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Αντικατάσταση του

Το άρθρο 37 του ν. 2725/1999 (Λ’ 121) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 37
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΛ.)

-

Ολυμπιακή Φλόγα

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή
Ακαδημία» (Δ.Ο.Α.) με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Για τις
διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της ΔΟΛ. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «1πΓπ2Ίοπ1
ΟΙγπ’ιρί Αςςπιγ» (Ι.Ο.Α.).
2. Η ΔΟΛ. τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), εποπτεύεται
απότην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) καιτον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει,
απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη
διοίκηση και διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της.
3. Το έμβλημα της ΔΟΛ., όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Δ.Ο.Ε., αποτελείται στο πάνω
μέρος του από ένα κλαδί ελιάς, σε χρυσό και πράσινο χρώμα, το οποίο καταλήγει στο γράμμα
«Α» και στο κάτω μέρος του από τους πέντε (5) ολυμπιακούς κύκλους. Στο ενδιάμεσο
αναγράψεται η επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία». Το έμβλημα της ΔΟΛ. απολαύει
της απόλυτης προστασίας έναντι τρίτων κατά τον ν. 4679/2020 (Α 71) τόσο για τις κλάσεις
προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών. Η κατάθεση ως σήματος του εμβλήματος της
ΔΟΛ. από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή ψυσικό πρόσωπο είναι απολύτως απαράδεκτη κατά
το άρθρο 4 του ν. 4679/2020. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης κατάθεσης σήματος που
ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει το έμβλημα της ΔΟΛ., ο Εξεταστής της
Διεύθυνσης Σημάτων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου και κατά παρέκκλιση από
το άρθρο 24 του ν. 4679/2020, πριν από την έκδοση απόψασης σχετικά με την παραδοχή ή
την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος, καλεί υποχρεωτικά τη ΔΟΛ., μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κατάθεσης, να
υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
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4. Σκοποί της Δ.Ο.Α. είναι ιδίως: α) η λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, διεθνούς
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ερευνητικού κέντρου, που μεριμνά για τη διατήρηση και
διάδοση του Ολυμπισμού και των αξιών του διεθνώς, β) η μελέτη και η εφαρμογή των
τταιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική και η
ερευνητική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας και των Ολυμπιακών αξιών, δ) η μελέτη και η
ανάπτυξη διεθνώς της Ολυμπιακής παιδείας, ε) η υποστήριξη, ο συντονισμός, η εποπτεία, η
ενίσχυση και η ανάδειξη του έργου και των δράσεων των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών.
Για τους σκοπούς αυτούς η ΔΟΛ. μπορεί να μετέχει ως μέλος ή να συνεργάζεται με
εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή με άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορψής,
παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Πλαίσιο του Ολυμπιακού προγράμματος της
Δ.Ο.Ε.
5. Όργανα διοίκησης της ΔΟΛ. είναι το διοικητικό συμβούλιο, αποκαλούμενο άλλως και
«εψορεία», η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος του.
Τα όργανα διοίκησης της ΔΟΛ. μπορούν να συνέρχονται στην Αθήνα ή αλλού, με απόψασή
τους και να συνεδριάζουν κατά περίπτωση και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, ως
προς όλα ή ορισμένα από τα συμμετέχοντα μέλη τους.
6. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι ενδεκαμελές και συγκροτείται από:
α) Τρία (3) μέλη, που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..
β) Πέντε (5) μέλη, που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε., μεταξύ των μελών της, εκ των οποίων ένα
(1) μέλος είναι ο πρόεδρος και ένα (1) μέλος είναι ο γενικός γραμματέας της Ε.Ο.Ε..
γ) Το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, που είναι ε οΙΙΙςίο μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της Δ.Ο.Λ.. Αν το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι και πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τότε η Ε.Ο.Ε.
ορίζει ένα επιπλέον (1) μέλος της, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ.. Αν
υπάρχει δεύτερο μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, μετέχει και αυτό ωι οίο στο διοικητικό
συμβούλιο της ΔΟΛ. και η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) μέλος λιγότερο, από τα αναψερόμενα στην
περ. β). Αν υπάρχουν περισσότερα από δύο (2) μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, μετέχουν και
αυτά χ οείο στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. αλλά η Δ.Ο.Ε. για κάθε επιπλέον μέλος
της που έχει οριστεί για την Ελλάδα ορίζει ένα μέλος λιγότερο από τα αναψερόμενα στην
περ. α). Αν δεν έχει οριστεί μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον
μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.
6) Τον δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας, που είναι ΘΧ οίςίο μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της ΔΟΛ.. Σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή
του, ο οποίος ορίζεται με απόψαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου της Αρχαίας
Ολυμπίας.
ε) Ενα (1) μέλος, που αποτελεί διακεκριμένη προσωπικότητα στον χώρο του Ολυμπισμού,
του αθλητισμού ή του πολιτισμού ή της εκπαίδευσης ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα και
ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α.. μετά από
πρόταση του προέδρου της.
7. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι τετραετής. Για τα όρια
ηλικίας και θητειών του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία
προέρχονται από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. εψαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του
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καταοτατικού της Ε.Ο.Ε. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο
της θητείας του προκατόχου του.
8. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Λ. είναι αρμόδιο για όλα, γενικώς, τα ζητήματα που
αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση της ΔΟΛ.. Στο διοικητικό συμβούλιο ανήκει, ιδίως, η
αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορωτικής πολιτικής της ΔΟΛ., η
συνομολόγηση, η υπογραψή και η εκτέλεση, κάθε σύμβασης ατιαραίτητης για σύσταση
δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ.Ο.Λ., η πειθαρχική εξουσία γιατο προσωπικό της ΔΟΛ.,
η αποδοχή δωρεών, εισψορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η κατάρτιση του ετήσιου
προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού, ο ορισμός του
κοσμήτορα, η θητεία του οποίου είναι τετραετής και ανανεώνεται μετά από απόψαση του
διοικητικού συμβουλίου, η σύσταση επιστημονικών ή άλλων επιτροπών, η κατάρτιση
κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων,
εργασιών, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων, η λήψη απόψασης για πρόσληψη του
διευθυντή και του προσωπικού βάσει των αναγκών της ΔΟΛ. με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ο ορισμός του αριθμού των θέσεων, των
ειδικοτήτων, της διαδικασίας επιλογής, των αναγκαίων προσόντων πρόσληψης, των
αποδοχών και κάθε άλλου συναψούς με την πρόσληψη θέματος, καθώς και η κατάρτιση
εσωτερικού κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Λ..
Ο εσωτερικός κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Λ δύναται να περιλαμβάνει:
α) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων της, ιδίως τη δομή, τη
διάρθρωση, τις αρμοδιότητες καιτον τρόπο λειτουργίας τους, τη περιγραψή των θέσεων, των
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, την κατανομή σε κλάδους και ειδικότητες των θέσεων
του προσωπικού, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και όλων των Οργάνων της, τα
προσόντα ή τις ιδιότητες των μελών των επιτροπών και των οργάνων της, τη διοικητική και
λειτουργική σχέση μεταξύ τους και κάθε άλλο σχετικό Θέμα και β) τον κανονισμό
προσωπικού.
9. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Λ. μπορεί, με απόψασή του, να αναθέτει στον πρόεδρο
και σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του,
καθώς και καθήκοντα ταμία σε ένα από τα μέλη του.
ΙΟ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ. βρίσκεται σε απαρτί.α όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον έξι (6) εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε του προέδρου
του διοικητικού συμβουλίου, του προέδρου ή του γενικού γραμματέα ή ενός (1) από τα μέλη
που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε. και ενός (1) από τα μέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε.. Οι
αποψάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηψία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση
ισοψηψίας υπερισχύει η ψήψος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Στις
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Λ. παρίσταται και ο κοσμήτορας της
ΔΟΛ., χωρίς δικαίωμα ψήψου. Λποψάσεις που αψορούν τις στρατηγικές δράσεις της ΔΟΛ.,
τους καταστατικούς της σκοπούς, τον ετήσιο προϋπολογισμό της και τις οικονομικές
καταστάσεις της, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηψία των παρόντων μελών του
διοικητικού συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εκ των
μελών που ορίζει η Δ.Ο.Ε.
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11. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ. είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε.
και εκλέγεται όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.ΟΕ.. Ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Δ.Ο.Λ.: α) εκπροσωπεί τη ΔΟΛ. δικαστικά και εξώδικα, β) συγκαλεί το
διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) ψορά ανά τρίμηνο, μετά από πρόσκληση που
κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση,
γ) συγκαλεί την εκτελεστική επιτροπή τουλάχιστον μία (1) ψορά το μήνα, μετά από
πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη της τουλάχιστον (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση,
δ) προεδρεύειτων συνεδριάσεών τους και ε) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ. με απόψασή του μπορεί να αναθέτει
την εκπροσώπηση της ΔΟΛ. στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον
πρόεδρο, απόνια ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος του αντιπροέδρου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με
απόψαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ.. Ο αντιπρόεδρος ορίζεται με απόψαση του
διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ.
13. Η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΛ. είναιπενταμελής καιτα μέλη της ορίζονται μεταξύ των
μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ., κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού. Σε κάθε
περίπτωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ. είναι και πρόεδρος της
εκτελεστικής επιτροπής. Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο
γενικός γραμματέας ή ένα (1) από τα μέλη που ορίζονται από την ΕΟ.Ε. και ένα (1) από τα
μέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..
14. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποψασίζει για κάθε Θέμα της ΔΟΛ., ύστερα
από εξουοιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, να ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των
Θεμάτων τρέχουσας ψύσης της ΔΟΛ., να εγκρίνει τις δαπάνες που αψορούν τη λειτουργία
της ΔΟΛ., τις δαπάνες χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων, των
διεθνών συνόδων και δράσεων, τις δαπάνες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να
αποψασίζει καινα διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες, μέχριτου ποσού που αποψασίζει
το διοικητικό συμβούλιο.
15. Η εκτελεστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3)
εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του προέδρου της. Οι αποψάσεις
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηψία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηψίας
υπερισχύει η ψήψος του προέδρου της.
16. Οι πόροι της Δ.Ο.Λ. είναι:
α) ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,
β) επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη ψορείς και οργανισμούς,
γ) έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα,
6) έσοδα από χορηγίες πάσης ψύοεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους,
ε) έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων,
στ) έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και
ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
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17. Για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Ε.Ο.Ε παραχωρεί στη ΔΟΛ. τη
χρήση εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χωρίς αντάλλαγμα και με τους ειδικότερους
όρους που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.
18. 0 ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της ΔΟΛ. διενεργείται από
διεθνή οίκο ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, που ορίζεται με απόψαση του διοικητικού
συμβουλίου της. Αντίγραψο της έκθεσης του ετήσιου τακτικού ελέγχου υποβάλλεται στον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να
τιαραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων
κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει η ΔΟΛ., ο οποίος διενεργείται από την Εθνική Αρχή
Διαψάνειας (Ε.Λ.Δ) ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.
19. Η διαχειριστική χρήση της ΔΟΛ. αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την
31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ.
κλείνει τους λογαριασμούς και κάνει απογραψή της περιουσίας.
20. Το τακτικό προσωπικό της Δ.Ο.Α., που υπηρετεί κατά τον χρόνο δημοσίευσης του
παρόντος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε
όλες τις τακτικές οργανικές Θέσεις που είχαν συσταθεί και πληρωθεί με βάση το π.δ.
302/2003 (Α 257), διατηρεί όλα τα υπηρεσιακά και ασψαλιοτικά δικαιώματα, που έχει έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος και συνεχίζει να αμείβεται με το εκάστοτε ισχύον
μισθολόγιο του Δημοσίου.
21. Με κοινή απόψαοη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ., το
προσωπικό της Δ.Ο.Λ. που υπηρετεί σε οργανικές Θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται σε ψορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και σε εποπτευόμενα από τους παραπάνω
ψορείς νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται ύστερα
από σχετική αίτηση του ενδιαψερόμενου και σύμψωνα με τον ν. 4440/2016 (Λ’ 224). Ο
χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
22. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ., εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος, καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και
κανονισμούς ανάθεσης υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, εργασιών, μελετών, μισθώσεων και
εκμισθώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της, σι οποίοι αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΟΛ.
και δημοσιεύονται στην Εψη μερίδα της Κυβερνήσεως.
23. Από τη δημοσίευση στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως του εσωτερικού κανονισμού
οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΟΛ. καταργούνται το π.δ. 302/2003 και κάθε διάταξη
αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις που αψορούν στη συγκρότηση του
διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. εψαρμόζονται κατά τις αρχαιρεσίες νια την ανάδειξη της
Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. που διεξάγονται μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020.
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24. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του αθλητισμού και τελεί υπό την προστασία της
Ε.Ο.Ε και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ.), με σκοπό την αποτροπή της, με
οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από σύμψωνη
γνώμη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής
Φλόγας, καθώς καιτης Προστασίας από κάθε απόπειρα εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα
με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε..
β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αψής της Ολυμπιακής
Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των
Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.».

Άρθρο 2

Πειθαρχική μεταχείριση Καλαθοσψαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση μη
χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Ετταγγελματικού Αθλητισμού
(Ε.Ε.Α.) Τροποποίηση της Παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
—

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των συνεπειών της
απόψασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) για απόρριψη της αίτησης
χορήγησης ή νια ανάκληση του πιστοποιητικού που εκδίδεται από αυτή και προσκομίζεται
στην οικεία διοργανώτρια αρχή πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής, προστίθεται τρίτο
εδάψιο και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Κάθε απόψαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή
την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική
ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής.
Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμψωνα μετην
παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική
διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται ττειθαρχικά, κατά
αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αψαίρεσης πέντε (5) έως
δέκα (10) βαθμών, από τον βαθμολογικό Πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης
αγωνιστικής περιόδου, αν Πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος

πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της ΑΛΕ. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για
ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Με την
επιφύλαξη του δευτέρου εδαψίου, αν πρόκειται για ΚΑΕ., η μη χορήγηση ή η ανάκληση του
πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά με την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5)
βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης ή της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου, κατά περίπτωση.».
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 19η.6.2021, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν.
4809/2021 (Α’ 102).

Άρθρο 3
Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης και μη χορήγηση πιστοποιητικού από την Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσψαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που
Πρόκειται να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα καλαθοσψαίρισης της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021 2022
-

Ι. Ως προς τις Καλαθοσψαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΚΑΕ.) που πρόκειται να συμμετέχουν
στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσψαίρισης της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών για
την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, η μη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του

άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), τιμωρείται κατ’ εξαίρεση με αψαίρεση ενός (1)
βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του οικείου πρωταθλήματος, εψόσον η Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) δεν χορήγησε το πιστοποιητικό λόγω εκπρόθεσμης
υποβολής της σχετικής αίτησης μετά των προβλεπόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του
ν. 2725/1999 δικαιολογητικών και, κατά την κρίση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η
Κ.Α.Ε. πληρούσε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για τη χορήγηση του
πιστοποιητικού.
2. Το παρόν εψαρμόζεται επί αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί
στην Ε.Ε.Α. έως την 31η.8.2021.
Άρθρο4
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει
αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των
Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως την
19η.9.2021.
Άρθρο 5
Παραγραψή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ

—

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.

4791/2021

Στο τέλος της παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 του ν. 4791/2021 (Α’ 51), περί των μεταβατικών και
τελικών διατάξεων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με
ισχύ από Ιης.Ι.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,
προστίθεταιτρίτο εδάψιο, γιατην εψαρμογή του άρθρου 17, περί παραγραψής, σε εκκρεμείς
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4791/2021 διαδικασίες παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, και
η παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 διαμορψώνεται ως εξής:
«22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που
εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ,
που βεβαιώθηκε μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί
προ της ημερομηνίας αυτής, διέπονται από τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου
της παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εψαρμόζεται

αναδρομικά η διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη
μεταχείριση του πειθαρχικώς ελεγχόμενου.
Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται υπόψη
παραβάσεις ως “πολλαπλές”, καθώς και ο χρόνος παραγραψής, που ορίζεται στο άρθρο 17
αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθμίσεις και ως Τέτοιες εψαρμόζονται και σε
εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος. Το άρθρο 17 εΦαρμόζεται
σε εκκρεμείς διαδικασίες, εψόσον, κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, δεν έχει
συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραψής».
Άρθρο ό
Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (0.Α.Κ.Α.) Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν.
—

1646/1986

Στο άρθρο 19 του ν. 1646/1986 (Α’ 138), περί του συντονιστή γενικού διευθυντή και του
αναπληρωτή διευθυντή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), μετά από το
δεύτερο εδάψιο προστίθενται δύο εδάψια και το άρθρο 19 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 19
Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και ένας (1) αναπληρωτής Διευθυντής
προολαμβάνονται με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια
απόψαση καθορίζεται η αμοιβή, οι όροι απασχόλησης και οι αρμοδιότητες του καθένα.
Με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού προσλαμβάνεται δεύτερος
αναπληρωτής επιχειρησιακός Διευθυντής, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για θέματα
ανάπτυξης και εψαρμογής προγραμμάτων και υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων με
απορρόψηση κονδυλίων από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής’Ενωσης της Ι2ης Φεβρουαρίου 2021 ή από το Εταιρικό Σύμψωνο γιατο Πλαίσιο
Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) ή από άλλους συναψείς ή παρεμψερείς μηχανισμούς χρηματοδότησης.
Με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού καθορίζονται η αμοιβή του, η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον αμοιβής με την
επίτευξη στόχων, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις λήξης της θητείας του, καθώς και κάθε
άλλο συναψές ζήτημα».
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

—

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργειου Πολιτισμου και Αθλητισμου

Ι

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΣΚ)
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ»
Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Υψυπουργός Αθλητισμού
Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτης Παπανότης, νομικός συνεργάτης Υψυπ. Αθλητισμού,
Τηλ. 213 1316889, ρ.ρροΊ5@πι1.εοπι
—

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοϋέτησης
στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύϋμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣίΑ ΤΑΞΗ ΔίΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
-

Χ

—

—

—

/
Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

Ι

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

2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

‘

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

__________

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Ι
Με την αξιολογσύμενη ρύθμιση επιδιώκεται να δοθεί έμψαση στις διεθνείς δράσεις
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΛ.), οι οποίες αποσκοπούν στη διεθνή
διάδοση των ολυμπιακών αξιών, στην επιστημονική τεκμηρίωση της ολυμπιακής
ιδέας, όπως και στη διεθνή εδραίωση της ολυμπιακής παιδείας. Επίσης,
αναδιαρθρώνεται και εκσυγχρονίζεται η δομή της ΔΟΛ. και ρυθμίζονται επαρκώς
τα ζητήματα που αψορούν στη διοίκηση και την στελέχωση της, με στόχο την
αποτελεσματική λειτουργία και εκπλήρωση των στόχων της.

2

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 77Λ του ν.
2725/1999 (Α’121), προκειμένου να ρυθμιστεί η πειθαρχική μεταχείριση ειδικάτων
καλαθοσψαιρικών ανώνυμων εταιρειών (ΚΑΕ.) για την περίπτωση μη χορήγησης ή
ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)
και καθορίζεται ως ποινή η αψαίρεση βαθμών σε κλίμακα Τρία έως πέντε (3-5). Η
ρύθμιση αυτή Τίθεται σε ισχύ από 19.6.2021 προς εναρμόνιση με την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του νέου αναμορψωμένου νομικού πλαισίου της Ε.Ε.Α. δυνάμει
του ν. 4809/2021 (Α’102).
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ότι ειδικά για τις καλαθοσψαιρικές
ανώνυμες εταιρείες (ΚΑΕ.), που πρόκειται να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα
καλαθοσψαίριοης της ΑΙ εθνικής κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου
2021-2022, η μη χορήγηση του πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α. λόγω εκπρόθεσμης
υποβολής της σχετικής αίτησης μετά των προβλεπόμενων

στην

παρ. 4 του άρθρου

77Α του ν. 2725/1999, τιμωρείται κατ’ εξαίρεση, με αψαίρεση ενός (1) βαθμού,
εψόσον η αίτηση πληρούσε κατά τα λοιπά όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο
προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Προκειμένου να αποψευχθούν
καταστρατηγήσεις η διάταξη ισχύει για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού, που
έχουν υποβληθεί έως και τις 31.8.2021.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι για την εισαγωγή αθλητών ή
αθλητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
δύναται να ληψθεί υπόψη η διάκρισή του/της σε ατομικό άθλημα, εψόσον έχει
επιτευχθεί μέχρι την 19η.9.2021, αντί της ισχύουσας ημερομηνίας (31.8), σύμψωνα
με την περ. γ) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α·121), σε συνδυασμό
μετην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’195).
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται τρίτο εδάψιο στο τέλος της παρ. 22.7.2.
του άρθρου 22 του ν. 4791/2021 (Α’ 51), ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη εναρμόνιση
με

τον

αναθεωρημένο

Αντιντότιινγκ

(‘λΙοΓ1

Κώδικα Αντιντόπινγκ του

ΑπΊ-Οορίπ

Παγκόσμιου

Οργανισμού

οιΙα).

Οι αυξημένες ανάγκες, που προκύπτουν από τον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό
και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθήνας «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) μέσω εψαρμογής προγραμμάτων υλοποίησης
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-

έργων χρηματοδοτούμενων με απορρόφηση κονδυλίων από τον μηχανισμό
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης της
Ι2ης Φεβρουαρίου 2021 ή από το Εταιρικό Σύμψωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

ό

(ΕίΠΑ.) ή από άλλους παρεμψερείς μηχανισμούς χρηματοδότησης, επιβάλλουν
την πρόβλεψη για δυνατότητα πρόσληψης στο Ο.Α.Κ.Α. με απόψαση του αρμόδιου
για τον αθλητισμό Υπουργού, δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή, ο
οποίος Θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τα παραπάνω Θέματα.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Ι

1. Κρίνεται αναγκαίο να συμπληρωθούν οι καταστατικοί σκοποί της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΛ.) ώστε να εξασψαλίζεται η αποτελεσματικότερη
διεθνής δράση και εκπλήρωση της αποστολής της. Παράλληλα, με την
αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 2725/1999 (Λ’ 121), αναδιαμορψώνεται η
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ. ώστε να μετέχει αυξημένος
αριθμός μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και εκπρόσωποι τους
οποίους ορίζει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), ενόψει των εκλογών της
Ε.Ο.Ε., που έχουν προκηρυχθεί για την 28η .9.2021.

2

Η μείωση του πλαισίου των ποινών [αψαίρεση τριών έως πέντε (3-5) βαθμών], σι
οποίες επιβάλλονται ως πειθαρχική τιμωρία στην περίπτωση μη χορήγησης ή
ανάκλησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Λ του ν. 2725/1999, ειδικά
για τις καλαθοσψαιρικές ανώνυμες εταιρείες (ΚΑΕ.), υπαγορεύεται από τον
διαψορετικό τρόπο βαθμολόγησης των ομάδων και από τη μικρότερη αγωνιστική
περίοδο σε σχέση με άλλα αθλήματα. Συγκεκριμένα, με τον τρόπο που
βαθμολογούνται οι νίκες στο πρωτάθλημα καλαθοσψαίρισης [δύο (2) βαΘμοί] σε
σχέση με το πρωτάθλημα του ποδοσψαίρου [τρεις (3) βαθμοί] και με λιγότερες
αγωνιστικές καλύπτεται δυσκολότερα από μία ομάδα η διαψορά από την αψαίρεση
των βαθμών και μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα διεκδίκησης της παραμονής της
στην κατηγορία, ακόμα και για παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

3

Με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία ισχύει κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά νια την
αγωνιστική περίοδο 2021-2022, επιδιώκεται η αποκατάσταση προβλημάτων που
ανέκυψαν, μετά την τροποποίηση του άρθρου 77Λ του ν. 2725/1999, με τον ν.
4809/2021. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή από όλες τις
καλαθοσψαιρικές ανώνυμες εταιρείες (ΚΑΕ), με αποτέλεσμα ορισμένες να
απωλέσουν την προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού της Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), παρά το γεγονός ότι πληρούσαν όλες τις
προβλεπόμενες από τον νόμο, ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του.

4

Επειδή πολλοί πανελλήνιοι αγώνες αναβλήθηκαν εντός του έτους 2021, αψενός
λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας ςΟνιο-19, αψετέρου λόγω των
αυστηρών μέτρων πυροπροστασίας που ελήψθησαν, δυσχεραίνοντας την
πρόσβαση σε ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο

-1<1-

να ληφθούν υπόψη, για την εισαγωγή των αθλητών μαθητών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, οι διακρίσεις τους σε ατομικό άθλημα, που κατακτήθηκαν μέχρι την
19η.9.2021.
—

Είναι αναγκαία η προσθήκη τρίτου εδαψίου στο τέλος της παρ. 22.7.2. του άρθρου
22 του ν. 479 1/2021 (Α’ 51), ώστε να εναρμονιστεί απολύτως η ελληνική νομοθεσία
με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από Ιης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπι.νγκ του
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις
διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της για τα ζητήματα αντιμετώπισης του

5

ντόπινγκ.
Η πρόσληψη δεύτερου αναπληρωτή διευθυντή του ΟΑ.Κ.Α., κρίνεται
επιβεβλημένη, λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών που προέκυψαν από
την ένταξη του σχεδίου εκσυγχρονισμού και ανάπλασης του Ο.Α.Κ.Α. στο
Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
Ελλάδα 20., το οποίο περιλαμβάνει έργα ενεργειακής αναβάθμισης,
αποκατάστασης και συντήρησης, καθώς και δημιουργίας χώρων πρασίνου,

ό

διαδρόμων για ποδήλατα, δρομείς και περιπατητές, αλλά και εμπορικών χώρων,
καθώς και ξενοδοχείου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Οι ρυθμίσεις αψορούν στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΛ.) και στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), στις καλαθοσψαιρικές ανώνυμες εταιρείες (ΚΑΕ.), σε
όλους τους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό ψορείς, στους αθλητές, στον Εθνικό
Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΛ.Ν.) και στο Ολυμπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.).

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑ! Ε1
ΟΧΙ
4.
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ν. 2725/1999 (Α’ 121)
ν. 4791/2021 (Α’ 51)
ν. 1646/1986 (Α’ 138)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

-4-

1) με αλλαγή προεδρικού
διαταγματος,
,
,
υπουργικης αποψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
,

ιι) με αλλαγή δισ ικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Απαιτειται νομοθετικη ρυθμιση λογω
σχετικης εξουσιοδοτησης σε αλλο οργανο.

ελλειψης

,

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

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

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

Ε1

ή

ΙΙ) σεόργανατης Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7
.

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

Π

Π

Ι[ Π

ι

.

[ί Π

ίΊΙ
Π

ΗΠ

έ/1

;:Π

Η
,‘

.

Π

Π

Π

ΓΙ

Π

—μ)

—

,

ΓΙ

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

8.

Η επικράτηση συνθηκών τάξης και αξιοκρατίας
σε όλο το φάσμα του αθλητισμού και η
της αναλογικότητας μεταξύ
κατοχύρωση
να
ώστε
ποινών,
παραβάσεων
και
εξαλειφθούν σι δυσμενείς συνέπειες ειδικά
για τις Καλαθοσψαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες
(ΚΑΕ.) καιτη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

1) βραχυπρόθεσμοι:

Η διευκόλυνση της εισαγωγής των αθλητώνμαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, λαμβάνοντας
υπόψη τις διακρίσεις τους σε ατομικό άθλημα,
που έχουν κατακτηθεί έως την 19 .9.2021.
Η επίτευξη των στόχων νια τον εκσυγχρονισμό
και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας
«Σπύρος Αούης» (ΟΛΚΑ) μέσω εψαρμογής
έργων
υλοποίησης
προγραμμάτων
απορρόψηση
με
χρηματοδοτούμενων
κονδυλίων από τον μηχανισμό ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

ΙΙ)_μακροπρόθεσμοι:
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

> Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[Ιοαοστό αποφοίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν·

εργασία στον Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από Την
έναρξη_αναζήτησης

ιο

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών

νλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε Προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), τινά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από Τον ιδιοιτικό
τομέα. ανό Ιίανεπιστημισυή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τινά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνυλο του ενεργοό πληθκσμοό) που
συοιιντέχοον σε προγράμματα δια βίου εκπαίδτυσης
Β. ΣΤΩΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ ΑΘΜΙΑ /

Για

την

ΒΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων
και της ΕΛΣΤΑΤ (ιζρ//ι,νινςής5ρ/).

του

ΟΟΣΑ

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκατειλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας Και α’ βάθμιας ειεπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλυδαττών μαθητών στν σύνολο (Των μαθητών)
Κατανομή ανά Περιφέρεια
Αριθμός υλοήμερων / απογευματινών σχολείων Και αριθμός
μαθητών ποιι φοιτούν σε αυτά
—

Μέσος όρος καθηγητών
Μέσος όρος 11/Υ

/ σύνολο

/ σύνολο

μαθητών

μαθητών

Αριθμός μαθητών Που επωφελούνται από Προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, Β’θμια)

εκπαίδεοσης

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ανασκαφές,
κατά
Πραγματυποιηθείσες
αποτελέσματα, Και αριθμός ειιρημάτωο

είδος

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Και

Χρηρατνδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέα, Και ποσά Παν
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, Που διατέθηκαν στ Εφορείες
ιρχαιοτήτων
Κήρνξη αμχαινλιιγικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών Και
ιστορικών οικισμών
ίίραγματυιτυιηθείσες απαλλοτριώσεις Και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία Και
αρχαιολογικούς χώρους, Και δαπάνες έργων Που βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων Που έχονν εκτελεσθεί σε μυνσεία Και λοιπά
κτίρια Και δαπάνες έργων σου βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιυθηοών Κατά νομική μορφή και είδιις
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, Κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

Ψηψιακή διακυβέρνηση

ΙΟ.

Σε περίτιτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα Είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__Π
Οχι__Π

Εξηγήστε:

-1-

__________________

12
‘

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
Οχι Π
άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

‘Εχει προηγηθεί
συστήματος;

μελέτη

βιωσιμότητας του
οχι
ΝΑΙ Π

προβλεπόμενου πληροψοριακού
Π

Εξηγ ήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο
Ι

Στόχος
Κρίνεται αναγκαίο να συμπληρωθούν οι καταστατικοί. σκοποί
της ΔΟΛ. ώστε να εξασψαλίζεται η αποτελεσματικότερη
διεθνής δράση και εκπλήρωση της αποστολής της και να
τροποποιηθεί η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου
(<ιεψορείας»), με κυριότερο σκοπό να μετέχει αυξημένος
αριθμός μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.)
και εκπρόσωποι τους οποίους ορίζει η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή, ενόψει των εκλογών της Ε.ΟΕ., που έχουν
προκηρυχθεί για την 28η.9.2021.

2

0 στόχος της ρύθμισης είναι να υπάρξει διαψορετική
πειθαρχική μεταχείριση για τις καλαθοσψαιρικές ανώνυμες
εταιρείες (ΚΑΕ.), για την περίπτωση μη χορήγησης ή
ανάκλησης του πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α. Με τον τρόπο που
βαθμολογούνται οι νίκες στο πρωτάθλημα καλαθοσψαίρισης
(δύο βαθμοί) σε σχέση με το πρωτάθλημα του ποδοσψαίρου
(τρεις βαθμοί) και με λιγότερες αγωνιστικές καλύπτεται
δυσκολότερα από μία ομάδα η διαψορά από την αψαίρεση των
βαθμών και μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα διεκδίκησης
της παραμονής της στην κατηγορία, ακόμα και για παραβάσεις
ήσσονος σημασίας και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η
πρόβλεψη διαψορετικού πλαισίου ποινών. Η ισχύς του

παρόντος αρχίζει από την 19η.6.2021, ημερομηνία θέσης σε
ισχύ του ν. 4809/2021 (Α’ 102).
3

4

5

ό

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης Είναι Ο καθορισμός
ποινής, κατ’ Εξαίρεση για τις καλαθοσψαιρικές ανώνυμες
εταιρείες (ΚΑΕ.), που Πρόκειται να λάβουν μέρος στο
πρωτάθλημα καλαθοσψαίρισης της ΑΙ εθνικής κατηγορίας
Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, λόγω των
προβλημάτων που ανέκυψαν, μετά την τροποποίηση του
άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, με τον ν. 4809/2021. Η εν λόγω
τροποποίηση δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή από όλες τις
καλαθοσψαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε.), με αποτέλεσμα
ορισμένες να απωλέσουν την προθεσμία προσκόμισης του
Πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α., παράτο γεγονός ότιπληρούσαν όλες
τις προβλεπόμενες από τον νόμο, ουσιαστικές προϋποθέσεις.
Σκοπείται η διευκόλυνση των αθλητών-μαθητών για την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να ληψθούν υπόψη οι διακρίσεις
σε ατομικό άθλημα, που έχουν κατακτηθεί έως και την
19η.9.2021 και να μην απωλεσθεί η αντίστοιχη μοριοδότησή
τους.
Στόχος της προτεινόμενης διάταξης Είναι η εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από
Ιης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού
Αντιντόπινγκ.
Σκοπός της διάταξης είναι, μέσω της πρόσληψης δεύτερου
αναπληρωτή διευθυντή, να επιτευχθεί η έγκαιρη και επιτυχής
υλοποίηση του έργου ανάπλασης και εκσυγχρονισμού του
Ο.Α.Κ.Α. με την αποτελεσματική απορρόψηση κονδυλίων από
τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή από το
Εταιρικό Σύμψωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) ή από
άλλους παρεμψερείς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
(Βλ. συνημμένο έγγραψο)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
(Βλ. συνημμένο έγγραψο)

Δ. ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
ΣΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Ν

Αύξηση εσόδων

Μείωση δσπανών

Εξσικσνόμηση
χρόνσυ

ΑΜΕΣΑ

Μεγσλύτερη
απσδστικότητα

Χ

/

απστελεσματικότητ
α
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ

Άλλα

Σ

Βελτίωση
παρεχόμενων

Χ

υπηρεσιών
Δίκαιη μετσχείριση
ασλιτών
ΕΜΜΕΣ
Α

Αυξημένη
αξισπιστίσ /
δισψάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

19.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ι

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σχεδιασμός
Ι

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

/

πρσετσιμασία

-‘β

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ,

&

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή

/

εξοπλισμός
Προσλήψεις

/

κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
ΓΙΑΤΗ

αλλαγών Κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

την εκτέλεση

&ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος

ΤΗΣ

συμμετοχής

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Επισυνάπτεται η υιτ’αρ. 439109/16.9.2021 εισηγητική-οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμψωνα μετην οποία από
τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, εκτός του
άρθρου 6, από τις διατάξεις του οποίου αναψορικά με την πρόσληψη δεύτερου (2ου) αναπληρωτή
επιχειρησιακού διευθυντή του Ο.Α.Κ.Α. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού από τον προβλεπόμενο καθορισμό αμοιβής, το ύψος της οποίας δεν δύναται να
καθοριστεί επακριβώς, καθόσον θα καθοριστεί με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,ΑΣΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΝ

κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

-2ο·-

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός
αποτροπής

/

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή
Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

/ ποιοτική

αποτίμηση:
εντοπίζονται
κίνδυνοι
από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Δεν

Σχολιασμός

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετίζονται με το άρθρο 5 και την παρ. 9 του
άρθρου 16 παρ. 9 του Συντάγματος.

25.

Π

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδηγία
Π

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Αναθεωρημένος Κώδικας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Π

Διεθνείς συμβάσεις

Αντιντόπινγκ (ννοΓΙς Απί-Οορίπ Ααπεγ, ‘ΝΑΟΑ) με
ισχύ από Ιη Ιανουαρίου 2021.

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

ή καταργούμενων διατάξεων
Τροποποίηση

29.

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Ι
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.)
Ολυμπιακή Φλόγα Αντικατάσταση του άρθρου
37 του ν. 2725/1999

Άρθρο 37

—

—

Τσ

άρΘρο 37 τσυ ν.
αντικαθίσταται ως εξής:

2725/1999

(Α’

121)

«ΑρΘρο 37
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΛ.) Ολυμπιακή

«Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α)
Ολυμπιακή Φλόγα»

-

[1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία “Επιτροπή
Ολυμπιακών
Αγώνων
(Ε.Ο.Α)’
μετονομάζεται σε “Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)]

-

Φλόγα
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπσ ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία»
(ΔΟΛ.) με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Για τις διεθνείς σχέσεις, η
επωνυμία της ΔΟΛ. αποδίδεται στην αγγλική
γλώσσα ως «ΙπιστπιίοπΙ ΟΙγπΙρίε Αεύεπιγ»
(Ι.Ο.Α.).

2. Η ΔΟΛ. τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), εποπτεύεται από
την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς
τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών
λαμβάνει,
απσλαύει
επιχορηγήσεων
που
λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη
αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και

διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της.

-

“2.α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία
“Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΛ.)” με
έδρα αυτή της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Η ΔΟΛ.
εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ε.,
τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Ολυ μπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα όργανα
διοίκησης της ΔΟΛ. μπορούν να
συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, με
απόψασή τους.
β.
Στους
σκοπούς
της
ΔΟΛ.
συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και
λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς
Πνευματικού Κέντρου, που Θα
μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του
Ολυμπιακού Πνεύματος, β) η
μελέτη και εψαρμογή των παιδαγωγικών
και κοινωνικών αρχών του

3. Το έμβλημα της ΔΟΛ., όπως αυτό έχει εγκριθεί
από τη Δ.Ο.Ε., αποτελείται στο πάνω μέρος του από
ένα κλαδί ελιάς, σε χρυσό και πράσινο χρώμα, το
οποίο καταλήγει στο γράμμα «Λ» και στο κάτω
από τους πέντε (5) ολυμπιακούς
κύκλους. Στο ενδιάμεσο αναγράφεται η επωνυμία

Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική
θεμελίωση της Ολυμπιακής
ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν
οι αρχαίοι Ελληνες και οι
αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυμπιακή
κίνηση.

μέρος του

«Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία». Το έμβλημα της
ΔΟΛ. απολαύει της απόλυτης Προστασίας έναντι
τρίτων κατά τον ν. 4679/2020 (Λ 71) τόσο για τις
κλάσεις

προϊόντων
Η

υπηρεσιών.

και

όσο

για

ως

κατάθεση

τις

κλάσεις

σήματος

του

εμβλήματσς της ΔΟΛ. από οποιοδήποτε τρίτο
ή ψυσικό πρόσωπο είναι απολύτως

νομικό

απαράδεκτη κατά το άρθρο 4 του ν. 4679/2020. Σε
κάθε περίπτωση δήλωσης κατάθεσης σήματος που
ταυτίζεται

ή

ομοιάζει με

ή

συμπεριλαμβάνει το

έμβλημα της ΔΟΛ., ο Εξεταστής της Διεύθυνσης
των
λόγων
εξέταση
Σημάτων,
κατά την
απαραδέκτου και κατά παρέκκλιση από το άρθρο
24 του ν. 4679/2020, πριν από την έκδοση
απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή την
απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος, καλεί
υποχρεωτικά

τη

ΔΟΛ.,

μέσα

σε

προθεσμία

δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας της κατάθεσης, να υποβάλει τις
Παρατηρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκληση ς.
4. Σκοποί της Δ.Ο.Λ. είναι ιδίως: α) η λειτουργία
στην Αρχαία Ολυμπία, διεθνούς εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού

και

ερευνητικού

κέντρου,

που

μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του
Ολυμττισμού και των αξιών του διεθνώς, β) η
μελέτη και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και
κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η
επιστημονική και η ερευνητική θεμελίωση της
Ολυμπιακής ιδέας και των Ολυμπιακών αξιών, 5) η
μελέτη και η ανάπτυξη διεθνώς της Ολυμπιακής
παιδείας, ε) η υποστήριξη, ο συντονισμός, η
εποπτεία, η ενίσχυση και η ανάδειξη του έργου και
Ολυμπιακών
Εθνικών
των
δράσεων
των
Ακαδημιών. Για τους σκοπούς αυτούς η ΔΟΛ.
μπορεί να μετέχει ως μέλος ή να συνεργάζεται με
εκπαιδευτικούς οργανισμούς

ή

με άλλα νομικά

νομικής
μορψής,
οποιασδήποτε
παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο
του Ολυμπιακού Προγράμματος της Δ.Ο.Ε.
Πρόσωπα

γ. Οργανα διοίκησης της Δ. Ο.Α. είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο ή
άλλως αποκαλούμενο ‘Εψορεία” και ο
πρόεδρος.
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΛ. είναι
και εκλέγεται από την
εννεαμελές
Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής
από
και
απαρτίζεται
Επιτροπής
προσωπικότητες του αθλητισμού και του
πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους.’
Μέλη
του
Πέντε
τουλάχιστον
(5)
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Λ. είναι
Ολυμπιακής
Ελληνικής
Μέλη
της
Επιτροπής,μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος
και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε..
“Το μέλος ή τα Μέλη της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής νια την Ελλάδα είναι
κοίιο Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δ.Ο.Α. με δικαίωμα ψήψου.”
Η θητεία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να
Μέλος
διοριζόμενο
ανανεώνεται
σε
αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο
της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία
των μελών του παρόντος Διοικητικού
Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την
ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. για την τετραετία
20012005, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του
2004.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Λ.
δικαστικά και εξώδικα,
Δ.Σ.,
συγκαλεί Το
προεδρεύει των
συνεδριάσεών του και καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη.
Ο πρόεδρος με απόψασή του μπορεί να
αναθέτει την εκπροσώπηση της
ΔΟΛ. κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή
σε μέλος του Δ.Σ.. Τον
ατιόντα
κωλυόμενο
πρόεδρο
ή
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
αντιπροέδρου, ένας σύμβουλος
που ορίζεται με απόψαση του Δ.Σ..

5. Όργανα διοίκησης της ΔΟΛ. είναι Το διοικητικό

συμβούλιο, αποκαλούμενο άλλως και «εψορεία», η
εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος του.
Τα όργανα διοίκησης της ΔΟΛ. μπορούν να
συνέρχονται στην Αθήνα ή αλλού, με απόψασή
τους και να συνεδριάζουν Κατά περίπτωση και εξ
αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς όλα ή
ορισμένα από τα συμμετέχοντα μέλη Τους.
6. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ. είναι
ενδεκαμελές και συγκροτείται από:
α) Τρία (3) μέλη, που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..
β) Πέντε (5) μέλη, που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε.,
μεταξύ των μελών της, εκ των οποίων ένα (1) μέλος
είναι ο πρόεδρος και ένα (1) μέλος είναι ο γενικός
γραμματέας της Ε.Ο.Ε..
γ) Το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, που είναι «
οίςο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
ΔΟΛ.. Αν το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι
και πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τότε η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα
επιπλέον (1) μέλος της, ως μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Δ.Ο.Λ.. Αν υπάρχει δεύτερο μέλος
της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, μετέχει και αυτό «>
οςίο στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ. και η
Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) μέλος λιγότερο, από τα
αναψερόμενα στην περ. β). Αν υπάρχουν
Περισσότερα από δύο (2) μέλη της Δ.Ο.Ε. για την
οςίο στο διοικητικό
Ελλάδα, μετέχουν και αυτά
συμβούλιο της ΔΟΛ. αλλά η Δ.Ο.Ε. για κάθε
επιπλέον μέλος της που έχει οριστεί για την Ελλάδα
ορίζει ένα μέλος λιγότερο από τα αναψερόμενα
στην περ. α). Αν δεν έχει οριστεί μέλος της Δ.Ο.Ε.
για την Ελλάδα, η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον
μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.
δ) Τον δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας, που είναι ο
οίςίο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
περίπτωση
κωλύματός
ΔΟΛ..
του
Σε
αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, ο οποίος
ορίζεται με απόψαση του δημοτικού συμβουλίου
του δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας.
ε) ‘Ενα (1) μέλος, που αποτελεί διακεκριμένη
Προσωπικότητα στον χώρο του Ολυμπισμού, του
αθλητισμού ή του πολιτισμού ή της εκπαίδευσης ή
άλλη εξέχουσα προσωπικότητα και ορίζεται κατά
την
συνεδρίαση
του
διοικητικού
πρώτη
συμβουλίου της ΔΟΛ.. μετά από πρόταση του
προέδρου της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα
Μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις
αρμοδιότητές του, καθώς
και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο
για όλα γενικώς τα ζητήματα
που αψορούν τη διοίκηση και διαχείριση
της ΔΟΛ., με εξαίρεση τα
Θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια
είναι άλλα όργανα που
αναψέρονται στον παρόντα νόμο και στον
Εσωτερικό Κανονισμό
λειτουργίας της ΔΟΛ.. Στο Διοικητικό
Συμβούλιο ανήκει ιδίως η
αρμοδιότητα
τη
χάραξη
της
για
εκιταιδευτικής και μορψωτικής πολιτικής
της ΔΟΛ. .στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας και του
Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση,
υπογραψή και εκτέλεση, με τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα
νόμο, κάθε σύμβασης
ατιαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή
υποχρεώσεων της Δ. Ο .Α., η
αποδοχή δωρεών, εισψορών ή χορηγιών, η
σύναψη δανείων, η
πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για
το προσωπικό της ΔΟΛ., η
κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
και του ισολογισμού και η διενέργεια στο
τέλος κάθε διαχειριστικής
χρήσης, ελέγχου νομιμότητας του έργου
όλων των οργάνων διοίκησης
της ΔΟΛ..
δ. Οι πόροι της ΔΟΛ. είναι:
Ι.
Επιχορήγηση
Πολιτισμού.

του

Υπουργείου

ΙΙ. Ενισχύσεις απότην Ευρωπαική ‘Ενωση
άλλους διεθνείς
οργανισμούς.
ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δημόσιους
ψορείς και οργανισμούς.

ή

ή

μη

Ιν. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές,
κληρονομιές, κληροδοσίες,
καταπιστεύματα.

ν. Έσοδα από χορηγίες πάσης Φύσεως και
κάθε είδους κοινωνικούς

7. Η θητεία των μελώντου διοικητικού συμβουλίου
της ΔΟΛ. είναι τετραετής. Για τα όρια ηλικίας Και
θητειών του προέδρου και των μελών του
διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προέρχονται
από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. εφαρμόζονται σι
οικείες διατάξεις του καταστατικού της ΕΟ.Ε.
Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου
διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου

πόρους.
από
εκμετάλλευση
νι.
Έσοδα
περιουσιακών στοιχείων κινητών και
ακινήτων.
νιΙ. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων,
σεμιναρίων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων.

του.
8. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Λ. είναι
αρμόδιο για όλα, γενικώς, τα ζητήματα που
αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση της ΔΟΛ.,
Στο διοικητικό συμβούλιο ανήκει, ιδίως, η
αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και
μορψωτικής πολιτικής της ΔΟΛ., η συνομολόγηση,
η υπογραφή και η εκτέλεση, κάθε σύμβασης
απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή
υποχρεώσεων της ΔΟΛ., η τιειθαρχική εξουσία για
το Προσωπικό της ΔΟΛ., η αποδοχή δωρεών,
εισψορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η
κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού,
ο ορισμός του κοσμήτορα, η θητεία του οποίου
είναι τετραετής και ανανεώνεται μετά από
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η σύσταση
επιστημονικών ή άλλων επιτροπών, η κατάρτιση
κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίες
ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων, εργασιών,
προμηθειών, μισθώοεων και εκμιοθώοεων, η λήψη
απόψασης για πρόσληψη του διευθυντή και του
προσωπικού βάσει των αναγκών της ΔΟΛ. με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ορισμένου ή
αορίοτου χρόνου, ο ορισμός του αριθμού των
θέσεων, των ειδικοτήτων, της διαδικασίας
επιλογής, των αναγκαίων τιροσόντων πρόσληψης,
των αποδοχών και κάθε άλλου συναψούς με την
πρόσληψη θέματος, καθώς και η κατάρτιση
και
οργάνωσης
κανονισμού
εσωτερικο ύ
λειτουργίας της Δ.Ο.Λ..
Ο εοωτερικός κανονισμός οργάνωσης και
λειτουργίας της Δ.Ο.Α δύναται να περιλαμβάνει: α)
την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και
των Οργάνων της, ιδίως τη δομή, τη διάρθρωση, τις
αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους, τη
περιγραφή των θέσεων, των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων, την κατανομή σε κλάδους και
ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού, τον
τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και όλων των
οργάνων της, τα προσόντα ή τις ιδιότητες των

--

νιιι. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη
πηγή.

ε. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού,
ορίζεται
τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα
αναπληρωματικά Μέλη. Ο
πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι
ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός
ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα
Μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί
τον έλεγχο της οικονομικής
διαχείρισης της ΔΟΛ.. Η θητεία των μελών
της Εξελεγκτικής
Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να
ανανεώνεται Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
ορίζεται η αμοιβή των μελών
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός
Πολιτισμού παραγγέλλει
οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί
το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το
όργανο
του
Υπουργείου
αρμόδιο
Οικονομικών.
οτ. Η διαχειριστική χρήση της ΔΟ,Λ.
αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου κάθε
έτους και τελειώνει την 31 η Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους.
Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους
λογαριασμούς, κάνει
απογραψή της περιουσίας.
απολαμβάνει όλων των
Η
ΔΟΛ.
διοικητικών και δικαστικών ατελειών,
καθώς και όλων των δικονομικών και
ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.
ζ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
με Πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομικών και
Πολιτισμού καταρτίζεται ο Εσωτερικός
Κανονισμός λειτουργίας της
ΔΟΛ..

μελών των επιτροπών και των Οργάνων της, τη
διοικητική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους και
κάθε άλλο σχετικό Θέμα και β) τον κανονισμό
προσωπικού.
9. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ. μπορεί, με
απόψασή του, να αναθέτει στον πρόεδρο και σε
οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα
σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και
καθήκοντα ταμία σε ένα από τα μέλη του.
10. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ. βρίσκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6)
εκ

των

μελών

του,

συμπεριλαμβανομένων

οπωσδήποτε του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου, του προέδρου ή του γενικού
γραμματέα ή ενός (1) από τα μέλη που ορίζονται
από την Ε.Ο.Ε. και ενός (1) από τα μέλη που
ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..
Οι αποψάσεις
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηψία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηψίας
υπερισχύει η ψήψος του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού
συμβουλίου της ΔΟΛ. παρίσταται και ο
κοσμήτορας της ΔΟΛ., χωρίς δικαίωμα ψήψου.
Λποψάσεις που αψορούν τις στρατηγικές δράσεις
της ΔΟΛ., τους καταστατικούς της σκοπούς, τον
ετήσιο προϋπολογισμό της και τις οικονομικές
καταστάσεις της, λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηψία των παρόντων μελών του διοικητικού
στην
οποία
περιλαμβάνεται
συ μβουλίου,
υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εκ των μελών που
ορίζει η Δ.Ο.Ε.
11. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
ΔΟΛ. είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε. και
εκλέγεται όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε.. Ο
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ.:
α) εκπροσωπεί τη ΔΟΛ. δικαστικά και εξώδικα, β)
συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον μία
(1) Φορά ανά τρίμηνο, μετά από πρόσκληση που
κοινοποιείται οτα μέλη του τουλάχιοτον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, γ)
συγκαλεί την εκτελεστική επιτροπή τουλάχιστον
μία (1) ψορά το μήνα, μετά από πρόσκληση που
κοινοποιείται στα μέλη της τουλάχιστον (48) ώρες
πριν από τη συνεδρίαση, δ) προεδρεύει των
συνεδριάσεών τους και ε) καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη.

Με
τον
Εσωτερικό
Κανονισμό
καθορίζονται κατά ειδικότητα οι Θέσεις
του αναγκαίου για τη ΔΟΛ. προσωπικού, η
διαδικασία πρόσληψης και τα
προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται
κάθε Θέμα που αψορά την
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της
ΔΟΛ., όπως η διάρθρωση
των
υπηρεσιών,
κατανομή
των
η
αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η
υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις
υπαλλήλων, οι πειθαρχικές
εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και
οι ποινές, η διαδικασία
πραγματοποίησης των εσόδων και οι
τρόποι διαχείρισής τους.
Επιτρέπεται η απόστταση ή μετάταξη
προσωπικού από το Υπουργείο
Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό
οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου ή από άλλους Φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές
αποψάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και
του οικείου Υπουργού.
Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το
Διοικητικό Συμβούλιο,
προσωπικού
με
σύμβαση
εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή
αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997,
όπως αυτός ισχύ ει, για τις
ανάγκες λειτουργίας της ΔΟΛ..
Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που
αναψέρονται στην παρούσα περίπτωση και
στο Π.Δ. 302/2003 (ΦΕΚ 257 Λ) δεν
εψαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12
του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Λ) και οι σε
εξουσιοδότηση αυτών διατάξεις της ΠΥΣ
55/1998 (ΦΕΚ 252 Λ), όπως έχουν
τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν.
η. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους, η ΔΟΛ.
υποβάλλει στην ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. προς
έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα
των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεών της για
την περίοδο του επόμενου έτους.
Η
Ε.Ο.Ε.,
μετά την
έγκριση
του
Προγράμματος της ΔΟΛ., τταραχωρεί
στη ΔΟΛ. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς
αντάλλαγμα.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία’, όπως
αυτή ορίζεται στις παραγράψους 2
και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999
συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά

12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
ΔΟΛ. με απόψασή του μπορεί να αναθέτει την
εκπροσώπηση της ΔΟΛ. στον αντιπρόεδρο ή σε
μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο,
αναπληρώνει
ο
κωλυόμενο,
απόντα
ή
αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή
μέλος του
αντιπροέδρου,
κωλύματσς του
διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ.. Ο
του
με
ορίζεται
απόφαση
αντιπρόεδρος
διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ.
13. Η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΛ. είναι
πενταμελής και τα μέλη της ορίζονται μεταξύ των
μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΛ.,
κατά την Πρώτη συνεδρίαση αυτού. Σε κάθε
διοικητικού
του
ο
πρόεδρος
περίπτωση,
της
πρόεδρος
και
συμβουλίου της ΔΟΛ. είναι
εκτελεστικής επιτροπής. Στην εκτελεστική επιτροπή
μετέχουν οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο γενικός
γραμματέας ή ένα (1) από τα μέλη που ορίζονται
από την Ε.Ο.Ε. και ένα (1) από τα μέλη που
ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε..
14. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια να
αποφασίζει για κάθε Θέμα της ΔΟΛ., ύστερα από
εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, να
ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των Θεμάτων
τρέχουσας φύσης της Δ.Ο.Λ., να εγκρίνει τις
δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της ΔΟΛ., τις
δαπάνες χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης
των εγκαταστάσεων, των διεθνών συνόδων και
δράσεων, τις δαπάνες των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και να αποφασίζει και να διενεργεί
τις διαγωνιστικές διαδικασίες, μέχριτου ποσού που
αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.
15. Η εκτελεστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των
μελών της, συ μπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε
του προέδρου της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου της.
16. ΟιπόροιτηςΔ.Ο.Λ. είναι:
α) ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή άλλους
διεθνείς οργανισμούς,
β) επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και
οργανισμούς,

της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.ιδ.
που συνιστάται με την
παράγραψο “7” του παρόντος άρθρου. Οι
σκοποί και οι αρμοδιότητες της
παραγράφου ‘7” του άρθρου αυτού
ασκούνται σε όλη τους την έκταση από
στις
την ΔΟΛ., όπως αυτή ορίζεται
τιαραγράψους 2 και 4 του άρθρου
37 του Ν. 2725/ 1999, μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
‘Από την ημερομηνία δημοσίευσης του
Π.Δ. 302/2003 και μέχρι την 1.4.2004 η
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία επικουρείται
και υποστη ρίζεται παραλλήλως διοικητικά
και οικονομικά από τις αντίστοιχες
υπηρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, προκειμένου να ασκεί Τα
καθήκοντά της και να προβεί στις αναγκαίες
για την άσκηση αυτή διαδικασίες που
προβλέπονται από το παραπάνω προεδρικό
διάταγμα.’

4. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο
του αθλητισμού και τελεί υπό
την Προστασία της Ε.Ο.Ε και της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ.),
με σκοπό την αποτροπή της, με
οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και
εμτιορευματοποίησής της. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού,
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Ε.Ο.Ε., καθορίζονται
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της
κατοχύρωσης της μοναδικότητας της
Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της
προστασίας από κάθε απόπειρα
εμπορευματοποίησής της, σύμψωνα με τις
αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της
Δ.Ο.Ε..
β) Το διαδικαστικό Πλαίσιο σχετικά με την
οργάνωση της τελετής αφής
οποία
Ολυμπιακής Φλόγας,
της
η
πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία
πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών
Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων.

γ) έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές,
κληροδοσίες, καταπιστεύματα,
δ) έσοδα από χορηγίες πάσης ψύσεως και κάθε
είδους κοινωνικούς πόρους,
ε) έσοδα από εκμετάλλευση
στοιχείων, κινητών και ακινήτων,

περιουσιακών

στ) έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων
και πολιτιστικών εκδηλώσεων και
ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
17. Για την εκπλήρωση των καταστατικών της
σκοπών, η Ε.Ο.Ε παραχωρεί στη ΔΟΛ. τη χρήση
εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χωρίς
αντάλλαγμα και με τους ειδικότερους όρους που
προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.
18. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής
διαχείρισης της Δ.Ο.Α. διενεργείται από διεθνή
οίκο ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, που ορίζεται
με απόψαση του διοικητικού συμβουλίου της.
Αντίγραψο της έκθεσης του ετήσιου τακτικού
ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουργό Πολιτισμού

και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού δύναται να παραγγέλλει οποτεδήποτε
έκτακτο έλεγχο ως προς τη διαχείριση των τακτικών
ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει
η ΔΟΛ., ο οποίος διενεργείται από την Εθνική Αρχή
Διαψάνειας (Ε.Α.Δ) ή το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Οικονομικών.
19. Η διαχειριστική χρήση της ΔΟΛ. αρχίζειτην Ιη
ανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης
το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ. κλείνει τους
λογαριασμούς και κάνει απογραψή της περιουσίας.
20. Το τακτικό Προσωπικό της ΔΟΛ., που υπηρετεί
κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, σε όλες τις τακτικές
οργανικές Θέσεις που είχαν συσταθεί και πληρωθεί
με βάση το π.δ. 302/2003 (Α’ 257), διατηρεί όλα τα
υπηρεσιακά και ασψαλιστικά δικαιώματα, που έχει
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και συνεχίζει
να αμείβεται με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο του
Δημοσίου.
21. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού

συμβουλίου της ΔΟΛ.,

ΤΟ Προσωπικό της

ΔΟΛ.

που υπηρετεί σε οργανικές Θέσεις με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, μπορεί να αποσπάται ή να
μετατάσσεται σε Φορείς της γενικής κυβέρνησης,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν.
4270/2014 (Λ’ 143) και σε εποπτευόμενα από τους
παραπάνω Φορείς νομικά πρόσωπα δημόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται
ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου
και σύμψωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224). Ο
χρόνος

λογίζεται

ατϊόσπασης

χρόνος

ως

πραγματικής υπηρεσίας.
22. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΛ., εντός έξι (6)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος,
καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και
λειτουργίας, καθώς και κανονισμούς ανάθεσης
υπηρεσιών,

προμηθειών,

εργασιών,

έργων,

μελετών, μισθώσεων και εκμισθώσεων, ανάλογα
με τις ανάγκες της, οι οποίοι αναρτώνται στον
ΔΟΛ. και δημοσιεύονται στην
Κυβερνήσεως.
ΕΦημερίδα της
ιστότοπο

της

23. Από τη δημοσίευση στην Εψημερ[δα της
κανονισμού
εοωτερικού
Κυβερνήσεως
του
οργάνωσης

και

λειτουργίας

της

Δ.Ο.Α.

καταργούνται το π.δ. 302/2003 και κάθε διάταξη
αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. Οι
αψορούν στη συγκρότηση του
της ΔΟΛ. εψαρμόζονται
συμβουλίου
διοικητικού
κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της

διατάξεις που

Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. που διεξάγονται μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020.
24. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του
αθλητισμού και τελεί υπό την προστασία της Ε.Ο.Ε
καιτης Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ.), με
σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο,
νόθευσης και εμπορευματοττοίησής της. Με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα
από σύμψωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης
της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς
και της προστασίας από κάθε απόπειρα
εμπσρευματοττοίησής της, σύμψωνα με τις αρχές
του Ολυμπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε..
β)

Το

διαδικαστικό

πλαίσιο

σχετικά

με

την

οργάνωση της τελετής αψής της Ολυμπιακής
Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία

Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών
Αγώνων
και των χειμερινών
Ολυμπιακών
Αγώνων.».
2
Πειθαρχική

μεταχείριση

Καλαθοσψαιρικής

Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση μη
χορήγησης

ή

ανάκλησης του πιστοποιητικού της

Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)

—

Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν.
2725/1999

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν.
2725/1999 (Α’ 121), περί των συνεπειών της
Επαγγελματικού
απόψασης
της
Επιτροπής
Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) για απόρριψη της αίτησης
χορήγησης ή για ανάκληση του πιστοποιητικού που
εκδίδεται από αυτή και προσκομίζεται στην οικεία
διοργανώτρια αρχή πριν από την έναρξη κάθε
αγωνιστικής, προστίθεται Τρίτο εδάψιο και η παρ. 7
διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Κάθε απόψαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως
αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης

ή

την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3,
κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική
ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό
σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με
την επιψύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης
του πιστοποιητικού, σύμψωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση
συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη
χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού
τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εψαρμογή
της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της
αψαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών, από
τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της
επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για
μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος
πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της ΛΑΕ. ή του
Τ.Λ.Λ. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του
πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου. Με την επιψύλαξη του
δευτέρου εδαψίου, αν πρόκειται για Κ.Α.Ε., η μη
χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού
τιμωρείται πειθαρχικά με την ποινή της αψαίρεσης
Τριών (3) έως πέντε (5) βαθμών, από τον
βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της
επομένης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου,
κατά περίπτωση.)>.

7. Κάθε απόψαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως
αντικείμενο
την
απόρριψη
αίτησης
χορήγησης
ή την ανάκληση του
πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται
στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία
και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο
για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την
επιψύλαξη της μη χορήγησης ή της
ανάκλη σης του πιστοποιητικού, σύ μψωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 3 που
συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής
σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή
η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται
πειθαρχικά, κατά αναλογική εΦαρμογή της
παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της
αψαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών,
από τον
βαθμολογικό
πίνακα του
πρωταθλή ματος της επομένη ς αγωνιστικής
περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση
του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος
πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της
ΛΑΕ. ή του Τ.Α.Λ. συμμετέχει, αν πρόκειται
για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη
διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την
19η.6.2021, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν.
4809/2021 (Ν 102).
2.

5
Παραγραψή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021

—

Στο τέλος της Παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 του ν.
4791/2021 (Α’ 51), Περί των μεταβατικών και
τελικών διατάξεων για την εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με
ισχύ από Ιης.1.2021, Κώδικα Αντιντότιινγκ του
Αντιντόπινγκ,
Οργανισμού
Παγκόσμιου
του
την
εψαρμογή
προστίθεται Τρίτο εδάψιο, για
άρθρου 17, Περί παραγραψής, σε εκκρεμείς κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 4791/2021 διαδικασίες
παράβασης κανόνα αντιντόιτινγκ, και η Παρ. 22.7.2
του άρθρου 22 διαμορΦώνεται ως εξής:
«22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων

παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεμεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που βε βαιώθηκε
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος,
αλλά είχε διαπραχθεί προ της ημερομηνίας αυτής,
διέπονται από τις διατάξεις ουοιαστικού δικαίου

22.7.2.
διαχείρισης
Διαδικασία
κανόνα
αποτελεσμάτων
παράβασης
αντιντόπινγκ, που εκκρεμεί κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε μετά
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί προ της
ημερομηνίας αυτής, διέπονται από τις
διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου
της παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο
ότι
όργανο
κρίνει
δικαιοδοτικό
εψαρμόζεται αναδρομικά η διάταξη που
στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην
ευ μενέστερη μεταχείριση του πειθαρχικώς
ελεγχόμενου.

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες,
σύμΦωνα με το άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται
υπόψη παραβάσεις ως “πολλαπλές,
καθώς και ο χρόνος παραγραψής, που
ορίζεται στο
άρθρο 17 αποτελούν
και
όχι
ουσιαστικές
διαδικαστικές
ρυθμίσεις και ως τέτοιες εψαρμόζονται και
σε εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο
δημοσίευσης του παρόντος.

του χρόνου της παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο
δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εψαρμόζεται
αναδρομικά η διάταξη που στη συγκεκριμένη
περίπτωση οδηγεί στην ευμενέοτερη μεταχείριση
του ττειθαρχικώς ελεγχόμενου.
Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμψωνα με
το άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται υπόψη παραβάσεις
ως “πολλαπλές”, καθώς και ο χρόνος παραγραψής,
που ορίζεται στο άρθρο 17 αποτελούν
διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθμίσεις και ως
τέτοιες εψαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες
κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος. Το
άρθρο 17 εψαρμόζεται σε εκκρεμείς διαδικασίες,
εφόσον, κατά τον χρόνο δημοσίευσης του
παρόντος, δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος

παραγραψής. ».

Άρθρο 19 ν.1646/1986

ό
Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή
διευθυντή
στο Ολυμπιακό
επιχειρησιακού

_?4-.

Αθλητικό

Κέντρο

Αθήνας

(Ο.ΑΚ.Α.)

—

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1646/1986

Στο άρθρο 19 του ν. 1646/1986 (Α’ 138), περί του
συντονιοτή γενικού διευθυντή και του αναπλη ρωτή
διευθυντή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), μετά από το δεύτερο εδάψιο
προστίθενται δύο εδάψια και το άρθρο 19
διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 19
Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και
ένας
(1)
αναπληρωτής
Διευθυντής
προσλαμβάνονται με απόψαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόψαση
καθορίζεται η αμοιβή, οι όροι απασχόλησης και οι
αρμοδιότητες του καθένα.
Με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού
προσλαμβάνεται
δεύτερος
αναπληρωτής επιχειρησιακός Διευθυντής, ο οποίος
είναι αποκλειστικά αρμόδιος για
Θέματα
ανάπτυξης και εψαρμογής προγραμμάτων και
υλοποίησης
έργων χρηματοδοτούμενων
με
απορρόψηση κονδυλίων από τον μηχανισμό
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης της Ι2ης Φεβρουαρίου 2021 ή από το
Εταιρικό Σύμψωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(Ε.Σ.Π.Α.) ή από άλλους συναψείς ή παρεμψερείς
μηχανισμούς χρηματοδότησης. Με κοινή απόψαση
του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για
τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η αμοιβή
του, η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον αμοιβής με
την επίτευξη στόχων, η διάρκεια και οι
προϋποθέσεις λήξης της θητείας του, καθώς και
κάθε άλλο συναψές ζήτημα.».

“Ο Συντονιοτής Γενικός Διευθυντής του
Ο.Α.Κ.Α. και ένας (1) αναπληρωτής
Διευθυντής προσλαμβάνονται με απόψαση
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
Με όμοια απόψαση καθορίζεται η αμοιβή,
οι όροι απασχόλησης και οι αρμοδιότητες
του καθένα.’

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού /ογιστη ρίου του Κράτους
(άρθρο 75 τιαρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών
και των υπαλλήλων του».

Α.

Με την υπόιη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα
ακόλουθα:
Ι.
Τροποποιούνται συμπληρώνονται σι διατάξεις σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Λ.) Ολυμπιακή Φλόγα, στα
εξής κατά βάση σημεία:
α)
Επανακαθορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ.
(ιιΕφορείας»), από εννεα μ ελές σε ενδεκαμελές.
β)
Διευρύνονται τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Λ. με την προσθήκη της
εκτελεστικής επιτροπής, της οποίας ορίζεται η σύνθεση (πενταμελής) και οι
αρμοδιότητές.
Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Α. να καθορίζει τις αποδοχές για το
γ)
Προσωπικό που Θα Ίιροσλάβει με απόφασή του βάσει των αναγκών της Δ.Ο.Λ. με
οποιαδήποτε σχέση Εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
δ)
Παρέχεται η δυνατότητα, απόσπασης ή μετάταξης με κ.υ.α., του τακτικού
προσωπικού της ΔΟΛ., που υπηρετεί σε οργανικές Θέσεις με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 και σε ει-ιοπτευόμενα από τους παραπάνω φορείς νομικά Πρόσωπα
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
—

—

2.

Προβλέπεται:
α.
Διαφορετική πειθαρχική μεταχείριση από 19.6.2021, για τις καλαΘοσφαιρικές
ανώνυμες εταιρείες (Κ.ΑΕ), γιο την περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του
πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Λ.) και
β.
Ειδικά για τις ΚΑ.Ε., που πρόκειται να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα
καλαθοσφαίρισης της ΑΙ εθνικής κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου
2021-2022, ο κατ’ εξαίρεση καθορισμός ποινής αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από το
βαΘμολογικό πίνακα για την περίπτωση μη χορήγησης του πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α.
λόγω εκπρόθεσμπς υποβολής της σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση πληρούσε κατά
τα λοιπά όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τη χορήγηση του
πιστοποιητικού. Τα ως άνω αναφερθέντα εφαρμόζονται Επί αιτήσεων για χορήγηση
πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Α. έως την 311 8.2021.

3.α.

Ορίζεται η 192Ο21 (αντί της 3Ι8 έκαστου έτους), ως καταληκτική
ημερομηνία διάκρισης σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και
Πανευρωπαϊκών αγώνων, Προκειμένου ο διακρινόμενος/η αθλητής/αθλήτρια να
υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
β.
Προσλαμβάνεται, με υ.α., δεύτερος αναπληρωτής διευθυντής στο Ο.Α.Κ.Α..
Με κ.υ.α., καθορίζεται η αμοιβή του, η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον αμοιβής με
την επίτευξη στόχων, η διάρκεια της θητείας του, κ.λπ.
Β.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις,

επέρχονται τα ακόλουθα Οικονομικά

αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού και των τιροϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της γενικής Κυβέρνησης κατά περίπτωση:
Ι.
Ετήσια δαπάνη από Την καταβολή αμοιβής λόγω πρόσληψης δεύτερου
αναπληρωτή διευθυντή στο Ο.Α.Κ.Α., το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση
της σχετικής κυ.α.
Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση αιτόσπασης ή μετάταξης, του τακτικού
2.
προσωπικού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) (φορέας εκτός γενικής
Κυβέρνησης) που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε
φορείς της γενικής κυβέρνησης και σε εποπτευόμενα από τους παραπάνω φορείς
νομικά Πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
εξαρτάται από τιρανματικά περιστατικά (αριθμός μεταταχθέντων ή αποσπασθέντων)
καθώς και την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

3.

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα:
καταβολής επιπλέον αμοιβής του δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού
διευθυντή του Ο.Α.Κ.Α, λόγω σύνδεσης των καθηκόντων του με την επίτευξη

-

στόχων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,
εισαγωγής μεγαλύτερου αριθμού διακρινόμενων αθλητών στην τριτοβάθμια
-

εκπαίδευση λόγω επιμήκυνσης τος καταληκτικής ημερομηνίας διάκρισης σε ατομικό
άθλημα.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
ΤΗΕΕΧΙ ΡΞΥΕΕΑ
20.Ο9202Ι 20:52

Θέλξη Ψύλλα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υτωυογείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχέδιο νόμου
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των
λειτουργών και των υπαλλήλων του»

λιτό τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και των τιροϋπολογισμών των λοιπών ψορέων της γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα Οικονομικά αποτελέσματα:
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αμοιβής λόγω πρόσληψης δεύτερου
1.
αναπληρωτή διευθυντή στο Ο.Α. ΚΑ., το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της
σχετικής κ.υ.α.
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη οκ περίπτωση αιτόσπασης ή μετάταξης, του τακτικού
προσωπικού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΛ.) (ψορέας εκτός γενικής
Κυβέρνησης) που υπηρετεί σε οργανικές Θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε ψορείς
της γενικής κυβέρνησης και σε εποιττευόμενα από τους παραπάνω ψορείς νομικά
πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά (αριθμός μεταταχθέντων ή αιτοσπασθέντων) καθώς και την
έκδοση της σχετικής κ.υα.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα:
καταβολής ετιυτλέον αμοιβής του δεύτερου αναπληρωτή ετιιχειρησιακού
διευθυντή του Ο.ΑΚΑ, λόγω σύνδεσης των καθηκόντων του με την επίτευξη στόχων, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,
εισαγωγής μεγαλύτερου αριθμού διακρινόμενων αθλητών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση λόγω επιμήκυνσης της καταληκτικής ημερομηνίας διάκρισης σε ατομικό
άθλημα.

3.
-

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋττολογισμών των ψορέων γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
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