνςεθηνηήησλ" κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο (π.ρ. πιαζκαηηθή αχμεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ ψζηε λα αθπξσζνχλ νη
ππνςεθηφηεηεο ηνπ άιινπ θχιινπ), είλαη αλαγθαίν ην λα θαηαηίζεληαη νη
ππνςεθηφηεηεο γηα Α ηεο Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ζηνλ νξηζκέλν έγθαηξα
Αηθαζηηθφ Ώληηπξφζσπν, ν νπνίνο, ηελ επνκέλε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ζα
πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε θαη επηθχξσζε ησλ ππνςεθηνηήησλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ απεξρφκελν Γελ.Γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο
Σα θχιια αγψλα βξίζθνληαη ζηελ Οκνζπνλδία κεηά ην ηέινο ηνπο αγψλα ε
Λακβάλεηαη
νπνία θαη ηα επηθπξψλεη θαη εθγξίλεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ
ππφςε
απηή είλαη ν δηνξγαλσηήο γηα φινπο ηνπο αγψλεο πνπ ππάξρνπλ ζην
εγθεθξηκέλν αγσληζηηθφ πξφγξακκα θαη φρη ζηα ζσκαηεία.
ηνλ αεξαζιεηηζκφ ην θχιιν αγψλα ζπληάζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
Αηεπζπληή Ώγψλα θαη ηελ Βιιαλφδηθν Βπηηξνπή θαη ζηέιελεηαη καδί κε ηα
απνηειέζκαηα ζηελ γξακκαηεία ηεο Οκνζπνλδίαο. ε έλα αγψλα
αεξαζιεηηζκνχ είλαη δπλαηφλ λα ιάβνπλ κέξνο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
ζσκαηεία ηα νπνία ελ ζπλερεία ιακβάλνπλ γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Δ ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ειεχζεξε γηα φια
ηα κέιε θαη ην δηθαίσκα γηα ςήθν (10 αζιεηέο θαη πάλσ) αλαθνηλψλεηαη καδί
κε ηελ πξφζθιεζε.
Ο ίδηνο πίλαθαο κε ηηο ζπκκεηνρέο αλαθνηλψλεηαη επίζεο θαη ζηελ ΓΓΏ θάζε
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Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

3160

ΣΓΏΜΠΏκ 2018-12-02
αγθαο
15:31:28

ρξνλν κε ηνλ πίλαθα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θάζε ζσκαηείνπ. Σν ππάξρνλ
ζχζηεκα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ν.2725 φπσο ζήκεξα ηζρχεη δελ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Ώληίζεηα ην λέν ζα δεκηνπξγήζεη αξθεηά γηαηί ζα
είλαη θαη αληίζεην κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Αηεζλνχο Οκνζπνλδίαο.
13. Γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπσλ ζηελ Βιιεληθή Οιπκπηαθή Βπηηξνπή
Αελ εγθξίλεηαη
(Β.Ο.Β) θαη ζηελ Βιιεληθή Παξανιπκπηαθή Βπηηξνπή (Β.Π.Β) εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ.
ΥΟΛΕΟ
ΡΧΣΔΏΣΒ ΣΏ ΏΦΒΝΣΕΚΏ Ώ ΣΔΝ ΛΧΓΏΝΔ ΒΛΐΒΣΕΏ? ΣΟΝ
ΚΏΠΡΏΛΟ ΣΟΝ ΚΟΤΐΒΛΟ ΣΟ ΓΏΓΓΏ ΣΟΝ ΓΒΧΡΓΕΏΑΔ ΣΟΤ
ΡΧΣΔΏΣΒ - ΠΡΟΟΥΔ ΝΏ ΏΝΏΜΒΝΒΣΒ ΏΠΟΚΛΒΕΜΟ ΏΠΟ ΑΟΒ
14. Γηα ηε ζχγθιεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο
Βιιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Β.Π.Ο), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δηεμαγσγήο αξραηξεζηψλ, εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο, …………………..
ΥΟΛΕΟ
Πνην ΑΕΚΏΕΟ ΕΥΤΒΕ ΣΟ ΒΛΐΒΣΕΚΟ Δ ΣΟ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟ - ΒΘΝΕΚΔ
ΏΠΏΣΔ ΠΡΟ ΟΦΒΛΟ ΣΧΝ ΒΛΐΒΣΧΝ ΚΏΕ ΒΕ ΐΏΡΟ ΣΔ
ΒΛΛΏΑΏ ΚΏΕ ΣΔ Β.Β
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ΥΟΛΕΟ
.........αθφκε θη αλ παξεθθιίλνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.»
ΡΧΣΔΏΣΒ ΣΏ ΏΦΒΝΣΕΚΏ Ώ ΣΔΝ ΝΤΟΝ ΒΛΐΒΣΕΏ ?
ΠΏΡ. 6β: « Σα σκαηεία πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα επίζεκα θχιια ( πηλάθηα; )
Ώγψλσλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε αγσληζηηθή ηνπο δξάζε !!! »
Δ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε είλαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ.
Σα επίζεκα θχιια αγψλσλ (θαη ηα πηλάθηα ζπκκεηνρήο ζηα αηνκηθά
αζιήκαηα) επξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο θάζε νκνζπνλδίαο, ε δε απαίηεζε
θαηάζεζεο απηψλ απφ ηα ζσκαηεία δελ είλαη αλαγθαία θαη κφλνλ πξνβιήκαηα
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, ελ φςεη θαη ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη. Δ
πξνβιεπφκελε αλάξηεζε ηνπ πίλαθα ησλ ζσκαηείσλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ηελ
πξνεγνχκελε ηεο ζπλεδξίαζεο εκέξα, πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα δηφξζσζεο,
ηπρφλ, ζθαικάησλ.
Δ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ηα ηζρχνληα

Βγθξίλεηαη σο
πξνο ηελ παξ.
6β
Αελ εγθξίλεηαη
σο πξνο ηελ
παξ. 6γ

ειίδα 49 απφ 135

θαηαζηαηηθά φισλ (ζρεδφλ) ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ πεξηέρνπλ άξηηεο
θαη δνθηκαζκέλεο δηαδηθαζίεο επί ηνπ ζέκαηνο.
Αει. ην Α.. είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαξηά ηνλ πίλαθα ησλ σκαηείσλ
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε ησλ
Ώξραηξεζηψλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε Οκνζπνλδία θαη ε
δηαδηθαζία ηνπ 6β λα ηζρχεη σο έλζηαζε ηνπ σκαηείνπ θαηά ηελ νπνία
ζα πξνζθνκίζεη θχιια ή πηλάθηα Ώγψλσλ θ.η.ι., γηα λα απνδείμεη φηη
εζθαικέλα ελδερνκέλσο απνθιείζηεθε απφ ην δηθαίσκα ςήθνπ.
ΠΏΡ. 6γ: «Σν σκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Α.. ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο…»
Σν Α.. ηνπ σκαηείνπ είλαη ην ΜΟΝΟ αξκφδην λα ΟΡΕΒΕ ην
πξφζσπν πνπ ζα ην εθπξνζσπήζεη ζηε Γ.. !
Βηδηθά ζηα σκαηεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζιήκαηα, ν
Πξφεδξνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνέξρεηαη απφ άιιν άζιεκα θαη λα
κελ γλσξίδεη πξφζσπα θαη πξάγκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ην πην
θαηάιιειν πξφζσπν είλαη ν Έθνξνο θάζε αζιήκαηνο, ν νπνίνο ζπρλά
δελ είλαη κέινο ηνπ Α.. ηνπ σκαηείνπ.
Ώξθεί λα είλαη:
1. Μέινο ηνπ σκαηείνπ θαη
2. Κάηνηθνο ηεο πεξηνρήο ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ ή λα αζθεί ην
εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα εθεί
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Άξα ην πνηνο ζα εθπξνζσπεί ην σκαηείν ΑΒΝ είλαη ζέκα ηνπ
ΝΟΜΟΘΒΣΔ, αιιά ηνπ Α.. ηνπ Ώζιεηηθνχ σκαηείνπ, πνπ κπνξεί λα
νξίζεη ηνλ Πξφεδξν ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ σκαηείνπ, ζαλ
εθπξφζσπφ ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
ΠΏΡ. 6γ: «Σν σκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ ηνλ
Αελ εγθξίλεηαη
Πξφεδξν ηνπ Α.. ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο…»
Σν Α.. ηνπ σκαηείνπ είλαη ην ΜΟΝΟ αξκφδην λα ΟΡΕΒΕ ην
πξφζσπν πνπ ζα ην εθπξνζσπήζεη ζηε Γ.. !
Βηδηθά ζηα σκαηεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζιήκαηα, ν
Πξφεδξνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνέξρεηαη απφ άιιν άζιεκα θαη λα
κελ γλσξίδεη πξφζσπα θαη πξάγκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ην πην
θαηάιιειν πξφζσπν είλαη ν Έθνξνο θάζε αζιήκαηνο, ν νπνίνο ζπρλά
δελ είλαη κέινο ηνπ Α.. ηνπ σκαηείνπ.
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Ώξθεί λα είλαη:
1. Μέινο ηνπ σκαηείνπ θαη
2. Κάηνηθνο ηεο πεξηνρήο ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ ή λα αζθεί ην
εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα εθεί
Άξα ην πνηνο ζα εθπξνζσπεί ην σκαηείν ΑΒΝ είλαη ζέκα ηνπ
ΝΟΜΟΘΒΣΔ, αιιά ηνπ Α.. ηνπ Ώζιεηηθνχ σκαηείνπ, πνπ κπνξεί λα
νξίζεη ηνλ Πξφεδξν ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ σκαηείνπ, ζαλ
εθπξφζσπφ ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
ΠΏΡ. 10 α: «ηηο αξραηξεζίεο κε εληαίν ςεθνδέιηην, … ην αλψηαην φξην
ζηαπξνδνζίαο είλαη ην 30% ησλ ζέζεσλ εθινγήο»
ΠΡΟΟΥΔ: Ώπηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα :
1. Να εθιεγνχλ άηνκα κε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο
ζην ζχλνιν ηνπ ψκαηνο ηεο Γ..
2. Σν Α.. λα έρεη ρακειφ πνζνζηφ ζπλνρήο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο
απφςεσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ αζιήκαηνο.
3. Απζθνιίεο ζηελ αλάδεημε ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο εγεζίαο ηνπ Α..,
κε επηπηψζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα
ηνπ Α..
4. ηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ςεθνδέιηηα ην Ννκνζρέδην πξνβιέπεη φηη
ην 42% δίλεη ην 50+1 ησλ ζέζεσλ ηνπ Α.., άξα ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο
θπβεξλεζηκφηεηαο. ην εληαίν ςεθνδέιηην γηαηί φρη;
Βίλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίζνπκε ηφζν αζθπθηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ
ςεθνθφξνπ λα επηιέγεη ηα πην ηθαλά άηνκα λα δηνηθήζνπλ ηελ
Οκνζπνλδία;
ΠΡΟΣΏΔ:
Να ηζρχζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% + 1. Αειαδή γηα παξάδεηγκα ζηνπο 21 πνπ
είλαη ηα κέιε ηνπ Α.. ηνπ ΒΓΏ λα κπαίλνπλ κέρξη 11 ηαπξνί
(ήκεξα είλαη 13).
Σν θείκελν ζην 10α ζπλερίδεη: «ην εληαίν ςεθνδέιηην ν αξηζκφο ησλ
ππνςεθίσλ απφ θάζε θχιν, πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην.»

ειίδα 51 απφ 135

Πνηνο θαη ΠΧ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαζνξίζεη φηη ζα ππάξρνπλ ηφζεο
γπλαίθεο πνπ αλαινγνχλ ζην 1/3 ( Γηα ηνλ ΒΓΏ 7), πνπ ζα είλαη
δηαηεζεηκέλεο λα βάινπλ ππνςεθηφηεηα; Καη αθνχ βάινπλ, ηη ζα γίλεη
εάλ θάπνηεο απφ απηέο πάξνπλ ιίγεο ςήθνπο, ελψ ν ηειεπηαίνο
επηιέμηκνο άλδξαο έρεη θάπνηεο δεθάδεο ςήθνπο; Βδψ δελ έρνπκε λα
θάλνπκε κε Αεκνηηθέο εθινγέο πνπ αλαδεηά θαλείο άηνκα απφ ηνλ
γεληθφ πιεζπζκφ. ηηο Οκνζπνλδίεο ηα άηνκα πξέπεη λα αζρνινχληαη
ελεξγά ζε επίπεδν σκαηείνπ.
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ΠΡΟΣΏΔ:
Να ηζρχεη ην 30%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρνπλ δηπιάζηεο
ππνςήθηεο (πσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα κε πνζνζηφ 20% ζην Άξζξν 24,
παξ. 9 ηνπ 2725/99).
Παξάγξαθνο 3 : Σν Α ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί ηελ ΒΚΣΏΚΣΔ ΓΒΝΕΚΔ
ΤΝΒΛΒΤΔ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ 1/10 ησλ Μειψλ. Πνησλ Μειψλ ; Καη απηψλ πνπ
ΑΒΝ έρνπλ δηθαίσκα Φήθνπ ;
ρφιην : Σν λα δνζεί ην δηθαίσκα ζε κηθξφηεξν αξηζκφ σκαηείσλ λα δεηνχλ
Έθηαθηε Γ.. ( ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ε εηήζηα Σαθηηθή) ζα δεκηνπξγεί, πέξα
απφ ηα έμνδα θαη θξέλν ζηε ιεηηνπξγία ηεο Οκνζπνλδίαο, θχξηα αλ απηή
γίλεη ζε επνρή θνξχθσζεο ηεο Ώγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Πξφηαζε
Πξέπεη λα δηαηεξεζεί φηη νξίδεηαη ζην άξζξν 96 Ώζηηθνχ Κψδηθα, φπνπ
πξνθεηκέλνπ γηα σκαηεία, πξνβιέπεη ηνλ αξηζκφ 2/10 γηα ηε ζχγθιηζε
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Παξάγξαθνο 6β
Αελ είλαη εθαξκφζηκε ηερληθά ε δηάηαμε φπσο πξνηείλεηαη θαη κάιηζηα 5
εκέξεο πξηλ ηελ Γ.. Θα δεκηνπξγήζεη απέξαληε Γξαθεηνθξαηία ρσξίο λφεκα
αθνχ φια ηα ΄΄ θχιια ή πηλάθηα Ώγψλσλ ΄΄ ππάξρνπλ ζηελ Οκνζπνλδία. ε ηη
σθειεί λα αιιάμνπλ ηα ηζρχνληα ;;
Πξφηαζε
Να δηνξζσζεί ε παξάγξαθνο σο εμήο ΄΄ ην Α.. είλαη ππνρξεσκέλν λα
αλαξηά ηνλ πίλαθα ησλ σκαηείσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ
ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε ησλ Ώξραηξεζηψλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
ηεξεί ε Οκνζπνλδία ΄΄ θαη ε δηαδηθαζία ηνπ 6β λα ηζρχεη κφλν σο
έλζηαζε ηνπ σκαηείνπ θαηά ηελ νπνία ζα πξνζθνκίζεη θχιια ή πηλάθηα
Ώγψλσλ θ.η.ι., γηα λα απνδείμεη φηη εζθαικέλα ελδερνκέλσο απνθιείζηεθε
απφ ην δηθαίσκα ςήθνπ.

Βγθξίλεηαη σο
πξνο ηηο παξ. 3
θαη 6β.
Αελ εγθξίλεηαη
σο πξνο ηηο παξ.
6γ θαη 10α
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ΠΏΡ. 6γ:
Δ πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ απηήο ην σκαηείν λα εθπξνζσπείηαη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Α.. δελ δείρλεη ρξήζηκε θαη
θξχβεη θηλδχλνπο φπσο λα ςεθίδεη Πξφεδξνο σκαηείνπ κε πνιιά αζιήκαηα
θαη ν νπνίνο δελ ζα έρεη ηελ απαξαίηεηε ΄΄επαθή΄΄ κε ην άζιεκα ηεο
Οκνζπνλδίαο πνπ ηνλ ππνρξεψλνπκε λα παξαβξεζεί ζηε Γ.. ηεο – θαη
ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζε απηφ.
Πξφηαζε
λα ηξνπνπνηεζεί ε παξάγξαθνο απηή κε πξφβιεςε γηα εθπξνζψπεζε κε ηνλ
Έθνξν ηνπ αζιήκαηνο θαηά πεξίπησζε, αλ θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα
νξηζκφ δχν εθπξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ σκαηείνπ κε δηθαίσκα εθιέγεηλ
θαη εθιέγεζζαη – κνλίκσλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο έδξαο ηνπ
σκαηείνπ δελ έρεη δεκηνπξγήζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα πξνβιήκαηα
αξλεηηθά ζρφιηα.
ΠΏΡ. 10 α:
Δ πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ απηήο φηη ζηηο αξραηξεζίεο κε εληαίν
ςεθνδέιηην, … ην αλψηαην φξην ζηαπξνδνζίαο είλαη ην 30% ησλ ζέζεσλ
εθινγήο ιεηηνπξγεί αζθπθηηθά ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ
θαηά ηε γλψκε ηνπ σκαηείνπ θαη δελ είλαη θαηαλνεηή ε ζθνπηκφηεηα ή ε
ρξεζηκφηεηα ηνπ κηθξνχ απηνχ πνζνζηνχ. Πξφηαζε : Σν πνζνζηφ λα αλέβεη
ζην 50% + 1 ησλ εθιεγνκέλσλ κε ην ζθεπηηθφ φηη ην θάζε σκαηείν έρεη ην
δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ηνπιάρηζηνλ ηα θαηά ηε γλψκε ηνπ ηθαλά άηνκα ηεο
ειάρηζηεο πιεηνςεθίαο γηα ηε Αηνίθεζε.
ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ ζπδεηνχληαη εμεηδηεθπκέλα
Λακβάλεηαη
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο - πξνυπνινγηζκνχο –
ππφςε
ηζνινγηζκνχο, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ, ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, αιιά αθφκα θαη απνινγηζκνί
δηνηθήζεσλ κε ηελ αληίζηνηρε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απαιιαγή ηνπο.
ια απηά δελ κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ αληηιεπηά θαη λα θξηζνχλ ζηνλ
απαηηνχκελν πςειφ βαζκφ απφ απιά κέιε ζσκαηείσλ (είηε κέιε Α..
εμνπζηνδνηεκέλα), παξά κφλν απφ ηα ζεκαληηθά κέιε ησλ δηνηθήζεσλ πνπ
έρνπλ ηε ζρεηηθή πείξα, γλψζε θαη επηρεηξεκαηνινγία, θαη απηά είλαη ν
Πξφεδξνο, ν Ώληηπξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο.
πλεπψο κφλν απηνί κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ κε πιεξφηεηα, γλψζε θαη ηελ
ηθαλφηεηα λα παίξλνπλ ην ιφγν θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ηα ζσκαηεία ζηηο
γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ.
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ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηα Α.. Σσλ νκνζπνλδηψλ πξέπεη ππνρξεσηηθά
λα εθαξκφδεηαη ε απιή αλαινγηθή θαη ε ζπκκεηνρή ςεθνδειηίσλ
ζπλδπαζκψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ), θαη λα κελ αθήλεηαη ζηελ επηινγή ηεο θάζε
νκνζπνλδίαο λα εθαξκφδεη ην θνηλφ ςεθνδέιηην.
ζν αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή θαηαζηαηηθή δηάηαμε γηα θνηλφ ςεθνδέιηην,
απηή νδεγεί καζεκαηηθά ζε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
Παξάδεηγκα: Βάλ ζε θνηλφ ςεθνδέιηην νη ππνςήθηνη ηεο κηαο παξάηαμεο
ιάβνπλ ηελ ςήθν 75 ζσκαηείσλ θαη ηεο άιιεο 25 ζσκαηείσλ, ηφηε ε
καζεκαηηθή αλάιπζε καο δίλεη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηα 75 ζσκαηεία απηά
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κία παξάηαμε λα βγάινπλ ην 95% ησλ κειψλ ζην Α..
θαη ε παξάηαμε ησλ 25 ζσκαηείσλ λα εθπξνζσπεζεί κε ΒΝΏΝ κφλν
ζχκβνπιν, δειαδή ην 25% ηεο κεηνςεθίαο γίλεηαη 5%. Ώπηφ θαίλεηαη φηαλ
θαλείο θάλεη έλαλ απιφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη αληίζηνηρε δηαίξεζε ησλ ςήθσλ
πνπ είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη θάζε παξάηαμε, κε δεδνκέλν φηη ε ζηαπξνδνζία
είλαη ζην 30% ησλ κειψλ ηνπ Α..
Βθ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηίζεληαη ζε δηαβνχιεπζε, ζεζπίδεηαη ε πξηκνδφηεζε κε
ηέηνην αληηδεκνθξαηηθφ ηξφπν ηεο πιεηνςεθίαο (πεξηζζφηεξε πξηκνδφηεζε
ζε εθινγέο κε θνηλφ ςεθνδέιηην θαη ιηγφηεξε πξηκνδφηεζε ζε εθινγέο κε
δηαθνξεηηθά ςεθνδέιηηα).

Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

3513

Εσάλλεο
2018-12-03
Γνπκπνχιεο 06:56:48

Αελ ππάξρεη ζηηο δηαηάμεηο ε πξφβιεςε ησλ ζέζεσλ ηνπ αληηπξφεδξνπ θαη ηνπ
εηδηθνχ γξακκαηέα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζέκα κε
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ησλ 2 θαη 4 ζεηεηψλ. Βπίζεο δελ
αλαθέξεηαη ζπληαθηηθά φηη φιεο νη ζέζεηο ζεσξνχληαη ζπλνιηθά σο
ππνινγηδφκελεο ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ 2 θαη 4 ζεηεηψλ θαη φρη αηνκηθά θάζε
ζέζε, δηφηη ε εξκελεία καο νδεγεί λα έρνπκε 6 ηνπιάρηζηνλ ζεηείεο ζηηο
ζέζεηο Πξνέδξνπ, Γξακκαηέα, Σακία, θαη θπζηθά κε ηελ κε πξφβιεςε ησλ
ζέζεσλ αληηπξνέδξνπ, εηδηθνχ γξακκαηέα θιπ. απμάλνληαη ζε 12 ζεηείεο,
φηαλ ππάξρεη ελαιιαγή ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ απνθιεηζκφ θαη
ζηηο ζέζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ 2 θαη 4 ζεηεηψλ.
Κάζε ζσκαηείν αηνκηθψλ αζιεκάησλ πξέπεη λα ππνρξενχηαη λα ζπκκεηέρεη
Αελ εθξίλεηαη
ζε αγψλεο κε εζληθφ ραξαθηήξα ηεο νκνζπνλδίαο κε ηνπιάρηζηνλ 10
ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΟΤ ζε φλνκα αζιεηέο (πνιχαζια, φπσο ην έπηαζιν θαη
δέθαζιν ζην ζηίβν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ΄ φςε σο ΜΕΏ ΜΟΝΟ
νινθιεξσκέλε ζπκκεηνρή θαη φρη ΒΠΣΏ ΚΏΕ ΑΒΚΏ ζπκκεηνρέο, αιιηψο ε
δηάηαμε θαζίζηαηαη ζηε πεξίπησζε απηή αλεθάξκνζηε). ΟΕ ζπκκεηνρέο απηέο
πξέπεη λα γίλνληαη δεκφζηα γλσζηέο απφ ηελ νκνζπνλδία.
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Άξζξν 81 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 23 λ.
2725/1999

3519

Εσάλλεο
2018-12-03
Γνπκπνχιεο 07:01:09

Οη παξαηάμεηο ΤΠΟΥΡΒΟΤΝΣΏΕ, αιιηψο εθπίπηεη ε ππνςεθηφηεηά ηνπο, λα
δεκνζηεχνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο κέρξη δχν κήλεο πξηλ ηηο
εθινγέο, ην ζηξαηεγηθφ ηνπο πξφγξακκα θαη ζρεδηαζκφ γηα ηε δηνίθεζε ηεο
νκνζπνλδίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο.

Άξζξν 82 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 3 λ.
2725/1999 (Ώ΄
121)

1918

Γεψξγηνο
Ληαλφο

Άξζξν 85 Πξνζζήθε
άξζξνπ 41Δ ζην
λ. 2725/1999

1988

Παχινο
2018-11-27
Μπηλφπνπιν 16:50:20
ο

Βίλαη αλακθηζβήηεηα άζηνρε λνκνζεηηθά ε πξνζζήθε παξ. 8, πνπ αθνξά
θψιπκα, κεηά ηελ παξ. 7 πνπ αθνξά ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ χπαξμε
θσιχκαηνο. ια ηα θσιχκαηα νξζψο θαζηεξψλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.
1-6, πνπ πξνεγνχληαη ηεο δηάηαμεο γηα ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ζπλδξνκήο
ηνπο.
Γεψξγηνο Α. Ληαλφο, Τπ. Αηδάθησξ Ννκηθήο Ώζελψλ
Αηθεγφξνο-Ννκηθφο χκβνπινο πνιιψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ
Άξζξν 86 – Πξνζζήθε άξζξνπ 41Θ ζην λ. 2725/1999

2018-11-27
12:56:11

Λακβάλεηαη
ππφςε γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
αλάιεςε
λνκνζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο
Λακβάλεηαη
ππφςε

Αελ εγθξίλεηαη

Με πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα ππάξμεη έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο γηα ηελ είζνδν ε
κή "πξνζψπνπ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί πεξηνξηζηηθφο φξνο ή
παξεπφκελε πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ" ζε πνίνλ ζα αλαθέξεηαη ε απν
πνηφλ ζα πιεξνθνξείηαη ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο αγψλα ψζηε λα ελεκεξσζεί
γηα ηελ απαγφξεπζε ε πεξηνξηζκφ εηζφδνπ πξνζψπσλ, ελφζσ ην ΏΣ πνπ ζα
ην γλσξίδεη είλαη ην νηθείν ηνπ αηφκνπ πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα βξίζθεηαη
θαη ζε άιιε πφιε θαη δελ ππάξρεη θάπνηα database ε άιινο θεληξηθφο θνξέαο
ελεκέξσζεο ηνπιάρηζην κέρξη ηψξα...
Σαπηνπξνζσπία ζηελ παξνχζα θάζε ζεκαίλεη έιεγρν ελφο πξνο έλα γηα
ζρεδφλ φινπο ηνπο ζεαηέο - θηιάζινπο, κε δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
(πνπ νξίδεη θαη κε θσηνγξαθία σο θξαηηθφ έγγξαθν ηελ πξαγκαηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ εηζεξρνκέλνπ ζε αληηπαξαβνιή κε ην θεξφκελν εηζηηήξην κε ην
ίδην φλνκα) ... πξάγκα πξαθηηθά ΏΑΤΝΏΣΟΝ, άξα ην "απφ ακέιεηά ηνπο,
θαηά παξάβαζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ" είλαη ζρεδφλ βέβαην θαη
γηα ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο άιια θαη ελ δπλάκεη αζηηθά γηα ηελ εθάζηνηε
ΕΒΠΤΏ πνπ ζπλεξγάδεηαη ε ΚΏΒ - ΠΏΒ θιπ
Σέινο φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ ππεχζπλν αζθαιείαο ζηνπο αγσληζηηθνχο
ρψξνπο, είλαη πξαγκαηηθά απνξίαο άμην πέξα απν ηελ πεξηγξαθή θαη ππφδεημε
ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπο, πνηνο είλαη ν θνξέαο πνπ ειέγρεη ηελ πξαγκαηηθή
χπαξμε, ηθαλφηεηα θαη ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Καη φρη
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απιά ην βάπηηζκα ελφο αλζξψπνπ κε κε επαξθείο γλψζεηο απιά επεηδή ην
δεηάεη ν λφκνο .... φκσο απηφ είλαη πξαγκαηηθά έλα εληειψο μερσξηζηφ
δήηεκα ην νπνίν φκσο έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή άιια θαη
λνκηθή ππφζηαζε ηεο εθάζηνηε ΠΏΒ - ΚΏΒ

Άξζξν 86 Πξνζζήθε
άξζξνπ 41Θ ζην
λ. 2725/1999

1987

Παχινο
2018-11-27
Μπηλφπνπιν 16:42:10
ο

Πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα δνπιέςνπκε πξνιεπηηθά θαη φρη κε πξφζηηκα ψζηε
λα θηάζνπκε φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην ηδεαηφ απνηέιεζκα
Άξζξν 86 – Πξνζζήθε άξζξνπ 41Θ ζην λ. 2725/1999

Αελ εγθξίλεηαη

Με πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα ππάξμεη έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο γηα ηελ είζνδν ε
κή "πξνζψπνπ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί πεξηνξηζηηθφο φξνο ή
παξεπφκελε πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ" ζε πνίνλ ζα αλαθέξεηαη ε απν
πνηφλ ζα πιεξνθνξείηαη ν ππεχζπλνο αζθάιεηαο αγψλα ψζηε λα ελεκεξσζεί
γηα ηελ απαγφξεπζε ε πεξηνξηζκφ εηζφδνπ πξνζψπσλ, ελφζσ ην ΏΣ πνπ ζα
ην γλσξίδεη είλαη ην νηθείν ηνπ αηφκνπ πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα βξίζθεηαη
θαη ζε άιιε πφιε θαη δελ ππάξρεη θάπνηα database ε άιινο θεληξηθφο θνξέαο
ελεκέξσζεο ηνπιάρηζην κέρξη ηψξα...
Σαπηνπξνζσπία ζηελ παξνχζα θάζε ζεκαίλεη έιεγρν ελφο πξνο έλα γηα
ζρεδφλ φινπο ηνπο ζεαηέο - θηιάζινπο, κε δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
(πνπ νξίδεη θαη κε θσηνγξαθία σο θξαηηθφ έγγξαθν ηελ πξαγκαηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ εηζεξρνκέλνπ ζε αληηπαξαβνιή κε ην θεξφκελν εηζηηήξην κε ην
ίδην φλνκα) ... πξάγκα πξαθηηθά ΏΑΤΝΏΣΟΝ, άξα ην "απφ ακέιεηά ηνπο,
θαηά παξάβαζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ" είλαη ζρεδφλ βέβαην θαη
γηα ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο άιια θαη ελ δπλάκεη αζηηθά γηα ηελ εθάζηνηε
ΕΒΠΤΏ πνπ ζπλεξγάδεηαη ε ΚΏΒ - ΠΏΒ θιπ
Σέινο φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ ππεχζπλν αζθαιείαο ζηνπο αγσληζηηθνχο
ρψξνπο, είλαη πξαγκαηηθά απνξίαο άμην πέξα απν ηελ πεξηγξαθή θαη ππφδεημε
ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπο, πνηνο είλαη ν θνξέαο πνπ ειέγρεη ηελ πξαγκαηηθή
χπαξμε, ηθαλφηεηα θαη ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Καη φρη
απιά ην βάπηηζκα ελφο αλζξψπνπ κε κε επαξθείο γλψζεηο απιά επεηδή ην
δεηάεη ν λφκνο .... φκσο απηφ είλαη πξαγκαηηθά έλα εληειψο μερσξηζηφ
δήηεκα ην νπνίν φκσο έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή άιια θαη
λνκηθή ππφζηαζε ηεο εθάζηνηε ΠΏΒ - ΚΏΒ
Πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα δνπιέςνπκε πξνιεπηηθά θαη φρη κε πξφζηηκα ψζηε
λα θηάζνπκε φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην ηδεαηφ απνηέιεζκα

ειίδα 56 απφ 135

Άξζξν 87 1943
Ώληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 52
ηνπ λ. 2725/1999

Γεψξγηνο
Ληαλφο

2018-11-27
13:43:48

Πξψηα απφ φια, δελ πξνθχπηεη ν δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ζέζπηζεο ηεο
Αελ εγθξίλεηαη
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο: έιιεηςε θαηάιιεισλ κέζσλ ειέγρνπ ηνπ
Βιεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ή, ελδερνκέλσο, έιιεηςε ρξφλνπ απαζρφιεζεο
κειψλ ηνπ Βιεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ή, ελδερνκέλσο, έιιεηςε εηδηθψλ γλψζεσλ
κειψλ ηνπ Βιεγθηηθνχ πκβνπιίνπ ή, ελδερνκέλσο, λνκηθά δεηήκαηα
ακθηζβεηνχκελεο ακεξνιεςίαο (άξζξν 7 ΚΑΑηαδ), ζην βαζκφ πνπ ηα κέιε
ηνπ Βιεγθηηθνχ πκβνπιίνπ είραλ ήδε πξνβεί, νχησο ή άιισο, σο κέιε επί
κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ, ζε
πξνγελέζηεξν έιεγρν ησλ ίδησλ αθξηβψο ζηνηρείσλ πνπ ειέγρνπλ σο κέιε ηνπ
Βιεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θαη επνκέλσο είραλ ήδε εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπο
επί ησλ ίδησλ αθξηβψο ζηνηρείσλ θαη ζηελ νπζία θαινχληαη πιένλ λα
ειέγμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο; Δ παξνπζίαζε ηνπ ιφγνπ ηεο πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνίεζεο είλαη θνκβηθή θαη απαξαίηεηε γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε επί
ηεο νπζίαο ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο.
Πάλησο, φπνηνο θαη λα είλαη ν δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ζέζπηζεο ηεο
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο, ζεσξψ φηη ε δηάηαμε απηή είλαη εζθαικέλε γηα
2 ιφγνπο:
1. Καηά ηελ παγίσο θξαηνχζα γλψκε, ηα αζιεηηθά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ
δελ αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία θαη δελ είλαη θνξείο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε
λα λνείηαη λα ειεγρζνχλ απφ ην Γεληθφ Βπηζεσξεηή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.
Σνχην γίλεηαη παγίσο δεθηφ γηα ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο (ΏΒΑ 22/2001,
ηΒ 3011/2009, ηΒ ΒπΏλ 1151/2007, ηΒ 349/2007, ηΒ 2236/2002, ηΒ
2234/2002, ηΒ 1509/2002, ΑΒθΏζ 1043/2016, ΑΒθΏζ 564/2016, ΑΒθΏζ
835/2014, ΑΒθΏζ 2521/2013, ΑΒθΏζ 2090/2013, ΑΒθΏζ 26/2012, ΏΒΏΑ
90/2017, ΏΒΏΑ 84/2017, ΏΒΏΑ 73/2017, ΏΒΏΑ 72/2017, ΏΒΏΑ
64/2017, ΏΒΏΑ 60/2017, ΏΒΏΑ 55/2016, ΏΒΏΑ 53/2016, ΏΒΏΑ
26/2016, ΏΒΏΑ 24/2012, ΏΒΏΑ 37/2011) θαη επνκέλσο ηζρχεη afortiori
θαη γηα ηα ππφινηπα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (π.ρ. αζιεηηθέο
ελψζεηο, αζιεηηθά ζσκαηεία) πνπ επηρνξεγνχληαη, θαηά θαλφλα, κε
κηθξφηεξα πνζά απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ. Βπηπιένλ, ν
Γεληθφο Βπηζεσξεηήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ν νπνίνο ειέγρεη, κέρξη θαη
ζήκεξα, θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (βι. άξζξν 2 ηνπ λ.
3074/2002), πνπ ππάγνληαη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη δηέπνληαη
απφ ην δεκφζην ινγηζηηθφ, βξίζθεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε άγλνηα ηνπ
δηαθνξεηηθνχ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ
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δηθαίνπ ζηνλ αζιεηηζκφ (π.ρ. αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, αζιεηηθέο ελψζεηο,
αζιεηηθά ζσκαηεία) πνπ δελ ππάγνληαη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
θαη δελ δηέπνληαη απφ ην δεκφζην ινγηζηηθφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηινγή
δηεμαγσγήο ηνπ επίκαρνπ ειέγρνπ απφ ην Γεληθφ Βπηζεσξεηή Αεκφζηαο
Αηνίθεζεο είλαη νκνινγνπκέλσο παξάμελε θαη ζπλαθψο άζηνρε.
2. Ο απφ νπνηνδήπνηε φξγαλν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ,
κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπο θαη ζπλήζσο κεηά θαη ηελ έγθξηζε ησλ απνινγηζκψλ
ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ, παξίζηαηαη άζηνρνο.
Βμάιινπ, ηπρφλ δηαπίζησζε δηαρεηξηζηηθψλ αηαζζαιηψλ ησλ κειψλ ησλ
Αηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ ζα δχλαηαη λα
ζπλεπηθέξεη θαη αλαδήηεζε ηπρφλ επζπλψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ πνπ έρνπλ εγθξίλεη απνινγηζηηθά κε λφκηκεο
δαπάλεο. Οπζηαζηηθφηεξνο ζα ήηαλ ινηπφλ ν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα έθδνζε επηρνξήγεζεο θαη έιεγρνο ηεο
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ νξζή δηάζεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ.
Πξνο ηνχην, θαίλεηαη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, λα αξθεί, θαη‟ αξρήλ, ν
πξνβιεπφκελνο δηαρεηξηζηηθφο θαη ινγηζηηθφο έιεγρνο εθ κέξνπο ηνπ
Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Βπνπηεπνκέλσλ θνξέσλ, Αεκνζηνλνκηθψλ
Ώλαιχζεσλ θαη Ώλαθνξψλ θαη Λνηπψλ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 παξ. 3
πεξ. γ΄ ππνπεξ. ηη ηνπ π.δ. 4/2018, ην νπνίν κάιηζηα θαζηεξψλεη αληίζηνηρε
αξκνδηφηεηα κε απηή ηνπ θαηαξγνχκελνπ Βιεγθηηθνχ πκβνπιίνπ! Ώλ
θξίλεηαη φηη ε πθηζηάκελε δνκή ηνπ Σκήκαηνο απηνχ δελ είλαη επαξθήο,
κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ή λα δηνξζσζνχλ κφλν ηα ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία.

Άξζξν 87 2702
Ώληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 52
ηνπ λ. 2725/1999

IOA

Άξζξν 87 Ώληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 52

ηέιηνο
2018-12-02
Υξηζηνδνχι 22:12:28
νπ

3422

2018-11-30
12:14:18

Γεψξγηνο Α. Ληαλφο, Τπ. Αηδάθησξ Ννκηθήο Ώζελψλ
Αηθεγφξνο-Ννκηθφο χκβνπινο πνιιψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ
ΓΕΏΣΕ ΟΥΕ ??? απφ ην 1 επξψ ΒΛΒΓΥΟ ?? ΚΏΕ φρη απφ ην ΠΛΏΦΟΝ
Αελ εγθξίλεηαη
&gt; 50.000 - ? ΜΒΏ ΣΟΝ ΒΛΒΓΥΟ ΚΏΕ ΣΔΝ ΑΕΒΘΝΔ ΟΛΤΜΠΕΏΚΔ
ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΚΏΕ ΣΔΝ ΒΘΝΕΚΔ ΟΛΤΜΠΕΏΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ λα μέξεη ν
Έιιελαο πνιίηεο πσο δηαρεηξίδνληαη - ηα ιεθηά ηνπ ν ΚΟΤΐΒΛΟ &amp; Ο
ΓΏΓΓΏ &amp; Ο ΓΒΧΡΓΕΏΑΔ
Σν άξζξν απηφ, κε δεδνκέλε θαη ηελ κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ επνρή
Αελ εγθξίλεηαη
καο, πξνηξέπεη ζε απηφ πνπ ήδε ζπκβαίλεη: Μεξηθέο απφ ηηο ιεγφκελεο
"κηθξέο" Οκνζπνπλδίεο λα θάλνπλ φηη κπνξνχλ (!) γηα λα κε επηδνηεζνχλ ή
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ηνπ λ. 2725/1999

λα επηδνηεζνχλ κε κηθξφ πνζφ ψζηε λα απνθχγνπλ θάζε νηθνλνκηθφ ή άιιν
έιεγρν. Καη, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη (;), κε ηελ
δηθαηνινγία φηη δελ επηδνηνχληαη (!) θαηαθεχγνπλ ζηελ αέλαε πεγή εζφδσλ
ηνπο, ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζιεηέο ή ζηνπο κε κε θάζε ηξφπν εκπιεθφκελνπο,
κέζσ παξαβφισλ πνπ απαηηνχλ γηα θάζε ηη.
Με ην παξαπάλσ θαηαδεηθλχεηαη θαη έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα ηνπ ήδε
ηζρχνληνο Ώζιεηηθνχ λφκνπ, ε αδπλακία (ή κήπσο ε αξλεηηθή πνιηηηθή
βνχιεζε πνπ ππάξρεη απφ εηψλ;) γηα έιεγρν ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ νη
νπνίεο φκσο παξακέλνπλ λνκηθά εμαζθαιηζκέλα "κνλνπψιηα".
Οκνζπνλδίεο νη νπνίνη ρεηξίδνληαη θαη θαλνλίδνπλ αλεμέιεγθηα ην κέιινλ
λέσλ αλζξψπσλ πνπ κνρζνχλ θαη αγσληνχλ. Καη ην αλεμέιεγθηα αθνξά ζην
γεγνλφο φηη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ήδε πνιιά άξζξα ηνπ Ν2725 νξίδεηαη φηη
νη ηπρφλ παξαβηάζεηο ηνπ Νφκνπ νδεγνχλ ζε παχζε ηεο φπνηαο επηρνξήγεζεο
θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη Οκνζπνλδίεο πνπ δελ επηδνηνχληαη ή δελ παίξλνπλ
ηελ επηδφηεζε (ρξεηάδεηαη πξνζνρή απηφ, παξαηεξείηαη) είλαη ζηελ νπζία
αλεμέιεγθηεο. Κάλνπλ φηη ζέινπλ αθνχ, αλ πηαζηνχλ λα παξαβαίλνπλ ηνλ
λφκν, ζα ηνπο θνπεί ε επηρνξήγεζε πνπ έηζη θαη αιιηψο δελ παίξλνπλ.

Άξζξν 88 Πξνζζήθε
άξζξνπ 52Ώ ζην
λ. 2725/1999

Άξζξν 88 Πξνζζήθε
άξζξνπ 52Ώ ζην
λ. 2725/1999

2868

2869

Αηακαληήο
Γεψξγηνο

Αηακαληήο
Γεψξγηνο

2018-12-01
09:51:18

2018-12-01
10:19:34

Οη αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο είλαη ιίγν πεξηζζφηεξεο απφ 50 (ν αξηζκφο δελ
είλαη ζηαζεξφο ιφγσ ησλ αλαθιήζεσλ ησλ εηδ. αζι. αλαγλσξίζεσλ), ζεσξψ
εχθνιν λα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζπλνιηθά απφ κηα
ππεξεζία κε ην κέγεζφο ηεο ΓΓΏ. Ο δε έιεγρνο λα κελ είλαη κφλν
νηθνλνκηθφο θαη κφλν ζε φζεο επηδνηνχληαη αξθεηά.
ην άξζξν 19.2 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Γηα θάζε άζιεµα ή θιάδν άζιεζεο Αελ εγθξίλεηαη
επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε µίαο (1) µφλν νκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα
φινπο.
ην άξζξν 28.1 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Δ αζιεηηθή νµνζπνλδία δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, εθφζνλ γηα ην
άζιεµα ή ηνλ θιάδν άζιεζεο πνπ
θαιιηεξγεί ππάξρεη αληίζηνηρε παγθφζκηα νµνζπνλδία.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο

Αελ εγθξίλεηαη
σο πξνο ην
άξζξν 28§1
Λακβάλνληαη
ππφςε ηα ινηπά
ζρφιηα γηα
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«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
ην άξζξν 28.3 ηνπ 2725/99 ην α) «Σν άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο πνπ
αλαπηχζζεη ε λέα νµνζπνλδία λα πεξηιαµβάλεηαη ζην επίζεµν πξφγξαµµα
ησλ Οιπµπηαθψλ Ώγψλσλ.» λα Αηαγξαθεί

ελδερφκελε
κειινληηθή
αλάιεςε
λνκνζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο

Αελ ππάξρεη θακκία ινγηθή λα ππάξρεη ππνρξέσζε γηα πεξίιεςε ζην
πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ αθνπ ζην β) νξίδεηαη «Να ππάξρεη
αληίζηνηρε απηνηειήο παγθφζµηα νµνζπνλδία, αλαγλσξηζµέλε απφ ηε ∆ηεζλή
Οιπµπηαθή Βπηηξνπή (∆.Ο.Β.), ζηελ νπνία θαη λα ππάγεηαη δηεζλψο ην
άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο.»

Άξζξν 89 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 56Ώ λ.
2725/1999

2858

Παλαγηψηεο 2018-12-01
Αεκάθνο
06:43:01

Άξζξν 89 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 56Ώ λ.
2725/1999

2870

Αηακαληήο
Γεψξγηνο

2018-12-01
10:35:26

ην άξζξν 28.3 γ) ηνπ 2725/99 λα δηαγξαθνχλ νη ιέμεηο «ηα ζσµαηεία απηά
λα έρνπλ ιάβεη ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ
εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε» αθνχ πξνυπφζεζε λα ιάβνπλ ηα ζσκαηεία ηελ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε είλαη λα έρεη ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ε
ππεξθείκελε νκνζπνλδία ηνπο!!!!!
ΠΡΟΣΏΔ:
Βίλαη πξνθαλέο φηη ζ΄ απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη νη αγψλεο ζε
δεκφζην δξφκν, φπσο Μαξαζψληνη, Δκηκαξαζψληνη 10.000κ. πνπ
δηεμάγνληαη ζε δεκφζην δξφκν θαη απνηεινχλ ηελ πην ζπρλή θαη
πνιπάξηζκε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γη΄ απηφ ζηελ πεξηγξαθή ησλ
δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη ιέμεηο: «δεκφζην δξφκν,
βνπλφ,… θ.η.ι.»
ην άξζξν 11 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «επηηξέπεηαη λα ηδξχεηαη µία µφλν
αζιεηηθή έλσζε γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»

Λακβάλεηαη
ππφςε

Αελ εγθξίλεηαη
σο πξνο ηα
άξζξα 11, 19§2,
28§1
Λακβάλνληαη
ππφςε ηα ινηπά
Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα
ζρφιηα γηα
φινπο.
ελδερφκελε
κειινληηθή
ην άξζξν 19.2 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Γηα θάζε άζιεµα ή θιάδν άζιεζεο αλάιεςε
επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε µίαο (1) µφλν νκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα.»
λνκνζεηηθήο
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί πξσηνβνπιίαο
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
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«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα
φινπο.
ην άξζξν 28.1 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «Δ αζιεηηθή νµνζπνλδία δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, εθφζνλ γηα ην
άζιεµα ή ηνλ θιάδν άζιεζεο πνπ
θαιιηεξγεί ππάξρεη αληίζηνηρε παγθφζκηα νµνζπνλδία.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»
ην άξζξν 28.3 ηνπ 2725/99 ην α) «Σν άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο πνπ
αλαπηχζζεη ε λέα νµνζπνλδία λα πεξηιαµβάλεηαη ζην επίζεµν πξφγξαµµα
ησλ Οιπµπηαθψλ Ώγψλσλ.» λα Αηαγξαθεί
Αελ ππάξρεη θακκία ινγηθή λα ππάξρεη ππνρξέσζε γηα πεξίιεςε ζην
πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ αθνπ ζην β) νξίδεηαη «Να ππάξρεη
αληίζηνηρε απηνηειήο παγθφζµηα νµνζπνλδία, αλαγλσξηζµέλε απφ ηε ∆ηεζλή
Οιπµπηαθή Βπηηξνπή (∆.Ο.Β.), ζηελ νπνία θαη λα ππάγεηαη δηεζλψο ην
άζιεµα ή ν θιάδνο άζιεζεο.»

Άξζξν 89 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 56Ώ λ.
2725/1999

3165

Λ

2018-12-02
15:40:19

ην άξζξν 28.3 γ) ηνπ 2725/99 λα δηαγξαθνχλ νη ιέμεηο «ηα ζσµαηεία απηά
λα έρνπλ ιάβεη ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ
εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε» αθνχ πξνυπφζεζε λα ιάβνπλ ηα ζσκαηεία ηελ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε είλαη λα έρεη ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ε
ππεξθείκελε νκνζπνλδία ηνπο!!!!!
ην άξζξν 11 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη «επηηξέπεηαη λα ηδξχεηαη µία µφλν
αζιεηηθή έλσζε γηα θάζε άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε
ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα φινπο.ην άξζξν 19.2 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη
«Γηα θάζε άζιεµα ή θιάδν άζιεζεο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε µίαο (1) µφλν
νκνζπνλδίαο γηα φιε ηε ρψξα.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί

Αελ εγθξίλεηαη
σο πξνο ηα
άξζξα 11, 19§2,
28§1
Λακβάλνληαη
ππφςε ηα ινηπά
ζρφιηα γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
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Άξζξν 89 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 56Ώ λ.
2725/1999

3218

ΏΐΐΏ
2018-12-02
ΑΕΏΚΟΝΕΚ 18:02:46
ΟΛΏ

λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»Κάπνηε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα δψζνπκε
ζεκαζία ζηνλ Ώζιεηηζκφ γηα φινπο.ην άξζξν 28.1 ηνπ 2725/99 αλαθέξεηαη
«Δ αζιεηηθή νµνζπνλδία δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο
αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, εθφζνλ γηα ην άζιεµα ή ηνλ θιάδν άζιεζεο πνπ
θαιιηεξγεί ππάξρεη αληίζηνηρε παγθφζκηα νµνζπνλδία.»
Να αιιαρζεί γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη θιάδνο άζιεζεο ελφο αζιήκαηνο κπνξεί
λα ζεσξεζεί ν κε αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ή ν ραξαθηήξαο ηνπ σο
«Ώζιεηηζκφο γηα φινπο»ην άξζξν 28.3 ηνπ 2725/99 ην α) «Σν άζιεµα ή ν
θιάδνο άζιεζεο πνπ αλαπηχζζεη ε λέα νµνζπνλδία λα πεξηιαµβάλεηαη ζην
επίζεµν πξφγξαµµα ησλ Οιπµπηαθψλ Ώγψλσλ.» λα Αηαγξαθεί Αελ ππάξρεη
θακκία ινγηθή λα ππάξρεη ππνρξέσζε γηα πεξίιεςε ζην πξφγξακκα ησλ
Οιπκπηαθψλ αγψλσλ αθνπ ζην β) νξίδεηαη «Να ππάξρεη αληίζηνηρε
απηνηειήο παγθφζµηα νµνζπνλδία, αλαγλσξηζµέλε απφ ηε ∆ηεζλή Οιπµπηαθή
Βπηηξνπή (∆.Ο.Β.), ζηελ νπνία θαη λα ππάγεηαη δηεζλψο ην άζιεµα ή ν
θιάδνο άζιεζεο.»ην άξζξν 28.3 γ) ηνπ 2725/99 λα δηαγξαθνχλ νη ιέμεηο «ηα
ζσµαηεία απηά λα έρνπλ ιάβεη ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
παξφληνο λφµνπ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε» αθνχ πξνυπφζεζε λα ιάβνπλ
ηα ζσκαηεία ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφµνπ εηδηθή
αζιεηηθή αλαγλψξηζε είλαη λα έρεη ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ε
ππεξθείκελε νκνζπνλδία ηνπο!!!!!
(Σν Άξζξν απηφ ηξνπνπνηεί ην Άξζξν 56 Ώ ηνπ Ν. 2725 (Ν. 4479/ η.Ώ.
29.6.17) θαη ξπζκίδεη ζέκαηα Ώγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζε ππαίζξηεο
εγθαηαζηάζεηο.)

αλάιεςε
λνκνζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο

Λακβάλεηαη
ππφςε

ΠΏΡ. 3: ηελ ππνπεξίπησζε αα‟ ηεο πεξ. β ηεο παξαγξάθνπ 1,
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Οκάδα Γ2: πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ή δηακνξθψζεηο γηα δηνξγάλσζε
αγψλσλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ζάιαζζα, πνηάκη, ιίκλε, δάζνο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ
αεξαζιεηηζκνχ».
ΠΡΟΣΏΔ:
Βίλαη πξνθαλέο φηη ζ΄ απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη νη αγψλεο ζε
δεκφζην δξφκν, φπσο Μαξαζψληνη, Δκηκαξαζψληνη 10.000κ. πνπ
δηεμάγνληαη ζε δεκφζην δξφκν θαη απνηεινχλ ηελ πην ζπρλή θαη
πνιπάξηζκε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γη΄ απηφ ζηελ πεξηγξαθή ησλ
δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη ιέμεηο: «δεκφζην δξφκν,
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βνπλφ,… θ.η.ι.»
ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη νη αγψλεο ζε δεκφζην δξφκν, φπσο
Μαξαζψληνη, Δκηκαξαζψληνη 10.000κ. πνπ δηεμάγνληαη ζε δεκφζην δξφκν θαη
απνηεινχλ ηελ πην ζπρλή θαη πνιπάξηζκε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γη΄
απηφ ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη
ιέμεηο: «δεκφζην δξφκν, βνπλφ,… θ.η.ι.»
Πέξαλ φζσλ ζρνιηάδσ επί ηνπ ηειεπηαίνπ άξζξνπ (113) ηνπ παξφληνο
(απνπζία νξηζκνχ αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο), ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη
εθαξκνγή ηνπ αξ. 56Ώ πάζρεη απφ ην γεγνλφο φηη νχηε ε ΓΓΏ νχηε (ΚΤΡΕΧ)
νη ΟΣΏ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε θαηάινγν-θαηάηαμε ησλ ππαξρνπζψλ
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο ν Ν4049 φξηδε λα γίλεη κέρξη ηνλ Ώχγνπζην
2013.
Γηα ηνλ αζιεηηζκφ είλαη αληίζηνηρα ζεκαληηθφ κε ην κεηξψν Αεκνζίσλ
Τπαιιήισλ, λα γίλεη θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ΟΛΧΝ ησλ
αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, αθφκα θαη ησλ αλελεξγψλ. Γηα λα γίλεη
απηφ, ζα πξέπεη λα ππνρξεσζνχλ/ππνζηεξηρζνχλ ζε ζπλεξγαζία νη ΟΣΏ κε
ηηο Ώζι. Οκνζπνλδίεο.
Δ παξ.1 ηνπ 56ΐ είλαη ηδηαίηεξα γεληθφινγε θαη ίζσο αλεθάξκνζηε (βι. θαη
ζρφιηα κνπ επί ηνπ 56Ώ) ιφγσ ηνπ φηη ε αλαθνξά ζε: "φισλ ησλ εζληθψλ,
δεκνηηθψλ......ή ρψξσλ αζινπαηδηψλ" είλαη νπζηαζηηθά αζαθήο αθνχ ρψξνο
αζινπαηδηψλ, κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε, ή έλαο ρψξνο αδεηνδνηεκέλνο γηα
έλα άζιεκα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνπφλεζε ζε άιιν άζιεκα (π.ρ.
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν γηα αζιεηηθή πξνεηνηκαζία ζε πνιιά άιια αζιήκαηα)
ρσξίο νπζηαζηηθή δηακφξθσζε (πεξίπηψζεηο Θ1,Θ2 αξ.56Ώ).

Λακβάλεηαη
ππφςε

Λακβάλεηαη
ππφςε

Λακβάλεηαη
ππφςε

Παξάιιεια, ζην αηνκηθφ αζιεηηζκφ ζε εμσηεξηθφ (θπζηθφ) πεξηβάιινλ (π.ρ.
πνδειαζία θαη ηδηαίηεξα νξεηλή, αλαξξίρεζε, ηζηηνπινΎα θιπ) ππάξρνπλ
πάκπνιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαηα θαηά θφξνλ γηα
πξνεηνηκαζία θαη νη νπνίνη, είηε δελ έρνπλ "δηνίθεζε" γηα λα εθαξκνζζεί ε
παξ.1 ηνπ 56ΐ. είηε νη ρψξνη δελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ αθξηβψο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηα παξαπάλσ, ε δηαδξνκή ηνπ θιαζζηθνχ
καξαζσλίνπ είλαη αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ιφγσ ηνπ φηη έρεη ζήκαλζε ζε φιφ
ην κήθνο ηεο, ελδείμεηο ρικ. θιπ θαη ζε απηή δηεμάγσληαη αξθεηνί αγψλεο θαη
άπεηξεο πξνπνλήζεηο;
ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΟΕ ΏΡΜΟΑΕΟΕ ΝΏ ΑΕΟΡΓΏΝΧΝΟΤΝ ΚΏΕ ΝΏ
Λακβάλεηαη
ΒΓΚΡΕΝΟΤΝ ΏΓΧΝΒ Β ΑΔΜΟΕΏ ΟΑΟ ΚΏΕ ΒΚΣΟ ΣΏΑΕΟΤ
ππφςε
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ΟΠΧ Ο ΜΏΡΏΘΧΝΕΟ, ΔΜΕΜΏΡΏΘΧΝΕΟ θ.ι.π., ΒΕΝΏΕ Ο
.Β.Γ.Ώ.. , ΟΕ ΒΝΧΒΕ ΏΘΛΔΣΕΚΧΝ ΧΜΏΣΒΕΧΝ ΒΓΏ ΚΏΕ ΣΏ
ΧΜΏΣΒΕΏ ΜΒΛΔ ΣΟΤ ΒΓΏ
Aπνθιεηζηηθά αξκφδην φξγαλν φζνλ αθνξά ζηε δηνξγάλσζε θαη έγθξηζε
αγψλσλ εθηφο ζηαδίνπ φπσο ζε δεκφζηα νδφ, Μαξαζψληνο, Δκηκαξαζψληνο
θ.ι.π είλαη ν .Β.Γ.Ώ. ,νη Βλψζεηο Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ .Β.Γ.Ώ. θαη ηα
σκαηεία κέιε ηνπ .Β.Γ.Ώ.. Ώπαηηείηαη ινηπφλ νπσζδήπνηε ε έγθξηζε
απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζην πνηφο θνξέαο έρεη δηθαίσκα
έγθξηζεο δηνξγάλσζεο αγψλσλ εθηφο ζηαδίνπ (πρ, αγψλεο ζε δεκφζην δξφκν).
Ο αξκφδηνο θνξέαο ζηελ Βιιάδα γηα αγψλεο δξφκνπ εληφο θαη εθηφο ζηαδίνπ
είλαη ν ΒΓΏ.
Αελ είλαη ινγηθφ λα δηνξγαλψλνπλ αγψλεο δξφκνπ "ηδηψηεο" ή "ζχιινγνη
πγείαο", ή "πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη" ή "ζχιινγνη άιισλ αζιεκάησλ" ή
"απηνδηνηθεηηθνί θνξείο" ρσξίο ηελ παξνπζία (ζπλεξγαζία, αηγίδα ή έζησ
έγθξηζε) ηεο θαζ' χιελ αξκφδηαο νκνζπνλδίαο.
Ώγσλίζκαηα φπσο ν Μαξαζψληνο, ν Δκηκαξαζψληνο, 10000κ, 5000κ, ΐάδελ,
θηι, είλαη επίζεκα αγσλίζκαηα ηεο παγθφζκηαο νκνζπνλδίαο (I.A.A.F.) κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο (δηαδξνκή, κέηξεζε, πςνκεηξηθή
δηαθνξά, αζθάιεηα, αλαγλψξηζε επηδφζεσλ, θηι).
Αελ λνείηαη λα κελ είλαη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε ε νκνζπνλδία ηνπ
ΒΓΏ (νη Βλψζεηο θαη ηα ζσκαηεία ηίβνπ) ζηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε
ή επνπηεία ή έζησ ζπκβνπιεπηηθή ζπκκεηνρή, ηνπιάρηζηνλ ζηα παξαπάλσ
αλαθεξφκελα επίζεκα αγσλίζκαηα.
Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν ηεο δηεμαγσγήο αγψλσλ δξφκνπ εθηφο
ζηαδίνπ κε «ηερληθνχο δηεπζπληέο» ή «ηερληθνχο ππεχζπλνπο» θπζηθά
πξφζσπα πνπ δελ είλαη Πξνπνλεηέο ηίβνπ ή έζησ Πηπρηνχρνη Φπζηθήο
Ώγσγήο.
Ώπηφ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παξάλνκν.
Θα πξέπεη επίζεο λα λνκνζεηεζεί ε ππφδεημε απφ πιεπξάο ΒΓΏ (ή ησλ
Βλψζεσλ ή ησλ ζσκαηείσλ ηίβνπ) ηνπ «ηερληθνχ δηεπζπληή» ή «ηερληθνχ
ππεχζπλνπ».
ΜΟΝΟ ΟΕ ΒΠΕΔΜΒ ΒΘΝΕΚΒ ΏΘΛΔΣΕΚΒ ΟΜΟΟΝΑΕΏ ΚΏΕ ΟΕ
ΒΝΧΒΕ ΣΟΤ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΑΕΝΟΤΝ ΣΔΝ ΒΓΚΡΕΔ ΑΕΒΞΏΓΧΓΔ
ΏΓΧΝΧΝ ΒΝΣΟ ΚΏΕ ΒΚΣΟ ΣΏΑΕΟΤ ΣΏ ΟΛΤΜΠΕΏΚΏ
ΏΓΧΝΕΜΏΣΏ ΚΏΕ ΣΏ ΏΓΧΝΕΜΏΣΏ ΣΧΝ ΒΘΝΕΚΧΝ
ΟΜΟΠΟΝΑΕΧΝ. ΚΏΝΒΝΏ ΏΛΛΟ ΦΟΡΒΏ ΑΒΝ ΒΥΒΕ ΣΟ ΤΝΟΛΟ
ΣΔ ΣΒΥΝΟΓΝΧΕΏ ΚΏΕ ΤΠΟΑΟΜΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΓΚΡΕΔ ΚΏΕ
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ΑΕΒΞΏΓΧΓΔ ΏΝΏΓΧΝΡΕΜΒΝΧΝ ΏΓΧΝΧΝ
ινη εζείο πνπ γξάθεηε απηά πνπ δηαβάδσ σο ζρφιηα, πξνθαλψο είζηε
πξνζδεκέλνη ζην άξκα ηνπ ΒΓΏ θαη ζηε δηθή κνπ ζπλείδεζε είζηε
πεξηζζφηεξν θιαθαδφξνη παξά γλψζηεο θαηαζηάζεσλ! Δ IAAF ζηαδηαθά
πηνζεηεί θη άιια αζιήκαηα πέξαλ εθείλσλ ηνπ ιεγφκελνπ "θιαζηθνχ
αζιεηηζκνχ", φπσο ην νξεηλφ ηξέμηκν, ην νπνίν έρσ ηελ ηηκή λα ππεξεηψ απφ
ηφηε (αξρέο '80) πνπ κηα ρνχθηα άλζξσπνη ην γελλήζακε ζηελ θπξηνιεμία!
Έθηηαμα αγψλεο θαη αγψλεο ζηα ειιεληθά βνπλά απφ ην 2003 θαη έπεηηα θαη
ζπκκεηέρσ αθφκα ζαλ αζιεηήο ζε ηέηνηνπο. Ο ΒΓΏ κπξίζηεθε "αίκα" ζην
νξεηλφ ηξέμηκν θη έβαιε θάπνηνλ αρπξάλζξσπν πξηλ ιίγα ρξφληα, ηνλ θ.
Μακνπδέιν, λα καο πεη ηί είλαη ην νξεηλφ ηξέμηκν θαη λα θάλεη ελ νιίγνηο ηνλ
κπακπνχια θαπειψλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν "άζιεκα" γηα ινγαξηαζκφ ησλ
παηξψλσλ ηνπ. Ώθήζηε ηνπο ιενληαξηζκνχο πεξί αδεηνδνηήζεσλ θαη ηηο
εθηηκήζεηο γηα ηα πξνζφληα ησλ ηερληθψλ δηεπζπληψλ θαη θαζίζηε εθεί πνπ
μέξεηε λα θάζεζηε, ζην ζηίβν! Δ ζθαηξηθή ζαο εηθφλα γηα ηνλ αζιεηηζκφ σο
έλλνηα είλαη θησρή θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκπεηξία ζηα αγσλίζκαηα
απηά. Ο αζιεηηζκφο είλαη κία επξεία έλλνηα ηελ νπνία νθείιεηε λα αθήζεηε
αθεδεκφλεπηε, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνλ θφζκν πνηθίια εξεζίζκαηα, πνπ
ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ςπρηθή ηνπο αλάηαζε θαη πγεία. Σν λα πξνζπαζνχκε
λα βάινπκε ηα πάληα κέζα ζε έλα καληξί είλαη ε πιένλ αθαηάιιειε ηαθηηθή
θαη φζνη έρνπλ πάξεη αξρέο παηδαγσγηθήο ζίγνπξα ην γλσξίδνπλ.

Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε

Σε δνπιεηά ζαο, ηε δνπιεηά καο! ηα βνπλά δελ έρεηε θακία απνιχησο
ζέζε!!! Κχξηνη, φηαλ εζείο πεγαίλαηε θάπνηνη ήδε γχξηδαλ...
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Λάδαξνο Ρήγνο
Γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ Οιπκπηαθψλ αγσληζκάησλ εληφο θαη εθηφο
ζηαδίνπ απνθιεηζηηθά αξκφδηεο γηα ηελ έγθξηζή ηνπο πξέπεη λα είλαη νη
Βζληθέο Ώζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο θαη νη θαηά ηφπνπο Βλψζεηο ηνπο νη νπνίεο
παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο ή ηνπιάρηζηνλ
ηελ επνπηεία.
Οη δξφκνη ζε δεκφζην δξφκν έρνπλ γίλεη „„κφδα‟‟ θαη νη ζρεηηθέο
δηνξγαλψζεηο έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ ρψξα καο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ. Δ ζρεηηθή Ννκνζεζία πξνβιέπεη φηη ηελ Άδεηα δηεμαγσγήο ηελ
εθδίδεη ε Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε, αιιά ηε ΐεβαίσζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, εθδίδεη ε αζιεηηθή

Λακβάλεηαη
ππφςε

Λακβάλεηαη
ππφςε
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Οκνζπνλδία. ΧΣΏ! Βπίζεο απαηηείηαη ε ζπλάληεζε λα δηεμάγεηαη κε
ηελ έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή
ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ ΏΡΥΔ.
ηαλ φκσο ε ζπλάληεζε αθνξά επίζεκα αγσλίζκαηα Οιπκπηαθψλ
Ώγψλσλ ή Αηεζλψλ Πξσηαζιεκάησλ, δελ κπνξεί ν Αηνξγαλσηήο λα είλαη
άιινο θνξέαο εθηφο ησλ Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ, Βλψζεσλ ή ηεο νηθείαο
Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ηειηθά εγθξίλεη απηέο ηηο Αηνξγαλψζεηο
κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή
Ννκνζεζία. Βμάιινπ ν ΒΓΏ είλαη ε κνλαδηθή Οξγαλψηξηα Ώξρή πνπ
έρεη θαζηεξψζεη πξσηφθνιια θαηαιιειφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ
δξνκέσλ θαη γεληθά ηεο δηνξγάλσζεο δξφκσλ ζε δεκφζην δξφκν, ε
ηήξεζε ησλ νπνίσλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ( θνξείο ηεο Ώπηνδηνίθεζεο
θ.η.ι. ) απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα δψζεη ηελ έγθξηζή ηνπ.

Άξζξν 92Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 56Α λ.
2725/1999
Άξζξν 92Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 56Α λ.
2725/1999

2905

2934

ΠΟΤΛΟΠΟ
ΤΛΟ
ΑΔΜΔΣΡΕΟ

Αηακαληήο
Γεψξγηνο

2018-12-01
19:13:02

2018-12-02
05:44:38

ΠΡΟΣΏΔ:
ην ηέινο πξνζηίζεηαη:
«Βηδηθά γηα ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε ππαίζξηεο
εγθαηαζηάζεηο ηεο νκάδαο Γ2 θαη αθνξνχλ επίζεκα αγσλίζκαηα πνπ
δηεμάγνληαη ζε Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ή Παγθφζκηα θαη Βπξσπατθά
Πξσηαζιήκαηα, απφ Αηεζλείο Οκνζπνλδίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ
Αηεζλή Οιπκπηαθή Βπηηξνπή, ε άδεηα δηεμαγσγήο ρνξεγείηαη απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε απνθιεηζηηθά κε ηελ έγθξηζε
αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο (θαη φρη άιιεο αξρήο).
Δ άδεηα δηεμαγσγήο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο
εθφζνλ ζην πξφγξακκα ηνπο πεξηέρνπλ αγσλίζκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
νιπκπηαθνχο αγψλεο παγθφζκηα ε επξσπαηθά πξσηαζιήκαηα λα δίδεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηελ αλαγλσξηζκέλε αζιεηηθή νκνζπνλδία
Άξζξν 92- Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 56Α λ. 2725/1999
Ο ΒΓΏ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ θαη εθεί έρεη θαη
ηελ ζρεηηθή εκπεηξία.

Λακβάλεηαη
ππφςε
Λακβάλεηαη
ππφςε

Οη αγψλεο δξφκνπ εθηφο ζηαδίνπ θαη βνπλνχ δελ είλαη «κφδα» αιιά αιιά
αγάγθε. Γίλνληαη ειεχζεξα ρσξίο θακκία έγθξηζε απφ θαλέλαλ θαη θαλείο δελ
ζα είλαη εχθνιν λα πξνζπαζήζεη λα βάιεη «άδεηα» νχηε λα πεξηνξίζεη
αλζξψπνπο πνπ καδεχνληαη ειεχζεξα ζηνλ δξφκν θαη ζέινπλ λα ηξέμνπλ.
Ώπηφ πνπ ίζσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη είλαη λα δίλεη άδεηα ε Πεξηθέξεηα κε κηα
«ραιαξή» ζρεηηθά δηαδηθαζία ρσξίο θφζηε θαη ρσξίο «ΣΒΥΝΕΚΟΤ
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Άξζξν 92Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 56Α λ.
2725/1999

3096

ΒΏ ΒΓΏ 2018-12-02
Κξήηεο
11:24:01

ΑΕΒΤΘΤΝΣΒ» ή «ΣΒΥΝΕΚΟΤ ΤΠΒΤΘΤΝΟΤ» πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξψλνληαη. ζνη εδψ γξάθνπλ φηη ηερληθνί δηεπζπληέο πξέπεη λα νξίδνληαη
απφ ηνλ ΒΓΏ απιά αλαδεηνχλ γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νκνζπνλδίαο ΒΕΟΑΔΜΏ θαη απηή ε ινγηθή είλαη είλαη έλα απφ ηα εκπφδηα
ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ Βιιάδα. χκβνπινο ηεο πεξηθέξεηαο
δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιινο απφ ηελ Βιιεληθή Οκνζπνλδία πιιφγσλ
Λατθνχ Μαδηθνχ Ώζιεηηζκνχ – Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ) πνπ έρεη
ηελ εκπεηξία απφ ηέηνηνπο αγψλεο αιιά θαη είλαη κέζα ζε απηφ ην δξνκηθφ
θίλεκα θαη ζηφρν έρεη λα εμππεξεηήζεη θαη φρη λα πνδεγεηήζεη απηνχο ηνπο
αγψλεο θαη άξα λα δεκηνπξγήζεη αληίδξαζε. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα ε
ζπλάληεζε λα δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζε ΟΥΕ ηεο αλαγλσξηζκέλεο Ώζιεηηθήο
Οκνζπνλδίαο αιιά ηεο αξκφδηαο γηα αγψλεο εθηφο ζηαδίνπ θαη βνπλνπ
νκνζπνλδίαο ήηνη ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Λατθνχ Μαδηθνχ
Ώζιεηηζκνχ – Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ)
ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ - ΠΡΟΣΏΒΕ ΣΔ ΒΏ ΒΓΏ Κξήηεο πνπ εθπξνζσπεί Αελ εγθξίλνληαη
20 ζσκαηεία
ηα ζρφιηα σο
πξνο ηα άξζξα
Βπί ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε αζιεηηθνχ Ννκνζρεδίνπ
53, 81§6γ,
81§10
Άξζξν 53
ΟΡΕΜΟΕ

Βγθξίλεηαη σο
πξνο ηα άξζξα
74§3, 80 ,
81§1α θαη β,
81§3γ, 81§6β

Βδ.β «Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο κέξνπο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
…………………………………………………………………………….
β. Εδησηηθή ρνιή εθκάζεζεο Ώζιήκαηνο: Κάζε θιεηζηή ή αλνηθηή
εγθαηάζηαζε ………………………………………………. κε θχξην ζθνπφ
ηελ εθκάζεζε έλαληη ακνηβήο, ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αζιεκάησλ,
ΏΝΏΓΝΧΡΕΜΒΝΧΝ ή κε απφ ηελ ΑΕΒΘΝΔ ΟΛΤΜΠΕΏΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ
(ΑΟΒ)».
·
Βίλαη δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζνχλ Εδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα
ιεηηνπξγνχλ ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ ΑΟΒ?

Αεθηή ε
πξφηαζε γηα
παξνρή
δπλαηφηεηαο
θαζηέξσζεο
απζηεξφηεξσλ
θξηηεξίσλ
Λακβάλνληαη
ππφςε ηα
ζρφιηα επί ησλ
άξζξσλ 92 θαη
93
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·
Οη εγγπήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ αζιεηηθψλ
σκαηείσλ, πνπ πξνβιέπεη ην χληαγκα ζην άξζξν 16 παξ. 9, ΠΟΤ ΒΕΝΏΕ?
·
Δ Κπβέξλεζε ζέηεη ππφ δησγκφλ ηνλ Βιιεληθφ Ώζιεηηζκφ θαη ηνπο
θνξείο ηνπ, αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ε εθκάζεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Ώζιεκάησλ
γίλεηαη κέζα απφ ηηο Ώθαδεκίεο ησλ Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ, θαη απνηεινχλ
πεγή άληιεζεο αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ Βιιεληθνχ Ώζιεηηζκνχ.
·
ηαλ κάιηζηα απηφ γίλεηαη ηελ πεξίνδν πνπ ε Πνιηηεία έρεη κεδελίζεη
ηηο πξνβιεπφκελεοαπφ ην χληαγκα επηρνξεγήζεηο ησλ Ώζιεηηθψλ
σκαηείσλ, ηφηε απηή ε απφπεηξα παίξλεη ηνλ ραξαθηήξα ζπλεηδεηήο
δηάιπζεο ηνπ Βιιεληθνχ Ώζιεηηζκνχ.

Βπίζεο,
ιακβάλεηαη
ππφςε ε
πξφηαζε
ζρεηηθά κε ηε
δηαηηεζία
αηνκηθψλ
αζιεκάησλ γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
αλάιεςε
λνκνζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο

ΠΡΟΣΏΔ:
Να επαλαδηαηππσζεί ην έδ. β, ψζηε λα αλαθέξεηαη ΜΟΝΟ ζηα ΜΔ
αλαγλσξηζκέλα απφ ηε ΑΟΒ αζιήκαηα.
Άξζξν 74
Πξφζζεηεο ππεξεζίεο – ζπζηέγαζε
…………………………………………………………………………
Παξ. 3: « Σα Εδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη Εδησηηθέο ρνιέο εθκάζεζεο
αζιεκάησλ επηηξέπεηαη λα πσινχλ ζηα Μέιε ηνπο βηηακίλεο, ζθεπάζκαηα θαη
ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ
ΒΟΦ………………………………………………»!!!!!
·
Πσο είλαη δπλαηφλ λα επηηξέπεηαη ζε κία ηέηνηα ρνιή εθκάζεζεο ελφο
Οιπκπηαθνχ αζιήκαηνο, ηνπ ηίβνπ γηα παξάδεηγκα, λα πσιεί ζηα Μέιε ηεο
πξντφληα «πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ ΒΟΦ», φηαλ είλαη παζίγλσζηφ πσο ε
έγθξηζε ηνπ ΒΟΦ δελ δηαζθαιίδεη φηη ζηε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο δελ
πεξηέρνληαη απαγνξεπκέλεο απφ ηελ WADAνπζίεο?
·
Ση απνθξχπηνπλ απηέο νη ξπζκίζεηο? ΚΟΠΕΜΟΣΔΣΒ ή
ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΔ ΏΓΝΟΕΏ?
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·
ε θάζε πεξίπησζε ρνιέο εθκάζεζεο ηνπ ηίβνπ θαη ησλ άιισλ
Οιπκπηαθψλ Ώζιεκάησλ, ζηελ Βιιεληθή ζπληαγκαηηθή, ζεζκηθή θαη
Καηαζηαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ΑΒΝ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, παξά κφλνλ
ζηηο Ώθαδεκίεο ησλ Ώλαγλσξηζκέλσλ σκαηείσλ, καθξηά απφ « βηηακίλεο,
ζθεπάζκαηα θαη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο».
ΠΡΟΣΏΔ:
Βθφζνλ γίλεη αλαδηαηχπσζε ηνπ εδ. β ηνπ άξζξνπ 53 ψζηε λα αλαθέξεηαη ζηα
κε αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ ΑΟΒ Ώζιήκαηα επηιχεηαη θαη απηφ ην κείδνλ θαη
επαίζζεην πξφβιεκα.
Άξζξν 80
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 Ν. 2725/1999
ΠΏΡ. 1: «Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Α..
θάζε Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, θαηαιακβάλνπλ ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ
ηα δχν θχια»

Ε. α.΄Σν δήηεκα ηεο κε πνζφζησζε ζπκκεηνρήο ζην Α.. αζιεηηθήο
Οκνζπνλδίαο ππνςεθίσλ ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχια ξπζκίδεηαη ήδε απφ ηελ
δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2725/1999, γεγνλφο πνπ
θαίλεηαη φηη αγλνεί ην λνκνζρέδην, αθνχ δελ πξνβιέπεη αληηθαηάζηαζε ή
θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο απηήο.
Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ είλαη αλαγθαία, αθνχ ν
ζθνπφο ζηνλ νπνίν απνβιέπεη (ζπκκεηνρή θαη ηνπ άιινπ θχινπ) ήδε
εμππεξεηείηαη απφ ηελ πθηζηάκελε δηάηαμε θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ.
β.΄Δ πξνηεηλφκελε δηάηαμε είλαη πξνβιεκαηηθή αθνχ δελ απαληά ζην
ελδερφκελν λα κελ ππάξμνπλ ζρεηηθέο ππνςεθηφηεηεο, νδεγεί ζε «δηνξηζκφ»
ελφο κέινπο, αθφκε θαη εάλ δελ έρεη ιάβεη θακία ςήθν.
γ.΄Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 9 ηνπ Ν.
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2725/1999, κε, ηπρφλ, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ 20% ζε 30%.
Άξζξν 81
Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 23 Ν. 2725/1999
ΠΏΡ. 1: «Δ Γ.. ησλ Μειψλ θάζε Οκνζπνλδίαο ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο
Οκνζπνλδίαο…»
α.΄Πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο, γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 23 ηνπ Ν.
2725/1999 (πνπ αθνξά ηνλ Βηδηθφ πλεξγάηε Οκνζπνλδίαο), αληί ηνπ άξζξνπ
24 πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε.
β.΄Ώπφ θαη έσο πνπ ν Ννκνζέηεο ζα νξίδεη πνπ ζα γίλεη ε Γ..!!!;;; Ώπηφ
είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Α.., αθνχ ιάβεη ππ΄ φςε ηνπ ζηνηρεία φπσο ην εχξνο
ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ Ώληηπξνζψπσλ, ζρεηηθά θφζηε, θαηάιιειεο
εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.
Δ έθηαζε ηεο ξχζκηζεο αλαηξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφβιεςε ηεο δηάηαμεο
ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ Ν. 2725/1999, ε νπνία νξίδεη φηη ε αζιεηηθή
Οκνζπνλδία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 επφκελα ηνπ
Ώζηηθνχ Κψδηθα θαη είλαη ειεγθηέα θαη απφ απφςεσο ζπληαγκαηηθφηεηαο
(άξζ. 12 πλη.), αθνχ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ απηνηέιεηα θαη αλεμαξηεζία
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ λα ξπζκίδεη ηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην
Καηαζηαηηθφ ηνπ.
ΠΏΡ. 3: «Σν Α ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί ηελ ΒΚΣΏΚΣΔ ΓΒΝΕΚΔ
ΤΝΒΛΒΤΔ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ 1/10 ησλ Μειψλ.»
γ΄.Δ παξνρή δπλαηφηεηνο ππνβνιήο αίηεζεο ζχγθιεζεο έθηαθηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο απφ ην 1/10 ησλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο (θαη κάιηζηα ρσξίο
δηεπθξίληζε αλ πξφθεηαη γηα κέιε κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ), θαζψο θαη ε
ζχγθιεζε (πξφζθιεζε) θαη δηελέξγεηα απηήο απφ ηα παξαπάλσ κέιε είλαη
εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έξρεηαη
ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα, ε
νπνία ξπζκίδεη ην ζέκα κε ηα ερέγγπα ηεο δηθαζηηθήο εμνπζηνδφηεζεο.
Πξνηείλεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96 Ώζηηθνχ
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Κψδηθα, φπνπ πξνθεηκέλνπ γηα σκαηεία, πξνβιέπεη ηνλ αξηζκφ 2/10.
δ.΄ Παξάγξαθνο 6α
Πξνηείλεηαηε ρνξήγεζε δπλαηφηεηνο θαζηέξσζεο θαη άιισλ (απζηεξφηεξσλ)
θξηηεξίσλ πνπ ζα νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ.

ΠΏΡ. 6β: « Σα σκαηεία πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα επίζεκα θχιια ( πηλάθηα; )
Ώγψλσλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε αγσληζηηθή ηνπο δξάζε !!! »
Δ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε είλαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ.
Σα επίζεκα θχιια αγψλσλ (θαη ηα πηλάθηα ζπκκεηνρήο ζηα αηνκηθά
αζιήκαηα) επξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο θάζε νκνζπνλδίαο, ε δε απαίηεζε
θαηάζεζεο απηψλ απφ ηα ζσκαηεία δελ είλαη αλαγθαία θαη κφλνλ πξνβιήκαηα
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, ελ φςεη θαη ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη. Δ
πξνβιεπφκελε αλάξηεζε ηνπ πίλαθα ησλ ζσκαηείσλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ηελ
πξνεγνχκελε ηεο ζπλεδξίαζεο εκέξα, πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα δηφξζσζεο,
ηπρφλ, ζθαικάησλ.
Δ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ηα ηζρχνληα
θαηαζηαηηθά φισλ (ζρεδφλ) ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ πεξηέρνπλ άξηηεο
θαη δνθηκαζκέλεο δηαδηθαζίεο επί ηνπ ζέκαηνο.
Αει. ην Α.. είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαξηά ηνλ πίλαθα ησλ σκαηείσλ
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε ησλ
Ώξραηξεζηψλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε Οκνζπνλδία θαη ε
δηαδηθαζία ηνπ 6βλα ηζρχεη σο έλζηαζε ηνπ σκαηείνπ θαηά ηελ νπνία
ζα πξνζθνκίζεη θχιια ή πηλάθηα Ώγψλσλ θ.η.ι., γηα λα απνδείμεη φηη
εζθαικέλα ελδερνκέλσο απνθιείζηεθε απφ ην δηθαίσκα ςήθνπ.

ΠΏΡ. 6γ: «Σν σκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Α.. ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο…»
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Σν Α.. ηνπ σκαηείνπ είλαη ην ΜΟΝΟ αξκφδην λα ΟΡΕΒΕ ην
πξφζσπν πνπ ζα ην εθπξνζσπήζεη ζηε Γ.. !
Βηδηθά ζηα σκαηεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζιήκαηα, ν
Πξφεδξνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνέξρεηαη απφ άιιν άζιεκα θαη λα
κελ γλσξίδεη πξφζσπα θαη πξάγκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ην πην
θαηάιιειν πξφζσπν είλαη ν Έθνξνο θάζε αζιήκαηνο, ν νπνίνο ζπρλά
δελ είλαη κέινο ηνπ Α.. ηνπ σκαηείνπ.
Ώξθεί λα είλαη:
1.

Μέινο ηνπ σκαηείνπ θαη

2. Κάηνηθνο ηεο πεξηνρήο ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ ή λα αζθεί ην
εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα εθεί
Άξα ην πνηνο ζα εθπξνζσπεί ην σκαηείν ΑΒΝ είλαη ζέκα ηνπ
ΝΟΜΟΘΒΣΔ, αιιά ηνπ Α.. ηνπ Ώζιεηηθνχ σκαηείνπ, πνπ κπνξεί λα
νξίζεη ηνλ Πξφεδξν ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ σκαηείνπ, ζαλ
εθπξφζσπφ ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

ΠΏΡ. 10α: «ηηο αξραηξεζίεο κε εληαίν ςεθνδέιηην, … ην αλψηαην φξην
ζηαπξνδνζίαο είλαη ην 30% ησλ ζέζεσλ εθινγήο»
ΠΡΟΟΥΔ:Ώπηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα :
1. Να εθιεγνχλ άηνκα κε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ ψκαηνο ηεο Γ..
2. Σν Α.. λα έρεη ρακειφ πνζνζηφ ζπλνρήο θαη
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο απφςεσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ
αζιήκαηνο.
3. Απζθνιίεο ζηελ αλάδεημε ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο εγεζίαο ηνπ
Α.., κε επηπηψζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ
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ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Α..
4. ηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ςεθνδέιηηα ην Ννκνζρέδην πξνβιέπεη
φηη ην 42% δίλεη ην 50+1 ησλ ζέζεσλ ηνπ Α.., άξα ελέρεη ηελ έλλνηα
ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο. ην εληαίν ςεθνδέιηην γηαηί φρη;
Βίλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίζνπκε ηφζν αζθπθηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ
ςεθνθφξνπ λα επηιέγεη ηα πην ηθαλά άηνκα λα δηνηθήζνπλ ηελ
Οκνζπνλδία;
ΠΡΟΣΏΔ:
Να ηζρχζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% + 1. Αειαδή γηα παξάδεηγκα ζηνπο 21 πνπ
είλαη ηα κέιε ηνπ Α.. ηνπ ΒΓΏ λα κπαίλνπλ κέρξη 11 ηαπξνί
(ήκεξα είλαη 13).
Σν θείκελν ζην 10α ζπλερίδεη: «ην εληαίν ςεθνδέιηην ν αξηζκφο ησλ
ππνςεθίσλ απφ θάζε θχιν, πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην.»
Πνηνο θαη ΠΧ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαζνξίζεη φηη ζα ππάξρνπλ ηφζεο
γπλαίθεο πνπ αλαινγνχλ ζην 1/3 ( Γηα ηνλ ΒΓΏ 7), πνπ ζα είλαη
δηαηεζεηκέλεο λα βάινπλ ππνςεθηφηεηα; Καη αθνχ βάινπλ, ηη ζα γίλεη
εάλ θάπνηεο απφ απηέο πάξνπλ ιίγεο ςήθνπο, ελψ ν ηειεπηαίνο
επηιέμηκνο άλδξαο έρεη θάπνηεο δεθάδεο ςήθνπο; Βδψ δελ έρνπκε λα
θάλνπκε κε Αεκνηηθέο εθινγέο πνπ αλαδεηά θαλείο άηνκα απφ ηνλ
γεληθφ πιεζπζκφ. ηηο Οκνζπνλδίεο ηα άηνκα πξέπεη λα αζρνινχληαη
ελεξγά ζε επίπεδν σκαηείνπ.
ΠΡΟΣΏΔ:
Να ηζρχεη ην 30%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρνπλ δηπιάζηεο
ππνςήθηεο (πσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα κε πνζνζηφ 20% ζην Άξζξν 24,
παξ. 9 ηνπ 2725/99).

ΏΡΘΡΟ 89
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(Σν Άξζξν απηφ ηξνπνπνηεί ην Άξζξν 56Ώ ηνπ Ν. 2725 (Ν. 4479/ η.Ώ.
29.6.17) θαη ξπζκίδεη ζέκαηα Ώγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζε ππαίζξηεο
εγθαηαζηάζεηο.)

ΠΏΡ. 3: ηελ ππνπεξίπησζε αα‟ ηεο πεξ. β ηεο παξαγξάθνπ 1,
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Οκάδα Γ2: πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ή δηακνξθψζεηο γηα δηνξγάλσζε
αγψλσλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ζάιαζζα, πνηάκη, ιίκλε, δάζνο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ
αεξαζιεηηζκνχ».
ΠΡΟΣΏΔ:
Βίλαη πξνθαλέο φηη ζ΄ απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη νη αγψλεο ζε
δεκφζην δξφκν, φπσο Μαξαζψληνη, Δκηκαξαζψληνη 10.000κ. πνπ
δηεμάγνληαη ζε δεκφζην δξφκν θαη απνηεινχλ ηελ πην ζπρλή θαη
πνιπάξηζκε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γη΄ απηφ ζηελ πεξηγξαθή ησλ
δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη ιέμεηο: «δεκφζην δξφκν,
βνπλφ,… θ.η.ι.»
ΏΡΘΡΟ 92
ΣΡΟΠΟΠΟΕΔΔ ΏΡΘΡΟΤ 56Α Ν.2725/99
«2. Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο
ζπλάληεζεο:……..
ΐ) Γηα ηηο εηδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ( Οκάδεο Γ2 …..) ηεο πεξ. β
ηεο παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 56 Ώ ………..

Οη δξφκνη ζε δεκφζην δξφκν έρνπλ γίλεη „„κφδα‟‟ θαη νη ζρεηηθέο
δηνξγαλψζεηο έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ ρψξα καο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
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ρξφλνπ. Δ ζρεηηθή Ννκνζεζία πξνβιέπεη φηη ηελ Άδεηα δηεμαγσγήο ηελ
εθδίδεη ε Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε, αιιά ηε ΐεβαίσζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, εθδίδεη ε αζιεηηθή
Οκνζπνλδία. ΧΣΏ! Βπίζεο απαηηείηαη ε ζπλάληεζε λα δηεμάγεηαη κε
ηελ έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή
ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ ΏΡΥΔ.
ηαλ φκσο ε ζπλάληεζε αθνξά επίζεκα αγσλίζκαηα Οιπκπηαθψλ
Ώγψλσλ ή Αηεζλψλ Πξσηαζιεκάησλ, δελ κπνξεί ν Αηνξγαλσηήο λα είλαη
άιινο θνξέαο εθηφο ησλ Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ, Βλψζεσλ ή ηεο νηθείαο
Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ηειηθά εγθξίλεη απηέο ηηο Αηνξγαλψζεηο
κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή
Ννκνζεζία. Βμάιινπ ν ΒΓΏ είλαη ε κνλαδηθή Οξγαλψηξηα Ώξρή πνπ
έρεη θαζηεξψζεη πξσηφθνιια θαηαιιειφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ
δξνκέσλ θαη γεληθά ηεο δηνξγάλσζεο δξφκσλ ζε δεκφζην δξφκν, ε
ηήξεζε ησλ νπνίσλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ( θνξείο ηεο Ώπηνδηνίθεζεο
θ.η.ι. ) απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα δψζεη ηελ έγθξηζή ηνπ.
ΠΡΟΣΏΔ:
ην ηέινο πξνζηίζεηαη:
«Βηδηθά γηα ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε ππαίζξηεο
εγθαηαζηάζεηο ηεο νκάδαο Γ2 θαη αθνξνχλ επίζεκα αγσλίζκαηα πνπ
δηεμάγνληαη ζε Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ή Παγθφζκηα θαη Βπξσπατθά
Πξσηαζιήκαηα, απφ Αηεζλείο Οκνζπνλδίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ
Αηεζλή Οιπκπηαθή Βπηηξνπή, ε άδεηα δηεμαγσγήο ρνξεγείηαη απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε απνθιεηζηηθά κε ηελ έγθξηζε
αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο (θαη φρη άιιεο αξρήο).
ΏΡΘΡΟ 93
ΠΡΟΘΔΚΔ ΏΡΘΡΟΤ 67Ώ ζηνλ Ν.2725/99
Παξ.1:
Αίλεη ην δηθαίσκα ζε Ώζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (Ώ.Ώ.Β.) λα
αλαζέηνπλ ζε εηαηξείεο, εξγνιάβνπο θ.η.ι. ηελ αλαθαηαζθεπή, επηζθεπή ή
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θαη ζπληήξεζε (α)……… ή θαη (β) αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο Αήκνπο ή θαη ζην Αεκφζην, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη είλαη ρξήζηεο.
Βπεηδή φκσο ζηα Βζληθά ηάδηα θ.η.ι. ρξήζηεο είλαη θαη σκαηεία ηνπ
ηίβνπ θ.η.ι. πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εξγαζίεο απηέο ΑΒΝ ζα
επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θχξησλ θαη
βνεζεηηθψλ.
Ώιιηψο παξαδίδνληαη νη Βζληθέο Ώζιεηηθέο Βγθαηαζηάζεηο ζε
Βπηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη δηαιχεηαη ν εξαζηηερληθφο αζιεηηζκφο.
Αηφηη εάλ ν επηρεηξεκαηίαο ηεο Ώ.Ώ.Β. θξίλεη φηη ηνλ εκπνδίδνπλ ηα
θνπινπάξ ή ηα ζθάκκαηα ησλ αικάησλ ή αθφκε φηη ε αίζνπζα βαξψλ
ή ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκάδα ηνπ, πνηνο ζα ηνλ
εκπνδίζεη;
ΠΡΟΣΏΔ:
1.

Να κελ ηζρχεη απηή ε δπλαηφηεηα ζε Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα ή

2.

ηελ παξ.2, λα πξνζηεζεί εδάθην (γ) σο εμήο:

3. «Πξνθεηκέλνπ γηα Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα, απαηηείηαη έγγξαθε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην άζιεκα ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη
ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε, γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ».

ΠΡΟΣΏΔ ΣΡΟΠΟΠΟΕΔΔ ΣΟΝ ΝΟΜΟ 2725/99
(Αελ πεξηιακβάλεηαη ζην Ννκνζρέδην)
Ε. Δ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 2725/1999,φπσο ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη
σο εμήο:
«Άξζξν 45
ΑΕΏΕΣΔΕΏ ΏΣΟΜΕΚΧΝ ΏΘΛΔΜΏΣΧΝ
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1. ε θάζε αζιεηηθή νκνζπνλδία αηνκηθνχ αζιήκαηνο ιεηηνπξγεί
Κεληξηθή Βπηηξνπή Αηαηηεζίαο (ΚΒΑ) ή Κεληξηθή Βπηηξνπή Κξηηψλ
(ΚΒΚ) κε δηεηή ζεηεία, απνηεινχκελε απφ ηξία (3) ή πέληε (5) κέιε,
ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. Δ Βπηηξνπή
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο. Σν έλα (επί ηξηκεινχο) θαη ηα δχν (επί πεληακεινχο)
Βπηηξνπήο, κέινο/-ε, επηιέγνληαη απφ πίλαθα πνπ πεξηέρεη δηπιάζην,
ηνπιάρηζηνλ, αξηζκφ κειψλ, θαηά πεξίπησζε, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ε
νηθεία Οκνζπνλδία Αηαηηεηψλ Κξηηψλ.
2. Δ Κεληξηθή Βπηηξνπή Αηαηηεζίαο ή Κξηηψλ ησλ νκνζπνλδηψλ
αηνκηθψλ αζιεκάησλ αζθεί, πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ν
Καλνληζκφο Αηαηηεηψλ – Κξηηψλ ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, θαη
ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α‟, β‟, γ‟ θαη δ‟ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43Ώ ηνπ Ν. 2725/1999.
3. Καηά ηα ινηπά, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 θαη 44 ηνπ Ν.
2725/1999 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο, ηνπο θξηηέο,
ηνπο αθέηεο, ηνπο ρξνλνκέηξεο, ηνπο ζεκεησηέο θαη θάζε άιιν πξφζσπν
πνπ αζθεί έξγν δηαηηεζίαο ή θξίζεο ζε αηνκηθφ άζιεκα, ιακβαλνκέλσλ
ππ‟ φςηλ ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε
αζιεηηθή νκνζπνλδία αηνκηθνχ αζιήκαηνο, σο πξνο ηελ ηδηφηεηα κειψλ
ησλ νκνζπνλδηψλ θαη ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο.»
4. Οη χλδεζκνη Αηαηηεηψλ – Κξηηψλ αηνκηθψλ αζιεκάησλ ζπζηήλνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
78 επφκελα ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα.
5. ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε πνπ ππάξρεη Έλσζε Ώζιεηηθψλ
σκαηείσλ αζιήκαηνο αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηνλ παξφληα λφκν, επηηξέπεηαη
λα ηδξχεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί έλαο κφλνλ ζχλδεζκνο Αηαηηεηψλ – Κξηηψλ ηνπ
αληίζηνηρνπ θιάδνπ άζιεζεο.

Άξζξν 92Σξνπνπνίεζε
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ΐΏΡΤΣΕΜΕ 2018-12-02
ΑΔ
11:27:49

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2725/1999 εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο
πλδέζκνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Βιιάδα. Δ ρψξα φπνπ "είζαη φηη δειψζεηο".
Πρ, ν ζπληαμηνχρνο ηξαπεδηθφο ππάιιεινο, δειψλεη γλψζηεο πξνπνλεηηθήο

Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
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Καηεξίλα Κ. 2018-12-02
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ΚΧΝΣΏΝ 2018-12-02
ΣΕΝΟ
16:14:53
ΏΜΕΟ

2018-12-02
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&amp; αζιεηηθνχ κάλαηδκελη.
Οθ, θαλέλα πξφβιεκα.
Μπνξεί φκσο λα αζθεί εκπφξην (ή κήπσο παξεκπφξην) ?
Κφβεη απνδείμεηο ? Πιεξψλεη θφξνπο ?
Ώλ λαη, πάιη νθ.
Μπνξεί λα ην θάλεη κε επίζεκα αγσλίζκαηα ?
Καλέλαο δελ εκπνδίδεη θάπνηνλ λα βγεη κε ηνπο θίινπο ηνπ λα ηξέμεη, λα
πεξπαηήζεη ή λα θάλεη θσινηνχκπεο.
Σν ζέκα είλαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα "ηδησηψλ" θαη "θνξέσλ" κε
επίζεκα αγσλίζκαηα ηεο παγθφζκηαο νκνζπνλδίαο (I.A.A.F.) ηεο νπνίαο ν
ΒΓΏ είλαη κέινο.
Δ "θαξακέια" φηη ν ΒΓΏ θαη νη πξνπνλεηέο ζηίβνπ είλαη κφλν γηα ην
ζηάδην θαη έμσ απ'απηφ δελ μέξνπλ αιιά μέξνπλ νη πάζεο θχζεσο θαη
επαγγέικαηνο "εηδηθνί", πξέπεη επηηέινπο λα "ιηψζεη".
Καλείο δελ ζέιεη λα "θαπειψζεη", θαλέλαλ....λα κπεη κηα ηάμε ζέινπκε.
Άξζξν 92- Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 56Α λ. 2725/1999
Ο ΒΓΏ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ θαη εθεί έρεη θαη
ηελ ζρεηηθή εκπεηξία.
Οη αγψλεο δξφκνπ εθηφο ζηαδίνπ θαη βνπλνχ δελ είλαη «κφδα» αιιά αλάγθε.
Ώλάγθε ησλ πνιηηψλ γηα άζθεζε θαη ςπραγσγία. Σν απνδεηθλχνπλ νη
ρηιηάδεο ζπκκεηνρέο θάζε Κπξηαθή ζηνπο δεθάδεο αγψλεο πνπ
δηνξγαλψλνληαη ζε φιε ηε ρψξα. Ο καδηθφο αζιεηηζκφο ζίγνπξα δελ απνηειεί
θνκκάηη ηνπ επίζεκνπ θνξέα ηνπ αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ, αιιά ππφζεζε
φισλ καο.
Aπνθιεηζηηθά αξκφδην φξγαλν φζνλ αθνξά ζηε δηνξγάλσζε θαη έγθξηζε
αγψλσλ εθηφο ζηαδίνπ φπσο ζε δεκφζηα νδφ, Μαξαζψληνο, Δκηκαξαζψληνο
θ.ι.π είλαη ν .Β.Γ.Ώ. ,νη Βλψζεηο Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ .Β.Γ.Ώ. θαη ηα
σκαηεία κέιε ηνπ .Β.Γ.Ώ..
Οη χιινγνη Αξνκέσλ Τγείαο θαη νη αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνπλ γηα
πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγήζεη, δηαηεξήζεη θαη αλαπηχμεη ην
καδηθφ αζιεηηζκφ ζηελ Βιιάδα.

ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε

Λακβάλεηαη
ππφςε

Λακβάλεηαη
ππφςε
Λακβάλεηαη
ππφςε

Ο καδηθφο αζιεηηζκφο είλαη ππφζεζε φισλ καο.
Ώθελεη μαλα ην λνκνζρεδην εμσ απν θαζε ζρεδηαζκν ηελ Βιιεληθε
Λακβάλεηαη
νκνζπνλδηα ζπιινγσλ ιαηθνπ καδηθνπ αζιεηηζκνπ -ππεξαπνζηαζεσλ πνπ ππφςε
εθπξνζσπεη παλσ απν 74 ζπιινγνπο ζε νιε ηελ ΒΛΛΏΑΏ,
ΠΒΡΕΛΏΜΐΏΝΒΕ ΣΏ ΏΡΥΒΕΏ ΣΔο ΠΏΝΧ ΏΠΟ 9000 ΏΘΛΔΣΒο ,
ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΛΕΚΕΧΝ ΚΏΕ ΑΕΟΡΓΏΝΧΝΒΕ ΠΏΝΧ ΏΠΟ 300
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ΏΓΧΝΒ , ΑΡΟΜΟΤ Β ΠΟΛΤΠΟΕΚΕΛΒο ΑΕΟΡΓΏΝΧΒΕο Β
ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΏ ΠΟΤ ΞΒΚΕΝΟΤΝ ΏΠΟ 1000 ΜΒΣΡΏ ΒΧο
ΒΚΏΣΟΝΣΏΑΒο ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΏ ΣΕο ΤΠΒΡΏΠΟΣΏΒΕο...Μηα
νκνζπνλδηα κε απηζηεπηε θνηλσληθε δξαζε , κε εθαηνληαδεο
πξσηνβνπιηεο θαη θακπαληεο πνπ μεθνιιεζαλ ηνλ δξνκηθν ρσξν απν
ηελ αλππνιεςηα θαη ηελ πιεξε ηεικαησζε δεθαδσλ ρξνλσλ πνπ ηνλ
εηραλ θαηαδηθαζεη νη πξαθηηθεο ηνπ εγαο...ηελ αδεηα πξνηεηλεηαη λα ηελ
δηδνπλ νη αξκνδηεο πεξηθεξεηαθεο αξρεο ζε ζπλεξγαζηα κε ηνπο δεκνπο
ζε απνζηαζεηο πνπ ΑΒΝ ζα αθνξνπλ ηηο επηζεκεο απνζηαζεηο πνπ
ειεγρεη ε ΕΏΏF-IAU ΚΕ ΒΣΕ ΘΏ ΞΒΠΒΡΏΘΒΕ Ο ΣΒΥΝΔΣΟ
ΚΟΠΒΛΟ ΠΒΡΕ ΏΑΒΕΟΑΟΣΔΒΧΝ ΜΒΧ ΣΟΤ ζεγαζ.. πρ.. νη
δξνκηθνη ζπιινγνη, νη δεκνη, νη πεξηθεξεηεο ζα δηνξγαλσλνπλ αγσλεο
40,5 ρικ ε 20,8 ρικ ε 10,2 ρικ, ε 5,2 ρικ, ε ζηηο ππεξαπνζηαζεηο
50,5 ρικ , 100,5 ρικ θαη παεη ιεγνληαο.. Αελ ρξεηαδνκαζηε θαπειια
κεζσ ηερληθσλ δηεπζπλησλ ε ηερληθσλ ππεπζπλσλ, αθνπ ε εκπεηξηα καο
εηλαη πνιιαθηο κεγαιπηεξα ηνπ ΒΓΏ..Ώπην πνπ ρξεηαδεηαη εηλαη ε
ΏΝΏΓΚΏΕΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΐΟΤΛΔΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΕΑΕΚΔ ΏΘΛΔΣΕΚΔ
ΏΝΏΓΝΧΡΕΔ ΣΔ ΒΟΛΜΏ-Τ Δ νπνηα εδε ερεη αλαγλσξηζζεη απν
ηελ ΠΏΓΚΟΜΕΏ ΚΏΕ ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΏΘΛΔΣΕΜΟ
ΓΕΏ ΟΛΟΤ.. ΠΟΤ ΤΜΠΒΡΕΛΏΜΐΏΝΟΤΝ ΠΏΝΧ ΏΠΟ 80 ΥΧΡΒ
Β ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΚΏΕ 32 ΣΔΝ ΒΤΡΧΠΔ.. ΣΟ ΠΏΡΏΑΒΕΓΜΏ
ΣΔ ΚΤΠΡΟΤ ΣΏ ΏΛΔΘΒΕΏ ΑΒΝ ΑΕΑΏΚΒΕ ΣΕΠΟΣΏ ΣΟ
ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΚΏΕ ΣΟΤ ΤΝΣΏΚΣΒ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΏΡΏΓΒ... αΏο
ηνικεζεη ινηπνλ ν λνκνζεηεο θαη λα παξεη ηελ ΓΒΝΝΏΕΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ
ΏΠΟΦΏΔ ΠΟΤ ΘΏ ΑΕΚΏΕΧΒΕ ΣΟΤο ΏΓΧΝΒο ΥΕΛΕΏΑΧΝ
ΏΠΛΧΝ ΠΟΛΕΣΧΝ ΠΟΤ Αελ ζεινπλ ε δελ κπνξνπλ λα γηλνπλ
πξσηαζιεηεο αιια αγαπνπλ ηνλ αζιεηηζκν.. Δ ΓΕΏΓΏΝΣΧΔ ΣΟΤ
ΑΡΟΜΕΚΟΤ ΚΕΝΔΜΏΣΟο ΜΒ ΠΏΝΧ ΏΠΟ 40.000 ΠΟΛΕΣΒο ΟΛΧΝ
ΣΧΝ ΔΛΕΚΕΧΝ ΣΏ ΏΛΔΘΒΕΏ δελ ζεκαηλεη ηηπνηε... ΚΏΕ δελ
θαηαιαβαηλνπλ ηην νηη αλ ηζρπζεη ε πξνηαζε γηα θαπειιν απν ηνλ
ζεγαζ ηη ζα γηλνπλ νινη απηνη νη αγσλεο.. ζα ζηακαηεζνπλ κεπσο ε ζα
βγνπλ ζηελ παξαλνκηα... ε ελ ηειεη ζα απηνρηεκαηνδνηνπληαη- νπσο
γηλεηαη εδσ θαη αξθεηα ρξνληα αιισζηε- ρσξηο θαλεηο λα κπνξεη λα
ηνπο δησμεη ε λα ηνπο απαγνξεπζεη...Ο ΒΓΏ ΠΟΤ ΏΝΏΚΏΛΤΦΒ ΣΏ
ΣΒΛΒΤΣΏΕΏ ΥΡΟΝΕΏ ΣΔΝ ΚΟΣΏ ΠΟΤ ΚΏΝΒΕ ΣΏ ΥΡΤΏ ΏΤΓΏ
ΣΟ ΑΡΟΜΕΚΏ ΚΕΝΔΜΏ ΠΟΤ ΟΤΕΏΣΕΚΏ ΣΟΝ
ΥΡΔΜΏΣΟΑΟΣΒΕ ΜΒ ΣΔΝ ΜΏΓΕΚΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΟΤ
ΏΓΧΝΒ ΠΟΤ ΑΕΟΡΓΏΝΧΝΒΕ ΒΚΒΕΝΟ, Ώ ΚΤΣΏΞΒΕ ΝΏ
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ΏΐΐΏ
2018-12-02
ΑΕΏΚΟΝΕΚ 18:04:14
ΟΛΏ

2018-12-02
17:33:02

ΐΒΛΣΕΧΒΕ ΣΕ ΤΝΘΔΚΒ ΣΟΤ ΑΡΟΜΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ
ΠΡΧΣΏΘΛΔΣΒ ΣΟΤ ΠΟΤ ΠΛΒΟΝ ΒΥΟΤΝ ΓΤΡΕΒΕ ΟΟΝ
ΏΦΟΡΏ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηηζ καγαιεο απνζηαζεηο 30 ΚΏΕ 40
ΥΡΟΝΕΏ ΠΕΧ ΚΏΕ ΒΠΕΣΒΛΟΤ ΝΏ ΏΦΔΒΕ ΒΞΧ ΏΠΟ ΣΔΝ
ΠΡΟΠΏΘΒΕΏ ΚΏΠΒΛΛΧΜΏΣΟ ΣΟΤ ΛΏΕΚΟΤ ΜΏΓΕΚΟΤ
ΏΓΧΝΒ.. ΏΡΚΒΣΏ ΠΕΏ .. Ο ΝΟΜΟΘΒΣΔ πξεπεη λα ηνικεζεη..
Ώιισζηε ν ηδηνζ ν ζπξηδα ερεη ζπκπεξηιαβεη ζην αζιεηηθν ηνπ
πξνγξακκα ηελ αλαλσξηζε ηεο νκνζπνλδηαο ησλ δξνκηθσλ ζπιινγσλ..
ΚΏΕΡΟ ΒΕΝΏΕ ΒΠΕΣΒΛΟΤ ΣΧΡΏ ΣΟ ΣΒΛΟ ΣΔ
ΚΤΐΒΡΝΔΣΕΚΔ ΘΔΣΒΕΏ ΣΟΤ ΝΏ ΣΟ ΚΏΝΒΕ ΠΡΏΞΔ..
ΏΝΏΓΝΧΡΕΔ ΣΧΡΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΟΛΜΏ-Τ ΜΒ ΣΟΝ ΒΛΒΓΥΟ ΚΏΕ
ΣΔΝ ΒΠΕΐΛΒΦΔ ΣΔ ΏΡΜΟΑΕΏ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΣΔ Γ.ΓΏ.. ΟΕ
ΤΛΛΟΓΟΕ Β ΤΝΒΡΓΏΕΏ ΜΒ ΣΟΤ ΑΔΜΟΤ-ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΒ
ΘΏ ΟΡΓΏΝΧΟΤΝ ΚΏΕ ΘΏ ΣΒΛΒΥΧΟΤΝ ΣΟ ΒΡΜΟΑΕΟ
ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΟ-ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΓΡΏΦΒΕΟ ΜΏΓΕΚΟΤ ΛΏΕΚΟΤ
ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΒΚΒΕ ΘΏ ΑΕΟΡΓΏΝΧΝΟΤΝ ΟΥΕ ΜΟΝΟ
ΐΒΐΏΕΏ ΏΓΧΝΒ Β ΏΠΟΣΏΒΕ ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΒ ΒΚΒΕΝΧΝ
ΣΟΤ ΒΓΏ ΟΠΧ ΠΡΟΏΝΏΦΒΡΘΔΚΒ , ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΠΛΔΘΟ
ΏΛΛΧΝ ΏΘΛΔΣΕΚΧΝ ΑΕΟΡΓΏΝΧΒΧΝ Β ΒΡΓΏΕΏΚΟ ,
ΜΏΘΔΣΕΚΟ, ΠΟΤΑΏΣΕΚΟ , ΐΒΣΒΡΏΝΕΚΟ ΏΘΛΔΣΕΜΟ ΚΏΕ Β
ΟΛΏ ΣΏ ΠΟΡ...ΜΟΝΟΝ ΒΣΕ ΘΏ πξνσζεζεη θαη ζα αλαπηπρζεη ε
καδηθε ιαηθε αζιεζε ζηελ παηξηδα καζ θαη νρη κε γξαθεηνθξαηηθα θαη
εμνπζηαζηηθα ζπλδξνκα-θαπειισκαηα..
Οη χιινγνη ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Λατθνχ Μαδηθνχ
Ώζιεηηζκνχ - Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ) δηνξγαλψλνπλ θάζε ρξφλν
εθαηνληάδεο αγψλεο ζε φιε ηελ Βιιάδα, αγψλεο νη νπνίνη έρνπλ φια ηα
απαξαίηεηα θξηηήξηα δηεμαγσγήο. Οη ρηιηάδεο αζιεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη
ζε απηνχο ηνπο πιιφγνπο ηεο ΒΟΛΜΏ-Τ θάζε Κπξηαθή ζπκκεηέρνπλ ζε
αγψλεο δξφκνπ θαη βνπλνχ ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ δξνκηθνχ
θηλήκαηνο θαη ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο ρψξαο καο. Να ιεθζεί ππφςε απφ
ην λνκνζέηε θαη λα πξνζηεζεί ζην λέν αζιεηηθφ λφκν απηφ.
«2. Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο
ζπλάληεζεο:……..
ΐ) Γηα ηηο εηδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ( Οκάδεο Γ2 …..) ηεο πεξ. β
ηεο παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 56 Ώ ………..

Λακβάλεηαη
ππφςε

Λακβάλεηαη
ππφςε

Οη δξφκνη ζε δεκφζην δξφκν έρνπλ γίλεη „„κφδα‟‟ θαη νη ζρεηηθέο
δηνξγαλψζεηο έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ ρψξα καο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
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ρξφλνπ. Δ ζρεηηθή Ννκνζεζία πξνβιέπεη φηη ηελ Άδεηα δηεμαγσγήο ηελ
εθδίδεη ε Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε, αιιά ηε ΐεβαίσζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, εθδίδεη ε αζιεηηθή
Οκνζπνλδία. ΧΣΏ! Βπίζεο απαηηείηαη ε ζπλάληεζε λα δηεμάγεηαη κε
ηελ έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ή
ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ ΏΡΥΔ.
ηαλ φκσο ε ζπλάληεζε αθνξά επίζεκα αγσλίζκαηα Οιπκπηαθψλ
Ώγψλσλ ή Αηεζλψλ Πξσηαζιεκάησλ, δελ κπνξεί ν Αηνξγαλσηήο λα είλαη
άιινο θνξέαο εθηφο ησλ Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ, Βλψζεσλ ή ηεο νηθείαο
Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ηειηθά εγθξίλεη απηέο ηηο Αηνξγαλψζεηο
κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή
Ννκνζεζία. Βμάιινπ ν ΒΓΏ είλαη ε κνλαδηθή Οξγαλψηξηα Ώξρή πνπ
έρεη θαζηεξψζεη πξσηφθνιια θαηαιιειφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ
δξνκέσλ θαη γεληθά ηεο δηνξγάλσζεο δξφκσλ ζε δεκφζην δξφκν, ε
ηήξεζε ησλ νπνίσλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ( θνξείο ηεο Ώπηνδηνίθεζεο
θ.η.ι. ) απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα δψζεη ηελ έγθξηζή ηνπ.
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ΠΡΟΣΏΔ:
ην ηέινο πξνζηίζεηαη:
«Βηδηθά γηα ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε ππαίζξηεο
εγθαηαζηάζεηο ηεο νκάδαο Γ2 θαη αθνξνχλ επίζεκα αγσλίζκαηα πνπ
δηεμάγνληαη ζε Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ή Παγθφζκηα θαη Βπξσπατθά
Πξσηαζιήκαηα, απφ Αηεζλείο Οκνζπνλδίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ
Αηεζλή Οιπκπηαθή Βπηηξνπή, ε άδεηα δηεμαγσγήο ρνξεγείηαη απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε απνθιεηζηηθά κε ηελ έγθξηζε
αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο (θαη φρη άιιεο αξρήο).
Δ Βιιεληθή Οκνζπνλδία πιιφγσλ Λατθνχ Μαδηθνχ Ώζιεηηζκνχ Λακβάλεηαη
Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ) κε πεξηζζφηεξνπο απφ 74 πιιφγνπο απφ
ππφςε
φιε ηελ Βιιάδα ζην δπλακηθφ ηεο θαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ 9000
εξαζηηέρλεο αζιεηέο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα ησλ πιιφγσλ ηεο
ΒΟΛΜΏ-Τ, απνηειεί ζήκεξα ίζσο ηελ πην δπλακηθή Οκνζπνλδία ηεο
ρψξαο. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη χιινγνη πνπ αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηεο
δηνξγαλψλνπλ θάζε ρξφλν, ζε άξηζηε ζπλεξγαζία κε Πεξηθέξεηεο, Αήκνπο,
ηνπηθνχο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, εθαηνληάδεο αγψλεο δξφκνπ θαη
βνπλνχ, αγψλεο απφ 3 ρικ κέρξη αγψλεο ππεξαπφζηαζεο, αγψλεο κε ηζηνξηθή
ζεκαζία νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ ηελ ηνπηθή θαη εζληθή ηζηνξία, ηνλψλνπλ ηελ
ηνπηθή νηθνλνκία θαη δίλνπλ δσή ζηελ χπαηζξν. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη
χιινγνη πνπ αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηεο έρνπλ αλαπηχμεη θνηλσληθή
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πξνζθνξά θαη αιιειεγγχε θαη ζηάζεθαλ πάληα δίπια ζε φια ηα θνηλσληθά
δεηήκαηα, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φηη ε
ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη χιινγνί ηεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη ελεξγφ
θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ φια απηά ηα ρξφληα
ππεξέηεζε, ππεξεηεί θαη αλέδεημε ην Λατθφ Μαδηθφ Ώζιεηηζκφ θαη ηνλ
Ώζιεηηζκφ γηα ινπο. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη χιινγνί ηεο, ζπλέβαιαλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ δξνκηθνχ θηλήκαηνο ηεο Βιιάδαο κε ηνπο αγψλεο πνπ κε
ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα δηνξγαλψλνπλ ηφζα ρξφληα.
Τπάξρεη δειαδή φια απηά ηα ρξφληα κηα Οκνζπνλδία αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ
Παγθφζκηα θαη Βπξσπατθή νκνζπνλδία "Ώζιεηηζκφο γηα ινπο" κε ηεξάζηηα
πξνζθνξά, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ πνπ θαιχπηεη φια ηα δεηήκαηα
ησλ δηνξγαλψζεσλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ ζε δξφκν θαη βνπλφ. Γεηνχκε ηελ
αλαγλψξηζε ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Λατθνχ Μαδηθνχ
Ώζιεηηζκνχ - Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ) θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαρείξηζεο - έγθξηζεο ησλ δηνξγαλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πιιφγνπο
καο.
Ο ΒΓΏ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ θαη εθεί έρεη θαη Λακβάλεηαη
ηελ ζρεηηθή εκπεηξία.
ππφςε
Οη αγψλεο δξφκνπ εθηφο ζηαδίνπ θαη βνπλνχ δελ είλαη «κφδα» αιιά αιιά
αγάγθε. Γίλνληαη ειεχζεξα ρσξίο θακκία έγθξηζε απφ θαλέλαλ θαη θαλείο δελ
ζα είλαη εχθνιν λα πξνζπαζήζεη λα βάιεη «άδεηα» νχηε λα πεξηνξίζεη
αλζξψπνπο πνπ καδεχνληαη ειεχζεξα ζηνλ δξφκν θαη ζέινπλ λα ηξέμνπλ.
Ώπηφ πνπ ίζσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη είλαη λα δίλεη άδεηα ε Πεξηθέξεηα κε κηα
«ραιαξή» ζρεηηθά δηαδηθαζία ρσξίο θφζηε θαη ρσξίο «ΣΒΥΝΕΚΟΤ
ΑΕΒΤΘΤΝΣΒ» ή «ΣΒΥΝΕΚΟΤ ΤΠΒΤΘΤΝΟΤ» πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξψλνληαη. ζνη εδψ γξάθνπλ φηη ηερληθνί δηεπζπληέο πξέπεη λα νξίδνληαη
απφ ηνλ ΒΓΏ απιά αλαδεηνχλ γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νκνζπνλδίαο ΒΕΟΑΔΜΏ θαη απηή ε ινγηθή είλαη είλαη έλα απφ ηα εκπφδηα
ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ Βιιάδα. χκβνπινο ηεο πεξηθέξεηαο
δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιινο απφ ηελ Βιιεληθή Οκνζπνλδία πιιφγσλ
Λατθνχ Μαδηθνχ Ώζιεηηζκνχ – Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ) πνπ έρεη
ηελ εκπεηξία απφ ηέηνηνπο αγψλεο αιιά θαη είλαη κέζα ζε απηφ ην δξνκηθφ
θίλεκα θαη ζηφρν έρεη λα εμππεξεηήζεη θαη φρη λα πνδεγεηήζεη απηνχο ηνπο
αγψλεο θαη άξα λα δεκηνπξγήζεη αληίδξαζε. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα ε
ζπλάληεζε λα δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζε ΟΥΕ ηεο αλαγλσξηζκέλεο Ώζιεηηθήο
Οκνζπνλδίαο αιιά ηεο αξκφδηαο γηα αγψλεο εθηφο ζηαδίνπ θαη βνπλνπ
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νκνζπνλδίαο ήηνη ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Λατθνχ Μαδηθνχ
Ώζιεηηζκνχ – Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ)
2. Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο
Λακβάλεηαη
ζπλάληεζεο:……..
ππφςε
ΐ) Γηα ηηο εηδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ( Οκάδεο Γ2 …..) ηεο πεξ. β
ηεο παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 56 Ώ ………..
ΠΡΟΣΏΔ:
ην ηέινο λα πξνζηεζεί:
«Βηδηθά γηα ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε ππαίζξηεο
εγθαηαζηάζεηο ηεο νκάδαο Γ2 θαη αθνξνχλ επίζεκα αγσλίζκαηα πνπ
δηεμάγνληαη ζε Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ή Παγθφζκηα θαη Βπξσπατθά
Πξσηαζιήκαηα, απφ Αηεζλείο Οκνζπνλδίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ
Αηεζλή Οιπκπηαθή Βπηηξνπή, ε άδεηα δηεμαγσγήο ρνξεγείηαη απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε απνθιεηζηηθά κε ηελ έγθξηζε
αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο (θαη φρη άιιεο αξρήο).
Δ Βιιεληθή Οκνζπνλδία πιιφγσλ Λατθνχ Μαδηθνχ Ώζιεηηζκνχ –
Λακβάλεηαη
Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ) κε πεξηζζφηεξνπο απφ 74 πιιφγνπο απφ
ππφςε
φιε ηελ Βιιάδα ζην δπλακηθφ ηεο θαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ 9000
εξαζηηέρλεο αζιεηέο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα ησλ πιιφγσλ ηεο
ΒΟΛΜΏ-Τ, απνηειεί ζήκεξα ίζσο ηελ πην δπλακηθή Οκνζπνλδία ηεο
ρψξαο. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη χιινγνη πνπ αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηεο
δηνξγαλψλνπλ θάζε ρξφλν, ζε άξηζηε ζπλεξγαζία κε Πεξηθέξεηεο, Αήκνπο,
ηνπηθνχο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, εθαηνληάδεο αγψλεο δξφκνπ θαη
βνπλνχ, αγψλεο απφ 3 ρικ κέρξη αγψλεο ππεξαπφζηαζεο, αγψλεο κε ηζηνξηθή
ζεκαζία νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ ηελ ηνπηθή θαη εζληθή ηζηνξία, ηνλψλνπλ ηελ
ηνπηθή νηθνλνκία θαη δίλνπλ δσή ζηελ χπαηζξν. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη
χιινγνη πνπ αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηεο έρνπλ αλαπηχμεη θνηλσληθή
πξνζθνξά θαη αιιειεγγχε θαη ζηάζεθαλ πάληα δίπια ζε φια ηα θνηλσληθά
δεηήκαηα, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φηη ε
ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη χιινγνί ηεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη ελεξγφ
θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ φια απηά ηα ρξφληα
ππεξέηεζε, ππεξεηεί θαη αλέδεημε ην Λατθφ Μαδηθφ Ώζιεηηζκφ θαη ηνλ
Ώζιεηηζκφ γηα ινπο. Δ ΒΟΛΜΏ-Τ θαη νη χιινγνί ηεο, ζπλέβαιαλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ δξνκηθνχ θηλήκαηνο ηεο Βιιάδαο κε ηνπο αγψλεο πνπ κε
ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα δηνξγαλψλνπλ ηφζα ρξφληα.
Τπάξρεη δειαδή φια απηά ηα ρξφληα κηα Οκνζπνλδία αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ
Παγθφζκηα θαη Βπξσπατθή νκνζπνλδία «Ώζιεηηζκφο γηα ινπο» κε ηεξάζηηα
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πξνζθνξά, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ πνπ θαιχπηεη φια ηα δεηήκαηα
ησλ δηνξγαλψζεσλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ ζε δξφκν θαη βνπλφ. Γεηνχκε ηελ
αλαγλψξηζε ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Λατθνχ Μαδηθνχ
Ώζιεηηζκνχ – Τπεξαπνζηάζεσλ (ΒΟΛΜΏ-Τ) θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαρείξηζεο – έγθξηζεο ησλ δηνξγαλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πιιφγνπο
καο.
ΣΡΟΠΟΠΟΕΔΔ ΏΡΘΡΟΤ 56Α Ν.2725/99
Λακβάλεηαη
«2. Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο αζιεηηθήο
ππφςε
ζπλάληεζεο:……..
Δ πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ απηήο φηη
β) Γηα ηηο εηδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (νκάδεο Γ2, Δ, Θ1, Θ2 θαη Ε) ηεο
πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56Ώ, ε άδεηα δηεμαγσγήο αζιεηηθήο
ζπλάληεζεο ρνξεγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηα ζέκαηα
αζιεηηζκνχ ππεξεζίαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ πεξ. ε΄ γηα ηελ νκάδα Γ2 θαη ζηηο πεξ.ζη΄, δ΄θαη ε΄ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56ΐ, αληίζηνηρα, θαη ε ζπλάληεζε δηεμάγεηαη κε ηελ
έγθξηζε αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ
ΏΡΥΔ.
ρφιηα : Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ ΏΡΥΔ ;;;
Δ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πξνβιέπεη φηη ηελ Άδεηα δηεμαγσγήο ηελ εθδίδεη
ε Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε, αιιά ηε ΐεβαίσζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, εθδίδεη ε αζιεηηθή
Οκνζπνλδία. Πνηα ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ ΏΡΥΔ ζηε ζπλέρεηα ζα ππεξθεξάζεη
ηελ Οκνζπνλδία θαη ζα εγθξίλεη ηε δηνξγάλσζε ;;; Με ηη ερέγγπα γλψζεσλ εκπεηξίαο - πηζηνπνίεζε γλψζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ ηνπ
αζιήκαηνο – εκπεηξίαο ηαηξηθήο θάιπςεο θαη αζθάιεηαο ησλ αγσληδνκέλσλ –
δηαηηεζίαο θαη θξίζεο ;;;
ηαλ ε ζπλάληεζε αθνξά επίζεκα αγσλίζκαηα Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ ή
Αηεζλψλ Πξσηαζιεκάησλ, δελ κπνξεί ν Αηνξγαλσηήο λα είλαη άιινο
θνξέαο εθηφο ησλ Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ, Βλψζεσλ ή ηεο νηθείαο
Ώζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ηειηθά εγθξίλεη απηέο ηηο Αηνξγαλψζεηο
κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή
Ννκνζεζία. ηαλ ε Οκνζπνλδία θαιείηαη λα δψζεη ηε ΐεβαίσζε
θαηαιιειφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ αγσληδνκέλσλ θαη γεληθά ηεο
δηνξγάλσζεο π.ρ. δξφκσλ ζε δεκφζηα νδφ, πσο ζηε ζπλέρεηα ε εθαξκνγή
ζα αθεζεί ζε θάζε ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ ΏΡΥΔ (π.ρ. θνξείο ηεο Ώπηνδηνίθεζεο
θ.η.ι. ) Πνηνο ζα έρεη ηέινο ηελ επζχλε αλ θάηη ζπκβεί ;;; Δ Οκνζπνλδία πνπ
έδσζε ηε ΐεβαίσζε – ρσξίο φκσο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε φηη
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εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε απφ ηελ φπνηα ΑΕΟΡΓΏΝΧΣΡΕΏ ΏΡΥΔ ;;;
ΠΡΟΣΏΔ:
ην ηέινο πξνζηίζεηαη:
«Βηδηθά γηα ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε ππαίζξηεο
εγθαηαζηάζεηο ηεο νκάδαο Γ2 θαη αθνξνχλ επίζεκα αγσλίζκαηα πνπ
δηεμάγνληαη ζε Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ή Παγθφζκηα θαη Βπξσπατθά
Πξσηαζιήκαηα, απφ Αηεζλείο Οκνζπνλδίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ
Αηεζλή Οιπκπηαθή Βπηηξνπή, ε άδεηα δηεμαγσγήο ρνξεγείηαη απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε απνθιεηζηηθά κε ηελ έγθξηζε
αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο .
πγραξεηήξηα ππνπξγέ. Βπηηέινπο γηλφκαζηε Βπξψπε ράξε ζε εζάο θαη ηνλ
ΤΡΕΓΏ.

Με απηφ ην άξζξν πξνθχπηεη νηη ε ΒΒΏ αληηθαζηζηά κε ηελ φπνηα απφθαζή
ηεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ θαηέρνληνο ηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο
πνπ δελ είλαη άιινο παξά ην σκαηείν κε ηελ Γεληθή ηνπ πλέιεπζε.
Βμεέιημε αλ κε ηη άιιν, πξνβιεκαηηθή. Ώπιά ζα ζρνιηάζσ, κηα θαη κε
ππεξβαίλεη ε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνα, νηη ρηίδεη θάπνηνο ζε
θαηνρή/ηδηνθηεζία άιινπ??
Να ζπκίζσ νηη ε άδεηα ρξήζεο νλφκαηνο ηνπ εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ απν
κηα ΏΏΒ, δελ είλαη αηψληα θαη ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γ ηνπ
εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ.
Αηαθσλνχκε, κε ηελ αλάζεζε ζε Ώζιεηηθέο Ώλψλπκεο εηαηξείεο, ΠΥ, ΠΏΒ ή
εηαηξίεο κε ζρέζε κε ΠΏΒ, ηε δηαρείξηζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή
νπνηαδήπνηε δηακφξθσζε, ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Κπξίαξρε, πξέπεη λα παξακείλεη ε ΓΓΏ, ζπλεξγαδφκελε κε ηηο Ώζιεηηθέο
Οκνζπνλδίεο, κε γλψκνλα ηα δηεζλή πξφηππα θαη νδεγίεο, γηα ζσζηή
δηεμαγσγή ησλ δηνξγαλψζεσλ.
Αελ κπνξεί ν θάζε επηρεηξεκαηίαο, λα απνθαζίδεη, ηελ φπνηα ηξνπνπνίεζε θαη
δηακφξθσζε, ελφο Ώζιεηηθνχ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ζπκθέξνληα, δηαθνξεηηθά
απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο χπαξμεο ηνπ Βξαζηηερληθνχ Ώζιεηηζκνχ.
ηα Αεκνηηθά &amp; Βζληθά ηάδηα, ρξήζηεο είλαη θαη σκαηεία άιισλ
αζιεκάησλ πρ, ηνπ ηίβνπ, θ.ιπ.
Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εξγαζίεο απηέο δελ ζα επεξεάδνπλ ηηο
πθηζηάκελεο ρξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ.

Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε
Λακβάλεηαη
ππφςε

Αελ εγθξίλεηαη

Βγθξίλεηαη
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Ληνχκπαο
Εσάλλεο
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MARKOS
2018-11-30
KALOUDIS 16:23:04

2845

ΚΧΣΏ
2018-11-30
ΜΠΟΤΕΏ 21:57:09

2860

Παλαγηψηεο 2018-12-01
Αεκάθνο
06:46:48

2947

2018-11-29
19:16:14

ΠΟΤΛΟΠΟ 2018-12-02
ΤΛΟ
06:47:26
ΑΔΜΔΣΡΕΟ


κε ηνπο ρψξνπο πνπ ρξήζεο ησλ εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ ? κήπσο νη
επαγγεικαηίεο πεηάμνπλ απφ ηα ζηάδηα ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία ?

Λακβάλεηαη
ππφςε

ΓΕΏ ΣΏ ΒΘΝΕΚΏ ΚΏΕ ΑΔΜΟΣΕΚΏ ΣΏΑΕΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΏΠΏΕΣΒΕΣΏΕ Δ Αελ εγθξίλεηαη
ΤΜΦΧΝΔ ΓΝΧΜΔ ΣΔ ΒΘΝΕΚΔ ΏΘΛΔΣΕΚΔ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΣΟ
ΏΘΛΔΜΏ ΣΔ ΟΠΟΕΏ ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΣΏΕ ΣΟ ΤΓΚΒΚΡΕΜΜΒΝΟ
ΣΏΑΕΟ
«Πξνθεηκέλνπ γηα Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα, απαηηείηαη έγγξαθε
Αελ εγθξίλεηαη
ζχκθσλε γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην άζιεκα ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη
ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε, γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ».
Αίλεη ην δηθαίσκα ζε Ώζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (Ώ.Ώ.Β.) λα
αλαζέηνπλ ζε εηαηξείεο, εξγνιάβνπο θ.η.ι. ηελ αλαθαηαζθεπή, επηζθεπή ή
θαη ζπληήξεζε (α)……… ή θαη (β) αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο Αήκνπο ή θαη ζην Αεκφζην, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη είλαη ρξήζηεο.
Βπεηδή φκσο ζηα Βζληθά ηάδηα θ.η.ι. ρξήζηεο είλαη θαη σκαηεία ηνπ
ηίβνπ θ.η.ι. πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εξγαζίεο απηέο ΑΒΝ ζα
επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θχξησλ θαη
βνεζεηηθψλ.
Ώιιηψο παξαδίδνληαη νη Βζληθέο Ώζιεηηθέο Βγθαηαζηάζεηο ζε
Βπηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη δηαιχεηαη ν εξαζηηερληθφο αζιεηηζκφο.
Αηφηη εάλ ν επηρεηξεκαηίαο ηεο Ώ.Ώ.Β. θξίλεη φηη ηνλ εκπνδίδνπλ ηα
θνπινπάξ ή ηα ζθάκκαηα ησλ αικάησλ ή αθφκε φηη ε αίζνπζα βαξψλ
ή ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκάδα ηνπ, πνηνο ζα ηνλ
εκπνδίζεη;

Αελ εγθξίλνληαη
νη πξνηάζεηο –
ιακβάλεηαη
ππφςε ε
αλάγθε
πξνζηαζίαο ησλ
πθηζηάκελσλ
ρξήζεσλ

ΠΡΟΣΏΔ:
1. Να κελ ηζρχεη απηή ε δπλαηφηεηα ζε Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα ή
2. ηελ παξ.2, λα πξνζηεζεί εδάθην (γ) σο εμήο:
3. «Πξνθεηκέλνπ γηα Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα, απαηηείηαη έγγξαθε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην άζιεκα ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη
ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε, γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ».
Ώλ ηζρχζεη ην άξζξν ηνπ λφκνπ σο έρεη ηα εξαζηηερληθά αζιήκαηα
Αελ εγθξίλεηαη
ζα εθηνπηζηνχλ απν εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε δεκνηηθά θαη
εζληθά ζηάδηα ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ
Πξέπεη λα απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο ην αζιεκα ηεο νπνίαο
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ΏΐΐΏ
2018-12-02
ΑΕΏΚΟΝΕΚ 18:05:46
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2018-12-02
16:05:20

ΏΠΟΣΟΛ 2018-12-02
Ο
20:02:11

θαιιηεξγείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε.ΠΟΤ
EYXAΡΕΣΧ ΠΟΛΤ

Πξνθεηκέλνπ γηα Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα, απαηηείηαη έγγξαθε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην άζιεκα ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη
ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε, γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ.
Αηαθνξεηηθά ζα πξνθχςνπλ πνιιά πξνβιήκαηα εηο βάξνο ηνπ εξαζηηερληθνχ
αζιεηηζκνχ.
Παξ.1:
Αίλεη ην δηθαίσκα ζε Ώζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (Ώ.Ώ.Β.) λα
αλαζέηνπλ ζε εηαηξείεο, εξγνιάβνπο θ.η.ι. ηελ αλαθαηαζθεπή, επηζθεπή ή
θαη ζπληήξεζε (α)……… ή θαη (β) αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο Αήκνπο ή θαη ζην Αεκφζην, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη είλαη ρξήζηεο.
Βπεηδή φκσο ζηα Βζληθά ηάδηα θ.η.ι. ρξήζηεο είλαη θαη σκαηεία ηνπ
ηίβνπ θ.η.ι. πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εξγαζίεο απηέο ΑΒΝ ζα
επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θχξησλ θαη
βνεζεηηθψλ.
Ώιιηψο παξαδίδνληαη νη Βζληθέο Ώζιεηηθέο Βγθαηαζηάζεηο ζε
Βπηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη δηαιχεηαη ν εξαζηηερληθφο αζιεηηζκφο.
Αηφηη εάλ ν επηρεηξεκαηίαο ηεο Ώ.Ώ.Β. θξίλεη φηη ηνλ εκπνδίδνπλ ηα
θνπινπάξ ή ηα ζθάκκαηα ησλ αικάησλ ή αθφκε φηη ε αίζνπζα βαξψλ
ή ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκάδα ηνπ, πνηνο ζα ηνλ
εκπνδίζεη;
ΠΡΟΣΏΔ:
1. Να κελ ηζρχεη απηή ε δπλαηφηεηα ζε Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα ή
2. ηελ παξ.2, λα πξνζηεζεί εδάθην (γ) σο εμήο:
3. «Πξνθεηκέλνπ γηα Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα, απαηηείηαη έγγξαθε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην άζιεκα ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη
ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε, γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ».
ΠΡΟΣΏΔ:
1. Να κελ ηζρχεη απηή ε δπλαηφηεηα ζε Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα ή

Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε
Αελ εγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλνληαη
νη πξνηάζεηο –
ιακβάλεηαη
ππφςε ε
αλάγθε
πξνζηαζίαο ησλ
πθηζηάκελσλ
ρξήζεσλ

Αελ εγθξίλεηαη
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2. ηελ παξ.2, λα πξνζηεζεί εδάθην (γ) σο εμήο:
3. «Πξνθεηκέλνπ γηα Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα, απαηηείηαη έγγξαθε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην άζιεκα ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη
ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε, γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ».
Υσξίο λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απιή αλζξψπηλε – αζιεηηθή ινγηθή λα
πξνζηεζεί ζηελ παξάγξαθν 2 θαη πξνυπφζεζε (γ) φηη: «Πξνθεηκέλνπ γηα
Αεκνηηθά ή Βζληθά ηάδηα, απαηηείηαη έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο
Οκνζπνλδίαο, ην άζιεκα ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη ζηελ ίδηα
εγθαηάζηαζε, γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ».
Ώλ έρεη απνκείλεη θάηη πγηέο ζηηο ηππνδξνκίεο, απηφ είλαη ε Φίιηππνο Έλσζε
Βιιάδνο. Καη κε ην Ννκνζρέδην θάλεηε πξνζπάζεηα ηεο ηεο αθαηξέζεηε ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ εδψ θαη 50 ρξφληα έρεη. Οπζηαζηηθά ην Τθππνπξγείν
Ώζιεηηζκνχ κεηαηξέπεηαη ζε ''ζπγαηξηθή'' ηνπ ΟΠΏΠ. Έιενο!!!
Πξν πάζεο εηδηθήο /Σερληθήο παξαηήξεζεο, θξίζηκεο θξίλνληαη νη εμήο
παξαηεξήζεηο :
ρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηδξπηηθνχ Νφκνπ ηεο Φ.Β.Β, ην Ν.Π.Α.Α ηεο
Φηιίππνπ Βλψζεσο ΟΤΑΒΠΟΣΒ ΡΧΣΔΘΔΚΒ ΟΤΣΒ ΚΛΔΘΔΚΒ λα
παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ. Πνιχ
πεξηζζφηεξν γηα ην αλ ππήξρε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο
λφκνπ.
Ο Νφκνο (δει. ν α.λ. 399/68) πνπ επηρεηξείηαη λα ηξνπνπνηεζεί άιισζηε είρε
επηθαηξνπνηεζεί πξφζθαηα , κφιηο ην 2013 κε ηνλ Ν. 4172 ν νπνίνο ξχζκηζε
ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Φ.Β.Β ελφςεη ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ
ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο.
Πεξαηηέξσ νη παξεκβάζεηο απηέο αιιάδνπλ ηειηθά ηνλ λ. 4338/2015 κε ηνλ
νπνίν θπξψζεθε ε παξαρψξεζε ηνπ ηνηρήκαηνο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο
Αηεμαγσγήο Εππνδξνκηψλ.
Καη ηνχην θαζψο ν Ν. 4172/2013 απνηειεί βαζηθφ φξν ηεο χκβαζεο
παξαρψξεζεο, δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4338/2015
- ην άξζξν 1 παξ.1.1 Οξηζκνί θαη εξκελείεο :
«Νφκνο πεξί Φηιίππνπ Βλψζεσο ζεκαίλεη ηνλ λφκν 4172/2013, άξζξν 83-87
(ΦΒΚ 167/23.07.2013)»
- άξζξν 1 παξ. 3.3
„Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ν
Παξαρσξεζηνχρνο απνδεζκεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 3.2,
εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ, ιφγσ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη γεγνλφησλ
πνπ είλαη έμσ απφ ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ, δελ κπνξεί λα νξγαλψζεη θαη

Αελ εγθξίλεηαη

Αελ εγθξίλεηαη

Δ αλάξηεζε
ζην
opengov.grζθν
πφ έρεη ηε
δηαβνχιεπζε
ησλ
πξνηεηλφκελσλ
ξπζκίζεσλ.
Αελ εγθξίλεηαη
ην ζρφιην πεξί
ηξνπνπνπνίεζε
ο βαζηθνχ φξνπ
ηεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο
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δηεμάγεη δσληαλέο ηππνδξνκίεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Φίιηππν Έλσζε
θαη ζχκθσλα κε ηνπο ξνπο Ώλαθνξάο Εππνδξνκηψλ (Cahierdescharges)‟
πλεπψο, ηξνπνπνηείηαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο ν νπνίνο πεξηγξάθεη ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ (ηδησηηθνχ θνξέα δηεμαγσγήο
ζηνηρήκαηνο θαη ηππνδξνκηψλ) ζεζπίδνληαο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο
επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο νξγάλσζεο θαη ηέιεζεο ησλ ηππνδξνκηψλ.
Δ εθ ησλ πζηέξσλ, κεηά απφ ηξηάκηζπ ρξφληα ηξνπνπνίεζε βαζηθνχ φξνπ ηεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ζχκθσλα θαη κε γλσκνδφηεζε ηνπ Ώλ. Καζεγεηή
ηνπ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ ζηε Ννκηθή ρνιή Ώζελψλ Κσλζηαληίλνπ
Γηαλλαθφπνπινπ ( δηαηειέζαο Ννκηθφο χκβνπινο ζην Βπξσπ. Αηθαζηήξην)
δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αηηηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ λνκηκφηεηα ηεο αιιαγήο θαη
βεβαίσο θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο ζχκβαζεο.
Βθφζνλ φκσο πξνθξίζεθε λα εηζαρζεί ζρέδην λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ
ιεηηνπξγία ηεο ΦΒΒ, πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ζέζε ηεο σο Ώλψηαηεο
Εππνδξνκηαθήο Ώξρήο, κε ξεηή αλαθνξά απηνχ ηνπ φξνπ ζην θείκελν ηνπ
Νφκνπ, σο άιισζηε έσο ζήκεξα δηαηεξείην ε νλνκαζία (νπζηαζηηθή θαη
ηππηθή) απηή.
Σξνπνπνηνχληαη νπζησδψο , θαίξηα θαη ην ζεκαληηθφηεξν , ρσξίο αηηηνινγία
ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΥΧΡΕ ΠΡΟΐΛΒΦΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΒΡΏΕΣΒΡΧ ΏΡΜΟΑΕΟΣΔΣΏ,
νη ζθνπνί ηεο ίδξπζεο ηνπ Ν.Π.Α.Α ηεο Φ.Β.Β νη νπνίνη απνηππψζεθαλ ήδε
ζηνλ Ώ.Ν 399/1968 θαη Ν. 4172/2013 θαη νη νπνίνη δηαηεξήζεθαλ γηα ζρεδφλ
90 ρξφληα ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Ν.Π.Α.Α.
1. πγθεθξηκέλα θαηαξγνχληαη :
- ε άζθεζε επνπηείαο ελ ηε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νξγάλσζε θαη
ηέιεζε ηππνδξνκηψλ ζπκβάζεσλ
- ε δηα παληφο κέζνπ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηππηθνχ αζιεηηζκνχ
Βπίζεο θαηαξγείηαη ε πξφβιεςε πνπ είρε σο εμήο :
-Ώζθεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο
δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ
2. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί ν θνπφο ηεο ΦΒΒ ζε απιφ
δηεθπεξαησηηθφ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ θαλφλσλ νξγάλσζεο ηεο
δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ, νη νπνίνη φκσο πνπζελά δελ αλαθέξνληαη νχηε
απνζαθελίδνληαη έζησ σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπο.
Γηα ζχγθξηζε αλαθέξνπκε φηη φξνη αλαθνξάο ηππνδξνκηψλ νη νπνίνη
πεξηιακβάλνπλ ηερληθνχο θαλφλεο πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ΕV ηεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο (Ν. 4338) ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ην Τπνπξγείν

Λακβάλνληαη
ππφςε ηα
ζρφιηα
ππ‟αξηζκνχο 3,
4, 5 θαη 6.
Καηά ηα ινηπά
δελ εγθξίλεηαη
ην ζπκπέξαζκα
ζην νπνίν
θαηαιήγεη ν
ζρνιηαζηήο
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Οηθνλνκηθψλ θαη ην ΣΏΕΠΒΑ.
3. Καηαξγείηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο Φ.Β.Β. λα αζθεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ,
πεξηνξίδνληαο ην πεδίν ειέγρνπ απφ ην ζχλνιν ηεο ηππνδξνκηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο ΜΟΝΟ ΣΔΝ ΑΕΏΡΚΒΕΏ ηεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ
αθνχ, απφ ην πξνυπάξρνλ :
«Βπηιχεη, ζε ηειεπηαίν βαζκφ, θάζε δηαθνξά ε νπνία αλαθχπηεη ΏΠΟ ΣΔΝ
ΑΕΒΝΒΡΓΒΕΏ απηψλ (ηππνδξνκηψλ)» νξίδεηαη ζην ηξνπνπνηνχκελν θείκελν :
«Βπηιχεη ζε ηειεπηαίν βαζκφ θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ΚΏΣΏ ηελ
δηεμαγσγή ησλ ηππνδξνκηψλ…»
4. Καηαξγείηαη ε πξφβιεςε δηαβνχιεπζεο κε ηνπο Φνξείο γηα ηελ ζχληαμε
ηνπ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ.
5. Καηαξγείηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο Φ.Β.Β λα απνδίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ηδηνθηήηε δξνκψλσλ ίππσλ κε βάζεη ηηο αληηθεηκεληθά θαζνξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο ηνπ Κ.Ε. Δ δηαρξνληθψο απνλεκεζείζα αξκνδηφηεηα ηεο
απφδνζεο ηεο ηδηφηεηαο ηδηνθηήηε, θαηφπηλ ειέγρνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ εθάζηνηε Κψδηθα Εππνδξνκηψλ, απνζθνπνχζε ζηελ
δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο Αηεμαγσγήο ησλ Εππνδξνκηψλ.
6. Καηαξγείηαη ε αξκνδηφηεηα λα δηεπζχλεη θαη λα δηεμάγεη ηελ δηαδηθαζία
ηαηξηθνχ ειέγρνπ ησλ δξνκψλσλ ίππσλ θαη ηελ δηαδηθαζία αληηληφπηλγθ
ίππσλ θαη αλαβαηψλ. Βιέγρεηαη σο απνιχησο πξνβιεκαηηθή ε απαινηθή απφ
ηηο, ξεηψο απνλεκφκελεο, αξκνδηφηεηεο, ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ ίππσλ θαη
αλαβαηψλ. Σνχην θαζψο αθελφο ε αξκνδηφηεηα Νηφπηλγθ είρε ήδε εθ ηεο
απνθξαηηθνπνίεζεο αλαηεζεί ζηελ ΦΒΒ (λ. 4338/2015, παξάξηεκα IV),
αθεηέξνπ εάλ θξηζεί φηη ν παξψλ λεφηεξνο Νφκνο θαηαξγεί παιαηφηεξν Νφκν
(ήηνη ηνλ 4338/15) δελ πξνβιέπεηαη ε ελαιιαθηηθή αλάζεζε ηεο
αξκνδηφηεηαο απηήο (δεδνκέλν αλεπίηξεπην, θαζψο νδεγεί ζε απνπζία
ειέγρνπ ληφπηλγθ). Βθ ηξίηνπ θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, κφλν ε Κηεληαηξηθή
Τπεξεζία ηεο ΦΒΒ έρεη ηελ αλαγθαία θαηάξηηζε αιιά θαη εκπεηξία γηα ηελ
αζθαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ληφπηλγθ.
Οκνίσο θαηαξγείηαη, ΥΧΡΕ ΝΏ ΠΡΟΐΛΒΦΘΒΕ ΑΕΏΑΟΥΔ ΚΏΕ
ΏΞΕΟΠΕΣΔ ΛΤΔ, ν ηαηξηθφο έιεγρνο ησλ ίππσλ ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηελ
ζπκκεηνρή ζηηο ηππνδξνκίεο ίππσλ νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πγείαο
γηα ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ βέιηηζηε, ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο
ηνπο ηθαλφηεηεο, αγσληζηηθή απφδνζε.
ΐαζηθνί ηνκείο ηνπ ειέγρνπ, απαξαίηεηνη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο
ησλ ηππνδξνκηψλ, ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ απνλνκή ησλ
Βπάζισλ θαη ηνπ ζηνηρεκαηηζκνχ επί απηψλ, είλαη άγλσζην πνπ ζα
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αλαηεζνχλ.
Με ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ αιιαγψλ, θαηαξγείηαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη
ε επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ έλα
Ννκηθφ Πξφζσπν Αεκνζίνπ Αηθαίνπ φπσο είλαη ε Φ.Β.Β. κε ηελ ζεκεξηλή ηεο
κνξθή.
Άιισζηε ζχκθσλα θαη κε ηελ απφ 30.11.2018 εκείσκα /Γλσκνδφηεζε ηνπ
αλ. Καζεγεηή ηνπ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ ζηε Ννκηθή ρνιή Ώζελψλ, θ.
Κσλζηαληίλνπ Γηαλλαθφπνπινπ : „πλαθψο δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο φρη
κφλν πεξηνξηζκέλνπ/ή θαη αλχπαξθηνπ ειέγρνπ, αιιά θαη θαζνξηζκνχ ησλ
θαλφλσλ δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν θνξέαο ηνπ
απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο λα επλνείηαη νηθνλνκηθά , αδηαθνξψληαο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζθνπψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ
θαλνληθά πξέπεη λα ππεξεηεί ην επίκαρν απνθιεηζηηθφ ηνπ δηθαίσκα‟
ΠΡΟΣΒΕΝΒΣΏΕ ΓΕΏ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΏΡΏΠΏΝΧ ΛΟΓΟΤ Δ ΜΔ
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΟΤ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΟΤ ΏΡΘΡΟΤ ΠΡΟ ΤΓΔΣΔΔ.
'Ώξζξν 96 :
Λακβάλεηαη
Με ην άξζξν 2 ηνπ α.λ. 399/1968 πνπ αληηθαζίζηαηαη, νξίδνληαη κε
ππφςε
πιεξφηεηα νη αξκνδηφηεηεο ηεο Φ.Β.Β. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο πεξηγξάθνληαη
κε ζαθή ηξφπν.
Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ επί βαζηθψλ ζεκάησλ κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ
κλεκνλεχνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (γ), (δ) θαη (ε) ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 2
νξζψο απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ
Α..
Σέηνηα ζέκαηα είλαη ε θαηάξηηζε (θαη ηξνπνπνίεζε) ηνπ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ
(πεξ.γ) σο θαη ησλ Γεληθψλ Αηαηάμεσλ, πνπ εμεηδηθεχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Κψδηθα. Πξάγκαηη ε Έλσζή καο πηζηεχεη φηη ην ζέκα ηνπ Κψδηθα
Εππνδξνκηψλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηππνδξνκηψλ πνπ
είλαη αλαπφζπαζηε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή πξννπηηθή ηεο παξαρσξεζηνχρνπ
εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε αζηνρία, ππνθξππηφκελε ή κε ζθνπηκφηεηα ή
ππεξβνιή ζηνλ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη δπζεπίιπηα
πξνβιήκαηα, πνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπο ζα πξέπεη λα επηιακβάλεηαη ε
Πνιηηεία δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο.
Θπκίδνπκε φηη ζην πξφζθαην παξειζφλ είραλ πξνθχςεη κεηαμχ ηεο Φ.Β.Β. θαη
ηνπ ΟΑΕΒ (θξαηηθνχ δηνξγαλσηή ηνπ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο) ζνβαξέο
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δηαθσλίεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ ηππνδξνκηψλ. Σφηε ην
ΤΠ.ΠΟ. είρε ζεζπίζεη ηελ ηξηκειή Βπηηξνπή Βπίιπζεο Εππνδξνκηαθψλ
Αηαθνξψλ.
Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε θαη ςήθηζε λνκνζρεδίνπ απαηηείηαη ε
απμεκέλε πιεηνςεθία θαη έηζη πξνσζνχληαη ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο θαη
ιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα ππ' φςηλ νη απφςεηο ηφζν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
παξαρσξεζηνχρνπ εηαηξείαο φζν θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ
αγσληζηηθψλ/δξνκψλσλ ίππσλ (Β.Ε.Α.Ε.Β.), πνπ είλαη νη επελδπηέο ηνπ ρψξνπ.
εκαληηθά ζέκαηα επίζεο είλαη νη θαλφλεο ηνπ ηζνδπγηζκνχ ησλ ίππσλ, θαη ηα
θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο αλά ειηθία θ.ιπ. (πεξ.δ)
Καηά ηελ γλψκε καο θαη γη' απηά ηα δεηήκαηα ε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ
2/3 είλαη απαξαίηεηε. ην παξειζφλ ππήξμαλ άζηνρεο απνθάζεηο πνπ είραλ
σο ζπλέπεηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ αγσληζηηθή δξάζε νιφθιεξσλ
θαηεγνξηψλ ίππσλ ή κέζσ ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ησλ θιάζεσλ ηελ απφζπξζε
ίππσλ-πξσηαζιεηψλ, πνπ δηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ ηέζεθαλ ''εθηφο κάρεο'' πξνο
βιάβε ηνπ αζιεηηθνχ ζεάκαηνο ησλ ηππνδξνκηψλ αιιά θαη ηνπ ηδίξνπ ησλ
δηεμαγνκέλσλ ζηνηρεκάησλ.
ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ Βιιαλνδηθψλ, ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο
Εππνδξνκηψλ θαη ησλ Σερληθψλ Βπηηεηξακκέλσλ (γηα ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ
ησλ νπνίσλ είρε γίλεη ζρεηηθή θαηαγγειία - αλαθνξά ζηελ Αηθαηνζχλε) ε
Έλσζή καο πξνηείλεη ηελ ζέζπηζε εηδηθψλ πξνζφλησλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ
Βιιαλνδηθψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ θαη επίζεο ηελ
πξφβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή ηνπο ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλέληεπμή ηνπο ελψπηνλ ηνπ Α. ηεο Φ.Β.Β.
Οξζφηαηα ην λνκνζρέδην γηα ηνλ νξηζκφ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ απαηηεί ηελ
απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3. Βπεηδή νη απνθάζεηο ησλ Βιιαλνδηθψλ θαη
ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ κπνξεί λα επεξξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ
πξννπηηθή αλάπηπμεο ησλ ηππνδξνκηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηππνδξφκνπ ζα πξέπεη ηα πξφζσπα
απηά λα είλαη πςεινχ θχξνπο θαη λα δξνπλ ακεξφιεπηα εθαξκφδνληαο ηνπο
θαλνληζκνχο θαη επηβάιινληαο ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο κε πλεχκα ίζεο
αληηκεηψπηζεο πξνο φινπο ηνπο ειεγρνκέλνπο. εκεηψλνπκε δε φηη γηα ηηο
απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα πνιιά
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παξάπνλα.
'Ώξζξν 96 :
Λακβάλεηαη
Με ην άξζξν 2 ηνπ α.λ. 399/1968 πνπ αληηθαζίζηαηαη, νξίδνληαη κε
ππνςε
πιεξφηεηα νη αξκνδηφηεηεο ηεο Φ.Β.Β. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο πεξηγξάθνληαη
κε ζαθή ηξφπν.
Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ επί βαζηθψλ ζεκάησλ κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ
κλεκνλεχνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (γ), (δ) θαη (ε) ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 2
νξζψο απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ
Α..
Σέηνηα ζέκαηα είλαη ε θαηάξηηζε (θαη ηξνπνπνίεζε) ηνπ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ
(πεξ.γ) σο θαη ησλ Γεληθψλ Αηαηάμεσλ, πνπ εμεηδηθεχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Κψδηθα. Πξάγκαηη ε Έλσζή καο πηζηεχεη φηη ην ζέκα ηνπ Κψδηθα
Εππνδξνκηψλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηππνδξνκηψλ πνπ
είλαη αλαπφζπαζηε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή πξννπηηθή ηεο παξαρσξεζηνχρνπ
εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε αζηνρία, ππνθξππηφκελε ή κε ζθνπηκφηεηα ή
ππεξβνιή ζηνλ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη δπζεπίιπηα
πξνβιήκαηα, πνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπο ζα πξέπεη λα επηιακβάλεηαη ε
Πνιηηεία δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο.
Θπκίδνπκε φηη ζην πξφζθαην παξειζφλ είραλ πξνθχςεη κεηαμχ ηεο Φ.Β.Β. θαη
ηνπ ΟΑΕΒ (θξαηηθνχ δηνξγαλσηή ηνπ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο) ζνβαξέο
δηαθσλίεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ ηππνδξνκηψλ. Σφηε
ην ΤΠ.ΠΟ. είρε ζεζπίζεη ηελ ηξηκειή Βπηηξνπή Βπίιπζεο Εππνδξνκηαθψλ
Αηαθνξψλ.
Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε θαη ςήθηζε λνκνζρεδίνπ απαηηείηαη ε
απμεκέλε πιεηνςεθία θαη έηζη πξνσζνχληαη ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο θαη
ιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα ππ' φςηλ νη απφςεηο ηφζν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
παξαρσξεζηνχρνπ εηαηξείαο φζν θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ
αγσληζηηθψλ/δξνκψλσλ ίππσλ (Β.Ε.Α.Ε.Β.), πνπ είλαη νη επελδπηέο ηνπ ρψξνπ.
εκαληηθά ζέκαηα επίζεο είλαη νη θαλφλεο ηνπ ηζνδπγηζκνχ ησλ ίππσλ, θαη ηα
θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο αλά ειηθία θ.ιπ. (πεξ.δ)
Καηά ηελ γλψκε καο θαη γη' απηά ηα δεηήκαηα ε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ
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2/3 είλαη απαξαίηεηε. ην παξειζφλ ππήξμαλ άζηνρεο απνθάζεηο πνπ είραλ
σο ζπλέπεηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ αγσληζηηθή δξάζε νιφθιεξσλ
θαηεγνξηψλ ίππσλ ή κέζσ ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ησλ θιάζεσλ ηελ απφζπξζε
ίππσλ-πξσηαζιεηψλ, πνπ δηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ ηέζεθαλ ''εθηφο κάρεο'' πξνο
βιάβε ηνπ αζιεηηθνχ ζεάκαηνο ησλ ηππνδξνκηψλ αιιά θαη ηνπ ηδίξνπ ησλ
δηεμαγνκέλσλ ζηνηρεκάησλ.
ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ Βιιαλνδηθψλ, ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο
Εππνδξνκηψλ θαη ησλ Σερληθψλ Βπηηεηξακκέλσλ (γηα ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ
ησλ νπνίσλ είρε γίλεη ζρεηηθή θαηαγγειία - αλαθνξά ζηελ Αηθαηνζχλε) ε
Έλσζή καο πξνηείλεη ηελ ζέζπηζε εηδηθψλ πξνζφλησλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ
Βιιαλνδηθψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ θαη επίζεο ηελ
πξφβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή ηνπο ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλέληεπμή ηνπο ελψπηνλ ηνπ Α. ηεο Φ.Β.Β.

Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
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ΣΏΟΤΔ 2018-11-30
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Νίθνο
Παπαδάθεο

2018-12-01
09:26:18

Οξζφηαηα ην λνκνζρέδην γηα ηνλ νξηζκφ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ απαηηεί ηελ
απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3. Βπεηδή νη απνθάζεηο ησλ Βιιαλνδηθψλ θαη
ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ κπνξεί λα επεξξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ
πξννπηηθή αλάπηπμεο ησλ ηππνδξνκηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηππνδξφκνπ ζα πξέπεη ηα πξφζσπα
απηά λα είλαη πςεινχ θχξνπο θαη λα δξνπλ ακεξφιεπηα εθαξκφδνληαο ηνπο
θαλνληζκνχο θαη επηβάιινληαο ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο κε πλεχκα ίζεο
αληηκεηψπηζεο πξνο φινπο ηνπο ειεγρνκέλνπο. εκεηψλνπκε δε φηη γηα ηηο
απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα πνιιά
παξάπνλα.
Ώλ έρεη απνκείλεη θάηη πγηέο ζηηο ηππνδξνκίεο, απηφ είλαη ε Φίιηππνο Έλσζε
Βιιάδνο. Καη κε ην Ννκνζρέδην θάλεηε πξνζπάζεηα λα ηεο αθαηξέζεηε ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ εδψ θαη 50 ρξφληα έρεη. Οπζηαζηηθά ην Τθππνπξγείν
Ώζιεηηζκνχ κεηαηξέπεηαη ζε ''ζπγαηξηθή'' ηνπ ΟΠΏΠ. Έιενο!!!
Σν ζσκαηείν «Παλειιήληα Έλσζε Φηιίππσλ» ηη δνπιεηά έρεη ζ‟ απηή ηε
δηαδηθαζία ;
Αηεχζπλζε, ηειέθσλν, ηζηνζειίδα νέν ;;;
Βγψ ήκνπλα ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ απφ ην 1999 αιιά απφ ην 2006 θαη
χζηεξα ππέθεξα εθεί κέζα, αθνχ νπζηαζηηθά κεηαηξάπεθε ζε … ζσκαηείν
ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ κεξίδαο ησλ πξαθηφξσλ ΟΑΕΒ-ΟΠΏΠ.
Άθξσο ζεάξεζην λα ππάξρεη έλα ηέηνην ζσκαηείν, αιιά «παλειιήληα έλσζε
Φηιίππσλ» θαη «ζσκαηείν πξαθηφξσλ» είλαη δχν δηαθνξεηηθά θαη
αζπκβίβαζηα πξάγκαηα. Οη πξάθηνξεο ζέινπλ λα πνπιήζνπλ θνπκάξη, αθφκα

Αελ εγθξίλεηαη

Αελ ππάξρεη
ζρφιην/πξφηαζε
επί
ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεολα
ιεθζεί ππφςε
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θαη φηαλ νη ίδηνη βιέπνπλ φηη πξφθεηηαη γηα θνπκάξη, νη «θίιηππνη» δελ
ζπκβηβάδνληαη κε ην θνπκάξη.
Σν 2012 θαη κεηά έγηλε δηείζδπζε ζην ζσκαηείν ρξπζαπγηηψλ (πσο θαη γηαηί
δελ έρσ ηδέα), θάηη πνπ κε ππερξέσζε αξρηθά λα πξνεηδνπνηήζσ ηνλ ηφηε
δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο ΟΑΕΒ ΏΒ θ. Γαραξή θαη αθνινχζσο βέβαηα λα
απνρσξήζσ εγψ ν ίδηνο απφ ην ζσκαηείν.
Βίπα ζηνλ θ. Γαραξή ηφηε «πξνζέμηε θ. Γαραξή γηαηί πεξηέξρεηαη ν
ηππφδξνκνο ζε αλππνιεςία φηαλ πξνζθαιείηε ηέηνηα άηνκα».
Αελ μέξσ αλ ν θ. Γαραξήο ην είρε θάλεη απηφ απφ άγλνηα ή αλ ην έθαλε (λα
πξνζθαιέζεη ρξπζαπγίηεο) επεηδή δελ έδσζε ζεκαζία, αιιά είλαη γεγνλφο φηη
κεηά απφ ιίγν ν ΟΑΕΒ ηνπο απέπεκςε, κεηά απφ παξέκβαζε θαη ηνπ ηφηε
Τθππνπξγνχ Ώζιεηηζκνχ θ. Εσαλλίδε θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζσκαηείνπ ησλ
πξαθηφξσλ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο ΠΒΠΠ.
Ο ΟΠΏΠ ηνπο μαλαέθεξε θαη κάιηζηα ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή θαζψο θαη
ηψξα πνπ γξάθνπλ ηα δηάθνξα ζηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε.
Μπξάβν ιεβέληεο.
Να βάινπκε θαη κία ζεκαία κε ηνλ αγθπισηφ ζηαπξφ ζηελ Ώθξφπνιε ;
Βξσηψ:
Τπάξρεη άηππε ζπκκαρία απηή ηε ζηηγκή κεηαμχ ηνπ λενλαδηζηηθνχ
κνξθψκαηνο «Υξπζή Ώπγή» θαη ηεο θπβεξλήζεσο καο (ε νπνία νλνκάδεη ηνλ
εαπηφ ηεο «πξψηε θνξά αξηζηεξά» κάιηζηα) ;
Ννκίδεη ν ΟΠΏΠ φηη ππάξρεη ηέηνηα άηππε ζπκκαρία ;
Ννκίδεη ν ΟΠΏΠ φηη πξέπεη λα ππάξρεη κία ηέηνηα άηππε ζπκκαρία ;
Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
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ΠΡΟΣΏΕ
Ώ
ΕΠΠΟΒΕΑΧ
Ν

Ο ΟΠΏΠ έρεη ήδε εξσηεζεί απφ εκέλα, ρσξίο φκσο λα έρεη δψζεη απάληεζε.
Άξζξν 96, παξάγξαθνο ηα
Χο ζχιινγνο πξνζηαζίαο ηππνεηδψλ παξαθνινπζνχκε εδψ θαη ρξφληα ηελ
απίζηεπηε θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη γεληθά ηα ηππνεηδή φηαλ γίλνπλ
αλεπηζχκεηα γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο.
Πξψελ ηππνδξνκηαθά δέλνληαη ζε ρσξάθηα γηα κήλεο ψζηε λα κπνπλ ζε
αιπζίδα αηέιεησηεο αλαπαξαγσγήο, πσινχληαη κνλίκσο ζε δηαδηθηπαθέο
ζειίδεο πψιεζεο απηνθηλήησλ, επηδεηθλχνληαη σο ιάθπξα θαη θαιά εξγαιεία
ζε απηνζρέδηεο παξαζηάζεηο θαη ηππνδξνκίεο ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο, ελψ
γηα θάπνηα ππάξρεη ε θήκε πσο ζθάδνληαη ρσξίο αλαηζζεζία γηα λα γίλνπλ

Λακβάλεηαη
ππφςε γηα
πεξαηηέξσ
κειινληηθή
αλάιεςε
λνκνζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο
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δσνηξνθή. Γηα θάζε έξεπλα πνπ δηεμάγνπκε δηαηεξνχκε αξρεία κε ζηνηρεία
δεηψληαο ηελ έξεπλα ησλ αξκφδησλ αξρψλ.
Θεσξνχζακε απηνλφεην πσο κε ηελ ηζρχ ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ
2015/262 πνπ κηιά γηα ηελ ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ηππνεηδψλ, ηελ
θνηλνηηθή νδεγία 90/427 πνπ έρεη ελζσκαησζεί κε ηελ αξηζκ.
327239/7.8.1991 πνπ αθνξά ζηελ εκπνξία ησλ αλαπαξαγσγψλ ηππνεηδψλ
ήηαλ μεθάζαξν πσο εγθεθξηκέλε ή αλαγλσξηζκέλε νξγάλσζε ή έλσζε είλαη
αξκφδηα ηελ ηήξεζε γελεαινγηθνχ βηβιίνπ, μεθαζαξίδνληαο εηδηθά γηα ηα
θαηαρσξεκέλα ζε άιιε ρψξα ηππνεηδή ζα πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζην νηθείν
γελεαινγηθφ βηβιίν ηεο ρψξαο καο.
Με ιίγα ιφγηα ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηππνεηδψλ θαηαγξαθήο θαη απφδνζεο
ήηαλ ζηα ραξηηά δεδνκέλε εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο.
Πξνθαλψο ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ζα πξέπεη λα εκπινπηηζζεί κε
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα λα αλαγθαζηνχλ επηηέινπο νη αξκφδηνη λα ηελ
εθαξκφζνπλ.

Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
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Βηδηθά: "(ηα) κεξηκλά, ιακβάλεη κέηξα θαη εηζεγείηαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπο θνξείο ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαζαξφαηκσλ δξνκψλσλ ίππσλ, θαζψο θαη γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο επδσίαο ησλ δξνκψλσλ ίππσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αγσληζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηά ηελ παχζε απηήο, λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηξψσλ θαηαγξάθνληαο ηελ αιιαγή
ηδηνθηεζίαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ θαζαξφαηκσλ
ηππνεηδψλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ηα θξνχζκαηα εγθαηάιεηςεο θαη
θαθνπνίεζεο"
Πξέπεη επηηέινπο λα ζηακαηήζεη ε βία απέλαληη γηα ηα νπνία θάπνηε
θακάξσλαλ θαη ηα εγθαηαιείπνπλ ζηνπο ρεηξφηεξνπο δσέκπνξνπο φηαλ πιένλ
ηνπο είλαη άρξεζηα εξγαιεία.
Θεσξνχζακε απηνλφεην πσο κε ηελ ηζρχ ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ
2015/262 πνπ κηιά γηα ηελ ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ηππνεηδψλ, ηελ
θνηλνηηθή νδεγία 90/427 πνπ έρεη ελζσκαησζεί κε ηελ αξηζκ.
327239/7.8.1991 πνπ αθνξά ζηελ εκπνξία ησλ αλαπαξαγσγψλ ηππνεηδψλ
ήηαλ μεθάζαξν πσο εγθεθξηκέλε ή αλαγλσξηζκέλε νξγάλσζε ή έλσζε είλαη
αξκφδηα ηελ ηήξεζε γελεαινγηθνχ βηβιίνπ, μεθαζαξίδνληαο εηδηθά γηα ηα
θαηαρσξεκέλα ζε άιιε ρψξα ηππνεηδή ζα πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζην νηθείν
γελεαινγηθφ βηβιίν ηεο ρψξαο καο.
Με ιίγα ιφγηα ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηππνεηδψλ θαηαγξαθήο θαη απφδνζεο

Λακβάλεηαη
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Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968

ήηαλ ζηα ραξηηά δεδνκέλε εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο.
Πξνθαλψο ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ζα πξέπεη λα εκπινπηηζζεί κε
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα λα αλαγθαζηνχλ επηηέινπο νη αξκφδηνη λα ηελ
εθαξκφζνπλ.

3257

ΏΓΓΒΛΟ
ΣΏΜΔ
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ΕΠΠΟΦΟΡΐ 2018-12-02
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Βηδηθά: "(ηα) κεξηκλά, ιακβάλεη κέηξα θαη εηζεγείηαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπο θνξείο ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαζαξφαηκσλ δξνκψλσλ ίππσλ, θαζψο θαη γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο επδσίαο ησλ δξνκψλσλ ίππσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αγσληζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηά ηελ παχζε απηήο, λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηξψσλ θαηαγξάθνληαο ηελ αιιαγή
ηδηνθηεζίαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ θαζαξφαηκσλ
ηππνεηδψλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ηα θξνχζκαηα εγθαηάιεηςεο θαη
θαθνπνίεζεο"
Πξέπεη επηηέινπο λα ζηακαηήζεη ε βία απέλαληη γηα ηα νπνία θάπνηε
θακάξσλαλ θαη ηα εγθαηαιείπνπλ ζηνπο ρεηξφηεξνπο δσέκπνξνπο φηαλ πιένλ
ηνπο είλαη άρξεζηα εξγαιεία.
Καιά φια απηά, ληνπηγθ θνληφι δελ ζα ππάξρεη;; Καη ζε απηφ παγθφζκηα
Βγθξίλεηαη
πξσηνηππία καδί κε απηελ ηελ ησλ 2/3;;
Κνκκέλν ξακέλν...
Καηαξγείηαη ν έιεγρνο ληφπηλγθ γηα ίππνπο θαη αλαβάηεο θαζψο θαη ν
ηαηξηθφο έιεγρνο ησλ ίππσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηππνδξνκίεο.
ΚΏΣΏΡΓΟΤΝΣΏΕ ΑΔΛΏΑΔ ΑΤΟ ΏΠΟ ΣΕ ΐΏΕΚΒ – ΏΤΣΟΝΟΣΔΣΒ
ΒΛΏΥΕΣΒ ΠΡΟΤΠΟΘΒΒΕ ΓΕΏ ΝΏ ΤΠΏΡΥΒΕ ΣΟΕΥΒΕΧΑΔ
ΏΞΕΟΠΕΣΕΏ ΣΟΤ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΏΚΟΤ ΏΓΧΝΒ ΒΠΕ ΣΧΝ ΟΠΟΕΧΝ
ΜΏΛΕΣΏ ΑΕΒΞΏΓΒΣΏΕ ΑΔΜΟΕΟ ΣΟΕΥΔΜΏΣΕΜΟ.
Ώθαηξείηαη απφ ηελ ΦΒΒ ε επνπηεία επη ησλ ηππνδξνκηαθψλ ζπκβάζεσλ
θαηαξγψληαο ηελ δπλαηφηεηα επηιχζεσο κε επίθαηξν ηξφπν ζρεηηθψλ
δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ηππνδξνκηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο φπσο πρ νη ελζηάζεηο γηα αληηθαλνληθφηεηεο ζηηο εγγξαθέο.
ΏΤΣΒ ΠΛΒΟΝ ΘΏ ΒΚΑΕΚΏΓΟΝΣΏΕ ΣΏ ΏΣΕΚΏ ΑΕΚΏΣΔΡΕΏ
ΏΦΟΤ ΒΥΒΕ ΑΕΒΞΏΥΘΒΕ Δ ΒΠΕΑΕΚΔ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΏ ΚΏΕ ΒΥΟΤΝ
ΑΕΏΝΒΜΔΘΒΕ ΣΏ ΒΠΏΘΛΏ ΚΏΕ ΣΏ ΣΟΕΥΔΜΏΣΏ!!

Βγθξίλεηαη σο
πξνο α) ηνλ
έιεγρν
αληηληφπηλγθ
θαη ηνλ ηαηξηθφ
έιεγρν ησλ
ίππσλ
πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ
ζε ηππνδξνκίεο
β) ηελ απφδνζε
ηεο ηδηφηεηαο
ηνπ δηνθηήηε
δξφκσλα ίππνπ

Ώθαηξείηαη απφ ηελ ΦΒΒ ε αξκνδηφηεηα απφδνζεο ηεο ηδηφηεηαο ηδηνθηήηε
θαηαξγνχκελνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπ ειέγρνπ χπαξμεο πηζαλψλ θσιπκάησλ
ειίδα 97 απφ 135

ζην πξφζσπν ην επίδνμνπ ηδηνθηήηε. Δ ΚΏΣΏΡΓΔΔ ΣΟΤ ΒΛΒΓΥΟΤ
ΏΤΣΟΤ ΚΏΕ Δ ΏΝΒΞΒΛΒΓΚΣΔ ΒΕΟΑΟ „‟ΕΑΕΟΚΣΔΣΧΝ‟‟
ΠΡΟΘΤΜΧΝ ΝΏ ΤΜΜΒΣΏΥΟΤΝ Β ΜΕΏ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΏΚΔ
ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ ΟΠΟΤ ΘΏ ΏΠΟΤΕΏΓΒΕ ΏΚΟΜΏ ΚΏΕ Ο
ΣΟΕΥΒΕΧΑΔ ΑΔΜΟΕΟ ΒΛΒΓΥΟ, ΏΠΟΣΒΛΟΤΝ ΣΟ ΕΑΏΝΕΚΟ
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΓΕΏ ΣΔΝ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΜΕΏ ΝΣΡΟΠΕΏΣΕΚΔ
ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΏΚΔ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ ΏΠΟΛΤΣΧ ΏΚΏΣΏΛΛΔΛΔ
ΓΕΏ ΑΕΒΝΒΡΓΒΕΏ ΑΔΜΟΕΟΤ ΣΟΕΥΔΜΏΣΕΜΟΤ.

Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
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ΦΕΛΕΠΠΟ 2018-12-02
ΒΝΧΕ
20:41:31
ΒΛΛΏΑΟ

Ώθαηξείηαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο ΦΒΒ ε „‟δηα παληφο κέζνπ αλάπηπμε θαη
πξναγσγή ηνπ ηππηθνχ αζιεηηζκνχ‟‟. ΜΒ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΏΤΣΟ
ΏΝΏΑΒΕΚΝΤΒΣΏΕ Δ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΏΚΔ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ Χ
ΚΏΣ΄ΒΞΟΥΔΝ ΣΟΕΥΔΜΏΣΕΚΔ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ ΏΠΟΚΟΠΣΟΝΣΏ
ΏΤΣΟΝΟΔΣΟΤ, ΠΟΛΤΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΠΏΝΏΡΥΏΕΟΤ ΑΒΜΟΤ
ΣΧΝ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΧΝ ΜΒ ΟΛΏ ΣΏ ΤΠΟΛΟΕΠΏ ΕΠΠΕΚΏ ΏΘΛΔΜΏΣΏ
ΣΏ ΟΠΟΕΏ ΒΕΝΏΕ ΤΜΠΛΔΡΧΜΏΣΕΚΏ ΚΏΕ ΟΥΕ ΏΝΣΏΓΧΝΕΣΕΚΏ
ΜΒ ΣΟΝ ΕΠΠΟΑΡΟΜΟ ΚΏΕ ΏΠΟΣΒΛΟΤΝ ΣΔΝ ΜΟΝΏΑΕΚΔ ΑΕΒΞΟΑΟ
ΓΕΏ ΣΟΤ ΑΡΟΜΧΝΒ ΕΠΠΟΤ ΜΒΣΏ ΣΔΝ ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ ΣΔ
ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΏΚΔ ΣΟΤ ΚΏΡΕΒΡΏ.
Σξνπνπνηνχληαη νπζησδψο , θαίξηα θαη ην ζεκαληηθφηεξν , ρσξίο αηηηνινγία
ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΥΧΡΕ ΠΡΟΐΛΒΦΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΒΡΏΕΣΒΡΧ ΏΡΜΟΑΕΟΣΔΣΏ,
νη ζθνπνί ηεο ίδξπζεο ηνπ Ν.Π.Α.Α ηεο Φ.Β.Β νη νπνίνη απνηππψζεθαλ ήδε
ζηνλ Ώ.Ν 399/1968 θαη Ν. 4172/2013 θαη νη νπνίνη δηαηεξήζεθαλ γηα ζρεδφλ
90 ρξφληα ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Ν.Π.Α.Α.
1. πγθεθξηκέλα θαηαξγνχληαη :
- ε άζθεζε επνπηείαο ελ ηε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νξγάλσζε θαη
ηέιεζε ηππνδξνκηψλ ζπκβάζεσλ
- ε δηα παληφο κέζνπ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηππηθνχ αζιεηηζκνχ
Βπίζεο θαηαξγείηαη ε πξφβιεςε πνπ είρε σο εμήο :
-Ώζθεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο
δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ
2. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί ν θνπφο ηεο ΦΒΒ ζε απιφ
δηεθπεξαησηηθφ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ θαλφλσλ νξγάλσζεο ηεο
δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ, νη νπνίνη φκσο πνπζελά δελ αλαθέξνληαη νχηε
απνζαθελίδνληαη έζησ σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπο.
Γηα ζχγθξηζε αλαθέξνπκε φηη φξνη αλαθνξάο ηππνδξνκηψλ νη νπνίνη
πεξηιακβάλνπλ ηερληθνχο θαλφλεο πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ΕV ηεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο (Ν. 4338) ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ην Τπνπξγείν

Λακβάλνληαη
ππφςε ηα
ζρφιηα
ππ‟αξηζκνχο 3,
4, 5 θαη 6.
Καηά ηα ινηπά
δελ εγθξίλεηαη
ην ζπκπέξαζκα
ζην νπνίν
θαηαιήγεη ν
ζρνιηαζηήο
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Οηθνλνκηθψλ θαη ην ΣΏΕΠΒΑ.
3. Καηαξγείηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο Φ.Β.Β. λα αζθεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ,
πεξηνξίδνληαο ην πεδίν ειέγρνπ απφ ην ζχλνιν ηεο ηππνδξνκηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο ΜΟΝΟ ΣΔΝ ΑΕΏΡΚΒΕΏ ηεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ
αθνχ, απφ ην πξνυπάξρνλ :
«Βπηιχεη, ζε ηειεπηαίν βαζκφ, θάζε δηαθνξά ε νπνία αλαθχπηεη ΏΠΟ ΣΔΝ
ΑΕΒΝΒΡΓΒΕΏ απηψλ (ηππνδξνκηψλ)» νξίδεηαη ζην ηξνπνπνηνχκελν θείκελν :
«Βπηιχεη ζε ηειεπηαίν βαζκφ θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ΚΏΣΏ ηελ
δηεμαγσγή ησλ ηππνδξνκηψλ…»
4. Καηαξγείηαη ε πξφβιεςε δηαβνχιεπζεο κε ηνπο Φνξείο γηα ηελ ζχληαμε
ηνπ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ.
5. Καηαξγείηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο Φ.Β.Β λα απνδίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ηδηνθηήηε δξνκψλσλ ίππσλ κε βάζεη ηηο αληηθεηκεληθά θαζνξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο ηνπ Κ.Ε. Δ δηαρξνληθψο απνλεκεζείζα αξκνδηφηεηα ηεο
απφδνζεο ηεο ηδηφηεηαο ηδηνθηήηε, θαηφπηλ ειέγρνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ εθάζηνηε Κψδηθα Εππνδξνκηψλ, απνζθνπνχζε ζηελ
δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο Αηεμαγσγήο ησλ Εππνδξνκηψλ.
6. Καηαξγείηαη ε αξκνδηφηεηα λα δηεπζχλεη θαη λα δηεμάγεη ηελ δηαδηθαζία
ηαηξηθνχ ειέγρνπ ησλ δξνκψλσλ ίππσλ θαη ηελ δηαδηθαζία αληηληφπηλγθ
ίππσλ θαη αλαβαηψλ. Βιέγρεηαη σο απνιχησο πξνβιεκαηηθή ε απαινηθή απφ
ηηο, ξεηψο απνλεκφκελεο, αξκνδηφηεηεο, ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ ίππσλ θαη
αλαβαηψλ. Σνχην θαζψο αθελφο ε αξκνδηφηεηα Νηφπηλγθ είρε ήδε εθ ηεο
απνθξαηηθνπνίεζεο αλαηεζεί ζηελ ΦΒΒ (λ. 4338/2015, παξάξηεκα IV),
αθεηέξνπ εάλ θξηζεί φηη ν παξψλ λεφηεξνο Νφκνο θαηαξγεί παιαηφηεξν Νφκν
(ήηνη ηνλ 4338/15) δελ πξνβιέπεηαη ε ελαιιαθηηθή αλάζεζε ηεο
αξκνδηφηεηαο απηήο (δεδνκέλν αλεπίηξεπην, θαζψο νδεγεί ζε απνπζία
ειέγρνπ ληφπηλγθ). Βθ ηξίηνπ θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, κφλν ε Κηεληαηξηθή
Τπεξεζία ηεο ΦΒΒ έρεη ηελ αλαγθαία θαηάξηηζε αιιά θαη εκπεηξία γηα ηελ
αζθαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ληφπηλγθ.
Οκνίσο θαηαξγείηαη, ΥΧΡΕ ΝΏ ΠΡΟΐΛΒΦΘΒΕ ΑΕΏΑΟΥΔ ΚΏΕ
ΏΞΕΟΠΕΣΔ ΛΤΔ, ν ηαηξηθφο έιεγρνο ησλ ίππσλ ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηελ
ζπκκεηνρή ζηηο ηππνδξνκίεο ίππσλ νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πγείαο
γηα ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ βέιηηζηε, ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο
ηνπο ηθαλφηεηεο, αγσληζηηθή απφδνζε.
ΐαζηθνί ηνκείο ηνπ ειέγρνπ, απαξαίηεηνη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο
ησλ ηππνδξνκηψλ, ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ απνλνκή ησλ
Βπάζισλ θαη ηνπ ζηνηρεκαηηζκνχ επί απηψλ, είλαη άγλσζην πνπ ζα
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Έλσζε
2018-12-02
Πξνπνλεηψλ 20:45:29
Αξνκ. Ίππσλ
(ΒΠΑΕ) σκαηείν
Ώλαγλσξηζκ
έλν δηα ηεο
ππ' αξηζκ
3913/73
Πξσηνδηθείν
Ώζελψλ

αλαηεζνχλ.
Με ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ αιιαγψλ, θαηαξγείηαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη
ε επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ έλα
Ννκηθφ Πξφζσπν Αεκνζίνπ Αηθαίνπ φπσο είλαη ε Φ.Β.Β. κε ηελ ζεκεξηλή ηεο
κνξθή.
Άιισζηε ζχκθσλα θαη κε ηελ απφ 30.11.2018 εκείσκα /Γλσκνδφηεζε ηνπ
αλ. Καζεγεηή ηνπ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ ζηε Ννκηθή ρνιή Ώζελψλ, θ.
Κσλζηαληίλνπ Γηαλλαθφπνπινπ : „πλαθψο δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο φρη
κφλν πεξηνξηζκέλνπ/ή θαη αλχπαξθηνπ ειέγρνπ, αιιά θαη θαζνξηζκνχ ησλ
θαλφλσλ δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν θνξέαο ηνπ
απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο λα επλνείηαη νηθνλνκηθά , αδηαθνξψληαο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζθνπψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ
θαλνληθά πξέπεη λα ππεξεηεί ην επίκαρν απνθιεηζηηθφ ηνπ δηθαίσκα‟
ΠΡΟΣΒΕΝΒΣΏΕ ΓΕΏ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΏΡΏΠΏΝΧ ΛΟΓΟΤ Δ ΜΔ
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΟΤ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΟΤ ΏΡΘΡΟΤ ΠΡΟ ΤΓΔΣΔΔ.
Γηα ην 96 (β) "ππνβάιεη εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη
Ώζιεηηζκνχ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ Εππνδξφκσλ ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ Πξνδηαγξαθψλ Νέσλ Εππνδξφκσλ θαη γηα ηελ αλάθιεζε απηψλ
ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ή αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εμαηξνπκέλνπ
ηνπ Εππνδξφκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο, σο πξνο ηνλ νπνίν ηζρχεη ε παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 4172/2013 "
Αελ ηζρχεη εμαίξεζε ηνπ Εππνδξφκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο απφ ηελ
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο
ζχκθσλα ην άξζξν 85 παξ 3 ηνπ λ/4172/13
Θα ήηαλ αδηαλφεην θαη επηθίλδπλν γηα ηελ επδσία ησλ ίππσλ θαη ησλ
επαγγεικαηηψλ αιιά θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ηππνδξνκίσλ λα ιεηηνπξγεί
έλαο αθαηάιιεινο ηππφδξνκνο.

Βγθξίλεηαη σο
πξνο ηελ
θαηάηηζε ηνπ
Κψδηθα
Εππνδξνκηψλ
θαη ησλ
Γεληθψλ
Αηαηάμεσλ
θαηφπηλ
δηαβνχιεπζεο
κε ηνπο
ελδηαθέξνκελνπ
ο θνξείο

Γηα ην 96 "(γ) θαηαξηίδεη θαη ηξνπνπνηεί, ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο
Καλνληζκνχο ηεο Αηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Εππνδξνκηαθψλ Ώξρψλ (Α.Ο.Ε.Ώ),
ηνλ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 4172/2013
(Κψδηθαο Εππνδξνκηψλ) θαη ηηο Γεληθέο Αηαηάμεηο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηηο
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ"
Κξίλνπκε επηεηθψο αδηαλφεην ην γεγνλφο ηεο αθαίξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο
δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο απφ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν
ελψ απηφ ίζρπε ζην άξζξν 86 β ηνπ λ/4172/13.

ειίδα 100 απφ 135

Οη Γεληθέο Αηάηαμεο φπσο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ
αλαθέξνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο πξαθηηθέο , δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηθνξέο αιιά
θαη πνηλέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθνκέλσλ
πξνπνλεηψλ θαη αλαβαηψλ πνπ είλαη θαη νη κφλνη πνπ επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο
γλψζεο ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζε κηα
δηαβνχιεπζε.

Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
Άξζξν 96 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 2α.λ.
399/1968
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Βπηζεκαίλνπκε δε πσο ε παξαρψξεζε ηνπ ηππνδξφκνπ απφ ην ΣΏΕΠΒΑ ζηνλ
ηδηψηε έγηλε κε ην 4172/13 ελ ηζρχεη γηα απηνλφεηνπο ιφγνπο
Γηα ην 96 γ λα πξνζηεζεί " θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
θνξείο (αλαβάηεο θαη πξνπνλεηέο) " φπσο ίζρπε ζην άξζξν 86 ηνπ λ. 4172/13
θαη αδηαλφεηα έρεη αθαηξεζεί.
ΜΟΤ ΠΡΟΚΏΛΒΕ ΒΝΣΤΠΧΔ ΟΣΕ Δ ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΏ ΒΝΧΔ
ΦΕΛΛΕΠΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΕΏΜΟΤ ΣΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΣΡΟΠΟΠΟΕΔΔ
ΣΧΝ ΏΡΘΡΧΝ ΠΟΤ ΏΦΟΡΟΤΝ ΣΔΝ ΦΕΛΕΠΠΟ ΒΝΧΔ ΚΏΕ ΣΕ
ΒΠΕΣΡΟΠΒ ΒΛΒΓΥΟΤ ΠΟΤ ΒΥΟΤΝ ΣΟΝ ΚΤΡΕΟ ΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΏΕΏ ΚΏΕ ΣΔΡΔΔ ΣΔ ΏΞΕΟΠΕΣΕΏ ΣΧΝ ΒΛΛΔΝΕΚΧΝ
ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΧΝ ΚΏΕ ΣΟΤ ΣΟΕΥΔΜΏΣΟ, ΝΏ ΒΚΦΡΏΓΒΕ ΣΔΝ
ΤΜΦΧΝΔ ΓΝΧΜΔ ΣΔ ΚΏΕ ΣΔΝ ΏΠΟΛΤΣΔ ΣΏΤΣΕΔ ΣΔ ΜΒ ΣΟ
ΝΟΜΟΥΒΑΕΟ ΟΣΕ Ο ΦΟΡΒΏ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΒ Ώ.Β. ΠΟΤ ΑΕΒΞΏΓΒΕ
ΣΟ ΣΟΕΥΔΜΏ ΝΏ ΏΠΟΚΣΔΒΕ ΣΟΝ ΏΠΟΛΤΣΟ ΒΛΒΓΥΟ ΣΧΝ
ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΧΝ. ΏΝΣΕΘΒΣΧ ΘΏ ΒΠΡΒΠΒ Ο ΥΟΛΕΏΜΟ ΣΔ
ΒΝΧΔ ΠΏΝ.Β.ΦΕΛ ΝΏ ΔΣΏΝ ΒΝΏΝΣΕΧΝ ΣΧΝ ΏΡΘΡΧΝ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΥΒΑΕΟΤ ΑΕΟΣΕ ΥΏΝΒΣΏΕ Δ ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ ΚΏΕ Ο ΒΛΒΓΥΟ
ΣΟΤ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΏΚΟΤ ΣΟΕΥΔΜΏΣΟ. ΘΒΧΡΧ ΟΣΕ ΟΕ ΠΡΟΣΏΒΕ
ΚΏΕ Ο ΥΟΛΕΏΜΟ ΣΔ ΒΕΝΏΕ ΣΟΥΒΤΜΒΝΒ ΚΏΕ
ΤΠΟΚΕΝΟΤΜΒΝΒ ΠΏΕΦΏΝΒΣΏΣΏ ΏΠΟ ΣΕ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΒ Ώ.Β.
ΚΏΕ ΑΡΟΤΝ Χ ΦΒΡΒΦΧΝΟ ΣΟΤ.
Γηα ην 96 (β) «ππνβάιεη εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη
Ώζιεηηζκνχ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ Εππνδξφκσλ ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ Πξνδηαγξαθψλ Νέσλ Εππνδξφκσλ θαη γηα ηελ αλάθιεζε απηψλ
ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ή αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εμαηξνπκέλνπ
ηνπ Εππνδξφκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο, σο πξνο ηνλ νπνίν ηζρχεη ε παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 4172/2013 »
Αελ ηζρχεη εμαίξεζε ηνπ Εππνδξφκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο απφ ηελ
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο

Βγθξίλεηαη

Αελ ππάξρεη
ζρφιην/πξφηαζε
επί
ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο λα
ιεθζεί ππφςε

Βγθξίλεηαησο
πξνο α) ηνλ
έιεγρν
αληηληφπηλγθ,β)
ηελ θαηάξηηζε
ηνπ Κψδηθα
Εππνδξνκηψλ
θαη ησλ
Γεληθψλ
ειίδα 101 απφ 135

Πξσηνδηθείν
Ώζελψλ

ζχκθσλα ην άξζξν 85 παξ 3 ηνπ λ/4172/13
Θα ήηαλ αδηαλφεην θαη επηθίλδπλν γηα ηελ επδσία ησλ ίππσλ θαη ησλ
επαγγεικαηηψλ αιιά θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ηππνδξνκίσλ λα ιεηηνπξγεί
έλαο αθαηάιιεινο ηππφδξνκνο.

Αηαηάμεσλ
χζηεξα απφ
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
ελδηαθεξφκελνπ
ο θνξείο

ην 96γ λα πξνζηεζεί ε θξάζε "θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο - πξνπνλεηέο θαη αλαβάηεο " φπσο ίζρπε ζην άξζξν
86 ηνπ λ. 4172/13 θαη αλαίηηα έρεη αθαηξεζεί. Οη επαγγεικαηίεο ιφγσ ηεο
γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζε κηα
δηαβνχιεπζε. Βπηζεκαίλνπκε δε πσο ε παξαρψξεζε ηνπ ηππνδξφκνπ απφ ην
ΣΏΕΠΒΑ ζηνλ ηδηψηε έγηλε κε ην 4172/13 ελ ηζρχεη γηα απηνλφεηνπο ιφγνπο.
Ώλεζπρεηηθφ ζεσξνχκε ην γεγνλφο φηη ζην λνκνζρέδην δελ νξίδεηαη ξεηά ε
ππνρξέσζε ειέγρνπ αληηληφπηλγθ ίππσλ θαη αλαβαηψλ φπσο θαη δελ νξίδεηαη
ξεηά ε αθξηβήο δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ. Παγθνζκίσο ν έιεγρνο
αληηληφπηλγθ ίππσλ θαη αλαβαηψλ είλαη απηφο πνπ δηαθπιάζζεη ηελ
αμηνπηζηία ησλ ηππνδξνκηαθψλ αγψλσλ θαη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
απνλνκή επάζισλ, ηελ ηζνλνκία αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ζηνηρήκαηνο (πφζν κάιινλ πνπ ην δηθφ καο
είλαη θαη δεκφζηνο).
Δ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ έιεγρσλ αληηληφπηλγθ είλαη έλαο επηπιένλ
ιφγνο πνπ ν πηζαλφο απφιπηνο έιεγρνο ηεο ΦΒΒ απφ ηνλ παξαρσξεζηνπρν
εινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κε
δίθαηνπο θαη ηζφλνκνπο φξνπο.

Άξζξν 97 Σξνπνπνηήζεηο
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ΠΏΝΒΛΛΔ 2018-11-27
ΝΕΏ
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Χο επαγγεικαηίεο επίζεο καο θάλεη εληχπσζε πνπ δελ αθαηξέζεθε ζε έλα λέν
αζιεηηθφ λνκνζρέδην ε παξαπνκπή ηνπ πξνπνλεηή ή ηδηνθηήηε ζηε
δηθαηνζχλε κε ηελ θαηεγνξία θαθνπξγήκαηνο!!! ζηε πεξίπησζε αλίρλεπζεο
ζεξαπεπηηθήο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ίππνπ ηνπ. Ώπηφ φρη κφλν απνηξέπεη
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ αζιήκαηνο καο αιιά παγθνζκίσο
είκαζηε ε κφλε ρψξα πνπ ν επαγγεικαηίαο αληηκεησπίδεη ηελ πνηλή
θπιάθηζεο γηα πρ.¨αζπηξίλε.
Άξζξν 97:
Λακβάλεηαη
ππφςε
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άξζξνπ 5α.λ.
399/1968

ΒΝΧΔ
ΦΕΛΕΠΠΧΝ

Με ην άξζξν 5 παξ 2 ηνπ α.λ. 399/1968 πνπ αληηθαζίζηαηαη, πξνβιέπεηαη φηη
ε Γ.. ηεο Φ.Β.Β. ζα ζπγθξνηείηαη απφ 100 ηαθηηθά κέιε πνπ ζα επηιέγνληαη
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ.
Θεσξνχκε σο επηβεβιεκέλε ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ηεο Φ.Β.Β. θαη γηα ηνλ
πξφζζεην ιφγν φηη πξέπεη λα κπεη “θαηλνχξγην αίκα” ζε απηή. Φπζηθά ηα
πξφζσπα πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θχξνο θαη πξνζφληα θαη
γη' απηφ νξζψο ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη φηη ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνδείμνπλ
ηέηνηα πξφζσπα ε Φ.Β.Β., ε παξαρσξεζηνχρνο εηαηξεία θαη ε Β.Ε.Α.Ε.Β.
ην άξζξν 5 ηνπ α.λ. 399/1968 θαη ζηελ παξ 7, πνπ πξνζηίζεηαη, γίλεηαη κλεία
γηα ηα πιεξεμνχζηα (παξ. 7, πεξ. γ) ησλ κειψλ ηεο Φ.Β.Β.

Άξζξν 97 Σξνπνπνηήζεηο
άξζξνπ 5α.λ.
399/1968
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σζηή εδψ είλαη ε πξφβιεςε φηη θάζε κέινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν
κέινο πνπ απνπζηάδεη. Χο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ πιεξεμνπζίνπ ζα κπνξνχζε λα
πξνζηεζεί φηη απαξαηηήησο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο
ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο.
Δ ΦΒΒ, απνηειεί ηελ αλψηαηε επνπηηθή Εππνδξνκηαθή αξρή, κε θαζήθνληα
ηελ επίβιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηππνδξνκηαθψλ αγψλσλ
θαη ηνπ ζηνηρήκαηνο, θαη κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, αθφκα θαη λνκνζεηηθέο.
Δ παξνχζα δηάηαμε κε ηε νπνία ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζ. 5 α.λ.
399/1968 θαη δε ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη αλάδεημεο ηεο Γ.. ηεο Φ.Β.Β.,
ζηεξνχκελε παληειψο δεκνθξαηηθνχ εξείζκαηνο, πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ησλ
κειψλ ηεο Γ ηεο ΦΒΒ ζε 100, ηα νπνία «[…] επηιέγνληαη θαη νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ
πνπ ππνδεηθλχνπλ ε Φ.Β.Β, ν Παξαρσξεζηνχρνο θαη ε Έλσζε Εδηνθηεηψλ
Αξνκψλσλ Ίππσλ Βιιάδνο (Β.Ε.Α.Ε.Β)», δίρσο κάιηζηα λα ηίζεληαη
αξηζκεηηθνί ή άιινη πεξηνξηζκνί ή εμεηδηθεχζεηο.
Ώξρηθά, ε σο άλσ δηάηαμε, δίδνληαο απνθιεηζηηθά ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ
θνξέα ηεο ΒΕΑΕΒ ηε δπλαηφηεηα λα ππνδεηθλχεη (φξνο πνπ ελέρεη
δεζκεπηηθφηεηα) κέιε ηεο Γ ηεο ΦΒΒ παξαβηάδεη θαηάθσξα ηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζην άξ. 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ζηα
άξζξα 14 ηεο ΒΑΏ θαη 21 ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ Αηθαησκάησλ, δηφηη
επηιέγεηαη απζαίξεηα έλα κφλν απφ ηα ζσκαηεία ελ πξνθεηκέλσ ηδηνθηεηψλ
δξνκψλσλ ίππσλ (απνθιείνληαο έηζη ι.ρ. ην σκαηείν καο πνπ είλαη θαη απηφ
ζσκαηείν ηδηνθηεηψλ θαη ηππνπαξαγσγψλ δξνκψλσλ ίππσλ), θαζψο θαη ηα
ζσκαηεία ή ζπλδηθάηα ή ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο άιισλ θιάδσλ, φπσο
πξνπνλεηψλ, αλαβαηψλ, ηππνπαξαγσγψλ ή άιια ζσκαηεία ηδηνθηεηψλ πνπ

Λακβάλεηαη
ππφςε σο πξνο
ηελ ππφδεημε
λεψλ κειψλ ηεο
γ.ζ. ηεο Φ.Β.Β.
απφ ηνλ
Παξαρσξεζηνχ
ρν θαη ηελ
Β.Ε.ΑΕ.Β
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ήδε πθίζηαληαη ή πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ λφκηκα ζην κέιινλ. Βπίζεο,
ζηεξείηαη παληεινχο λνκίκνπ εξείζκαηνο ε επηιεθηηθή θαη δηαθξηηηθή απηή
κεηαρείξηζε ελφο ζσκαηείνπ (αληί ι.ρ. κίαο γεληθήο πξφβιεςεο γηα ππφδεημε
πξνζψπσλ σο κειψλ Γ απφ φια ηα λνκίκσο πθηζηάκελα ζσκαηεία ηνπ
θιάδνπ/ρψξνπ), θαη κάιηζηα «νλνκαζηηθά» (ε ΒΕΑΕΒ), ηε ζηηγκή πνπ ην ελ
ιφγσ ζσκαηείν κπνξεί νπνηεδήπνηε λα παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή λα
ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ λνκίκνπ ιεηηνπξγίαο θ.ν.θ.Βπίζεο, θαηάθσξα
αληηζπληαγκαηηθή θαη αληηβαίλνπζα ζε ζεκειηψζεηο αξρέο ηνπ δηθαητθνχ καο
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, είλαη θαη ε πξφβιεςε λα
ππνδεηθλχνληαη –θαη πάιη δίρσο αξηζκεηηθνχο ή άιινπο πεξηνξηζκνχο- κέιε
ηεο Γ απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν, δειαδή απφ ην θχξην (λνκηθφ) πξφζσπν ην
νπνίν ε ΦΒΒ, σο αλψηαηε ηππνδξνκηαθή ειεγθηηθή αξρή, θαιείηαη λα ειέγμεη,
δειαδή απηφλ πνπ δηελεξγεί ην ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί
απνθιεηζηηθά ράξηλ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επέξρεηαη κε
επηηξεπφκελε ηαχηηζε ζην πξφζσπν ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ, ηα
ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ είλαη εμάιινπ αληηθξνπφκελα (δεκφζην – ηδησηηθφ
ζπκθέξνλ). Δ ξχζκηζε απηή ζπληζηά επζεία παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
θαη ελ πξνθεηκέλσ παξαβηάδεηαη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξ. 7 ΚΑΑηαδ, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία «Σα κνλνκειή φξγαλα, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ, νθείινπλ λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία πνπ ζπληζηά
ζπκκεηνρή ζε ιήςε απφθαζεο ή δηαηχπσζε γλψκεο ή πξφηαζεο εθφζνλ: α) ε
ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληφο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο
ππφζεζεο, ή β)[…] ή γ) έρνπλ ηδηαίηεξν δεζκφ ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξφηεηα
κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο».
Βπηπιένλ, κε ηε ξχζκηζε απηή θαη δε κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ αλψηαηε
ηππνδξνκηαθή αξρή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαηαθαλψο ηδηαίηεξν δεζκφ ή
ζρέζε κε ηνπο «ελδηαθεξφκελνπο» (βαζηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν
παξαρσξεζηνχρνο), αθνχ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαρσξεζηνχρν
ζίγνληαη θαηάθσξα ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,
θαζψο θαη ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο
εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ ζηε δηνίθεζε, πνπ εδξάδνληαη ζηε
ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (5 παξ. 1 πλη.), ζηελ αξρή
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ζηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ.
[ζεκεηψλεηαη δε φηη εδψ ν ζπληάμαο επηιέγεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ
«παξαρσξεζηνχρνο» δίρσο λα αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζην λπ πνπ έρεη ηελ
ηδηφηεηα απηή, ήηνη ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΒ ΏΒ, ζπγαηξηθή ηνπ ΟΠΏΠ,
αλαθεξφκελνο δειαδή ζε φπνηνλ έρεη ηελ ηδηφηεηα απηή. Σν απηφ παξαιείπεη
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Άξζξν 97 Σξνπνπνηήζεηο
άξζξνπ 5α.λ.
399/1968
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Άξζξν 97 Σξνπνπνηήζεηο
άξζξνπ 5α.λ.
399/1968
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Έλσζε
Πξνπνλεηψλ
Αξνκ. Ίππσλ
(ΒΠΑΕ) σκαηείν
Ώλαγλσξηζκ
έλν δηα ηεο
ππ' αξηζκ
3913/73
Πξσηνδηθείν
Ώζελψλ
ΦΕΛΕΠΠΟ
ΒΝΧΕ
ΒΛΛΏΑΟ

2018-12-02
21:35:45

2018-12-02
23:18:43

λα πξάμεη φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κίαο εθ ησλ δηαθφξσλ ζπιινγηθψλ
νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ/ρψξνπ ΒΕΑΕΒ]
Γηα ην 97 παξ.1 πξνβιέπεηε νπζηαζηηθά ε αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο
Αελ εγθξίλεηαη
ΦΒΒ ζε 100. Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη ηνλ νξηζκφ 35 θαη πιένλ λέσλ κειψλ
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ- δεκηνπξγψληαο ζνβαξή πηζαλφηεηα λα εθιεγνχλ
απηά ηα λέα αηξεηά κέιε απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν εμαζθαιίδνληαο ηνπ έηζη
ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζην Α ηεο ΦΒΒ θαη θαηά ζπλέπεηα ιήςε
απνθάζεσλ επλντθψλ γηα ηνλ ίδην. Τπάξρεη δει. ε πηζαλφηεηα λα ειέγρεη ν
ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ!!!

Δ πξφβιεςε νξηζκνχ κειψλ ηεο Γ ηεο ΦΒΒ απεπζείαο απφ ηνλ εθάζηνηε
Τπνπξγφ θξίλεηαη σο πιήξεο άξζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο ηνπ
λνκηθνχ Πξνζψπνπ θαη πξαθηηθψο δχλαηαη λα αλαγλσζηεί σο θαηάξγεζε ηνπ
εθ ηνπ Νφκνπ Ώπηνδηνίθεηνπ ηεο ΦΒΒ, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είρε θξηζεί απφ
ην Ννκνζέηε σο απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο
Ώλεμάξηεηεο Εππνδξνκηαθήο Ώξρήο. Σνχην δηφηη ιακβάλεη ρψξα ε ελ φισ
θαηάξγεζε ηνπ β.δ. ηεο 18εο Εαλνπαξίνπ 1938 (ηδέηε αξζ. 112 θαησηέξσ), ε
νπνία ζέζπηδε θαη δηαρξνληθά ίζρπζε έσο θαη ζήκεξα , ηελ εθινγή κειψλ ηεο
ΦΒΒ απφ ηα ίδηα ηα κέιε απηήο, κε απμεκέλε πιεηνςεθία, αιιά ζε θάζε
πεξίπησζε κε δηαδηθαζία εθινγήο αλάκεζα απφ ειεχζεξα ζέηνληεο
ππνςεθηφηεηα πνιίηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη απνδεδεηγκέλνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ειεχζεξε πξνζέιεπζε ελφο εθάζηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν
νπνίνο εδχλαην λα πιεξνί ηα αλαγθαία νπζηαζηηθά θξηηήξηα, πιένλ
απαγνξεχεηαη.
ε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηελ πξνέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Γ είλαη
δπλαηφλ ηειηθψο λα ιάβεη ρψξα νξηζκφο λέσλ κειψλ έσο θαη ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ 100, απνθιεηζηηθά θαζ‟ ππφδεημε ηνπ ηδησηηθνχ Φνξέα
Αηεμαγσγήο Εππνδξνκηψλ θαη ηεο ΒΕΑΕΒ.
εκεηψλνπκε φηη ν Φνξέαο, φζνλ αθνξά ηελ δηνξγάλσζε ησλ Εππνδξνκηψλ ,
θαη φινη νη ηδηνθηήηεο (κέιε ηεο ΒΕΑΕΒ, θάπνηνη εμ απηψλ), θαη‟ εμνρήλ
εκπίπηνπλ ζηελ επνπηεία ηεο Φ.Β.Β.
Ώθνινχζσο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθινγή αηξεηψλ κειψλ ζην Α. ηεο Φ.Β.Β
πξνεξρνκέλσλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ππφδεημε ησλ παξαπάλσ
επνπηεπνκέλσλ θαη ηειηθψο ε ζπγθξφηεζε ηνπ Α. ηεο Βπνπηεχνπζαο Ώξρήο

Λακβάλεηαη
ππφςε α) σο
πξνο ηελ
ππφδεημε λεψλ
κειψλ ηεο γ.ζ.
ηεο Φ.Β.Β. απφ
ηνλ
Παξαρσξεζηνχ
ρν θαη ηελ
Β.Ε.ΑΕ.Β, β) σο
πξνο ηε
ζχγθιεζε ηεο
γ.ζ. γηα ηε
δηελέξγεηα
αξραηξεζηψλ
γηα ηελαλάδεημε
ησλ ηεζζάξσλ
αηξεηψλ κειψλ
ηνπ λένπ δ.ζ.
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Άξζξν 97 Σξνπνπνηήζεηο
άξζξνπ 5α.λ.
399/1968
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Έλσζε
2018-12-03
Πξνπνλεηψλ 06:43:40
Αξνκ. Ίππσλ
(ΒΠΑΕ) σκαηείν
Ώλαγλσξηζκ
έλν δηα ηεο
ππ' αξηζκ
3913/73
Πξσηνδηθείν
Ώζελψλ

κε πιεηνςεθία, ίζσο θαη κεγαιχηεξε ησλ 2/3, πξνζψπσλ ππνδεηθλπφκελσλ
απφ ηνπο αλσηέξσ επνπηεπφκελνπο.
Οη αξρηαηξεζίεο δηελεξγνχληαη αλά δηεηία (αληί ηξηεηία έσο ζήκεξα)
κεηψλνληαο ηνλ νξίδνληα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθάζηνηε Αηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Σέινο, είλαη πξνβιεκαηηθή θη πξσηφγλσξε ε λνκνζεηηθή πξφβιεςε
εηζαγσγήο ζέκαηνο γηα ην νπνίν ψκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ έρεη
πξνεηνηκαζηεί ή πξνζθιεζεί, ρσξίο λα ζπλδέεηαη ε απνδνρή ηεο εηζαγσγήο
θαη ζπδήηεζεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ νκνθσλία ησλ κειψλ, σο παγίσο
ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ζπκβαίλεη.
ΠΡΟΣΒΕΝΟΤΜΒ ΣΔΝ ΜΔ ΒΕΏΓΧΓΔ ΠΡΟ ΤΓΔΣΔΔ ΣΧΝ
ΠΡΟΣΒΕΝΟΜΒΝΧΝ ΠΏΡΏΓΡΏΦΧΝ 1 ΚΏΕ 2 (σο πξνο ην εηζαγφκελν
άξζξν 6α) θαη 3 (σο πξνο ην εηζαγφκελν άξζξν 7α-ηειεπη. εδάθην).
Με ην 97 παξ.1 πξνβιέπεηε νπζηαζηηθά ε αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο
ΦΒΒ ζε 100. Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα λα
εθιεγνχλ απηά ηα 36+ λέα αηξεηά κέιε απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν
εμαζθαιίδνληαο ηνπ έηζη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζην Α ηεο ΦΒΒ θαη θαηά
ζπλέπεηα ιήςε απνθάζεσλ επλντθψλ γηα ηνλ ίδην. Τπάξρεη δει. ε πηζαλφηεηα
λα ειέγρεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ!!!

Λακβάλεηαη
ππφςε σο πξνο
ηελ ππφδεημε
λεψλ κειψλ ηεο
γ.ζ. ηεο Φ.Β.Β.
απφ ηνλ
Παξαρσξεζηνχ
ρν

Ώλ ζπκβεί απηφ δίλεηαη ζηνλ παξαρσξεζηνπρν ν απφιπηνο έιεγρνο θαη ην
άζιεκα καο θηλδπλεχεη κε απαμίσζε ησλ αγψλσλ απφ ηνπο "πειάηεο" ηνπ
αιιά θαη θπξίσο ηφζν απφ ηνπο ησξηλνχο επελδχηεο φζν θαη απφ ηνπο ελ
δπλάκεη επελδπηέο πνπ φινη νλεηξεπφκαζηε λα ππάξμνπλ. Ώπηφ κε ηελ ζεηξά
ηνπ δεκηνπξγεί νξαηφ θίλδπλν παχζεο ηεο ηππνδξνκηαθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ηελ παχζε δεθάδσλ επαγγεικάησλ (αγξφηεο, γηαηξνί, πξνπνλεηέο, αλαβάηεο,
ηππνθφκνη, ππάιιεινη, πξάθηνξεο...θηι) θαη ηελ αλεξγία ρηιηάδσλ
νηθνγελεηψλ.
Σέινο εθθξάδνπκε ηελ απνξία καο πσο έλα λνκνζρέδην πνπ ζηφρνο ηνπ ζα
έπξεπε λα είλαη ε βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ φξσλ δηεμαγσγήο
ηζφλνκσλ αγψλσλ έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα εθκεηάιιεπζεο
ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνηνδήπνηε αληηζέησο λα αθαηξεί νπζηαζηηθά ηνλ έιεγρν
ηνπ ηδηψηε -παξαρσξεζηνχρν απφ ην θξάηνο (πνπ νθείιεη ηφζν λα
πξνζηαηεχεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ φζν θαη ηελ λνκηκφηεηα) δίλνληαο ζρεδφλ
εμ νινθιήξνπ ηνλ έιεγρν φισλ ( πξφγξακκα ,εγγξαθέο, έιεγρνο αληηληφπηλγθ,
ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ ,ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ, ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ
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ζηνηρήκαηνο, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο εθθίλεζεο...θηι) ζηνλ ίδην ηνλ
παξαρσξεζηνπρν.
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2176

ΠΏΝΒΛΛΔ 2018-11-27
ΝΕΏ
22:10:05
ΒΝΧΔ
ΦΕΛΕΠΠΧΝ

Θεσξνχκε φηη φια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ ηηο αλεζπρίεο καο γηα ηελ
χπαξμε ελφο Φνξέα πνπ ζα δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί θαηαρξεζηηθά απέλαληη ζε
επαγγεικαηίεο θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ σο κφλε επηδίσμε (νχηε
ηνπ θξάηνπο -νχηε ηεο αλάπηπμεο) θαη φιν απηφ καο δεκηνπξγεί αθφκα θαη
ακθηζβήηεζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ άξζξσλ.
Άξζξν 98 :

Λακβάλεηαη
ππφςε

Με ην άξζξν 6 ηνπ α.λ. 399/1968 πνπ αληηθαζίζηαηαη, νξίδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ
11κεινχο Α.. ηεο Φ.Β.Β.
Δ πξνβιεπφκελε ηξνπνπνίεζε βξίζθεη ηελ Έλσζή καο απφιπηα ζχκθσλε
αθνχ πινπνηνχληαη ηα πάγηα αηηήκαηά καο γηα κία δηνίθεζε πνπ δελ ζα είλαη
δπλαηφλ λα θαζνδεγείηαη κε πνηθίινπο εκκέζνπο ηξφπνπο απφ ηνλ εθάζηνηε
πξφεδξν. ην παξειζφλ ππήξμαλ θαηλφκελα έλα φξγαλν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε
απαξραησκέλν πξνπνιεκηθφ θαηαζηαηηθφ λα κεηαηξέπεηαη ζε ''ελφο αλδξφο
αξρή'' κε βιαπηηθέο ζπλέπεηεο πνπ, εάλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ε
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Εππνδξφκνπ, ζα είραλ νδεγήζεη κε βεβαηφηεηα ζην
νξηζηηθφ θιείζηκν.
Δ ζπκκεηνρή ζην Α.. ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ
ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ ακεξνιεςία θαη ηε
λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε γλψκνλα ηελ
αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξννπηηθή ηεο κεγάιεο ηδησηηθήο επέλδπζεο
πνπ πινπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε πγηείο βάζεηο θαη ην δεκφζην
ζπκθέξνλ.
Πεξαηηέξσ, πηζηεχνπκε, φηη θαιψο πξνηείλεηαη φηη ην Α.. ηεο Φ.Β.Β. γηα λα
ζπλεδξηάζεη έγθπξα απαηηείηαη ε παξνπζία 8 ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ.

Άξζξν 98 Σξνπνπνίεζε

2477

Νίθνο
Παπαδάθεο

2018-11-29
10:24:45

Ώπηφ είλαη νξζφ γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη ην Α.. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
(άξζξν 96, παξ. ζ) λα επηβάιεη θπξψζεηο ιεηηνπξγψληαο σο αλψηαην
(ηξηηνβάζκην) πεηζαξρηθφ φξγαλν.
Δ Φίιηππνο Έλσζηο είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ ηππνδξνκηψλ θαη θαθψο
πεξηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο αληί λα εληζρχνληαη, ππέξ ηεο

Αελ ππάξρεη
ζρφιην/πξφηαζε
ειίδα 107 απφ 135

άξζξνπ 6α.λ.
399/1968

ζηνηρεκαηηθήο εηαηξείαο πνπ δηεμάγεη ην ζηνίρεκα (ε νπνία είλαη θαη ηδησηηθε επί
κάιηζηα !).
ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο λα
Δ ζηνηρεκαηηθή εηαηξεία (ε ΟΠΏΠ Ώ.Β. ή θαη άιιεο κειινληηθέο) πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε
εθπξνσπείηαη κε παξαηεξεηέο αιιά δελ έρεη θακία δνπιεηά ζην θαζαξά
αζιεηηθφ κέξνο ησλ ηππνδξνκηψλ.
Δ Φίιηππνο Έλσζηο ηεο Βιιάδνο ζην παξειζφλ δελ ρξεζηκνπνηνχζε ηε
δχλακε ηεο φζν έπξεπε. Σν 2002 πήγε κε ηα λεξά ηεο παιηάο ζηνηρεκαηηθήο
εηαηξείαο, ηνπ θξαηηθνχ ΟΑΕΒ, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμνπκε ζην θηάζθν
Μαξθφπνπινπ.
Ώιιά δελ λνείηαη λα απνδπλακσζεί θαη λα είλαη πιένλ δηαθνζκεηηθή.
Δ ζηνηρεκαηηθε εηαηξεία ΟΠΏΠ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηνλ ηππφδξνκν απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2016 παίξλεη έλα νινζηξφγγπιν κεδεληθφ ζην ζέκα "αλάπηπμε
ηππνδξνκηψλ", ην νπνίν κπνξεί θαηά έλα κέξνο λα δηθαηνινγείηαη απφ ηε
βαξεηά θνξνινγία αιιά έρεη θάλεη θαη νηθηξέο παξαιείςεηο πνπ έρνπλ
θαηαβαξαζξψζεη ηνλ ηππφδξνκν.
Ο ΟΑΕΒ ηα πήγαηλε πνιχ θαιχηεξα, φζν θαηξφ ιεηηνπξγνχζε γηαηί απφ ην
2013 θαη κεηά πξαθηηθά δελ ιεηηνπξγνχζε βέβαηα θαη απιά πεξίκελε λα
πνπιεζεί ν ηππφδξνκνο.
Ο ΟΠΏΠ θξχβεη ηνπο θαζεκεξηλνχο ηδίξνπο πνπ πάληα δεκνζηεπφληνπζαλ
απφ ηνλ ΟΑΕΒ. Γηα λα κελ βιέπνπκε ηα ράιηα, πνπ φκσο ηα βιέπνπκε
παξαθνινπζψληαο ηελ θίλεζε ζηα πξαθηνξεία. Έρεη δηψμεη φινπο ηνπο
θηιίππνπο κε ηηο πςειέο γθαληφηεο πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ππέξνγθνπο
θφξνπο (ζε κία πεξίπησζε κάιηζηα καο επηβάιιεη θφξν πνπ δελ ηνλ μέξεη
νχηε ν ίδηνο ν θ. Σζαθαιψηνο, αθνχ ξσηήζεθε !!).
ηαλ ινηπφλ ε Φίιηππνο Έλσζηο πίεζε γηα ηελ εθπφλεζε ελφο ζσζηνχ
businessplan άξρηζαλ ε αληηδξάζεηο θαη -δπζηπρψο- θαηαιήμακε ζ' απηήλ ηελ
πξφηαζε λφκνπ, αθνχ ε πνιηηεία "ηζίκπεζε".

Άξζξν 98 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 6α.λ.

2879

ANGELOS
TSAMIS

2018-12-01
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Σφζν πνιχ πξέπεη λα απνθηήζεη δχλακε ν ΟΠΏΠ ;
Σφηε λα γίλεη θαη θιάδνο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ν ΟΠΏΠ. Να ιέλε νη
κπακπάδεο ζηα παηδηά "παηδί κνπ ζε πνηφ ζψκα ζεο λα ππεξεηήζεηο ;" θαη λα
απαληάεη ην παηδί "ζηνλ ΟΠΏΠ".
Οια θαιά λα ειέγμνπλ ην καγαδί, αιια΄ηφζν πνιχ πνπ δελ πξνβιεπνπλ νπηε
ην ληνπηγθ! Καια ζα ηα πάκε!!

Λακβάλεηαη
ππφςε ην
ζρφιην ζρεηηθά

ειίδα 108 απφ 135

399/1968

Άξζξν 98 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 6α.λ.
399/1968

3192

ΤΝΑΒΜ 2018-12-02
Ο
17:25:28
ΕΑΕΟΚΣΔΣ
ΧΝ ΚΏΕ
ΕΠΠΟΠΏΡΏ
ΓΧΓΧΝ
ΑΡΟΜΧΝΧ
Ν ΕΠΠΧΝ

κε ηελ
αξκνδηφηεηα
ηεο Φ.Β.Β λα
δηεμάγεη ηνπο
ειέγρνπο αληηληφπηλγθ
Δ ΦΒΒ, απνηειεί ηελ αλψηαηε επνπηηθή Εππνδξνκηαθή αξρή, κε θαζήθνληα
Λακβάλεηαη
ηελ επίβιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηππνδξνκηαθψλ αγψλσλ
ππφςε σο πξνο
θαη ηνπ ζηνηρήκαηνο, θαη κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, αθφκα θαη λνκνζεηηθέο. ηελ ππφδεημε
Δ παξνχζα δηάηαμε κε ηε νπνία ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζ. 5 α.λ.
λεψλ κειψλ ηεο
399/1968 θαη δε ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη αλάδεημεο ηεο Γ.. ηεο Φ.Β.Β.,
γ.ζ. ηεο Φ.Β.Β.
ζηεξνχκελε παληειψο δεκνθξαηηθνχ εξείζκαηνο, πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ησλ απφ ηνλ
κειψλ ηεο Γ ηεο ΦΒΒ ζε 100, ηα νπνία «[…] επηιέγνληαη θαη νξίδνληαη κε
Παξαρσξεζηνχ
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ρν θαη ηελ
πνπ ππνδεηθλχνπλ ε Φ.Β.Β, ν Παξαρσξεζηνχρνο θαη ε Έλσζε Εδηνθηεηψλ
Β.Ε.ΑΕ.Β
Αξνκψλσλ Ίππσλ Βιιάδνο (Β.Ε.Α.Ε.Β)», δίρσο κάιηζηα λα ηίζεληαη
αξηζκεηηθνί ή άιινη πεξηνξηζκνί ή εμεηδηθεχζεηο.
Ώξρηθά, ε σο άλσ δηάηαμε, δίδνληαο απνθιεηζηηθά ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ
θνξέα ηεο ΒΕΑΕΒ ηε δπλαηφηεηα λα ππνδεηθλχεη (φξνο πνπ ελέρεη
δεζκεπηηθφηεηα) κέιε ηεο Γ ηεο ΦΒΒ παξαβηάδεη θαηάθσξα ηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζην άξ. 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ζηα
άξζξα 14 ηεο ΒΑΏ θαη 21 ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ Αηθαησκάησλ, δηφηη
επηιέγεηαη απζαίξεηα έλα κφλν απφ ηα ζσκαηεία ελ πξνθεηκέλσ ηδηνθηεηψλ
δξνκψλσλ ίππσλ (απνθιείνληαο έηζη ι.ρ. ην σκαηείν καο πνπ είλαη θαη απηφ
ζσκαηείν ηδηνθηεηψλ θαη ηππνπαξαγσγψλ δξνκψλσλ ίππσλ), θαζψο θαη ηα
ζσκαηεία ή ζπλδηθάηα ή ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο άιισλ θιάδσλ, φπσο
πξνπνλεηψλ, αλαβαηψλ, ηππνπαξαγσγψλ ή άιια ζσκαηεία ηδηνθηεηψλ πνπ
ήδε πθίζηαληαη ή πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ λφκηκα ζην κέιινλ. Βπίζεο,
ζηεξείηαη παληεινχο λνκίκνπ εξείζκαηνο ε επηιεθηηθή θαη δηαθξηηηθή απηή
κεηαρείξηζε ελφο ζσκαηείνπ (αληί ι.ρ. κίαο γεληθήο πξφβιεςεο γηα ππφδεημε
πξνζψπσλ σο κειψλ Γ απφ φια ηα λνκίκσο πθηζηάκελα ζσκαηεία ηνπ
θιάδνπ/ρψξνπ), θαη κάιηζηα «νλνκαζηηθά» (ε ΒΕΑΕΒ), ηε ζηηγκή πνπ ην ελ
ιφγσ ζσκαηείν κπνξεί νπνηεδήπνηε λα παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή λα
ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ λνκίκνπ ιεηηνπξγίαο θ.ν.θ.
Βπίζεο, θαηάθσξα αληηζπληαγκαηηθή θαη αληηβαίλνπζα ζε ζεκειηψζεηο αξρέο
ηνπ δηθαητθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, είλαη θαη ε
πξφβιεςε λα ππνδεηθλχνληαη –θαη πάιη δίρσο αξηζκεηηθνχο ή άιινπο
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πεξηνξηζκνχο- κέιε ηεο Γ απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν, δειαδή απφ ην θχξην
(λνκηθφ) πξφζσπν ην νπνίν ε ΦΒΒ, σο αλψηαηε ηππνδξνκηαθή ειεγθηηθή
αξρή, θαιείηαη λα ειέγμεη, δειαδή απηφλ πνπ δηελεξγεί ην ηππνδξνκηαθφ
ζηνίρεκα, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ράξηλ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ επέξρεηαη κε επηηξεπφκελε ηαχηηζε ζην πξφζσπν ηνπ
ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ είλαη εμάιινπ
αληηθξνπφκελα (δεκφζην – ηδησηηθφ ζπκθέξνλ). Δ ξχζκηζε απηή ζπληζηά
επζεία παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο
ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ελ πξνθεηκέλσ παξαβηάδεηαη θαη ε
δηάηαμε ηνπ άξ. 7 ΚΑΑηαδ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Σα κνλνκειή φξγαλα,
θαζψο θαη ηα κέιε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, νθείινπλ λα απέρνπλ απφ θάζε
ελέξγεηα ή δηαδηθαζία πνπ ζπληζηά ζπκκεηνρή ζε ιήςε απφθαζεο ή
δηαηχπσζε γλψκεο ή πξφηαζεο εθφζνλ: α) ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ
ζπκθέξνληφο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, ή β)[…] ή γ) έρνπλ
ηδηαίηεξν δεζκφ ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξφηεηα κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο».
Βπηπιένλ, κε ηε ξχζκηζε απηή θαη δε κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ αλψηαηε
ηππνδξνκηαθή αξρή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαηαθαλψο ηδηαίηεξν δεζκφ ή
ζρέζε κε ηνπο «ελδηαθεξφκελνπο» (βαζηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν
παξαρσξεζηνχρνο), αθνχ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαρσξεζηνχρν
ζίγνληαη θαηάθσξα ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,
θαζψο θαη ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο
εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ ζηε δηνίθεζε, πνπ εδξάδνληαη ζηε
ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (5 παξ. 1 πλη.), ζηελ αξρή
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ζηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ.
[ζεκεηψλεηαη δε φηη εδψ ν ζπληάμαο επηιέγεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ
«παξαρσξεζηνχρνο» δίρσο λα αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζην λπ πνπ έρεη ηελ
ηδηφηεηα απηή, ήηνη ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΒ ΏΒ, ζπγαηξηθή ηνπ ΟΠΏΠ,
αλαθεξφκελνο δειαδή ζε φπνηνλ έρεη ηελ ηδηφηεηα απηή. Σν απηφ παξαιείπεη
λα πξάμεη φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κίαο εθ ησλ δηαθφξσλ ζπιινγηθψλ
νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ/ρψξνπ ΒΕΑΕΒ.]
Δ ΦΒΒ, απνηειεί ηελ αλψηαηε επνπηηθή Εππνδξνκηαθή αξρή, κε θαζήθνληα
ηελ επίβιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηππνδξνκηαθψλ αγψλσλ
θαη ηνπ ζηνηρήκαηνο, θαη κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, αθφκα θαη λνκνζεηηθέο.
Δ παξνχζα δηάηαμε κε ηε νπνία ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 6α.λ. 399/1968 σο
πξνο ηε ζπγθξφηεζε ηνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, ήηνη ηνπ Α ηεο ΦΒΒ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηηο πεξηπηψζεηο β‟ θαη γ‟ νξίδεηαη φηη «(β) ηέζζεξα
(4) κέιε ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνλ
Παξαρσξεζηνχρν» θαη (γ) έλα (1) κέινο ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη, κε ηνλ

Λακβάλεηαη
ππφςε σο πξνο
ηελ ππφδεημε
λεψλ κειψλ ηεο
γ.ζ. ηεο Φ.Β.Β.
απφ ηνλ
Παξαρσξεζηνχ
ρν θαη ηελ
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αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηελ Β.Ε.Α.Ε.Β. παξαβηάδεη θαηάθσξα ζεκειηψδεηο αξρέο Β.Ε.ΑΕ.Β
ηνπ δηθαίνπ καο.
Ώξρηθά, θαη απηή ε δηάηαμε, δίδνληαο απνθιεηζηηθά ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ
θνξέα ηεο ΒΕΑΕΒ ηε δπλαηφηεηα λα ππνδεηθλχεη (φξνο πνπ ελέρεη
δεζκεπηηθφηεηα) 1 κέινο ηνπ Α ηεο ΦΒΒ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
παξαβηάδεη θαηάθσξα ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζην άξ. 4 παξ.
1 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ζηα άξζξα 14 ηεο ΒΑΏ θαη 21 ηνπ Υάξηε
ζεκειησδψλ Αηθαησκάησλ, δηφηη επηιέγεηαη απζαίξεηα έλα κφλν απφ ηα
ζσκαηεία ελ πξνθεηκέλσ ηδηνθηεηψλ δξνκψλσλ ίππσλ (απνθιείνληαο έηζη ι.ρ.
ην σκαηείν καο πνπ είλαη θαη απηφ ζσκαηείν ηδηνθηεηψλ θαη ηππνπαξαγσγψλ
δξνκψλσλ ίππσλ), θαζψο θαη ηα ζσκαηεία ή ζπλδηθάηα ή ζπλδηθαιηζηηθνχο
θνξείο άιισλ θιάδσλ, φπσο πξνπνλεηψλ, αλαβαηψλ, ηππνπαξαγσγψλ ή άιια
ζσκαηεία πνπ ήδε πθίζηαληαη ή πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ λφκηκα ζην κέιινλ.
Βπίζεο, ζηεξείηαη παληεινχο λνκίκνπ εξείζκαηνο ε επηιεθηηθή θαη δηαθξηηηθή
απηή κεηαρείξηζε ελφο ζσκαηείνπ (αληί ι.ρ. κίαο άιιεο πξφβιεςεο πνπ λα
αθνξά φια ηα λνκίκσο πθηζηάκελα ζσκαηεία ηνπ θιάδνπ/ρψξνπ), θαη
κάιηζηα «νλνκαζηηθά» (ε ΒΕΑΕΒ), ηε ζηηγκή πνπ ην ελ ιφγσ ζσκαηείν κπνξεί
νπνηεδήπνηε λα παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή λα ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ
λνκίκνπ ιεηηνπξγίαο θ.ν.θ.
Βπίζεο, θαηάθσξα αληηζπληαγκαηηθή θαη αληηβαίλνπζα ζε ζεκειηψζεηο αξρέο
ηνπ δηθαητθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη θαη ε πξφβιεςε λα ππνδεηθλχνληαη 4
κέιε ηνπ Α, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνλ Παξαρσξεζηνχρν, δειαδή
απφ ην θχξην (λνκηθφ) πξφζσπν ην νπνίν ε ΦΒΒ, σο αλψηαηε ηππνδξνκηαθή
ειεγθηηθή αξρή, θαιείηαη λα ειέγμεη, δειαδή απηφλ πνπ δηελεξγεί ην
ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ράξηλ ηδησηηθνχ
ζπκθέξνληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επέξρεηαη κε επηηξεπφκελε ηαχηηζε ζην
πξφζσπν ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ είλαη
εμάιινπ αληηθξνπφκελα (δεκφζην – ηδησηηθφ ζπκθέξνλ). Δ ξχζκηζε απηή
ζπληζηά επζεία παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρήο ηεο
ακεξνιεςίαο ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ελ πξνθεηκέλσ
παξαβηάδεηαη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξ. 7 ΚΑΑηαδ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Σα
κνλνκειή φξγαλα, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, νθείινπλ λα
απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία πνπ ζπληζηά ζπκκεηνρή ζε ιήςε
απφθαζεο ή δηαηχπσζε γλψκεο ή πξφηαζεο εθφζνλ: α) ε ηθαλνπνίεζε
πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληφο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, ή
β)[…] ή γ) έρνπλ ηδηαίηεξν δεζκφ ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξφηεηα κε ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο».
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Βπηπιένλ, κε ηε ξχζκηζε απηή θαη δε κε ηελ ζπκκεηνρή ζην Α ηεο αλψηαηεο
ηππνδξνκηαθήο αξρήο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαηαθαλψο ηδηαίηεξν δεζκφ ή
ζρέζε κε ηνπο «ελδηαθεξφκελνπο» (βαζηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν
παξαρσξεζηνχρνο), αθνχ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαρσξεζηνχρν,
ζίγνληαη θαηάθσξα ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,
θαζψο θαη ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο
εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ ζηε δηνίθεζε, πνπ εδξάδνληαη ζηε
ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (5 παξ. 1 πλη.), ζηελ αξρή
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ζηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη
δηαηάμεηο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.
εκεηψλεηαη φηη ε πξφβιεςε ζπκκεηνρήο νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη
«ειεγρφκελνπ» ζην Α ηεο ΦΒΒ, εγείξεη λνκηθά δεηήκαηα θαη θσιχκαηα,
πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζψπσλ ππνδεηθλπνκέλσλ απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν, ν
νπνίνο παξαρσξεζηνχρνο απνζθνπεί θαη απνδηψθεη απνθιεηζηηθά ην ηδησηηθφ
ηνπ ζπκθέξνλ. Θα έρεη κάιηζηα πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη
απνθαζηζηηθά, εμαζθαιίδνληαο εχθνια ηελ απαηηνχκελε πιεηνςεθία, κία
ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ, φπσο χςνο επάζισλ, θαηάξηηζε
πξνγξακκάησλ ηππνδξνκηθψλ, νξηζκφο ελ γέλεη πξνυπνζέζεσλ, ηξνπνπνίεζε
λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θ.α. πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ, κέζσ ησλ πξνζψπσλ πνπ
ζα ππνδεηθλχεη θαη ηα νπνία ζα ζπλδένληαη πξνθαλψο κε ηδηάδνπζα ζρέζε κε
απηφλ (ηνλ παξαρσξεζηνχρν).
Κχξηνη, γηαηη δψζαηε ζηε δηαβνχιεπζε απηφ ην λνκνζρέδην? Αψζηε
θαηεπζείαλ ηελ ΓΓΏ ζηπλ ΟΠΏΠ λα ηειεηψλνπκε. Βηδηθά ηα άξζξα πνπ
αθνξνχλ ηηο Βιιεληθέο ηππνδξνκίεο θαη ηελ ΦΒΒ είλαη θσηνγξαθία φηη
θάλεηε ηνλ ΟΠΏΠ ειέγρσλ θαη ειεγρφκελν. Μνπ δίλεηαη ε εληχπσζε νηη ηα
άξζξα πεξί ηππνδξφκνπ ζαο ηα έρεη ππαγνξεχζεη ν ΟΠΏΠ. αο ππελζπκίδσ
φηη αθφκα θαη ν Κσλζηαληίλνο Ώζιαληδεο επί 7εηίαο δελ δηαλνήζεθε λα
πεηξάμεη ηελ ΦΒΒ. Σελ ζεβάζζεθε σο θφξε νθζαικνχ. Γλψκε κνπ είλαη, πσο
αλ πεξάζεη απηφ ην λνκνζρέδην κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ Βιιεληθψλ
ηππνδξνκηψλ θαη ηνπο βάδεη ηελ νξηζηηθή ηνπο ηαθφπιαθα. Βμ άιινπ. ηη θαιφ
έρνπλ δεί ηα ηειεπηαία 3 ρξνληα νη Βιιεληθέο ηππνδξνκίεο απφ ηφηε πνπ ηηο
αλέιαβε ν ΟΠΏΠ? Πνηά είλαη ε πξφνδφο ηνπο ε πξνβνιή ηνπο θαη ε
αλάπηπμή ηνπο? Ώλ έρεηε δεί θάηη απ φια απηά εζεηο, πείηε ην κνπ λα ην κάζσ
θη εγψ. Αηφηη ζηα 37 ρξφληα πνπ έθαλα ηππνδξνκηαθφ ξεπνξηάδ (ερσ βγεί ζηε
ζχληαμε πξίλ 17 κήλεο) ζεσξψ πσο ε ρεηξφηεξε πεξίνδνο ηνπ Βιιεληθνχ
ηππνδξφκνπ είλαη απηή ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ επί δηνηθήζεσο ΟΠΏΠ.
Βηραξηζηψ.

Αελ ππάξρεη
ζρφιην/πξφηαζε
επί
ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο λα
ιεθζεί ππφςε
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Πην απαξαδεθην λνκνζρεδην απν απην δελ ππαξρεη. Σν θξαηνο ηα δηλεη νια
ζηνλ νπαπ θαηαξγνληαο ζεζκνπο 100 εησλ, κεησλεη ηνλ ειεγρν ζηελ
αμηνπηζηηα ησλ ηππνδξνκησλ θνηλσο Γηαλλεο ζα πηλεη θαη Γηαλλεο ζα
θεξλαεη!!!!!!
Με ηνλ λ.4338/2015 δίλεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ζε ηδηψηεο λα
αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο
ηππνδξνκηψλ.
Μέρξη ηψξα έρεη ππάξμεη κηα κφλν ηέηνηα ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη αθνξά
ζηνλ ηππφδξνκν Μαξθνπνχινπ θαη ηελ εηαηξεία ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΒ ΏΒ. Δ
ζχκβαζε απηή πξνβιέπεη ηελ χπαξμε ειέγρνπ ηνπ Αεκνζίνπ επη ησλ φξσλ
δηεμαγσγήο ηεο ηππνδξνκηψλ απφ παξαρσξεζηνχρν κέζσ ηνπ ΝΠΑΑ – ΦΒΒ
ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ.
4172/2013.

Αελ ππάξρεη
ζρφιην/πξφηαζε
επί
ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο λα
ιεθζεί ππφςε
Αελ εγθξίλεηαη

Με ην παξφλ λνκνζρέδην αλαηξέπνληαη νπζηψδεηο πξνβιέςεηο ηνπ λ.4172.
Μεηαμχ άιισλ, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν ( πξνθαλψο ζηνλ
κνλαδηθφ ππάξρνληα ζήκεξα ) ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο κε 4 εθπξνζψπνπο
ζην 11κειέο Α ηεο ΦΒΒ θαη ηεο άζθεζεο αξλεηηθνχ ειέγρνπ ( βέην ) ζηηο
θξίζηκεο απνθάζεηο ηνπ Α ηεο ΦΒΒ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ απφιπηνπ
ζεηηθνχ ειέγρνπ φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Α ηνπ ΝΠΑΑ!! ζε πεξίπησζε πνπ
ηα 4 εθιεγκέλα κέιε ηεο ΦΒΒ πξνέξρνληαη απφ πξνηαζέληα θαη νξηζζέληα
απφ ηνλ Τπνπξγφ κέιε ηεο ΦΒΒ ζχκθσλα κε άιιε πξφβιεςε ηνπ ίδηνπ
λνκνζρεδίνπ. Βπίζεο, αθαηξείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ε ππάξρνπζα ζήκεξα
δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο / ζπκπιήξσζεο / αλαπνκπήο / απφξξηςεο
νπνηαζδήπνηε απνθάζεσο ηνπ Α θαη ε ζρεηηθή Τπνπξγηθή αξκνδηφηεηα
πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΦΒΒ. ΜΒ ΣΟΝ
ΣΡΟΠΟ ΏΤΣΟ, ΑΕΝΒΣΏΕ Δ ΑΤΝΏΣΟΣΔΣΏ ΣΟΝ ΒΛΒΓΥΟΜΒΝΟ ΏΠΟ
ΣΔΝ ΦΒΒ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟ ΦΟΡΒΏ ΑΕΒΞΏΓΧΓΔ ΕΠΠΟΑΡΟΜΕΧΝ
ΝΏ ΒΠΕΛΒΓΒΕ Ο ΕΑΕΟ ( Δ ΚΏΕ ΝΏ ΟΡΕΓΒΕ Ο ΕΑΕΟ ΜΒ
ΏΝΒΞΒΛΒΓΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ) ΣΟΟ ΣΟ ΠΛΏΕΕΟ ΒΛΒΓΥΟΤ ΣΟΤ ΟΟ
ΚΏΕ ΣΕ ΒΠΕΣΡΟΠΒ ΒΛΒΓΥΟΤ ΚΏΕ ΜΏΛΕΣΏ ΑΕΏΣΔΡΧΝΣΏ ΣΟΝ
ΜΏΝΑΤΏ ΣΟΤ ΑΔΘΒΝ ΒΛΒΓΥΟΜΒΝΟΤ ΏΠΟ ΑΔΜΟΕΏ ΏΡΥΔ !!
ΒΠΕΠΡΟΘΒΣΧ ΑΒ, Ο ΔΜΒΡΕΝΟ ΠΏΡΏΥΧΡΔΕΟΤΥΟ ΘΏ
ΑΤΝΏΣΏΕ, ΤΜΦΧΝΏ ΜΒ ΣΏ ΏΝΧΣΒΡΧ, ΝΏ ΒΛΒΓΥΒΕ ΣΕ
ΒΕΔΓΔΒΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΑΒΕΟΑΟΣΔΔ ΏΝΣΏΓΧΝΕΣΕΚΧΝ
ΕΠΠΟΑΡΟΜΧΝ ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΣΟΝ ΟΡΕΜΟ ΣΧΝ ΚΏΝΟΝΧΝ ΒΛΒΓΥΟΤ
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Έλσζε
Πξνπνλεηψλ
Αξνκ. Ίππσλ
(ΒΠΑΕ) σκαηείν
Ώλαγλσξηζκ
έλν δηα ηεο
ππ' αξηζκ
3913/73
Πξσηνδηθείν
Ώζελψλ
ΦΕΛΕΠΠΟ
ΒΝΧΕ
ΒΛΛΏΑΟ

2018-12-02
21:50:29

2018-12-02
23:20:24

ΚΏΕ ΣΧΝ ΒΠΕΣΡΟΠΧΝ ΒΛΒΓΥΟΤ ΣΧΝ ΏΝΣΏΓΧΝΕΣΧΝ
ΠΏΡΏΥΧΡΔΕΟΤΥΧΝ!! ΚΏΕ ΟΛΏ ΏΤΣΏ ΏΦΟΡΟΤΝ
ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ ΒΠΕ ΣΔ ΟΠΟΕΏ ΑΕΒΞΏΓΒΣΏΕ ΑΔΜΟΕΟ
ΣΟΕΥΔΜΏΣΕΜΟ ΚΏΕ ΜΏΛΕΣΏ ΏΠΟ ΣΔΝ ΜΔΣΡΕΚΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ
ΣΟΤ ΔΜΒΡΕΝΟΤ ΠΏΡΏΥΧΡΔΕΟΤΥΟΤ !!!
ΜΟΝΟ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ ΜΠΟΡΟΤΝ ΓΕΝΟΤΝ ΏΤΣΏ.ΟΠΟΤ
Αελ ππάξρεη
ΥΡΒΕΏΓΟΜΏΣΒ ΠΒΡΕΟΣΒΡΟ ΑΔΜΟΕΟ ΣΟ ΚΟΐΟΤΜΒ ΚΏΕ ΟΠΟΤ ζρφιην/πξφηαζε
ΥΡΒΕΏΓΟΜΏΣΒ ΛΕΓΟΣΒΡΟ ΣΟ ΏΤΞΏΝΟΤΜΒ!!!!!
επί
ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο λα
ιεθζεί ππφςε
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε
Γηα ην 98 παξ 1 β-γ
Ώμηνζεκείσην δε είλαη ε πξφβιεςε ηνπ "παξαρσξεζηνχρν " θαη φρη ηνπ
ΟΠΏΠ/Εππνδξνκίεο ΏΒ νλνκαζηηθά αθήλνληαο εδψ νξζψο ην πηζαλφ
ελδερφκελν ελφο άιινπ θνξέα ζην κέιινλ ελψ σο εθπξφζσπν ηεο ηδηνθηεζίαο
ν λνκνζέηεο θσηνγξαθίδεη ηελ ΒΕΑΕΒ παξ φιν πνπ ππάξρεη ελ ηζρχ θαη
δεχηεξν ζσκαηείν ηδηνθηεηψλ φπσο επίζεο θαη νη ελψζεηο πξνπνλεηψλ θαη
αλαβαηψλ.
εκεηψλνπκε επίζεο φηη κέρξη ζήκεξα ζην Α ηεο ΦΒΒ ζπκκεηείρε
εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θάηη πνπ κε ην πξνηεηλφκελν
άξζξν θαηαξγείηαη. Θεσξνχκε απαξαίηεηε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ζε λπδδ φπνπ ην θξάηνο έρεη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.
Βηδηθφηεξα γηα ην άξζξν 98 ην ππφ εμέηαζε ζρέδην λφκνπ κε ην νπνίν ην
11κειεο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη πιένλ απφ ηέζζεξα κφιηο κέιε ηεο
Φηιίππνπ Βλψζεσο Βιιάδνο, αθαηξείηαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαη ζηε ζέζε ηνπ θαίλεηαη λα εηζέξρεηαη έλα κέινο ην νπνίν
ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Βλσζε Εδηνθηεηψλ Αξνκψλσλ ΄Εππσλ (ΒΕΑΕΒ-έλα απφ
ηα δπν ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα ζσκαηεία Εδηνθηεηψλ), ηα δε πξψελ δχν κέιε ηνπ
εθάζηνηε Φνξέα ηππνδξνκηψλ αλαβηβάδνληαη πνζνηηθά ζε ηέζζεξα, ΒΝΧ
ΚΏΕ ΣΟ ΜΒΓΏΛΤΣΒΡΟ ΜΒΡΟ ΣΧΝ ΚΡΕΕΜΧΝ ΚΏΝΟΝΧΝ ΏΠΏΕΣΒΕ
ΏΤΞΔΜΒΝΔ ΠΛΒΕΟΦΔΦΕΏ 2/3 ΠΛΒΟΝ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ
ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο , δηαβάδεη θαλείο ζηελ
απφ 30.11.18 εηδηθή γλσκνδφηεζε ηνπ θχξηνπ Κσλζηαληίλνπ
Γηαλλαθνπνχινπ, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Αεκνζίνπ δηθαίνπ ζην

Αελ εγθξίλεηαη

Λακβάλεηαη
ππφςε σο πξνο
ηελ ππφδεημε
λεψλ κειψλ ηεο
γ.ζ. ηεο Φ.Β.Β.
απφ ηνλ
Παξαρσξεζηνχ
ρν θαη ηελ
Β.Ε.ΑΕ.Β
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παλεπηζηήκην Ώζελψλ: « Πξνθχπηεη φηη, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ ηεζζάξσλ
κειψλ ηνπ Α.. πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν, ε ΦΒΒ δελ ζα
κπνξεί λα ιάβεη απφθαζε επί ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, ηα νπνία
ζπγθξνηνχλ θάη‟ νπζία ην ζπλνιηθφ πιέγκα θαλφλσλ δηεμαγσγήο ησλ
ηππνδξνκηψλ. ......... Καη ηνχην δηφηη ππφ νπνηαδήπνηε εξκελεία, αθφκα θαη αλ
ζε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Α.. ηεο ΦΒΒ παξίζηαληαη κέιε πνπ
ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν, ε πξναλαθεξζείζα απμεκέλε
πιεηνςεθία ησλ νθηψ κειψλ δελ ζα είλαη δπλαηή ρσξίο ηελ ζεηηθή ςήθν
ηνπιάρηζηνλ ελφο κέινπο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Παξαρσξεζηνχρν. Δ
παξαπάλσ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ εγείξεη δεηήκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ θαη αξρψλ ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλαθχπηνπλ ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα εάλ νη πξναλαθεξζείζεο
πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο Ώ)ζπλάδνπλ κε ηηο επηηαγέο πνπ απνξξένπλ απφ ην
αξζ. 16 παξάγξαθνο 9 ηνπ πληάγκαηνο σο πξνο ηελ θξαηηθή πξνζηαζία ηνπ
αζιεηηζκνχ, ΐ) είλαη ζπκβαηέο κε ηηο επηηαγέο πνπ απνξξένπλ απφ ην
πξσηνγελέο δίθαην ηεο επξσπατθήο έλσζεο σο πξνο ηελ απαγφξεπζε
κεηαβνιήο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ππέξ ηνπ
παξαρσξεζηνχρνπ θαη Γ) θαζηζηνχλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ
παξαρσξεζηνχρνπ ζπκβαηφ κε ην πξσηνγελέο δίθαην ηεο επξσπατθήο έλσζεο.
Βλ πξνθεηκέλσ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο, ν παξαρσξεζηνχρνο πνπ
δηαζέηεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα δηεμαγσγήο ηνπ ακνηβαίνπ ηππνδξνκηαθνχ
ζηνηρήκαηφο ζα κπνξεί λα ειέγρεη αξλεηηθά ηηο απνθάζεηο ηεο ΦΒΒ επί
δεηεκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ ην ζπλνιηθφ πιέγκα θαλφλσλ δηεμαγσγήο ησλ
ηππνδξνκηψλ πνπ ζα απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξαπάλσ ζηνηρήκαηνο. Με
ηνλ ηξφπν απηφλ, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο ζπγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ
ελέρνπλ θίλδπλν ρεηξαγψγεζεο ησλ ζρεηηθψλ αγψλσλ, θαζψο ν θνξέαο
δηεμαγσγήο ηνπ ζηνηρήκαηνο ζα ειέγρεη ην θνξέα θαλνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο
δηεμαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ αγψλσλ. Καηά ηνχην νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο
δελ θαίλεηαη λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπληαγκαηηθέο
απαηηήζεηο.»
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο απηνχο πξνζηίζεηαη θαη ε δπλαηφηεηα χπαξμεο
ζεηηθήο πιεηνςεθίαο ζην Α , αθνχ σο αλαθέξζεθε αλσηεξσ ν ηδησηηθφο
Φνξέαο Αηεμαγσγήο Εππνδξνκηψλ δχλαηαη λα έρεη ππνδείμεη ηα ηέζζεξα
αηξεηά κέιε, επηπιένλ ησλ ηεζζάξσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, ήηνη ζπλνιηθά νθηψ
κέιε εθ ησλ έληεθα (πιεηνςεθία 2/3).
Με απηά ηα δεδνκέλα, ε ΦΒΒ ζα θιεζεί λα γλσκνδνηήζεη επί θξίζηκσλ
εξσηεκάησλ (π.ρ. αδεηνδφηεζε λένπ Εππνδξφκνπ) , δηαηεινχζα εληφο ηεο
ζθαίξαο επηξξνήο ηνπ Φνξέα Εππνδξνκηψλ, δεδνκέλν κε επηηξεπφκελν θαζψο
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ζηελ απφ 30.11.2018 γλσκνδφηεζε ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Αεκνζίνπ
δηθαίνπ ζηελ Ννκηθή Ώζελψλ θ. Κσζηαληίλνπ Γηαλλαθνπνχινπ,
αλαγηγλψζθεη θαλείο :
«πσο πξνθχπηεη απφ ην ίδην ην θείκελν ηεο λνκνζεηηθψο θπξσζείζαο απφ
24.04.2015 ζχκβαζε παξαρψξεζεο, ηα κέξε απηήο – θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ν
ίδηνο ν λνκνζέηεο – ζεψξεζαλ φηη ε ΦΒΒ απνηειεί θνξέα νπνίνο είλαη έμσ
απφ ηελ ζθαίξα επηξξνήο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ( βιέπε ην άξζξν 3.3 ζηε
ζχκβαζε παξαρψξεζεο). ην κεηξφ πνπ, θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, κε ηηο
πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ν παξαρσξεζηνχρνο ζα απνθηήζεη πιένλ έιεγρν
(αξλεηηθφ) επί θξίζηκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο, δεηεκάησλ, ε ΦΒΒ ζα παχζεη θαη‟ νπζίαλ λα είλαη έμσ απφ
ηελ ζθαίξα επηξξνήο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα
ζπληζηά αλεπίηξεπηε νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο ππέξ ηνπ
παξαρσξεζηνχρνπ.»

Άξζξν 98 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 6α.λ.
399/1968
Άξζξν 99 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 8α.λ.
399/1968

3484

Λνίδνο
Ώλδξένπ

2018-12-03
05:57:09

1832

ΠΏΝΟ

2018-11-24
09:15:31

ζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε αλαπιήξσζεο νηνπδήπνηε αηξεηνχ κέινπο ζε
πεξίπησζε παξαίηεζεο, παχζεο ή έθπησζεο απηνχ είλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη
εθ πιαγίνπ παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο Ώξρηαηξεζηψλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ήζειε ελλνεζεί φηη πξψελ αηξεηφ κέινο , αληηθαζίζηαηαη κε
απεπζείαο δηνξηζκφ.
Σα κέιε ηνπ Α ζήκεξα δηαηεινχλ άπαληα άκηζζα ( κε εμαίξεζε ηνπ 3
εθπξνζψπνπο ησλ Τπνπξγείσλ νη νπνίνη ακείβνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο λ.
4354/2016- Βληαίν Μηζζνιφγην). Αελ ζπλέηξεμε ιφγνο γηα ηελ ζέζπηζε
ακνηβήο.
Σέινο θαη ζεκαληηθφηεξν : Πεξηνξίδεηαη ν έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο (νπζίαο)
πνπ ίζρπε ππφ ην παιαηφηεξν θαζεζηψο ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη κάιηζηα ε
εθαξκνγή ηνπ πιένλ ζα αθνξά νξηζκέλεο εθ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Α θαη φρη
φιν ην θάζκα απηψλ, φπσο έσο ζήκεξα.
ΠΡΟΣΒΕΝΒΣΏΕ ΓΕΏ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΏΡΏΠΏΝΧ ΛΟΓΟΤ Δ ΜΔ
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΟΤ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΟΤ ΏΡΘΡΟΤ ΠΡΟ ΤΓΔΣΔΔ.
Ώπφ ηελ ζηηγκή πνπ ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη ηελ χπαξμε ησλ ηδηνθηήησλ (νη
Αελ εγθξίλεηαη
νπνίνη είλαη εξαζηηέρλεο ζηνλ ρψξν ) ζην Α ηεο ΦΒΒ ζεσξψ φηη επηβάιιεηαη
λα ππάξμεη θαη αληηπξφζσπνο ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ αλαβαηψλ.
ΣΟ ΏΡΘΡΘΟ 99 – Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 8α.λ. 399/1968 ΏΝΏΦΒΡΒΣΏΕ
ΣΟ ΒΞΔ: 7. Οη Βιιαλνδίθεο, ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ θαη ην
πξνζσπηθφ ηεο Φ.Β.Β, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Αηεπζπληή,
απαγνξεχεηαη (α) λα ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ζε θάζε κνξθήο

Αελ εγθξίλεηαη

ειίδα 116 απφ 135

Άξζξν 99 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 8α.λ.
399/1968

2179

ΠΏΝΒΛΛΔ 2018-11-27
ΝΕΏ
22:11:54
ΒΝΧΔ
ΦΕΛΕΠΠΧΝ

ηππνδξνκηαθφ ζηνηρεκαηηζκφ θαη (β) λα αλαιακβάλνπλ ή λα αλακηγλχνληαη,
κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, άκεζα ή έκκεζα, ζην έξγν ηεο πεξίζαιςεο ή
δηαηξνθήο ή ελ γέλεη θξνληίδαο ελεξγψλ δξνκψλσλ ίππσλ. ' ΏΤΣΟ ΣΟ
ΔΜΒΕΟ ΛΟΕΠΟΝ ΝΟΜΕΓΧ ΠΧ ΒΣΕΏΓΒΣΏΕ ΣΔΝ ΏΠΏΓΟΡΒΤΔ Β
ΒΝΏ ΠΡΟΧΠΟ, ΣΟ ΟΠΟΕΟ ΣΟ ΜΒΛΛΟΝ ΜΠΟΡΒΕ ΝΏ ΒΥΒΕ ΏΛΛΔ
ΘΒΔ ΜΒΏ ΣΟ Α.. ΣΔ ΦΒΒ. ΏΝ ΓΕΝΒΕ ΛΟΕΠΟΝ ΚΏΠΟΕΏ
ΏΝΏΚΏΣΏΣΏΞΔ ΣΟ Α.. ΏΤΣΟ ΣΟ ΠΡΟΧΠΟ ΘΏ ΠΏΒΕ Β ΚΏΠΟΕΏ
ΏΛΛΔ ΘΒΔ ΣΔΝ ΟΠΟΕΏ ΑΒΝ ΘΏ ΕΥΤΟΤΝ ΟΕ ΏΠΏΓΟΡΒΤΒΕ
(ΚΏΕ ΕΑΕΏΕΣΒΡΏ Δ ΏΠΏΓΟΡΒΤΔ ΐ' - ΠΒΡΕ ΠΒΡΕΘΏΛΦΔ). ΣΕ ΘΏ
ΓΕΝΒΕ ΛΟΕΠΟΝ ΣΟΣΒ? ΠΏΛΕ ΣΡΟΠΟΠΟΕΔΔ ΣΟ ΏΡΘΡΟ? ΟΟΝ
ΏΦΟΡΏ ΣΔΝ ΏΠΏΓΟΡΒΤΔ Ώ, ΤΠΟΘΒΣΕΚΏ ΘΏ ΡΧΣΔΧ: ΣΟ ΠΏΕΑΕ
ΠΟΤ ΦΣΕΏΥΝΒΕ ΣΟΤ ΚΏΦΒΑΒ ΣΔ ΦΒΒ ΘΏ ΏΠΏΓΟΡΒΤΒΣΏΕ ΝΏ
ΣΟΕΥΔΜΏΣΕΒΕ?
Άξζξν 99 :
Λακβάλεηαη
ππφςε
Με ην άξζξν 8 ηνπ α.λ. 399/1968 πνπ αληηθαζίζηαηαη, νξίδεηαη ε ζεηεία ησλ
Βιιαλνδηθψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ θαη ν ηξφπνο
νξηζκνχ ηνπο. ηελ παξ. 4 απαξηζκνχληαη ηα θσιχκαηα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ
πξνζψπσλ απηψλ. Πξάγκαηη νη πεξηγξαθφκελεο ηδηφηεηεο είλαη αζπκβίβαζηεο
κε ηα θαζήθνληα ησλ Βιιαλνδηθψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο
Εππνδξνκηψλ.
Σαζζφκαζηε ππέξ ηεο εηήζηαο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο
Εππνδξνκηψλ θαη ησλ Βιιαλνδηθψλ.
ηελ παξ. 5 νξζψο πξνβιέπεηαη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα αλαθαινχληαη
νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ηνπ Α..

Άξζξν 99 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 8α.λ.
399/1968

2709

Νίθνο
Παπαδάθεο

2018-11-30
12:46:17

Σέινο ζηελ παξ.7 θαιψο θξνλνχκε φηη απαγνξεχεηαη ζηνπο Βιιαλνδίθεο θαη
ζηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηππνδξνκηαθφ
ζηνηρεκαηηζκφ σο θαη λα αλακηγλχνληαη ζην έξγν ηεο πεξίζαιςεο, ηεο
δηαηξνθήο ή ηεο θξνληίδαο ησλ ελεξγψλ δξνκψλσλ ίππσλ.
K. Πάλν, ζην αζιεηηθφ λνκνζρέδην ηνπ 2014 ην νπνίν δελ ήξζε πξνο ςήθηζε
πνηέ φηαλ άιιαμε ε θπβέξλεζε, ππήξρε δηάηαμε πνπ απαγφξεπε ηελ
ζπκκεηνρή ζηνλ ζηνηρεκαηηζκφ ζε θάζε πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο
εληνιέο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, γηα ην άζιεκα ηεο νκνζπνλδίαο ηνπ.
Με ηνλ επψλπκν ζηνηρεκαηηζκφ πνπ θαζηεξψλεηαη ζηγά ζηγά (ηληεξλεηηθνί
ινγαξηαζκνί - θάξηα παίθηε γηα ηα πξαθηνξεία) ζα ήηαλ κεηά απφ θάπνην

Αελ ππάξρεη
ζρφιην/πξφηαζε
επί
ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο λα
ιεθζεί ππφςε
ειίδα 117 απφ 135

ζηάδην θαη πξαθηηθά αλέθηθην λα παξαβηάζεη θάπνηνο απηφλ ηνλ θαλνληζκφ.
Έηζη ζα κεησλφηαλ ζεκαληηθά ηα ζηεκέλα απνηειέζκαηα.
Απζηπρψο δελ βιέπσ θάηη παξφκνην θαη ζηελ ίδηα έθηαζε ζην παξφλ
λνκνζρέδην.
Ση κεζνιάβεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2015 θαη ηη κεζνιάβεζε ηψξα ;

Άξζξν 99 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 8α.λ.
399/1968

3248

ΕΠΠΟΦΟΡΐ 2018-12-02
ΒΕΏ ΒΛΕΏ 18:39:28

Άξζξν 99 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 8α.λ.
399/1968

3476

ΦΕΛΕΠΠΟ 2018-12-03
ΒΝΧΕ
00:11:54
ΒΛΛΏΑΟ

Βδψ έρνπκε κία δηάηαμε πνπ λαη κελ έρεη θαιψο αιιά θαιχπηεη κφλν θαηά έλα
κέξνο ην δήηεκα.
Ώθαηξείηαη απφ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θηεληάηξσλ ηεο ΦΒΒ Αελ εγθξίλεηαη
ηελ πεξίζαιςε θαη λνζειεία ίππσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζηεξνχληαη νη
ηδηνθηήηεο δξνκψλσλ ίππσλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο δεκφζηαο πεξίζαιςεο
θαη κάιηζηα απφ ηνπο θνξπθαίνπο Έιιελεο θηεληάηξνπο ηεο θηεληαηξηθήο
ππεξεζίαο ηεο ΦΒΒ ππνρξεψλνληαο ηνπο λα θαηαθχγνπλ ζηνπο ηδηψηεο
θηεληάηξνπο θαη δε απηψλ ηεο θιηληθήο ηνπ Μαξθνπνχινπ πνπ έρεη
παξαρσξεζεί ζηνλ παξαρσξεζηνχρν!! Φνβνχκεζα επίζεο φηη κηα ηέηνηα
ξχζκηζε ζα νδεγήζεη ζηελ έμνδν ηνπο έκπεηξνπο θηεληάηξνπο ηεο ΦΒΒ ελψ ην
επίπεδν ησλ θηεληάηξσλ πνπ ζα ππεξεηνχλ ζηελ ΦΒΒ ζα ππνβαζκηζηεί
ζεκαληηθά αθνχ ζα έρεη ζπζηεκαηηθή θαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ λφκν απνρή
απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο.
ην παξφλ άξζξν πξνβιέπεηαη ε εμάξηεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ Βπηηξνπψλ
Αελ εγθξίλεηαη
Βιέγρνπ ηεο ΦΒΒ απφ ηελ αξλεηηθή ή ζεηηθή πιεηνςεθία πνπ θαηά ηα σο άλσ
δηαζέηεη ν Φνξέαο Αηεμαγσγήο Εππνδξνκηψλ .
ηελ απφ 30.11.2018 Γλσκνδφηεζε ηνπ αλ. Καζεγεηή θ. Κσλ/λνπ
Γηαλλαθφπνπινπ , γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αλαθέξεηαη : „Βλ πξνθεηκέλσ ,
κε ηελ λνκνζεηηθψο θπξσζείζα απφ 24εο Ώπξηιίνπ 2015 ζχκβαζε
παξαρψξεζεο πξνβιέπεηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα δηεμαγσγήο ηνπ ακνηβαίνπ
ηππνδξνκηαθνχο ζηνηρήκαηφο ππέξ ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ. Σν δηθαίσκα απηφ
βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πιαίζην ειέγρνπ, ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ
νπνίνπ απνηεινχλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΦΒΒ, ε νπνία, θαζψο δελ ειέγρεηαη
απφ ην θνξέα ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ παξαπάλσ ζηνηρήκαηνο,
απνηειεί, θαη‟ νπζίαλ, ζεζκηθή εγγχεζε ηεο πξνζήθνπζαο δηεμαγσγήο ηνπ
νηθείνπ αζιήκαηνο (ηππνδξνκίεο ) θαη θαη‟ επέθηαζε, ηεο δηθαηνινγεκέλεο
δηαηήξεζεο ηνπ παξαπάλσ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο. Χζηφζν φπσο
πξναλαθέξζεθε κε ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο αλαηξέπεηαη νπζησδψο ν
ζεζκηθφο ξφινο ηεο ΦΒΒ, δηφηη απηή ζα ειέγρεηαη (αξλεηηθά ) πιένλ απφ ηνλ
ίδην ην θνξέα ηνπ ελιφγσ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο. πλαθψο
δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο φρη κφλν πεξηνξηζκέλνπ /ή θαη αλχπαξθηνπ ειέγρνπ,
ειίδα 118 απφ 135

αιιά θαη θαζνξηζκνχ ησλ θαλφλσλ δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ν θνξέαο ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο λα επλνείηαη
νηθνλνκηθά , αδηαθνξψληαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ
ζθνπψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ θαλνληθά πξέπεη λα ππεξεηεί ην επίκαρν
απνθιεηζηηθφ ηνπ δηθαίσκα. Μία ηέηνηα φκσο, ξχζκηζε θαζηζηά ζε θάζε
πεξίπησζε, αλνξζνινγηθφ θη κε ζπλεπέο ην πξναλαθεξζέλ ζχζηεκα
κνλνπσιίνπ θαη ζπλεπψο ζέηεη έλα ακθίβνιν ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ κε ην
δίθην ηεο επξσπατθήο έλσζεο‟
Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπκε φηη κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαηαξγείηαη
ην άξζ. 12 λ. 191/75 ψζηε ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ (αλεμάξηεηα
κέιε κε ηξηεηή ζεηεία έσο ζήκεξα) λα ππφθεηληαη ζην θαζεζηψο άκεζεο
αλάθιεζεο κε απιή απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , ιακβαλφκελε κε
ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3. Βπίζεο , νκνίσο ζηα πιαίζηα ηεο
πεξηζηνιήο ησλ ζεζκηθψλ πξνβιέςεσλ, ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Εππνδξνκηψλ
πιένλ ζα δηαηεξνχλ εηήζηα ζεηεία αληί ηεο ηξηεηνχο ε νπνία πξνεβιέπεην κε
ην λ. 191/75.
Βπίζεο, θαηαξγνχκελεο ηεο πξφβιεςεο ηνπ αξζ. 10 ηνπ β.δ. ηνπ 1938
(θαηαξγείηαη ελ φισ ην β.δ.), εηζάγεηαη ε πξφβιεςε ηεο απιήο πξφζθιεζεο
ηνπ Γεληθνχ Αηεπζπληή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Α (αληί ηεο ππνρξεσηηθήο
ζπκκεηνρήο ηνπ , ρσξίο ςήθν πάληνηε) . Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη ζαθέο φηη
κφλν δπζιεηηνπξγία ζηελ δηνίθεζε ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξνθχςεη,
αθνχ ηα κέιε ηνπ Α σο εθ ηεο Θέζεσο ηνπο (ζήκεξα δηαηεινχλ άπαληα
άκηζζα , κε εμαίξεζε ηνπο 3 εθπξνζψπνπο ησλ Τπνπξγείσλ) είραλ πεξηνδηθή
θαη φρη θαζεκεξηλή παξνπζία ζηελ Φίιηππν Έλσζε.
Σέινο, θαηαξγεί ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνπο Εδηνθηήηεο ηεο Αεκφζηαο
Πεξίζαιςεο ησλ Ίππσλ ηνπο απφ εμεηδηθεπκέλν θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο
ΦΒΒ θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αλαγθαζηηθήο επηινγήο ηδησηηθήο πεξίζαιςεο.
ΠΡΟΣΒΕΝΒΣΏΕ ΓΕΏ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΏΡΏΠΏΝΧ ΛΟΓΟΤ Δ ΜΔ
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΟΤ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΟΤ ΏΡΘΡΟΤ ΠΡΟ ΤΓΔΣΔΔ
Άξζξν 100 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 9α.λ.
399/1968

3485

Έλσζε
2018-12-03
Πξνπνλεηψλ 06:07:10
Αξνκ. Ίππσλ
(ΒΠΑΕ) σκαηείν
Ώλαγλσξηζκ

εκεηψλνπκε φηη κέρξη ζήκεξα ζην Α ηεο ΦΒΒ ζπκκεηείρε εθπξφζσπνο ηνπ Αελ εγθξίλεηαη
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θάηη πνπ κε ην πξνηεηλφκελν άξζξν θαηαξγείηαη.
Θεσξνχκε απαξαίηεηε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε λπδδ
φπνπ ην θξάηνο έρεη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.

ειίδα 119 απφ 135

Άξζξν 101 Σξνπνπνηήζεηο
άξζξνπ 83 λ.
4172/2013 (Ώ΄
167)

Άξζξν 102 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 85 λ.
4172/2013

3477

2188

έλν δηα ηεο
ππ' αξηζκ
3913/73
Πξσηνδηθείν
Ώζελψλ
ΦΕΛΕΠΠΟ 2018-12-03
ΒΝΧΕ
00:12:58
ΒΛΛΏΑΟ

ΠΏΝΒΛΛΔ 2018-11-27
ΝΕΏ
22:15:26
ΒΝΧΔ
ΦΕΛΕΠΠΧΝ

Σίζεηαη ην πεδίν φισλ πξαθηηθψο ησλ Καλφλσλ (ηζνδπγηζκνχ, βαξψλ,
Αελ εγθξίλεηαη
θαηάηαμε ίππσλ ζε θιάζεηο, θ.ι.π) ζε θαζεζηψο veto(αξλεηηθνχ ειέγρνπ)
νησλδήπνηε ηεζζάξσλ κειψλ ηνπ Α.
Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο δχλαηαη λα ζπληειείηαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο
φισλ ησλ θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 96 παξ. δ. απφ ηνλ
παξαρσξεζηνχρν/ηδησηηθφ θνξέα δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ,
δηαηεξνχκελνπ κφλν ηχπνηο ηνπ Αεκφζηνπ Βιέγρνπ ηεο ΦΒΒ.
Χο πξνο ηελ πξνβιεςε απεχζπλζεο ησλ δειψζεσλ ίππεπζεο ζηνλ Φνξέα
Εππνδξνκηψλ, πξνθχπηεη λα εηζάγεηαη εθ πιαγίνπ αλάζεζε αξκνδηφηεηαο ζηνλ
Φνξέα Εππνδξνκηψλ, ελψ ε ΦΒΒ εθ ηνπ Κψδηθα Εππνδξνκηψλ ειέγρεη ηηο
δειψζεηο ίππεπζεο. Ο έιεγρνο απηνο, σο γλσζηφλ, είλαη θαίξηνο γηα ην
αθέξαην θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ Ώπνηειέζκαηνο.
ΠΡΟΣΒΕΝΒΣΏΕ ΓΕΏ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΏΡΏΠΏΝΧ ΛΟΓΟΤ Δ ΜΔ
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤ ΏΡΘΡΟΤ ΠΡΟ
ΤΓΔΣΔΔ.
ΏΝΣΕΘΒΣΧ ΒΕΔΓΟΤΜΒΘΏ ΟΠΧ ΣΟ ΏΡΘ. 83 παξ. 1 κεηά ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεζεί επφκελν εδάθην σο εμήο :
„Σν εηεζίν πξφγξακκα ησλ θπξίσλ Εππνδξνκηψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο
δεκνζηεχεηαη ην αξγφηεξν ζηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ην
ηξηκεληαίν Γεληθφ πξφγξακκα Εππνδξνκηψλ δεκνζηεχεηαη ην αξγφηεξν ηξεηο
κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ‟
ζην αξζ. 83 παξ. 2 , ην ηειεπηαίν εδάθην απηνχ λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο : „
Δ δηαδηθαζία Βγγξαθψλ πξνβιέπεηαη ζηηο Γεληθέο Αηαηάμεηο θαη δηεμάγεηαη
απφ ην Φνξέα Εππνδξνκηψλ, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Φηιίππνπ Βλψζεσο
ηεο Βιιάδνο‟
ζην άξζ. 83 παξ. 3 , ην ηειεπηαίν εδάθην λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο : „Κάζε
ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη δεθαπέληε εκέξεο (15) κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο‟
Άξζξν 102:
Λακβάλεηαη
ππφςε
πληαζζφκαζηε κε ηελ πξφβιεςε ηνπ λφκνπ γηα ηηο Γεληθέο Αηαηάμεηο, νη
νπνίεο έρνπλ θεθαιαηψδε ζεκαζία γηα ηελ ηππνδξνκηαθή πξαγκαηηθφηεηα.Γη'
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Άξζξν 102 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 85 λ.
4172/2013

2488

Κψζηαο
Μαξίλνο

2018-11-29
14:48:31

απηφ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαη γη‟ απηέο ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα
(απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Φ.Β.Β. κε ηελ απμεκέλε
πιεηνςεθία ησλ 2/3 θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ) θαη φρη απηή ηεο
έθδνζεο απιήο απφθαζεο ηνπ Α.. ηεο Φ.Β.Β. .
Σν άξζξν 102 είλαη επί ηεο νπζίαο ζεζκηθά εκηηειέο, λνκηθά επάισην,
αλαπηπμηαθά απαξάδεθην.
Λφγνη:
Οη ηππνδξνκίεο αλήθνπλ ζηηο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ξίζθν θαη
αβεβαηφηεηα θαη δηαθξίλνληαη γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ
κνλαδηθή άιιε παλνκνηφηππε αγνξά φπσο είλαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή. Σν
νξγαλν - δηαρεηξηζηηθφ θαη κηθξννηθνλνκηθφ δνκηθφ πιαίζην θαη ησλ δχν
αγνξψλ παλνκνηφηππν.
Υαξαθηεξίδεηαη δε ε αγνξά σο κνλνπσιηαθή δηφηη ε ηηκή - ζηνηρεκαηηθή
γθαληφηα θαζνξίδεηαη κνλνπσιηαθά.
Βπεηδή δελ ππάξρεη άιινο αληαγσληζηήο λα πξνζθέξεη ζηελ ίδηα ηηκή
θαιχηεξν πξντφλ, ή πνηνηηθά ην ίδην ζε κηθξφηεξε ηηκή ηα ζπκθέξνληα ησλ
εκπιεθνκέλσλ ηδηνθηεηψλ θαη θνηλνχ ηα πξνζηαηεχεη ν ξπζκηζηήο ηνπ
κνλνπσιίνπ - monopolyregulator. Oη παλίζρπξεο Πεξηνξηζηηθέο Πξαθηηθέο
Βκπνξίνπ - RestrictiveTradePractices ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ην
δηεπθξηλίδνπλ απφιπηα φπσο θαη ηελ πξνζηαζία απζαηξεζίαο απφ ηνλ
κνλνπσιεηή ΟΠΏΠ ιφγσ δεζπφδνπζαο ζέζεο δηα ησλ αληηκνλνπσιηαθψλ
θαλφλσλ - AntitrustLaws&amp; Regulations.

Αελ εγθξίλεηαη

Δ κνλαδηθά νληφηεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηα δεκφζηα ζπκθέξνληα θαη ξπζκίδεη
ην κνλνπψιην είλαη ε Φίιηππνο Έλσζε Βιιάδνο. Βιέγρεη δηα απζηεξψλ
θαλφλσλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θαη κνλαδηθψλ παξαγφλησλ πνπ
θαζίζηαληαη ππφινγνη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ηππνδξνκηψλ πνπ είλαη νη
πξνπνλεηέο θαη νη αλαβάηεο.
Βπεηδή ε ηδηνθηεζία ησλ ίππσλ είλαη ειεχζεξε λα εηζέιζεη θαη εμέιζεη απφ ην
ζχζηεκα, freetoentryorexit, δελ ππφθεηηαη ζε κνλνπσιηαθνχ πεξηερνκέλνπ
έιεγρν θαη δελ επηηξέπεηαη λα έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο
Ώλσηάηεο ηππνδξνκηαθήο Ώξρήο, παξά κφλν επί ηηκή δπλαηφηεηα παξάζηαζεο
λα εθθξάδεη ηα ζπκθέξνληα πνπ εθεί θαη αλ είλαη ηειείσο ηδησηηθά θαη δελ
ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζηηθέο πξαθηηθέο.
πκπεξαζκαηηθά ηελ πιεηνςεθία ζηηο απνθάζεηο ηεο Ώλσηάηεο
Εππνδξνκηαθήο Ώξρήο έρεη κε ηξεηο ςήθνπο ε Φίιηππνο Έλσζε Βιιάδνο, κία
ςήθν έρεη ν κνλνπσιεηήο δηαρεηξηζηήο - ΟΠΏΠ θαη κία ςήθν φ εθπξφζσπνο
ηνπ θξάηνπο απνδεθηφο απφ ην Τθππνπξγείν Ώζιεηηζκνχ θαη Τπνπξγείν
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Οηθνλνκηθψλ.
Με απζηεξφηεηα ν Ρπζκηζηήο ΦΒΒ νθείιεη λα ειέγρεη ηνλ κνλνπσιεηή
ΟΠΏΠ βάζεη θαηαηηζεκέλνπ θαηνξζσηνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ κε
αλαιχζεηο πξσηίζησο αγσληζηηθνχ - MASTERPLAN, νηθνλνκηθνχ - απζηεξά
ειεγρφκελνο ν ΟΠΏΠ απφ ην θξάηνο θαη ζεζκηθνχ απζηεξά ειεγρφκελνο ν
ΟΠΏΠ γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ, παξεκβαίλεη ε Βπηηξνπή Ώληαγσληζκνχ, γηα
πηζαλέο εθδειψζεηο απζαηξεζίαο πξναζπηδφκελνο ηα ηδησηηθά ηνπ
ζπκθέξνληα.
Σν άξζξν 102 πξέπεη λα απνζπξζεί θαη επαλέιζεη πξνο ςήθηζε
εκπινπηηζκέλν κε αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο βάζεη φζσλ πξναλαθέξακε ψζηε
λα νδεγεζεί ε ειιεληθή ηππνδξνκηαθή βηνκεραλία ζηελ αλάθακςε.

Άξζξν 102 Σξνπνπνίεζε
άξζξνπ 85 λ.
4172/2013

3479

ΦΕΛΕΠΠΟ 2018-12-03
ΒΝΧΕ
00:52:25
ΒΛΛΏΑΟ

Κψζηαο Μαξίλνο,
MBA - MELBOURNEUNI
κε ΒΕΑIΚΒΤΔ ζηελ δηεζλή ηππνδξνκηαθή βηνκεραλία,
δηαηειέζαο χκβνπινο ηνπ ηκήκαηνο ηππνδξνκηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Ώζιεηηζκνχ ζηελ Κνηλνπνιηηεία ηεο ΐηθηψξηαο - Ώπζηξαιία.
Πεξηνξίδεηαη ν έιεγρνο ηνπ Τπνπξγνχ Ώζιεηηζκνχ ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο
Αελ εγθξίλεηαη
(επί ησλ ηεξεζέλησλ ηχπσλ θαη κφλν), ελψ ε απφθαζε πξέπεη λα έρεη ιεθζεί
κε απμεκέλε πιεηνςεθία 2/3 επί ζπλφινπ 11 κειψλ Α. Σνχην ζαθψο δίδεη
ζε νηαδήπνηε ηέζζεξα κέιε ηνπ Α ην δηθαίσκα ππνθαιππηφκελνπ
veto(αξλεηηθνχ ειέγρνπ ην νλνκάδεη ν θαζεγεηήο θ. Γηαλλαθφπνπινο), αθνχ
πιεηνςεθία 2/3 επί ζπλφινπ 11 απαηηεί 8 πιήξεηο ςήθνπο.
Ώιιάδεη ην ζπγθεθξηκέλν εδάθην (ηνπ αξζ.85 παξ.1) δπλάκεη ηνπ νπνίνπ: «ν
Κψδηθαο Εππνδξνκηψλ πξνβιέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηελ δηαδηθαζία θαη ηνπο
θαλφλεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ.»
ζε : «Ο Κψδηθαο Εππνδξνκηψλ θαζνξίδεη ηελ δηαδηθαζία θαη ηνπο ηερληθνχο
θαλφλεο δηεμαγσγήο ησλ ηππνδξνκηψλ»
Καηαξγείηαη ην ζπγθεθξηκέλν εδάθην (ηνπ αξζ.85 παξ. 1) δπλάκεη ηνπ νπνίνπ
ν Κψδηθαο Εππνδξνκηψλ πξνβιέπεη : «ην πεηζαξρηθφ δίθαην ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηεμαγσγή ησλ ηππνδξνκηψλ»
θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ πξφβιεςε φηη θαζνξίδεη «ηηο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο
ζε βάξνο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηεμαγσγή ησλ ηππνδξνκηψλ.»
πκπεξαζκαηηθά κεηψλεηαη πεξαηηέξσ, ην θαλνληζηηθφ εχξνο ηνπ Κψδηθα
Εππνδξνκηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ε ζεζκνζέηεζε ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ (έσο
ζήκεξα επνπηεπφκελν απφ ηελ ΦΒΒ) Φνξέα δηεμαγσγήο ηππνδξνκηψλ.
ΠΡΟΣΒΕΝΒΣΏΕ ΓΕΏ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΏΡΏΠΏΝΧ ΛΟΓΟΤ Δ ΜΔ
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΟΤ ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΟΤ ΏΡΘΡΟΤ ΠΡΟ ΤΓΔΣΔΔ.
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ΏΝΣΕΘΒΣΧ ΒΕΔΓΟΤΜΒΘΏ ηελ πξνζζήθε ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ζην άξζ.
85 παξ. 1, ην νπνίν ηίζεηαη κεηά ηηο ιέμεηο „Αηεζλνχο Οκνζπνλδίαο
Εππνδξνκηαθψλ Ώξρψλ‟ θαη έρεη σο εμήο : „ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο Κψδηθα
Εππνδξνκηψλ θαζψο θαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ην
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ εθάζηνηε Φνξέα Εππνδξνκηψλ γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ Εππνδξνκηψλ, κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλεο
πξνβιέςεηο νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ απηνχ.‟
ηελ πξνζπάζεηα δφθηκεο ζπλδξνκήο ηνπ λ.π. ηεο ΦΒΒ ζηελ δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο θαηαζέηνπκε ζην αξκφδην Τπνπξγείν Ώζιεηηζκνχ κέζσ
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ην απφ 30εο Ννεκβξίνπ 2018 Γλσκνδνηηθφ
εκείσκα ηνπ αλ. θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο Ώζελψλ (πξψελ λνκηθνχ
πκβνχινπ ηνπ Βπξ. Αηθαζηεξίνπ) θ. Κσλζηαληίλνπ Γηαλλαθφπνπινπ
ζρεηηθά κε ηα εγεηξφκελα δεηήκαηα απφ ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ.
1 ΜΔΑΒΝ ΏΠΟΓΔΜΕΧΔ
Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
2 AΦΒΔ ΏΜΏΡΣΕΧΝ ????? ΠΟΕΟ ΘΏ ΠΛΔΡΧΒΕ ΣΟ ΜΏΡΜΏΡΟ
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε

Άξζξν 103 3154
Ώπνδεκίσζε ησλ
κειψλ επηηξνπψλ
ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 53 ηνπ λ.
2725/1999
Άξζξν 104 3153
Πξνζσπηθφ
εζληθψλ
αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ

ΓΕΓΚΛΒΡ

2018-12-02
15:19:32

ΝΣΟΡΏ

2018-12-02
15:17:55

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΑΟΏ ΚΏΕ ΒΟΒ ηη γίλεηαη? ΣΕ ΠΡΟΐΛΒΠΒΣΏΕ
ΓΕΏΣΕ ΣΟΤ ΏΦΔΏΣΒ ΒΞΧ? ζα παξακείλνπλ ΏΠΡΟΣΏΣΒΤΣΟΕ ζηηο
δηαζέζεηο ηνπ ΚΏΠΡΏΛΟΤ ΣΟΤ ΚΟΤΐΒΛΟΤ ΣΟΤ ΓΏΓΓΏ ΚΏΕ ΣΟΤ
ΓΒΧΡΓΕΏΑΔ? Δ ΘΏ ΚΏΝΒΣΒ ΣΔΝ ΒΟΒ ΑΟΏ ΕΑΕΧΣΕΚΟΤ ΑΕΚΏΕΟΤ γηα
ΏΠΟΛΤΒΕ

Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε

Άξζξν 108 2426
Σξνπνπνίεζε ηνπ
π.δ. 4/2018 (Ώ΄
7)

ΓΤΜΝΏΣΕ
ΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ

ΚΒΡΏΣΒΏ
ΣΏΠΏπηλε
δαο

2018-11-29
08:47:25

Να πξνζηεζεη ζηελ παξαγξαθν 3 θαη ζηελ παξαγξαθν 4αα),καδί κε ην
ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΣΟΤΡΕΜΟΤ ε απαξαίηεηε έγθξηζε απφ ηελ νηθεία
ΏΘΛΔΣΕΚΔ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ.

Αελ εγθξίλεηαη

2018-12-02
15:13:31

ζέιεηε λα κπιερηείηε ζηα ρσξάθηα ηνπ ΒΟΣ θαη ηνπ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟΤ
ΣΟΤΡΕΜΟΤ
ΓΕΏ ΥΏΡΔ 5 ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ ηνπ ΓΡΏΦΒΕΟΤ ηεο ΓΓΏ ΚΏΕ ΣΔ ζρεηηθήο
δηεχζπλζεο ΓΓΏ ΚΏΕ ΣΟΤ ΓΒΝΕΚΟΤ ΓΡΏΜΜΏΣΒΏ ΘΒΛΒΣΒ ΝΏ
ΑΕΏΛΤΒΣΒ ΣΔΝ ΣΏΣΔΓΕΚΔ ΣΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΟΤ ΣΟΤΡΕΜΟΤ?

Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε

Άξζξν 108 3152
Σξνπνπνίεζε ηνπ
π.δ. 4/2018 (Ώ΄
7)
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Άξζξν 110 2006
Βηδηθφο
Βπηζεσξεηήο γηα
ηνλ έιεγρν
αζιεηηθψλ
θνξέσλ
Άξζξν 110 2543
Βηδηθφο
Βπηζεσξεηήο γηα
ηνλ έιεγρν
αζιεηηθψλ
θνξέσλ

ηέιηνο
2018-11-27
Υξηζηνδνχι 18:03:40
νπ

ηελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ άξζξνπ, πξνθαλψο ελλνείηε κε ην άξ.87 ηνπ
παξφληνο λφκνπ

Οξζή ε
παξαηήξεζε

Καξπάκε
Νηθνιέηηα

Λακβάλεηαη
ππφςε γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
ηξνπνπνίεζε

Άξζξν 110 2884
Βηδηθφο
Βπηζεσξεηήο γηα
ηνλ έιεγρν
αζιεηηθψλ
θνξέσλ

ΚΏΛΟΐΟΛ 2018-12-01
Ο
16:14:52
ΏΝΏΣΏΕ
Ο

Άξζξν 110 3151
Βηδηθφο
Βπηζεσξεηήο γηα
ηνλ έιεγρν
αζιεηηθψλ
θνξέσλ
Άξζξν 110 3377
Βηδηθφο
Βπηζεσξεηήο γηα
ηνλ έιεγρν

ΠΟΡΚΤΠΕΝ 2018-12-02
ΒΓΏ
15:09:25

Πψο αζθείηαη ν έιεγρνο ζηα Ώζιεηηθά σκαηεία, φζνλ αθνξά ζην αλ
απαζρνινχλ πξνπνλεηέο κε Άδεηα Άζθεζεο Βπαγγέικαηνο θαη αλ νη
εξγαδφκελνη είλαη αζθαιηζκέλνη; Τπάξρνπλ Ώζιεηηθά σκαηεία πνπ
ιεηηνπξγνχλ ρσξίο βηβιία, δελ θφβνπλ απνδείμεηο θαη δελ πεγαίλνπλ ηα βηβιία
ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα γηα έιεγρν, σο νθείινπλ. Παξ΄φι΄απηά, ρξεζηκνπνηνχλ
δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο Αήκνπο γηα ηελ
δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη έζησ βεβαίσζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα
νηη έρεη γίλεη έιεγρνο ζηα βηβιία ηνπο θαη νηη ιεηηνπξγνχλ ζχλλνκα. ζνλ
αθνξά ζηα Πξσηαζιήκαηα, δελ αζθείηαη θαλέλαο έιεγρνο απφ ηηο
Οκνζπνλδίεο, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζηνπο αγσληζηηθνχο
ρψξνπο πξνπνλεηψλ ρσξίο Άδεηα Άζθεζεο Βπαγγέικαηνο. Θα πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ζχζηαζε θαη νξγάλσζε Βιεγθηηθψλ
κεραληζκψλ, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε πξνρεηξφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ
Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ θαη λα ζηακαηήζνπλ νη παξάγνληεο λα ιεηηνπξγνχλ κε
ηε ινγηθή ηεο αλνκίαο.
ζνλ αθνξά ζηα Πξσηαζιήκαηα, δελ αζθείηαη θαλέλαο έιεγρνο απφ ηηο
Οκνζπνλδίεο, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζηνπο αγσληζηηθνχο
ρψξνπο πξνπνλεηψλ ρσξίο Άδεηα Άζθεζεο Βπαγγέικαηνο. Θα πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ζχζηαζε θαη νξγάλσζε Βιεγθηηθψλ
κεραληζκψλ, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε πξνρεηξφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ
Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ θαη λα ζηακαηήζνπλ νη παξάγνληεο λα ιεηηνπξγνχλ κε
ηε ινγηθή ηεο αλνκίαο.
νινπο εζαο γεληθν γξακκεηεα - πθππνπξγν - δηθεγνξαθηα - λνκηθνπο
ζπκβνπιάηνξεο ηεο ΓΓΏ πξσηνθιαζάηνπο γεληθνπο δηεπζπληεο - δηεπζπληεο
ΠΟΕΟ ΘΏ ΒΛΒΓΥΒΕ ΒΏ ? δελ ην πξνβιέςαηε απηφ ? ΟΛΟΕ ΝΏ
ΚΡΕΝΟΝΣΏΕ ΒΒΕ ΟΕ ΕΑΕΟΕ ΠΟΣΒ ΝΏ ΜΔΝ ΒΛΒΓΥΒΣΒ ? ΏΕΥΟ ?
ΝΣΡΟΠΔ?
Σα αζιεηηθά ζσκαηεία ήηαλ,είλαη θαη παξακέλνπλ ηειείσο αλεμέιεγθηα!!
Αεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέα γηα λα δηαθχγνπλ ηεο θνξνινγίαο θαη ζηε
ζπλέρεηα ιεηηνπξγνχλ απιά σο ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιήκαηνο πνπ
δελ θνξνινγνχληαη. Αελ ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο νχηε απφ ηελ ΓΓΏ νχηε απφ

Λακβάλεηαη
ππφςε γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή

2018-11-30
08:04:25

ΏΚΒΛΛΏ 2018-12-02
ΡΔ ΒΕΡΔΝΔ 21:14:58

Λακβάλεηαη
ππφςε γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
ηξνπνπνίεζε
Αελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην/πξφηαζε
λα ιεθζεί
ππφςε
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αζιεηηθψλ
θνξέσλ

Άξζξν 111 Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο
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ΏΘΏΝΏΕΟ 2018-11-30

12:09:49
ΏΘΏΝΏΟ
ΠΟΤΛΟ

Άξζξν 111 Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο
Άξζξν 111 Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο
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Εσάλλεο
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ο
ΕΠΠΟΦΟΡΐ
ΒΕΏ ΒΛΕΏ

3241

2018-12-02
13:28:11
2018-12-02
18:32:47

ηηο Πεξηθέξεηεο νχηε απφ ηηο Οκνζπνλδίεο δηφηη δελ ππάξρεη ειεγθηηθφο
κεραληζκφο .Σα ιίγα ζσκαηεία πνπ πάλε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηεο απιά
ζεσξνχλ ζηελ αξρή ηα 6 βηβιία θαη ζηελ ζπλέρεηα εμαθαλίδνληαη! Βπίζεο
πνιιά ζσκαηεία δειψλνπλ κέιε νκνζπνλδηψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ
αλαγλψξηζε απφ ηελ ΓΓΏ, ηη γίλεηε κ απηά ηα ζσκαηεία πξέπεη λα ζεσξεί ηα
βηβιία ηνπο ε Πεξηθέξεηα,κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ?? Οχηε γη‟ απηφ γίλεηαη
αλαθνξά ζην λνκνζρέδην. Κάπνηα ζσκαηεία δελ εγγξάθνληαη νχηε θαλ ζε
νκνζπνλδία. Πξέπεη ινηπφλ λα ζπζηαζεί έλαο ειεγθηηθφο κεραληζκφο θαη γη‟
απηά φρη κφλν γηα ηα γπκλαζηήξηα θαη επηηέινπο λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Θα πξέπεη λα ππάξμεη δηαηχπσζε ζην λέν λνκνζρέδην πεξί απνκάθξπλζεο ησλ
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ απφ ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δ παξνπζία ηνπο
ζα είλαη εθηφο απηψλ θαη ζε αξηζκφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ
επηθηλδπλφηεηα ηνπ θάζε αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. Οη δπλάκεηο απηέο ζα είλαη
απνθιεηζηηθά απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο θαη κφλν. Οη Ώζιεηηθέο Ώλψλπκεο
Βηαηξείεο ζα αλαιάβνπλ απηή ηελ ππνρξέσζε, κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε
θαη πηζηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ Εδησηηθψλ Τπεξεζηψλ Παξνρήο Ώζθάιεηαο
θαη Φχιαμεο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.Δ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ λα ηζρχζεη
κε κεηαβαηηθή δηάηαμε απφ ηελ λέα αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020, ψζηε λα
ελαξκνληζηνχκε κε φιεο ηηο Βπξσπατθέο Υψξεο θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δ
βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο είλαη εθπεθξαζκέλε θαη δεκνζίσο σο πξνο ηελ
πινπνίεζε απηνχ ηνπ κέηξνπ, φπσο θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ ησλ νκαδηθψλ
αζιεκάησλ θαζψο θαη ησλ αξρψλ δηνξγάλσζεο ησλ εγρψξησλ
επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ.
Ννκηθά απνιπησο άηερλε ε δηαθνπή ζεηείαο εθιεγκέλνπ κέινπο Α.
Οπσζδήπνηε γελλα εξσηήκαηα εαλ βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο πξνβιέςεηο
επηηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ ηέηνηα δηαθνπή ζεηείαο.
Δ ελδερφκελε ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ πνπ δίλεη ζηνλ
παξαρσξεζηνχρν ηελ δπλαηφηεηα ηνπ απφιπηνπ ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ ηνπ
ΝΠΑΑ – ΦΒΒ, ρσξίο λα έρεη ζεζκνζεηεζεί ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δεκνζίνπ
ειέγρνπ ησλ ηππνδξνκηψλ, ζπληζηά κέγηζηε απεηιή γηα ηνλ ζεζκφ ησλ
ηππνδξνκηψλ πνπ ζα νδεγεζνχλ κνηξαία είηε ζηελ δηαθνπή είηε ζηελ
ππνηππψδε δηεμαγσγή ηνπο κε ληξνπηαζηηθνχο φξνπο.
Δ δε πξφβιεςε ηεο άκεζεο παχζεο ηνπ Α ρσξίο λα έρεη ιεθζεί ζηνηρεηψδεο
κέξηκλα γηα ηελ δηεπζέηεζε θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ θαηαξγνχληαη ( πρ
ληφπηλγθ ) αιιά θαη απαξαίηεησλ δηαδηθαζηηθψλ δεηεκάησλ φπσο ε
αλαπφθεπθηε αιιαγή ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ε δηελέξγεηα εθινγψλ
γηα ηα 4 εθιεγκέλα κέιε ηνπ Α, παξαπέκπνπλ είηε ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή

ηξνπνπνίεζε

Λακβάλεηαη
ππφςε γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
ηξνπνπνίεζε

Αελ εγθξίλεηαη
Αελ εγθξίλεηαη
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Άξζξν 111 Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο
Άξζξν 112 Καηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο
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Άξζξν 112 Καηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο
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Άξζξν 112 Καηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο
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1826

ΦΕΛΕΠΠΟ
ΒΝΧΕ
ΒΛΛΏΑΟ
Μπνπκπφλα
ξε Φαλή

2018-12-03
00:53:31
2018-11-24
07:03:16

ΠΏΝΒΛΛΔ 2018-11-27
ΝΕΏ
22:21:35
ΒΝΧΔ
ΦΕΛΕΠΠΧΝ
Εσάλλεο
2018-12-02
Πνπιφπνπιν 13:20:16
ο

δηεμαγσγήο ηππνδξνκηψλ είηε ζε παξάηππε ή θαη παξάλνκε δηεμαγσγή ηνπο
κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ απνθιείεη
νπνηαδήπνηε πξννπηηθή πγηνχο αλάπηπμεο ησλ ηππνδξνκηψλ ζηελ Υψξα καο
θαη εγείξεη ζνβαξά δεηήκαηα λνκηκφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο ησλ επη κέξνπο
ξπζκίζεσλ ελψ παξάιιεια πξνζθέξεηαη ηζρπξφ ππφζηξσκα απνδεκησηηθψλ
δηεθδηθήζεσλ απφ φινπο φζνπο πιήηηνληαη, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο
έρνπλ κνλαδηθή ειπίδα ζηνηρεηψδνπο βηνπνξηζκνχ ηελ δηεμαγσγή
ηππνδξνκηψλ κε φξνπο λνκηκφηεηαο θαη αμηνπξέπεηαο.
Αελ πξνβιέπεηαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο
ηεο ΦΒΒ απφ ηελ παχζε ηνπ Α έσο ηελ εθινγή λένπ Α.
Καιεκέξα ζαο .Αελ αλαθέξεηαη ζην λνκνζρέδην ηη ζα γίλεη κε ηνπο
δηαθξηζέληεο αζιεηέο ζε παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θνξαζίδσλ -παίδσλ θαη
ηε κνξηνδφηεζή ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο θαζ ππέξβαζε ζηα
Παλεπηζηήκηα ή ζηα ΣΒΦΏΏ θάηη πνπ είλαη θαη ε εζηθή αληακνηβή ησλ
παηδηψλ πνπ αγσλίδνληαη ηαμηδεχνληαο θάζε κήλα κε πξνζσπηθά έμνδα, ρσξίο
ππνζηήξημε απφ ηηο νκνζπνλδίεο ή ηνπο ζπιιφγνπο.
Θα ήηαλ ζεκηηφ λα ππνρξεσζνχλ φινη νη ζχιινγνη λα θάλνπλ ηαμηδησηηθή
αζθάιηζε ζηνπο αζιεηέο κε θαηαρψξεζή ηεο ζηε ΓΓΏ πξνο έιεγρν γηαηί δελ
ην πξάηηνπλ εξκελεχνληαο ην λφκν φπσο ζέινπλ θαη κεηαβηβάδνληαο ηελ
επζχλε ζηνπο γνλείο
Να ππνρξεσζνχλ νη ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Αήκσλ λα ειέγρνπλ φια ηα
θιεηζηά γήπεδα γηα ππξαζθάιεηα, εμφδνπο θηλδχλνπ θαη ζηαηηθφηεηάο ηνπο
πνπ ζα αλαξηψληαη ηα πηζηνπνηεηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγσληζηηθψλ
πεξηφδσλ πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ δεδνκέλνπ φηη πνιιέο
θφξεο απνπζηάδνπλ θαη αγσλίδνληαη παηδηά ζε αθαηάιιεια θηήξηα.
Βπραξηζηψ πνιχ
Άξζξν 112:
Δ ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΏ ΒΝΧΔ ΦΕΛΕΠΠΧΝ, ζσκαηείν αλαγλσξηζκέλν κε
απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ώζελψλ (έηνο ίδξπζεο 1999) επηθξνηεί θαη
ραηξεηίδεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ αλαρξνληζηηθνχ (Μεηαμηθνχ) β.δ. 13/1/1938
γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Φ.Β.Β.
Δ θαηάξγεζε ηνπ αξζ. 3 ηνπ αλ 399/68 θαηαξγεί ηελ γεληθή επνπηεία ηεο
ΦΒΒ επη πάζεο ηππνδξνκαηθεο δηαθνξάο. Β ΤΓΚΡΕΔ ΜΒ ΣΟ
ΒΕΏΓΟΜΒΝΟ /ΣΡΟΠΟΠΟΕΟΤΜΒΝΟ αξζ. 2 , ηερληθά εμεηαδνκελν ,
νπσζδήπνηε απνηειεί ζκίθξπλζε ηνπ πεδίνπ επνπηείαο.
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ππφςε γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
ηξνπνπνίεζε

Λακβάλεηαη
ππφςε

Λακβάλεηαη
ππφςε

ειίδα 126 απφ 135

Άξζξν 112 Καηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο

3143

Εσάλλεο
2018-12-02
Πνπινπνπιν 14:45:53
ο

Άξζξν 112 Καηαξγνχκελεο
δηαηάμεηο

3417

Μαπξνκκάη 2018-12-02
εο Γηψξγνο 22:01:53

Άξζξν 113 Έλαξμε Εζρχνο

1895

Γεψξγηνο
Ληαλφο

2018-11-27
11:08:35

Δ χπαξμε ζεζκηθνπ πιαηζηνπ θαη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ επη 80 εηε ,
απνηειεη απφδεημε επθπνπο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο. Δ εμαγσγή
ζπκπεξάζκαηνο πεξη βειηίσζεο ή επηδείλσζεο απφ κφλε ηελ παιαηφηεηα ηνπ
λφκνπ Βίλαη λνκηθά επηπφιαηε. Οη βαζηθνί λφκνη ηνπ θξάηνπο καο εσο Καη
πξφζθαηα, δειαδή ην βαζηθφ εξγαηηθφ δίθαην, ν λφκνο αλσλπκσλ εηαηξεηψλ,
ν λφκνο πεξί εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαη ν λφκνο ηνπ ΕΚΏ είλαη
λφκνη νη νπνίνη κεηξνχλ απφ 60 έσο θαη 85 ρξφληα δσήο. Σνπην φζνλ αθνξά
ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΐ.δ. ηνπ 1938, ην νπνίν παξείρε έσο θαη ζήκεξα ιχζεηο
ζε θάζε ηερληθφ εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο ΦΒΒ. Εδησο φηαλ ελ πξνθεηκελσ πξαθηηθσο θακηά
δηαδνρε ιχζε δελ πξνθξίλεηαη κε εμαίξεζε θάπνηεο απνζπαζκαηηθέο εθδνρέο
ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, δηαηεξνχκελσλ ηεξάζηησλ θελψλ σο
πξνο ηελ ππφινηπε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Οη νδεγίεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο γηα νθηαβάζκηα επαγγεικαηηθή θιίκαθα
πσο κεηνπζηψλεηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πεδίν; Μ' άιια ιφγηα είλαη άμηνλ
απνξίαο ην λνκνζρέδην λα κε εμαληιεί φιε ηελ θιίκαθα ζηηο αλάγθεο ηηο
αγνξάο θαη λα ζηακαηάεη ζηελ πέκπηε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. Οη
ππφινηπεο ηξεηο δελ ηηο έρνπκε αλάγθε ζε θαλέλα επαγγεικαηηθφ ρψξν;
Αειαδή ηελ έρνπκε αλάγθε ηελ αζιεηηθή επηζηήκε ή φρη;

Αελ εγθξίλεηαη

Λακβάλεηαη
ππφςε θαη
ζπλερίδεηαη ε
δηαβνχιεπζε κε
ηνπο
θνηλσληθνχο
εηαίξνπο
Γεληθέο δηθαηνπνιηηηθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην Λακβάλεηαη
ππφςε θαη
Με δεδνκέλε ηελ έθηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ (113 άξζξα έλαληη ζπλερίδεηαη ε
136 άξζξα ηνπ αζιεηηθνχ λφκνπ 2725/1999), πνπ απνηππψλεη πξνθαλψο
δηαβνχιεπζε κε
πξσηνβνπιία γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ αζιεηηθνχ δηθαίνπ
ηνπο
(εξαζηηερληθφ θαη επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ), ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα
θνηλσληθνχο
εξεπλεζεί πξψηα απφ φια απφ ηνλ ηζηνξηθφ λνκνζέηε πνηα είλαη ηα πην θαίξηα εηαίξνπο
δεηήκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα πξνερφλησο νη αζιεηέο θαη ζηε
ζπλέρεηα φια ηα ινηπά θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζηνλ αζιεηηζκφ
(νκνζπνλδίεο, ελψζεηο, νκάδεο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, κέιε αζιεηηθψλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ), πεξαηηέξσ δε θαη νη δηθεγφξνη θαη δηθαζηέο, θαη ηα
νπνία ρξήδνπλ άκεζεο λνκνζεηηθήο επίιπζεο. Σα δεηήκαηα απηά είλαη, θαηά
ηελ άπνςή κνπ, ηα εμήο:
1. Πνιπλνκία θαη εληνπηζκφο ζε άζρεηα κε ηνλ αζιεηηζκφ λνκνζεηήκαηα
ξπζκίζεσλ γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζηνλ αζιεηηζκφ, ψζηε λα είλαη
πνιιέο θνξέο πνιχ δχζθνιν, αλ φρη αβέβαην ή θαη αδχλαην, λα εληνπηζηεί ην
ηζρχνλ δίθαην (πφζν κάιινλ λα εξκελεπηεί, ελ φςεη ηπρφλ θαλνληζηηθψλ
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αληηλνκηψλ). Παξά ηελ ςήθηζε κέρξη θαη ζήκεξα 38 ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ.
2725/1999, ν λφκνο απηφο είρε θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη γηα πνιιά ρξφληα ην
ραξαθηήξα ηνπ βαζηθνχ λνκνζεηήκαηνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ, ζην νπνίν
εληνπίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα
ζηνλ αζιεηηζκφ. Πξνζθάησο, σζηφζν, εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά
πξσηνβνπιία έθδνζεο απηνηειψλ λφκσλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ (λ. 4326/2015 θαη
λ. 4373/2016), ψζηε έρεη ήδε μεθηλήζεη, θαηά ηελ άπνςή κνπ εληειψο
αλεμήγεηα, ε δηάζπαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νπζησδέζηεξσλ ξπζκίζεσλ γηα
ηνλ αζιεηηζκφ ζην λ. 2725/1999, ε δε δηάζπαζε απηή θαίλεηαη λα
θνξπθψλεηαη κε ην πξνηεηλφκελν θαη ήδε εθηελέζηαην λνκνζέηεκα. Βίλαη
πξνθαλέο φηη ε πνιπλνκία απηή δελ σθειεί θαλέλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα
ήηαλ πνιχ νπζηαζηηθφηεξε πξνζθνξά ε θσδηθνπνίεζε φιεο ηεο αζιεηηθήο
λνκνζεζίαο, ψζηε φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ λα κπνξνχλ λα
εληνπίζνπλ επρεξψο ηηο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο θαη λα γλσξίδνπλ
ηα φξηα ηεο δξάζεο ηνπο. Παξάδεηγκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε απνηειεί ε
Γαιιία, ε νπνία εμάιινπ πηνζεηεί αληίζηνηρν κε ηελ Βιιάδα ζχζηεκα
θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηνλ αζιεηηζκφ. Βθεί, ε δηάζπαζε ηεο αζιεηηθήο
λνκνζεζίαο αληηκεησπίζηεθε κε θσδηθνπνίεζε φιεο ηεο αζιεηηθήο
λνκνζεζίαο (λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ) ζε έλαλ εληαίν
αζιεηηθφ θψδηθα (Codedusport), ν νπνίνο νινθιεξψζεθε σο πξνο ην ηκήκα
ησλ λφκσλ ην 2006, σο πξνο ην ηκήκα ησλ δηαηαγκάησλ ην 2007 θαη σο πξνο
ην ηκήκα ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ην 2008. Γηα παξάδεηγκα: Γηα πνην
ιφγν λα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή δηάζπαξηεο δηαηάμεηο γηα ηα εηδηθά φξγαλα ηεο
ΒΠΟ ζην άξζξν 127ΐ ηνπ λ. 2725/1999 θαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 4326/2015;
Γηα πνην ιφγν λα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή δηάζπαξηεο δηαηάμεηο γηα ην ληφπηλγθ
ζηα άξζξα 128 επ. ηνπ λ. 2725/1999 θαη ζην λ. 4373/2016; Γηα πνην ιφγν λα
έρνπκε απηή ηε ζηηγκή δηάζπαξηεο δηαηάμεηο γηα ηηο άδεηεο δηεμαγσγήο
αζιεηηθψλ αγψλσλ ζηα άξζξα 56Ώ επ. ηνπ λ. 2725/1999, ζην άξζξν 49 ΚΟΚ
θαη ζε άιιεο δηαηάμεηο; Γηα πνην ιφγν λα πξνζζέηνπκε ζην λ. 4431/2016 θαη
φρη ζην άξζξν 22 ηνπ λ. 2725/1999 δηάηαμε γηα ππνρξεσηηθή απνδνρή απφ
εζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία εηδηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο πνπ δηνξίδνληαη απφ
ηελ νηθεία δηεζλή αζιεηηθή νκνζπνλδία; Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη
είλαη θαιχηεξν γηα φινπο λα μέξνπλ φηη ΟΛΒ νη ξπζκίζεηο γηα ηνλ αζιεηηζκφ
εληνπίδνληαη θαη πεξηνξίδνληαη ζε έλα κφλν λνκνζέηεκα, πνπ είλαη επρεξψο
πξνζβάζηκν ήδε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΏ.
2. Βκπφδηα ζηελ άζθεζε ησλ αζιεηψλ: Παξά ηηο πνιιέο δηεπθνιχλζεηο πνπ,
επηπρψο, έρνπλ θαζηεξσζεί θαη ζπλερίδνπλ λα θαζηεξψλνληαη γηα ηνπο
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αζιεηέο, εμαθνινπζεί λα απνηειεί γηα απηνχο δεηνχκελν ε νπζία, δειαδή ε
εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο, απξφζθνπηεο πξνπφλεζήο ηνπο ζε ζηάδηα πνπ
κπνξνχλ λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ βειηίσζε ησλ αγσληζηηθψλ ηνπο
δπλαηνηήησλ θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Απζηπρψο κνηάδεη
λα παξακέλεη αλεθάξκνζηε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.δ. 423/1976 γηα
δπλαηφηεηα δσξεάλ δηάζεζεο ρψξσλ πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηε ΓΓΏ
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Δ δηάηαμε απηή φρη
κφλν δελ ζα πξέπεη λα πεξηπέζεη ζε αρξεζία, αιιά, αληίζεηα, ζα πξέπεη λα
ζσξαθηζζεί πεξαηηέξσ. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ην λνκνζέηε φηη ν
ειιεληθφο αζιεηηζκφο ζα απνγεησλφηαλ, αλ νη αζιεηέο ησλ Βζληθψλ Οκάδσλ
θαη ινηπνί αζιεηέο κπνξνχζαλ λα πξνπνλνχληαη απξφζθνπηα θαη δσξεάλ ζε
δεκφζηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα απηνχο.
3. Με αλαγλψξηζε ησλ θφπσλ ησλ αζιεηψλ: Σν δήηεκα πνπ πξνέθπςε κε ηελ
πξφζθαηε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΒ δελ έρεη επηιπζεί λνκνζεηηθά
κέρξη θαη ζήκεξα, ψζηε δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηνπο αζιεηέο.
Πεξαηηέξσ, ε πξνζθφιιεζε ηεο ΓΓΏ ζην λα εμαξηά ηελ εγγξαθή
δηαθξηζέλησλ αζιεηψλ απφ ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζσκαηείνπ
ηνπο βξίζθεηαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο νη αζιεηέο επηζπκνχλ απιψο
λα βειηηψλνπλ ηηο αγσληζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, θηλνχκελνη ζε έλα πιαίζην
επγελνχο άκηιιαο, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηνχλ γηα ηελ άζιεζή ηνπο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηξίηνπο. Βμάιινπ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8
παξ. 5 ηνπ λ. 2725/1999, πνπ επηθαιείηαη σο πξνο ην δήηεκα απηφ ε ΓΓΏ,
είλαη ακθίβνιεο ζπκθσλίαο κε ην άξζξν 12 παξ. 1-2 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ
θαζηεξψλνπλ ηελ απαγφξεπζε εμάξηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζσκαηείνπ απφ ηηο
πξάμεηο ηεο Αηνίθεζεο (πξβι. ΟιηΒ 3334/1975 θαη ΟιηΒ 2743/1973) θαη
θαίλεηαη λα ζηεξείηαη ελ ηέιεη νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ιφγνπ χπαξμεο
ζηελ αζιεηηθή λνκνζεζία, αθνχ ν βαζηθφο δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ζέζπηζήο
ηεο, ε εμαζθάιηζε ηεο επηρνξήγεζεο ηεο ΓΓΏ κφλν πξνο αζιεηηθά ζσκαηεία
κε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε (πξβι. ην agrément ζηα γαιιηθά αζιεηηθά
ζσκαηεία), θαηνρπξψλεηαη ήδε κε ην άξζξν 7 παξ. 7 ηνπ λ. 2725/1999.
4. Αηφγθσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ππέξκεηξε θαη αδηθαηνιφγεηε
επηβάξπλζε αζιεηηθψλ θνξέσλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ εζεινληηζκνχ: Δ θαηαηαιαηπψξεζε ησλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ απφ ην 2010 κε ηελ επηλφεζε ηεο κε πξνβιεπφκελεο
ζηελ αζιεηηθή λνκνζεζία «δηαηήξεζεο» εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο, κε
ηελ απαίηεζε κε πξνβιεπφκελσλ ζηελ αζιεηηθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθψλ
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θαη κε ηε γλσζηή ζχγρπζε σο πξνο ην ελ ηέιεη θαηαξηηζζέλ πιεκκειψο
ελεκεξσκέλν αξρείν ζσκαηείσλ κε αζιεηηθή αλαγλψξηζε ζα πξέπεη λα
απνηειέζεη αθνξκή γηα ξηδηθή λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε σο πξνο ην δήηεκα
ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο. Καλείο δελ ακθηβάιιεη φηη ηα αζιεηηθά
ζσκαηεία ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη. Χζηφζν, ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα
δηθαηνινγεζεί γηαηί ειέγρνληαη ηα αζιεηηθά ζσκαηεία. Δ βαζηθή αηηηνινγία
ηεο ΓΓΏ φηη ειέγρεη ηα αζιεηηθά ζσκαηεία γηα λα γλσξίδεη πνπ δηνρεηεχνληαη
νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απηναλαηξείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ πάςεη
πιένλ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηα ζσκαηεία.
5. Μείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη
ζπλαθφινπζα κείσζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ απηέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ (δηεμαγσγή αγψλσλ, πξνεηνηκαζία Βζληθψλ
Οκάδσλ θιπ): Βίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε βειηίσζε ησλ
αγσληζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζε δηεζλέο
επίπεδν ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο θαη πξνο ηα αζιεηηθά ζσκαηεία. Ήδε δηαπηζηψλεηαη κείσζε ζε
πνζνζηφ 75% ζε ζρέζε κε απηά πνπ ίζρπαλ πξηλ 10 ρξφληα! Πξνο ηνχην, νη
θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηνλ αζιεηηζκφ ζα πξέπεη λα έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα
ηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ (αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, αζιεηηθά ζσκαηεία
θιπ), ν νπνίνο είλαη απηφο πνπ θέξεη θαη ηα πεξηζζφηεξα κεηάιιηα θαη ηελ
πεξηζζφηεξε αζιεηηθή αλαγλψξηζε ζηε ρψξα καο, θαη φρη ζηνλ
επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ, ν νπνίνο νχησο ή άιισο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ,
δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
6. Βπαλεμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ώζιεηηζκνχ: Ώπηή ηε
ζηηγκή ε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ δελ ελεκεξψλεη, δπζηπρψο, φπσο ζα
έπξεπε, πιήξσο, έγθαηξα θαη αλαιπηηθά, ηνπο θνξείο πνπ επνπηεχεη γηα ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο. Αελ απνηειεί ππεξβνιή λα ππνζηεξηρζεί φηη θαλέλαο
επνπηεπφκελνο απφ ηε ΓΓΏ θνξέαο δελ γλσξίδεη θαη δελ κπνξεί λα γλσξίδεη
κε βεβαηφηεηα (ιφγσ ηεο πξναλαθεξφκελεο πνιπλνκίαο) νχηε ηηο (ζπλερψο
απμαλφκελεο θαη κάιηζηα, πνιιέο θνξέο, κε λνκνζεηήκαηα άζρεηα κε ηνλ
αζιεηηζκφ) ππνρξεψζεηο ηνπ νχηε απφ πνηνπο θνξείο ζα κπνξνχζε λα
ειεγρζεί νχηε ηη πεξηερφκελν ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ φινη απηνί νη
μερσξηζηνί έιεγρνη. Ο έιεγρνο ηεο ΓΓΏ πξνο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ζα
πξέπεη λα πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε, έγθαηξε θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε πξνο
απηνχο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηνπο πηζαλνχο ειέγρνπο πξνο απηνχο.
Πξάγκαηη, ζα ήηαλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθφο θαη νπζηαζηηθφο ν έιεγρνο
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απηφο, αλ ε ΓΓΏ αλαξηνχζε ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαιπηηθφ θαηάινγν
ππνρξεψζεσλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ψζηε λα μέξνπλ ηη αθξηβψο
ππνρξεψζεηο έρνπλ θαη πνηεο είλαη θαη νη επζχλεο ηνπο απφ παξαβίαζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Βπίζεο, ζα πξέπεη λα πηνζεηεί έλα πην ζχγρξνλν κνληέιν
παξνπζίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ, αληίζηνηρν κε απηφ
ηεο ηζηνζειίδαο ηεο γαιιηθήο ΓΓΏ, φπνπ εληνπίδνληαη (π.ρ. γηα ην παξάδεηγκα
ηεο αληίζηνηρεο θάξηαο πγείαο) νδεγίεο, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο,
παξνπζηαζκέλεο κε ζρήκαηα, γξαθήκαηα θαη ελ γέλεη ηξφπν πνπ είλαη πνιχ
θηιηθφο πξνο ηνλ αλαγλψζηε. Πεξαηηέξσ, ν έιεγρνο εθ κέξνπο ηεο ΓΓΏ ζα
κπνξνχζε λα είλαη πνιχ πην «έμππλνο» κέζσ ηεο κνξθήο ηεο δηαθήκηζεο ησλ
αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, π.ρ. ζε πεξηνδηθφ πνπ ζα επηκειείηαη απηή θαη πνπ ζα
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (άξα θαη‟ αξρήλ ρσξίο θφζηνο δεκνζηεχζεσλ)
κε παξνπζίαζε ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπο,
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (π.ρ. πξνπνλεηψλ), ησλ αζιεηψλ, ζπλεληεχμεηο,
θσηνγξαθίεο θιπ. Έηζη, ε επηδησθφκελε δηαχγεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ
αζιεηηθψλ θνξέσλ ζα απνθηά ηε κνξθή ηεο δηαθήκηζήο ηνπο θαη ζα
ιεηηνπξγεί ελ ηέιεη πξνο ην θαιφ φισλ φζσλ πξάγκαηη έρνπλ δηνηθεηηθά
ζηειέρε, πξνζσπηθφ, αζιεηέο θιπ.
Γηα λα θηάζνπκε ζε ζεκείν λα πξνηείλνπκε αζιεηηθφ λνκνζρέδην κε 113
άξζξα ζα πξέπεη πξψηα λα έρνπκε επηιχζεη φια ηα παξαπάλσ, θάηη πνπ,
δπζηπρψο, δελ έρεη ζπκβεί.
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ΠΕΝΒΓΏ
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Γεψξγηνο Α. Ληαλφο, Τπ. Αηδάθησξ Ννκηθήο Ώζελψλ
Αηθεγφξνο-Ννκηθφο χκβνπινο πνιιψλ αζιεηηθψλ θνξέσλ
πξσην-ΒΣΔ θνηηεηήο ηεο λνκηθήο ΘΏ ΒΓΡΏΦΒ ΠΕΟ ΟΡΘΔ
Αελ εγθξίλεηαη
ΚΧΑΕΚΟΠΟΕΔΔ ΣΔ ΏΘΛΔΣΕΚΔ ΝΟΜΟΘΒΕΏ - ΠΡΒΠΒΕ ΏΝ
ΏΠΟΤΡΘΒΕ Χ ΠΡΟΥΒΕΡΟ - ΚΏΚΟΓΡΏΜΜΒΝΟ ΑΔΜΕΟΤΡΓΧΝΣΏ
ΠΟΛΛΏ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ - νδεγεί ζε ΤΓΚΡΟΤΔ ΤΜΦΒΡΟΝΣΧΝ
ΜΒΣΏΞΤ ΑΔΜΟΕΟΤ ΚΏΕ ΕΑΕΧΣΕΚΟΤ ΣΟΜΒΏ αιια θαη ηνπ
ΏΤΣΟΑΕΟΕΚΔΣΟΤ ΣΔ ΑΟΒ - KAI ΑΕΒΘΝΧΝ ΟΜΟΠΟΝΑΕΧΝ - επηζεο
ΜΠΛΒΚΒΣΏΕ Χ ΤΦΤΠΠΤΡΓΒΕΟ Β ΏΡΜΟΑΕΟΣΔΒ ΠΟΤ ΒΥΒΕ Δ
ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΒΠΟΠΣΒΕΏ ΚΏΕ ΒΛΒΓΥΟΤ ΠΏΕΓΝΕΧΝ - ΡΧΣΔΒ
ΚΏΝΒΝΏ ΣΟΝ ΠΡΟΒΑΡΟ ΣΔ ΒΒΒΠ - ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ
ΟΕΚΝΟΜΕΚΧΝ ΒΝ ΚΏΣΏΚΛΒΕΑΕ ΣΟ ΜΒΓΏΛΟ ΏΦΒΝΣΕΚΟ ΣΔ
ΒΛΛΏΑΏ ΣΟΝ ΒΛΛΔΝΏ ΣΡΏΠΒΓΕΣΔ ΚΏΕ ΣΟΝ ΠΡΟΒΑΡΟ ΣΟΤ
ΟΠΏΠ Ώ.Β - ΣΟ ΜΏΓΏΓΕ ΒΕΝΏΕ ΑΕΚΟ ΣΟΤ ΚΟΤΜΏΝΣΟ ΚΏΝΟΤΝ
ΏΤΣΟΕ ΚΏΕ ΟΥΕ ΣΟ ΚΡΏΣΟ ΟΤΣΒ ΟΕ ΠΟΛΕΣΕΚΟΕ ΜΠΏΣΒΛΡ ΣΟ
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ΠΟΑΒΠ
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06:23:01

ΝΟΜΟΥΒΑΕΟ ΒΕΝΏΕ ΕΑΕΟΣΒΛΒ - ΚΏΕ ΜΒ ζθνπν ηελ ΕΚΏΝΟΠΟΕΔΔ
ΠΡΟΧΠΕΚΧΝ ΦΕΛΟΑΟΞΧΝ ΣΟΤ γγΏ - ΣΟΤ π/θ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ ησλ
ΑΕΚΔΓΟΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΕΚΧΝ ΤΜΐΟΤΛΧΝ - ΚΏΕ 10 ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ
ΣΔ ΓΓΏ
Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ
Λακβάλεηαη
Αηδαθηηθνχ θαη Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
ππφςε θαη
ζπλερίδεηαη ε
ΒΚΣΒΛΒΣΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ
δηαβνχιεπζε κε
ΠΒΡΕΟΑΟ 2017-2019
ηνπο
θνηλσληθνχο
Ώζήλα, 3 Αεθεκβξίνπ 2018
εηαίξνπο
ΤΠΟΜΝΔΜΏ
Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ηνπ /Ν
Βπηηξνπή επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ – Πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο –
Εδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο αζιεκάησλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο
Σν λνκνζρέδην γηα πξνπνλεηέο θαη εθπαηδεπηέο, ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θιπ,
πνπ έρεη θέξεη ζε δηαβνχιεπζε πξηλ ιίγεο εκέξεο ν θ. ΐαζηιεηάδεο,
Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ, επηρεηξεί λα αλνίμεη κία θεξθφπνξηα ζηνλ ρψξν ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ
πηπρηνχρσλ ΏΒΕ, δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα θαη πιήηηνληαο βάλαπζα ηα
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (ΣΒΦΏΏ) ηνπ
Βιιεληθνχ Αεκφζηνπ Παλεπηζηήκηνπ.
Ώλ ην λνκνζρέδην απηφ γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
παξέρεη ζε κε πηπρηνχρνπο, δελ ζα έρνπλ ιφγν χπαξμεο ηα παλεπηζηεκηαθά
Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ, ελψ αλ ε ινγηθή απηή
επεθηαζεί θαη ζε άιια λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα, νπζηαζηηθά ζα
αθπξψλεηαη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
πγθεθξηκέλα ην λνκνζρέδην,
• Αίλεη αθξηβψο ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο απνθνίηνπο ΣΒΦΏΏ
κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ΕΒΚ αθφκε θαη ΒΠΏΛ.
• Θεσξεί ηελ άζθεζε κηα απιή θαη αθίλδπλε δηαδηθαζία ψζηε ν θαζέλαο λα
είλαη ζε ζέζε λα ηελ θάλεη, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ.
• Καζηζηά ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ (ΓΓΏ), πνπ απνηειεί δηνηθεηηθή
ππεξεζία ελφο Τπνπξγείνπ, θέληξν πηζηνπνίεζεο γλψζεο θαη θνξέσλ γλψζεο
αιιά θαη επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην κε δηθαίσκα έθδνζεο θάξηαο άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο.
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• Βμηζψλεη ην Παλεπηζηήκην κε ηα ΕΒΚ θαη ηα ΒΠΏΛ. Οη απφθνηηνη ησλ
ΣΒΦΏΏ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηνπο κεηά απφ δηδαζθαιία απφ
παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, κέζα απφ πηζηνπνηεκέλα αθαδεκατθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πιήζνο καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθήο θ.α.
ια απηά κπνξεί λα εμηζσζνχλ κε ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ καζήκαηα ιίγσλ
σξψλ ή αθφκε θαη εβδνκάδσλ ηα αββαηνθχξηαθα;
• ηελ νπζία θαζηζηά ηα ηδησηηθά ΕΒΚ θαη ηηο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο (κε
ζπλέξγεηα ηεο ΓΓΏ) θνξείο εθπαίδεπζεο θαη ξπζκηζηέο ηεο αγνξάο.
• Σν πην επηθίλδπλν είλαη φηη δίλεη ην δηθαίσκα ζε «εθπαηδεπηέο» θαη
«πξνπνλεηέο», απνθνίηνπο ηδησηηθψλ ΕΒΚ, ΒΠΏΛ θαη απνθνίηνπο ησλ
πεξίθεκσλ ρνιψλ ηεο ΓΓΏ κε νκνζπνλδίεο, λα γπκλάδνπλ κηθξά παηδηά,
έθεβνπο, ειηθησκέλνπο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, κε έλα απιφ πηζηνπνηεηηθφ κε
παλεπηζηεκηαθνχ θνξέα, ρσξίο ίρλνο παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο
επάξθεηαο.
• Θεσξεί φηη θάζε παξάγνληαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εθθέξεη
άπνςε γηα ηα Ώθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ησλ ΣΒΦΏΏ.
Δ ΒΓ ηεο ΠΟΑΒΠ πξνζππνγξάθσληαο ην ςήθηζκα ησλ ΣΒΦΏΏ (Παλ.
Θεζζαιίαο 28-11-2018) ζεσξεί φηη ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην, ππνλνκεχεη
ηε δεκφζηα παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηε δεκφζηα πγεία. Καιεί ηελ
Κπβέξλεζε λα απνζχξεη ηηο πξνηεηλφκελεο αληηζπληαγκαηηθέο,
αληηεπηζηεκνληθέο, άδηθεο θαη θαηαρξεζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη
λα πξνβεί ζε δξαζηηθέο κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ ηνπ κεηά απφ νπζηαζηηθή
δηαβνχιεπζε κε ηηο ρνιέο Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.
Ο Πξφεδξνο
ηάζεο Βπζηαζφπνπινο
Καζεγεηήο Β.Κ.Π.Ώ.
Ο Γξακκαηέαο
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ΐαγγέιεο
Σδειάηεο

2018-12-03
06:41:11

Υαξάιακπνο Φείδαο
Καζεγεηήο Ώ.Π.Θ.
Παξαθαιψ γηαηί δελ θαίλνληαη ηα ρφιηα πνπ έρσ θάλεη ζηα άξζξα 80, 81, 92 Έρνπλ
θαη 93.
αλαξηεζεί θαη
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ηέιηνο
2018-12-03
Υξηζηνδνχι 07:02:56
νπ

Ώπφ ηελ δηαβνχιεπζε ιείπεη ρψξνο γηα γεληθέο παξαηεξήζεηο, επνκέλσο
παξαζέησ εδψ:
Λείπεη αξρηθφ άξζξν κε νξηζκνχο (π.ρ. ηη είλαη αγψλαο, ηη είλαη επίζεκε
ζπλάληεζε, ηη είλαη αζιεηηθφ είδνο, ηη είλαη αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, ηη είλαη
αζιεηήο θαη ηη είλαη αγσληδφκελνο αζιεηήο θιπ θιπ) ελψ, επίζεο, ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί φξνη γηα ην ίδην αληηθείκελν πξνθαιψληαο
ζχγρπζε. Π.Υ Σέιεζε – δηεμαγσγή, ζπλάληεζε – εθδήισζε θιπ

είλαη νξαηά φια
ηα ζρφιηα ηνπ
ρξήζηε.
Λακβάλεηαη
ππφςε γηα
ελδερφκελε
κειινληηθή
ηξνπνπνίεζε

Γεληθφηεξα ρξεηάδεηαη ηφζν θσδηθνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ηνπ λφκνπ αθνχ
δελ αθνξά ζε εμεηδηθεπκέλνπο λνκηθνχο αιιά ζε απινχο πνιίηεο πνπ
θαινχληαη λα θηλεζνχλ ζε έλα λνκηθφ πιαίζην γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ
αθνξά ζε φιε ηελ θνηλσλία.
Βπ' απηνχ πξνηείλσ λα δηαρσξηζηεί ηειείσο ν λφκνο ζε Ώζιεηηθφ Νφκν
Βξαζηηερληθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη ζε Ώζιεηηθφ Νφκν Βπαγγεικαηηθνχ
Ώζιεηηζκνχ αθνχ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ην δνκηθφ θχηηαξν, άιιν πξάγκα
ην εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν (ηνμνβνιίαο π.ρ.) θαη άιιν ε ΠΏΒ ησλ
εθαηνκκπξίσλ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηδίξνπ.
Υξεηάδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο επνπηείαο ησλ
αζιεηηθψλ θνξέσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ (ζσκαηεία,
ελψζεηο, νκνζπνλδίεο, ζχλδεζκνη) εηδηθά ζηηο νκνζπνλδίεο νη νπνίεο, απφ ηελ
ΠΡΒΠΒΕ λα είλαη ειεχζεξεο λα "ιεηηνπξγνχλ" ην θάζε άζιεκα, φρη φκσο θαη
αλεμέιεγθηεο.
Δ εηδηθά αλαγλσξηζκέλε αζιεηηθή Οκνζπνλδία έρεη εθ ηνπ λφκνπ, φρη κφλν
δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ θνηλσλία αιιά θαη απνθιεηζηηθή! Δ αζιεηηθή ηχρε
αιιά θαη πνιηηηθή δηαβίσζε ηνπ Βιιελα πνιίηε (ε ηνπ θεδεκνλεπνκέλνπ ηνπ)
πνπ ζέιεη λα δηαθξηζεί, λα πξνρσξήζεη ζην δηεζλέο αζιεηηθφ ζηεξέσκα, λα
απνιαχζεη ησλ πξνλνκίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο δηαθξηζέληεο θιπ, εμαξηάηαη
ΏΠΟΚΛΒΕΣΕΚΏ απφ ηηο πξάμεηο-θηλήζεηο ηεο αλαγλσξηζκέλεο
Οκνζπνλδίαο (π.ρ. εζληθέο απνζηνιέο, εζληθέο νκάδεο θιπ) ελψ παξάιιεια ε
αλαγλσξηζκέλε Οκνζπνλδία παξάγεη (θαη πξέπεη λα παξάγεη!) ζεκαληηθφ
δηνηθεηηθφ έξγν θαη λα δηεπθνιχλεηαη ζε απηφ (π.ρ. αδεηνδνηήζεηο αγψλσλ,
αζιεηηθψλ ρψξσλ θιπ) αιιά δελ κπνξεί φιν απηφ ην ζεκαληηθφ έξγν λα
γίλεηαη (ή λα κελ γίλεηαη.. ) κε ην «αλεμέιεγθην»
ελφο ΝΠΕΑ, κηαο ηδησηηθήο εηαηξείαο, πνπ δηνηθείηαη απφ πξφζσπα πνπ

ειίδα 134 απφ 135

απνινγνχληαη κφλν ζηα κέιε ή ηνπο κεηφρνπο ηνπο.
Βθ ηεο δεζπφδνπζαο θαη απνθιεηζηηθήο ζέζεο πνπ έρνπλ νη Ώζιεηηθέο
Οκνζπνλδίεο, πξνθχπηεη φηη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχλ ζηα ΝΠΑΑ (π.ρ. εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο θ.α.)
Ώθφκα, ε αλαθνξά ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν ηνπο απφ ηελ ΓΓΏ δελ αξθεί ζε
θακία πεξίπησζε, απαηηείηαη θαη ν δηαρεηξηζηηθφο πνπ πξνβιέπεη ν Ώζη.
Κψδηθαο θαη ν νπνίνο ζηελ πξάμε έρεη θαηαξγεζεί!
Σέινο, ν ηζρχνλ Βζληθφο Ώζιεηηθφο ρεδηαζκφο (θαηεγνξηνπνίεζε
αζιεκάησλ θαη αληίζηνηρε επηρνξήγεζε πνπ φκσο νξίδεηαη θαη σο κεδεληθή!)
κάιινλ θαηαζηξαηεγεί ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε ηνπ Ώζι. Νφκνπ φπσο ηζρχεη,
αθνχ νη «κηθξέο» νκνζπνλδίεο θαη ζσκαηεία πνπ δελ έρνπλ «ειπίδα»
επηρνξήγεζεο, κπνξνχλ λα θάλνπλ φηη ζέινπλ (ππάξρνπλ θαη Οκνζπνλδίεο
πνπ απνθεχγνπλ λα πάξνπλ ηελ φπνηα κηθξή επηρνξήγεζε απιά θαη κφλν γηα
λα κελ έρνπλ θαλέλαλ έιεγρν. Βπίζεο, κε ειάρηζηε ε κεδεληθή επηρνξήγεζε,
νη παξαβάζεηο άξζξσλ πνπ έρνπλ σο πνηλή ηελ κείσζε ηεο θξαηηθήο
επηρνξήγεζεο (απηφ νξίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) νδεγεί ζε αηηκψξεην
ησλ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ!
Τπάξρεη επξχηαην πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ θαη δξνκνιφγεζεο
απνηειεζκαηηθψλ θαλφλσλ εδψ, ππάξρνπλ ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο, αιιά απηφ
δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην πιαίζην δηαβνχιεπζεο επί ζπγθεθξηκέλσλ
άξζξσλ πξνηεηλφκελνπ Νφκνπ.
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