ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ
και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ο Παγκόσµιος Κώδικας Αντιντόπινγκ υιοθετήθηκε για
πρώτη φορά το 2003, τέθηκε σε ισχύ το 2004 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 2009. Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει αναθεωρήσεις του Παγκόσµιου Κώδικα Αντιντόπινγκ που εγκρίθηκαν από το Ιδρυτικό Συµβούλιο του W.A.D.Α. στο
Γιοχάνεσµπουργκ, Νότιος Αφρική, στις 15 Νοεµβρίου
του 2013. Ο αναθεωρηµένος Παγκόσµιος Κώδικας Αντιντόπινγκ του 2015 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Ο σκοπός του Παγκόσµιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και
του Παγκόσµιου Προγράµµατος Αντιντόπινγκ, το οποίο
και τον υποστηρίζει είναι:
• η προστασία του θεµελιώδους δικαιώµατος των Αθλητών να συµµετέχουν στον αθλητισµό χωρίς τη χρήση
φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) και συνεπώς η προώθηση
της υγείας, της δικαιοσύνης και της ισότητας των Αθλητών σε ολόκληρο τον κόσµο, και
• η διασφάλιση εναρµονισµένων, συντονισµένων και αποτελεσµατικών προγραµµάτων κατά του ντόπινγκ σε
διεθνές και εθνικό επίπεδο ως προς τον εντοπισµό, την
αποτροπή και την πρόληψη του ντόπινγκ.
Ο Κώδικας αποτελεί το θεµελιώδες και οικουµενικό
έγγραφο πάνω στο οποίο βασίζεται το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Αντιντόπινγκ στον αθλητισµό. Ο σκοπός του Κώδικα είναι να εντείνει τις προσπάθειες κατά του ντόπινγκ
µέσω της παγκόσµιας εναρµόνισης των βασικών στοιχείων του αντιντόπινγκ. Είναι σκόπιµο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής προκειµένου να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση σε ζητήµατα όπου απαιτείται οµοιοµορφία,
αλλά και γενικώς σε άλλους τοµείς, ώστε να επιτρέπει
ευελιξία ως προς την υλοποίηση των συµφωνηµένων αρχών αντιντόπινγκ. Ο Κώδικας έχει συνταχθεί σύµφωνα
µε τις αρχές της αναλογικότητας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Σηµειωτέον ότι τόσο ο Ολυµπιακός Χάρτης
όσο και η Διεθνής Συνθήκη κατά της Φαρµακοδιέγερσης
(Ντόπινγκ) στον Αθλητισµό του 2005, όπως υιοθετήθηκε
στο Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου 2005 (εφεξής η «Συνθήκη
της UNESCO»), αναγνωρίζουν την πρόληψη και την καταπολέµηση του ντόπινγκ στον αθλητισµό ως ένα σηµαντικό µέρος της αποστολής της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και της UNESCO ενώ αναγνωρίζουν και το θεµελιώδη ρόλο του Κώδικα.
Όλες οι διατάξεις του Κώδικα είναι υποχρεωτικές κατ’
ουσία και πρέπει να τηρούνται από κάθε Οργανισµό Αντιντόπινγκ, Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο, όπως προβλέπεται.
Παρόλα αυτά, ο Κώδικας δεν αντικαθιστά ούτε ακυρώνει
την ανάγκη υιοθέτησης εµπεριστατωµένων κανόνων αντιντόπινγκ από κάθε ένα Οργανισµό Αντιντόπινγκ ξεχωριστά. Ενώ κάποιες διατάξεις του Κώδικα πρέπει να
ενσωµατωθούν από τον εκάστοτε Οργανισµό Αντιντόπινγκ στους δικούς του κανόνες χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, άλλες διατάξεις του Κώδικα στοιχειοθετούν υποχρεωτικές κατευθυντήριες αρχές που επιτρέπουν ευελιξία στη διαµόρφωση των κανόνων από κάθε Οργανισµό

Αντιντόπινγκ ή εκφράζουν απαιτήσεις που πρέπει µεν να
τηρούνται από κάθε Οργανισµό Αντιντόπινγκ αλλά δεν
χρειάζεται να επαναλαµβάνονται στους δικούς του κανόνες.
Οι κανόνες αντιντόπινγκ, όπως και οι κανόνες των αγωνισµάτων, είναι αθλητικοί κανόνες που διέπουν τους
όρους υπό τους οποίους διεξάγονται τα αθλήµατα. Οι Αθλητές ή άλλα Πρόσωπα αποδέχονται τους κανόνες αυτούς ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους και δεσµεύονται από αυτούς τους κανόνες. Κάθε Υπογράφον Μέρος καθιερώνει κανόνες και διαδικασίες προκειµένου να
διασφαλίζει ότι όλοι οι Αθλητές ή άλλα Πρόσωπα που
τελούν υπό τη δικαιοδοσία του Υπογράφοντος Μέρους
και των οργανισµών-µελών του, είναι ενηµερωµένοι και
συµφωνούν ότι δεσµεύονται από τους ισχύοντες κανόνες αντιντόπινγκ των οικείων Οργανισµών Αντιντόπινγκ.
Κάθε Υπογράφον Μέρος καθιερώνει κανόνες και διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίζει ότι όλοι οι Αθλητές ή
άλλα Πρόσωπα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του Υπογράφοντος Μέρους και των οργανισµών-µελών του συναινούν στην κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδοµένων, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον Κώδικα,
δεσµεύονται από τους κανόνες αντιντόπινγκ του Κώδικα
και συµµορφώνονται µε αυτούς, καθώς και ότι επιβάλλονται στους Αθλητές ή σε άλλα Πρόσωπα οι προβλεπόµενες Συνέπειες σε περίπτωση µη-συµµόρφωσης µε τους
κανόνες αυτούς. Οι συγκεκριµένοι κανόνες και διαδικασίες που επιδιώκουν την επιβολή των κανόνων αντιντόπινγκ κατά τρόπο οικουµενικό και εναρµονισµένο, διαφέρουν εκ φύσεως από τις ποινικές και αστικές διαδικασίες. Δεν υπόκεινται ούτε περιορίζονται από οποιαδήποτε εθνική απαίτηση και νοµικό πρότυπο που ισχύει για τις
διαδικασίες αυτές, παρόλο που στόχος είναι να εφαρµόζονται κατά τρόπο που σέβεται τις αρχές της αναλογικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατά την εξέταση των γεγονότων και της νοµοθεσίας µίας συγκεκριµένης υπόθεσης, όλα τα δικαστήρια, οι διαιτητικές ακροαµατικές επιτροπές και τα λοιπά σώµατα που είναι επιφορτισµένα µε την έκδοση της απόφασης θα πρέπει να
γνωρίζουν και να σέβονται τη διακριτή φύση των κανόνων του Κώδικα αντιντόπινγκ και το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί αναπαριστούν τη συναίνεση ενός ευρέος φάσµατος ενδιαφεροµένων µερών ανά τον κόσµο, µε κοινό
παρανοµαστή το ευ αγωνίζεσθαι.
Τα άρθρα του Κώδικα που πρέπει να ενσωµατωθούν
στους κανόνες κάθε Οργανισµού Αντιντόπινγκ χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, αναφέρονται στο άρθρο 23.2.2. Παραδείγµατος χάρη, είναι ουσιώδες, για λόγους εναρµόνισης, ότι όλα τα Υπογράφοντα Μέρη θα βασίζουν τις αποφάσεις τους στον ίδιο κατάλογο παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, στην ίδια ευθύνη απόδειξης και θα επιβάλλουν τις ίδιες Συνέπειες για τις ίδιες παραβάσεις
κανόνων αντιντόπινγκ. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι
οι ίδιοι, ανεξαρτήτως εάν πραγµατοποιείται ακροαµατική
διαδικασία ενώπιον µίας Διεθνούς Οµοσπονδίας, σε εθνικό επίπεδο, ή ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθλητικών Υποθέσεων (CAS).
Οι διατάξεις του Κώδικα που δεν αναφέρονται στο Άρθρο 23.2.2 εξακολουθούν να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα κατ’ ουσία ακόµη και στην περίπτωση που ένας
Οργανισµός Αντιντόπινγκ δεν απαιτείται να τις ενσωµατώσει ακριβώς ως έχουν. Οι διατάξεις αυτές γενικά εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, ορισµένες διατάξεις
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υποδεικνύουν µεν στους Οργανισµούς Αντιντόπινγκ να
προβούν σε ορισµένες ενέργειες αλλά δεν είναι απαραίτητο να επαναδιατυπώσουν τη διάταξη στους δικούς
τους κανόνες αντιντόπινγκ. Παραδείγµατος χάρη, κάθε
Οργανισµός Αντιντόπινγκ πρέπει να προγραµµατίζει και
να διεξάγει Ελέγχους όπως προβλέπεται από το Άρθρο
5, αλλά οι συγκεκριµένες οδηγίες προς τον Οργανισµό
Αντιντόπινγκ δεν είναι απαραίτητο να επαναλαµβάνονται στους κανόνες του εκάστοτε Οργανισµού. Δεύτερον, ορισµένες διατάξεις είναι υποχρεωτικές κατ’ ουσία
αλλά παρέχουν στον κάθε Οργανισµό Αντιντόπινγκ µία
µορφή ευελιξίας κατά την υλοποίηση των αρχών που αναφέρονται στη διάταξη. Παραδείγµατος χάρη, δεν είναι
απαραίτητο, προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατική
εναρµόνιση, να αναγκαστούν όλα τα Υπογράφοντα Μέρη να χρησιµοποιούν µία και µόνο διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων και ακροάσεων. Επί του παρόντος,
υπάρχουν πολλές διαφορετικές -ωστόσο ισοδύναµα αποτελεσµατικές- διαδικασίες διαχείρισης αποτελεσµάτων και ακροάσεων που ακολουθούν οι διάφορες Διεθνείς Οµοσπονδίες και οι διάφοροι εθνικοί φορείς. Ο Κώδικας δεν απαιτεί απόλυτη οµοιοµορφία στις διαδικασίες
διαχείρισης αποτελεσµάτων και ακροάσεων. Απαιτεί ωστόσο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των Υπογραφόντων Μερών να ικανοποιούν τις αρχές που αναφέρονται
στον Κώδικα. Πιο συγκεκριµένα στο παρόν νοµοσχέδιο:
Εισαγωγικά:
Α) προσδιορίζονται οι εννοιολογικοί όροι που χρησιµοποιούνται στον Κώδικα και το προσχέδιο νόµου, προς διευκρίνιση των εννοιών και αποφυγή πολλαπλών ερµηνευτικών προσεγγίσεων.
Β) Προσδιορίζονται οι κανόνες Αντιντόπινγκ του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (στο εξής: Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), οι οποίοι ως στόχο έχουν:
• ήθος, ευ αγωνίζεσθαι και εντιµότητα
• υγεία
• αριστεία και επίδοση
• χαρακτήρας και εκπαίδευση
• ψυχαγωγία και απόλαυση
• οµαδική εργασία
• αφοσίωση και δέσµευση
• σεβασµός στους κανόνες και τους νόµους
• σεβασµός στην ατοµική προσπάθεια και την προσπάθεια άλλων συµµετεχόντων
• σθένος
• συλλογικότητα και αλληλεγγύη.
Γ) Προσδιορίζεται ο σκοπός του ΕΣΚΑΝ, που δεν είναι
άλλος από την εφαρµογή των κανόνων αυτών σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Στο Α΄ΜΕΡΟΣ του νοµοσχεδίου
Στο άρθρο 1.1 προσδιορίζονται οι φορείς που είναι αρµόδιοι για την πιστή εφαρµογή των κανόνων. Αυτοί είναι
το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του Ντόπινγκ
(Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και ΙΙ) ο Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 128 ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 57 του ν. 3057/2002 (Α΄239),
τα οποία έχουν σκοπό το σχεδιασµό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισµό και την εφαρµογή των
δράσεων και προγραµµάτων για την καταπολέµηση του
ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα ίδρυσης του ΕΟΚΑΝ, εξακολουθεί να
λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και οι δαπάνες που είχαν αναλη-

φθεί από αυτό, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του.
Στο άρθρο 1.2. προβλέπεται η υποχρεωτική εναρµόνιση µε τους κανόνες αντιντόπινγκ σε όλα τα καταστατικά
και τους κανονισµούς των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών, η οποία αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την έκδοση ή την διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης
καθώς και κάθε κρατικής επιχορήγησης.
Στα άρθρα 1.3 και 1.4 προβλέπεται η εφαρµογή των
κανόνων σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται αµέσως ή εµµέσως µε τον αθλητισµό (αθλητές, προπονητές, βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).
Στα άρθρα 1.5 και 1.6. προσδιορίζονται οι διαδικασίες
ελέγχου ντόπινγκ. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται τους ελέγχους εντός και εκτός αγώνων.
Στο άρθρο 2 γίνεται ο ορισµός του Ντόπινγκ και προσδιορίζονται οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, οι οποίες συνίστανται στα εξής:
2.1 Παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή
δεικτών της σε δείγµα αθλητή
2.2 Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευµένης ουσίας
ή απαγορευµένης µεθόδου από αθλητή
2.3 Αποφυγή, άρνηση ή µη υποβολή σε δειγµατοληψία
2.4 Μη παροχή Πληροφοριών Εντοπισµού
2.5 Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε τµήµατος της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ
2.6 Κατοχή απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης
µεθόδου
2.7 Διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου
2.8 Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης
προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου ή χορήγηση ή η εκτός αγώνα
χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε µεθόδου ή ουσίας που απαγορεύεται εκτός αγώνα
2.9 Συνέργεια
2.10 Απαγορευµένη σύµπραξη.
Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται ότι το ΕΣΚΑΝ φέρει το βάρος της απόδειξης, υπό την έννοια ότι λειτουργεί εισαγγελικά όταν διαπιστώνεται παράβαση κανόνα Αντιντόπινγκ. Παράλληλα, προσδιορίζονται και οι µέθοδοι στοιχειοθέτησης γεγονότων και υποθέσεων.
Στο άρθρο 4 προσδιορίζεται ο κατάλογος απαγορευµένων ουσιών, ο τρόπος δηµοσίευσης και αναθεώρησης
του καταλόγου (4.1.), οι απαγορευµένες ουσίες και απαγορευµένες µέθοδοι που ορίζονται στον κατάλογο (4.2),
τα κριτήρια συµπερίληψης ουσιών και µεθόδων στον κατάλογο (4.3) και η κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (ΕΧΘΣ) (4.4).
Στο άρθρο 5 γίνεται αναλυτική περιγραφή του σκοπού
ελέγχων και ερευνών (5.1), του αντικείµενου των ελέγχων (5.2), προσδιορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των ελέγχων κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης (5.3), ο
προγραµµατισµός κατανοµής των ελέγχων (5.4), η αναγκαία συνεργασία ελέγχων (5.5), καθώς επίσης και το
σύστηµα πληροφοριών εντοπισµού αθλητών, όπως αυτό
επικρατεί παγκοσµίως (5.6). Τέλος, προβλέπεται στο άρθρο αυτό και η διαδικασία που ακολουθείται όταν διαπιστώνεται επιστροφή σε αγώνες αθλητών που είχαν αποσυρθεί (5.7).
Στο άρθρο 6 προσδιορίζονται οι ειδικοί κανόνες ανάλυσης των δειγµάτων και συγκεκριµένα:
6.1 Χρήση Διαπιστευµένων και Εγκεκριµένων Εργαστηρίων
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6.2 Σκοπός Ανάλυσης Δειγµάτων
6.3 Έρευνα επί των Δειγµάτων
6.4 Πρότυπα Ανάλυσης Δειγµάτων και Αναφοράς Στοιχείων
6.5 Περαιτέρω Ανάλυση Δειγµάτων
Στο άρθρο 7 περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των
αποτελεσµάτων και συγκεκριµένα:
7.1. Το ΕΣΚΑΝ φέρει την ευθύνη για τη διενέργεια της
διαχείρισης των αποτελεσµάτων
7.2 Επανεξέταση Αντικανονικών Αναλυτικών Ευρηµάτων
7.3 Γνωστοποίηση Μετά την Επανεξέταση Αντικανονικών Αναλυτικών Ευρηµάτων
7.4 Επανεξέταση Άτυπων Ευρηµάτων
7.5 Επανεξέταση Άτυπων και Αντικανονικών Ευρηµάτων Βιολογικού Διαβατηρίου
7.6 Επανεξέταση Αποτυχιών Στοιχείων Εντοπισµού
7.7 Επανεξέταση Άλλων Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ που Δεν Καλύπτονται από τα Άρθρα 7.2-7.6
7.8 Εντοπισµός Πρότερων Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ
7.9 Ισχύουσες Αρχές επί Προσωρινών Αποκλεισµών
7.10 Εξώδικη επίλυση
7.11 Κοινοποίηση αποφάσεων διαχείρισης αποτελεσµάτων
7.12 Αποχώρηση από αθλητική δραστηριότητα
Το άρθρο 8 αφορά στην πειθαρχική διαδικασία και τα
πειθαρχικά όργανα που επιλαµβάνονται µετά την ένδειξη από το ΕΣΚΑΝ περί παραβίασης κάποιου κανόνα. Καθιερώνεται το δικαίωµα της δίκαιης ακρόασης και η δικονοµική διαδικασία προόδου της δίκης. Συγκεκριµένα:
8.1 Αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα και Πειθαρχική Διαδικασία: ίσως η µεγαλύτερη τοµή που επιφέρει ο Κώδικας είναι η απεµπλοκή του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού
οργάνου από τις εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες και η
καθιέρωση της ανεξάρτητης Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής
Επιτροπής στα πλαίσια του ΕΣΚΑΝ. Η Επιτροπή είναι εννεαµελής µε τετραετή θητεία. Η αλλαγή αυτή προέκυψε
από την κοινή διαπίστωση επιβολής στο διεθνές αθλητικό στερέωµα σχετικά ελαφρών πειθαρχικών ποινών σε
πρώτο βαθµό, καθόσον τα δικαιοδοτικά όργανα ανήκαν
στις εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες, οι οποίες καλούνταν να τιµωρήσουν αθλητές και προπονητές τους οποίους οι ίδιες είχαν επιλέξει ως κορυφαίους.
Δευτεροβάθµιο όργανο είναι το ΑΣΕΑΔ και θεσπίζεται
δυνατότητα προσφυγής και το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS). Παράλληλα ρυθµίζονται και τα παρακάτω:
8.2 Διαδικασία µετά τη διαχείριση αποτελεσµάτων
8.3 Αρχές Δίκαιης Δίκης
8.4 Αποφάσεις Πειθαρχικών Οργάνων
8.5 Εξώδικη επίλυση - Παραίτηση από Δικαίωµα Ακροαµατικής Διαδικασίας
8.6 Απευθείας Ακροαµατική Διαδικασία Ενώπιον του
CAS
Στο άρθρο 9 προβλέπεται η αυτεπάγγελτη ακύρωση όλων των επιδόσεων και προνοµίων των παραβατών
Στο άρθρο 10 αυστηροποιούνται οι πειθαρχικές ποινές
σε παραβάτες – αθλητές. Συγκεκριµένα προβλέπονται:
10.1 Ακύρωση αποτελεσµάτων σε αθλητική διοργάνωση κατά την οποία Σηµειώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
10.2 Αποκλεισµός λόγω παρουσίας, χρήσης ή απόπειρας χρήσης ή κατοχής απαγορευµένης ουσίας ή απαγο-

ρευµένης µεθόδου
10.3 Αποκλεισµός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων
αντιντόπινγκ
10.4 Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισµού λόγω µη
συνδροµής υπαιτιότητας ή αµέλειας
10.5 Μείωση της περιόδου αποκλεισµού λόγω µη συνδροµής υπαιτιότητας ή σοβαρής αµέλειας
10.6 Εξάλειψη, µείωση ή αναστολή περιόδου αποκλεισµού ή άλλων Συνεπειών για λόγους πέραν της συνδροµής υπαιτιότητας
10.7 Πολλαπλές παραβάσεις
10.8 Ακύρωση αποτελεσµάτων σε αγώνες µετά τη
δειγµατοληψία ή τη διάπραξη παράβασης κανόνα Αντιντόπινγκ
10.9 Κατανοµή επιδικασθέντων εξόδων του CAS και
κατασχεθέντων χρηµατικών βραβείων
10.10 Οικονοµικές συνέπειες
10.11 Έναρξη περιόδου αποκλεισµού
10.12 Κατάσταση κατά τη διάρκεια του αποκλεισµού
10.13 Αυτοδίκαια δηµοσιοποίηση της κύρωσης
Στο άρθρο 12 προβλέπονται για πρώτη φορά στην ελληνική νοµοθεσία κυρώσεις κατά αθλητικών οµοσπονδιών, ακόµη και σε περίπτωση που σε διάστηµα δώδεκα
µηνών βρεθούν πάνω από τέσσερις παραβάσεις των κανόνων του αντιντόπινγκ.
Το άρθρο 13 προβλέπει τις προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθµιας
Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΚΑΝ. Συγκεκριµένα προβλέπονται:
13.1 Αποφάσεις υποκείµενες σε έφεση
13.2 Εφέσεις σε αποφάσεις σχετικά µε παραβάσεις
κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές, αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία
13.3 Αδυναµία ενός οργανισµού αντιντόπινγκ να εκδώσει έγκαιρη Απόφαση
13.4 Εφέσεις σχετικά µε ΕΧΘΣ
13.5 Γνωστοποίηση αποφάσεων εφέσεων
13.6 Εφέσεις Αποφάσεων του άρθρου 12 (κυρώσεις
κατά Σωµατείων)
13.7 Εφέσεις αποφάσεων για την αναστολή ή ανάκληση διαπίστευσης εργαστηρίων
Στο άρθρο 14 καθιερώνεται νοµοθετικά, επίσης για
πρώτη φορά η αρχή εµπιστευτικότητας ως θεµέλιο της
λειτουργία του ΕΣΚΑΝ. Παράλληλα, προσδιορίζονται κανόνες για την κυκλοφορία των πληροφοριών που εισρέουν, µε πρωταρχικό αυτόν της συναίνεσης του ατόµου
που αφορούν. Συγκεκριµένα προσδιορίζονται οι:
14.1 Πληροφορίες σχετικά µε αντικανονικά αναλυτικά
ευρήµατα, άτυπα ευρήµατα και άλλες φερόµενες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ
14.2 Γνωστοποίηση αποφάσεων παράβασης κανόνων
αντιντόπινγκ και αίτηµα παροχής αρχείων
14.3 Δηµόσια κοινοποίηση
14.4 Αναφορά στατιστικών στοιχείων
14.5 Γραµµατεία πληροφοριών ελέγχων ντόπινγκ
14.6 Απόρρητο των δεδοµένων
Στο άρθρο 15 προβλέπεται η αυξηµένη ισχύς των αποφάσεων και η υποχρεωτική τους εφαρµογή από διεθνείς
και εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες
Στο άρθρο 16 προβλέπεται η εφαρµογή των κανόνων
αντιντόπινγκ και σε ζώα που συµµετέχουν σε αγώνες
Στο άρθρο 17 προβλέπεται δεκαετής παραγραφή από
τη γνωστοποίηση της παράβασης στον αθλητή
Στο άρθρο 18: θεσπίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης
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του παγκόσµιου οργανισµού αντιντόπινγκ (WADA)
Στο άρθρο 19 θεσπίζονται οι βασικοί κανόνες εκπαίδευσης όλων όσων εµπλέκονται µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε αθλητικούς αγώνες ήτοι
18.1 Βασική Αρχή και Πρωταρχικός Στόχος
18.2 Προγράµµατα και Δραστηριότητες
18.3 Επαγγελµατικός Κώδικας Συµπεριφοράς
18.4 Συντονισµός και Συνεργασία
Στο άρθρο 20 προβλέπονται µε αναλυτικό τρόπο οι ευθύνες κι οι υποχρεώσεις των αθλητών και κάθε τρίτου
προσώπου, όπως πχ του προσωπικού υποστήριξης
Στο άρθρο 21 θεσπίζεται η ερµηνευτική την αυθεντικότητα του αγγλικού και γαλλικού κειµένου
Στο άρθρο 22 αναγράφονται οι µεταβατικές διατάξεις
και συγκεκριµένα:
22.1 Γενική Εφαρµογή του Κώδικα
22.2 Μη-Αναδροµικότητα εξαιρουµένων των Άρθρων
10.7.5 και 17, Εκτός εάν Ισχύει η Αρχή της Ευµενέστερης Ερµηνείας (Lex Mitior)
22.3 Εφαρµογή σε Αποφάσεις που Εκδόθηκαν πριν
τον Κώδικα του 2015
Β. Επί των λοιπών διατάξεων του νοµοσχεδίου
Με το άρθρο 23 αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταδικαστεί ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση νόµων περί
χρήσης απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) από Δικαστήριο ή από Πειθαρχικό
Όργανο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (C.A.S.) εξαιρούνται των ωφεληµάτων της κείµενης νοµοθεσίας. Τα κάθε είδους
προνόµια ή ωφελήµατα που τους έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται. Να σηµειωθεί ότι η άρση των προνοµίων επέρχεται κατά τα προβλεπόµενα στην προτεινόµενη
ρύθµιση σε κάθε περίπτωση που υφίσταται αµετάκλητη
πειθαρχική απόφαση που τιµωρεί διακριθέντα αθλητή, ανεξαρτήτως του εάν και κατά πόσο εκδόθηκε παραλλήλως και για το ίδιο αδίκηµα αθωωτική για τον αθλητή απόφαση ηµεδαπού ποινικού δικαστηρίου.
Με το άρθρο 24 ορίζεται υποχρέωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού να τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο εποπτευόµενων αθλητικών φορέων, µε σκοπό την ταχύτητα
και την ακρίβεια στην επεξεργασία των στοιχείων τους,
την πληρέστερη παρακολούθηση των αναγκών τους και
τη δηµιουργία µηχανογραφικής υποδοµής για την ορθότερη αξιολόγησή τους και την κατανοµή των κρατικών επιχορηγήσεων. (Η εν λόγω υποχρέωση της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού καλύπτεται από τις υφιστάµενες υποδοµές της).
Με το άρθρο 25 καταργούνται οι αρχιτεκτονικοί και κατασκευαστικοί περιορισµοί οι οποίοι εµποδίζουν την αυτόνοµη πρόσβαση, διακίνηση και διαβίωση των ατόµων
µε κινητικά προβλήµατα εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου διεξάγονται αγώνες της Α΄ εθνικής κατηγορίας των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης καθώς και στα κτίρια ή στους
υπαίθριους χώρους αυτών.
Με το άρθρο 26 ρυθµίζεται η τροποποίηση της σύνθεσης της επταµελούς Επιτροπής Διοίκησης του Καυταντζόγλειου Εθνικού Σταδίου στην οποία θα εξακολουθούν να συµµετέχουν δύο µέλη προτεινόµενα από τους
εκτελεστές της διαθήκης Λυσιµάχου Καυτανζτόγλου.
Με το άρθρο 27 διευρύνεται η σύνθεση των µελών της
Διαρκούς Επιτροπής Για την Αντιµετώπιση της Βίας, δια
της συµµετοχής σε αυτήν ενός εκπροσώπου της Πανελ-

λήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων.
Με το άρθρο 28 ρυθµίζεται, αποκλειστικά για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε σχολές
και τµήµατα ΑΕΙ, η αναγνώριση των διακρίσεων που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων ανεξαρτήτως αν στους αγώνες που επετεύχθη η
διάκριση συµµετείχαν οµογενείς, αλλοδαποί, ή στερούµενοι ιθαγένειας αθλητές ή αθλήτριες.
Με το άρθρο 29 καταργείται το Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού διότι ουδέποτε λειτούργησε στην
πράξη και ουδέποτε εκπλήρωσε τους στόχους για τους
οποίους είχε συσταθεί. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία
προβλέπεται απόφαση, εισήγηση, γνωµοδότηση, γνώµη
ή και πρόταση του Ε.Σ.Α.Σ. για την έκδοση υπουργικών
αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων, η απόφαση, η
εισήγηση, η γνώµη, η γνωµοδότηση ή και η πρόταση του
Ε.Σ.Α.Σ. δεν απαιτείται.
Με το άρθρο 30 ανασυγκροτείται και επαναπροσδιορίζεται το έργο της Επιτροπής Ενηµέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισµών η οποία καταργείται και αντικαθίσταται από την Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων.
Η Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων θα έχει υποβοηθητικό και επικουρικό έργο στη διαδικασία προετοιµασίας, έγκρισης, σύναψης, υλοποίησης και διεκπεραίωσης των διεθνών συνεργασιών στα πλαίσια υλοποίησης
της Εθνικής Αθλητικής Εξωτερικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 31 ρυθµίζεται το ζήτηµα της χορήγησης
ειδικής αδείας για αθλητές και προπονητές που εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και συµµετέχουν σε
αγώνες ύψιστης σηµασίας.
Με το άρθρο 32 ρυθµίζεται το ζήτηµα της οικονοµικής
επιβράβευσης των συνοδών αθλητών του αθλήµατος
Μπότσια κατηγορίας BC3 (ή directors σύµφωνα µε την ορολογία του αθλήµατος) οι οποίοι προπονούνται και συναγωνίζονται µε τον αθλητή µε αναπηρία. Σε περίπτωση
νίκης µεταλλίου, βραβεύεται εξίσου µε τον αθλητή και ο
συνοδός συναθλητής. Σε αντίθεση µε τους συνοδούς
των τυφλών αθλητών, οι συνοδοί – συναθλητές των αθλητών Μπότσια κατηγορίας BC3 δεν ανταµείβονται οικονοµικά.
Με το άρθρο 33 ρυθµίζονται οι προσλήψεις του προσωπικού στις αθλητικές µε εξαίρεση τα πρόσωπα που έχουν συγκεκριµένες και εξειδικευµένες γνώσεις και είναι απόλυτα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της αθλητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας τους.
Με το άρθρο 34 και µε στόχο την ανάπτυξη του αθλητισµού δίνεται η δυνατότητα, µε απόφαση του αρµόδιου
για τον Αθλητισµό Υπουργού, να παραχωρούνται, κατά
χρήση άνευ ανταλλάγµατος χώροι ανήκοντες κατά κυριότητα ή χρήση εις την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
σε εποπτευόµενα από αυτή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, χωρίς περιορισµούς τοπικού χαρακτήρα.
Με το άρθρο 35 προς διευκόλυνση του έργου και της
εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου
της Φιλίππου Ενώσεως, περιορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου αυτές εγκρίνονται.
Με το άρθρο 36 καταβάλλονται στους δικαιούχους,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή και ειδικής διάταξης,
χρηµατικά ποσά τα οποία αφορούν δαπάνες και έξοδα
µετακίνησης που έχουν πραγµατοποιηθεί για υπηρεσιακούς λόγους.
Με το άρθρο 37 αντιµετωπίζονται µισθολογικά οι ερ-
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γασιακές υποχρεώσεις των οµοσπονδιακών προπονητών υπερβαίνουν στο µεγάλο βαθµό τις συνήθεις υποχρεώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, καθόσον διαφέρουν στο χρόνο, σε ωράριο, εργασία σε απογευµατινές
ώρες, Κυριακές κι εξαιρέσιµες, πολυήµερες αθλητικές αποστολές για αγώνες εκτός έδρας στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. Η προτεινόµενη διάταξη δεν ενέχει δηµοσιονοµικού κόστους καθόσον οι επιπλέον απολαβές των οµοσπονδιακών προπονητών καλύπτονται από τα ιδία έσοδα
των εθνικών οµοσπονδιών.
Με το άρθρο 38 προβλέπεται ότι για τη διασφάλιση
της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους, ο
Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού, του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης
Ντόπινγκ, τα Μέλη των Ελεγκτικών Συµβουλίων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και τα µέλη της
Διαρκούς Επιτροπής για την αντιµετώπιση της Βίας δεν
ευθύνονται προσωπικά, αστικά ή ποινικά, δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώµη, εισήγηση ή πόρισµα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη που διενήργησαν,
κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από την κείµενη
νοµοθεσία καθηκόντων τους.
Με το άρθρο 39 οι εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις
που επετεύχθησαν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2015
που διεξήχθησαν στο BAKU του Αζερµπαϊτζάν, και που
για τα αθλήµατα της Κολύµβησης, Υδατοσφαίρισης Συγχρονισµένης Κολύµβησης και Καταδύσεων στις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων αναπληρώνουν τις αντίστοιχες
µαταιωθείσες εκ µέρους των Διεθνών Οµοσπονδιών µαταιωθείσες αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις.
Με το άρθρο 40 επιτρέπεται η µετακίνηση µονίµου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για
την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας και την παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων.
Με το άρθρο 41 ρυθµίζεται το ζήτηµα της εξαίρεσης
του αγωνιστικού τόξου από την έννοια του «όπλου». Το
αγωνιστικό τόξο οποίο αποτελεί αναπόσπαστο αθλητικό
όργανο και απαραίτητο µέσο της προσπάθειας του αθλητή όπως αντίστοιχα ο δίσκος, το ακόντιο κ.λ.π..
Με το άρθρο 42 κατ’ αναλογία µε αρχές και σε αντιστοιχία µε κανόνες της ποινικής νοµοθεσίας, σκόπιµη
και δικαιολογηµένη κρίνεται η προτεινόµενη συµπλήρωση της διάταξης, προκειµένου η εν γένει συνεργασία και
συνδροµή των νοµικών ή φυσικών προσώπων να οδηγούν στο ατιµώρητο, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις,
στις οποίες εκ του αποτελέσµατος και λαµβανοµένων υπόψη των δεδοµένων που εξετάστηκαν, αυτό δικαιολογείται.
Με το άρθρο 43 και µετά από την έκδοση των προβλεποµένων στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 2 του νόµου 4326/2015 κοινών υπουργικών αποφάσεων κρίνεται
σκόπιµη η αντικατάσταση των αναφερόµενων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του ιδίου πιο πάνω άρθρου
παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις από τις νεότερες εσχάτως εκδοθείσες.
Με το άρθρο 44 συµπληρώνεται και επεκτείνεται η
σχετική οικονοµική επιβράβευση που παρέχεται στους
αθλητές που σηµείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατοµικά ή οµαδικά αθλήµατα κατά το χρονικό
διάστηµα 2010- 2011 και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε µία από τις ανωτέρω διακρί-

σεις.
Με το άρθρο 45 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
την ασφαλιστική, βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη των µετατασσόµενων υπαλλήλων του Ο.Δ.Ι.Ε. στους
φορείς υποδοχείς.
Με το άρθρο 46 διευρύνεται η δυνατότητα διαχειριστικού και λογιστικού ελέγχου, εκ µέρους του Ελεγκτικού
Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, προς
την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, και ο οποίος έλεγχος θα αφορά πλέον τόσο τα ποσά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δηµόσιους φορείς όσο και τους ίδιους πόρους της Ε.Π.Ο..
Με το άρθρο 47 δίνεται η δυνατότητα σε αθλητές και
αθλήτριες, οι οποίοι εισήχθησαν σε τµήµα εισαγωγής
που δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο σηµειώθηκε η διάκριση ο αθλητής – αθλήτρια, να
µετεγγράφονται, κατόπιν αιτήσεως τους, στο αντίστοιχο
πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυµα,
κατά περίπτωση ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα και
την αθλητική δραστηριότητα αλλά και να λαµβάνουν την
ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο διακρίθηκαν.
Με το άρθρο 48 διασφαλίζεται για τους πτυχιούχους
προπονητές όλων ανεξαιρέτως των αθληµάτων η συνταγµατική αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας και η
πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε αρµονία προς την
αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισµού.
Με τις διατάξεις των άρθρων 49 ως 65 προτείνεται µια
σειρά βελτιώσεων στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας
των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε στόχο την αναβάθµιση της λειτουργίας
των Υπηρεσιών και την ουσιαστική επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Θεµελιώδεις αρχές δράσης όπως η χρηστή διοίκηση, η ποιοτική εφαρµογή πολιτικών διαφάνειας και αξιοκρατίας σε συνδυασµό µε την καθηµερινή εµπειρία των
συναλλαγών των υπαλλήλων µε τους πολίτες, καθιστούν επιτακτικές τις προτεινόµενες αλλαγές.
Επί του άρθρου 66. Στους νόµους 4179/2013 και
4276/2014 είχε ληφθεί ειδική πρόνοια για την διευθέτηση του χρονίζοντος ζητήµατος της αδειοδότησης των 24
χιονοδροµικών κέντρων της χώρας. Είχαν τεθεί συγκεκριµένες -εξαντλητικά παρατιθέµενες- προϋποθέσεις, η
συµµόρφωση µε τις οποίες συνεπάγεται την χορήγηση
από την αρµόδια υπηρεσία του προβλεπόµενου Ειδικού
Σήµατος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Για µια σειρά από λόγους
που κυρίως συνδέονται αφενός µε την σοβαρή γενικευµένη δηµοσιονοµική δυσχέρεια που αντιµετωπίζουν οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι Περιφέρειες της
χώρας, που έχουν την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των περισσότερων από τα χιονοδροµικά κέντρα και
αφ’ ετέρου µε ορισµένα διαδικαστικού χαρακτήρα προβλήµατα στον έλεγχο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση των σχετικών Α.Ε.Π.Ο (Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) σηµειώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις και δεν τηρήθηκαν οι νοµοθετικά τεθειµένες προθεσµίες. Με την εισαγόµενη
ρύθµιση τίθεται κατ’ επιείκεια ένα, λαµβανοµένων υπ’ όψη των συνθηκών, λογικό άκρο χρονικό όριο στους διαχειριστές των χιονοδροµικών κέντρων για προσκόµιση
της προβλεπόµενης Α.Ε.Π.Ο. ενώ ταυτόχρονα τους παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν (και µάλιστα µε
Ειδικό Σήµα Λειτουργίας) τα χιονοδροµικά κέντρα έχο-
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ντας, όµως, προηγουµένως προσκοµίσει όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που εγγυώνται την ασφαλή για τους
χρήστες των εγκαταστάσεων λειτουργίας τους, µε την
επιφύλαξη βεβαίως των πιο πάνω, δηλαδή µε την εισαγωγή της υποχρέωσης προσκόµισης της υποβαλλόµενης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντί της έκδοσης της σχετικής Α.Ε.Π.Ο (Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που θα υποβληθεί στον προβλεπόµενο εύθετο χρόνο.
Επί του άρθρου 67. Με δεδοµένη την συνεχιζόµενη
σηµαντική εκκρεµότητα που αφορά την αντιµετώπιση από τις αρµόδιες υπηρεσίες (υγείας και περιβάλλοντος)
των εκρεόντων από τις εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού υδάτων (συγκεκριµένα από Κέντρα ιαµατικού τουρισµού-θερµαλισµού, Κέντρα θαλασσοθεραπείας και Κέντρα αναζωογόνησης) -εξαιτίας της οποίας διατηρείται
σε εκκρεµότητα η πλήρης αδειοδότηση σηµαντικού αριθµού εγκαταστάσεων ιαµατικού τουρισµού- προκύπτει η
συνακόλουθη ανάγκη παράτασης των προθεσµιών που
τίθενται κυρίως για την παροχή στις εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις αυτές του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας που
προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει. Εποµένως η εισαγόµενη διάταξη είναι απότοκος της
πιο πάνω περιγραφόµενης κατάστασης και έχει σκοπό
την παροχή του χρονικού περιθωρίου της δυνατότητας
στις εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού να εξασφαλίσουν -µετά την άρση της εκκρεµότητας- των απαραίτητων εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, που χωρίς ευθύνη τους και για αντικειµενικούς λόγους δεν έχουν ακόµα
εκδοθεί.
Επί του άρθρου 68. Με την εισαγόµενη διάταξη -που
τροποποιεί το άρθρο 19 του π.δ. 112/2014- σκοπείται ουσιαστικά η ικανοποίηση της εκ των πραγµάτων διαπιστωµένης ανάγκης για παροχή πληροφοριών τουριστικού
περιεχοµένου και χαρακτήρα από τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισµού του υπουργείου και ειδικότερα από
τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού. Για τον σκοπό αυτό
-και µε δεδοµένο ότι το π.δ.112/2014 δεν είχε προβλέψει
ρητά τέτοια αρµοδιότητα -δίνεται η σχετική αρµοδιότητα
στις ήδη υφιστάµενες υπηρεσίες και ιδρύεται και Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Τουρισµού της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να εξυπηρετείται η συγκεκριµένη ανάγκη στο Διεθνές Αεροδρόµιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.
Επί του άρθρου 69. Με την παρ.1 του άρθρου 4 του
ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα- Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό
του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16) το
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) καταργείται, οι δε
αρµοδιότητές του επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Τουρισµού (νυν Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού).
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν. 4109/ 2013 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4276/ 2014 και ισχύει «όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί µέχρι 31.12.2014, ενώ απόσπασµα της
εγκεκριµένης από τους, κατά περίπτωση, αρµόδιους Υ-

πουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα
αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά
εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ.
533/1963 (Α΄147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Οµοίως, ατελώς, πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.
Με την παρούσα τροπολογία δίδεται εκ νέου παράταση της προθεσµίας λόγω εκκρεµότητας της σχετικής
διαδικασίας για τον πρώην Ο.Τ.Ε.Κ. προκειµένου να αντιµετωπιστούν εκκρεµή νοµικά, τεχνικά και ευρύτερα
ζητήµατα ορθής ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η ρύθµιση κρίνεται επείγουσα συνεπεία της λήξης της ορισθείσας προθεσµίας και του επείγοντος χαρακτήρα του όλου
ανωτέρω ζητήµατος.
Επί του άρθρου 70. Για την απόδοση των ποσών που
κατατίθενται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου παρ.3
του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄89) από τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου επί των µικτών κερδών των
καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας παρ.8 άρθρο 2 του
ν. 2206/1994 στους εποπτευόµενους φορείς Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Ελληνικό Φεστιβάλ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού δεν προκαλείται δαπάνη επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, διότι
τα ποσά που αποδίδονται κατατίθενται σε διακριτό κωδικό αριθµό εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισµού για το
σκοπό που έχει ορισθεί µε την παράγραφο 8 άρθρο 2 του
ν. 2206/1994.
Επίσης τακτοποιείται η διαδικασία απόδοσης των ποσών από τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου επί των
µικτών κερδών των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας
παρ.8 άρθρο 2 του ν. 2206/1994 στους ανωτέρω φορείς
σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των πόρων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Επί του άρθρου 71. Στη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2β
π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 45 του
ν. 4257/2014, προστίθεται τελευταίο εδάφιο µε το οποίο
προβλέπεται ρητά ότι η συγκεκριµένη διάταξη καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις του άρθρου 4 στοιχείο ε΄ του
π.δ. 34/1995, εφόσον οι εν λόγω µισθώσεις αφορούν σε
αθλητική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι
στη σύµβαση της µίσθωσης προβλέπονται συγκεκριµένες αντιπαροχές εκ µέρους των µισθωτών προς όφελος
των Ο.Τ.Α. ή του δηµοσίου εν γένει. Σηµειωτέον ότι στο
άρθρο 4 του π.δ. 34/1995 αναφέρονται οι εξαιρέσεις από
την προστασία των διατάξεων του π.δ. 34/1995 και, ειδικότερα, στο στοιχείο ε΄ του άρθρου αυτού αναφέρεται
ότι δεν προστατεύονται οι «µισθώσεις χώρων εντός δηµόσιων, δηµοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών
και εν γένει κοινόχρηστων χώρων».
Με την προτεινόµενη προσθήκη δύναται η δυνατότητα
αφενός να διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον και ένα
σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον και αφετέρου να εξασφαλιστεί η δίκαιη µεταχείριση όσων έχουν προβεί σε
παροχές και επενδύσεις εν καιρώ κρίσης προκειµένου να
δηµιουργήσουν αθλητικούς χώρους και κέντρα εντός
δηµόσιων, δηµοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων. Με τον τρόπο
αυτό αποφεύγονται και τυχόν αρνητικές συνέπειες που
θα µπορούσαν να προκληθούν στις τοπικές κοινωνίες,
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και δη στα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες τους,
που δραστηριοποιούνται στα κατά τόπους αθλητικά κέντρα, από την µη προστασία των τελευταίων από τις
προβλέψεις του άρθρου 5 παρ. 2β του π.δ. 34/1995.
Προκειµένου, δε, να αποφευχθεί τυχόν καταχρηστική
αξιοποίηση της προτεινόµενης τροποποίησης, προβλέπεται έτι περαιτέρω ότι αυτή θα µπορεί να τυγχάνει εφαρµογής µόνο και εφόσον προβλέπονται στην ήδη συναφθείσα µίσθωση συγκεκριµένες αντιπαροχές εκ µέρους των µισθωτών προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του δηµοσίου εν γένει, όπως πχ η διοργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων, η ξενάγηση στους αθλητικούς χώρους, η περιοδική ανιδιοτελής παροχή υπηρεσιών στους δηµότες,
κλπ. Με την πρόβλεψη και την προϋπόθεση αυτή καθίσταται απολύτως δικαιολογηµένη η θέσπιση της προτεινόµενης τροποποίησης, καθόσον εξασφαλίζεται ότι οι
µισθώσεις χώρων ακόµα και εντός κοινόχρηστων χώρων
αφενός συνδράµει στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος
χώρου εν γένει και αφετέρου θα παρέχονται κοινωφελείς υπηρεσίες στους δηµότες της περιοχής.
Επί του άρθρου 72. Με την παρ. 8 υποπαράγραφος
Δ12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), ο οποίος ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτού από την υπογραφή
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης της παραγράφου Β΄ του άρθρου 3 του νόµου αυτού, δηλαδή από
19 Αυγούστου 2015, καταργήθηκε ο ειδικός φόρος του
άρθρου 60 του ν. 1731/1987 για την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης καθώς επίσης και το άρθρο 5 του
ν. 3905/2010 το οποίο προέβλεπε τον τρόπο κατανοµής
και διάθεσης του ειδικού φόρου (ποιοι ενισχύονται, πόσο
και µε ποιες προϋποθέσεις). Το ποσό του ειδικού φόρου
του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί από το δηµόσιο και έχει ήδη εγγραφεί ως πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού πριν την κατάργηση του ειδικού φόρου δεν µπορεί να διανεµηθεί βάσει του άρθρου 5
του ν. 3905/2010, διότι αυτό έχει καταργηθεί και δεν

προβλέφθηκε κάποια µεταβατική διάταξη κατά την κατάργησή του. Η µη δυνατότητα διάθεσης του ποσού του
ειδικού φόρου που είχε ήδη εισπραχθεί πριν την κατάργηση του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 έχει ανεπιεική για
τους συντελεστές του κινηµατογράφου αποτελέσµατα .
Με την προτεινόµενη διάταξη καλύπτεται το κενό που
δηµιουργήθηκε µε την ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 60 του ν. 1731/1987 και 5 του ν. 3905/2010 και δίνεται η δυνατότητα διάθεσης του ήδη εισπραχθέντος ειδικού φόρου του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 βάσει όσων προβλέπονταν στο άρθρο 5 του ν. 3905/2010.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.Ν. - Δ. Μπαλτάς

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χ. Βερναρδάκης

Ν. Τόσκας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ε. Κουντουρά

Σ. Κοντονής
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις
Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΓΚ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Αγώνας: Η αυτοτελής κούρσα, αναµέτρηση, παιχνίδι ή µεµονωµένος αθλητικός διαγωνισµός.
β) Αθλητής: Κάθε Πρόσωπο που συµµετέχει σε κάποιο
αγώνισµα σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από
την εκάστοτε Διεθνή Οµοσπονδία, ή σε εθνικό επίπεδο,
όπως αυτό ορίζεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. (Εθνικό Συµβούλιο
Καταπολέµησης Ντόπινγκ). Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρµόζει κανόνες αντιντόπινγκ σε έναν Αθλητή που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου Αθλητής ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητής και να τον εντάξει
έτσι στον ορισµό του «Αθλητή». Σε σχέση µε Αθλητές
που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητές, ο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. µπορεί να επιλέξει να διεξάγει περιορισµένους Ελέγχους ή να µη διεξάγει καθόλου
Ελέγχους, να αναλύσει Δείγµατα για λιγότερες ουσίες
σε σχέση µε τον πλήρη Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών, να ζητήσει περιορισµένες ή καθόλου πληροφορίες
εντοπισµού ή να µη ζητήσει εκ των προτέρων κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ). Ωστόσο, εάν διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1, 3.3 ή 3.5 από Αθλητή επί του οποίου
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει δικαιοδοσία, και ο οποίος αγωνίζεται
κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου, τότε ισχύουν
οι Συνέπειες που προβλέπει ο Κώδικας, εκτός του άρθρου 14.3.2. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.8 και του
άρθρου 2.9, καθώς και για σκοπούς ενηµέρωσης και εκπαίδευσης στην καταπολέµηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε Πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σε άθληµα που τελεί
υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε Υπογράφοντος Μέρος, κράτους ή άλλου αθλητικού οργανισµού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι Αθλητής.
γ) Αντικανονικό Εύρηµα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η
έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό
Εύρηµα Βιολογικού Διαβατηρίου όπως περιγράφεται στα
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.
δ) Αθλητική Διοργάνωση: Σειρά επιµέρους Αγώνων
που διεξάγονται από κοινού είτε υπό την εποπτεία ενός
φορέα, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα της Διεθνούς Οµοσπονδίας Υγρού Στίβου ή
οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες.
ε) Ακύρωση: αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
στ) Ανήλικος: Φυσικό Πρόσωπο η ηλικία του οποίου είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρηµα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο ή άλλο φορέα διαπιστευµένο από
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.), η οποία, σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων και
τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, ανιχνεύει σε δείγµα την
παρουσία Απαγορευµένης ουσίας ή των Μεταβολιτών ή

Δεικτών αυτής, περιλαµβανοµένων υψηλών ποσοτήτων
ενδογενών ουσιών ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευµένης Μεθόδου.
η) Αντικειµενική Ευθύνη: Ο κανόνας που προβλέπει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2.1 και το άρθρο 2.2, προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ,
δεν χρειάζεται να αποδειχθεί από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Υπαιτιότητα της Χρήσης εκ µέρους του Αθλητή.
θ) Απαγορευµένη Μέθοδος: Οποιαδήποτε µέθοδος
που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών.
ι) Απαγορευµένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών.
ια) Κατάλογος Απαγορευµένων Ουσιών: Ο Κατάλογος
που προσδιορίζει τις Απαγορευµένες Ουσίες και τις Απαγορευµένες Μεθόδους.
ιβ) Αποκλεισµός: αναφέρεται παρακάτω στις Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιµη συµπεριφορά που αποτελεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.
Η απόπειρα µένει ατιµώρητη εφόσον το πρόσωπο καταγγείλει αυτήν πριν αποκαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο το
οποίο δεν συµµετείχε στην πράξη.
ιδ) Ατοµικό Άθληµα: Άθληµα το οποίο δεν είναι Οµαδικό Άθληµα.
ιε) Άτυπο (Υπό διερεύνηση) Εύρηµα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο διαπιστευµένο ή εγκεκριµένο από
τον Π.Ο.Α., η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως
προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων ή από τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, πριν τον καθορισµό του
Αντικανονικού Αναλυτικού Ευρήµατος.
ιστ) Άτυπο Εύρηµα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση
αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρηµα Βιολογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα
Διεθνή Πρότυπα.
ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραµµα και οι
µέθοδοι συλλογής και συγκέντρωσης στοιχείων, όπως
περιγράφεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.
ιη) Δείγµα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του Ελέγχου Ντόπινγκ.
ιθ) Δείκτης: Η ένωση, το σύνολο ενώσεων ή βιολογική
παράµετρος που καταδεικνύει τη χρήση απαγορευµένης
ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.
κ) Δηµόσια Κοινοποίηση ή Δηµόσια Αναφορά: Αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
κα) Διακίνηση: Η πώληση, προσφορά, µεταφορά, αποστολή, παράδοση ή διανοµή ή η κατοχή για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς, Απαγορευµένης ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου είτε µε φυσικό τρόπο
είτε µε ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα από Αθλητή, Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή ή από άλλο Πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του ενός Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ, προς οποιονδήποτε τρίτο. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος ορισµός δεν περιλαµβάνει τις ενέργειες
του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, που
περιλαµβάνουν Απαγορευµένη ουσία που χρησιµοποιείται για πραγµατικούς και νόµιµους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που
αφορούν σε Απαγορευµένες Ουσίες που δεν απαγορεύονται σε Εκτός Αγώνα Ελέγχους, εκτός εάν από το σύ-
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νολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω Απαγορευµένες Ουσίες δεν προορίζονται για πραγµατικούς και
νόµιµους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για
ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.
κβ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από
τον Π.Ο.Α., προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συµµόρφωση µε ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση µε άλλο εναλλακτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, που θα αρκεί
για να αχθεί το συµπέρασµα ότι έχουν διενεργηθεί ορθά
οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαµβάνουν τα Τεχνικά Έγγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο.
κγ) Διεθνής Αθλητική Διοργάνωση: Αθλητική Διοργάνωση ή Αγώνας όπου η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η
Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή, µία Διεθνής Οµοσπονδία, ένας Μείζων Οργανισµός Αθλητικών Διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισµός είναι ο
εποπτεύων φορέας για την Αθλητική Διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπευθύνους της Αθλητικής Διοργάνωσης.
κδ) Διεθνούς Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συµµετέχουν σε αθλήµατα διεθνούς επιπέδου, όπως ορίζεται
από κάθε Διεθνή Οµοσπονδία, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών.
κε) Εγκαταστάσεις Αγώνων: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα της Αθλητικής Οργάνωσης.
κστ) Εθνική Αθλητική Διοργάνωση: Μία αθλητική Διοργάνωση ή Αγώνας, που δεν αποτελεί Διεθνή Διοργάνωση και που συµµετέχουν Διεθνούς ή Εθνικού Επιπέδου
Αθλητές.
κζ) Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή: Ο οργανισµός που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή περιλαµβάνει και την Εθνική Αθλητική Συνοµοσπονδία σε εκείνες τις χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνοµοσπονδία αναλαµβάνει τα
τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυµπιακής Επιτροπής
στον τοµέα καταπολέµησης του ντόπινγκ.
κη) Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που
ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχον την πρωταρχική αρµοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και υλοποίηση κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής των
Δειγµάτων, τη διαχείριση των αποτελεσµάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαµατικών διαδικασιών σε
εθνικό επίπεδο. Εάν ο ορισµός αυτός δεν έχει γίνει από
την αρµόδια αρχή (ή τις αρµόδιες αρχές), αρµόδια θα είναι η Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή της χώρας ή άλλος
φορέας ορισµένος από την τελευταία.
κθ) Εθνικού Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συµµετέχουν σε αθλήµατα σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται από
κάθε Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών.
λ)Έλεγχοι: Τα µέρη της διαδικασίας του Ελέγχου Ντόπινγκ που περιλαµβάνουν το πρόγραµµα κατανοµής ελέγχων, τη συλλογή των Δειγµάτων, τη διαχείριση των
Δειγµάτων και τη µεταφορά των Δειγµάτων στο εργαστήριο.
λα) Έλεγχος Ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραµµατισµό της κατανοµής των ελέγχων µέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, περιλαµβανοµένων όλων των ενδιάµεσων σταδίων και διαδικασιών,
όπως η παροχή στοιχείων εντοπισµού, η συλλογή και ο
χειρισµός των Δειγµάτων, η εργαστηριακή ανάλυση, οι

Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς, η διαχείριση των αποτελεσµάτων και οι ακροάσεις.
λβ) Εκτός Αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος η οποία δεν
είναι Εντός Αγώνα.
λγ) Εντός Αγώνα: Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά
στους κανόνες της οικείας Διεθνούς Οµοσπονδίας ή του
εποπτεύοντος φορέα της εκάστοτε Αθλητικής Διοργάνωσης, ο όρος «Εντός Αγώνα» σηµαίνει την περίοδο που
ξεκινά δώδεκα ώρες πριν τον Αγώνα στον οποίο είναι
προγραµµατισµένο να συµµετάσχει ο Αθλητής έως τη
λήξη του εν λόγω Αγώνα και τη διαδικασία συλλογής
του Δείγµατος που σχετίζεται µε τον Αγώνα.
λδ) ΕΧΘΣ: Κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς
Σκοπούς, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.4.
λε) Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών: Ο κατάλογος
υψηλότατης προτεραιότητας Αθλητών που καθιερώνεται
ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις Διεθνείς Οµοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισµούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (Αθλητές) αποτελούν
αντικείµενο εστιασµένων Εντός και Εκτός Αγώνα Ελέγχων, ως µέρος του προγράµµατος κατανοµής ελέγχων
των συγκεκριµένων Διεθνών Οµοσπονδιών ή Εθνικών
Οργανισµών Αντιντόπινγκ και που ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισµού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.6 και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.
λστ) Κατοχή: Η πραγµατική, φυσική Κατοχή ή η τεκµαιρόµενη Κατοχή (η οποία µπορεί να στοιχειοθετηθεί
µόνο εάν το Πρόσωπο έχει αποκλειστικό έλεγχο ή προτίθεται να ασκήσει έλεγχο επί της Απαγορευµένης ουσίας ή της Απαγορευµένης Μεθόδου ή του µέρους όπου
βρίσκεται η Απαγορευµένη ουσία ή η Απαγορευµένη Μέθοδος). Με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εάν το Πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της Απαγορευµένης ουσίας ή της Απαγορευµένης Μεθόδου ή του µέρους όπου βρίσκεται η Απαγορευµένη ουσία ή η Απαγορευµένη Μέθοδος, η τεκµαιρόµενη Κατοχή µπορεί να
στοιχειοθετηθεί µόνο εάν το Πρόσωπο γνώριζε σχετικά
µε την παρουσία της Απαγορευµένης ουσίας ή της Απαγορευµένης Μεθόδου και είχε την πρόθεση να ασκήσει
έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ µε βάση αποκλειστικά και µόνον την Κατοχή εάν, προ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ότι
το Πρόσωπο διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ,
αυτό ενεργήσει κατά τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να έχει την Κατοχή και έχει αποποιηθεί την Κατοχή, µε ρητή δήλωσή του, ενώπιον κάποιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ. Κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα ορισµό, η αγορά,
περιλαµβανοµένης και αυτής που γίνεται δι’ ηλεκτρονικών µέσων, µίας Απαγορευµένης ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου αποτελεί Κατοχή από το Πρόσωπο που
προβαίνει στην αγορά.
λζ) Κώδικας: Ο Παγκόσµιος Κώδικας Αντιντόπινγκ, όπως εκάστοτε ισχύει.
λη) Μείζων Οργανισµός Αθλητικών Διοργανώσεων: Οι
ηπειρωτικές ενώσεις των Εθνικών Ολυµπιακών Επιτροπών και άλλοι διεθνείς οργανισµοί πολλών αθληµάτων,
που λειτουργούν ως εποπτεύοντες φορείς των ηπειρωτικών, περιφερειακών ή άλλων Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων.
λθ) Μεταβολίτης: Η ουσία που παράγεται µε διαδικασία βιοµετατροπής.
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µ) Μη Συνδροµή Υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν
Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν µπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή
να υποπτευθεί ακόµη και µε την άσκηση της µέγιστης
προσοχής, ότι χρησιµοποίησε ή του/της χορηγήθηκε Απαγορευµένη ουσία ή Απαγορευµένη Μέθοδος ή ότι παρέβη µε οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις Ανηλίκων, για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1, ο Αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο µε τον οποίο η Απαγορευµένη
ουσία εισήχθη στο σύστηµά του.
µα) Μη Συνδροµή Σοβαρής Υπαιτιότητας: Η απόδειξη
από έναν Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι η δική του υπαιτιότητα, όταν θεωρηθεί υπό το σύνολο των περιστάσεων
και λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί µη συνδροµής
υπαιτιότητας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση µε την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις ανηλίκων, για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου
3.1, ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο µε τον
οποίο η Απαγορευµένη ουσία εισήχθη στο σύστηµά του.
µβ) Μολυσµένο Προϊόν: Προϊόν το οποίο περιέχει απαγορευµένη ουσία, η οποία δεν αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ή στις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στο πλαίσιο εύλογης έρευνας στο διαδίκτυο.
µγ) Οικονοµικές Συνέπειες: Αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
µδ) Οµαδικό Άθληµα: Άθληµα στο οποίο επιτρέπεται η
αντικατάσταση παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
µε) Οργανισµός Αντιντόπινγκ: Ο Οργανισµός που υπογράφει τον παρόντα κώδικα είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανόνων σχετικών µε την κίνηση, υλοποίηση ή επιβολή οποιουδήποτε µέρους της διαδικασίας Ελέγχου
Ντόπινγκ. Περιλαµβάνονται η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή, άλλοι Μείζονες Οργανισµοί Αθλητικών Διοργανώσεων, οι οποίοι
διεξάγουν Ελέγχους κατά τη διάρκεια των Διοργανώσεών τους, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Αντιντόπινγκ (World
AntiDoping Agency-W.AD.A.), Διεθνείς Οµοσπονδίες και
Εθνικοί Οργανισµοί Αντιντόπινγκ.
µστ) Ουσία Ειδικής Αναφοράς: Οι απαγορευµένες ουσίες κατ’ ρθρο 4.2.2.
µζ) Ουσιώδης Βοήθεια: Για τους σκοπούς του άρθρου
10.6.1, το πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη βοήθεια πρέπει: (1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραµµένη
έγγραφη δήλωσή του, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση µε παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ και
(2) να συνεργαστεί πλήρως µε τις έρευνες και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται µε τις εν
λόγω πληροφορίες, περιλαµβανοµένης, π.χ. της κατάθεσης µαρτυρίας σε ακροαµατική διαδικασία, εφόσον κάτι
τέτοιο ζητηθεί από τον οικείο οργανισµό αντιντόπινγκ ή
από το δικαστικό σώµα. Ακόµη, οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν
σηµαντικό κοµµάτι της υπόθεσης που έχει κινηθεί ή, εάν
δεν έχει κινηθεί υπόθεση, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα µπορούσε να αχθεί υπόθεση.
µη) Παραποίηση: Η αλλοίωση για αντιδεοντολογικούς
σκοπούς ή µε αντιδεοντολογικό τρόπο, η µεθόδευση αντοδεοντολογικής επιρροής, η αντιδεοντολογική παρέµβαση, η παρεµπόδιση, παραπλάνηση ή η επίδειξη δόλιας
συµπεριφοράς µε σκοπό την αλλοίωση αποτελεσµάτων
ή η παρεµπόδιση της έλευσης των προβλεπόµενων διαδικασιών.
µθ) Περίοδος Αθλητικής Διοργάνωσης: Ο χρόνος µε-

ταξύ της έναρξης και της λήξης µίας αθλητικής διοργάνωσης, όπως ορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα της
διοργάνωσης.
ν) Περιφερειακός Αθλητικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ: Ένας περιφερειακός φορέας που ορίζεται από τις
χώρες-µέλη για το συντονισµό και τη διαχείριση συγκεκριµένων τοµέων των εθνικών τους προγραµµάτων αντιντόπινγκ, τα οποία ενδεχοµένως να περιλαµβάνουν την
υιοθέτηση και την υλοποίηση κανόνων αντιντόπινγκ, το
σχεδιασµό και τη συλλογή Δειγµάτων, τη διαχείριση των
αποτελεσµάτων, την εξέταση των κατεξαίρεση χρήσεων
για θεραπευτικούς σκοπούς, τη διεξαγωγή ακροαµατικών διαδικασιών και την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων σε περιφερειακό επίπεδο.
να) Πρόγραµµα Ανεξάρτητων Παρατηρητών: Οµάδα
παρατηρητών, υπό την εποπτεία του W.A.D.A., οι οποίοι
παρατηρούν και παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ σε ορισµένες αθλητικές διοργανώσεις
και υποβάλουν αναφορά για τις παρατηρήσεις τους.
νβ) Προκαταρκτική Ακροαµατική Διαδικασία: Για τους
σκοπούς του άρθρου 7.9, η ταχεία συνοπτική ακροαµατική διαδικασία που λαµβάνει χώρα πριν την κανονική διαδικασία του άρθρου 8, η οποία παρέχει στον αθλητή ειδοποίηση και τη δυνατότητα να απολογηθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά.
νγ) Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητών: Ο προπονητής,
γυµναστής, µάνατζερ, παράγοντας, προσωπικό οµάδας,
υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας ή
άλλο πρόσωπο που εργάζεται µαζί µε τον ααθλητή ή που
τον βοηθά για την προετοιµασία ή τη συµµετοχή του σε
αθλητικούς αγώνες.
νδ) Πρόσωπο: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή άλλος φορέας.
νε) Προσωρινός Αποκλεισµός: Η κύρωση που ορίζεται
στις Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
νστ) Στοχευµένοι Έλεγχοι: Η επιλογή συγκεκριµένων
αθλητών για έλεγχο, µε βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών.
νζ) Σύµβαση UNESCO: Η διεθνής σύµβαση κατά του
ντόπινγκ στον αθλητισµό, που υιοθετήθηκε από την 33η
Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO στις 19
Οκτωβρίου 2005, περιλαµβανοµένων όλων των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη-µέρη της Σύµβασης και τη συνδιάσκεψη των µερών της διεθνούς σύµβασης κατά του ντόπινγκ στον αθλητισµό.
νη) Συµµετέχων: Οποιοσδήποτε αθλητής ή προσωπικό
υποστήριξης αθλητή.
νθ) Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ
(«Συνέπειες»): Η παράβαση από έναν αθλητή ή από άλλο πρόσωπο ενός κανόνα αντιντόπινγκ µπορεί να επιφέρει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνέπειες:
(α) Ακύρωση: σηµαίνει την ακύρωση των αποτελεσµάτων του αθλητή σε έναν συγκεκριµένο αγώνα ή αθλητική
διοργάνωση και όλες τις παρεπόµενες συνέπειες, όπως
αφαίρεση µεταλλίων, βαθµών και βραβείων.
(β) Αποκλεισµός: σηµαίνει την απαγόρευση συµµετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, σε
αγώνα ή άλλη δραστηριότητα ή χρηµατοδότηση, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 10.12.1.
(γ) Προσωρινός Αποκλεισµός: σηµαίνει την προσωρινή
απαγόρευση συµµετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν την οριστική
απόφαση σε ακροαµατική διαδικασία που διεξάγεται βά-
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σει του άρθρου 8.
(δ)Οικονοµικές Συνέπειες: η επιβολή χηµατικού προστίµου που επιβάλλεται λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή η ανάκτηση εξόδων που συνδέονται µε κάποια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και
(ε) Δηµόσια Κοινοποίηση ή Δηµόσια Αναφορά Στοιχείων: σηµαίνει την κοινοποίηση ή διανοµή στοιχείων προς
το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκείνων που δικαιούνται προειδοποίησης σε προγενέστερο
χρόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Στο πλαίσιο οµαδικών αθληµάτων, οι συνέπειες µπορεί να επιβληθούν
και στις οµάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.
ξ) Υπαιτιότητα: Είναι κάθε εκ προθέσεως παράβαση
του καθήκοντος τήρησης των διατάξεων του παρόντος ή
κάθε έλλειψη της επιµέλειας που πρέπει να επιδειχθεί
στο πλαίσιο µίας συγκεκριµένης κατάστασης. Οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του
βαθµού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου
περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, την εµπειρία του αθλητή ή
του άλλου προσώπου, εάν ο βαθµός του κινδύνου που
θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και
το επίπεδο της επιµέλειας και της έρευνας που ασκήθηκε από τον αθλητή σε σχέση µε αυτό που θα έπρεπε να
έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθµού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι εξεταζόµενες συνθήκες πρέπει να είναι συγκεκριµένες και σηµαντικές, προκειµένου να εξηγηθεί η παρέκκλιση του αθλητή ή του άλλου προσώπου
από το αναµενόµενο πρότυπο συµπεριφοράς. Ενδεικτικά, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία
να κερδίσει µεγάλα χρηµατικά ποσά κατά τη διάρκεια
µίας περιόδου αποκλεισµού του ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναποµείναντα χρόνο για την καριέρα
του ή το πρόγραµµα του αθλητικού ηµερολογίου, δεν αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που θα έπρεπε να εξεταστούν για τη µείωση της περιόδου αποκλεισµού βάσει του άρθρου 10.5.1 ή 10.5.2.
ξα) Υπογράφοντα Μέρη: Οι φορείς που υπογράφουν
τον κώδικα και συµφωνούν για τη συµµόρφωση µε τον
κώδικα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23.
ξβ) Χορήγηση: Η παροχή, προµήθεια, εποπτεία, διευκόλυνση ή άλλου είδους συµµετοχή στη χρήση ή την απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο µίας απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος ορισµός δεν περιλαµβάνει τις ενέργειες
του καλή τη πίστη ενεργούντος ιατρικού προσωπικού,
που περιλαµβάνουν απαγορευµένη ουσία ή απαγορευµένη µέθοδο που χρησιµοποιείται για πραγµατικούς και
νόµιµους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε απαγορευµένες ουσίες που δεν απαγορεύονται σε εκτός αγώνα ελέγχους, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευµένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγµατικούς και νόµιµους θεραπευτικούς
σκοπούς ή ότι προορίζονται για ενίσχυση της αθλητικής
απόδοσης.
ξγ)Χρήση: Η χρησιµοποίηση, εφαρµογή, κατάποση,
έγχυση ή κατανάλωση µε οποιοδήποτε µέσο, απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.
ξδ) Anti-Doping Administration System (ADAMS): Το
σύστηµα καταχώρησης και διαχείρισης πληροφοριών αντιντόπινγκ το οποίο βασίζεται σε µία διαδικτυακή βάση
δεδοµένων, για την εισαγωγή, αποθήκευση, ανταλλαγή
και υποβολή στοιχείων, που έχει σχεδιαστεί για χρήση α-

πό τα ενδιαφερόµενα µέρη και τον WADA προκειµένου
να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασµό µε τη νοµοθεσία που αφορά στην
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
ξε) Court of Arbitration for Sport (C.A.S.): To Διαιτητικό
Διεθνές Δικαστήριο Αθλητικών Υποθέσεων.
ξστ) World AntiDoping Agency (WADA): Ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Αντιντόπινγκ.
ξζ) Therapeutical Use Exemptions (T.U.E.): Η Κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.)
Άρθρο 2
Εφαρµογή των κανόνων αντιντόπινγκ
2.1.Εφαρµογή στο ΕΣΚΑΝ και τον ΕΟΚΑΝ
α) Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται: Ι) στο Εθνικό
Συµβούλιο Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και
ΙΙ) στον Εθνικό Οργανισµό Καταπολέµησης του Ντόπινγκ
(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 57 του ν. 3057/2002 (Α΄239) και αντικαταστάθηκε
αρχικώς µε το άρθρο 18 του ν. 3708/2008 (Α΄210) και
στη συνέχεια µε το άρθρο 11 του ν. 4049/2012 (Α΄35), τα
οποία έχουν σκοπό το σχεδιασµό, την παρακολούθηση,
τον έλεγχο, το συντονισµό και την εφαρµογή των δράσεων και προγραµµάτων για την καταπολέµηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.
β) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζονται η οργάνωση
και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι
του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση
των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
γ) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, στο πλαίσιο της εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας για το αντιντόπινγκ µε τον Παγκόσµιο Κώδικα
Αντιντόπινγκ, τη Διεθνή Σύµβαση της UNESCO κατά της
φαρµακοδιέγερσης για τον αθλητισµό που κυρώθηκε µε
το ν. 3516/2006, τα Διεθνή Πρότυπα του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και τις δεσµευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ,
θεσπίζονται τα αναγκαία µέτρα, οι διαδικασίες, οι µηχανισµοί και τα συστήµατα κατά της φαρµακοδιέγερσης
και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
τους. Ειδικότερα, κατ’ εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης κατά της φαρµακοδιέγερσης στον αθλητισµό και τις
δεσµευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσµιου
Οργανισµού Αντιντόπινγκ, εναρµονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν:
1) τις έννοιες και τους ορισµούς που αποτελούν αντικείµενο της πολιτικής αντιντόπινγκ,
2) τους κανόνες και τις θεµελιώδεις αρχές της πολιτικής αντιντόπινγκ,
3) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ,
4) τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδειξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ,
5) τις διατάξεις για τις απαγορευµένες ουσίες και απαγορευµένες µεθόδους που προκαλούν φαρµακοδιέγερση,
6) τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη
διαδικασία ανάλυσης των δειγµάτων και διαχείρισης των
αποτελεσµάτων των ελέγχων ντόπινγκ,
7) τους πειθαρχικούς κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές για τις παραβάσεις ντόπιν-
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γκ,
8) τη δοµή της συνεργασίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Αντιντόπινγκ και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
2.2. Εφαρµογή στις Εθνικές Οµοσπονδίες
2.2.1. Η εναρµόνιση µε τους κανόνες του παρόντος
και η συµµόρφωση µε τις αποφάσεις, το πρόγραµµα και
τις υποδείξεις του ΕΣΚΑΝ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης, κάθε οικονοµικής επιχορήγησης ή άλλης
συνδροµής του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές οµοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωµατώσουν στο καταστατικό και τους κανονισµούς τους.
2.2.2. Με την εναρµόνιση και την ενσωµάτωση αυτών
των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισµούς τους, οι αθλητικές οµοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρµοδιότητα και την ευθύνη του ΕΣΚΑΝ για την
εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος αντιντόπινγκ σε
όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας
τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρµόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρµόδια πρωτοβάθµια πειθαρχική επιτροπή του ΕΣΚΑΝ και το ΑΣΕΑΔ.
2.3. Εφαρµογή σε φυσικά πρόσωπα
2.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να
εφαρµόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των ανηλίκων είτε είναι έλληνες υπήκοοι
είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαµένοντες µόνιµα ή
προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:
2.3.1.1. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι µέλη ή κάτοχοι αδειών οποιασδήποτε εθνικής οµοσπονδίας στην Ελλάδα ή κάθε µέλους σωµατείου ή θυγατρικού οργανισµού οποιασδήποτε εθνικής οµοσπονδίας στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων των σωµατείων, των οµάδων, των ενώσεων ή των
πρωταθληµάτων.
2.3.1.2. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συµµετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εκδηλώσεις, διαγωνισµούς και άλλες αθλητικές
δραστηριότητες, οι οποίες διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική οµοσπονδία της Ελλάδας, συµπεριλαµβανοµένων των σωµατείων, των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, των τµηµάτων αµοιβόµενων αθλητών, των συνδέσµων, των ενώσεων.
2.3.1.3. Οποιοσδήποτε άλλος αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης των αθλητών ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, δυνάµει µιας διαπίστευσης, άδειας ή οποιασδήποτε
άλλης συµβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής οµοσπονδίας στην Ελλάδα ή οποιουδήποτε µέλους ή θυγατρικού οργανισµού οποιασδήποτε εθνικής οµοσπονδίας στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων των σωµατείων, των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, των τµηµάτων αµοιβοµένων αθλητών, των συνδέσµων, των ενώσεων, για τους σκοπούς του αντιντόπινγκ.
2.3.1.4. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συµµετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε δραστηριότητα, η οποία διοργανώνεται,
συγκαλείται ή υποστηρίζεται από το διοργανωτή οποιασδήποτε εθνικής εκδήλωσης ή εθνικού πρωταθλήµατος,
που δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε εθνική οµοσπονδία.
2.3.1.5. Όλοι οι αθλητές που δεν εµπίπτουν σε καµία
από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του άρθρου 2.3.1, αλ-

λά που επιθυµούν να επιλεγούν για να συµµετέχουν σε
διεθνείς ή εθνικές αθλητικές εκδηλώσεις. Κάθε τέτοιος
αθλητής πρέπει να είναι διαθέσιµος να υποβληθεί σε έλεγχο µε βάση αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ
τουλάχιστον έξι (6) ως δώδεκα (12) µήνες πριν από την
επιλογή.
2.3.1.6. Οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για
κάθε άλλο πρόσωπο, επί του οποίου δίνει ο παγκόσµιος
κώδικας WADA δικαιοδοσία στο ΕΣΚΑΝ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην
ελληνική επικράτεια προκειµένου να αγωνιστούν ή να
προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
2.3.1.7. Οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για
κάθε άλλο πρόσωπο, που εµπίπτει στις περιπτώσεις των
άρθρων 2.3.1 ή 2.3.1.6, το οποίο, διά της υποβολής δήλωσης ή συµµετοχής σε συγκεκριµένο άθληµα, τεκµαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συµφωνεί να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνοµολογεί την αρµοδιότητα του ΕΣΚΑΝ για την εφαρµογή τους καθώς και τη
δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 9 και 14, να εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος.
2.4.1. Εφαρµογή σε αθλητές εθνικού επιπέδου
Από όλους τους αθλητές που εµπίπτουν στο σκοπό
του άρθρου 1.3, οι ακόλουθοι αθλητές θα πρέπει να θεωρούνται αθλητές εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ:
2.4.1.1. Όλοι οι αθλητές που συµµετέχουν στα ανώτατα επίπεδα εθνικών διοργανώσεων και εθνικών πρωταθληµάτων που θεωρούνται ή συνυπολογίζονται από τους
καλύτερους στο συγκεκριµένο άθληµα.
2.4.1.2. Αθλητές που επιλέγονται να εκπροσωπήσουν
τη χώρα σε διεθνούς επιπέδου διοργανώσεις ή πρωταθλήµατα.
2.4.1.3. Έλληνες αθλητές, οι οποίοι συνήθως διαγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο και/ή σε διεθνείς διοργανώσεις ή πρωταθλήµατα, συχνότερα από εθνικά, αλλά δεν
χαρακτηρίσθηκαν ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από
την οικεία διεθνή οµοσπονδία.
2.4.1.4. Όλοι οι αθλητές που περιλαµβάνονται στον ετήσιο κατάλογο ενεργών αθλητών µε εξαίρεση όσους έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από
τις διεθνείς οµοσπονδίες, οι οποίοι για τους σκοπούς
των κανόνων αντιντόπινγκ θα θεωρούνται ως διεθνούς
επιπέδου.
2.4.2. Οι παρόντες κανόνες εφαρµόζονται σε όλα τα
πρόσωπα του άρθρου 2.3. Σε κάθε περίπτωση σύµφωνα
µε το άρθρο 5.3 το κύριο πλάνο δράσης του ΕΣΚΑΝ θα αφορά στους αθλητές Εθνικού Επιπέδου.
Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ
Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση µίας ή περισσοτέρων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3.1 έως 3.10 του Κώδικα. Οι ακροάσεις σε περιπτώσεις ντόπινγκ θα γίνονται βάσει του ισχυρισµού ότι ένας ή περισσότεροι από τους συγκεκριµένους κανόνες έχουν παραβιασθεί. Οι αθλητές ή άλλα
πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν τί αποτελεί παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες και τις µε-
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θόδους που έχουν συµπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών. Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ:
3.1. Παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών
ή δεικτών της σε δείγµα αθλητή.
3.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή
να διασφαλίζει ότι καµία απαγορευµένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισµό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι
για οποιαδήποτε απαγορευµένη ουσία ή µεταβολίτες ή
δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγµατα. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να υφίσταται υπαιτιότητα
εκ µέρους του Αθλητή προκειµένου να στοιχειοθετηθεί
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύµφωνα µε το άρθρο 3.
3.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κάποιου κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1 στοιχειοθετούνται
εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία
απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών της
στο δείγµα Α του αθλητή, όπου ο αθλητής παραιτείται
της ανάλυσης του δείγµατος Β και το δείγµα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγµα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγµατος Β του αθλητή επιβεβαιώνει την
παρουσία της απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή
δεικτών που βρέθηκαν στο δείγµα Α του αθλητή ή όταν
το δείγµα Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο φιαλίδια και η
ανάλυση του δεύτερου φιαλιδίου επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών
που έχουν βρεθεί στο πρώτο φιαλίδιο.
3.1.3. Εξαιρουµένων των ουσιών για τις οποίες έχει οριστεί συγκεκριµένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών, η παρουσία οποιασδήποτε ποσότητας απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών
στο δείγµα ενός αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.
3.1.4. Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του άρθρου 3.1,
ο κατάλογος απαγορευµένων ουσιών ή τα διεθνή πρότυπα δύνανται να προβλέπουν ειδικά κριτήρια για την εκτίµηση των απαγορευµένων ουσιών που είναι επίσης δυνατόν να παραχθούν ενδογενώς.
3.2. Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευµένης ουσίας
ή απαγορευµένης µεθόδου από αθλητή
3.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί υπαιτιότητα εκ
µέρους του αθλητή προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευµένης
ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.
3.2.2. Η επιτυχία ή αποτυχία της χρήσης ή της απόπειρας χρήσης µίας απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Αρκεί η απαγορευµένη ουσία ή η απαγορευµένη µέθοδος να χρησιµοποιήθηκε ή να έγινε απόπειρα χρήσης για διάπραξη
παράβασης κανόνα ντόπινγκ.
3.3. Αποφυγή, άρνηση ή µη υποβολή σε δειγµατοληψία
Η αποφυγή δειγµατοληψίας ή η άρνηση ή η µη υποβολή σε δειγµατοληψία χωρίς επαρκή αιτιολόγηση µετά από ειδοποίηση, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες αντιντόπινγκ.
3.4. Μη παροχή πληροφοριών εντοπισµού
Οποιοσδήποτε συνδυασµός τριών άκαρπων ελέγχων
και ανεπαρκών υποβολών πληροφοριών εντοπισµού, όπως αυτές ορίζονται στο διεθνές πρότυπο ελέγχων και

ερευνών, εντός περιόδου δώδεκα µηνών από έναν αθλητή εγγεγραµµένο στον κατάλογο ελεγχόµενων αθλητών.
3.5. Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε µέρους της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ
Η συµπεριφορά που υπονοµεύει τη διαδικασία του ελέγχου ντόπινγκ, η οποία όµως διαφορετικά δεν θα συµπεριλαµβανόταν στον ορισµό των απαγορευµένων µεθόδων. Η παραποίηση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την
εσκεµµένη παρέµβαση ή απόπειρα παρέµβασης προς έναν υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ, δια της παροχής ψευδών πληροφοριών προς έναν οργανισµό αντιντόπινγκ ή
τον εκφοβισµό ή την απόπειρα εκφοβισµού ενδεχόµενου µάρτυρα.
3.6. Κατοχή απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης
µεθόδου
3.6.1 Η εντός αγώνα κατοχή από έναν αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευµένης µεθόδου ή η εκτός αγώνα κατοχή από έναν αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευµένης µεθόδου, η οποία απαγορεύεται
εκτός αγώνα, εκτός εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει ότι η
κατοχή είναι σύµφωνη µε την κατ’ εξαίρεση χρήση για
θεραπευτικούς σκοπούς (ΕΧΘΣ), που παραχωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.
3.6.2. Η εντός αγώνα κατοχή από ένα µέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευµένης µεθόδου,
ή η εκτός αγώνα κατοχή από ένα µέλος του προσωπικού
υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευµένης µεθόδου, η οποία
απαγορεύεται εκτός αγώνα, σε σχέση µε έναν αθλητή,
έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν το προσωπικό
υποστήριξης αθλητή αποδείξει ότι η κατοχή είναι σύµφωνη µε την ΕΧΘΣ που έχει παραχωρηθεί σε έναν αθλητή, σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.
3.7. Η διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε
απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.
3.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας
ή απαγορευµένης µεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή
η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης µεθόδου ή απαγορευµένης ουσίας που απαγορεύεται εκτός αγώνα.
3.9. Συνέργεια
Η συνδροµή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συνωµοσία, συγκάλυψη ή οποιασδήποτε άλλης µορφής εσκεµµένη συνέργεια, που περιλαµβάνει παράβαση κανόνα ντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα ντόπινγκ ή
παράβαση του άρθρου 10.12.1 από τρίτο πρόσωπο.
3.10. Απαγορευµένη σύµπραξη
Η σύµπραξη αθλητή ή τρίτου προσώπου, υποκείµενου
στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ υπό την επαγγελµατική ή αθλητική του ιδιότητα, µε οποιοδήποτε µέλος προσωπικού υποστήριξης αθλητή, το οποίο:
3.10.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ, εκτίει περίοδο αποκλεισµού ή
3.10.2. εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ
και ο αποκλεισµός δεν έχει προκύψει από διαδικασία
διαχείρισης αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τον Κώδικα,
αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή
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επαγγελµατική διαδικασία, λόγω συµπεριφοράς που θα
αποτελούσε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εάν για το
συγκεκριµένο Πρόσωπο ίσχυαν κανόνες που βρίσκονται
σε συµµόρφωση µε τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισµού για το συγκεκριµένο πρόσωπο παραµένει σε ισχύ
είτε για έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελµατικής ή πειθαρχικής απόφασης είτε για τη διάρκεια
της ποινικής, πειθαρχικής ή επαγγελµατικής κύρωσης
που του επιβλήθηκε, όποιο από τα δύο διαστήµατα είναι
το µεγαλύτερο ή
3.10.3. ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαµεσολαβητής για
ένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στα άρθρα
3.10.1 ή 3.10.2.
Προκειµένου να εφαρµοστεί η παρούσα διάταξη είναι
απαραίτητο: α) ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο να έχει ειδοποιηθεί εγγράφως από το ΕΣΚΑΝ, που έχει δικαιοδοσία επί του συγκεκριµένου αθλητή ή προσώπου, ή από
τον WADA, σχετικά µε την κατάσταση αποκλεισµού του
προσωπικού υποστήριξης αθλητή και τις πιθανές συνέπειες για την απαγορευµένη σύµπραξη και β) ότι ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο να µπορεί εύλογα να αποφύγει
τη σύµπραξη. Το ΕΣΚΑΝ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να ενηµερώσει το προσωπικό υποστήριξης αθλητή που αποτελεί το αντικείµενο της ειδοποίησης προς τον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο, ότι το
προσωπικό υποστήριξης αθλητή δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, να προσέλθει ενώπιον του ΕΣΚΑΝ και
να εξηγήσει ότι δεν ισχύουν στην περίπτωσή του τα κριτήρια των άρθρων 3.10.1 και 3.10.2. Κατά παρέκκλιση
του άρθρου 18, η παρούσα διάταξη ισχύει ακόµη και όταν η συµπεριφορά που επέφερε τον αποκλεισµό του
προσωπικού υποστήριξης αθλητή έλαβε χώρα πριν την
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο
21.7.
Ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο φέρουν το βάρος να
στοιχειοθετήσουν ότι η οποιαδήποτε σύµπραξη µε προσωπικό υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 3.10.1 ή 310.2 δεν τελείται υπό επαγγελµατική ή αθλητική ιδιότητα.
Το ΕΣΚΑΝ που γνωρίζει το προσωπικό υποστήριξης αθλητών που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στα
άρθρα 3.10.1, 3.10.2 ή 3.10.3 οφείλει να υποβάλει τις συγκεκριµένες πληροφορίες στον WADA.
Άρθρο 4
Απόδειξη ντόπινγκ
4.1. Βάρος και βαθµός της Απόδειξης
Το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος της απόδειξης ότι έχει όντως
πραγµατοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Ο
βαθµός της απόδειξης έγκειται στη θεµελίωση σοβαρών
ενδείξεων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, σύµφωνα
µε την αβίαστη κρίση του ΕΣΚΑΝ, τις οποίες υποβάλλει
προς την Πειθαρχική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τη
σοβαρότητα της αποδιδόµενης παράβασης. Ο βαθµός απόδειξης σε όλες τις περιπτώσεις είναι µεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση και µικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσας αµφιβολίας. Στις περιπτώσεις όπου ο
Κώδικας επιβάλλει το βάρος της απόδειξης στον Αθλητή
ή σε άλλο Πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την αντίκρουση µίας εικασίας ή τη στοιχειοθέτηση συγκεκριµένων γεγονότων
ή συνθηκών, ο βαθµός απόδειξης θα είναι η απλή πιθανολόγηση.

4.2. Μέσα Απόδειξης Γεγονότων και Υποθέσεων
Τα γεγονότα που σχετίζονται µε τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ είναι δυνατόν να αποδειχθούν από οποιοδήποτε αξιόπιστο µέσο, περιλαµβανοµένης της οµολογίας. Σε περιπτώσεις ντόπινγκ, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες απόδειξης:
4.2.1. Οι αναλυτικές µέθοδοι ή τα όρια των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί από τον WADA µετά από διαβουλεύσεις µε την αρµόδια επιστηµονική κοινότητα και έχουν αποτελέσει αντικείµενο ενδελεχούς ανάλυσης,
τεκµαίρονται ως επιστηµονικά έγκυρα. Οποιοσδήποτε αθλητής ή τρίτο πρόσωπο επιθυµεί να αντικρούσει το τεκµήριο της επιστηµονικής εγκυρότητας, οφείλει, ως προϋπόθεση για τυχόν προσφυγή τέτοιου είδους, να ενηµερώσει πρώτα τον WADA για την εν λόγω προσφυγή και
τη βάση αυτής. Με δική του πρωτοβουλία, το CAS δύναται επίσης να ενηµερώσει σχετικά το WADA. Κατόπιν αιτήµατος του WADA, η επιτροπή του CAS ορίζει αρµόδιο
επιστήµονα-εµπειρογνώµονα προκειµένου να βοηθήσει
την επιτροπή κατά την αξιολόγηση της προσφυγής. Εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης και του φακέλου του CAS, ο WADA έχει το δικαίωµα να παρέµβει ως διάδικος, να παραστεί ως amicus
curiae ή άλλως να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία στο
πλαίσιο της συγκεκριµένης διαδικασίας.
4.2.2. Τα διαπιστευµένα από τον WADA εργαστήρια
και τα άλλα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί από τον
WADA τεκµαίρεται ότι έχουν προβεί σε ανάλυση δείγµατος και έχουν ακολουθήσει διαδικασίες φύλαξης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δύναται να αντικρούσει το συγκεκριµένο
τεκµήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σηµειωθεί απόκλιση από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, η οποία θα µπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αντικρούσει το ανωτέρω τεκµήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σηµειωθεί απόκλιση από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων η οποία
θα µπορούσε εύλογα να έχει προκαλέσει το αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσµα, τότε το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος
της απόδειξης ότι η συγκεκριµένη απόκλιση δεν επέφερε το αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσµα.
4.2.3. Οι αποκλίσεις από οποιοδήποτε άλλο διεθνές
πρότυπο ή άλλο κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που
προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανόνες οργανισµών
αντιντόπινγκ που δεν επέφεραν αντικανονικό αναλυτικό
αποτέλεσµα ή άλλη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν
ακυρώνουν τα συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία ή αποτελέσµατα. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει απόκλιση από έτερο διεθνές πρότυπο ή άλλο κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που θα µπορούσε εύλογα
να έχει επιφέρει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει
ενός αντικανονικού αναλυτικού αποτελέσµατος ή άλλης
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, τότε το ΕΣΚΑΝ έχει το
βάρος να στοιχειοθετήσει ότι η συγκεκριµένη απόκλιση
δεν επέφερε το αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσµα ή
την πραγµατική βάση για την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ.
4.2.4. Τα πραγµατικά περιστατικά που στοιχειοθετούνται από µία απόφαση δικαστηρίου ή αρµόδιου πειθαρχικού σώµατος η οποία δεν αποτελεί αντικείµενο εκκρεµούσας προσφυγής, αποτελούν αδιάσειστα αποδεικτικά
στοιχεία κατά του αθλητή ή τρίτου προσώπου στο οποίο
αφορά η απόφαση, εκτός εάν ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι η απόφαση παρέβη θεµελιώ-
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δεις αρχές της δικαιοσύνης.
4.2.5. Η επιτροπή σε µία ακροαµατική διαδικασία για
την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δύναται να εξαγάγει
δυσµενές συµπέρασµα για τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, βασιζόµενη στην άρνηση του αθλητή ή του
άλλου προσώπου, κατόπιν αιτήµατος που τέθηκε σε εύλογο χρόνο πριν την ακροαµατική διαδικασία, να παραστεί στην ακροαµατική διαδικασία είτε προσωπικά είτε
τηλεφωνικά, όπως οριστεί από την ακροαµατική επιτροπή και να απαντήσει σε ερωτήµατα της επιτροπής ή του
ΕΣΚΑΝ που ισχυρίζεται τη διάπραξη της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.
Άρθρο 5
Κατάλογος απαγορευµένων ουσιών
5.1. Ενσωµάτωση του καταλόγου απαγορευµένων ουσιών: Ο κατάλογος των Απαγορευµένων Ουσιών, όπως
δηµοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από τον
WADA αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος.
5.2. Απαγορευµένες ουσίες και απαγορευµένες µέθοδοι που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών.
5.2.1. Απαγορευµένες ουσίες και απαγορευµένες µέθοδοι: Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, ο κατάλογος απαγορευµένων και οι αναθεωρήσεις θα πρέπει να τεθούν
σε ισχύ στο πλαίσιο αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ, τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευση από τον WADA,
χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω ενέργεια από το
ΕΣΚΑΝ. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα τεκµαίρεται ότι γνωρίζουν την απαγορευµένη λίστα, όπως και κάθε αναθεώρηση αυτής, από την ηµεροµηνία που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καµία τυπική διαδικασία περαιτέρω.
Είναι στην ευθύνη όλων των αθλητών και των τρίτων
προσώπων να εξοικειωθούν µε τη πιο πρόσφατη έκδοση
του καταλόγου απαγορευµένων ουσιών και µε όλες τις
αναθεωρήσεις επίσης.
5.2.2. Ουσίες Ειδικής Αναφοράς: Για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 11, όλες οι απαγορευµένες ουσίες αποτελούν ουσίες ειδικής αναφοράς εκτός των ουσιών που εµπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών ουσιών και ορµονών, των διεγερτικών, ανταγωνιστών ορµονών και ρυθµιστών που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών. Η κατηγορία των ουσιών ειδικής αναφοράς δεν περιλαµβάνει απαγορευµένες µεθόδους.
5.3. Η απόφαση του WADA ως προς τις απαγορευµένες ουσίες και τις απαγορευµένες µεθόδους προς συµπερίληψη στον ως άνω κατάλογο, η κατάταξη των ουσιών σε κατηγορίες του καταλόγου απαγορευµένων ουσιών και η κατάταξη µίας ουσίας ως απαγορευµένης ανά
πάσα στιγµή ή µόνο εντός αγώνα, είναι οριστική και µπορεί να αµφισβητηθεί από αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, βάσει
του επιχειρήµατος ότι η ουσία ή µέθοδος δεν ήταν παράγοντας συγκάλυψης ή δεν είχε τη δυνατότητα αύξησης
της αγωνιστικής απόδοση ή δεν αποτελεί κίνδυνο για
την υγεία ή δεν παραβαίνει το πνεύµα του αθλητισµού.
5.4. Kατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς
(ΕΧΘΣ-TUE).
5.4.1. Η παρουσία µίας απαγορευµένης ουσίας ή των
µεταβολιτών ή δεικτών της, η χρήση ή απόπειρα χρήσης,
η κατοχή ή η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης µίας α-

παγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου δεν
θεωρείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εάν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της κατ’ εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο
περί Ε.Χ.Θ.Σ (TUE).
5.4.2. Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε κάποια σηµείωση που να βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΚΑΝ, κάθε αθλητής εθνικού επιπέδου ο οποίος χρειάζεται να κάνει χρήση απαγορευµένης ουσίας
ή να χρησιµοποιήσει απαγορευµένη µέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς, θα πρέπει να απευθύνεται στο ΕΣΚΑΝ για την χορήγηση µιας εξαίρεσης (TUE) προς θεραπεία, όσο πιο σύντοµα γίνεται από τότε που θα προκύψει η ανάγκη και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν τον επόµενο αγώνα των αθλητών,
εκτός από κατάσταση ανάγκης ή σε εξαιρετικές συνθήκες ή οπουδήποτε το άρθρο 5.3 του διεθνούς προτύπου
για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία ισχύει. Το ΕΣΚΑΝ θα
πρέπει να διορίζει µια Επιτροπή για να εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αναγνώριση κάποιας από τις
εξαιρέσεις προς θεραπεία. Η Επιτροπή για τις εξαιρέσεις
προς θεραπεία θα πρέπει αµέσως να αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε αίτηση, σύµφωνα µε τις σχετικές
προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τις εξαιρέσεις
προς θεραπεία. Κάθε απόφασή της είναι η τελική απόφαση του ΕΣΚΑΝ και να αναφέρεται στον WADA, στην αρµόδια αθλητική οµοσπονδία καθώς και σε κάθε άλλη
σχετική οργάνωση για το αντιντόπινγκ µέσω ADAMS,
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο για τις εξαιρέσεις προς
θεραπεία.
5.4.3. Εάν το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να ελέγξει έναν αθλητή
που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή παγκοσµίου ή εθνικού επιπέδου, µπορεί να επιτρέψει σε αυτόν τον αθλητή να υποβάλλει αίτηση για αναδροµική εξαίρεση λόγω θεραπευτικής χρήσης (TUE) κάθε απαγορευµένης
ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου , την οποία αυτός/αυτή χρησιµοποιεί για θεραπευτικούς σκοπούς.
5.4.4. Κάθε εξαίρεση για θεραπευτική χρήση που χορηγείται από το ΕΣΚΑΝ είναι έγκυρη µόνο σε εθνικό επίπεδο. Δεν καθίσταται αυτοµάτως έγκυρη για συµµετοχή
σε αγώνες σε διεθνές επίπεδο. Κάθε αθλητής που είναι
ή θα γίνει αθλητής παγκοσµίου επιπέδου θα πρέπει να
δράσει ως εξής:
5.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί εξαίρεση για θεραπευτική χρήση από το ΕΣΚΑΝ για την
εν λόγω ουσία ή µέθοδο, µπορεί να υποβάλλει αίτηση
στη διεθνή οµοσπονδία µε αίτηµα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Διεθνούς
Προτύπου Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE).
Εάν η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης είναι σύµφωνη µε
τα κριτήρια που τίθενται από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης, τότε η διεθνής οµοσπονδία µπορεί να αναγνωρίσει την εξαίρεση αυτήν και µε
σκοπό τη συµµετοχή σε αγώνες σε παγκόσµιο επίπεδο.
Εάν η διεθνής οµοσπονδία θεωρήσει ότι η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε από το ΕΣΚΑΝ δεν
είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια και ως αποτέλεσµα απορρίψει την αναγνώριση της, θα πρέπει η ίδια να ενηµερώσει άµεσα τον εν λόγω αθλητή παγκοσµίου επιπέδου,
καθώς και το ΕΣΚΑΝ, προβάλλοντας τους λόγους απόρριψης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αθλητής παγκοσµίου
επιπέδου και το ΕΣΚΑΝ µπορούν µέσα σε είκοσι µία (21)
ηµέρες από τη στιγµή που ενηµερωθούν για την απόρρι-
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ψη της εξαίρεσης από τη διεθνή οµοσπονδία, να θέσουν
το ζήτηµα στο WADA για επανεξέταση. Εάν το ζήτηµα
τεθεί στο WADA για επανεξέταση σύµφωνα µε το άρθρο
5.4.6, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε
από το ΕΣΚΑΝ παραµένει έγκυρη για τη συµµετοχή σε
αγώνες σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για έλεγχο εκτός
συναγωνισµού, για όσο διάστηµα εκκρεµεί η απόφαση
του WADA. Ωστόσο, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης
δεν καθίσταται έγκυρη για τη συµµετοχή σε αγώνες σε
παγκόσµιο επίπεδο. Εάν, όµως, το ζήτηµα δεν τεθεί στο
WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση για θεραπευτική
χρήση καθίσταται άκυρη για οποιοδήποτε σκοπό από τη
στιγµή που εκπνεύσει η ανωτέρω προθεσµία των εικοσιενός (21) ηµερών.
5.4.4.2. Ο αθλητής, στον οποίο δεν έχει ήδη χορηγηθεί
από το ΕΣΚΑΝ εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης για την εν
λόγω ουσία ή µέθοδο, πρέπει να υποβάλλει αίτηση απευθείας στη διεθνή οµοσπονδία για τη χορήγηση εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης σύµφωνα µε τη διαδικασία
που έχει οριστεί από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων
Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE). Εάν η διεθνής οµοσπονδία κάνει δεκτή την αίτηση του αθλητή, θα πρέπει να ενηµερώσει τον αθλητή και το ΕΣΚΑΝ. Σε περίπτωση που
το ΕΣΚΑΝ θεωρήσει ότι η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε από τη διεθνή οµοσπονδία δεν είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το διεθνές πρότυπο εξαιρέσεων θεραπευτικής χρήσης, έχει
στη διάθεση του εικοσιµία (21) ηµέρες από τη στιγµή
που ενηµερώθηκε από τη διεθνή οµοσπονδία προκειµένου να θέσει το ζήτηµα στο WADA για επανεξέταση. Εάν
το ΕΣΚΑΝ θέσει το ζήτηµα στο WADA για επανεξέταση,
η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή οµοσπονδία παραµένει έγκυρη για τη συµµετοχή σε αγώνες σε παγκόσµιο επίπεδο και για τον έλεγχο εκτός συναγωνισµού για όσο διάστηµα εκκρεµεί η
απόφαση του WADA. Ωστόσο, κατά το διάστηµα αυτό η
εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης δεν είναι έγκυρη για τη
συµµετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο. Εάν το ΕΣΚΑΝ
δεν θέσει το ζήτηµα στο WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί από τη
διεθνή οµοσπονδία καθίσταται έγκυρη τόσο για τη συµµετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο, όσο και από τη
στιγµή που εκπνεύσει η προθεσµία των είκοσι ενός (21)
ηµερών.
5.4.5. Λήξη, ακύρωση, απόσυρση ή αντιστροφή µιας εξαίρεσης (TUE) προς θεραπεία.
5.4.5.1. Μια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται
δυνάµει αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ: α) θα
πρέπει να λήγει αυτόµατα µόλις πάψει να υφίσταται ο όρος για τον οποίο χορηγήθηκε, χωρίς να είναι αναγκαία
καµία περαιτέρω σηµείωση ή άλλη διαδικασία, β) θα µπορεί να ακυρωθεί αν ο αθλητής δε συµµορφώνεται εγκαίρως µε τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή καταστάσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία, µετά τη χορήγηση µιας εξαίρεσης προς θεραπεία, γ) θα µπορεί να αποσυρθεί από την Επιτροπή, αν
µεταγενέστερα προκύψει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση της εξαίρεσης προς θεραπεία δεν συντρέχουν ή δ)
µπορεί να υπάρξει επιφύλαξη για επανεξέτασή της από
WADA ή έφεση.
5.4.5.2. Σε κάθε εκδήλωση, ο αθλητής δε θα πρέπει να
υπόκειται σε καµιά από τις εν λόγω συνέπειες, µε βάση
τη χρήση του ή τη κατοχή ή τη διακίνηση µιας απαγορευ-

µένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου, που έχει συµπεριληφθεί στις εξαιρέσεις προς θεραπεία πριν από την
ηµεροµηνία λήξης ισχύος, ακύρωσης, απόσυρσης ή αντιστροφής µιας εξαίρεσης προς θεραπεία. Η επανεξέταση,
δυνάµει του άρθρου 8.2, ενός οποιουδήποτε µεταγενέστερου αναλυτικού ευρήµατος, θα πρέπει να περιλαµβάνει και τον έλεγχο της σύνδεσης του ευρήµατος µε τη
χρήση µιας απαγορευµένης ουσίας ή µιας απαγορευµένης µεθόδου, κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης. Σε
αυτή την περίπτωση, καµία παραβίαση κανόνων για το αντιντόπινγκ δε µπορεί να στοιχειοθετηθεί σε αθλητική
εκδήλωση, που διεξάγεται κατά την διάρκεια ισχύος της
εξαίρεσης.
5.4.6. Επανεξέταση και προσφυγές κατά των αποφάσεων για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία.
5.4.6.1. Αν το ΕΣΚΑΝ αρνηθεί µια αίτηση για τη χορήγηση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, ο αθλητής µπορεί να απευθυνθεί αποκλειστικά στο αρµόδιο για τις προσφυγές σώµα που περιγράφεται στα άρθρα 14.2.2 και
14.2.3.
5.4.6.2. Ο WADA θα πρέπει να επανεξετάζει κάθε απόφαση οποιασδήποτε διεθνούς οµοσπονδίας για να µην
αναγνωρίζεται κάποια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται από το ΕΣΚΑΝ και η οποία αναφέρεται στο
WADA από τον αθλητή ή από τον ΕΣΚΑΝ. Επιπλέον, ο
WADA θα πρέπει να επανεξετάζει κάθε απόφαση οποιασδήποτε διεθνούς οµοσπονδίας για τη χορήγηση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, η οποία παραπέµπεται
στο WADA από το ΕΣΚΑΝ. Ο WADA µπορεί να επανεξετάζει κάθε άλλη απόφαση για οποιαδήποτε εξαίρεση
προς θεραπεία οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τους εµπλεκόµενους, είτε µε δική του πρωτοβουλία. Αν η απόφαση για τη χορήγηση εξαίρεσης προς
θεραπεία που επανεξετάζεται, πληρεί τα κριτήρια που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο για τις εξαιρέσεις προς
θεραπεία, ο WADA δε θα παρεµβαίνει σε αυτή. Αν η απόφαση για την εξαίρεση προς θεραπεία δε πληρεί αυτά τα
κριτήρια, ο WADA θα εκδίδει δική του απόφαση.
5.4.6.3. Κάθε απόφαση για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία από κάποια διεθνή οµοσπονδία ή από το ΕΣΚΑΝ
που έχει συµφωνήσει να εξετάσει κάποια αίτηση εξ’ ονόµατος µιας διεθνούς οµοσπονδίας που δεν έχει επανεξεταστεί από το WADA ή έχει επανεξεταστεί από το
WADA, αλλά αυτή η επανεξέταση δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα µπορεί να προσβληθεί από τον αθλητή ή το ΕΣΚΑΝ αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύµφωνα µε το
άρθρο 14.
5.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για εξαίρεση προς θεραπεία, προσβάλλεται από τον αθλητή, από το ΕΣΚΑΝ και από την αρµόδια διεθνή οµοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύµφωνα µε το άρθρο 14.
5.4.6.5. Η παράλειψη λήψης απόφασης, εντός ευλόγου χρόνου, σχετικά µε µία νοµότυπα υποβληθείσα αίτηση χορήγησης εξαίρεσης, θεωρείται απόρριψη αυτής.
Άρθρο 6
Έλεγχοι και έρευνες
6.1. Σκοπός Ελέγχων και Ερευνών
Οι έλεγχοι και οι έρευνες διεξάγονται µόνο για λόγους καταπολέµησης του ντόπινγκ και θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συµµόρφωση µε τις προβλέψεις του
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διεθνούς προτύπου για τις δοκιµασίες και τις έρευνες
και τα ειδικά πρωτόκολλα του ΕΣΚΑΝ που συµπληρώνουν αυτό το διεθνές πρότυπο.
6.1.1. Οι έλεγχοι διενεργούνται για την απόκτηση αναλυτικών στοιχείων ως προς τη συµµόρφωση ή µη συµµόρφωση ενός αθλητή µε την αυστηρή απαγόρευση του
Κώδικα για την παρουσία ή χρήση απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου. Το πρόγραµµα για τη
διεξαγωγή των ελέγχων, οι έλεγχοι, η δραστηριότητα
µετά τους ελέγχους και όλες οι συναφείς δραστηριότητες που προσδιορίζονται από το ΕΣΚΑΝ, θα πρέπει να
συµµορφώνονται µε το διεθνές πρότυπο για τους ελέγχους και τις έρευνες. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να καθορίζει
τον αριθµό των κατατακτήριων ελέγχων, των τυχαίων ελέγχων και των ηλικιακών ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύµφωνα µε τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο
διεθνές πρότυπο για τους ελέγχους και τις έρευνες. Όλες οι προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τους ελέγχους και τις έρευνες θα πρέπει να εφαρµόζονται αυτόµατα, στους προγραµµατισµένους ελέγχους του
ΕΣΚΑΝ.
6.1.2. Οι έρευνες διεξάγονται:
α) Σχετικά µε άτυπα, υπό διερεύνηση, ευρήµατα και τα
αντικανονικά ευρήµατα βιολογικού διαβατηρίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 8.4 και 8.5 αντιστοίχως, µε τη συλλογή
πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων (περιλαµβανοµένων, ειδικότερα, αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων),
προκειµένου να προσδιοριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1 ή του
άρθρου 3.2, και
β) σε σχέση µε άλλες ενδείξεις ενδεχόµενων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, σύµφωνα µε τα άρθρα 8.6
και 8.7, µε τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών
στοιχείων, περιλαµβανοµένων, ειδικότερα, µη αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
βάσει των άρθρων 3.2 έως 3.10.
6.1.3. Το ΕΣΚΑΝ µπορεί να λάβει, να αξιολογήσει και
να αντλήσει στοιχεία από όλες τις διαθέσιµες πηγές,
προκειµένου να δροµολογήσει ένα αποτελεσµατικό και
ανάλογο πρόγραµµα ελέγχων, να προγραµµατίσει ελέγχους µε βάση την ηλικία, και να θέσει τις βάσεις για µια
έρευνα, σε περίπτωση µιας πιθανής παράβασης κάποιου
κανόνα για το αντιντόπινγκ.
6.2. Αρµοδιότητα διενέργειας Ελέγχων
6.2.1. Λαµβάνοντας υπόψην τα όρια δικαιοδοσίας για
κάθε εκδήλωση όπου διεξάγονται οι έλεγχοι, που ορίζονται στο άρθρο 6.3 του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ συντάσσει
πρόγραµµα ελέγχων εντός και εκτός αγώνων, επί όλων
των αθλητών που εµπίπτουν στον ως άνω σκοπό του άρθρου 2.3.
6.2.2. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ελέγχει οποτεδήποτε και
οπουδήποτε, οποιονδήποτε Αθλητή επί του οποίου έχει
δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων αθλητών που εκτίουν περίοδο αποκλεισµού.
6.2.3. Ο WADA έχει δικαιοδοσία διενέργειας Εντός και
Εκτός Αγώνα Ελέγχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο
20.7.8. του Κώδικα.
6.2.4. Εάν µία διεθνής οµοσπονδία ή µείζων οργανισµός αθλητικών διοργανώσεων, αναθέτει οποιοδήποτε
τµήµα διενέργειας ελέγχων στο ΕΣΚΑΝ είτε απευθείας
είτε µέσω µίας εθνικής οµοσπονδίας, το ΕΣΚΑΝ δύναται
να συλλέξει πρόσθετα δείγµατα ή να δώσει σχετική εντολή στο εργαστήριο για να εκτελέσει πρόσθετους τύ-

πους αναλύσεων, µε έξοδα του ΕΣΚΑΝ. Εάν συλλεχθούν
πρόσθετα δείγµατα ή διεξαχθούν πρόσθετοι τύποι αναλύσεων, ενηµερώνεται η διεθνής οµοσπονδία ή ο µείζων
οργανισµός αθλητικών διοργανώσεων.
6.2.5. Εάν ένας άλλος οργανισµός καταπολέµησης
του ντόπινγκ µε δικαιοδοσία ελέγχου ενός αθλητή, ο οποίος υπόκειται στους κανόνες αντιντόπινγκ, διεξαγάγει
έλεγχο σε αυτόν τον αθλητή, το ΕΣΚΑΝ και η εθνική οµοσπονδία του αθλητή, αναγνωρίζουν αυτόν τον έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 16 και άν συµφωνηθεί µε τον
εν λόγω άλλο οργανισµό καταπολέµησης του ντόπινγκ ή
µε κάποιον άλλον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 8
του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά του αθλητή, σύµφωνα µε τους εν λόγω κανόνες αντιντόπινγκ για οποιαδήποτε παραβίαση κανόνα αντιντόπινγκ που προκύπτει από αυτόν τον έλεγχο.
6.3. Έλεγχοι εντός της Αθλητικής Διοργάνωσης
6.3.1. Εκτός όσων διαφορετικά προβλέπονται στο άρθρο 6.3 του Κώδικα, µόνο ένας οργανισµός θα πρέπει να
είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή ελέγχων
στις εγκαταστάσεις της αθλητικής διοργάνωσης κατά τη
διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης. Σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή δειγµάτων ξεκινά και διευθύνεται από το διεθνή οργανισµό που είναι εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση, ενδεικτικά αναφεροµένων της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Σε εθνικές αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή δειγµάτων ξεκινά και διευθύνεται
από το ΕΣΚΑΝ. Κατόπιν αιτήµατος του εποπτεύοντος
φορέα µίας αθλητικής διοργάνωσης, οποιοσδήποτε έλεγχος κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης εντός των εγκαταστάσεων της αθλητικής διοργάνωσης
θα τελεί υπό το συντονισµό του εποπτεύοντος φορέα.
6.3.2. Εάν ένας οργανισµός αντιντόπινγκ, που διαφορετικά θα είχε δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων, αλλά
δεν είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή των
ελέγχων σε µία αθλητική διοργάνωση, επιθυµεί να διενεργήσει ελέγχους σε αθλητές εντός των εγκαταστάσεων της αθλητικής διοργάνωσης και κατά τη διάρκεια αυτής, τότε ο ΕΣΚΑΝ οφείλει πρώτα να συνεννοηθεί µε
τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης,
προκειµένου να λάβει σχετική άδεια για τη διενέργεια
των ελέγχων. Εάν ο οργανισµός αντιντόπινγκ δεν είναι
ικανοποιηµένος µε την απάντηση από τον εποπτεύοντα
φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, τότε δύναται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχει δηµοσιεύσει ο WADA,
να ζητήσει την άδεια του WADA για τη διενέργεια ελέγχων και να αποφασίσει πώς να συντονίσει τους συγκεκριµένους ελέγχους. Ο WADA δεν δύναται να παρέχει
σχετική έγκριση, προτού ενηµερώσει και προβεί σε διαβουλεύσεις µε τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής
διοργάνωσης. Η απόφαση του WADA είναι οριστική και
δεν υπόκειται σε έφεση. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εξουσιοδότηση για τη διενέργεια ελέγχων, οι έλεγχοι αυτοί θεωρούνται εκτός αγώνα έλεγχοι. Η διαχείριση των αποτελεσµάτων για οποιονδήποτε σχετικό
έλεγχο, αποτελεί ευθύνη του οργανισµού αντιντόπινγκ
που διενεργεί τον έλεγχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες του εποπτεύοντος φορέα της
αθλητικής διοργάνωσης.
6.3.3. Οι εθνικές οµοσπονδίες και οι οργανωτικές επιτροπές των εθνικών αθλητικών διοργανώσεων, εξουσιοδοτούν και διευκολύνουν το πρόγραµµα του ανεξάρτητου παρατηρητή σε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις.
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6.4. Προγραµµατισµός κατανοµής των ελέγχων
Ξεκινώντας µε την αξιολόγηση κινδύνου, το ΕΣΚΑΝ,
µε δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων, οφείλει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα αποτελεσµατικό και αναλογικό
πρόγραµµα κατανοµής ελέγχων, που θέτει προτεραιότητες, αναλογικά, µεταξύ αγωνισµάτων, κατηγοριών αθλητών, είδους ελέγχων, είδους δειγµάτων προς συλλογή,
είδους ανάλυσης δειγµάτων, πάντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών.
Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να παρέχει στον WADA αντίγραφο
του ισχύοντος προγράµµατος κατανοµής των ελέγχων
του, κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
6.5. Συντονισµός Ελέγχων
Όπου είναι εφικτό, οι έλεγχοι συντονίζονται µέσω του
συστήµατος ADAMS ή άλλου συστήµατος που έχει εγκριθεί από τον WADA, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η
αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας διενέργειας ελέγχων και η αποφυγή περιττών επαναληπτικών ελέγχων.
6.6. Πληροφορίες εντοπισµού αθλητών
6.6.1. Το ΕΣΚΑΝ συντάσσει κατάλογο ελεγχόµενων αθλητών, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να συµµορφωθούν
προς τις απαιτήσεις για τον εντοπισµό των αθλητών, µε
το διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών. Κάθε εγγεγραµµένος αθλητής στον κατάλογο ελέγχου, οφείλει να
ενεργεί ως εξής και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε το
διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών: α) πληροφορεί
το ΕΣΚΑΝ σχετικά µε το τόπο διαµονής του σε τριµηνιαία βάση, β) επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές όποτε
χρειάζεται, προκειµένου να παραµένουν ακριβείς και
πλήρεις ανά πάσα στιγµή, και γ) καθιστά τον εαυτό του
διαθέσιµο προς έλεγχο, στις εν λόγω τοποθεσίες.
6.6.2. Το ΕΣΚΑΝ, µέσω του συστήµατος ADAMS, συντάσσει λίστα, η οποία βεβαιώνει τη ταυτότητα των εγγεγραµµένων αθλητών, που συµπεριλαµβάνονται στον
κατάλογο ελέγχου, είτε ονοµαστικά είτε µέσω άλλων, ορισµένων σαφώς, κριτηρίων και χαρακτηριστικών. Το
ΕΣΚΑΝ, σε συντονισµό µε τις διεθνείς οµοσπονδίες,
ταυτοποιεί τα στοιχεία αυτών των αθλητών και τη συλλογή των πληροφοριών για τον εντοπισµό τους. Όταν ένας αθλητής συµπεριλαµβάνεται ταυτόχρονα σε ένα διεθνή κατάλογο ελέγχου από τη δική του διεθνή οµοσπονδία και σε έναν εθνικό κατάλογο ελέγχου του ΕΣΚΑΝ, το
ΕΣΚΑΝ και η διεθνής οµοσπονδία, συντονίζονται µεταξύ
τους, ποιος θα δεχτεί την κατάθεση των πληροφοριών
για τον εντοπισµό του αθλητή. Σε καµία περίπτωση, ένας
αθλητής, δεν πρέπει να υποχρεώνεται να καταθέσει τις
πληροφορίες για τον εντοπισµό του και στους δυο εξ’
αυτών. Το ΕΣΚΑΝ θα µπορεί να αναθεωρεί και να ενηµερώνει, όπως προβλέπεται, τα κριτήρια συµµετοχής των
αθλητών στον κατάλογο ελέγχου, που συντάσσει το ίδιο
και θα µπορεί να επικαιροποιεί τον κατάλογο ελέγχου, όσες φορές είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Οι αθλητές, οφείλουν να ενηµερώνονται και µε δική
τους πρωτοβουλία, όταν συµπεριληφθούν σε κάποιο εγγεγραµµένο κατάλογο ελέγχου, καθώς και όταν διαγράφονται από αυτόν.
6.6.3. Για τους σκοπούς του άρθρου 3.4, η παράλειψη
του αθλητή να συµµορφωθεί προς τις απαιτήσεις του
διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών θα κρίνεται ως
παράλειψη καταχώρησης ή ως αποφυγή ελέγχου, όπως
ορίζεται στο διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται εκεί.
6.6.4. Ένας εγγεγραµµένος αθλητής στον κατάλογο ε-

λέγχου του EΣΚΑΝ, θα συνεχίσει να υπόκειται στην υποχρέωση να συµµορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της
τοποθεσίας του στο διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών, εκτός αν και µέχρι: α) ο αθλητής υποβάλλει στο
ΕΣΚΑΝ έγγραφη σηµείωση ότι αυτός έχει αποσυρθεί, ή
β) το ΕΣΚΑΝ τον έχει ενηµερώσει ότι δεν είναι πλέον εγγεγραµµένος στον κατάλογο ελέγχου.
6.6.5. Οι πληροφορίες εντοπισµού που αφορούν έναν
αθλητή, διανέµονται, µέσω του συστήµατος ADAMS, µεταξύ του WADA και άλλων οργανισµών καταπολέµησης
του ντόπινγκ, που έχουν την αρµοδιότητα να ελέγξουν
τον αθλητή, διατηρούνται διαρκώς ως απολύτως εµπιστευτικές, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 6.6 του Κώδικα και καταστρέφονται σύµφωνα µε τους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων,
από τη στιγµή που δεν σχετίζονται πλέον µε αυτούς
τους σκοπούς.
6.7. Επιστροφή σε αγώνες αθλητών που είχαν αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα
6.7.1. Εάν ένας εθνικού ή διεθνούς επιπέδου αθλητής,
ο οποίος είναι καταχωρηµένος στον κατάλογο ελεγχόµενων αθλητών, αποχωρήσει και στη συνέχεια, επιθυµεί
να επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής σε εθνικές ή διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις έως ότου καταστήσει τον εαυτό του διαθέσιµο προς έλεγχο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξι µηνών στην οικεία διεθνή οµοσπονδία και στο ΕΣΚΑΝ. Ο WADA, σε συνεννόηση µε την οικεία διεθνή οµοσπονδία και το ΕΣΚΑΝ, δύναται να παραχωρήσει εξαίρεση στον κανόνα της έγγραφης προειδοποίησης έξι µηνών, στην περίπτωση που η αυστηρή εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα θα ήταν προδήλως άδικη για τον αθλητή. Η απόφαση, δύναται να προσβληθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Οποιοδήποτε αγωνιστικό αποτέλεσµα έχει επιτευχθεί κατά παράβαση του άρθρου 6.7.1
ακυρώνεται.
6.7.2. Σε περίπτωση που ένας αθλητής αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα, ενώ υπόκειται σε περίοδο αποκλεισµού και επιθυµεί να επιστρέψει στην ενεργό
αθλητική δράση, τότε δεν δύναται να µετέχει σε διεθνείς
ή εθνικές αθλητικές διοργανώσεις έως ότου καταστήσει
τον εαυτό του διαθέσιµο προς έλεγχο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξι µηνών ή προειδοποίηση ίση µε
την εναποµείνασα περίοδο αποκλεισµού από την ηµεροµηνία που αποσύρθηκε ο αθλητής, αν η συγκεκριµένη
περίοδος ήταν µεγαλύτερη των έξι µηνών, προς την οικεία διεθνή οµοσπονδία και το ΕΣΚΑΝ.
6.7.3. Αθλητής, που δεν συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο εγγεγραµµένων του ΕΣΚΑΝ και έχει ενηµερώσει
εγγράφως το ΕΣΚΑΝ για την απόσυρσή του, απαγορεύεται να επανέλθει στην ενεργή δράση, εκτός αν ενηµερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ και την οικεία εθνική οµοσπονδία τουλάχιστον έξι (6) µήνες νωρίτερα, ότι επιθυµεί να
αγωνισθεί και τεθεί σε διαθεσιµότητα για έλεγχο εκτός
διοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένης αν χρειασθεί και
της διαθεσιµότητας για στοιχεία εντοπισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 5, για την περίοδο πριν από την επιστροφή
στην ενεργό δράση.
Άρθρο 7
Ανάλυση δειγµάτων
Τα Δείγµατα αναλύονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες
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αρχές:
7.1. Χρήση διαπιστευµένων και εγκεκριµένων εργαστηρίων
Για τους σκοπούς του άρθρου 3.1, τα δείγµατα αναλύονται αποκλειστικά σε διαπιστευµένα από τον WADA
εργαστήρια ή σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από τον WADA. Η επιλογή του εργαστηρίου που φέρει τη διαπίστευση ή την έγκριση του
WADA και πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση
των δειγµάτων, γίνεται από αποκλειστικά από το ΕΣΚΑΝ, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αποτελεσµάτων.
7.2. Σκοπός Ανάλυσης των Δειγµάτων
Τα δείγµατα αναλύονται µε σκοπό τον εντοπισµό απαγορευµένων ουσιών και απαγορευµένων µεθόδων που
αναφέρονται στον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών,
καθώς και για τον εντοπισµό άλλων ουσιών που µπορεί
να ορίσει ο WADA, σύµφωνα µε το άρθρο 5.5, ή για την
παροχή βοήθειας προς το ΕΣΚΑΝ για την κατάρτιση προφίλ σχετικών παραµέτρων στα ούρα, το αίµα ή άλλο υλικό του αθλητή, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ DNA ή γονιδιωµάτων, ή για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο σκοπό σχετικό µε το αντιντόπινγκ. Τα δείγµατα είναι
δυνατό να συλλέγονται και να φυλάσσονται για µελλοντική ανάλυση.
7.3. Έρευνα επί των Δειγµάτων
Κανένα δείγµα δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί
προς έρευνα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αθλητή.
Σε δείγµατα που χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς αυτών του άρθρου 7.2, γίνεται αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης, προκειµένου να µην
µπορούν να συσχετισθούν µε κάποιον συγκεκριµένο αθλητή.
7.4. Πρότυπα ανάλυσης δειγµάτων και αναφοράς στοιχείων
Τα εργαστήρια αναλύουν δείγµατα και υποβάλλουν αναφορές σχετικές µε τα αποτελέσµατα ανάλυσης αυτών
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Προκειµένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος, το
τεχνικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6.4.1 ορίζει
την κατάλληλη επιλογή αναλύσεων του δείγµατος, ανάλογα µε τη σχετική αξιολόγηση κινδύνου για συγκεκριµένα αθλήµατα και τα εργαστήρια αναλύουν τα σχετικά
δείγµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες επιλογές αναλύσεων, εξαιρουµένων των παρακάτω περιπτώσεων:
7.4.1. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των
δειγµάτων τους από τα εργαστήρια, µε χρήση πιο διευρυµένων επιλογών αναλύσεων συγκριτικά µε εκείνες
που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο.
7.4.2. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των
δειγµάτων τους από τα εργαστήρια, µε χρήση λιγότερο
διευρυµένων επιλογών αναλύσεων, συγκριτικά µε εκείνες που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο, µόνο αν έχουν πείσει τον WADA ότι µία λιγότερο διευρυµένη ανάλυση θα ήταν σκόπιµη, λόγω των ειδικών συνθηκών της
χώρας τους ή του αθλήµατος, όπως ορίζεται και στο
πρόγραµµα κατανοµής των ελέγχων τους.
7.4.3 Όπως προβλέπει το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, τα εργαστήρια µε δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη, δύνανται να αναλύουν δείγµατα για απαγορευµένες
ουσίες ή απαγορευµένες µεθόδους, που δεν περιλαµβάνονται στην επιλογή αναλύσεων του δείγµατος που περιγράφεται στο τεχνικό έγγραφο ή δεν ορίζεται από την
αρχή που είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους. Τα αποτε-

λέσµατα οποιασδήποτε τέτοιας ανάλυσης αναφέρονται
και έχουν την ίδια ισχύ και συνέπειες µε οποιοδήποτε
άλλο αποτέλεσµα ανάλυσης.
7.5 Περαιτέρω ανάλυση δειγµάτων
Οποιοδήποτε δείγµα δύναται να φυλάσσεται και να υποβάλλεται σε περαιτέρω ανάλυση για τους σκοπούς
του άρθρου 7.2: α) από τον WADA πάντοτε και β) από το
ΕΣΚΑΝ, ανά πάσα στιγµή, προτού κοινοποιηθούν τα δύο
αναλυτικά αποτελέσµατα των δειγµάτων Α΄ και Β΄ ή το
αποτέλεσµα του δείγµατος Α΄ σε περίπτωση µη εξέτασης ή παραίτησης από την εξέταση του δείγµατος Β΄, από τον οργανισµό αντιντόπινγκ προς τον αθλητή, ως βάση για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύµφωνα µε
το άρθρο 3.1. Η περαιτέρω ανάλυση των δειγµάτων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του διεθνούς
προτύπου εργαστηρίων και του διεθνούς προτύπου ελέγχων και ερευνών.
Άρθρο 8
Διαχείριση αποτελεσµάτων
8.1. Ευθύνη για τη διενέργεια της διαχείρισης των αποτελεσµάτων
8.1.1. Το ΕΣΚΑΝ ευθύνεται για τη διαχείριση των αποτελεσµάτων µε σεβασµό στους αθλητές και στα τρίτα
πρόσωπα, που ανήκουν στην αντιντόπινγκ δικαιοδοσία
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
8.1.2. Στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να συλλέξει πρόσθετα δείγµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 6.2.6,
τότε θεωρείται ως ο οργανισµός αντιντόπινγκ που ξεκίνησε και διεύθυνε τη δειγµατοληψία. Ωστόσο, στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ προέβη µόνο στην εντολή προς το
εργαστήριο για τη διεξαγωγή πρόσθετων αναλύσεων, µε
δαπάνη του ΕΣΚΑΝ, τότε η διεθνής οµοσπονδία ή ο µείζων οργανισµός αθλητικών διοργανώσεων, αναγνωρίζει
ότι το ΕΣΚΑΝ ξεκίνησε και διεύθυνε τη δειγµατοληψία.
8.2. Επανεξέταση αντικανονικών ευρηµάτων από αναλύσεις που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ.
Η διαχείριση αποτελεσµάτων, µε σεβασµό στα αποτελέσµατα των ερευνών που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ, διεξάγεται ως εξής:
8.2.1. Τα αποτελέσµατα από όλες τις αναλύσεις αποστέλλονται στο ΕΣΚΑΝ κωδικοποιηµένα, συνοδευόµενα
µε σχετική αναφορά εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
του εργαστηρίου. Όλη η επικοινωνία διεξάγεται εµπιστευτικά και σύµφωνα µε τους ορισµούς ADAMS.
8.2.2. Με απόδειξη παραλαβής των αντικανονικών αναλυτικών ευρηµάτων, το ΕΣΚΑΝ συντάσσει αναφορά,
στην οποία προσδιορίζεται: α) αν χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί άδεια εξαίρεσης για θεραπευτικούς
σκοπούς, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές χορήγησης εξαιρέσεων ή β) αν έλαβε χώρα κάποια παράβαση
των διεθνών κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των διεθνών κανόνων των εργαστηρίων που ενδεχοµένως οδήγησε στο αντικανονικό εύρηµα ανάλυσης.
8.2.3. Αν η επανεξέταση αντικανονικών ευρηµάτων από αναλύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
8.2.2, αποκαλύπτει ότι οφείλεται σε αίτηση εξαίρεσης
για θεραπευτικούς σκοπούς ή σε παράβαση των διεθνών
κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των διεθνών κανόνων
των εργαστηρίων, τότε όλος ο έλεγχος θεωρείται αρνητικός και ενηµερώνεται σχετικά ο αθλητής, η αντίστοιχη
εθνική οµοσπονδία, η διεθνής οµοσπονδία και ο WADA.
8.3. Γνωστοποίηση µετά την επανεξέταση αντικανονι-
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κών αναλυτικών ευρηµάτων
8.3.1. Αν η επανεξέταση ενός αντικανονικού αναλυτικού ευρήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 8.2.2, δεν σχετίζεται ισχύουσα εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή
σχετικό δικαίωµα, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ή απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και ερευνών ή τα διεθνή πρότυπα εργαστηρίων, η οποία προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα, το
ΕΣΚΑΝ ενηµερώνει άµεσα τον αθλητή, και ταυτόχρονα
τη διεθνή οµοσπονδία του αθλητή, την εθνική οµοσπονδία του και το WADA κατά τον τρόπο που προβλέπεται
στo άρθρο 15.1 σχετικά µε:
α) Το αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα, β) τον κανόνα
αντιντόπινγκ του οποίου σηµειώθηκε παράβαση και γ) το
δικαίωµα του αθλητή να ζητήσει άµεσα την ανάλυση του
δείγµατος Β, ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι θεωρείται
πως υφίσταται παραίτηση από την ανάλυση του δείγµατος Β, δ) την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής της ανάλυσης του δείγµατος Β, αν ο αθλητής ή ο οργανισµός αντιντόπινγκ επιλέξει να ζητήσει
την ανάλυση του δείγµατος Β, ε) τη δυνατότητα του αθλητή ή εκπροσώπου του, να είναι παρών κατά το άνοιγµα του φιαλιδίου του δείγµατος Β και της ανάλυσης αυτού, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στο διεθνές
πρότυπο εργαστηρίων, εφόσον ζητηθεί η συγκεκριµένη
ανάλυση και στ) το δικαίωµα του αθλητή να ζητήσει αντίγραφα του πακέτου εγγράφων του εργαστηρίου για τα
δείγµατα Α και Β, τα οποία περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Εάν το ΕΣΚΑΝ αποφασίσει να µην ορίσει το αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τον αθλητή
και τη διεθνή οµοσπονδία του αθλητή, την εθνική οµοσπονδία του και το WADA.
8.3.2. Όποτε ζητείται από τον αθλητή ή το ΕΣΚΑΝ, διεξάγεται ανάλυση του Β δείγµατος, σύµφωνα µε τους
διεθνείς κανόνες για τα εργαστήρια. Ο αθλητής µπορεί
να αποδεχθεί τα αποτελέσµατα ανάλυσης του Α δείγµατος παραιτούµενος από το αίτηµα ανάλυσης του Β δείγµατος. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να προβεί παρόλα αυτά στην
εξέταση του Β δείγµατος.
8.3.3. Ο αθλητής ή νόµιµος εκπρόσωπός του δύναται
να παρίσταται στην ανάλυση του Β δείγµατος, όπως και
εκπρόσωπος του ΕΣΚΑΝ ή της εθνικής οµοσπονδίας του
αθλητή.
8.3.4. Αν η ανάλυση του Β δείγµατος δεν πιστοποιεί το
αποτέλεσµα του Α δείγµατος, το σύνολο του ελέγχου
θεωρείται αρνητικό, εκτός αν το ΕΣΚΑΝ το θεωρήσει παράβαση του άρθρου 3.2 του παρόντος και ενηµερώνεται
σχετικά ο αθλητής και η διεθνής οµοσπονδία του αθλητή, η εθνική οµοσπονδία του και ο WADA.
8.3.5. Αν η ανάλυση του Β δείγµατος επιβεβαιώσει το
αποτέλεσµα ανάλυσης του Α δείγµατος, τα αποτελέσµατα κοινοποιούνται στον αθλητή, στη διεθνή οµοσπονδία του αθλητή, στην εθνική οµοσπονδία του και
στο WADA.
8.4. Επανεξέταση άτυπων ευρηµάτων
8.4.1.Όπως προβλέπεται στο διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα εργαστήρια λαµβάνουν οδηγίες να αναφέρουν την παρουσία απαγορευµένων ουσιών, οι οποίες είναι πιθανόν να παράγονται ενδογενώς, ως άτυπα ευρήµατα υποκείµενα σε περαιτέρω
διερεύνηση.
8.4.2. Μόλις ληφθεί ένα άτυπο εύρηµα, το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επανεξέταση προκειµένου να καθορίσει αν: α) έ-

χει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί ισχύουσα
εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται από το διεθνές πρότυπο περί εξαιρέσεων ή β) υφίσταται προφανής απόκλιση από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων,
η οποία να προκάλεσε το άτυπο εύρηµα
8.4.3. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήµατος του
άρθ. 8.4.2 του παρόντος αποκαλύψει ότι οφείλεται σε εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι υφίσταται
προφανής απόκλιση από το διεθνές πρότυπο ελέγχων
και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, τότε το
σύνολο του ελέγχου θεωρείται αρνητικό και ενηµερώνεται σχετικά ο αθλητής, η διεθνής οµοσπονδία του αθλητή, η εθνική οµοσπονδία του και ο WADA.
8.4.4. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήµατος αποκαλύψει ότι δεν οφείλεται σε εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι δεν υφίσταται προφανής απόκλιση
από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, το ΕΣΚΑΝ ξεκινά την αντίστοιχη έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας είτε
το άτυπο δείγµα λογίζεται ως εύρηµα επανεξέτασης
δείγµατος ανάλυσης σύµφωνα µε το άρθο 7.3.1. είτε ενηµερώνονται ο αθλητής, η εθνική του οµοσπονδία, η
διεθνής οµοσπονδία και ο WADA ότι άτυπο δείγµα δεν
λογίζεται ως εύρηµα επανεξέτασης δείγµατος ανάλυσης
8.4.5. Το ΕΣΚΑΝ δεν θα παρέχει γνωστοποίηση σχετικά µε άτυπο εύρηµα, παρά µόνο αφότου ολοκληρώσει
την έρευνά του και αποφασίσει εάν ένα άτυπο εύρηµα
θεωρείται αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα, εκτός εάν
συντρέχει µία από τις παρακάτω συνθήκες:
α) αν το ΕΣΚΑΝ κρίνει ότι το δείγµα Β πρέπει να αναλυθεί πριν την ολοκλήρωση των ερευνών του βάσει του
άρθρου 8.4, το ΕΣΚΑΝ δύναται να διεξαγάγει την ανάλυση του Δείγµατος Β, αφότου ενηµερώσει τον αθλητή,
περιλαµβάνοντας στην ανωτέρω ενηµέρωση την περιγραφή του άτυπου ευρήµατος και τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο άρθρο 8.3 (δ)-(στ).
β) αν το ΕΣΚΑΝ λάβει αίτηµα: α) από µείζονα οργανισµό, λίγο πριν από οικεία διεθνή αθλητική διοργάνωση ή
β) από αθλητικό οργανισµό, που είναι υπεύθυνος για την
τήρηση της κείµενης προθεσµίας για την επιλογή µελών
οµάδας σε µία διεθνή αθλητική διοργάνωση, προκειµένου να βεβαιώσει εάν υπάρχει αθλητής, συµπεριλαµβανόµενος στον κατάλογο του µείζονα οργανισµού ή του
αθλητικού οργανισµού, µε αξιόποινο άτυπο εύρηµα, οφείλει να πράξει αυτό, αφού προηγουµένως κοινοποιήσει το άτυπο εύρηµα στον αθλητή,
8.5. Επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρηµάτων βιολογικού διαβατηρίου.
Η επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρηµάτων
βιολογικού διαβατηρίου, διεξάγεται σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών και το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Όταν το ΕΣΚΑΝ κρίνει ότι στοιχειοθετείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενηµερώσει άµεσα τον αθλητή, καθώς και την αντίστοιχη
διεθνή και εθνική οµοσπονδία, καθώς και το WADA, για
τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του οποίου σηµειώθηκε παράβαση και τη βάση της παράβασης.
8.6. Επανεξέταση αποτυχιών στοιχείων εντοπισµού
Το ΕΣΚΑΝ επανεξετάζει πιθανές αποτυχηµένες δηλώσεις ή άκαρπους ελέγχους, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα ελέγχων και ερευνών, µε ιδιαίτερο σεβασµό στους
αθλητές που συµπλήρωσαν τα στοιχεία εντοπισµού στο
ΕΣΚΑΝ. Στις περιπτώσεις, στις οποίες το ΕΣΚΑΝ βεβαι-
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ωθεί ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 3.4, οφείλει να
ενηµερώσει για την παράβαση και τη βάση της, τον αθλητή, την αντίστοιχη διεθνή και αθλητική οµοσπονδία
και τον WADA.
Όταν η διεθνής οµοσπονδία ή το ΕΣΚΑΝ κρίνουν ότι υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ του άρθρου
3.4, οφείλουν να προβούν σε άµεση γνωστοποίηση προς
τον αθλητή και ταυτόχρονα τη Διεθνή Οµοσπονδία του
Αθλητή, την Εθνική Οµοσπονδία του και το WADA κατά
τον τρόπο που προβλέπουν οι κανόνες του, ότι δηλαδή
έχει υπάρξει παράβαση του άρθρου 3.4 και τη βάση της
παράβασης.
8.7. Επανεξέταση άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που δεν περιλαµβάνονται στα άρθρα 8.2-8.6
Το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επαναλαµβανόµενες έρευνες για
ενδεχόµενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 8.2 ως και 8.6. Όταν κρίνει ότι
πιθανολογείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει
να προβεί σε άµεση γνωστοποίηση προς τον εκάστοτε αθλητή ή τρίτο πρόσωπο και ταυτόχρονα τη διεθνή οµοσπονδία του αθλητή, την εθνική οµοσπονδία του και τον
WADA, κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι κανόνες του,
ως προς την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ και τη
βάση της παράβασης.
8.8. Εντοπισµός πρότερων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Προτού ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο λάβει γνωστοποίηση πιθανολογούµενης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, το ΕΣΚΑΝ οφείλει
να ανατρέξει στο σύστηµα ADAMS ή σε άλλο εγκεκριµένο από τον WADA σύστηµα και να επικοινωνήσει µε τον
WADA και άλλους αρµόδιους οργανισµούς αντιντόπινγκ,
προκειµένου να επιβεβαιώσει εάν έχει σηµειωθεί πρότερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.
8.9. Ισχύουσες αρχές επί προσωρινών αποκλεισµών.
8.9.1. Υποχρεωτικός προσωρινός αποκλεισµός: αν το
αποτέλεσµα της ανάλυσης του Α δείγµατος ήταν θετικό
για απαγορευµένη ουσία, που δεν ανήκει στις ειδικές ουσίες ή για απαγορευµένη µέθοδο και από την αναφορά
του άρθρου 8.2 δεν προκύπτει χορήγηση εξαίρεσης για
θεραπευτικούς σκοπούς ή προφανής απόκλιση από το
διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, επιβάλλεται από το ΕΣΚΑΝ προσωρινός αποκλεισµός ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση των
άρθρων 8.2, 8.3 ή 8.5.
8.9.2. Προαιρετικός προσωρινός αποκλεισµός: σε περίπτωση θετικού δείγµατος για ειδική ουσία ή σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε άλλου κανόνα που
δεν συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 8.9.1, το ΕΣΚΑΝ δύναται να επιβάλλει τον προσωρινό αποκλεισµό στον υπαίτιο αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, οποτεδήποτε µετά την
επανεξέταση και κοινοποίηση των άρθρων 8.2 ως 8.7 και
πριν από την τελική ακροαµατική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9.
8.9.3. Σε περίπτωση επιβολής προσωρινού αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 7.9.1 ή το άρθρο 7.9.2, παρέχεται στον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο: α) η δυνατότητα προδικαστικής ακρόασης, είτε πριν την επιβολή του
προσωρινού αποκλεισµού, είτε αµέσως µετά την επιβολή του προσωρινού αποκλεισµού, ή β) η δυνατότητα ταχείας ακροαµατικής διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο
8, αµέσως µετά την υποβολή του προσωρινού αποκλεισµού. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο
δύναται να εφεσιβάλλει την απόφαση προσωρινού αποκλεισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14.2 και

8.9.3.1.
8.9.3.1. Η προσωρινή αναστολή δύναται να ανακληθεί
όταν ο αθλητής αποδεικνύει στην πειθαρχική επιτροπή
ότι η παραβίαση αφορά σε νοθευµένο προϊόν. Η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής περί µη ανάκλησης της
προσωρινής αναστολής δεν προσβάλλεται µε κανένα ένδικο µέσο.
8.9.3.2. Η προσωρινή αναστολή επιβάλλεται υποχρεωτικά και δεν ανακαλείται, εκτός αν ο αθλητής αποδείξει
ότι: α) η θεµελίωση της παραβίασης του κανόνα αντιντόπινγκ δεν διαθέτει νόµιµη βάση π.χ. λόγω παράβασης
της προδικασίας σε βάρος του αθλητή ή του τρίτου προσώπου, β) όταν πιθανολογείται η ευδοκίµηση ισχυρισµού
ότι ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο δεν ενήργησε µε δόλο
ή βαριά αµέλεια κατά την παραβίαση και αποκλείεται η εφαρµογή του άρθρου 11.4 σχετικά µε το χρόνο της αµέλειας, γ) έλαβαν χώρα γεγονότα και συνθήκες που δείχνουν ότι είναι άδικη η επιβολή του προσωρινού αποκλεισµού πριν από την ακροαµατική διαδικασία ενώπιον
της πειθαρχικής επιτροπής του άρθρου 9. Τα πραγµατικά
περιστατικά πρέπει να είναι συγκεκριµένα και εφαρµόζονται σε πραγµατικά εξαιρετικές περιπτώσεις.
8.9.4. Αν ένας προσωρινός αποκλεισµός που επιβλήθηκε µε βάση το Α δείγµα ενός δυσµενούς αναλυτικού
ευρήµατος και η µετέπειτα ανάλυση του Β δείγµατος
δεν επιβεβαιώνει την ανάλυση του Α δείγµατος, τότε ο
αθλητής δε θα πρέπει να υπόκειται σε περαιτέρω προσωρινό αποκλεισµό λόγω παραβίασης του άρθρου 3.1. Σε
συνθήκες όπου ο αθλητής ή η οµάδα του αθλητή έχουν
εξαιρεθεί από τη διοργάνωση, εξαίρεση που βασίζεται
στη παραβίαση του άρθρου 3.1, και µετέπειτα η ανάλυση
του Β δείγµατος δεν επιβεβαιώνει το εύρηµα του Α δείγµατος, τότε αν καθίσταται ακόµη δυνατό για τον αθλητή
ή την οµάδα να επανεισαχθούν δίχως άλλη επιρροή στη
διοργάνωση, ο αθλητής ή η οµάδα µπορούν να συνεχίσουν να συµµετέχουν σε αυτή. Επιπλέον, ο αθλητής ή η
οµάδα µπορούν έπειτα να συµµετάσχουν σε άλλους αγώνες στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης.
8.9.5. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή άλλο
πρόσωπο έχουν ενηµερωθεί για τη παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, αλλά κανείς προσωρινός αποκλεισµός αθλητικής δράσης δεν έχει επιβληθεί σε αυτόν
ή αυτήν, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δύνανται αυτόβουλα να απέχουν από την αθλητική δράση εν αναµονή της
επίλυσης του προβλήµατος.
8.10. Εξωδικαστική επίλυση
8.10.1. Ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ µπορεί να οµολογήσει την παράβαση οποτεδήποτε, να παραιτείται από την ακροαµατική διαδικασία και
να δέχεται τις συνέπειες που επιβάλλονται από αυτούς
τους κανόνες για το αντιντόπινγκ και επιβάλλονται.
8.10.2. Εναλλακτικά, αν αθλητής ή άλλο πρόσωπο διώκεται για παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ,
παραλείψει να προσβάλλει αυτή τη βεβαίωση της παράβασης, µέσα στη προβλεπόµενη από την κοινοποίηση
του ΕΣΚΑΝ προθεσµία, τότε τεκµαίρεται ότι συνοµολογεί την παράβαση, ότι έχει παραιτηθεί από την ακροαµατική διαδικασία και ότι έχει αποδεχτεί τις συνέπειες που
προβλέπονται από τους κανόνες για το αντιντόπινγκ του
παρόντος, οι οποίοι επιβάλλονται από το ΕΣΚΑΝ.
8.10.3. Στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα άρθρα
8.10.1 ή 8.10.2, ακρόαση πριν από την ακροαµατική διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν απαιτείται. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει εγκαίρως να εκδώσει γραπτή α-
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πόφαση, που να βεβαιώνει στην Πειθαρχική Επιτροπή
την παράβαση κανόνα και τις συνέπειες που η παράβαση
αυτή συνεπάγεται, και να εκθέτει όλους τους λόγους για
την επιλογή της διάρκειας του αποκλεισµού που επιβάλλεται και να αιτιολογείται γιατί δεν επιβλήθηκε ο µεγαλύτερος δυνατός αποκλεισµός. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να
κοινοποιεί αντίγραφα αυτής της απόφασης στις άλλες
οργανώσεις για το αντιντόπινγκ, που έχουν το δικαίωµα
άσκησης έφεσης όπως προβλέπει το άρθρο 14.2.3, και
θα πρέπει να δηµοσιοποιεί την απόφαση αυτή σύµφωνα
µε το άρθρο 15.3.2.
8.11. Γνωστοποίηση Αποφάσεων περί Διαχείρισης Αποτελεσµάτων
Σε κάθε περίπτωση όπου το ΕΣΚΑΝ έχει διαπιστώσει
την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, έχει αποσύρει την
διαπίστωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, έχει επιβάλει προσωρινό αποκλεισµό ή έχει συµφωνήσει µε έναν αθλητή ή τρίτο πρόσωπο ως προς την επιβολή κύρωσης χωρίς ακροαµατική διαδικασία, τότε οφείλει να προβεί στις σχετικές γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 15.2.1 προς τους λοιπούς οργανισµούς αντιντόπινγκ, που έχουν το δικαίωµα άσκησης έφεσης βάσει
του άρθρου 14.2.3.
8.12. Αποχώρηση από την αθλητική δραστηριότητα
Εάν ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει από
την αθλητική δραστηριότητα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων, το ΕΣΚΑΝ που
διεξάγει τη διαδικασία διαχείρισης των αποτελεσµάτων,
διατηρεί τη δικαιοδοσία ολοκλήρωσης της διαδικασίας
διαχείρισης των αποτελεσµάτων. Εάν ένας αθλητής ή
τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει προτού ξεκινήσει η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων, το ΕΣΚΑΝ που θα είχε
τη δικαιοδοσία διαχείρισης των αποτελεσµάτων επί του
εν λόγω αθλητή ή του τρίτου προσώπου τη δεδοµένη
στιγµή που ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο διέπραξε την
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, έχει τη δικαιοδοσία να
διεξάγει τη διαχείριση των αποτελεσµάτων.
Άρθρο 9
Αρχή της δίκαιης δίκης - Πειθαρχικά όργανα Γνωστοποίηση απόφασης ακρόασης
9.1.1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΣΚΑΝ συγκροτείται εννεαµελή Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούµενη από έναν (1) Πρόεδρο και
δύο (2) Αντιπροέδρους, καθένας από τους οποίους θα είναι νοµικός µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, τρείς
(3) ιατρούς µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε ετών και τρία
(3) τακτικά µέλη καθένα από τα οποία είναι ή αποτέλεσε
στο παρελθόν µέλος διοίκησης αθλητικού φορέα ή Αθλητής. Η θητεία κάθε µέλους της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τετραετής. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός µέλους, αυτό αντικαθίσταται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΣΚΑΝ. Η
θητεία του αντικαταστάτη διαρκεί µέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Η Πρωτοβάθµια πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρµόδια για τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. Τα πειθαρχικά όργανα
εφαρµόζουν τον παρόντα νόµο, µε τις διατάξεις του οποίου οφείλουν να εναρµονισθούν οι κανονισµοί όλων
των οµοσπονδιών.
9.1.2. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών
Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), είναι το αρµόδιο δευτεροβάθµιο
όργανο.
9.1.3. Η ακροαµατική διαδικασία είναι αυτή που προ-

βλέπεται από τον παρόντα νόµο.
9.1.4. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής υπόκεινται σε έφεση. Ο κατηγορούµενος
και το ΕΣΚΑΝ δικαιούνται να ασκήσουν έφεση.
9.1.5. Το ΑΣΕΑΔ οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός
τριών (3) µηνών από την κατάθεση της έφεσης. Η εθνική
οµοσπονδία του αθλήµατος στο οποίο έλαβε χώρα η παραβίαση, η αντίστοιχη διεθνής αθλητική οµοσπονδία, η
Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή και ο WADA δύνανται να συµµετέχουν
ως παρατηρητές, όταν δεν είναι διάδικα µέρη.
9.1.6. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΚΑΝ είναι προσωρινά εκτελεστές,
εκτός αν το ΑΣΕΑΔ αποφασίσει διαφορετικά, µετά από
σχετική αίτηση αναστολής.
9.2. Διαδικασία µετά τη διαχείριση των αποτελεσµάτων:
Όταν το ΕΣΚΑΝ ενηµερώνει έναν αθλητή ή κάποιο άλλο πρόσωπο για τη βεβαίωση της παράβασης ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, εφόσον ο αθλητής ή το άλλο
πρόσωπο δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα ακρόασης
σύµφωνα µε το άρθρο 8.10.1 ή το άρθρο 8.10.2, τότε η υπόθεση παραπέµπεται στην Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή για το αντιντόπινγκ, για ακρόαση και έκδοση απόφασης. Για κάθε τέτοια παραποµπή, ο Πρόεδρος της
Πειθαρχικής Επιτροπής διορίζει ένα ή περισσότερα µέλη
της Επιτροπής, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και ο ίδιος, ως Εισηγητές για την υπόθεση. Τα διοριζόµενα µέλη δε θα πρέπει να είχαν προηγουµένως καµιά ανάµειξη
µε την υπόθεση. Κάθε µέλος, θα πρέπει να αποκαλύπτει
στον Πρόεδρο όλες τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την αµεροληψία του, µε σεβασµό προς όλα
τα µέρη.
9.3. Αρχές για µια δίκαιη ακρόαση
9.3.1. Οι ακροαµατικές διαδικασίες θα πρέπει να προγραµµατίζονται και να ολοκληρώνονται µέσα σε ένα εύλογο διάστηµα. Αυτές που πραγµατοποιούνται κατά τη
διάρκεια ή ενόψει αθλητικών αγώνων, µπορούν να πραγµατοποιούνται µε εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία που
επιτρέπεται από την Πειθαρχική Επιτροπή.
9.3.2. Ο WADA και η εθνική οµοσπονδία του αθλητή ή
του τρίτου προσώπου, σε βάρος του οποίου αποδίδεται
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, µπορούν να παρακολουθούν την ακροαµατική διαδικασία ως παρατηρητές.
Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να ενηµερώνει το WADA πλήρως για
τη κατάσταση των εκκρεµών υποθέσεων και για το αποτέλεσµα όλων των ακροάσεων.
9.3.4. Η Πειθαρχική Επιτροπή και το ΑΣΕΑΔ θα πρέπει
να ενεργούν δίκαια και αµερόληπτα για όλα τα µέρη οποτεδήποτε.
9.4. Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής για το ντόπινγκ
9.4.1. Στο τέλος της ακροαµατικής διαδικασίας ή σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, η Πειθαρχική Επιτροπή
εκδίδει, οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία, γραπτή και υπογεγραµµένη απόφαση, µε ηµεροµηνία, στην οποία θα περιλαµβάνεται σκεπτικό µε πλήρη αιτιολογία και διατακτικό.
Στην αιτιολογία θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι λόγοι
για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι βαρύτερες ποινές.
9.4.2. Η απόφαση κοινοποιείται από το ΕΣΚΑΝ στον αθλητή ή στον κατηγορούµενο, στις εθνικές οµοσπονδίες
τους, µε το δικαίωµα για έφεση σύµφωνα µε το άρθρο
14.2.3.
9.4.3. Η απόφαση µπορεί να προσβληθεί µε έφεση όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Αν δεν ασκηθεί έφεση

43
κατά της απόφασης, τότε: α) αν η απόφαση αποδέχεται
τη διάπραξη της παράβασης ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, θα πρέπει να δηµοσιοποιείται όπως προβλέπει το
άρθρο 15.3.2, β) αν η απόφαση είναι απαλλακτική, τότε
δύναται το ΕΣΚΑΝ να τη δηµοσιεύει στο σύνολό της ή
σε περίληψη µετά από προηγούµενη συναίνεση του αθλητή ή του τρίτου κατηγορούµενου. Οι αρχές που περιέχονται στο άρθρο 15.3.6 θα πρέπει να εφαρµόζονται
σε περιπτώσεις που συµµετέχει ανήλικος.
9.5. Παραίτηση από την ακροαµατική διαδικασία
Παραίτηση από την ακροαµατική διαδικασία είναι δυνατή είτε µε γραπτή δήλωση είτε µε την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας απάντησης στην κοινοποίηση
του ΕΣΚΑΝ για παραβίαση του κανόνα αντιντόπινγκ του
άρθρου 8.10 του παρόντος.
9.6. Απευθείας ακροαµατική διαδικασία ενώπιον του
CAS
Οι υποθέσεις που βεβαιώνουν παραβάσεις κανόνα για
το αντιντόπινγκ σε βάρος αθλητών διεθνούς επιπέδου ή
εθνικού επιπέδου µπορούν να συζητούνται απευθείας
στο CAS, χωρίς καµία προηγούµενη ακροαµατική διαδικασία, µε τη συγκατάθεση του αθλητή, του ΕΣΚΑΝ, του
WADA και κάθε οργανισµού αντιντόπινγκ που θα είχε το
δικαίωµα να προσφύγει στο CAS κατά της πρωτόδικης απόφασης.
Άρθρο 10
Αυτοδίκαια ακύρωση επιδόσεων σε ατοµικά αθλήµατα
Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ατοµικά αθλήµατα στο πλαίσιο ελέγχου εντός αγώνα αυτοδίκαια οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσµάτων που επετεύχθησαν
στο συγκεκριµένο αγώνα και σε όλες τις παρεπόµενες
συνέπειες, περιλαµβανοµένης της αφαίρεσης µεταλλίων, βαθµών, βραβείων και προνοµίων.
Άρθρο 11
Κυρώσεις σε Αθλητές Ατοµικών Αθληµάτων
11.1. Ακύρωση αποτελεσµάτων σε αθλητική διοργάνωση κατά την οποία σηµειώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.
Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια
αθλητικής διοργάνωσης ή σχετικά µε αθλητική διοργάνωση είναι δυνατόν, κατόπιν απόφασης του εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, να οδηγήσει σε
ακύρωση όλων των ατοµικών αποτελεσµάτων του αθλητή που επετεύχθησαν στη συγκεκριµένη αθλητική διοργάνωση, µαζί όλες τις συνέπειες, περιλαµβανοµένης της
αφαίρεσης όλων των µεταλλίων, των βαθµών, των βραβείων και κάθε προνοµίου. Οι παράγοντες που εξετάζονται για να κριθεί εάν θα υπάρξει ακύρωση άλλων αποτελεσµάτων σε µία αθλητική διοργάνωση µπορεί να περιλαµβάνουν, παραδείγµατος χάρη, τη σοβαρότητα της
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ µέρους του αθλητή,
καθώς και το εάν ο αθλητής ελέγχθηκε και βρέθηκε αρνητικός σε άλλους αγώνες.
11.1.1. Εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει τη µη συνδροµή υπαιτιότητας ή αµέλειας για την παράβαση, τα ατοµικά αποτελέσµατα του αθλητή στους άλλους αγώνες δεν
ακυρώνονται, παρά µόνο εάν τα αποτελέσµατα του αθλητή σε αγώνες πέραν του συγκεκριµένου αγώνα όπου
σηµειώθηκε η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ είναι
πιθανό να έχουν επηρεαστεί από την παράβαση κανόνα
ντόπινγκ του αθλητή.

11.2. Αποκλεισµός λόγω παρουσίας, χρήσης ή απόπειρας χρήσης ή κατοχής απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.
Η περίοδος αποκλεισµού που επιβάλλεται για την
πρώτη παράβαση των άρθρων 3.1, 3.2 ή 3.6 έχει ως εξής,
µε την προϋπόθεση ενδεχόµενης µείωσης ή αναστολής
της κύρωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 11.4, 11.5 ή 11.6:
11.2.1. Η περίοδος αποκλεισµού ισχύει για τέσσερα
(4) έτη όταν:
11.2.1.1. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν ενέχει
ουσία ειδικής αναφοράς, εκτός εάν ο αθλητής ή τρίτο
πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση
του κανόνα αντιντόπινγκ δεν ήταν εσκεµµένη.
11.2.1.2. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία ειδικής αναφοράς, και το ΕΣΚΑΝ δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ ήταν
εσκεµµένη.
11.2.2. Εάν δεν ισχύει το άρθρο 11.2.1, η περίοδος αποκλεισµού ισχύει για δύο (2) έτη.
11.2.3. Όπως χρησιµοποιείται στα άρθρα 11.2 και 11.3,
ο όρος «εσκεµµένη» αποσκοπεί στο να περιγράψει τους
αθλητές εκείνους που εξαπατούν. Ως εκ τούτου, ο όρος
απαιτεί ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο ενεπλάκη σε
συµπεριφορά που γνώριζε ότι αποτελούσε παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ ή γνώριζε ότι υπήρχε σηµαντικός
κίνδυνος ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά ενδεχοµένως
να αποτελούσε ή να οδηγούσε σε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και προδήλως αγνόησε τον ως άνω κίνδυνο.
Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που απορρέει από αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα για µία ουσία, η οποία απαγορεύεται µόνο εντός αγώνα, τεκµαίρεται αµαχητί ως
µη εσκεµµένη, εάν η ουσία είναι ουσία ειδικής αναφοράς
και ο αθλητής δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η απαγορευµένη ουσία χρησιµοποιήθηκε εκτός αγώνα. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που προκύπτει από αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα για µία ουσία, η οποία απαγορεύεται µόνο εντός αγώνα, δεν θεωρείται εσκεµµένη εάν η
ουσία δεν είναι ουσία ειδικής αναφοράς και ο αθλητής
µπορεί να στοιχειοθετήσει ότι η απαγορευµένη ουσία
χρησιµοποιήθηκε εκτός αγώνα σε πλαίσιο άσχετο της αθλητικής του απόδοσης.
11.3 Αποκλεισµός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων
αντιντόπινγκ.
Εάν δεν ισχύουν τα άρθρα 11.5 και 11.6, η περίοδος αποκλεισµού για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, εκτός όσων προβλέπονται στο άρθρο 11.2, ορίζεται ως εξής:
11.3.1. Για παραβάσεις του άρθρου 3.3 ή του άρθρου
3.5, η περίοδος αποκλεισµού ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν, στην περίπτωση µη υποβολής σε δειγµατοληψία, ο αθλητής δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η
διάπραξη της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεν ήταν
εσκεµµένη, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.2.3, οπότε η περίοδος αποκλεισµού ορίζεται σε δύο έτη.
11.3.2. Για παραβάσεις του άρθρου 3.4, η περίοδος αποκλεισµού ορίζεται σε δύο (2) έτη µε τη δυνατότητα
µείωσης στο ελάχιστο όριο του ενός (1) έτους, ανάλογα
µε το βαθµό υπαιτιότητας του αθλητή. Η ευελιξία µεταξύ
των δύο ετών και του ενός (1) έτους αποκλεισµού στο
παρόν άρθρο, δεν διατίθεται σε αθλητές όπου οι πληροφορίες εντοπισµού αλλάζουν συστηµατικά την τελευταία στιγµή ή όταν υφίστανται συµπεριφορές που εγείρουν σοβαρές υποψίες ότι ο αθλητής προσπαθούσε να
αποφύγει τη διαθεσιµότητά του προς έλεγχο.
11.3.3. Για παραβάσεις του άρθρου 3.7 ή 3.8, η περίο-
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δος αποκλεισµού που επιβάλλεται ορίζεται από τέσσερα
(4) έτη τουλάχιστον έως και ισόβιος αποκλεισµός, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης. Παράβαση του
άρθρου 3.7 ή 3.8 στην οποία εµπλέκεται ανήλικος θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση και, εάν διαπράχθηκε
από προσωπικό υποστήριξης αθλητή για παραβάσεις πέρα των ουσιών ειδικής αναφοράς, οδηγεί σε ισόβιο αποκλεισµό για το προσωπικό υποστήριξης αθλητή. Επιπλέον, οι σηµαντικές παραβάσεις των άρθρων 3.7 ή 3.8, οι οποίες παραβαίνουν και µη-αθλητικούς νόµους και κανονισµούς, αναφέρονται στις αρµόδιες διοικητικές, επαγγελµατικές ή δικαστικές αρχές.
11.3.4. Για παραβάσεις του άρθρου 3.9, η περίοδος αποκλεισµού ορίζεται τουλάχιστον σε δύο (2) έτη έως
τέσσερα (4) έτη, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης.
11.3.5. Για παραβάσεις του άρθρου 3.10, η κύρωση ορίζεται σε δύο έτη, υποκείµενη σε µείωση έως ένα έτος, ανάλογα µε το βαθµό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου και άλλες συνθήκες της υπόθεσης.
11.4. Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισµού λόγω µη
συνδροµής υπαιτιότητας ή αµέλειας
Αν σε µία επιµέρους υπόθεση, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει ότι δεν συντρέχει υπαιτιότητα εκ µέρους του, τότε η άλλως επιβλητέα περίοδος αποκλεισµού του εξαλείφεται.
11.5. Μείωση της ποινής αποκλεισµού λόγω µη ύπαρξης δόλου.
11.5.1. Μείωση των κυρώσεων για ουσίες ειδικής αναφοράς ή µολυσµένα προϊόντα, για παραβάσεις των Άρθρων 3.1, 3.2 ή 3.6.
11.5.1.1. Ουσίες ειδικής αναφοράς
Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία
ειδικής αναφοράς και ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δύναται να αποδείξει ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαιτιότητα, τότε η περίοδος αποκλεισµού ορίζεται, τουλάχιστον,
ως επίπληξη µε µηδενική περίοδο αποκλεισµού, και το
µέγιστο ως δύο έτη αποκλεισµού.
11.5.1.2. Μολυσµένα Προϊόντα
Σε περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο
δύναται να αποδείξει ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαιτιότητα και ότι η απαγορευµένη ουσία που ανιχνεύθηκε,
προήλθε από µολυσµένο προϊόν, τότε η περίοδος αποκλεισµού ορίζεται, τουλάχιστον, ως επίπληξη και µηδενική περίοδος αποκλεισµού και το µέγιστο ως δύο (2) έτη
αποκλεισµού.
11.5.2. Εφαρµογή της µη συνδροµής σοβαρής υπαιτιότητας πέραν της εφαρµογής του άρθρου 11.5.1.
Αν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει, στο πλαίσιο µίας επιµέρους υπόθεσης, όπου δεν εφαρµόζεται το
άρθρο 11.5.1, ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαιτιότητα εκ
µέρους του, τότε, υποκείµενη σε περαιτέρω µείωση ή εξάλειψη, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.6, η άλλως επιβλητέα περίοδος αποκλεισµού είναι δυνατόν να µειωθεί, αλλά η µειωµένη περίοδος αποκλεισµού δεν µπορεί να είναι µικρότερη της µισής περιόδου αποκλεισµού που ίσχυε αρχικά. Αν η άλλως επιβλητέα περίοδος αποκλεισµού είναι ισόβια, η µειωµένη περίοδος, στο πλαίσιο του
παρόντος άρθρου, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των οκτώ (8) ετών.
11.6. Εξάλειψη, µείωση ή αναστολή περιόδου αποκλεισµού ή άλλων συνεπειών για λόγους εκτός της συνδροµής υπαιτιότητας
11.6.1. Ουσιώδης βοήθεια στην ανακάλυψη ή στοιχειοθέτηση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ.

11.6.1.1. Το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης
αποτελεσµάτων για τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δύναται πριν την οριστική δευτεροβάθµια απόφαση,
βάσει του άρθρου 14 ή τη λήξη της προθεσµίας υποβολής έφεσης, να αναστείλει µέρος της περιόδου αποκλεισµού που επιβάλλεται σε µία επιµέρους υπόθεση, κατά
την οποία ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει παράσχει
ουσιώδη βοήθεια προς τον οργανισµό αντιντόπινγκ, τις
διωκτικές αρχές ή τα επαγγελµατικά ή πειθαρχικά σώµατα, η οποία έχει ως αποτέλεσµα: i) το ΕΣΚΑΝ να ανακαλύψει ή να επιβεβαιώσει µία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή ii) το διωκτικό ή το πειθαρχικό σώµα να ανακαλύψει ή να επιβεβαιώσει ένα ποινικό αδίκηµα ή την παράβαση επαγγελµατικών κανόνων, που διαπράχθηκε από
άλλο πρόσωπο και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν
από το πρόσωπο που παρέχει την ουσιώδη βοήθεια είναι
διαθέσιµες στον ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης αποτελεσµάτων. Μετά την οριστική δευτεροβάθµια
απόφαση βάσει του άρθρου 14 ή τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής έφεσης, το ΕΣΚΑΝ δύναται µόνο να αναστείλει µερικώς την άλλως επιβλητέα περίοδο αποκλεισµού,
κατόπιν έγκρισης του WADA και της οικείας διεθνούς οµοσπονδίας. Η έκταση αναστολής της αρχικά επιβληθείσας περιόδου αποκλεισµού, είναι ανάλογη µε τη σοβαρότητα της παράβασης του κανόνα αντιντόπινγκ που σηµειώθηκε από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο και τη
σπουδαιότητα της ουσιώδους βοήθειας που παρασχέθηκε από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο στην προσπάθεια
εξάλειψης του ντόπινγκ στον αθλητισµό. Η αναστολή
της περιόδου αποκλεισµού, δεν µπορεί να υπερβεί τα
τρία τέταρτα (3/4) της επιβληθείσας κύρωσης και σε περίπτωση ισοβίου αποκλεισµού η µη ανασταλείσα περίοδος αποκλεισµού, πρέπει να µην είναι µικρότερη των οκτώ ετών. Εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο σταµατήσει να είναι συνεργάσιµος και να παρέχει πλήρη και αξιόπιστη ουσιώδη βοήθεια, πάνω στην οποία είχε βασιστεί η αναστολή της περιόδου αποκλεισµού, ο οργανισµός αντιντόπινγκ που ανέστειλε την περίοδο αποκλεισµού του, θα επαναφέρει την αρχική περίοδο Αποκλεισµού. Αν το ΕΣΚΑΝ αποφασίσει να επαναφέρει ή να µην
επαναφέρει µία ανασταλθείσα περίοδο Αποκλεισµού, οποιοδήποτε πρόσωπο µε δικαίωµα άσκησης έφεσης βάσει του άρθρου 14, δύναται να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης.
11.6.1.2. Προκειµένου να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι
αθλητές και τα άλλα πρόσωπα για την παροχή ουσιώδους βοήθειας προς το ΕΣΚΑΝ, κατόπιν αιτήµατος του
ΕΣΚΑΝ που διενεργεί τη διαχείριση αποτελεσµάτων ή
κατόπιν αιτήµατος του αθλητή ή του άλλου προσώπου
που έχει διαπράξει, ή για το οποίο υφίσταται ισχυρισµός
ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ο
WADA δύναται να συµφωνήσει, σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας διαχείρισης των αποτελεσµάτων, ακόµη
και µετά από την οριστική δευτεροβάθµια απόφαση βάση
του άρθρου 14, ποια θεωρεί ως κατάλληλη αναστολή της
άλλως επιβλητέας περιόδου αποκλεισµού και των υπολοίπων συνεπειών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο WADA
δύναται να συµφωνήσει για αναστολές περιόδου αποκλεισµού και υπολοίπων συνεπειών λόγω ουσιώδους
βοήθειας, µεγαλύτερης εκείνης που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο, ή ακόµη και για µηδενική περίοδο αποκλεισµού, και ουδεµία επιστροφή χρηµατικού επάθλου ή καταβολή προστίµων ή δαπανών. Η έγκριση του WADA υπόκειται στην επαναφορά της κύρωσης, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14,
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κανένας άλλος οργανισµός αντιντόπινγκ δεν δύναται να
προσφύγει κατά των αποφάσεων του WADA στο πλαίσιο
του παρόντος άρθρου.
11.6.1.3. Εάν το ΕΣΚΑΝ αναστείλει οποιοδήποτε µέρος µίας άλλως επιβλητέας κύρωσης λόγω ουσιώδους
βοήθειας, τότε οι υπόλοιποι οργανισµοί αντιντόπινγκ
που έχουν δικαίωµα έφεσης βάσει του άρθρου 14.2.3,
πρέπει να ενηµερωθούν όπως ορίζεται στο άρθρο 15.2,
λαµβάνοντας µάλιστα σχετική δικαιολόγηση ως προς τη
συγκεκριµένη απόφαση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
µε γνώµονα την καταπολέµηση του ντόπινγκ, ο WADA
δύναται να επιτρέψει σε έναν οργανισµό αντιντόπινγκ
να προβεί στις κατάλληλες συµφωνίες εµπιστευτικότητας περιορίζοντας ή καθυστερώντας την κοινοποίηση
της συµφωνίας ουσιώδους βοήθειας ή τη φύση της ουσιώδους βοήθειας που παρέχεται.
11.6.2. Παραδοχή παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ απουσία άλλων αποδεικτικών στοιχείων στην περίπτωση
που ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο οικειοθελώς παραδεχθεί τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ
προτού λάβει γνωστοποίηση για υποβολή σε δειγµατοληψία, η οποία θα µπορούσε να στοιχειοθετήσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή σε περίπτωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ διαφορετικής εκείνης του άρθρου 3.1,
προτού ληφθεί µία πρώτη γνωστοποίηση της παραδεχθείσας παράβασης σύµφωνα µε το άρθρο 8 και όπου η
παραδοχή είναι το µόνο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο
για την παράβαση κατά το χρόνο που γίνεται, τότε η περίοδος αποκλεισµού είναι δυνατόν να µειωθεί, αλλά όχι
περισσότερο από το µισό της άλλως επιβλητέας περιόδου αποκλεισµού.
11.6.3. Έγκαιρη παραδοχή παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ µετά την κατηγορία για παράβαση κυρώσιµη
κατά τα άρθρα 11.2.1 ή 11.3.1.
Ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο ενδεχοµένως υποκείµενο σε επιβολή τετραετούς κύρωσης βάσει του άρθρου
11.2.1 ή 11.3.,1 για αποφυγή ή άρνηση υποβολής σε
δειγµατοληψία ή σε περίπτωση παραποίησης κατά τη
διαδικασία δειγµατοληψίας, παραδεχόµενο εγκαίρως
την ισχυρισθείσα παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από έναν οργανισµό αντιντόπινγκ, και επίσης κατόπιν της έγκρισης και της διακριτικής ευχέρειας τόσο του WADA
όσο και του ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των
αποτελεσµάτων, είναι δυνατόν να λάβει µείωση της περιόδου αποκλεισµού έως δύο έτη κατ’ ελάχιστο, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης και το βαθµού υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου.
11.6.4. Συνδροµή πολλαπλών λόγων για τη µείωση κύρωσης.
Σε περιπτώσεις που ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, αποδείξει ότι δικαιούται µείωση στην επιβληθείσα κύρωση, βάσει παραπάνω της µίας διάταξης των άρθρων 11.4,
11.5 ή 11.6, προτού γίνει οποιαδήποτε µείωση ή αναστολή βάσει του άρθρου 11.6, η άλλως επιβλητέα περίοδος
αποκλεισµού, προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα
11.2, 11.3, 11.4 και 11.5. Εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποδείξει ότι δικαιούται µείωση ή αναστολή της
περιόδου αποκλεισµού βάσει του άρθρου 11.6, τότε είναι
δυνατόν η περίοδος αποκλεισµού να µειωθεί ή ανασταλεί έως κατά το ένα τέταρτο της άλλως επιβλητέας περιόδου αποκλεισµού.
11.7. Πολλαπλές παραβάσεις
11.7.1. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ µέρους ενός αθλητή ή άλλου προσώπου,
η περίοδος αποκλεισµού είναι το µεγαλύτερο από τα πα-

ρακάτω διαστήµατα:
α) έξι (6) µήνες,
β) το µισό της περιόδου αποκλεισµού που επιβλήθηκε
για την πρώτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη τυχόν µείωση βάσει του άρθρου 11.6,
ή
γ) το διπλάσιο της περιόδου αποκλεισµού που θα ήταν
άλλως επιβλητέα για τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η οποία αντιµετωπίζεται σα να ήταν η πρώτη
παράβαση, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη τυχόν µείωση
βάσει του άρθρου 11.6. Η περίοδος αποκλεισµού που ορίζεται βάσει των ανωτέρω είναι δυνατόν να µειωθεί περαιτέρω, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11.6.
11.7.2. Μία τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ πάντοτε επιφέρει ισόβια περίοδο αποκλεισµού, εκτός εάν η
τρίτη παράβαση πληροί τη συνθήκη εξάλειψης ή µείωσης
της περιόδου αποκλεισµού βάσει των άρθρων 11.4 ή
11.5 ή περιλαµβάνει παράβαση του άρθρου 3.4. Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισµού ορίζεται από οκτώ (8) έτη έως ισόβιο αποκλεισµό.
11.7.3. Τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, για την
οποία ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει αποδείξει τη
µη συνδροµή Υπαιτιότητας, δεν θεωρείται παράβαση για
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.
11.7.4. Πρόσθετοι κανόνες για ορισµένες ενδεχόµενες πολλαπλές παραβάσεις
11.7.4.1. Για τους σκοπούς επιβολής κυρώσεων βάσει
του άρθρου 11.7, η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ θα
θεωρείται ως δεύτερη παράβαση µόνο εφόσον το ΕΣΚΑΝ µπορεί να στοιχειοθετήσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο διέπραξε τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αφότου ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έλαβε σχετική γνωστοποίηση, βάσει του άρθρου ή αφότου
το ΕΣΚΑΝ κατέβαλε εύλογες προσπάθειες γνωστοποίησης της πρώτης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Στην
περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ δεν µπορεί να στοιχειοθετήσει κάτι τέτοιο, οι παραβάσεις θεωρούνται από κοινού
ως µία ενιαία πρώτη παράβαση και η επιβλητέα κύρωση
βασίζεται στην παράβαση που επιφέρει τη βαρύτερη κύρωση.
11.7.4.2. Εάν, µετά τη επιβολή κύρωσης για µία πρώτη
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, το ΕΣΚΑΝ ανακαλύψει
γεγονότα που ενέχουν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο, η οποία σηµειώθηκε
πριν τη γνωστοποίηση σχετικά µε την πρώτη παράβαση,
τότε το ΕΣΚΑΝ επιβάλλει πρόσθετη κύρωση βάσει της
κύρωσης που θα είχε επιβληθεί εάν οι δύο παραβάσεις
είχαν κριθεί την ίδια χρονική στιγµή. Τα αποτελέσµατα
όλων των αγώνων που σηµειώθηκαν αναδροµικά έως
την πρότερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ακυρώνονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.8.
11.7.5. Πολλαπλές παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ
εντός δεκαετίας: Για τους σκοπούς του άρθρου 11.7, οι
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πρέπει να λαµβάνουν
χώρα εντός της ίδιας δεκαετίας, προκειµένου να θεωρηθούν ως πολλαπλές παραβάσεις.
11.8. Ακύρωση αποτελεσµάτων σε αγώνες µετά τη
δειγµατοληψία ή τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.
Επιπροσθέτως της αυτοδίκαιης ακύρωσης των αποτελεσµάτων στον αγώνα, όπου εντοπίστηκε το θετικό
Δείγµα βάσει του άρθρου 10, όλα τα υπόλοιπα αγωνιστικά αποτελέσµατα του αθλητή που σηµειώθηκαν από την
ηµεροµηνία συλλογής του θετικού Δείγµατος είτε εντός
είτε εκτός αγώνα ή άλλης παράβασης κανόνα αντιντό-
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πινγκ, ως την έναρξη της περιόδου προσωρινού αποκλεισµού ή αποκλεισµού, ακυρώνονται, εκτός εάν υπαγορεύεται διαφορετικά από τις αρχές της δικαιοσύνης, ενώ
επιβάλλονται όλες οι προβλεπόµενες συνέπειες, όπως η
αφαίρεση µεταλλίων, βαθµών και βραβείων.
11.9. Κατανοµή επιδικασθέντων εξόδων του CAS και
αφαιρεθέντων χρηµατικών βραβείων.
Η αποπληρωµή των επιδικασθέντων εξόδων του CAS
και των αφαιρεθέντων χρηµατικών βραβείων έχει ως εξής: α) αποπληρωµή των εξόδων που επιδικάζονται από
το CAS, β) ανακατανοµή των αφαιρεθέντων χρηµατικών
βραβείων σε άλλους αθλητές, εφόσον προβλέπεται από
τους κανόνες της οικείας διεθνούς οµοσπονδίας, και γ)
επιστροφή των ποσών που δαπανήθηκαν από το ΕΣΚΑΝ,
που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποτελεσµάτων της υπόθεσης.
11.10. Οικονοµικές συνέπειες
Το ΕΣΚΑΝ δύναται, µέσω των κανόνων του, να επιβάλλει την αναλογική ανάκτηση εξόδων ή χρηµατικές κυρώσεις που απορρέουν από τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ. Ωστόσο, οι οργανισµοί αντιντόπινγκ µπορούν
να επιβάλλουν οικονοµικές κυρώσεις µόνο σε περιπτώσεις όπου η µέγιστη άλλως επιβλητέα περίοδος αποκλεισµού έχει ήδη επιβληθεί. Οι οικονοµικές κυρώσεις είναι
δυνατό να επιβληθούν µόνο εφόσον ικανοποιείται η αρχή της αναλογικότητας. Ουδεµία ανάκτηση εξόδων ή οικονοµική κύρωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως βάση για
τη µείωση της περιόδου αποκλεισµού ή άλλης κύρωσης
που διαφορετικά θα ίσχυε βάσει του Κώδικα.
11.11. Έναρξη περιόδου αποκλεισµού
Με εξαίρεση όσων προβλέπονται παρακάτω, η περίοδος αποκλεισµού ξεκινά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της οριστικής απόφασης αποκλεισµού ή σε περίπτωση αναβολής της ακροαµατικής διαδικασίας ή ελλείψει
αυτής, από την ηµεροµηνία που η ποινή του αποκλεισµού έγινε αποδεκτή ή µε οποιονδήποτε τρόπο επιβλήθηκε.
11.11.1. Καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο. Στην περίπτωση σηµαντικής
καθυστέρησης της ακροαµατικής διαδικασίας ή άλλων
φάσεων του Ελέγχου Ντόπινγκ, για την οποία δεν ευθύνεται ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο, το ΕΣΚΑΝ δύναται να
ορίσει ως ηµεροµηνία έναρξης του αποκλεισµού το νωρίτερο την ηµεροµηνία της δειγµατοληψίας ή την ηµεροµηνία κατά την οποία διαπράχθηκε άλλη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Όλα τα αγωνιστικά αποτελέσµατα
που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού, περιλαµβανοµένου του αναδροµικού αποκλεισµού, ακυρώνονται.
11.11.2. Έγκαιρη Παραδοχή
Όταν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο άµεσα, δηλαδή σε
κάθε περίπτωση για έναν αθλητή σηµαίνει προτού αγωνιστεί ξανά, παραδεχθεί την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ αφότου κατηγορηθεί για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από το ΕΣΚΑΝ, η περίοδος αποκλεισµού είναι
δυνατόν να αρχίσει άµεσα, δηλαδή από την ηµεροµηνία
της δειγµατοληψίας ή την ηµεροµηνία κατά την οποία
διαπράχθηκε η τελευταία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όταν εφαρµόζεται το
συγκεκριµένο άρθρο, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο οφείλει να εκτίσει τουλάχιστον το µισό της περιόδου αποκλεισµού από την ηµεροµηνία που ο αθλητής ή το άλλο
πρόσωπο αποδέχθηκε την επιβολή της κύρωσης, την ηµεροµηνία έκδοσης απόφασης που επέβαλε την κύρωση,
ή την ηµεροµηνία που η κύρωση επιβλήθηκε κατά οποι-

ονδήποτε άλλον τρόπο. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει στην
περίπτωση που η περίοδος αποκλεισµού έχει ήδη µειωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 11.6.3.
11.11.3. Υπολογισµός χρόνου Προσωρινού Αποκλεισµού ή περιόδου Αποκλεισµού που έχει ήδη εκτιθεί.
11.11.3.1. Εάν επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός, ο
οποίος τηρείται από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο, τότε ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο θα υπολογίσει τη συγκεκριµένη περίοδο προσωρινού αποκλεισµού, έναντι οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισµού, που ενδεχοµένως
τελικά επιβληθεί. Εάν µία περίοδος αποκλεισµού εκτίεται βάσει απόφασης που στη συνέχεια εφεσιβάλλεται,
τότε ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο υπολογίζουν τη συγκεκριµένη περίοδο αποκλεισµού που εκτίθηκε έναντι οποιασδήποτε περιόδου Αποκλεισµού που ενδεχοµένως
τελικά επιβληθεί µετά την έφεση.
11.11.3.2. Εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο οικειοθελώς και εγγράφως αποδεχθεί τον προσωρινό αποκλεισµό από το ΕΣΚΑΝ, που έχει την ευθύνη διαχείρισης των
αποτελεσµάτων, και στη συνέχεια τηρήσει τον προσωρινό αποκλεισµό, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο υπολογίζουν τη συγκεκριµένη περίοδο του οικειοθελούς προσωρινού αποκλεισµού έναντι οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισµού που ενδεχοµένως τελικά επιβληθεί. Αντίγραφο
της οικειοθελούς αποδοχής του προσωρινού αποκλεισµού παρέχεται άµεσα σε κάθε µέρος που δικαιούται να
λαµβάνει τη σχετική ειδοποίηση περί παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 15.1.
11.11.3.3. Δεν υπολογίζεται για τον αποκλεισµό, για
οποιαδήποτε χρονική περίοδο πριν την ηµεροµηνία ισχύος του προσωρινού αποκλεισµού ή του οικειοθελούς
προσωρινού αποκλεισµού, ανεξαρτήτως εάν ο αθλητής
επέλεξε να µην αγωνιστεί ή τέθηκε σε αναστολή από
την ίδια του την οµάδα.
11.11.3.4. Σε οµαδικά αθλήµατα, όπου η περίοδος αποκλεισµού επιβάλλεται σε ολόκληρη την οµάδα, και εφόσον δεν αντίκειται στις αρχές της δικαιοσύνης, η περίοδος αποκλεισµού ξεκινά από την ηµεροµηνία έκδοσης
της οριστικής απόφασης που προβλέπει την επιβολή αποκλεισµού, ή στην περίπτωση που υπήρξε παραίτηση από την ακροαµατική διαδικασία, από την ηµεροµηνία που
ο αποκλεισµός έγινε δεκτός ή επιβλήθηκε κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε περίοδος οµαδικού
προσωρινού αποκλεισµού, ανεξαρτήτως εάν έχει επιβληθεί ή έχει γίνει οικειοθελώς αποδεκτός, υπολογίζεται
έναντι της συνολικής περιόδου αποκλεισµού προς έκτιση.
11.12. Κατάσταση κατά τη διάρκεια του αποκλεισµού
11.12.1. Απαγόρευση συµµετοχής κατά τη διάρκεια
του αποκλεισµού
Κανένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο που έχει τεθεί υπό
αποκλεισµό δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού, να συµµετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε αγώνα ή δραστηριότητα (εκτός τυχόν εγκεκριµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης ή αποκατάστασης αντιντόπινγκ) που έχει εγκριθεί ή διοργανώνεται από οποιοδήποτε υπογράφον µέρος, οργανισµό-µέλος του υπογράφοντος µέρους, όµιλο ή άλλο οργανισµό µέλος ενός οργανισµού-µέλους του υπογράφοντος µέρους, ή
σε αγώνες που έχουν εγκριθεί ή διοργανώνονται από οποιοδήποτε επαγγελµατικό πρωτάθληµα ή από οργανισµό εθνικής ή διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης ή σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα εθνικού ή υψηλού
επιπέδου που χρηµατοδοτείται από κυβερνητικό φορέα.
Ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο υποκείµενο σε περίοδο
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αποκλεισµού µεγαλύτερη των τεσσάρων ετών δύναται,
µετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων ετών της περιόδου
αποκλεισµού, να συµµετέχει ως αθλητής σε τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υφίσταται κύρωση ή οι οποίες δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός υπογράφοντος µέρους του Κώδικα ή µέλους αυτού, αλλά
µόνο στο βαθµό που η τοπική αθλητική διοργάνωση δεν
είναι τέτοιου επιπέδου που θα µπορούσε να προκρίνει το
συγκεκριµένο αθλητή ή άλλο πρόσωπο άµεσα ή έµµεσα
για να αγωνιστεί ή να συγκεντρώσει βαθµούς για το σκοπό αυτόν, σε εθνικό πρωτάθληµα ή διεθνή αθλητική διοργάνωση και εφόσον ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν
εργάζεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα µε ανηλίκους.
Ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο υποκείµενο σε περίοδο αποκλεισµού παραµένει υποκείµενο σε ελέγχους
11.12.2. Επιστροφή στις προπονήσεις: κατ’ εξαίρεση
του άρθρου 11.12.1, ο αθλητής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στις προπονήσεις µε µία οµάδα ή να χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις µίας οµάδας ή άλλου οργανισµού µέλους ενός οργανισµού-µέλους υπογράφοντος
µέρους κατά τη διάρκεια της πιο σύντοµης εκ των δύο
περιόδων: (1) των τελευταίων δύο µηνών της περιόδου
αποκλεισµού του αθλητή, ή (2) του τελευταίου τετάρτου
της περιόδου αποκλεισµού που επιβλήθηκε.
11.12.3. Παράβαση της απαγόρευσης συµµετοχής κατά τη διάρκεια του αποκλεισµού: Στην περίπτωση που ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο που έχει αποκλειστεί, παραβεί την απαγόρευση συµµετοχής κατά τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισµού του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11.12.1, τα αποτελέσµατα της συµµετοχής αυτής ακυρώνονται και προστίθεται νέα περίοδος αποκλεισµού
στο τέλος της αρχικής περιόδου αποκλεισµού, ίση µε τη
διάρκεια της αρχικής περιόδου αποκλεισµού. Η νέα περίοδος αποκλεισµού είναι δυνατόν να προσαρµοστεί ανάλογα µε το βαθµό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου και άλλων συνθηκών της υπόθεσης. Ο
προσδιορισµός εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχει
παραβεί την απαγόρευση συµµετοχής και εάν µία προσαρµογή κρίνεται σκόπιµη, γίνεται από το ΕΣΚΑΝ, του οποίου η διαχείριση των αποτελεσµάτων οδήγησε στην επιβολή της αρχικής περιόδου αποκλεισµού. Κατά της συγκεκριµένης απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί έφεση
βάσει του άρθρου 14. Στην περίπτωση που το προσωπικό
υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο συνδράµει ένα
πρόσωπο στην παράβαση της απαγόρευσης συµµετοχής
κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού του, το
ΕΣΚΑΝ, µε δικαιοδοσία επί του συγκεκριµένου προσωπικού υποστήριξης αθλητή ή άλλου προσώπου προβαίνει
στην επιβολή κυρώσεων για παράβαση του άρθρου 3.9
για την παροχή της ως άνω συνδροµής.
11.12.4 Παρακράτηση οικονοµικής υποστήριξης κατά
τη διάρκεια του αποκλεισµού.
Επιπλέον, για οποιαδήποτε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που δεν προβλέπεται µειωµένη κύρωση, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 11.4 ή 11.5, ένα µέρος ή το σύνολο της οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλων οικονοµικών
προνοµίων σχετικών µε τον αθλητισµό που έχουν παρασχεθεί στο συγκεκριµένο πρόσωπο παρακρατούνται από
τα υπογράφοντα µέρη, τους οργανισµούς µέλη των υπογραφόντων µερών και τις κυβερνήσεις.
11.13 Αυτοδίκαια δηµοσιοποίηση της κύρωσης
Η υποχρεωτική δηµοσιοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος κάθε κύρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο
15.3.

Άρθρο 12
Συνέπειες σε οµάδες
12.1 Έλεγχος οµαδικών αθληµάτων
Όταν σε περισσότερα από ένα µέλη µίας αθλητικής οµάδας έχει γνωστοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 8, στο πλαίσιο µίας αθλητικής
διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης διεξαγάγει στοχευµένους ελέγχους στην οµάδα κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης.
12.2 Συνέπειες σε οµαδικά αθλήµατα
Αν περισσότερα από δύο µέλη µίας αθλητικής οµάδας
διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια µίας αθλητικής διοργάνωσης,
ο εποπτεύων φορέας της συγκεκριµένης αθλητικής
διοργάνωσης επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση στην οµάδα (π.χ. απώλεια βαθµών, ακύρωση από αγώνα ή αθλητική διοργάνωση, ή άλλη κύρωση), επιπροσθέτως της
κύρωσης που έχει επιβληθεί στους επιµέρους αθλητές
που έχουν διαπράξει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.
12.3 Ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιβάλει αυστηρότερες συνέπειες στην
περίπτωση οµαδικών αθληµάτων.
Ο εποπτεύων φορέας µίας αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιλέξει κανόνες µε συνέπειες πιο αυστηρές
για την αθλητική διοργάνωση, σύµφωνα µε τους οποίους
οι συνέπειες στην περίπτωση αθλητικών οµάδων, θα είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 12.2, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης αθλητικής
διοργάνωσης.
Άρθρο 13
Κυρώσεις κατά αθλητικών οµοσπονδιών
13.1 Το ΕΣΚΑΝ έχει την εξουσία να ζητήσει από τις
αρµόδιες δηµόσιες αρχές να παρακρατήσουν τµήµα ή όλη τη χρηµατοδότηση ή άλλη µη οικονοµική ενίσχυση από τις εθνικές οµοσπονδίες που δεν συµµορφώνονται µε
αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ.
13.2 Οι εθνικές οµοσπονδίες υποχρεούνται να αποζηµιώσουν το ΕΣΚΑΝ για όλες τις δαπάνες, ιδίως των αµοιβών για τα εργαστήρια, των δαπανών για την ακρόαση και τις µετακινήσεις, σχετικά µε µία παράβαση αυτών
των κανόνων για το αντιντόπινγκ που δεσµεύουν έναν
αθλητή ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται µε αυτή την εθνική οµοσπονδία.
13.3 Το ΕΣΚΑΝ δικαιούται να ζητήσει από την Εθνική
Ολυµπιακή Επιτροπή της Ελλάδας να προβεί σε συµπληρωµατική πειθαρχική δράση εναντίον των εθνικών οµοσπονδιών µε την επιφύλαξη της αναγνώρισης της επιλεξιµότητας των υπαλλήλων της και των αθλητών να συµµετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις. Τα πρόστιµα επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:
α) να έχουν διαπραχθεί τέσσερις (4) ή περισσότερες
παραβάσεις αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ, άλλες από τις παραβάσεις που αναφέρει το άρθρο 3.4, που
δεσµεύουν τους αθλητές ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται µε µία εθνική οµοσπονδία µέσα σε µία δωδεκάµηνη
περίοδο ή
β) να έχουν διαπραχθεί περισσότερες από µία παραβάσεις ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια
µίας διεθνούς εκδήλωσης από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται µε µία εθνική οµοσπονδία ή
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γ) µία εθνική οµοσπονδία να έχει παραβεί την υποχρέωση ενηµέρωσης του ΕΣΚΑΝ για τη τύχη ενός αθλητή,
µετά τη σχετική αίτηση για τέτοιου είδους πληροφορίες
από τον ΕΣΚΑΝ.
Άρθρο 14
Εφέσεις
14.1 Αποφάσεις υποκείµενες σε έφεση
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει του Κώδικα ή
κανόνων που υιοθετούνται σύµφωνα µε τον Κώδικα είναι
δυνατόν να υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται παρακάτω στα άρθρα 14.2 ως 14.4, ή ως άλλως προβλέπεται στον Κώδικα ή τα διεθνή πρότυπα. Η προθεσµία της
έφεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν ανασταλτική δύναµη, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το ΑΣΕΑΔ. Κάθε άλλο ένδικο µέσο ή βοήθηµα, που τυχόν προβλέπεται από
τον κανονισµό του ΕΣΚΑΝ, µετά την οριστική απόφαση,
πρέπει να εξαντληθεί πριν από τη συζήτηση της έφεσης,
σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 14.2.2 και µε την
εξαίρεση του άρθρου 14.1.3.
14.1.1 Μη Περιορισµένο αντικείµενο επανεξέτασης
Το αντικείµενο επανεξέτασης µίας έφεσης περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την υπόθεση και
δεν περιορίζεται ρητώς στα θέµατα ή το αντικείµενο της
επανεξέτασης που τέθηκε ενώπιον του αρχικού οργάνου
λήψης αποφάσεων.
14.1.2 Το CAS δεν υιοθετεί τα ευρήµατα υπό έφεση
Κατά τη λήψη των αποφάσεών του, το CAS δεν είναι
απαραίτητο να υιοθετήσει τη διακριτική ευχέρεια που ασκείται από το όργανο του οποίου η απόφαση τελεί υπό
έφεση.
14.1.3 Ο WADA δεν είναι απαραίτητο να εξαντλήσει τα
εσωτερικά ένδικα µέσα, όταν ο ίδιος έχει δικαίωµα άσκησης έφεσης βάσει του άρθρου 14 και κανένα άλλο µέρος
δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης,
στο πλαίσιο της διαδικασίας του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού οργάνου του ΕΣΚΑΝ. Στην περίπτωση αυτή, ο
WADA δύναται να προσβάλλει την απόφαση απευθείας
στο CAS.
14.2 Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά µε παραβάσεις
κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινοί αποκλεισµοί, αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία.
Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή µη ποινών ή η απόφαση ότι δεν σηµειώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νοµική
διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για
διαδικαστικούς λόγους, όπως λόγω συνταγογράφησης,
η απόφαση από τον WADA να µην παρέχει εξαίρεση
στην απαίτηση γνωστοποίησης έξι µηνών πριν για έναν
Αθλητή που έχει αποσυρθεί προκειµένου να επιστρέψει
στους Αγώνες, βάσει του Άρθρου 6.7.1, η απόφαση από
τον WADA περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσµάτων
βάσει του άρθρου 8.1, η απόφαση από έναν οργανισµό
αντιντόπινγκ να µην προβληθεί ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα ή ένα άτυπο εύρηµα ως παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ, ή η απόφαση να µην προβληθεί µία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατόπιν διεξαγωγής ερευνών
βάσει του άρθρου 8.7, η απόφαση επιβολής προσωρινού
αποκλεισµού ως αποτέλεσµα προδικαστικής ακρόασης ή
λόγω αδυναµίας του ΕΣΚΑΝ να συµµορφωθεί µε το άρθρο 8.9, η απόφαση ότι ο ΕΣΚΑΝ δεν διαθέτει δικαιοδοσία επί ισχυρισµού παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή επί των συνεπειών αυτής, η απόφαση αναστολής, ή µη α-

ναστολής περιόδου αποκλεισµού ή επαναφοράς ή η µη
επαναφοράς µίας ανασταλείσας περιόδου αποκλεισµού
βάσει του άρθρου 11.6.1, η απόφαση βάσει του άρθρου
11.12.3 και η απόφαση του ΕΣΚΑΝ να µην αναγνωρίσει
απόφαση άλλου οργανισµού αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 16, είναι δυνατόν αποτελέσουν αντικείµενο έφεσης, αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
14.2.
14.2.1 Εφέσεις σχετικά µε διεθνούς επιπέδου αθλητές
ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όταν συµµετέχουν
σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε περιπτώσεις
διεθνούς επιπέδου αθλητών, ασκούνται αποκλειστικά ενώπιον του CAS.
14.2.2 Εφέσεις σχετικά µε άλλους αθλητές ή άλλα
πρόσωπα
Στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να εφαρµοσθεί το
άρθρο 14.2.1, η απόφαση προσβάλλεται µε έφεση στο
ΑΣΕΑΔ.
14.2.2.1 Συζήτηση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ
14.2.2.1.1. Το ΑΣΕΑΔ είναι αρµόδιο για τη συζήτηση
των υποθέσεων σε δεύτερο βαθµό.
14.2.2.1.2 Τα διορισµένα µέλη δε θα πρέπει να είχαν
καµία προηγούµενη ενασχόληση µε οποιαδήποτε πτυχή
της υπόθεσης. Ιδίως, κανένα µέλος δε πρέπει να έχει
κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση προς θεραπεία που να αφορά στον αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε µέλος,
κατόπιν συνάντησης, θα πρέπει να αποκαλύπτει στον
Πρόεδρο όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αµεροληψία µε σεβασµό προς όλα τα µέρη.
14.2.2.1.3. Αν ένα µέλος που διορίστηκε από τον Πρόεδρο ως Εισηγητής µίας υπόθεσης, είναι απρόθυµο ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος µπορεί να διορίζει αντικαταστάτη ή
να διορίζει µία νέα σύνθεση ακρόασης.
14.2.2.1.4. Το ΑΣΕΑΔ έχει το δικαίωµα και ανήκει στην
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διορίζει Ειδικό Σύµβουλο για να βοηθήσει ή να συµβουλεύσει το Συµβούλιο.
13.2.2.1.5. Το ΕΣΚΑΝ έχει το δικαίωµα να συµµετέχει
στη δίκη και να παρακολουθεί τις συζητήσεις στο ΑΣΕΑΔ
ως διάδικος.
13.2.2.1.6. Η ενδιαφερόµενη διεθνής οµοσπονδία
και/ή η εθνική οµοσπονδία, αν δεν είναι διάδικος στη δίκη, η εθνική ολυµπιακή επιτροπή, αν δεν είναι διάδικος
στη δίκη, και ο WADA, έχει ο καθένας το δικαίωµα να παρακολουθεί τις ακροάσεις του ΑΣΕΑΔ που είναι αρµόδιο
για τις εφέσεις στο αντιντόπινγκ ως παρατηρητές.
14.2.2.1.7 Οι συζητήσεις στο ΑΣΕΑΔ, ολοκληρώνονται
ταχέως και σε κάθε περίπτωση µέσα σε τρεις (3) µήνες
από την ηµεροµηνία της απόφασης που εξέδωσε η Πρωτοβάθµια Επιτροπή για το αντιντόπινγκ, εκτός από τις
περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.
14.2.2.1.8 Οι συζητήσεις που λαβαίνουν χώρα και αφορούν σε συγκεκριµένες αθλητικές εκδηλώσεις µπορούν
να πραγµατοποιηθούν µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
14.2.2.2. Διαδικασία ενώπιον του ΑΣΕΑΔ
14.2.2.2.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών
των κανόνων για το αντιντόπινγκ, το ΑΣΕΑΔ έχει τη δύναµη να ρυθµίζει τις διαδικασίες συζήτησης ενώπιόν
του.
14.2.2.2.2 Ο εκκαλών καταθέτει τις προτάσεις του για
την υπόθεση και το αντίδικο µέρος οµοίως καταθέτει τις
δικές του προτάσεις στην υπόθεση.
14.2.2.2.3 Η απουσία του εκκαλούντος κατά τη συζήτηση, µετά από προηγούµενη κλήση, τουλάχιστον τριών
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(3) εργασίµων ηµερών πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, θεωρείται ως παραίτηση από τη συζήτηση.
14.2.2.2.4 Κάθε µέρος θα έχει το δικαίωµα να εκπροσωπείται στη συζήτηση, µε δικά του έξοδα.
14.2.2.2.5 Κάθε µέρος θα έχει το δικαίωµα για έναν
διερµηνέα στη συζήτηση, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο
από τον Εισηγητή. Το ΑΣΕΑΔ διορίζει τον διερµηνέα και
την αποζηµίωσή του.
14.2.2.2.6 Κάθε διάδικος έχει το δικαίωµα να παρουσιάζει µέσα απόδειξης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να καλεί και να απευθύνει ερωτήσεις σε µάρτυρες. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ΑΣΕΑΔ να δεχτεί κατάθεση µέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών
µέσων.
14.2.2.2.7 Οποιαδήποτε άρνηση από διάδικο µέρος να
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του ΑΣΕΑΔ, δε θα αναστέλλει τη διαδικασία και κάθε τέτοια συµπεριφορά
λαµβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης.
14.2.2.3 Αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ
14.2.2.3.1 Στο τέλος της συζήτησης, ή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά από αυτή, το ΑΣΕΑΔ εκδίδει, οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία, γραπτή, χρονολογηµένη και υπογεγραµµένη απόφαση, η οποία περιλαµβάνει όλους τους
λόγους που οδήγησαν στην απόφαση και πλήρη αιτιολογία για κάθε επιβολή αποκλεισµού που επιβλήθηκε, καθώς και τους λόγους που δικαιολογούν τη µη επιβολή
των βαρύτερων προβλεπόµενων κυρώσεων.
14.2.2.3.2 Η απόφαση κοινοποιείται από τον ΕΣΚΑΝ
στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο, στην εθνική του/της οµοσπονδία και στις οργανώσεις για το αντιντόπινγκ που έχουν δικαίωµα προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο
14.2.3.
14.2.2.3.3 Η απόφαση δύναται να προσβληθεί µε έφεση, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.3. Αν δεν ασκηθεί έφεση
κατά της απόφασης, τότε: α) αν η απόφαση βεβαιώνει ότι έχει διαπραχθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, η απόφαση θα πρέπει να δηµοσιοποιείται όπως
προβλέπει το άρθρο 15.3.2, β) αν η απόφαση βεβαιώνει
ότι καµία παράβαση κανόνα για το αντιντόπινγκ δεν έχει
διαπραχθεί, τότε η απόφαση δηµοσιοποιείται µόνον µε
τη συγκατάθεση του αθλητή ή άλλου προσώπου που αποτελεί το υποκείµενο της απόφασης. Το ΕΣΚΑΝ θα
πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση
της συγκατάθεσης, η οποία όταν δοθεί, η απόφαση δηµοσιοποιείται ολόκληρη ή σε περιληπτική µορφή, µε την
συναίνεση του αθλητή ή άλλου προσώπου που εµπλέκεται.
14.2.3 Πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν έφεση
Στις περιπτώσεις του άρθρου 14.2.1, δικαίωµα έφεσης
στο CAS έχουν τα ακόλουθα µέρη: α) ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο που είναι το αντικείµενο της απόφασης επί
της οποίας ασκείται έφεση, β) ο αντίδικος της υπόθεσης
για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, γ) η οικεία διεθνής
οµοσπονδία, δ) το ΕΣΚΑΝ της χώρας κατοικίας του προσώπου ή των χωρών στις οποίες ο αθλητής είναι υπήκοος ή κάτοχος αθλητικού δελτίου, ε) η Διεθνής Ολυµπιακή
Επιτροπή ή η Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή, αναλόγως, στην περίπτωση που η απόφαση έχει επίπτωση ως
προς τους Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς Αγώνες,
περιλαµβανοµένων αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιµότητα για συµµετοχή στους Ολυµπιακούς ή τους
Παραολυµπιακούς Αγώνες, και στ) ο WADA. Στις περιπτώσεις του άρθρου 14.2.2, τα µέρη µε δικαίωµα έφεσης

στο ΑΣΕΑΔ σώµα ορίζονται από τους κανόνες του
ΕΣΚΑΝ, αλλά περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα µέρη: α) ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο που είναι το
αντικείµενο της απόφασης επί της οποίας ασκείται έφεση, β) ο αντίδικος της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε
η απόφαση, γ) η οικεία διεθνής οµοσπονδία, δ) ο εθνικός
οργανισµός αντιντόπινγκ της χώρας κατοικίας του προσώπου, ε) η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής
Παραολυµπιακή Επιτροπή, αναλόγως, στην περίπτωση
που η απόφαση έχει επίπτωση ως προς τους Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς Αγώνες, περιλαµβανοµένων αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιµότητα για συµµετοχή στους Ολυµπιακούς ή τους Παραολυµπιακούς Αγώνες, και στ) ο WADA Στις περιπτώσεις του άρθρου
14.2.2, ο WADA, η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή και η οικεία Διεθνής Οµοσπονδία έχουν επίσης δικαίωµα άσκησης έφεσης στο
CAS, για την απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Οποιοδήποτε µέρος
ασκεί έφεση, δικαιούται συνδροµή από το CAS για την απόκτηση όλων των σχετικών πληροφοριών από το ΕΣΚΑΝ, του οποίου η απόφαση εφεσιβάλλεται και οι πληροφορίες παρέχονται καθ΄υπόδειξη του CAS. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος,
το µοναδικό πρόσωπο που δύναται να ασκήσει έφεση έναντι ενός προσωρινού αποκλεισµού είναι ο αθλητής ή
το άλλο πρόσωπο, κατά του οποίου επιβάλλεται ο προσωρινός αποκλεισµός.
14.2.4 Αντεφέσεις και λοιπές εφέσεις
Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις επιτρέπονται αντεφέσεις και λοιπές εφέσεις από οποιονδήποτε εµπλεκόµενο σε υποθέσεις που εκδικάζονται από το CAS, βάσει
του Κώδικα. Οποιοδήποτε µέρος, µε δικαίωµα άσκησης
έφεσης βάσει του άρθρου 14 δύναται να ασκήσει αντέφεση µε τις προτάσεις.
14.3 Αδυναµία του ΕΣΚΑΝ να εκδώσει έγκαιρη απόφαση
Όταν σε µία συγκεκριµένη υπόθεση, το ΕΣΚΑΝ δεν εκδώσει απόφαση σχετικά µε τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, εντός µίας εύλογης προθεσµίας που
ορίζεται από τον WADA, ο WADA δύναται να επιλέξει να
προσφύγει απευθείας στο CAS, ως αν το ΕΣΚΑΝ να είχε
εκδώσει απόφαση κατά την οποία δεν είχε σηµειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν η ακροαµατική επιτροπή του CAS κρίνει ότι έχει σηµειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και ότι ο WADA ενήργησε εύλογα µε
την επιλογή του να προσφύγει απευθείας στο CAS, τότε
τα έξοδα και οι δικαστικές δαπάνες του WADA για την άσκηση της έφεσης καταβάλλονται στον WADA από το ΕΣΚΑΝ.
14.4 Εφέσεις σχετικά µε εξαιρέσεις για θεραπευτικούς σκοπούς
Η έφεση κατά αποφάσεων περί εξαιρέσεων για θεραπευτικούς σκοπούς ασκείται αποκλειστικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.4.
14.5 Γνωστοποίηση αποφάσεων εφέσεων
Οποιοσδήποτε Οργανισµός Αντιντόπινγκ είναι διάδικος µίας διαδικασίας έφεσης, οφείλει να γνωστοποιήσει
σχετικά µε την απόφαση της έφεσης, τον αθλητή ή το
άλλο πρόσωπο, καθώς και τους υπολοίπους οργανισµούς αντιντόπινγκ, που έχουν δικαίωµα άσκησης έφεσης, βάσει του άρθρου 14.2.3 και σύµφωνα µε το άρθρο
15.2.
14.6 Εφέσεις κατά αποφάσεων στο πλαίσιο του άρ-
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θρου 13
Αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ στο πλαίσιο του άρθρου 13, εφεσιβάλλονται αποκλειστικά στο CAS από την οικεία εθνική οµοσπονδία.
14.7 Προθεσµίες κατάθεσης έφεσης
14.7.1. Εφέσεις στο CAS : Η προθεσµία άσκησης έφεσης στο CAS είναι είκοσι µία (21) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης από το ΑΣΕΑΔ. Σε
περίπτωση άσκησης έφεσης από µη διάδικο, που έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση, εκτός των ανωτέρω, ισχύουν
τα εξής στη δίκη που οδήγησε στην εφεσίβλητη απόφαση:
Α) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης, κάθε τρίτος που δεν συµµετείχε στη
δίκη, αλλά έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση, έχει το δικαίωµα να ζητά αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης
από το ΑΣΕΑΔ.
Β) Αν υποβληθεί παρόµοιο αίτηµα µέσα στη δεκαπενθήµερη προθεσµία, τότε ο τρίτος έχει προθεσµία είκοσι
µία (21) ηµερών από τη παραλαβή του φακέλου για να
καταθέσει έφεση ενώπιον του CAS.
14.7.2 Προσφυγές του άρθρου 14.2.2
Η προθεσµία άσκησης έφεσης είναι είκοσι µία (21) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης
από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή του ΕΣΚΑΝ. Για όσους
δεν ήταν διάδικοι στην πρωτοβάθµια διαδικασία κατά την
οποία εκδόθηκε η απόφαση, αλλά έχουν το δικαίωµα άσκησης έφεσης, ισχύουν τα εξής:
α) Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
της απόφασης, κάθε µέρος έχει το δικαίωµα να ζητήσει
από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή του ΕΣΚΑΝ, αντίγραφο
του φακέλου, της υπόθεσης.
β) Αν το δικαίωµα αυτό ασκηθεί, µέσα στη δεκαπενθήµερη προθεσµία, τότε ο αιτών έχει προθεσµία είκοσι µία
(21) ηµερών από τη παραλαβή του φακέλου, για να καταθέσει έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για το αντιντόπινγκ.
Εκτός των ανωτέρω, η προθεσµία άσκησης έφεσης από τον WADA είναι:
α) είκοσι µία (21) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας
άσκησης έφεσης που θα µπορούσε κάθε τρίτος διάδικος
ή µη να ασκήσει έφεση ή
β) είκοσι µία (21) ηµέρες από την παραλαβή συνολικά
του φακέλου της υπόθεσης από τον WADA
Άρθρο 15
Εµπιστευτικότητα και υποβολή αναφορών
15.1 Πληροφορίες σχετικά µε αντικανονικά αναλυτικά
ευρήµατα, άτυπα ευρήµατα και άλλες φερόµενες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
15.1.1 Γνωστοποίηση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ σε αθλητές και άλλα πρόσωπα: Η µορφή και ο τρόπος γνωστοποίησης µίας αποδιδόµενης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, θα γίνεται βάσει των κανόνων του
ΕΣΚΑΝ, το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσµάτων.
15.1.2 Γνωστοποίηση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ σε εθνικούς οργανισµούς αντιντόπινγκ, διεθνείς οµοσπονδίες και τον WADA.
Το ΕΣΚΑΝ, που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσµάτων, οφείλει επίσης να ενηµερώσει τον εθνικό
οργανισµό αντιντόπινγκ του αθλητή, τη διεθνή οµοσπονδία και τον WADA σχετικά µε τον ισχυρισµό παράβασης

κανόνα αντιντόπινγκ, ταυτόχρονα µε την αντίστοιχη
γνωστοποίηση προς τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο.
15.1.3 Περιεχόµενο της γνωστοποίησης παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ:
Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει: α) το ονοµατεπώνυµο,
τη χώρα, το άθληµα και τον κλάδο του αθλήµατος του αθλητή, β) το αγωνιστικό επίπεδο του αθλητή, γ) εάν ο έλεγχος έγινε εντός ή εκτός αγώνα, δ) την ηµεροµηνία
δειγµατοληψίας, ε) τα αναλυτικά αποτελέσµατα του εργαστηρίου και στ) άλλες πληροφορίες, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών ή, σε
περίπτωση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που δεν
προβλέπονται στο άρθρο 3.1, τον κανόνα που επί του οποίου σηµειώθηκε παράβαση και τη βάση της φερόµενης
παράβασης.
15.1.4 Αναφορές κατάστασης
Εξαιρουµένων των ερευνών που δεν κατέληξαν σε
γνωστοποίηση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, σύµφωνα µε το άρθρο 15.1.1, οι οργανισµοί αντιντόπινγκ που αναφέρονται στο άρθρο 15.1.2, θα ενηµερώνονται σε τακτική βάση, σχετικά µε την κατάσταση και τα ευρήµατα
οποιασδήποτε επανεξέτασης ή διαδικασιών που διενεργούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 ή 14 και θα τους παρέχεται η δέουσα έγγραφη δικαιολογηµένη επεξήγηση ή
απόφαση που να εξηγεί την απόφαση σχετικά µε το ζήτηµα.
15.1.5 Εµπιστευτικότητα
Οι οργανισµοί-παραλήπτες δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν τις ανωτέρω πληροφορίες παρά µόνο στα πρόσωπα που οφείλουν να γνωρίζουν, περιλαµβανοµένου
του αντίστοιχου προσωπικού της οικείας εθνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, της εθνικής οµοσπονδίας και της οµάδας σε περίπτωση οµαδικού αθλήµατος, έως ότου το
ΕΣΚΑΝ, που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσµάτων, προβεί ή δεν προβεί σε δηµόσια κοινοποίηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15.3.
15.1.6 Το ΕΣΚΑΝ εξασφαλίζει αυτές τις πληροφορίες
σχετικά µε τα δυσµενή αναλυτικά ευρήµατα, τα άτυπα
ευρήµατα, και άλλες βεβαιωµένες παραβάσεις κανόνων
για το αντιντόπινγκ, οι οποίες παραµένουν εµπιστευτικές µέχρι οι πληροφορίες αυτές να δηµοσιοποιηθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 15.3, και περιλαµβάνει προβλέψεις εµπιστευτικότητας σε κάθε σύµβαση που συνάπτεται ανάµεσα στον ΕΣΚΑΝ και στο καθένα από τους εργαζοµένους του είτε είναι µόνιµοι είτε όχι, στους εργολάβους, στους πράκτορες και στους συµβούλους, στους
δειγµατολήπτες για τη προστασία κάθε τέτοιας εµπιστευτικής πληροφορίας, καθώς και για την υποχρεωτική
διεξαγωγή έρευνας και τιµωρίας µιας ακατάλληλης και
µη εξουσιοδοτηµένης αποκάλυψης κάθε εµπιστευτικής
πληροφορίας.
15.2 Γνωστοποίηση αποφάσεων παράβασης κανόνων
αντιντόπινγκ και αίτηµα παροχής αρχείων.
15.2.1 Οι αποφάσεις περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 8.10,
9.4, 11.4, 11.5, 11.6, 11.12.3 ή 14.5, οφείλουν να αναφέρουν πλήρως τους λόγους για την εκάστοτε απόφαση,
περιλαµβανοµένης, εάν προβλέπεται, µίας δικαιολόγησης ως προς το γιατί δεν επεβλήθη η µέγιστη δυνατή κύρωση. Σε περίπτωση που µία απόφαση δεν έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή τα γαλλικά, το ΕΣΚΑΝ οφείλει να παρέχει µία µικρή περίληψη της απόφασης και των λόγων
έκδοσης της απόφασης στα αγγλικά ή τα γαλλικά αντί-
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στοιχα.
15.2.2 Ένας οργανισµός αντιντόπινγκ µε δικαίωµα άσκησης έφεσης κατά απόφασης, που ελήφθη βάσει του
άρθρου 15.2.1, δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της απόφασης, να ζητήσει αντίγραφο
του πλήρους φακέλου της υπόθεσης που σχετίζεται µε
την απόφαση.
15.3 Δηµόσια κοινοποίηση.
15.3.1 Η ταυτότητα ενός αθλητή ή άλλου προσώπου
για το οποίον υφίσταται ισχυρισµός από τον ΕΣΚΑΝ ότι
έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, είναι δυνατόν να κοινοποιηθεί δηµόσια από το ΕΣΚΑΝ, που φέρει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσµάτων, µόνον
αφότου έχει γίνει η σχετική γνωστοποίηση προς τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 8.3,
8.4, 8.5, 8.6 ή 8.7 και στους αρµόδιους οργανισµούς αντιντόπινγκ σύµφωνα µε το άρθρο 15.1.2.
15.3.2 Το αργότερο έως είκοσι ηµέρες από την οριστική δευτεροβάθµια απόφαση βάσει των άρθρων 14.2.1 ή
14.2.2 ή στην περίπτωση παραίτησης από την άσκηση έφεσης ή από την ακροαµατική διαδικασία βάσει του άρθρου 9 ή εάν άλλως δεν έχει ασκηθεί εγκαίρως έφεση
κατά ενός ισχυρισµού περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσµάτων, οφείλει να αναφέρει δηµοσίως την κατάσταση της υπόθεσης αντιντόπινγκ, αναφέροντας το άθληµα, τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του οποίου σηµειώθηκε παράβαση, το ονοµατεπώνυµο του αθλητή ή του
άλλου προσώπου που διέπραξε την παράβαση, την απαγορευµένη ουσία ή την απαγορευµένη µέθοδο και τις
συνέπειες που επιφέρει η ως άνω παράβαση. Εντός είκοσι ηµερών, το ΕΣΚΑΝ οφείλει επίσης να αναφέρει δηµοσίως τα αποτελέσµατα της οριστικής δευτεροβάθµιας
απόφασης σχετικά µε τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, περιλαµβανοµένων των πληροφοριών που αναφέρονται ανωτέρω.
15.3.3 Σε οποιαδήποτε υπόθεση όπου έχει κριθεί, κατόπιν ακροαµατικής διαδικασίας ή έφεσης, ότι ο αθλητής
ή το άλλο πρόσωπο δεν διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση είναι δυνατόν να κοινοποιηθεί
δηµοσίως µόνο κατόπιν συναίνεσης του αθλητή ή του
άλλου προσώπου που είναι το υποκείµενο της διαδικασίας. Το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσµάτων οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να λάβει την ανωτέρω συναίνεση
και, εφόσον τη λάβει, οφείλει να κοινοποιήσει δηµοσίως
την απόφαση στο σύνολό της ή µόνο µερικώς, όπως επιτραπεί από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο.
15.3.4 Η δηµοσίευση περιλαµβάνει τουλάχιστον την ανάρτηση των απαιτούµενων πληροφοριών στην ιστοσελίδα του ΕΣΚΑΝ και την παραµονή των πληροφοριών για
ένα µήνα ή για χρονική περίοδο ίση µε την περίοδο αποκλεισµού, όποια από τις δύο περιόδους είναι µεγαλύτερη.
15.3.5 Κανένας οργανισµός αντιντόπινγκ ή εργαστήριο διαπιστευµένο από τον WADA ή στέλεχος αυτών δεν
επιτρέπεται να προβεί σε δηµόσιο σχολιασµό των συγκεκριµένων γεγονότων οποιασδήποτε εκκρεµούσας υπόθεσης, όπως άλλωστε αντίκειται στη γενικότερη διαδικασία και την επιστήµη, παρά µόνο ως απάντηση σε
δηµόσια σχόλια που αποδίδονται στον αθλητή, το άλλο
πρόσωπο ή τους εκπροσώπους τους.
15.3.6 Η υποχρεωτική δηµόσια αναφορά στοιχείων
που προβλέπεται στο άρθρο 15.3.2, δεν είναι απαραίτητη
στις περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο
που έχει κριθεί ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα α-

ντιντόπινγκ είναι ανήλικος. Οποιαδήποτε προαιρετική
δηµόσια αναφορά στοιχείων σε υπόθεση όπου εµπλέκεται ανήλικος θα είναι ανάλογη των γεγονότων και των
περιστάσεων της υπόθεσης.
15.4 Αναφορά στατιστικών στοιχείων
Το ΕΣΚΑΝ οφείλει, ετήσια τουλάχιστον, να δηµοσιεύει
µία γενική στατιστική έκθεση των ενεργειών τους σχετικά µε τον έλεγχο ντόπινγκ, παρέχοντας αντίγραφο στο
WADA. Δύνανται, επίσης, να δηµοσιεύει εκθέσεις, αναφέροντας το όνοµα κάθε αθλητή που υποβλήθηκε σε έλεγχο και την ηµεροµηνία διεξαγωγής κάθε ελέγχου. Ο
WADA, ετήσια τουλάχιστον, οφείλει να δηµοσιεύει εκθέσεις στατιστικών στοιχείων συνοψίζοντας τις πληροφορίες που λαµβάνει από τους Οργανισµούς Αντιντόπινγκ
και τα εργαστήρια.
15.5 Γραµµατεία πληροφοριών ελέγχων ντόπινγκ
Για τον προγραµµατισµό δειγµατοληψιών σε επίπεδο
συνεργασίας και την αποφυγή των µη αναγκαίων, από
διαφορετικούς οργανισµούς αντιντόπινγκ, το ΕΣΚΑΝ
κοινοποιεί το σύνολο των ελέγχων αθλητών εντός και εκτός αγώνα, στη WADA µέσω του συστήµατος ADAMS,
αµέσως µετά τη διεξαγωγή αυτών. Στις πληροφορίες αυτές θα έχουν πρόσβαση, όταν απαιτείται και σύµφωνα µε
τους αντίστοιχους κανόνες, η διεθνής οµοσπονδία του
αθλητή και κάθε άλλος οργανισµός αντιντόπινγκ, µε δικαιοδοσία ελέγχου του αθλητή.
15.6 Απόρρητο των δεδοµένων.
15.6.1 Το ΕΣΚΑΝ δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται,
αποθηκεύει και χρησιµοποιεί προσωπικά στοιχεία αθλητών ή τρίτων προσώπων, τα οποία είναι αναγκαία και απαραίτητα για τη διερεύνηση και την καταγραφή της αντιντόπινγκ δράσης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
15.6.2 Κάθε συµβαλλόµενο µέρος που παρέχει πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων προσωπικών δεδοµένων, σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά µε τους παρόντες
κανόνες αντιντόπινγκ, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την
υπαγωγή του στους νόµους προστασίας προσωπικών δεδοµένων και σε κάθε περίπτωση αποδέχεται ότι αυτές οι
πληροφορίες δύνανται να χρησιµοποιηθούν, διερευνηθούν και αποθηκευθούν για την εφαρµογή των κανόνων
αντιντόπινγκ σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις Διεθνείς Συνθήκες.
Άρθρο 16
Εφαρµογή και αναγνώριση αποφάσεων
16.1 Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος άσκησης έφεσης που προβλέπεται στο άρθρο 14, οι έλεγχοι, τα αποτελέσµατα των ακροάσεων και άλλες οριστικές αποφάσεις οποιουδήποτε υπογράφοντος µέρους που είναι
σύµφωνες µε τον παρόντα νόµο και τελούν υπό τη δικαιοδοσία του εκάστοτε υπογράφοντος µέρους, ισχύουν
παγκοσµίως, αναγνωρίζονται και είναι σεβαστές από όλα τα υπογράφοντα µέρη.
16.2 Τα υπογράφοντα µέρη αναγνωρίζουν τα µέτρα
που λαµβάνονται από άλλους φορείς που δεν έχουν αποδεχθεί τον Κώδικα, εφόσον οι κανόνες που διέπουν
τους φορείς αυτούς είναι κατά τα άλλα σύµφωνοι µε τον
Κώδικα.
16.3 Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος άσκησης έφεσης του άρθρου 14, κάθε απόφαση του ΕΣΚΑΝ επί έφεσης του άρθρου 14, αναφορικά µε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αναγνωρίζεται από όλες τις εθνικές οµοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν κάθε απαραίτητο µέτρο για την εφαρµογή της.
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Άρθρο 17
Ενσωµάτωση των κανόνων του Αντι-ντόπινγκ
του ΕΣΚΑΝ και από τις εθνικές οµοσπονδίες
και υποχρεώσεις τους
17.1 Όλες οι εθνικές οµοσπονδίες και τα µέλη τους
συµµορφώνονται µε αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ. Οι κανόνες του αντιντόπινγκ θα πρέπει να ενσωµατώνονται επίσης είτε άµεσα ή µε αναφορά και παραποµπή στους κανόνες κάθε εθνικής οµοσπονδίας έτσι
ώστε το ΕΣΚΑΝ να µπορεί να επιβάλλει την εφαρµογή
τους ευθέως εναντίον των αθλητών και άλλων προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εθνικής οµοσπονδίας.
17.2 Όλες οι εθνικές οµοσπονδίες συντάσσουν κανόνες που προβλέπουν υποχρεωτική συµµόρφωση και δέσµευση σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ για όλους
τους αθλητές, καθώς και κάθε προσωπικό υποστήριξης
των αθλητών, όπως ο προπονητής, ο διευθυντής, το προσωπικό της οµάδας, το επίσηµο, φαρµακευτικό ή παραφαρµακευτικό προσωπικό, οι οποίοι συµµετέχουν σε κάθε αθλητική διοργάνωση ή δραστηριότητα που ελέγχεται ή οργανώνεται από µία εθνική οµοσπονδία ή ένα απ’
τα µέλη των οργανισµών. Επίσης ότι υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ελέγχους και να εφαρµόζουν τις υποδείξεις και τις αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ όπως προβλέπει ο
κώδικας ως µία κατάσταση της κάθε συµµετοχής.
17.3 Όλες οι εθνικές οµοσπονδίες υποχρεωτικά αναφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά µε φερόµενη
παράβαση κανόνα του αντιντόπινγκ στον ΕΣΚΑΝ και στη
διεθνή τους οµοσπονδία, και συνεργάζονται µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από οποιονδήποτε οργανισµό για το αντιντόπινγκ που έχει την εξουσία να διεξάγει την έρευνα.
17.4 Όλες οι εθνικές οµοσπονδίες συντάσσουν πειθαρχικούς κανόνες προκειµένου να αποτρέψουν προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που χρησιµοποιεί απαγορευµένες ουσίες ή µεθόδους, χωρίς έγκυρη αιτιολόγηση, από τη παροχή στήριξης στους αθλητές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ ή της εθνικής οµοσπονδίας.
17.5 Όλες οι εθνικές οµοσπονδίες υποχρεούνται να
διεξάγουν εκπαίδευση για το αντιντόπινγκ σε συντονισµό µε τον ΕΣΚΑΝ.
Άρθρο 18
Παραγραφή
Ουδεµία διαδικασία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ
κινείται κατά αθλητή ή άλλου προσώπου, παρά µόνο εάν
ο συγκεκριµένος αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει λάβει
σχετική γνωστοποίηση για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, ή εάν έχει επιχειρηθεί εύλογα να δοθεί η σχετική γνωστοποίηση εντός δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία που φέρεται να
έχει σηµειωθεί η παράβαση.

Άρθρο 19
Εκθέσεις συµµόρφωσης του ΕΣΚΑΝ στο WADA
Το ΕΣΚΑΝ αναφέρει στο WADA τη συµµόρφωσή του
µε τον Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 23.5.2 του Κώδικα.

Άρθρο 20
Εκπαίδευση
Το ΕΣΚΑΝ σχεδιάζει, εφαρµόζει, αξιολογεί και παρακολουθεί τις πληροφορίες, την εκπαίδευση και τα προγράµµατα πρόληψης για χωρίς ντόπινγκ αθλήµατα τουλάχιστον για τα θέµατα που απαριθµούνται στο άρθρο
18.2 του Kώδικα και υποστηρίζει την ενεργή συµµετοχή
των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης των αθλητών σε τέτοια προγράµµατα.
Άρθρο 20
Πρόσθετοι ρόλοι και ευθύνες αθλητών
και άλλων προσώπων
20.1 Ρόλοι και Ευθύνες Αθλητών.
Οι αθλητές οφείλουν:
20.1.1 Να είναι επαρκώς ενηµερωµένοι και να συµµορφώνονται µε όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύµφωνα µε τον
Κώδικα.
20.1.2 Να είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµοι για συλλογή Δείγµατος.
20.1.3 Να έχουν την ευθύνη, στο πλαίσιο του αντιντόπινγκ, ως προς το τι εισάγουν στον οργανισµό τους και
τι χρησιµοποιούν.
20.1.4 Να ενηµερώνουν το ιατρικό προσωπικό ως προς
την υποχρέωσή τους να µην προβαίνουν σε χρήση απαγορευµένων ουσιών και απαγορευµένων µεθόδων και να
έχουν την ευθύνη να καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε
ιατρική θεραπεία που λαµβάνουν δεν παραβαίνει τις πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ σύµφωνα µε τον
Κώδικα.
20.1.5 Να γνωστοποιούν στον εθνικό οργανισµό αντιντόπινγκ της χώρας τους και τη διεθνή οµοσπονδία στην
οποία ανήκουν, οποιαδήποτε απόφαση από µη υπογράφον µέρος, σύµφωνα µε την οποία ο αθλητής διέπραξε
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εντός των προηγούµενων δέκα (10) ετών.
20.1.6 Να συνεργάζονται µε τους οργανισµούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
20.2 Ρόλοι και ευθύνες του προσωπικού υποστήριξης
αθλητών.
Τα µέλη του προσωπικού υποστήριξης αθλητών οφείλουν:
20.2.1 Να είναι καλά ενηµερωµένοι και να συµµορφώνονται µε όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες
αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύµφωνα µε τον Κώδικα,
όπως ισχύουν για τους ίδιους και τους αθλητές που υποστηρίζουν.
20.2.2 Να συνεργάζονται µε το πρόγραµµα ελέγχων
των αθλητών.
20.2.3 Να χρησιµοποιούν την επιρροή τους στις αξίες
και τη συµπεριφορά του Αθλητή µε σκοπό να καλλιεργούν συµπεριφορές κατά του ντόπινγκ.
20.2.4 Να γνωστοποιούν στον εθνικό οργανισµό αντιντόπινγκ της χώρας τους και στην αρµόδια διεθνή οµοσπονδία οποιαδήποτε απόφαση µη υπογράφοντος Μέρους κατά την οποία έχει σηµειωθεί παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ από τον ίδιο κατά τα δέκα (10) προηγούµενα έτη.
20.2.5 Να συνεργάζονται µε τους οργανισµούς αντιντό-
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πινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
20.2.6 Να µην χρησιµοποιούν και να µην κατέχουν οποιαδήποτε απαγορευµένη ουσία ή απαγορευµένη µέθοδο χωρίς επαρκή δικαιολογία.
Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις
21.1. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ υπερισχύουν
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, η οποία καταργείται από
τη δηµοσίευση του παρόντος.
21.2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις
παραβάσεις που τελέστηκαν µετά την έναρξη ισχύος
του, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ακολούθως:
21.2.1. Παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ που έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου λογίζεται ως «πρώτη» ή «δεύτερη» παράβαση για τις συνέπειες του άρθρου 10 σχετικά µε κάθε παράβαση µετά τη δηµοσίευση.
21.2.2. Οι προγενέστερες περίοδοι κατά τις οποίες έλαβαν χώρα προηγούµενες παραβάσεις θεωρούνται υποτροπή του άρθρου 10.7.5 και τα όρια του άρθρου 17 εφαρµόζονται αναδροµικά. Η αναδροµικότητα εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνον αν δεν έχουν εξαντληθεί
πριν από τη δηµοσίευση ο χρονικός αποκλεισµός. Σε κάθε περίπτωση για κάθε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ που έλαβε χώρα πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος αλλά δεν εκδικάσθηκε θα εφαρµόζεται το νέο
καθεστώς.
21.2.3. Κάθε παράβαση του άρθρου 3.4 ή αποφυγή ελέγχου, που έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, θεωρούνται ότι διαρκούν για περίοδο δώδεκα (12) µηνών από τη διάπραξή τους.
21.2.4. Στις υποθέσεις, για τις οποίες εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο εκτίει ποινή αποκλεισµού κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος ή επιβλήθηκε ποινή επίπληξης, δύνανται οι ενδιαφερόµενοι
να ζητήσουν από το ΕΣΚΑΝ την επανεξέταση της υπόθεσης υπό το νέο νοµικό καθεστώς. Το ίδιο δικαίωµα δύναται να ασκηθεί και από το ΕΣΚΑΝ. Η νέα απόφαση µπορεί να προσβληθεί µε έφεση σύµφωνα µε το άρθρο 13.2.
Δεν γίνεται επανεξέταση σε περίπτωση ποινών που έχουν εκτιθεί στο σύνολό τους, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
21.2.5. Σε περίπτωση που απειλείται ποινή αποκλεισµού λόγω υποτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 10.7.1, η
πρώτη ποινή αποκλεισµού δύναται να αναθεωρηθεί αν
προβλέπεται ελαφρύτερη ποινή για την πρώτη παράβαση από τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ.
Άρθρο 22
Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Β΄ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 23
Άρση προνοµίων σε αθλητές που καταδικάσθηκαν
για παράβαση ντόπινγκ
Η παρ. 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 38 του

ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής:
«21. α) Σε αθλητή που έχει διακριθεί και τιµωρείται αµετάκλητα είτε ποινικά είτε πειθαρχικά, για χρήση απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων φαρµακοδιέγερσης
(ντόπινγκ) από Δικαστήριo ή από Πειθαρχικό Όργανο
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (C.A.S.) δεν χορηγούνται οι οικονοµικές
παροχές, οι διευκολύνσεις και τα ευεργετήµατα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 του νόµου αυτού, καθώς επίσης και του άρθρου 39 του ν. 3883/2010. Αν αυτά
έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται. Οι διατάξεις των ανωτέρω δύο εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου.
β) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιµωρία αφορά
σε διακριθέντα αθλητή στον οποίο, µε βάση τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3833/2010, απονεµήθηκε η ιδιότητα
και ο βαθµός αξιωµατικού και κατατάχθηκε και ήδη υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάµεις, αυτός αποτάσσεται από
τις τάξεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 3883/2010.
γ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιµωρία αφορά
σε διακριθέντα αθλητή που προσλήφθηκε βάσει ευεργετικών διατάξεων του ν. 2725/1999 και ήδη απασχολείται
στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 1256/
1982 και στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990,
αυτός απολύεται µε απόφαση του οικείου αρµόδιου οργάνου.
δ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιµωρία αφορά
σε διακριθέντα αθλητή που εγγράφηκε στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, αυτός διαγράφεται και η εγγραφή του θεωρείται ως µηδέποτε γενόµενη.
ε) H παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 καταργείται.
στ) Η παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 του ν. 4278/2014 (Α΄
157), καταργείται.
Άρθρο 24
Δηµιουργία µητρώου φορέων Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών φορέων (αθλητικών σωµατείων, ενώσεων, οµοσπονδιών κ.λπ.), η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Α. Στοιχεία ταυτότητας φορέα και γενικές πληροφορίες:
1. Η πλήρης επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος του.
2. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου.
3. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας.
4. Το έτος ίδρυσης.
5. Η νοµική µορφή του φορέα και ο σκοπός.
6. Το ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και οι τροποποιήσεις.
7. Ο νοµός, ο δήµος, η δηµοτική ενότητα και το δηµοτικό διαµέρισµα στο οποίο εδρεύει ο φορέας.
8. Αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εφόσον ο φορέας έχει ήδη αναγνωριστεί.
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Β. Στοιχεία Διοικητικού Συµβουλίου, οργάνων Διοίκησης και νόµιµου εκπροσώπου:
1. Η ηµεροµηνία εκλογής του τελευταίου Διοικητικού
Συµβουλίου.
2. Το όνοµα, το επώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και ο ΑΜΚΑ των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µε την αντίστοιχη ιδιότητα κάθε µέλους.
3. Το όνοµα και το επώνυµο του νόµιµου εκπροσώπου
και την ιδιότητα αυτού.
4. Ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων µελών.
5. Ο αριθµός των ενεργών µελών.
6. Ο αριθµός των ατόµων που προσφέρουν αµισθί εθελοντική υπηρεσία στο φορέα.
7. Ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται από το
φορέα µε αµοιβή και µε οποιαδήποτε µορφή απασχόλησης (π.χ. συµβάσεις εργασίας ή έργου).
Γ. Στοιχεία επικοινωνίας:
1. Διεύθυνση έδρας του φορέα.
2. Διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεών του, καθώς και παραχωρητήριο ή µισθωτήριο αυτών.
3. Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου επικοινωνίας του φορέα.
4. Τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
6. Ιστοσελίδα.
Δ. Δραστηριότητα του φορέα:
1. Αθλήµατα που καλλιεργεί µε ειδική αθλητική αναγνώριση.
2. Αθλήµατα που καλλιεργεί χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση.
3. Ονοµατεπώνυµο, ΑΜΚΑ, αριθµό δελτίου και αριθµό
φορολογικού µητρώου αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού ανά άθληµα που καλλιεργεί.
4. Υπερκείµενες ενώσεις στις οποίες είναι µέλος.
5. Υπερκείµενες Οµοσπονδίες στις οποίες είναι µέλος.
6. Αγώνες στους οποίους συµµετέχει, αθλητές που
συµµετείχαν, αποτελέσµατα, διακρίσεις και άλλες δραστηριότητες. Η ενηµέρωση πρέπει να γίνεται εντός δέκα
(10) ηµερών από το πέρας των διοργανώσεων.
7. Γεωγραφική εµβέλεια δραστηριότητας (τοπική, περιφερειακή, πανελλαδική, ευρωπαϊκή, διεθνής).
8. Χρονική εµβέλεια δραστηριότητας (ετήσια, περιοδική, περιστασιακή κ.λπ.).
9. Κοινό στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (ηλικίες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ΑΜΕΑ, ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, κ.λπ.).
Ε. Οικονοµικά στοιχεία του φορέα.
1. Αριθµό φορολογικού µητρώου και ετήσια εκκαθαριστικά σηµειώµατα.
2. Πηγές εσόδων ( εισφορές µελών, δωρεές, χορηγίες,
επιχορηγήσεις κ.λπ.).
3. Περιουσιακά στοιχεία (κτίρια, οικόπεδα, εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα).
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτείται να
καταχωρίζονται για την εγγραφή και για κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την τροποποίηση των ως άνω στοιχείων του
αθλητικού µητρώου.
3. Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του κάθε φορέα.
4. Έως την κατάρτιση του ως άνω αθλητικού µητρώου
ισχύουν τα άρθρα 7, 16 και 26 του ν. 2725/1999, τα οποία
τροποποιούνται ως εξής:

α). Στο άρθρο 7 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Το αθλητικό σωµατείο υποχρεούται να καταχωρίζει τις µεταβολές των στοιχείων του, εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική
εφαρµογή της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Η καταχώριση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/
1986. Η πρώτη καταχώριση των στοιχείων γίνεται από
τους υπόχρεους το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
β) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 7 εφαρµόζονται ανάλογα για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων κάθε αθλητικής ένωσης.»
γ) Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων κάθε αθλητικής οµοσπονδίας.»
Άρθρο 25
Αυτόνοµη πρόσβαση, παραµονή και αποχώρηση
ατόµων µε κινητικά προβλήµατα σε αθλητικές
εγκαταστάσεις
1. Οι απαραίτητες διαµορφώσεις σταδίων, γηπέδων
και κτιρίων, στα οποία διεξάγονται αγώνες της Α΄ Εθνικής κατηγορίας των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων
ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, οι οποίες προβλέπονται, στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α΄
79) ολοκληρώνονται το αργότερο έως τις 31.12.2017, µε
ευθύνη και δαπάνες των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών
που τα χρησιµοποιούν ως γηπεδούχες.
2.Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των ως άνω διαµορφώσεων και συστηµάτων σε αθλητική εγκατάσταση στην
οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εµπίπτει στην
απαγόρευση της παράγραφος 1, αποτελεί προϋπόθεση
για την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 9 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999, άδειας τέλεσης αγώνα.
3. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η οποία χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία πολεοδοµίας, δεν είναι δυνατή η χορήγηση του
πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου
77Α του ν. 2725/1999. Αν πριν από ή κατά τη διεξαγωγή
αθλητικής συνάντησης διαπιστωθεί η µη καλή λειτουργία
ή η διακοπή λειτουργίας των ως άνω διαµορφώσεων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να ορίζεται ότι οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 αφορούν ορισµένες µόνο κατηγορίες πρωταθληµάτων, να επεκτείνεται η εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτών και σε άλλα αθλήµατα και να παρατείνεται η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 προθεσµία.
Άρθρο 26
Αλλαγή σύνθεσης µελών Επιτροπής Διοίκησης
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου
Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 423/1976 (Α΄ 223) αντι-

55
καθίσταται ως εξής:
«2) Κατ’ εξαίρεση το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο
Θεσσαλονίκης διοικείται από επταµελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού. Δύο από τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται
ύστερα από πρόταση των εκτελεστών της διαθήκης Λυσιµάχου Καυταντζόγλου. Στην Επιτροπή συµµετέχει ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής εφόσον τούτο είναι δυνατόν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει αυτοδικαίως η θητεία των µελών της παρούσας Επιτροπής Διοίκησης, η οποία συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της έως τον ορισµό νέας.»
Άρθρο 27
Σύνθεση ΔΕΑΒ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41Α του
ν. 2725/1999, όπως αυτή είχε τελικώς αντικατασταθεί µε
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού συνιστάται
Διαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.),
που αποτελείται από εννέα (9) µέλη ως εξής: α) τέσσερις (4) επιστήµονες εγνωσµένου κύρους µε γνωστικό αντικείµενο τη νοµική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήµη ή την εγκληµατολογία ή την
επικοινωνία, β) δύο (2) εγνωσµένου κύρους στελέχη του
αθλητικού χώρου, από τους οποίους ένας µη εν ενεργεία
αθλητής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δ) έναν (1) ανώτατο αξιωµατικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής.»
Άρθρο 28
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών ανεξαρτήτως της
συµµετοχής οµογενών, αλλοδαπών ή στερούµενων
ιθαγένειας αθλητών στους αγώνες
Η παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
4210/2013 (Α΄ 254), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των
διακριθέντων αθλητών σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι.. Αποκλειστικά για την εισαγωγή των αθλητών αυτών σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι., η διάκριση στους Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως αν στους αγώνες στους οποίους έχει επιτευχθεί η
διάκριση συµµετείχαν οµογενείς, αλλοδαποί ή στερούµενοι ιθαγένειας αθλητές.»
Άρθρο 29
Κατάργηση Εθνικού Συµβουλίου
Αθλητικού Σχεδιασµού
Το άρθρο 40 του ν. 2725/1999 και το συσταθέν µε το
άρθρο αυτό Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού
(Ε.Σ.Α.Σ.), που έχει συσταθεί µε το άρθρο αυτό, καταργούνται.

Άρθρο 30
Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων
Το άρθρο 42 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42
Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων
1. Στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού συνιστάται Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων. Έργο της Επιτροπής είναι η προώθηση των διεθνών σχέσεων και η
ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µε τη διεθνή αθλητική κοινότητα.
2. Η Επιτροπή είναι πενταµελής και απαρτίζεται από
τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προέδρου αυτής, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και τρία (3) µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ένα από τα τρία αυτά µέλη είναι υπάλληλος που
υπηρετεί στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι διετής.
4. Στα Μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζηµίωσης ή άλλης αµοιβής.»
Άρθρο 31
Άδειες αθλητών Παραολυµπιακών Αγώνων,
Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών
και Σκακιστικής Ολυµπιάδας
Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία είχε προστεθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/
2013 (Α΄ 24) και ακολούθως τροποποιήθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 11 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:
«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, µέλη
των εθνικών οµάδων ή προεθνικών οµάδων των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος
που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, των Παραολυµπιακών αγώνων, των
Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυµπιάδας, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που συµµετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των
αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές
και κριτές που λαµβάνουν µέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες, οι Παραολυµπιακοί Αγώνες, οι Ολυµπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυµπιάδα και τα Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισµένους από την
UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δηµόσιο είτε σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων µπορεί να
χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα, προκειµένου να συµµετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια µπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία
αθλητές ή αθλήτριες µέλη των εθνικών οµάδων, των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν άθληµα ή αγώνισµα αθλήµα-
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τος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, των Παραολυµπιακών αγώνων,
των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυµπιάδας, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συµµετοχής τους σε επίσηµους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς
διοργανώσεις. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από το
φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειµένου για τους θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι µέλος της Ολυµπιακής ή της προ-Ολυµπιακής οµάδας που
συµµετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση
της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) για
την περίπτωση των Παγκόσµιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο
αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι µέλος της εθνικής οµάδας που συµµετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται
η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις.
Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και στους εργαζόµενους αθλητές και αθλήτριες µε αναπηρία
(ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου µέλη εθνικών
οµάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που συµµετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των
Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές
που συµµετέχουν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες,
στους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών, στην Σκακιστική Ολυµπιάδα, καθώς και σε Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά
πρωταθλήµατα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόµενη βεβαίωση στους συµµετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή, προκειµένου για τους κωφούς η Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στους συµµετέχοντες σε όργανα των
διεθνών αθλητικών φορέων για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις αυτών.»
Άρθρο 32
Οικονοµική επιβράβευση συνοδών
αθλητών µε αναπηρία
Η παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Στο συνοδό - αθλητή των τυφλών παραολυµπιονικών και στον συνοδό - αθλητή των αθλητών µε αναπηρία, που αγωνίζονται µαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισµά τους και σηµειώνουν διάκριση από
τις προβλεπόµενες στην παρ. 4 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονοµικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυµπιονίκη αθλητή ή για τον
αθλητή µε αναπηρία.»

Άρθρο 33
Περιορισµός εξαιρέσεων πρόσληψης προσωπικού
Οµοσπονδιών από ΑΣΕΠ
Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού
των οµοσπονδιών, µε εξαίρεση τους προπονητές, τους
γυµναστές, τους τεχνικούς συµβούλους, τους δικηγόρους, τους δηµοσιογράφους, τους φυσικοθεραπευτές
και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως εκάστοτε ισχύουν.»
Άρθρο 34
Παραχώρηση χώρων από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού σε εποπτευόµενους φορείς
Από το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 423/1976 (Α΄273), όπως
η παρ. 8 προστέθηκε µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 2
του ν.1070/1980 (Α΄ 204) διαγράφονται οι λέξεις «της
περιοχής».
Άρθρο 35
Έγκριση αποφάσεων ΔΣ Φιλίππου Ένωσης
Η παρ. 3 του άρθρου 2 του α.ν. 399 της 8/10.5.1968 (Α΄
102), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
86 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόµενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, ο οποίος µπορεί µε αιτιολογηµένη
απόφασή του να τις ακυρώνει, τροποποιεί ή και να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεσή τους. Η έγκριση αυτή
παρέχεται εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή
της απόφασης και των σχετικών στοιχείων από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης, ο παραχωρησιούχος της περίπτωσης β΄ της
παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 δύναται να διατυπώνει απλή γνώµη προς τον Υπουργό.»
Άρθρο 36
Καταβολή δαπανών για υπηρεσιακές ανάγκες
Κάθε είδους δαπάνες και έξοδα για υπηρεσιακή µετακίνηση εντός και εκτός έδρας, που αφορούν ή προκύπτουν από τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού για τα έτη 2014 και 2015, των οποίων δεν κατέστη
δυνατή η αποπληρωµή τους, καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας του Δηµοσίου Λογιστικού ή και οποιασδήποτε άλλης γενικής ή και ειδικής διάταξης, βάσει σχετικού
πίνακα δαπανών που συντάσσει ο Γενικός Γραµµατέας
Αθλητισµού. Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014.
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Άρθρο 37
Αµοιβές προπονητών
Τυχόν επιπλέον απολαβές σε υπαλλήλους του Δηµοσίου, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα οµοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συµβούλου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.
2725/1999, οι οποίες καταβάλλονται αποκλειστικά από
τα ιδία έσοδα των εθνικών οµοσπονδιών και δεν εµπίπτουν σε έσοδα από κρατική επιχορήγηση, εξαιρούνται
από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
σχετικά µε τα ανώτατα όρια αποδοχών.
Άρθρο 38
Ευθύνη µελών Ελεγκτικού Συµβουλίου –
ΕΕΑ – ΕΣΚΑΝ
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού και του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ, καθώς και τα Μέλη των Ελεγκτικών
Συµβουλίων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, δεν
ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων, αστικά ή ποινικά,
δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώµη, εισήγηση
ή πόρισµα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη που διενήργησαν, κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από
την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων τους. Τα πρόσωπα
αυτά διώκονται κατόπιν εγκλήσεως, µόνον για συκοφαντική δυσφήµηση, εξύβριση ή παραβίαση απορρήτου και
υπέχουν ευθύνη έναντι του ελληνικού δηµοσίου για πράξεις ή παραλείψεις τους που τελέστηκαν από δόλο ή από
βαρεία αµέλεια.
Άρθρο 39
Στις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 38 του ν.
4115/ 2013 (Α΄ 24), περιλαµβάνονται και οι αγωνιστικές
διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2015 οι οποίοι έχουν διεξαχθεί στο Μπακού του
Αζερµπαϊτζάν, στις κατηγορίες εφήβων - νεανίδων στα
αθλήµατα της Κολύµβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισµένης Κολύµβησης και Καταδύσεων.
Άρθρο 40
Κινητικότητα υπαλλήλων Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού
Με απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, είναι
δυνατή η µετακίνηση µονίµου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
σε Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενα από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την κάλυψη αναγκών
της υπηρεσίας ή την παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων.
Άρθρο 41
Τοξοβολία – Αποχαρακτηρισµός αθλητικού
τόξου ως όπλου
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων
του ν. 2168/1993, τα αγωνιστικά τόξα που κατέχονται ή

χρησιµοποιούνται από αθλητές τοξοβολίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που νοµίµως έχει εκδοθεί από την οικεία αθλητική Οµοσπονδία, κατά
την προετοιµασία και τη συµµετοχή τους σε επίσηµους
αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής αγωνιστικού τόξου, οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωµατείων και των κατόχων
αγωνιστικού τόξου, οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για τη συµµετοχή τους σε επίσηµους αθλητικούς αγώνες καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνεργασία των ανωτέρω νοµικών και φυσικών
προσώπων µε τις αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσµα τον εντοπισµό και τη σύλληψη των
δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό του ύψους του προστίµου, µπορεί δε να συνιστούν και λόγους
για τους οποίους τα πρόσωπα παραµένουν ατιµώρητα.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4326/2015
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4326/
2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 απαγορεύεται η συµµετοχή οποιασδήποτε οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
σε εθνικό πρωτάθληµα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθληµάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού η καλή λειτουργία
στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της οµάδας των προβλεποµένων στα άρθρα 41Ε και 41Γ του ν. 2725/1999 συστηµάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία
που ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των
ανωτέρω διατάξεων.»
Άρθρο 44
Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4326/2015
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 17 του
ν. 4326/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσµίας της
παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης (υπ’ αριθµ. 14771/24.5.2000, Β΄ 669), η σχετική
οικονοµική επιβράβευση παρέχεται και στους αθλητές
που σηµείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατοµικά ή οµαδικά αθλήµατα κατά το χρονικό διάστηµα
2010- 2011, καθώς και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε µία από της ανωτέρω διακρίσεις,
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οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην προθεσµία
που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφόσον οι εξαιρετικές
αυτές αγωνιστικές διακρίσεις µπορούν να αποδειχθούν
µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα νόµο.»
Άρθρο 45
1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το
άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η µετάταξη γίνεται µε τους όρους απασχόλησης του φορέα υποδοχής.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4326/2015 (Α΄ 49), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
12 του ν. 4355/2015 (Α΄ 178), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ειδικότερα, για το υπό λύση και εκκαθάριση νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρία» το πλεονάζον προσωπικό µετατάσσεται σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόµενα
από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α΄
και Β΄ βαθµού ανάλογα µε τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µετατασσόµενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, ανάγεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα
θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για
κάθε άλλη συνέπεια, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο φορέα υποδοχής. Το µετατασσόµενο µόνιµο και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
κατατάσσεται σε βαθµολογικά και µισθολογικά κλιµάκια
της οικείας κατηγορίας, ανάλογα µε τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαµβάνει τις
αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόµατα οποιασδήποτε
ονοµασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Το
µετατασσόµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την
κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη µεταφορά ή µετάταξή του. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη δηµοσίευση του παρόντος
έως την κοινοποίηση της µετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που µετατάσσεται, θεωρείται
για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας
του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστηµα αυτό. Με κοινή απόφαση των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την µετάταξη και κατάταξη των µετατασσόµενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας
κατηγορίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς υφιστάµενου ή παρεµφερούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά
προσόντα και διάθεσης αυτών ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου εποπτευόµενα από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού και από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού. Οι διατάξεις των

ανωτέρω εδαφίων που αφορούν στη µετάταξη του προσωπικού του ΟΔΙΕ ΑΕ αρχίζουν να ισχύουν από
9.12.2015.»
Άρθρο 46
Τα τελευταία δύο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52
του ν. 2725/1999 καταργούνται.
Άρθρο 47
Στο τέλος της τέταρτης παραγράφου της περίπτωσης
7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αν το τµήµα εισαγωγής του δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο σηµειώθηκε η διάκριση, ο
αθλητής µπορεί να µετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του,
στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του τµήµατος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυµα, κατά περίπτωση, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
Άρθρο 48
Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή δεν υπόκειται
στην έγκριση ή άλλου ισοδύναµου αποτελέσµατος περιορισµό άλλου φορέα.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 43
του π.δ. 104/2014 (Α΄171)
Το άρθρο 43 του π.δ. 104/2014 (Α΄171) τροποποιείται
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 43
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Σκοπός Διάρθρωση
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης είναι
η ενιαία οικονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων από
αυτό φορέων, σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) οργανικές
µονάδες:
α) Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Διαχείρισης Τοµέα Πολιτισµού,
β) Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα Πολιτισµού
γ) Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού,
δ) Διεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων, Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τοµέα Πολιτισµού.
3. Στον Τοµέα Πολιτισµού διατάκτης και εκκαθαριστής
των πιστώσεων του Φορέα/ Ειδικού Φορέα 21/110 είναι ο
προϊστάµενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Διαχείρισης και την εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 4281/2014, του ν. 4270/2014 και του ν. 4337/2015
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εποπτεύει ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Στη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού διατάκτης και εκκαθαριστής των πιστώσεων των
Φορέων/ Ειδικών Φορέων 21/610 και 21/630 είναι ο προϊστάµενος του Τµήµατος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και την εφαρµογή των διατάξεων του
ν.
4281/2014, του ν. 4270/2014 και του ν. 4337/2015 εποπτεύει ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού.
Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση τουυ άρθρου 44
του π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)
Το άρθρο 44 του π.δ.104/2014 (Α΄171) τροποποιείται
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 44
Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Οικονοµικής
Διαχείρισης Τοµέα Πολιτισµού
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Διαχείρισης Τοµέα Πολιτισµού είναι η κατανοµή των πιστώσεων µε σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονοµικότητας, αποδοτικότητας
και αποτελεσµατικότητας και η εποπτεία και η λογιστική
αποτύπωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου για τη διατήρηση και ενίσχυση, της δηµοσιονοµικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και
της σταθερής και µεσοπρόθεσµης διάρκειας των δηµοσιονοµικών κανόνων. Καθώς και η βέλτιστη διαχείριση
των δηµοσιονοµικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της
διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδοµών του πολιτισµού, την
παράγωγη πολιτιστικών αγαθών και τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων του Υπουργείου.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Διαχείρισης Τοµέα Πολιτισµού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού,
β) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού,
γ) Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
3. α) Το Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού είναι αρµόδιο για:
α) Το σχεδιασµό, την κατάρτιση και την τροποποίηση
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισµού.
β) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων εκτέλεσης
του Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού.
γ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της
συγκέντρωσης εσόδων.
δ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων των διαθέσιµων πιστώσεων του Προϋπολογισµού και την υποβολή
προτάσεων για ανακατανοµή πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα
Τµήµατα της Διεύθυνσης.
ε) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του

Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
στ) Τον καθορισµό των υπολόγων διαχειριστών των
έργων του Π.Δ.Ε. για την πληρωµή των εκτελούµενων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούµενων µε ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ..
ζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και µη διαδικτυακές εφαρµογές, όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύµφωνα
µε το εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο.
η) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών και οι πληρωµές των έργων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π.Δ.Ε. της κεντρικής
διοίκησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
θ) Την προετοιµασία και την προώθηση σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και σχεδίων νόµων, που αφορούν
σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται
να εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης µε την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωµοδότηση ή και
έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚεΜΚΕ).
ι) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης
των σχεδίων που προετοιµάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ.
ια) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρµοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιµασία και την υλοποίηση µέτρων που εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
ιβ) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.
ια) Την παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και
υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου
από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήµατος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί
µέτρων κρατικής ενίσχυσης αρµοδιότητάς της.
ιγ) Τη µέριµνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστηµα SANI.
ιδ) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων µέσω του διαδραστικού συστήµατος SARI.
ιε) Τη µέριµνα για την ενηµέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου
Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα µέτρα αρµοδιότητάς
τους.
ιζ) Την εποπτεία για την εφαρµογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνοµων κρατικών ενισχύσεων που έχουν
χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους Εποπτευόµενους
Φορείς αρµοδιότητάς της, µε βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην
ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα, την
υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνοµων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισµό
των ωφελούµενων επιχειρήσεων, των ποσών και των τόκων ανά ωφελούµενο που πρέπει να ανακτηθούν και τη
µέριµνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να
προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες µέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόµως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων.
ιη) Την έγκριση των δράσεων των λειτουργικών δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε αίτηµα των Γενικών Διευθύνσεων, την εποπτεία υποβολής τους συνολικά και την
τροποποίηση των ποσών των εγκεκριµένων πολιτιστικών
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δράσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο βάσει των αιτηµάτων των Υπηρεσιών.
β) Το Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού είναι αρµόδιο για:
α) Την παρακολούθηση των κατανοµών και των απορροφήσεων των εγκεκριµένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη
συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων για τις επιµέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών των έργων
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών
στοιχείων.
β) Την τήρηση του Μητρώου δεσµεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισµό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και
τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των
στοιχείων των ανωτέρω στο Πρόγραµµα Δράσης.
γ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και
λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.
δ) Την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισµού, των επιτροπικών ενταλµάτων και
των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (ΧΕΠ), τον
ορισµό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεών
τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηµατοδότησης
έργων του ΠΔΕ µε συνακόλουθη πίστωση των λογαριασµών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.
ε) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηµοσιονοµικών στοιχείων από το Πρόγραµµα Δράσης για τα Μητρώα Δεσµεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού και
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
στ) Τη διαχείριση παγίων προκαταβολών.
ζ) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών
Τεκµηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δηµιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των
διαδικασιών.
γ) Το Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο
για:
α) Την εκκαθάριση και πληρωµή των αποδοχών και των
κάθε είδους αµοιβών του προσωπικού του Υπουργείου
σε συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών.
β) Την τήρηση του µισθολογικού Μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για τη µισθοδοσία
του µη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου.
γ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για
τις αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις, κρατήσεις κ.λπ..
δ) Την πληρωµή φοιτητών και σπουδαστών για την
πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου.
ε) Την ενηµέρωση του Μητρώου δεσµεύσεων για το
σύνολο των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 45
του π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)
Το άρθρο 45 του π.δ.104/2014 (Α΄171) τροποποιείται
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 45
Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και
Απαλλοτριώσεων Τοµέα Πολιτισµού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα Πολιτισµού
είναι ο ορθός προγραµµατισµός των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε υλικά και υποδοµές, για την
υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της
χρήσης αυτών, µε απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της
διαφάνειας και της προάσπισης του δηµοσίου συµφέροντος κατά τη σύναψη των συµβάσεων.
2. Η Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα Πολιτισµού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Υποδοµών.
β) Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και
Αποζηµιώσεων.
3. α) Το Τµήµα Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Υποδοµών είναι αρµόδιο για:
α) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δηµόσιων
και διεθνών) διαγωνισµών.
β) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισµού και εφοδίων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και
αποκατάσταση κάθε είδους.
γ) Τη µη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών.
δ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, καθώς και υπεργολαβιών.
ε) Την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων για το
σύνολο των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος.
στ) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και
Δηµιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ώστε να διασφαλίζεται
η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών.
ζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και µη διαδικτυακές εφαρµογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύµφωνα
µε το εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο.
η) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και
διακίνηση των προµηθευόµενων υλικών και εφοδίων, την
έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
θ) Τη διασφάλιση της ύπαρξης των αποθεµάτων και
την έγκαιρη ενηµέρωση του Τµήµατος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών.
ι) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον
προγραµµατισµό των δαπανών για την καθαριότητα, τη
συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και
των εγκαταστάσεών τους, τη λήψη µέτρων πυρασφάλειας και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των δικτύων
φωτισµού και ύδρευσης.
ια) Την τήρηση Μητρώου οχηµάτων για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
ιβ) Την ενηµέρωση ηλεκτρονικής εφαρµογής για τον
έλεγχο των ποσοτήτων των προµηθευθέντων και διανεµηθέντων υλικών και των αποθεµάτων τους.
ιγ) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασµό του Υπουργείου.
β) Το Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων
και Αποζηµιώσεων είναι αρµόδιο:
α) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων, νοµιµότητας και
καταλληλότητας, για την απόκτηση ακινήτων µε σκοπό
την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών.
β) Την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περιου-
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σιακών στοιχείων.
γ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και της εξαγοράς ακινήτων.
δ)Την καταβολή αποζηµιώσεων ή του αντίστοιχου τιµήµατος λόγω της στέρησης χρήσης των ακινήτων.
ε) Την κτηµατογράφηση των απαλλοτριωµένων ακινήτων και τη συγκρότηση αρχείου αυτών.
στ) Τη διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 46 του π.δ. 104/2014 (Α΄171)
Το άρθρο 46 του π.δ. 104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 46
Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού είναι η κατανοµή των πιστώσεων µε σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονοµικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας και
η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
για τη διατήρηση και ενίσχυση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της σταθερής
και µεσοπρόθεσµης διάρκειας των δηµοσιονοµικών κανόνων.
Η βέλτιστη διαχείριση των δηµοσιονοµικών πόρων επί
τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και
της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Ο ορθός προγραµµατισµός των αναγκών των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, σε υλικά και υποδοµές, για
την υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της
χρήσης αυτών, µε απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της
διαφάνειας και την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος κατά τη σύναψη των συµβάσεων. Η αποφυγή δηµιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών και
συνακόλουθα, η αποφυγή δηµιουργίας ελλειµµάτων
στους εποπτευόµενους φορείς µέσω του ελέγχου της
ορθότητας των υποβαλλόµενων από αυτούς στοιχείων
για την τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
β. Τµήµα Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδοµών.
γ. Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευοµένων Φορέων,
Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών
Οικονοµικών Θεµάτων.
3.Α) Το Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού
Προϋπολογισµού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο για:
α) Το σχεδιασµό, την κατάρτιση και την τροποποίηση
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισµού.
β) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της
συγκέντρωσης εσόδων.
γ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιµων πιστώσεων του Προϋπολογισµού και την υπο-

βολή προτάσεων για ανακατανοµή των πιστώσεων στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
δ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
ε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισµού του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ
(ΕΣΚΑΝ).
στ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραµµάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό
Σχεδιασµό, την παρακολούθηση της προώθησης και της
εφαρµογής τους και τη µέριµνα για την οµαλή χρηµατοδότησή τους.
ζ) Τον καθορισµό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωµή των εκτελούµενων από
τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουµένων µε ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..
η) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών και οι πληρωµές των έργων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π.Δ.Ε., σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
θ) Την παρακολούθηση των κατανοµών και των απορροφήσεων των εγκεκριµένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη
συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων για τις επιµέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών των έργων
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών
στοιχείων.
ι) Την τήρηση του Μητρώου δεσµεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισµό και το ΠΔΕ.
ια) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και
λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.
ιβ) Την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισµού και των Χρηµατικών Ενταλµάτων
Προπληρωµής (ΧΕΠ), τον ορισµό υπολόγων αυτών και
τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηµατοδότηση έργων του ΠΔΕ µε συνακόλουθη πίστωση των λογαριασµών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
ιγ) Τη χορήγηση οικονοµικών επιβραβεύσεων σε διακεκριµένους αθλητές και προπονητές µε εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριµ).
ιδ) Την εκκαθάριση και πληρωµή των αποδοχών και
των κάθε είδους αµοιβών του προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) σε συνεργασία µε την
Ενιαία Αρχή Πληρωµών.
ιε) Την τήρηση του µισθολογικού µητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για τη µισθοδοσία
του µη τακτικού προσωπικού.
ιστ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών
για τις αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις,
κρατήσεις κ.λ.π..
ιζ) Την ενηµέρωση του Μητρώου δεσµεύσεων για το
σύνολο των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ιη) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούµενους φορείς.
Β) Το Τµήµα Προµηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδοµών είναι αρµόδιο για:
α) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δηµόσιων
και διεθνών) διαγωνισµών.
β) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισµού και εφοδίων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και
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αποκατάσταση κάθε είδους.
γ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, καθώς και υπεργολαβιών.
δ) Την ενηµέρωση του Μητρώου δεσµεύσεων για το
σύνολο των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και
διακίνηση των προµηθευόµενων υλικών και εφοδίων, την
έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
στ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για
τον προγραµµατισµό των δαπανών για την καθαριότητα,
τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και
των εγκαταστάσεων τους, τη λήψη µέτρων πυρασφάλειας και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των δικτύων
φωτισµού και ύδρευσης.
ζ) Την τήρηση Μητρώου Οχηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).
η) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασµό της ΓΓΑ.
Γ) Το Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευοµένων Φορέων, Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων είναι αρµόδιο για:
α) Τον έλεγχο, την κατάρτιση και υλοποίηση των προϋπολογισµών των εποπτευοµένων φορέων, καθώς και
την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης
προϋπολογισµών και απολογισµών των εποπτευοµένων
και λοιπών φορέων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
β) Την παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης
των εποπτευοµένων φορέων, των ελλειµµάτων και χρεών που εµφανίζουν σε τακτική (τριµηνιαία/µηνιαία) βάση
και ανάλυση και επεξεργασία των οικονοµικών τους
στοιχείων.
γ) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων
και τη διαβίβασή τους στην αρµόδια Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.
δ) Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και την παρακολούθηση των χορηγούµενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόµενους και λοιπούς φορείς.
ε) Τη διασφάλιση της ευθυγράµµισης των στόχων που
τίθενται, µέσω των προϋπολογισµών των εποπτευοµένων φορέων, µε τους αντίστοιχους στόχους της δηµοσιονοµικής πολιτικής, καθώς και µε τους στόχους του
Προϋπολογισµού.
στ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηµοσιονοµικών στοιχείων των εποπτευόµενων φορέων και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρµογές
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται.
ζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών
οικονοµικών στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού των εποπτευοµένων και λοιπών φορέων, καθώς και
την αξιολόγησή τους.
η) Τη συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων και τη
σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
θ) Τον έλεγχο και χειρισµό των κατασχετηρίων αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και τη διαβίβαση στην αρµόδια οργανική µονάδα της Γ.Γ.Α., για σχετικές ενέργειες.
ι) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε στοιχείου που αποτελεί αντικείµενο της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας ή των καταστατικών των αθλητικών σωµατείων των ενώσεων και

των οµοσπονδιών και των άλλων επιχορηγούµενων φορέων και γνωµοδότηση για περικοπή της επιχορήγησής
τους εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.
κ) Την άσκηση ελέγχου νοµιµότητας επί των πρακτικών συνεδριάσεων των εποπτευόµενων φορέων
(Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισµό λειτουργίας αυτών.»
Η περίπτωση ιγιγ΄ της παρ. 3β του άρθρου 49 του π.δ.
104/2014 (Α΄ 171) διαγράφεται.
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 47
του π.δ. 104/2014 (Α΄171)
Το άρθρο 47 του π.δ.104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 47
Διεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων, Δηµοσιονοµικών
Αναλύσεων και Χορηγιών Τοµέα Πολιτισµού
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευόµενων Φορέων, Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών Τοµέα Πολιτισµού είναι η ορθολογική και ταχεία παροχή των επιχορηγήσεων για την αποφυγή δηµιουργίας
και συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών και συνακόλουθα, την αποφυγή δηµιουργίας ελλειµµάτων στους Εποπτευόµενους Φορείς µέσω του έλεγχου της ορθότητας των υποβαλλόµενων από αυτούς στοιχείων για την
τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.
2. Η Διεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων, Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τοµέα Πολιτισµού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Λοιπών Φορέων.
β) Τµήµα Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών
γ) Τµήµα Χορηγιών.
3. α) Το Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και
Λοιπών Φορέων είναι αρµόδιο για:
α) Τον έλεγχο και την εποπτεία κατάρτισης και υλοποίησης του ΜΠΔΣ και των προσχεδίων προϋπολογισµού
των εποπτευόµενων φορέων.
β) Την παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης
των εποπτευόµενων φορέων, των ελλειµµάτων και χρεών που εµφανίζουν σε τακτική (τριµηνιαία/µηνιαία) βάση,
την ανάλυση και την επεξεργασία των οικονοµικών τους
στοιχείων σε συνεργασία µε το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
γ) Τη συνεργασία µε την πολιτική ηγεσία για την αξιολόγηση των αιτηµάτων επιχορήγησης µέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.
δ) Την επεξεργασία και την έγκριση των προϋπολογισµών και απολογισµών των εποπτευόµενων και λοιπών
φορέων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ε) Την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και την παρακολούθηση
των χορηγούµενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόµενους φορείς.
στ) Τη διασφάλιση της ευθυγράµµισης των στόχων
που τίθενται, µέσω των προϋπολογισµών των εποπτευόµενων φορέων, µε τους αντίστοιχους στόχους της δηµοσιονοµικής πολιτικής, καθώς και µε τους στόχους του
Προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
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ζ) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών
Τεκµηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δηµιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των
διαδικασιών.
η) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και µη διαδικτυακές εφαρµογές, όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύµφωνα
µε το εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο.
β) Το Τµήµα Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών είναι αρµόδιο για:
α) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηµοσιονοµικών στοιχείων των Εποπτευόµενων Φορέων του Υπουργείου και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρµογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αυτό απαιτείται.
β) Την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία
των οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού, καθώς και την αξιολόγησή
τους.
γ) Τη συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων και τη
σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
γ) Το Τµήµα Χορηγιών είναι αρµόδιο για:
α) Την ανάληψη πρωτοβουλιών προσέλκυσης χορηγών και προβολής του θεσµού της πολιτιστικής χορηγίας.
β) Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών του
ν. 3525/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Την εισήγηση για αποδοχή η µη των συµβάσεων πολιτιστικής χορηγίας που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
δ) Την τήρηση του ετήσιου ενδεικτικού καταλόγου των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο πολιτιστικής χορηγίας, καθώς και τη σύνταξη
και διατήρηση αρχείων πολιτιστικών χορηγιών για τα
προηγούµενα έτη.
ε) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών
Τεκµηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δηµιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών.»
Άρθρο 54
Προσθήκη άρθρου 47Α στο π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)
Μετά το άρθρο 47 του π.δ.104/2014 (Α΄ 171), όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 47Α µε το εξής περιεχόµενο:
«Άρθρο 47Α
Στη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού µεταφέρεται, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών,
µε τις θέσεις που κατέχει και την ίδια σχέση εργασίας,
κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, το τοποθετηµένο στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προσωπικό το οποίο υπηρετούσε στη Γ.Γ.Α. πριν α-

πό την έναρξη ισχύος του π.δ. 104/2014.
Το προσωπικό που κατέχει θέσεις ευθύνης και µεταφέρεται κατά τις διατάξεις του παρόντος στη Διεύθυνση
Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού, µεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, ιδίου επιπέδου οργανικής µονάδας, άλλως αν δεν υπάρχουν παραµένει στην
οργανική µονάδα που υπηρετεί σε αντίστοιχη θέση ευθύνης.»
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 55 του π.δ. 104/2014 (Α΄171)
Στο τέλος του άρθρου 55 του π.δ. 104/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 4326/2015, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισµού
συστήνεται νέα οργανική µονάδα µε την ονοµασία: «Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης Κοινού Τοµέα Αθλητισµού».
Στο Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης
Κοινού Τοµέα Αθλητισµού µεταφέρονται οι θέσεις και το
προσωπικό, το οποίο ήδη εξυπηρετεί τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και υπηρετεί στο Τµήµα
Γραµµατείας Αρχείου και Ενηµέρωσης Κοινού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Το Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης
Κοινού Τοµέα Αθλητισµού είναι αρµόδιο για:
α) τη διαχείριση της εξερχόµενης και εισερχόµενης
αλληλογραφίας,
β) την άµεση ανταπόκριση στα αιτήµατα του πολίτη,
γ) την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων διαβαθµισµένης ή αδιαβάθµητης αλληλογραφίας,
δ) τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας,
ε) τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,
στ) τις επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων, φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα
αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς
και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών
εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο
της εκδούσας Αρχής.
Στο Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης
Κοινού προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικών ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.»

Άρθρο 56
1. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διατροφής και Άθλησης της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, όπως περιγράφονται στην παρ.
3β του άρθρου 58 του π.δ. 104/2014 µεταφέρονται στο
Τµήµα Αθλητικής και Επιστηµονικής Υποστήριξης της
παρ. 3γ του άρθρου 58 του π.δ. 104/2014.
2. Στην παρ. 3γ «Τµήµα Αθλητικής Επιστηµονικής Υποστήριξης» του άρθρου 58 του π.δ.104/2014 προστίθενται
νέα εδάφια ως ακολούθως:
«ιζιζ) Τη διαµόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία
και την αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης
δράσεων διατροφής και άθλησης.
ιηιη) Τη σχεδίαση και τη µεθόδευση των ενεργειών για
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την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή
πρωτοκόλλων συµφωνιών στους τοµείς άθλησης και διατροφής.
κ) Την επιστηµονική αθλητική υποστήριξη του αθλητισµού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της
δραστηριότητάς τους και την επίτευξη των αθλητικών
στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουµένων.
κα) Το συντονισµό και υποστήριξη των επιστηµονικών
φορέων του αθλητισµού στον τοµέα της έρευνας όλων
των επιστηµονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, του µαζικού αθλητισµού – Άθλησης για Όλους και της δηµόσιας υγείας,
της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισµού, της αθλητικής οικονοµίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και
της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδοµών.
κβ) Τη συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, µε τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
µε τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε το
Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ και το Εργαστήριο Ντόπινγκ για θέµατα που άπτονται του κοινού
αθλητικού επιστηµονικού πεδίου.
κγ) Το σχεδιασµό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος
για υλοποίηση επιστηµονικών ερευνών και µελετών σε
συνεργασία µε τους φορείς της παραγράφου κστ΄ για όλα τα αθλητικά επιστηµονικά πεδία, καθώς και το χειρισµό θεµάτων χορήγησης υποτροφιών σε µαθητές αθλητές, φοιτητές και νέους αθλητικούς επιστήµονες.»
Άρθρο 57
Το «Τµήµα Διατροφής και Άθλησης της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους» της παρ. 2β του άρθρου 58 του
π.δ.104/2014 µετονοµάζεται σε «Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισµού».
To Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού και Εναλλακτικών
Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισµού είναι αρµόδιο για:
α) Το σχεδιασµό, την υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισµού και Τουριστικού Αθλητισµού.
β) Τη συνεργασία, το συντονισµό και την υποστήριξη
φορέων υλοποίησης Αθλητικού Τουρισµού, αθλητικών
φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού και
συνεργατικών µορφών για την προβολή και διοργάνωση
εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων.
γ) Την προώθηση και υποστήριξη Αθλητικών Διοργανώσεων στην Ελλάδα.
δ) Την εποπτεία και Υποστήριξη των φορέων Μαζικού
Αθλητισµού - Άθλησης για Όλους και όλων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης, αναψυχής
και φυσικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον,
χειµερινών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων (δρόµοι υγείας, ποδηλασία δρόµου και βουνού, πεζοπορίας, αναρρίχησης, ορειβασίας, κατάβασης αιωροπτερισµού, αλιείας,
καταδύσεων, rafting, εναλλακτικής γυµναστικής (pilates,
yoga κ.λπ.), διάσχισης και Ιππασίας Περιπάτου, Παιχνιδιών Προσανατολισµού κι εν γένει οικοτουρισµού).
ε) Την εποπτεία και υποστήριξη του εργασιακού αθλητισµού.
στ) Την πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων αυτής

φορείς υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισµού και Εναλλακτικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων.
ζ) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων, διαµόρφωση κριτηρίων οικονοµικής ενίσχυσης προγραµµάτων και εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισµού και εισήγηση
για το σκοπό αυτό.
η) Τη διαµόρφωση Εθνικού Χάρτη Αθλητικού Τουρισµού για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισµού και εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων.
θ) Τη µέριµνα για την έκδοση εντολής αυτής την αρµόδια Οικονοµική Διεύθυνση δέσµευσης ποσού και χρηµατοδότησης φορέων υλοποίησης.»
Άρθρο 58
Στην παρ. 3α του άρθρου 58 του π.δ. 104/2014 «Τµήµα
Σχεδιασµού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» προστίθεται εδάφιο ιβ΄ ως εξής:
«ιβ) Τη µέριµνα για την έκδοση εντολής προς την αρµόδια Οικονοµική Διεύθυνση δέσµευσης ποσού και χρηµατοδότησης φορέων υλοποίησης συµπεριλαµβανοµένου και του ΕΣΚΑΝ.»
Άρθρο 59
Το «Τµήµα Αθλητικής, Πολιτιστικής και Διεθνούς Προβολής» της παρ. 2δ του άρθρου 58 του π.δ. 104/2014 µετονοµάζεται σε «Τµήµα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών
Πολιτικών, Ολυµπιακών Θεµάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής».
Το ανωτέρω Τµήµα είναι αρµόδιο για:
α) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δηµοσίων και διεθνών σχέσεων και την διοργάνωση εκδηλώσεων για την
προβολή του έργου αυτής ΓΓΑ.
β) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.
γ) Τη µέριµνα συλλογής και αποστολής πληροφοριών
και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αθλητισµό
της χώρας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο
Συµβούλιο αυτής Ευρώπης.
δ) Tη λειτουργία και υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα τον Αθλητισµό και τη Φυσική
Αγωγή υπό την αιγίδα αυτής UNESCO (Ίδρυµα Κατηγορίας ΙΙ).
Άρθρο 60
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 58 του π.δ. 104/
2014 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, και Διατροφής µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και Διεθνών
Σχέσεων.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Άθλησης
για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων είναι η διάδοση και προώθηση της δια βίου άθλησης και υγιούς διατροφής, η οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και η
υποστήριξη των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους και
Αναπτυξιακού Αθλητισµού σε Πανελλήνιο επίπεδο, η υποστήριξη και Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισµού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης και α-
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ναψυχής και των φορέων που τις υλοποιούν, η προώθηση των Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων της χώρας, η διασύνδεση µε Παγκόσµιους και Ευρωπαϊκούς Αθλητικούς
Οργανισµούς και Θεσµούς, η προώθηση και προβολή του
αθλητισµού στην Ελλάδα και διεθνώς, η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου δεδοµένων όλων των πεδίων του αθλητισµού, του Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων και
του Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Υποδοµών, καθώς επίσης η επιστηµονική Αθλητική υποστήριξη του αθλητισµού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της
δραστηριότητας τους και την επίτευξη των αθλητικών
στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουµένων, ο συντονισµός και υποστήριξη των επιστηµονικών φορέων του αθλητισµού
στον τοµέα της έρευνας όλων των επιστηµονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής
παιδαγωγικής, του µαζικού αθλητισµού και της δηµόσιας
υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισµού,
της αθλητικής οικονοµίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδοµών.
2. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Σχεδιασµού Παρακολούθησης και Ελέγχου
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους.
β) Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισµού.
γ) Τµήµα Αθλητικής Επιστηµονικής Υποστήριξης.
δ) Τµήµα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών
και Ολυµπιακών Θεµάτων Αθλητικής και Πολιτιστικής
Προβολής.
ε) Τµήµα Στατιστικής Τεκµηρίωσης Αθλητισµού.»

Άρθρο 61
Προσθήκη άρθρου 61Α στο π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)
Μετά το άρθρο 61 του π.δ.104/2014 (Α΄171) προστίθεται νέο άρθρο 61Α, ως εξής:
«Άρθρο 61Α
Κατανοµή Θέσεων Μονίµου Προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα
Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ανέρχονται σε εκατόν σαράντα εννέα (149) και οι συνιστώµενες προσωποπαγείς
σε τρεις (3) και κατανέµονται κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα ως εξής:
Θέσεις προσωπικού
Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΚΛΑΔΟΙ – ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ είκοσι οκτώ (28)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
τριάντα τέσσερις (34)
Ειδικότητες:
α) Αρχιτεκτόνων
έντεκα (11)
β) Πολιτικών Μηχανικών
έντεκα (11)
γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ
µία (1)
δ) Μηχανολόγων Μηχανικών
επτά (7)
ε) Τοπογράφων Μηχανικών
τέσσερις (4)
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
τρεις (3)
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
µία (1)
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ειδικότητας Γεωλόγων
µία (1)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
δύο (2)
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
δέκα τέσσερις (14)
ΠΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
δύο (2)
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
µία (1)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
δύο (2)
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
µία (1)
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
µία (1)
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
µία (1)
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
δεκατρείς (13)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
τριάντα τρεις (33)
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
τρεις (3)
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
δύο (2)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
δύο (2)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
µία (1)
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Ειδικότητας Κλητήρων
τρεις (3)
µία (1) συνιστώµενη
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

µία (1)
δύο (2)
συνιστώµενες.»

Άρθρο 62
Προσθήκη άρθρου 62Α στο π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)
Μετά το άρθρο 62 του π.δ.104/2014 (Α΄171) προστίθεται νέο άρθρο 62Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 62Α
Κατανοµή Θέσεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
κατά κατηγορία και ειδικότητα
Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
ανέρχονται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) και οι συνιστώµενες προσωποπαγείς σε είκοσι εννέα (29) και κατανέµονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής:
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Π.Φ.Α.)
µία (1)
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
τρεις (3)
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
µία (1)
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
τρεις (3)
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
µία (1)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
σαράντα εννέα (49)
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
δύο (2)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
δύο (2)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
τέσσερις (4)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
τέσσερις (4)
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
δύο (2)
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
τριάντα τέσσερις (34)
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ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
µία (1)
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
µία (1)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
δέκα πέντε (15)
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
εννέα (9)
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
τρεις (3)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ εκατόν εβδοµήντα (170)
δεκαοκτώ (18) συνιστώµενες
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
δύο (2)
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
επτά (7)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
δέκα (10)
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
τρεις (3)
οκτώ (8) συνιστώµενες
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
µία (1)
τρεις (3) συνιστώµενες.»
Άρθρο 63
Προστίθεται νέα παράγραφος 16 στο άρθρο 65 του
π.δ.104/2014 (Α΄ 171), ως εξής:
«16. Προσόντα διορισµού στον κλάδο ή την ειδικότητα
ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ορίζονται:
Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, επιστήµης
Φυσικής Αγωγής, Διοίκησης και Οργάνωσης Αθλητισµού,
Ειδικής Αγωγής, καθώς και πτυχία συναφών σχολών µε
τον Αθλητισµό, της ηµεδαπής ή ισότιµα αντίστοιχων ειδικοτήτων της αλλοδαπής.»
Άρθρο 64
Τα εδάφια 1, 2, 3, 4 της παρ. ΣΤ΄του άρθρου 69 του Κεφαλαίου Δ΄ του π.δ. 104/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«ΣΤ) Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων κατηγορίας
ΠΕ όλων των Υπουργείων.
1. Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Διαχείρισης Τοµέα Πολιτισµού.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
α) Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
β) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
γ) Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
2. Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Απαλλοτριώσεων Τοµέα Πολιτισµού.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
α) Τµήµα Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Υποδοµών
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
β) Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και
Αποζηµιώσεων
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
3. Διεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων, Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τοµέα Πολιτισµού
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ

Διοικητικού – Οικονοµικού.
α) Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Λοιπών Φορέων
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
β) Τµήµα Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ
Πληροφορικής ή του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής ή του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
γ) Τµήµα Χορηγιών
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ
Πολιτιστικών ή Διοικητικού – Οικονοµικού ή του κλάδου/ειδικότητος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
4. Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού.
α) Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικών.
β) Τµήµα Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδοµών
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικών.
γ) Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων Φορέων,
Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών
Οικονοµικών Θεµάτων
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικών.»
Άρθρο 65
Η παρ. Η΄ του άρθρου 69 του π.δ. 104/2014 αντικαθίσται ως ακολούθως:
«H. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισµού
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και Ειδικοτήτων ή ΠΕ
Πληροφορικής ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ή
ΠΕ Στατιστικής.
1. Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισµού
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
α) Τµήµα Αθλητικών Φορέων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
β) Τµήµα Αθληµάτων Κλασικού Αθλητισµού και Αθλοπαιδιών
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
γ) Τµήµα Υγρού στίβου και Μαχητικών αθληµάτων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
δ) Τµήµα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθληµάτων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
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ε) Τµήµα Ελέγχου Κανονισµών Αθλητικών Φορέων και
Συλλογικών Οργάνων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
στ) Τµήµα Αθληµάτων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ή ΠΕ Μηχανικών
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
2. Διεύθυνση Επαγγελµατικού Αθλητισµού και Επαγγελµάτων Αθλητισµού
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
α) Τµήµα Επαγγελµατικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωµατείων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
β) Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισµών
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
γ) Τµήµα Επαγγελµάτων Αθλητισµού και Σχολών Προπονητών
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
3. Διεύθυνση Άθλησης για όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
ή ΠΕ Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής.
Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους,
Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων πλην του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ολυµπιακών Θεµάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή ΠΕ
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ή ΠΕ Πληροφορικής ή
ΠΕ Στατιστικής.
Στο Τµήµα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών,
Ολυµπιακών Θεµάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή ΠΕ Ειδικό
Επιστηµονικό Προσωπικό ή ΠΕ Μεταφραστών- Διερµηνέων, µε τουλάχιστον πολύ καλή γνώση µίας ξένης
γλώσσας.
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στα Τµήµατα
αυτής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ
Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό των ανωτέρω κλάδων

/ειδικοτήτων.»
Άρθρο 66
Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
4179/2013, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 19 του ν. 4276/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία αίτησης συνοδευόµενης από το σύνολο των προβλεπόµενων κατά το
χρόνο υποβολής τους δικαιολογητικών προσηκόντως υποβαλλόµενων επάγεται την αµελλητί έκδοση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας από την ως άνω υπηρεσία.
Στον αιτούντα τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας για προσκόµιση στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται άµεση ανάκληση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας.»
Άρθρο 67
Χορηγείται νέα προθεσµία για τις αδειοδοτήσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23
παρ.1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 23) έως τις 31.12.2016.
Άρθρο 68
Το άρθρο 19 του π.δ. 112/2014 (Α΄179) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 19
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού Διάρθρωση
- Αρµοδιότητες
Α. Διάρθρωση
Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού
(Π.Υ.Τ.) επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) έχουν ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος, µέσω της
αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις
τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός
των ορίων της χωρικής αρµοδιότητας κάθε Π.Υ.Τ., διαρθρώνονται δε ως εξής:
1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Αττικής, µε έδρα
την Αθήνα, που αποτελείται από:
α) Tο Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου.
2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Στερεάς Ελλάδος, µε έδρα τη Λαµία, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου.
3. Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλίας, µε έδρα το Βό-
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λο, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Λάρισας.
4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Πελοποννήσου,
µε έδρα την Τρίπολη, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Μεσσηνίας.
5. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Αργοστολίου.
6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ιονίων Νήσων,
µε έδρα την Κέρκυρα, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου.
7. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου.
8. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Δυτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου.
9. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Δωδεκανήσου,
µε έδρα τη Ρόδο, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού νήσου Κώ.
10. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κυκλάδων, µε
έδρα τη Σύρο, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού νήσου Θήρας.
11. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου και
γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού Χίου και Σάµου.
12. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού Χανίων και Ρεθύµνου.
13. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη που αποτελείται από
τα Τµήµατα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων,
β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιµένα Θεσσαλονίκης
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
14. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή, που αποτελείται από τα τµήµατα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων και
β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
Β. Αρµοδιότητες
α) Τα Τµήµατα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων των ως άνω ΠΥΤ είναι αρµόδια για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρµοδιότητας.
β) Τα Τµήµατα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου των ως άνω ΠΥΤ είναι αρµόδια, εντός των
ορίων της χωρικής τους αρµοδιότητας, για:
• Τον έλεγχο της σύννοµης λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχοµένων από τις
τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών.
• Τον έλεγχο κατάταξης των κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, σε κατηγορίες αστέρων και
κλειδιών αντίστοιχα.
• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και µέτρων σε επιχειρήσεις, εντός των ορίων της τοπικής τους αρµοδιότητας, που παραβαίνουν την τουριστική νοµοθεσία.
• Την παροχή πληροφοριών σε τουρίστες και επισκέπτες της χώρας.
γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού ασκούν τις αρµοδιότητες της ως άνω περίπτωσης β΄ στην περιοχή τοπικής τους αρµοδιότητας, µε εξαίρεση αρµοδιότητες
που αφορούν στον έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή
διοικητικών κυρώσεων.»
Άρθρο 69
Προθεσµία για σύνταξη έκθεσης απογραφής
Χορηγείται νέα προθεσµία –σε συνέχεια της λήξασας
στις 31.12.2014 – έως τις 31.12.2017, για τη σύνταξη της
προβλεπόµενης στο άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4109/ 2013
(Α΄ 16) έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος µε την παρ. 1 του άρθρου 4
του ίδιου νόµου Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).
Άρθρο 70
Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 2
του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), όπως προστέθηκε µε το άρθρο
22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), προστίθενται τα εξής εδάφια :
«Ειδικά, τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου από τη συµµετοχή του επί των µικτών κερδών για τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας κατατίθενται
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σε διακριτό κωδικό αριθµό εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισµού. Ποσοστό ίσο µε το 80% του ανωτέρω ποσού αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.) για την κάλυψη της διαφήµισης και προβολής
του Ελληνικού Τουρισµού και για λειτουργικά έξοδα και
ποσοστό ίσο µε το 12% στο Ελληνικό Φεστιβάλ για λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται, µέσω του προϋπολογισµού
των αντίστοιχων Υπουργείων εποπτείας των εν λόγω
νοµικών προσώπων µε εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Οικονοµικών, καθορίζονται τυχόν λεπτοµέρειες στην
διαδικασία απόδοσης των προβλεπόµενων πιο πάνω ποσών στον ΕΟΤ και στο Ελληνικό Φεστιβάλ. »
Η περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 2 του
ν. 2206/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 17α του
άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (Α΄15) και την παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 2919/2001 (Α΄128), καταργείται.

Άρθρο 74
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.Ν. - Δ. Μπαλτάς

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χ. Βερναρδάκης

Ν. Τόσκας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ε. Κουντουρά

Σ. Κοντονής

Άρθρο 71
Στο άρθρο 5 παρ. 2β του π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, οι επαγγελµατικές µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων µε εκµισθωτή Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δηµοτικό
ίδρυµα, υπαγόµενα σε αυτόν, που έχουν συµπληρώσει
δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη
της µίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως µε επίδοση
σχετικής δήλωσης βουλήσεως του µισθωτή, για χρόνο ίσο µε τον αρχικώς συµπεφωνηµένο συµβατικό, εφόσον:
α) ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το µίσθωµα κατά
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η µίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δηµόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις καταλαµβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.
34/ 1995 (Α΄ 30), εφόσον οι µισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη µε αυτές συγκεκριµένες αντιπαροχές εκ µέρους των µισθωτών και
προς όφελος των Ο.Τ.Α ή του Δηµοσίου.»
Άρθρο 72
Το ποσό του ειδικού φόρου του άρθρου 60 του
ν. 1731/1987 (Α΄161) για την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης που έχει ήδη εισπραχθεί για τα οικονοµικά
έτη 2014 και 2015 από το Ελληνικό Δηµόσιο στον ΚΑΕ
1351 «ειδικός φόρος στην τιµή των εισιτηρίων των κινηµατογράφων» και δεν έχει αποδοθεί στο σύνολό του έως τις 31.12.2015 αποδίδεται εντός του οικονοµικού έτους 2016, (σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3905/2010, όπως αυτό ίσχυε πριν από την κατάργησή του.
Άρθρο 73
Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) καταργείται. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται στις
27.2.2016.

Αριθµ. 76/4/2016
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού «Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και
άλλες διατάξεις»

Α. Με το υπόψη νοµοσχέδιο, το οποίο διαρθρώνεται
σε δύο µέρη, προβλέπονται µεταξύ άλλων τα εξής:
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Με τις διατάξεις του εν λόγω Μέρους τίθενται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ. Ειδικότερα:
1. Δίδονται οι σχετικοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται
στο Μέρος Α΄ του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 1)
2.α. Ορίζεται ότι το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης
του Ντόπινγκ (Ε.Σ.Κ.Α.Ν.) και ο Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.) παραµένουν οι
αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή των κανόνων αντιντόπινγκ.
β. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παροχή και
διατήρηση κάθε οικονοµικής επιχορήγησης ή άλλης συνδροµής η εναρµόνιση των Αθλητικών Οµοσπονδιών µε
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τους κανόνες του υπό ψήφιση νόµου καθώς και η συµµόρφωσή τους µε τις αποφάσεις, το πρόγραµµα και τις
υποδείξεις του Ε.Σ.Κ.Α.Ν.
γ. Αναφέρονται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν να εφαρµόζουν τους κανόνες για το αντιντόπινγκ.
(άρθρο 2)
3. Ορίζεται ως ντόπινγκ κάθε εκδήλωση µιας ή περισσότερων παραβάσεων αντιντόπινγκ και προβλέπονται οι
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
(άρθρο 3)
4. Προσδιορίζονται τα σχετικά µε την απόδειξη ντόπινγκ, τον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών και την κατ’ εξαίρεση χρήση τους για θεραπευτικούς σκοπούς, τη διεξαγωγή ελέγχων και ερευνών για την καταπολέµηση
του ντόπινγκ, τους φορείς διενέργειας ελέγχων, τον
τρόπο και τον σκοπό ανάλυσης των δειγµάτων αθλητών
και τη διαχείριση των αποτελεσµάτων.
(άρθρα 4 – 8)
5.α. Τίθενται διατάξεις για τα πειθαρχικά όργανα και
τη διαδικασία ενώπιον αυτών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η συγκρότηση, µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΚΑΝ εννεαµελούς Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής. Ως
δευτεροβάθµιο όργανο ορίζεται το Ανώτατο Συµβούλιο
Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ).
β. Προβλέπεται ότι, µία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ατοµικά αθλήµατα στο πλαίσιο ελέγχου εντός αγώνα αυτοδίκαια οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσµάτων που επετεύχθησαν στο συγκεκριµένο αγώνα και σε
όλες τις παρεπόµενες συνέπειες, περιλαµβανοµένης
της αφαίρεσης µεταλλίων, βαθµών, βραβείων και προνοµίων.
γ. Εξειδικεύονται οι, κατά περίπτωση, κυρώσεις στους
αθλητές ατοµικών αθληµάτων και στις οµάδες (ακύρωση
αποτελεσµάτων, αποκλεισµός, απώλεια βαθµών, παρακράτηση µέρους ή του συνόλου της οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλων οικονοµικών προνοµίων κ.λπ.).
δ. Υποχρεούνται οι εθνικές οµοσπονδίες να αποζηµιώσουν το ΕΣΚΑΝ για όλες τις δαπάνες, ιδίως των αµοιβών
για τα εργαστήρια, των δαπανών για την ακρόαση και τις
µετακινήσεις, σχετικά µε µια παράβαση των κανόνων για
το αντιντόπινγκ που δεσµεύουν έναν αθλητή ή άλλο
πρόσωπο που συνδέεται µε την εθνική οµοσπονδία. Επίσης προβλέπονται οι περιπτώσεις που επιβάλλονται
πρόστιµα στις εθνικές οµοσπονδίες από την Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή.
(άρθρα 9 – 13)
6.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις εφέσεις οι οποίες, ανάλογα µε την περίπτωση, ασκούνται ενώπιον
είτε του Διαιτητικού Διεθνούς Δικαστηρίου (Court of
Arbitration for Sport – CAS) είτε του ΑΣΕΑΔ. Το ΑΣΕΑΔ,
κατά τη συζήτηση ενώπιον του έχει το δικαίωµα να διορίζει Ειδικό Σύµβουλο για να βοηθήσει ή να συµβουλεύσει το Συµβούλιο.
β. Όταν σε µία συγκεκριµένη υπόθεση, το ΕΣΚΑΝ δεν
εκδώσει απόφαση σχετικά µε τη διάπραξη παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ, εντός µίας εύλογης προθεσµίας
που ορίζεται από τον WADA, ο τελευταίος δύναται να επιλέξει να προσφύγει απευθείας στο CAS, ως αν το ΕΣΚΑΝ να είχε εκδώσει απόφαση κατά την οποία δεν είχε
σηµειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν η ακροαµατική επιτροπή του CAS κρίνει ότι έχει σηµειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και ότι ο WADA ενήργησε εύλογα προσφεύγοντας απευθείας στο CAS, τότε τα έξοδα και οι δικαστικές δαπάνες του WADA για την άσκηση
της έφεσης καταβάλλονται σε αυτόν από το ΕΣΚΑΝ.
γ. Όλες οι εθνικές οµοσπονδίες υποχρεούνται να διεξάγουν εκπαίδευση για το αντιντόπινγκ σε συντονισµό

µε τον ΕΣΚΑΝ.
δ. Περιγράφονται οι πρόσθετες ευθύνες των αθλητών
και του προσωπικού υποστήριξης αυτών και τίθενται µεταβατικές διατάξεις.
(άρθρα 14 – 22)
B΄ ΜΕΡΟΣ
Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Συγκεκριµένα:
1. Ορίζεται ότι οι προβλεπόµενες παροχές και ευεργετήµατα δεν χορηγούνται στους διακριθέντες αθλητές
που τιµωρούνται αµετάκλητα, είτε ποινικά είτε πειθαρχικά, για χρήση απαγορευµένων ουσιών κ.λπ. από τα αναφερόµενα δικαστήρια και όργανα.
(άρθρο 23)
2. Προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρονικού µητρώου αθλητικών φορέων στη ΓΓΑ και προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται.
(άρθρο 24)
3. Προβλέπεται ότι οι απαραίτητες διαµορφώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων όπου διεξάγονται οι αναφερόµενοι αγώνες, ολοκληρώνονται το αργότερο έως τις 3112-2017 (από µέχρι το 2020 που ισχύει σήµερα), προκειµένου να είναι προσπελάσιµες από άτοµα µε αναπηρία.
Παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού µε απόφασή του, να περιορίζει τις κατηγορίες
των πρωταθληµάτων στις οποίες εφαρµόζονται τα ανωτέρω, να τις επεκτείνει και σε άλλα αθλήµατα και να παρατείνει την προαναφερθείσα προθεσµία.
(άρθρο 25)
4. Επανακαθορίζεται η συµµετοχή των µελών στη σύνθεση: i) της Επιτροπής Διοίκησης του Καυταντζόγλειου
Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης και ii) της Διαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης της Βίας, χωρίς να µεταβάλλεται
ο συνολικός αριθµός των µελών εκάστου συλλογικού
οργάνου.
(άρθρα 26 – 27)
5. Ρυθµίζεται το ζήτηµα της εισαγωγής σε Σχολές ή
Τµήµατα Α.Ε.Ι. διακριθέντων, σε Πανελλήνιους αγώνες,
αθλητών και η διάκρισή τους αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως της συµµετοχής στους αγώνες όπου έχει επιτευχθεί
η διάκριση, οµογενών, αλλοδαπών ή στερούµενων ιθαγένειας αθλητών (σήµερα, η εφαρµογή της ρύθµισης αυτής αφορούσε αποκλειστικά στη συµµετοχή οµογενών ή
αλλοδαπών αθλητών και έπαυε µε τη λήξη της εκάστης
αγωνιστικής περιόδου 2012-2013).
(άρθρο 28)
6. Καταργείται το Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού.
(άρθρο 29)
7. Επαναπροσδιορίζεται το έργο της Επιτροπής Ενηµέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισµών µετονοµαζόµενη εφεξής σε Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων,
που λειτουργεί µε πενταµελή σύνθεση, διετή θητεία των
µελών της και συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού [αντί στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
(ΓΓΑ)].
(άρθρο 30)
8. Διευρύνονται οι περιπτώσεις αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες µετέχουν, κατά την ιδιότητά τους, αθλητές, προπονητές, µέλη Διοικητικών Συµβουλίων (ΔΣ)
αθλητικών οµοσπονδιών, διεθνείς Έλληνες διαιτητές και
κριτές, προς τα οποία µπορεί, εφεξής, να χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές, από τον φορέα του δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στον οποίο εργάζονται, προκειµένου να συµµετάσχουν σε αυτές ή να συµµετάσχουν για την πρόκρισή τους σε αυτές. Συγκεκριµένα, η
δυνατότητα αυτή παρέχεται εφεξής προς τους ανωτέρω
συµµετέχοντες, κατά την ιδιότητά τους, και στους Παραολυµπιακούς Αγώνες, τους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών και στην Σκακιστική Ολυµπιάδα. (Σήµερα στα πρόσωπα αυτά, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών λόγω α-
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πουσίας από τον φορέα εργασίας τους, για τους παραπάνω λόγους).
Η κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω δυνατότητας
στους εργαζόµενους αθλητές µε αναπηρία, επεκτείνεται
και στους αθλητές του ζατρικίου για την συµµετοχή τους
στην Σκακιστική Ολυµπιάδα. Ακόµη, οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται και στους συµµετέχοντες σε όργανα των
διεθνών αθλητικών φορέων για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις τους.
(άρθρο 31)
9. Επεκτείνεται στο σύνολο των συνοδών-αθλητών
των αθλητών µε αναπηρία που αγωνίζονται µαζί τους, η
χορήγηση οικονοµικής επιβράβευσης (30% επί της επιβράβευσης που λαµβάνει ο αθλητής µε αναπηρία), εφόσον σηµειώσουν την προβλεπόµενη εκ του νόµου διάκριση στο αγώνισµα που αγωνίζονται (σήµερα η επιβράβευση αυτή χορηγείται µόνο στον συνοδό-αθλητή τυφλού
παραολυµπιονίκη).
(άρθρο 32)
10. Περιορίζονται οι κατηγορίες προσωπικού που εξαιρούνται από τις περί ΑΣΕΠ διατάξεις, για την πρόσληψή
τους στις αθλητικές οµοσπονδίες.
(άρθρο 33)
11. Αίρεται περιορισµός τοπικού χαρακτήρα για την, άνευ ανταλλάγµατος, παραχώρηση κατά χρήση χώρων
που ανήκουν στην ΓΓΑ, προς εποπτευόµενα από αυτήν
νοµικά πρόσωπα.
(άρθρο 34)
12. Μειώνεται σε δέκα (10) µέρες από τριάντα (30) µέρες που ισχύει σήµερα, η προθεσµία εντός της οποίας εγκρίνονται οι αποφάσεις του ΔΣ της Φιλίππου Ενώσεως
Ελλάδος από τον αρµόδιο Υπουργό.
(άρθρο 35)
13. Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
δηµοσίου λογιστικού ή και οποιασδήποτε άλλης γενικής
και ειδικής διάταξης, η καταβολή στους δικαιούχους κάθε είδους δαπάνης και εξόδου, των οποίων η αποπληρωµή δεν κατέστη δυνατή, για υπηρεσιακή µετακίνηση εντός και εκτός έδρας, που αφορούν ή προκύπτουν από
την λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της ΓΓΑ, για τα έτη 2014 και 2015. Η αποπληρωµή διενεργείται βάσει σχετικού πίνακα δαπανών που
συντάσσει ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού και βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
(άρθρο 36)
14. Ορίζεται ότι τυχόν πρόσθετες απολαβές υπαλλήλων του δηµοσίου, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προπονητή ή τεχνικού συµβούλου, εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών που ορίζει ο ν. 4354/2015,
εφόσον καταβάλλονται αποκλειστικά από τα ίδια έσοδα
των εθνικών οµοσπονδιών και δεν εµπίπτουν σε έσοδα
από κρατική επιχορήγηση.
(άρθρο 37)
15. Προσδιορίζονται για τον Πρόεδρο και τα µέλη των
αναφερόµενων συλλογικών οργάνων: i) οι προϋποθέσεις απαλλαγής τους από προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων, ii) οι προϋποθέσεις δίωξής τους καθώς και τα σχετικά αδικήµατα και iii) η ευθύνη τους έναντι του δηµοσίου.
(άρθρο 38)
16. Προστίθενται στις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα, οι διακρίσεις που επιτεύχθηκαν
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2015 στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν, για την αναφερόµενη κατηγορία και αθλήµατα.
(άρθρο 39)
17. Παρέχεται δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, µετακίνησης του µόνιµου και ι.δ.α.χ.
προσωπικού που υπηρετεί στην ΓΓΑ, προς νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από αυτήν, για τους αναφερόµενους σκοπούς.
(άρθρο 40)

18. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 περί όπλων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λπ. τα αγωνιστικά τόξα που χρησιµοποιούνται ή κατέχονται από αθλητές τοξοβολίας, υπό τις µνηµονευόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 41)
19. Προβλέπεται ότι σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης
επεισοδίων εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, η συνεργασία των νοµικών και φυσικών προσώπων που εµπλέκονται µε τις αρχές, µπορεί να συνιστά λόγο για τη µη τιµώρησή τους (σήµερα αποτελούν ελαφρυντική περίσταση που λαµβάνεται υπόψη κατά την επιµέτρηση του ύψους του προστίµου).
(άρθρο 42)
20. Μετατίθεται για την αγωνιστική περίοδο 20162017 από 2015-2016 που ισχύει σήµερα, η εφαρµογή
των συστηµάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διεξάγονται το εθνικό πρωτάθληµα ή το Κύπελλο Ελλάδος των αθληµάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους αναφερόµενους Υπουργούς για τον ορισµό µε κοινή απόφασή
τους των προδιαγραφών για την εφαρµογή των ανωτέρω.
(άρθρο 43)
21. Επεκτείνεται η χορήγηση της προβλεπόµενης οικονοµικής επιβράβευσης, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας προθεσµίας, και προς τον προπονητή του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε εξαιρετική διάκριση κατά το
χρονικό διάστηµα 2010-2011, εφόσον δεν υπέβαλλε εµπροθέσµως την σχετική αίτηση.
(άρθρο 44)
22. Ρυθµίζονται ζητήµατα του πλεονάζοντος προσωπικού του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµικών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) Α.Ε. που µετατάχθηκε, µετά τη λύση και
εκκαθάριση της εταιρείας, σε νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ.λπ.
Ειδικότερα, προσδιορίζεται ότι ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που τους αναγνωρίζεται (περιλαµβάνεται και ο
διανυθείς στον φορέα προέλευσης), ανάγεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για την βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη καθώς και για τα ασφαλιστικά
τους ζητήµατα, σύµφωνα µε το ισχύον, στον φορέα υποδοχής, καθεστώς για τα ανωτέρω.
(άρθρο 45)
23. Διευρύνεται η δυνατότητα λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, εκ µέρους του Ελεγκτικού Συµβουλίου
της Γ.Γ.Α., προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο), ο οποίος αφορά τόσο τα ποσά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δηµόσιους φορείς,
όσο και τους ιδίους πόρους αυτής. (Μέχρι σήµερα το Ελεγκτικό Συµβούλιο είχε στην αρµοδιότητα του τον έλεγχο µόνο των προαναφερόµενων ποσών επιχορηγήσεων, ενώ για τους ίδιους πόρους της Ε.Π.Ο., αρµόδιοι
ήταν αναγνωρισµένοι ελεγκτικοί οίκοι ή σώµατα).
(άρθρο 46)
24. Παρέχεται η δυνατότητα σε αθλητές-τριες, οι οποίοι εισάγονται σε τµήµα ΑΕΙ το οποίο δεν τους χορηγεί την ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο διακρίθηκαν, να µετεγγραφούν στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς
το τόπο τους τµήµα εισαγωγής, εκπαιδευτικό ίδρυµα.
(άρθρο 47)
25. Δεν υπόκειται στην έγκριση κάποιου φορέα, πέραν
της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή.
(άρθρο 48)
26. Τροποποιείται – συµπληρώνεται, ο Οργανισµός
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΠΔ
104/2014), αναφορικά µε τη λειτουργία των οργανικών
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του µονάδων, στα εξής κατά βάση σηµεία:
α. Επανακαθορίζεται ο σκοπός και το πεδίο αρµοδιοτήτων µεταξύ των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων του.
β. Μειώνεται κατά ένα (1), οριζόµενος σε δύο (2) από
τρία (3) που ισχύει, ο αριθµός των τµηµάτων της νυν
Δ/νσης Προµηθειών, Υποδοµών και Απαλλοτριώσεων
(πρώην Δ/νση Οικονοµικής Διαχείρισης).
γ. Συστήνεται Τµήµα Χορηγιών στη νυν Διεύθυνση Εποπτευόµενων φορέων, Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και
Χορηγιών Τοµέα Πολιτισµού (πρώην Διεύθυνση Εποπτευόµενων φορέων, Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων και
Αναφορών) και ορίζονται οι αρµοδιότητες αυτού.
δ. Μεταφέρεται στη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού, µε τις θέσεις που κατέχει και την
ίδια σχέση εργασίας, το τοποθετηµένο στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προσωπικό, που υπηρετούσε στη Γ.Γ.Α., πριν από την έναρξη της ισχύος του
π.δ.104/2014 (28-10-2014). Το προσωπικό που κατέχει
θέση ευθύνης και µεταφέρεται στην προαναφερόµενη
Διεύθυνση µεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης
ίδιου επιπέδου οργανικής µονάδας διαφορετικά παραµένει στην οργανική µονάδα που υπηρετεί.
ε. Συστήνεται µια νέα οργανική µονάδα µε την ονοµασία «Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης
Κοινού Τοµέα Αθλητισµού», η οποία θα στελεχωθεί µε
προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της Γ.Γ.Α.
και υπηρετεί στο τµήµα Γραµµατείας Αρχείου και Ενηµέρωσης Κοινού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
στ. Κατανέµονται οι θέσεις προσωπικού, (µονίµου και
Ι.Δ.Α.Χ.), της Γ.Γ.Α., ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα.
(άρθρα 49 – 65)
27. Προβλέπεται ότι, η υποβολή της αίτησης για την άδεια λειτουργίας των χιονοδροµικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων συνεπάγεται την άµεση έκδοση του
Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας του ΕΟΤ [Σήµερα η άδεια
λειτουργίας των ανωτέρω κέντρων εκδίδεται εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή
της σχετικής αίτησης].
(άρθρο 66)
28. Παρατείνονται εκ νέου, µέχρι 31.12.2016, (έληξε
31.12.2015), οι προθεσµίες για την προµήθεια του ειδικού σήµατος λειτουργίας µονάδων ιαµατικής θεραπείας,
Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού – Θερµαλισµού, Κέντρων
Θαλασσοθεραπείας και Κέντρων Αναζωογόνησης.
(άρθρο 67)
29. Καταργείται το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού
Κορίνθου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού
(Π.Υ.Τ) Πελοποννήσου και συστήνεται αντίστοιχο γραφείο στην Π.Υ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας.
(άρθρο 68)
30. Παρατείνεται, µέχρι 31.12.2017 (έληξε 31.12.2014),
η προθεσµία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας αναφορικά µε τη σύνταξη της έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Τ.Ε.Κ).
(άρθρο 69)
31.α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος κατάθεσης και απόδοσης της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου στα µικτά κέρδη των καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας.
β. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση των µισθώσεων χώρων εντός δηµοτικών κήπων, αλσών, πλατειών
κ.λπ. που αφορούν σε αθλητική δραστηριότητα, υπό τις

οριζόµενες προϋποθέσεις.
γ. Ορίζεται ότι, το ποσό του ειδικού φόρου του άρθρου
60 του ν.1731/1987 (επί των εισιτηρίων των κινηµατογράφων) για την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης που έχει ήδη εισπραχθεί για τα οικονοµικά έτη
2014 και 2015 από το Δηµόσιο και δεν έχει αποδοθεί µέχρι 31.12.2015, αποδίδεται εντός του οικονοµικού έτους
2016 σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3905/2010, όπως αυτό ίσχυε πριν την κατάργηση του µε το ν. 4336/2015.
δ. Καταργείται η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 39 του
ν. 4369/2016, σύµφωνα µε την οποία επαναπροσλαµβάνονται από τον οικείο φορέα οι υπάλληλοι των οποίων η
εργασιακή σχέση µε ν.π.ι.δ. εποπτευόµενο ή επιχορηγούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού λύθηκε
µε καταγγελία εκ µέρους του εργοδότη κατά τα ειδικώς
οριζόµενα κατά τα έτη από 2012 έως 2014.
ε. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου.
(άρθρα 70 – 74)
Β. Από τις ανωτέρω ρυθµίσεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 13,3 χιλ. ευρώ περίπου, από
την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης και από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων του συνιστώµενου Τµήµατος «Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης Κοινού Τοµέα Αθλητισµού».
(άρθρο 55)
2. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 1,827 εκατ. ευρώ περίπου, η
οποία αναλύεται σε:
- 20 χιλ. ευρώ, από τη χορήγηση οικονοµικής επιβράβευσης και στους προπονητές αθλητών ή οµάδων που
σηµείωσαν εξαιρετική διάκριση κατά το χρονικό διάστηµα 2010 – 2011,
(άρθρο 44)
- 7 χιλ. ευρώ, από την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για τη λειτουργία του προαναφερόµενου Τµήµατος (γραφεία, υπολογιστές κ.λπ.),
(άρθρο 55)
- 1,8 εκ. ευρώ, από την απόδοση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων των κινηµατογράφων που έχει εισπραχθεί από το Δηµόσιο κατά τα έτη 2014 και 2015.
(άρθρο 72)
3. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την επέκταση της χορήγησης της προβλεπόµενης οικονοµικής επιβράβευσης
στο σύνολο των συνοδών-αθλητών των αθλητών µε αναπηρία.
(άρθρο 32)
4. Συνολική δαπάνη ποσού 8,4 χιλ. ευρώ από την, κατά
παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, καταβολή κάθε είδους δαπάνης και εξόδου για οδοιπορικά εντός και εκτός έδρας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και της ΓΓΑ, ετών 2014 και 2015, η εξόφληση των οποίων δεν κατέστη δυνατή.
(άρθρο 36)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. τη λειτουργία Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής στο ΕΣΚΑΝ, σε περίπτωση συµµετοχής σε αυτήν ιδιωτών,
(άρθρο 9)
β. τυχόν διορισµό Ειδικού Συµβούλου από το ΑΣΕΑΔ,
(άρθρο 14)
γ. καταβολή εξόδων και δικαστικών δαπανών του
WADA, σε περίπτωση προσφυγής αυτού απευθείας στο
CAS, λόγω µη έκδοσης απόφασης από το ΕΣΚΑΝ εντός
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µίας εύλογης προθεσµίας.
(άρθρο 14)
6. Ετήσια ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη µη επιβολή προστίµων σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, λόγω
της συνεργασίας τους µε τις αρχές, µετά την εκδήλωση
επεισοδίων βίας εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων.
(άρθρο 42)
7. Ετήσια εξοικονόµηση από την κατάργηση του Εθνικού Συµβουλίου Αθλητικού Σχεδιασµού.
(άρθρο 29)
8. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης, από τη µη καταβολή ή από την αναζήτηση κάθε οικονοµικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού προς
τις αθλητικές οµοσπονδίες σε περίπτωση µη συµµορφώσεώς τους µε αποφάσεις κ.λπ. του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. (άρθρο 2)
II. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης
1. Ετήσια δαπάνη από την διεύρυνση των περιπτώσεων εισαγωγής σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι. των αναφερόµενων κατηγοριών διακριθέντων αθλητών,
(άρθρα 28 και 39)
2. Ετήσια απώλεια εξοικονόµησης από την διεύρυνση
των περιπτώσεων προσώπων που δικαιούνται τη χορήγηση άδειας µε αποδοχές, κατά την απουσία από τον
φορέα εργασίας τους, λόγω συµµετοχής τους σε αθλητικές διοργανώσεις.
(άρθρο 31)
IΙI. Επί των προϋπολογισµών των Εθνικών Αθλητικών
Οµοσπονδιών (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. την υποχρέωση αποζηµίωσης του ΕΣΚΑΝ από τις ανωτέρω οµοσπονδίες για δαπάνες αυτού σχετικά µε παράβαση των κανόνων για το αντιντόπινγκ,
(άρθρο 13)
β. τυχόν επιβολή προστίµων σε βάρος των οµοσπονδιών από την Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή µε αντίστοιχη
αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
(άρθρο 13)
ΙV. Επί των προϋπολογισµών των εποπτευόµενων ή επιχορηγούµενων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
Ν.Π.ΙΔ.Δ.
Ετήσια νόµω εξοικονόµηση δαπάνης λόγω της κατάργησης της δυνατότητας επαναπρόσληψης των υπαλλήλων των οποίων η εργασιακή σχέση µε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενο ή επιχορηγούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού λύθηκε κατά τα ειδικώς οριζόµενα. (άρθρο 73)
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ
και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 13,3 χιλ. ευρώ περίπου, από
την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης και από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων του συνιστώµενου Τµήµατος «Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας και Ενηµέρωσης Κοινού Τοµέα Αθλητισµού».
(άρθρο 55)
2. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 1,827 εκατ. ευρώ περίπου, η
οποία αναλύεται σε:
- 20 χιλ. ευρώ, από τη χορήγηση οικονοµικής επιβράβευσης και στους προπονητές αθλητών ή οµάδων που
σηµείωσαν εξαιρετική διάκριση κατά το χρονικό διάστηµα 2010 – 2011,
(άρθρο 44)
- 7 χιλ. ευρώ, από την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για τη λειτουργία του προαναφερόµενου Τµήµατος (γραφεία, υπολογιστές κ.λπ.),
(άρθρο 55)
- 1,8 εκ. ευρώ, από την απόδοση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων των κινηµατογράφων που έχει εισπραχθεί από το Δηµόσιο κατά τα έτη 2014 και 2015.
(άρθρο 72)
3. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την επέκταση της χορήγησης της προβλεπόµενης οικονοµικής επιβράβευσης
στο σύνολο των συνοδών-αθλητών των αθλητών µε αναπηρία.
(άρθρο 32)
4. Συνολική δαπάνη ποσού 8,4 χιλ. ευρώ από την, κατά
παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, καταβολή κάθε είδους δαπάνης και εξόδου για οδοιπορικά εντός και εκτός έδρας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και της ΓΓΑ, ετών 2014 και 2015, η εξόφληση των οποίων δεν κατέστη δυνατή.
(άρθρο 36)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. τη λειτουργία Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής στο ΕΣΚΑΝ, σε περίπτωση συµµετοχής σε αυτήν ιδιωτών,
(άρθρο 9)
β. τυχόν διορισµό Ειδικού Συµβούλου από το ΑΣΕΑΔ,
(άρθρο 14)
γ. καταβολή εξόδων και δικαστικών δαπανών του
WADA, σε περίπτωση προσφυγής αυτού απευθείας στο
CAS, λόγω µη έκδοσης απόφασης από το ΕΣΚΑΝ εντός
µίας εύλογης προθεσµίας.
(άρθρο 14)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Ετήσια ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη µη επιβολή προστίµων σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, λόγω
της συνεργασίας τους µε τις αρχές, µετά την εκδήλωση
επεισοδίων βίας εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων.
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(άρθρο 42)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης
Ετήσια δαπάνη από την διεύρυνση των περιπτώσεων
εισαγωγής σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι. των αναφερόµενων κατηγοριών διακριθέντων αθλητών,
(άρθρα 28 και 39)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των οικείων Φορέων.
IΙI. Επί των προϋπολογισµών των Εθνικών Αθλητικών
Οµοσπονδιών (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενα από τον κρατικό
προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. την υποχρέωση αποζηµίωσης του ΕΣΚΑΝ από τις ανωτέρω οµοσπονδίες για δαπάνες αυτού σχετικά µε παράβαση των κανόνων για το αντιντόπινγκ,
(άρθρο 13)
β. τυχόν επιβολή προστίµων σε βάρος των οµοσπονδιών από την Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή.
(άρθρο 13)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των αθλητικών οµοσπονδιών.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος
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