ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις παρούσες διατάξεις επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών
επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα, ενόψει και της υπό εξέλιξη αξιοποίησης
των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, σύμφωνα με τον Ν. 4111/2013. Στο πλαίσιο αυτό σκοπείται η διαμόρφωση ενός λειτουργικά αποδοτικού και ισόρροπου πλαισίου λειτουργίας και ανάπτυξης της εν λόγω δραστηριότητας.
Με το προτεινόμενο άρθρο 1, ο Φορέας Ιπποδρομιών, όπου σαφώς περιλαμβάνεται ο παραχωρησιούχος που προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 7
Ν. 4111/2013, καθίσταται αρμόδιος για την κατάρτιση του Γενικού Προγράμματος Ιπποδρομιών. Η διαμόρφωση του Γενικού Προγράμματος θα βασίζεται
στα αναγκαία κριτήρια που θα έχουν τεθεί με προηγούμενη απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική, για κάθε ιπποδρομιακή ημέρα θα εκδίδεται και Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών, ομοίως με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών. Η δημοσιότητα του Γενικού
Προγράμματος, μετά των τυχόν τροποποιήσεών του, και του Επισήμου Ημερήσιου Προγράμματος θα συνίσταται στην διαδικτυακή ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα του Φορέα Ιπποδρομιών.
Με το προτεινόμενο άρθρο 2 ορίζεται ότι ο Φορέας Ιπποδρομιών θα
καθορίζει το ύψος και τον τρόπο κατανομής των επάθλων ανά ιπποδρομία,
ενώ με την δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, πέραν των
ως άνω υποχρεωτικών επάθλων, ο Φορέας Ιπποδρομιών δύναται να θεσμοθετεί και πρόσθετα βραβεία, είτε αυτοτελώς είτε μέσω χορηγιών, τα οποία θα
αποδίδονται απευθείας από τον Φορέα στους εκάστοτε δικαιούχους.
Με το προτεινόμενο άρθρο 3, προβλέπεται η έκδοση Κώδικα Ιπποδρομιών με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, η οποία θα θέτει το κανονιστικό
πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα. Μέχρι την έκδοση νέου Κώδικα σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, εξακολουθεί ισχύων ο νυν Κώδικας Ιπποδρομιών καθ’ ο μέτρο δεν θίγεται από τα ειδικώς προβλεπόμενα στην
δεύτερη παράγραφο του άρθρου 3. Προβλέπεται τέλος και η έκδοση Κανονισμού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, ο οποίος θα θέτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές προς ίδρυση
και λειτουργία νέων ιπποδρόμων στην Ελλάδα. Στην τελευταία παράγραφο
του προτεινόμενου άρθρου 3, ρητώς διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο
υπάρχων σε λειτουργία ιππόδρομος Μαρκόπουλου Μεσογαίας θεωρείται νομίμως αδειοδοτημένος για τις ανάγκες διεξαγωγής ιπποδρομιών.
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Με το προτεινόμενο άρθρο 4, καταγράφονται οι αναγκαίως τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις του Α.Ν. 399/1968 και Ν. 191/1975 που
αφορούν στην Φίλιππο Ένωση Ελλάδος, προκειμένου να συνάδει με το πλαίσιο που θέτουν οι προαναφερθείσες διατάξεις του παρόντος νόμου.
Με το προτεινόμενο άρθρο 5 προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων 1 έως 4, η οποία συνδέεται με την αντίστοιχη έναρξη ισχύος της συμβάσεως παραχωρήσεως που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 7 Ν. 4111/2013.
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