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(<Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Εττιψανείας Ακινήτου
Μητροττολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών Θεμάτων»»

Άρθρο

Κωλύματα αθλητικού νόμου και καταστατικές διατάξεις

Το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) κατισχύει κάθε διαψορετικής ρύθμισης που περιέχεται
σε καταστατικό αθλητικού σωματεί.ου, αθλητικής ένωσης ή σμσσπονδίας. Η παρούσα Ισχύει
από την 18η.9.2020, ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 4726/2020 (Α 181).

Αθήνα, 19 Μαρτσυ 2021

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία — Προσθήκη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχέδιο νόμου Ι
του Υπουργείου

Οικονομικών <(Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου Σύστασης Δικαιώματος Ι
Γ Επιψανείας Ακινήτου Μητροιτολιτικού Π όλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και

ρύθμιση συναψών Θεμάτων)>

ΙΞπισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού — Υψυπουργός Αθλητισμού
Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτης Παπανότης, Τηλ. 2131316889, ρ.ρ3ρ3πο@ταΙίεοοι

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης

ι ·‘, στους οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
-

-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ — ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ι

ΑΝΑπτν:Η — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΙΑ>

_____

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

2 Τομέας νομοθέτηοης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εοωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης.
Υπουργείου Πρσοτασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

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

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)
περί κωλυμάτων κατισχύει κάθε διαψορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε
καταστατικό αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η ρύθμιση
αυτή Ισχύει από 189.2020.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών στους αθλητικούς Φορείς όλων των
βαθμίδων, προς ευθυγράμμιση με την παρ. Ι του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’
181) και προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων, διευκρινίζεται ότι το άρθρο 3 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4726/2020,
κατισχύει κάθε διαψορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε καταστατικό αθλητικού
σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, με αναδρομική ισχύ από Τις

18.9.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4726/2020.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Οι ρυθμίσεις αψορούν τους αθλητικούς Φορείς όλων των βαθμίδων, όπως
σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.

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

Άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)

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

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιοη λόγω έλλειψης
σχετικής εξουοιοδότησης σε άλλο όργανο.



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

ίίί) με διάθεση
περισσότερων Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ανθρώπινων και ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
υλικών πόρων; περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Ε
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

1 ‘Π Π ΓΙίΠ= ίΏΙ
Π Ί1 Π Π Π

π :,ΊΠ Ί3



8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Να διευκολυνθεί η διεξαγωγή αρχαιρεσιών
ί στους αθλητικούς ψορείς όλων των βαθμίδων,

1) βραχυπρόθεσμοι: να αρθούν τυχόν ερμηνευτικές αμψισβητήσεις
και να αποφευχθούν άσκοπες δικαστικές
διενέξεις.
Η ομογενοτιοί.ηση των καταστατικών όλων

.. των αθλητικών ψορέων ως προς τα κωλύμαται) μακροπροθεσμοι:
και τους περιορισμους των μελων τους.

9.
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

εΚΠΑΙΔεΥΣΗ Εξέλιξη ν τευταία 5οτία Πρόσφατα ΕπιΕιωκόμενυς
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΛΝΙΙΤΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔεΥΣΗ

Γ ‚‘ουσ τιι οπιι,ρυίοων γ’βαθυιιις εκπαίδΕυσης συν )θνίσαονν - Γ
τενιισλι στον τειιέιι τι,ιι’ σπουδών Τους ενός ό οηνών ιιπό την

νο,’ιμή,γποης

—Η Η
Λδ ιιιις Τισεοαιιιημινων ίίιιεεαιυημιακωυ ολών (150 ελτ)

‘ιμιόυις νι1ιμενυχιον νε αρογράμυιι-ιιι ‘Ερευνας, Τεχνολογιας
Α Κιε- νοαιυς δνλνη & εθνικά), ανά Π νεοιονημινιεή Σχολή

;ριθμιλ έργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί από Τον ιδιωτικό
ονοτιτ. ανά Ι Ιτιυεαιντημιακή / Τεή’υλογική Σχολή

λονυνι ανά φοιτηΤή Ιι’ τολ-ήλιε ε’ιεαΑοοαης αντι ΛΕΙ

Ιίεοοστν ενηλίκων (ττν οέννλο νου ενεργού πληθυσμού) Που

τ-,.ε,ο,:/ον’.νε οςτι ‘ολ ιμ,ιιιι δει δίου ι οτιύδεεοης

ΓΙ. ΣΙΟΙΧΓέΙΙΙΔΙΙΣ / Αλ)ΜΓΛ / Β ΕΜίΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ίίτοοονλ οτιιλφάβηοι,ιναόνολο νληθασ.ιού

Αριίίυος ανόμων ουσ ενκτιταλείττυυν Το σχολείο πριν Την
νλυνλημωοη νηςβ’ βάόμιος εαιιι’ βάδμιοςευοαίδενσης/ έτος

Λριθι,νςοτιι—ννλιτισμιοιλ.’ σιολειιιε τινά θενιιτέρειτι
)ιιυοοοτύ ιιιιόηνών νου σύνολο των ιοθητώυ) Που φοιτούν ου
διιιννΙιΙτμικα σχυλι ΙΙΙ

Ποσοστό ολίυδυπώυ μαθητών στο σύνολο (των ιτιθηοώυ)
— Γ

—Κτιτυιν,τμή_ιινά_αεριφέρεια
Αριθμός υλοήμερων / απσγευιιτιτινών αχνλείων κιιι αριθυός
ιΙθητιιν σιτυ φοιτούυ σειτυτά

—

%ίέαιις ύμιις τιιθτίςτίτώσ / υύνυλιι ιιιιθι1τών

λίεννς όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αμιόιιος ιιιθητών νου εαωφελούνοα από οτογράιιιιαοτι
τνισ.ινικής τιοπαίδετσης / έτος

—

ύτισάνο σιό μαθητή ανά )Ιαθειίδτι (Λ’θμια, Β·Οιιια)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμκνσς
στοιχεια στοχος (3εττα)

Ιίμιινυτινοπυιηθτίσες ανασκαφές. κει τό είδος κυι
ντντελέαιιυνιι, κει, τιαιθιιύς ει τηιιύτι,ιν

Ι
ΧΙιη.ιιιτυ λντήαειο ιινιιοκιιφών, κτιτύ φορέα, κτιι ποσά Που
όιοσέθην,ιι’

Ι

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισττοιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(ΗΙ ι /ίγ1 -- οΓ/ΓώώλιΗΙλιΗ και της ΕΛΤΑΤ (ΙΊρ://\νλννν,5ΙύδΙίλΕ.ι/).



ΙΙ ιστώοεις νια ανασκαφές, Που διατέθηκαν Πε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

Κήρεξη αρχαιολογικών χώρων, υνηιιείων, τιαραδασιακών κοι
υτορκώκ οικιαμών

Ιιινιιιτνονιηρυίσες ιιπαλλυτριιλσειη ‘κει κοταβληθείιες
ιισυζηιιώσεις, ‘ιιι ακητα «ρχα οΙσχικιν ενδιαφέροντος

Ιιιετέινες έργο,τ· τοκ έγουν εικκελυαθεί σο ιννημώιι Και
ιοιιιια?υνικιιύς γώρανς κιτ διιυιδνες έργων που βρίακοντιτι

ου εξετιςη

7απάνες έίιγκο οσε έγνον εκτελεσύσί νε οουσεία και λοιπά
ιντίριιιιινιι Ειιπάνε ς έργων Που βρίυκνντιιι συ εξέλιξη

Αριθμός βιβλιιιυηκών κοσά ναμιιοή μορφή αντι είδος
βιβλιοθήκης ανάλογο με Το Οέρα, κατά γεωγραφικά
διομέριανιτ

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε ιτερίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγή οτε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Π Οχι Π

___________________

Εξηγήστε:

12
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με

‘ άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π οχι Π

Αναφέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού

, συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολοούμενης ρύθμισης

14, Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο Στόχος
Ι Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται όΤΙ το άρθρο 3 του ν.

2725/1999 (Ν 121) περί κωλυμάτων κατισχύει κάθε
διαψορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε καταστατικό
αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η
ρύθμιση αυτή ισχύει από 1892020. Ενόψει των επικείμενων
αρχαιρεσιών στους αθλητικούς ψορείς όλων των βαθμίδων,
προς ευθυγράμμιση με την παρ. Ι του άρθρου 30 του ν.
4726/2020 (Ν 181) και Προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων,
διευκρινίζεται ότι το άρθρο 3 του ν.2725/1999 (Ν 121), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4726/2020,

κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε
καταστατικό αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή

ομοσπονδίας, με αναδρομική ισχύ από την 18.9.2020,
ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4726/2020.

ι. ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΛ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ Α

ΔΙΛΦΑΝΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Σ Σ ΟΜΑΔΕΣ

Α Ν

Ι Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών Χ

Εξσικσνόμηση
ΑΜΕΣΑ όνσυ

Χ
ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ Μεγαλύτερη
Σ σπσδστικότητα /

απστελεσματικόττ

α

Άλλα
Ι

Ι Βελτίωση
ΕΜΜΕΣ

Α
παρεχομενων Χ

Ίνιτηρεσιών



Δίκαιη μεταχείριση

παλιτών
Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Αυξημένη Ι

αξιοπιστία! Χ

διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Το όψελος της παρούσας ρύθμισης είναι η οριζόντια εαρμοή των προβλεπόμενων από τον νόμο κωλυμάτων
και περιορισμών στους αθλητικούς φορείς όλων των βαθμδων με στόχο τη διαφάνεια καιτην ίση μεταχείρισπ.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙοΙκΙ-ΙΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ1ΣΜοΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&

ΚΟΙ ΝΩ Ι ΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
πρσεταιμασία

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟτΗΤΑ

Υτιαδαμή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις/

κινητικότητα

Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλα

Στήριξη και

λειταυργία

διαχείρισης

Διαχείριση

αλλαγών Κατά

Την εκτέλεση

ΓΙΑ ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος

συμμετοχής

στη νέα

ρύθμιση

Άλλο

Δν υσταται κόστος από την αξιολοούμνη ρύθμιοη



· 20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτ[μηση:

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΑ

ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΛΟΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ!ΣΜΟΣ

Κρίνεται ότι ουδείς κίνδυνος συντρέχει από την εφαρμονή της προτεινόμενη ς διάταξης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΊΚΟΪΗΤΛ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναννώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
οντιοτάθμισης

κινδύνων

Άλλα

Πιλοτική

εψαρμσή

ΜΕΙΩΣΗ

_______________

ΚΙ ΝΔΥ ΝΩ Ν

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ανόδειξη καλών
προκτικών κοτά

την υλοττοίποη
της ρύθμισης

Συνεχής

αξιαλόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλα

9



Άρθρο 12 & 16 τταρ.9 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

(συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία
ΓΙ

Απόψαση
ΓΙ

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
ΓΙ των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

ΓΙ Διεθνείς συμβάσεις

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙ ΓΙ ΓΙΙΓΓΙΓ)½ .1\ίΓΑΚΙ
ΙΓΕΓΓΙΙΙκΙΟ\ν(;Ε\\ΚΓ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ



!

Αριθμ. 78/2/2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος
Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά
και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας διασαφηνίζεται ότι το άρθρο 3
του ν.2725/1999, που αφορά στα κωλύματα εγγραφής μέλους αθλητικού
σωματείου ή μέλους των Οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας
κλ.π., κατισχύει από την 18η92020, οπότε τέθηκε σε ισχύ ως υφίσταται, κάθε
διαφορετικής ρύθμισης, που περιέχεται σε καταστατικό αθλητικού σωματείου,
αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΑΟήνα,
ς)

Μαρτίου 2021

Η Γενικ ΔιευΟύντρια

Ιουλια Γ Αρμαγου


