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Α) ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ
Αγώνας: Η αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός
διαγωνισμός.
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 εκάστοτε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ). Ο Εθνικός
Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει την 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 Οργανισμός Αντιντόπινγκ 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 2.1, 2.3 ή 2.5 από Αθλητή επί του
οποίου ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει δικαιοδοσία, και ο οποίος αγωνίζεται κάτω
του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου, τότε ισχύουν οι Συνέπειες που προβλέπει ο
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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.
Αντικανονικό Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που
χαρακτηρίζεται

ως

Αντικανονικό

Εύρημα

Βιολογικού

Διαβατηρίου

όπως

περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.
Αθλητική Διοργάνωση: Σειρά επιμέρους Αγώνων που διεξάγονται από κοινού, είτε
υπό την εποπτεία ενός φορέα (π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα

της

Διεθνούς

Ομοσπονδίας

Υγρού

Στίβου

[FINA]

ή

οι

Πανευρωπαϊκοί Αγώνες).
Ακύρωση: Βλέπε παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
Ανήλικος: Φυσικό Πρόσωπο η ηλικία του οποίου είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών.
Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο ή άλλο
φορέα διαπιστευμένο από τον W.A.D.A., 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.
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 τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ πρόθεση,
Υπαιτιότητα, αμέλεια ή γνώση της Χρήσης εκ μέρους του Αθλητή.
Απαγορευμένη Μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο
Απαγορευμένων Ουσιών.
Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία, ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται
στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών.
Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών: Ο Κατάλογος που προσδιορίζει τις
Απαγορευμένες Ουσίες και τις Απαγορευμένες Μεθόδους.
Αποκλεισμός: Βλέπε παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά που αποτελεί σημαντικό βήμα στο πλαίσιο
σχεδίου για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Με την προϋπόθεση
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πάντως, ότι δεν σημειώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αποκλειστικά και μόνο
λόγω της Απόπειρας διάπραξης παράβασης εφόσον το Πρόσωπο καταγγείλει την
Απόπειρα πριν αυτή ανακαλυφθεί από τρίτο μέρος το οποίο δεν συμμετέχει στην
Απόπειρα.
Ατομικό Άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι Ομαδικό Άθλημα.
Άτυπο (Υπό διερεύνηση) Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο
διαπιστευμένο ή εγκεκριμένο από τον W.A.D.A., 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.
Άτυπο Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται
ως Άτυπο Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή
Πρότυπα.
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.
Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του Ελέγχου
Ντόπινγκ.
Δείκτης: Η ένωση, το σύνολο ενώσεων ή βιολογική(ές) παράμετρος(οι) που
καταδεικνύει(ουν) τη χρήση Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου.
Δημόσια Κοινοποίηση ή Δημόσια Αναφορά: Βλέπε παρακάτω Συνέπειες
Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.
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 ενός 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 σύνολο των
περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω Απαγορευμένες Ουσίες δεν προορίζονται για
πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για ενίσχυση
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της αθλητικής απόδοσης. Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο υιοθετείται από τον W.A.D.A.
προς υποστήριξη του
Κώδικα. Η συμμόρφωση με ένα Διεθνές Πρότυπο (αντίθετα με άλλο εναλλακτικό
πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία) 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.
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.
Διεθνούς Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα διεθνούς
επιπέδου, όπως ορίζεται από κάθε Διεθνή Ομοσπονδία, βάσει του Διεθνούς
Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών.
Εγκαταστάσεις Αγώνων: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα
φορέα της Αθλητικής Οργάνωσης.
Εθνική Αθλητική Διοργάνωση: Μία αθλητική Διοργάνωση ή Αγώνας όπου
συμμετέχουν Διεθνούς ή Εθνικού Επιπέδου Αθλητές, η οποία δεν αποτελεί Διεθνή
Διοργάνωση.
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.
Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο(Οι) φορέας(είς) που ορίζεται(ονται) από
κάθε χώρα, ως έχοντες 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.
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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.
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.
Έλεγχος Ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της
κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, περιλαμβανομένων
όλων των ενδιαμέσων 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.
Εκτός Αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος η οποία δεν είναι Εντός Αγώνα.
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.
ΕΧΘΣ: Κατ’Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς, όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 4.4.
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.
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
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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. Με την προϋπόθεση επίσης ότι 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 ο,τιδήποτε περί
του αντιθέτου 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.
Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ.
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.
Μεταβολίτης: Η ουσία που παράγεται με διαδικασία βιομετατροπής.
Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας ή Αμέλειας: Η απόδειξη από έναν Αθλητή ή άλλο
Πρόσωπο ότι ο ίδιος / η ίδια 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.
Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας: Η απόδειξη από έναν
Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι η δική του/της Υπαιτιότητα ή Αμέλεια, όταν θεωρηθεί
υπό το συνολικό πρίσμα των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί
Μη Συνδρομής Υπαιτιότητας ή Αμέλειας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση με την
παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις Ανηλίκων, για
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οποιαδήποτε παράβαση του Άρθρου 2.1, ο Αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον
τρόπο με τον οποίο η Απαγορευμένη Ουσία εισήχθη στο σύστημά του.
[Για τα Κανναβινοειδή, ο Αθλητής πρέπει να αποδείξει Μη Συνδρομή Σοβαρής
Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας καταδεικνύοντας σαφώς ότι το πλαίσιο της Χρήσης
ήταν άσχετο με την αθλητική του/της απόδοση.]
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.
Οικονομικές Συνέπειες: Βλέπε παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων
Αντιντόπινγκ.
Ομαδικό Άθλημα: Άθλημα στο οποίο επιτρέπεται η αντικατάσταση παικτών κατά τη
διάρκεια ενός Αγώνα.
Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο υπογράφων τον παρόντα Κώδικα Οργανισμός που
είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανόνων σχετικών με την κίνηση, υλοποίηση ή
επιβολή οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας Ελέγχου Ντόπινγκ. Περιλαμβάνονται,
παραδείγματος χάρη, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή
Επιτροπή, άλλοι Μείζονες Οργανισμοί Αθλητικών Διοργανώσεων, οι οποίοι
διεξάγουν Ελέγχους κατά τη διάρκεια των Διοργανώσεών τους, ο W.A.D.A., Διεθνείς
Ομοσπονδίες και Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ.
Ουσία Ειδικής Αναφοράς: Βλέπε Άρθρο 4.2.2.
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.
Παραποίηση: Η αλλοίωση για ανάρμοστους σκοπούς ή με ανάρμοστο τρόπο, η
μεθόδευση ανάρμοστης επιρροής, η ανάρμοστη παρέμβαση, η παρεμπόδιση,
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παραπλάνηση ή η επίδειξη δόλιας συμπεριφοράς με σκοπό την αλλοίωση
αποτελεσμάτων ή η παρεμπόδιση της έλευσης των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Περίοδος Αθλητικής Διοργάνωσης: Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης
μίας Αθλητικής Διοργάνωσης, όπως ορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα της
Αθλητικής Περιφερειακός 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 κατ’Εξαίρεση Χρήσεων για Θεραπευτικούς Σκοπούς, τη διεξαγωγή
ακροαματικών διαδικασιών, και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
σε περιφερειακό επίπεδο.
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.
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.
Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητών: Ο προπονητής, γυμναστής, μάνατζερ,
παράγοντας, προσωπικό ομάδας, υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό,
γονέας ή άλλο Πρόσωπο που εργάζεται μαζί με τον Αθλητή ή που τον βοηθά για την
προετοιμασία ή τη συμμετοχή του σε αθλητικούς Αγώνες.
Πρόσωπο: Φυσικό Πρόσωπο, οργανισμός ή άλλος φορέας.
Προσωρινός Αποκλεισμός: Βλέπε παραπάνω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων
Αντιντόπινγκ.
Στοχευμένοι Έλεγχοι: Η επιλογή συγκεκριμένων Αθλητών για Έλεγχο, με βάση τα
κριτήρια που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.
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
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τα Κράτη Μέρη της Σύμβασης και τη Συνδιάσκεψη των Μερών της Διεθνούς
Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό.
Συμμετέχων: Οποιοσδήποτε Αθλητής ή Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή.
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 βάσει του Άρθρου 8, (δ)
Οικονομικές Συνέπειες: σημαίνει την επιδίκαση ποσού ή χρηματικού 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 ενωρίτερο χρόνο, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 14. Στο πλαίσιο
Ομαδικών Αθλημάτων, οι Συνέπειες μπορεί να επιβληθούν και στις Ομάδες, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 11.
Υπαιτιότητα: Είναι κάθε παράβαση καθήκοντος ή κάθε έλλειψη της μέριμνας που
χρειάζεται στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης κατάστασης. Οι παράγοντες που
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού Υπαιτιότητας ενός Αθλητή ή
άλλου Προσώπου περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάρη, την εμπειρία του Αθλητή ή
του άλλου Προσώπου, εάν ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο είναι Ανήλικος, ειδικές
συνθήκες όπως η αναπηρία, ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει
αντιληπτός από τον Αθλητή και το επίπεδο της μέριμνας 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
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εξηγηθεί η παρέκκλιση του Αθλητή ή του άλλου Προσώπου από το αναμενόμενο
πρότυπο συμπεριφοράς. Έτσι, παραδείγματος χάρη, 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/της, 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.
Υπογράφοντα Μέρη: Οι φορείς που υπογράφουν τον Κώδικα και συμφωνούν για τη
συμμόρφωση με τον Κώδικα, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 23.
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.
Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με
οποιοδήποτε μέσο, Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου.
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 από τα
ενδιαφερόμενα μέρη και τον W.A.D.A. προκειμένου να διευκολύνει τις
δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.
CAS: To Διαιτητικό Διεθνές Δικαστήριο Αθλητικών Υποθέσεων.
W.A.D.A.: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ.

Γ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ ΕΣΚΑΝ
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΤΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑ

ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ
Τα προγράμματα αντιντόπινγκ αποσκοπούν στην προστασία των πολύτιμων
εγγενών αξιών του αθλητισμού. Συχνά οι αξίες αυτές αναφέρονται ως «το πνεύμα του
αθλητισμού», και αποτελούν την πεμπτουσία του Ολυμπισμού, το κυνήγι της
ανθρώπινης διάκρισης μέσω της επίμονης τελειοποίησης των φυσικών ταλέντων κάθε
ανθρώπου, το λεγόμενο «καθαρό παιχνίδι». Το πνεύμα του αθλητισμού είναι η γιορτή
του ανθρώπινου πνεύματος, του σώματος και του νου και αντικατοπτρίζεται σε αξίες
που βρίσκουμε μέσω των αθλημάτων, όπως:
• 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
Η ενίσχυση της απόδοσης μέσω της χρήσης φαρμακοδιεγερτικών ουσιών (το
ντόπινγκ δηλαδή) είναι θεμελιωδώς αντίθετο με το πνεύμα του αθλητισμού.
ΤΟ Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ
Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (στο εξής ΕΣΚΑΝ)
συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 ΣΤ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
Α΄121), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 57 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄239) με
αντικείμενο τη δράση ως ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ στην
Ελλάδα. Διατηρεί δε την απαραίτηση εξουσία και ευθύνη και λειτουργεί σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 1.1
Σκοπός αυτών των κανόνων Αντιντόπινγκ
Σκοπός αυτών των Κανόνων Αντιντόπινγκ είναι να εφαρμόζονται σύμφωνα
με το άρθρο 1 του παρόντος
16

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Έλεγχος Ντόπινγκ
ΑΡΘΡΟ 1 – Εφαρμογή των κανόνων Αντιντόπινγκ
1.1.Εφαρμογή στο ΕΣΚΑΝ και τον ΕΟΚΑΝ
α) Οι παρούσες διατάξεις θα 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
128 ΣΤ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 57 του ν.
3057/2002 (ΦΕΚ 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.
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) Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης
παραγράφου, εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και οι δαπάνες που είχαν
αναληφθεί από αυτό, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του, μπορούν να
καταβληθούν στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, εφόσον,
με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές
ήταν άμεσες και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών
δ) 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
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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) έννοιες και 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 ντόπινγκ,
8) τη δομή της συνεργασίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Αντιντόπινγκ και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

1.2

Εφαρμογή στις Εθνικές Ομοσπονδίες

1.2.1.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.
1.2.2. 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
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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.

1.3. Εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα
1.3.1 Αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα
ακόλουθα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων), σε κάθε
περίπτωση, είτε είναι έλληνες υπήκοοι, είτε κάτοικοι είτε διαμένοντες μόνιμα ή
προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:
1.3.1.1. 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).
1.3.1.2. 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).
1.3.1.3. 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 αντι-ντόπινγκ.
1.3.1.4. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών
που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε δραστηριότητα, η οποία
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διοργανώνεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από το διοργανωτή οποιασδήποτε
εθνικής εκδήλωσης ή εθνικού πρωταθλήματος, που δεν συνδέονται με
οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία
1.3.1.5. όλοι οι αθλητές που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω
διατάξεις αυτού του άρθρου (1.3.1), αλλά που επιθυμούν να επιλεγούν για να
συμμετέχουν σε διεθνείς ή εθνικές αθλητικές εκδηλώσεις (και κάθε τέτοιος
αθλητής πρέπει να διαθέσιμος να υποβληθεί σε έλεγχο με βάση αυτούς τους
κανόνες για το αντι-ντόπινγκ τουλάχιστον 6-12 μήνες πριν από την επιλογή).
1.3.1.6. Αυτοί οι κανόνες για το αντι-ντόπινγκ θα 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.
1.3.1.7. Τα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στους σκοπούς των άρθρων
1.3.1 ή 1.3.2 αλλά θεωρείται ότι αποδέχονται και συμφωνούν οικειοθελώς να
υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες αντι-ντόπινγκ, και έχουν τεθεί υπό την
εξουσία της αρχής του ΕΣΚΑΝ προκειμένου να ισχύσουν αυτοί οι κανόνες για
το αντι-ντόπινγκ και για τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Επιτροπών που
καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13, για να ακούν και να αποφασίζουν για τις
υποθέσεις και τις προσφυγές που υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες για το
αντι-ντόπινγκ, όπως είναι μια κατάσταση μελών τους, μια διαπίστευση και/ή η
συμμετοχή στο άθλημα που έχουν διαλέξει.

1.4.1. Εφαρμογή σε Αθλητές/τριες Εθνικού Επιπέδου
Από όλους τους αθλητές/τριες που εμπίπτουν στο σκοπό του άρθρου 1.3, οι
ακόλουθοι αθλητές θα πρέπει να θεωρούνται αθλητές/ριες εθνικού επιπέδου για
τους σκοπούς αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ:
1.4.1.1 Όλοι οι αθλητές/ριες που συμμετέχουν στα ανώτατα επίπεδα
εθνικών διοργανώσεων και εθνικών πρωταθλημάτων που θεωρούνται
ή συνυπολογίζονται από τους καλύτερους/ες στο συγκεκριμένο
άθλημα
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1.4.1.2 Αθλητές/ριες που επιλέγονται να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε
διεθνούς επιπέδου διοργανώσεις ή πρωταθλήματα
1.4.1.3 Έλληνες/ίδες αθλητές/ριες, οι ποίοι/ες γενικά ή 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.
1.4.1.4 Όλοι οι αθλητές/ριες που περιλαμβάνονται στον ετήσιο
κατάλογο

ενεργών

αθλητών

με

εξαίρεση

όσους/ες

έχουν

χαρακτηρισθεί ως διεθνούς επιπέδου αθλητές/ριες από τις Διεθνείς
Ομοσπονδίες,

οι

οποίοι/ες

για

τους

σκοπούς

των

κανόνων

Αντιντόπινγκ θα θεωρούνται ως διεθνούς επιπέδου.
1.4.2

Οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα του

άρθρου 1.3. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 4.3 το κύριο
πλάνο δράσης του ΕΣΚΑΝ θα αφορά στους αθλητές/ριες Εθνικού
Επιπέδου

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ
Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων
κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 2.1 έως 2.10 του Κώδικα. Ο
σκοπός του Άρθρου 2 είναι να προσδιορίσει τις συνθήκες και να ορίσει τι αποτελεί
παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ. 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
μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. Τα
παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ:
2.1 Παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή Μεταβολιτών ή Δεικτών της σε
Δείγμα Αθλητή
2.1.1 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
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στα προσωπικά τους Δείγματα. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να υφίσταται
δόλος, υπαιτιότητα, αμέλεια ή εσκεμμένη χρήση εκ μέρους του Αθλητή προκειμένου
να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το Άρθρο 2.
2.1.2 Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κάποιου κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του
Άρθρου 2.1 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.
2.1.3 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.
2.1.4 Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του Άρθρου 2.1, 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.
2.2 Χρήση ή Απόπειρα Χρήσης Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης
Μεθόδου από Αθλητή
2.2.1 Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε Αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία
Απαγορευμένη Ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση
καμίας Απαγορευμένης Μεθόδου. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί
δόλος, υπαιτιότητα, αμέλεια ή εσκεμμένη Χρήση εκ μέρους του Αθλητή προκειμένου
να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για Χρήση Απαγορευμένης
Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου.
2.2.2 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.
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2.3 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.
2.4 Μη παροχή Πληροφοριών Εντοπισμού
Οποιοσδήποτε συνδυασμός τριών άκαρπων ελέγχων και/ή 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.
2.5 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.
2.6 Κατοχή Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου
2.6.1 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.
2.6.2 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
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ή την προπόνηση, εκτός εάν το προσωπικό υποστήριξης Αθλητή αποδειξει 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.
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 η εκτός αγώνα Χορήγηση ή η
απόπειρα χορήγησης προς Αθλητή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Μεθόδου ή
Απαγορευμένης Ουσίας που απαγορεύεται εκτός αγώνα.
2.9 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.
2.10 Απαγορευμένη Σύμπραξη
Η σύμπραξη Αθλητή ή τρίτου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία ενός
οργανισμού Αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα με
οποιοδήποτε μέλος προσωπικού υποστήριξης Αθλητή, το οποίο:
2.10.1 εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία ενός οργανισμού Αντιντόπινγκ, εκτίει
περίοδο αποκλεισμού, ή
2.10.2 εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία ενός οργανισμού Αντιντόπινγκ και
ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων
σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή
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 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
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2.10.3 ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής για ένα από τα πρόσωπα
που περιγράφονται στο Άρθρο 2.10.1 ή 2.10.2.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η παρούσα διάταξη, είναι απαραίτητο ο Αθλητής
ή τρίτο πρόσωπο που προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί εγγράφως από έναν οργανισμό
Αντιντόπινγκ με δικαιοδοσία επί του συγκεκριμένου Αθλητή ή προσώπου, ή από τον
W.A.D.A., σχετικά με την κατάσταση αποκλεισμού του προσωπικού υποστήριξης
Αθλητή και τις πιθανές συνέπειες για την απαγορευμένη σύμπραξη και ότι ο Αθλητής
ή το τρίτο πρόσωπο μπορεί εύλογα να αποφύγει τη σύμπραξη. Ο οργανισμός
Αντιντόπινγκ 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 15 ημερών, να προσέλθει ενώπιον του οργανισμού Αντιντόπινγκ και να
εξηγήσει ότι δεν ισχύουν στην περίπτωσή του τα κριτήρια των άρθρων 2.10.1 και
2.10.2 (Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 17, το συγκεκριμένο Άρθρο 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
20.7).
Ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο φέρουν το βάρος να στοιχειοθετήσουν ότι η
οποιαδήποτε σύμπραξη με προσωπικό υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα
άρθρα 2.10.1 ή 2.10.2 δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα.
Οι οργανισμοί Αντιντόπινγκ που γνωρίζουν προσωπικό υποστήριξης αθλητών
που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1, 2.10.2 ή 2.10.3
οφείλουν να υποβάλουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες στον W.A.D.A..
ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
3.1 Το Βάρος της Απόδειξης
Το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος της απόδειξης ότι έχει όντως πραγματοποιηθεί
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Το βάρος της απόδειξης έγκειται στο εάν το ΕΣΚΑΝ
έχει σοβαρές ενδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, τις οποίες υποβάλλει προς
την Πειθαρχική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβαλλόμενου
ισχυρισμού. Το βάρος απόδειξης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο από
εκείνο που ισχύει «βάσει των πιθανοτήτων», αλλά μικρότερο από την «απόδειξη
πέραν πάσας αμφιβολίας». Στις περιπτώσεις όπου ο Κώδικας προβλέπει το βάρος της
απόδειξης για τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει
25

παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την αντίκρουση μίας εικασίας ή τη
στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων γεγονότων ή συνθηκών, το βάρος της απόδειξης θα
ισχύει «βάσει των πιθανοτήτων».
3.2 Μέσα Απόδειξης Γεγονότων και Υποθέσεων
Τα γεγονότα που σχετίζονται με τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ είναι δυνατόν
να αποδειχθούν από οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, περιλαμβανομένων της ομολογίας.
Σε περιπτώσεις ντόπινγκ, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες απόδειξης:
3.2.1 Οι αναλυτικές μέθοδοι ή τα όρια των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί
από τον W.A.D.A. 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 W.A.D.A. για την εν
λόγω προσφυγή και τη βάση αυτής. Με δική του πρωτοβουλία, το CAS δύναται
επίσης να ενημερώσει σχετικά το W.A.D.A.. Κατόπιν αιτήματος του W.A.D.A., η
επιτροπή του CAS ορίζει αρμόδιο επιστήμονα-εμπειρογνώμονα προκειμένου να
βοηθήσει την επιτροπή κατά την αξιολόγηση της προσφυγής. Εντός 10 ημερών από
την παραλαβή της γνωστοποίησης και του φακέλου του CAS, ο W.A.D.A. έχει το
δικαίωμα να παρέμβει ως διάδικος, να παραστεί ως amicus curiae ή άλλως να παρέχει
αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.
3.2.2 Τα διαπιστευμένα από τον W.A.D.A. εργαστήρια και τα άλλα
εργαστήρια που έχουν εγκριθεί από τον W.A.D.A. 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 αποδεικνύονας 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.
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3.2.3 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.
3.2.4 Τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούνται από μία απόφαση
δικαστηρίου, αρμόδιου επαγγελματικού ή 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 θεμελιώσεις
αρχές της δικαιοσύνης.
3.2.5 Η επιτροπή σε μία ακροαματική διαδικασία για την παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ δύναται να εξάγει 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.
ΑΡΘΡΟ 4 – Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
4.1. Ενσωμάτωση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών: Ο κατάλογος των
Απαγορευμένων Ουσιών, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από το
WADA αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.
4.2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΟΥΣΙΕΣ

ΚΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών.
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4.2.1

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 αντι-ντόπινγκ, τρεις
μήνες μετά τη δημοσίευση από WADA χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω
ενέργεια από το ΕΣΚΑΝ. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να
προσδιορίζονται στην απαγορευμένη λίστα, και κάθε αναθεώρηση επίσης, 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.
4.2.2 Ουσίες Ειδικής Αναφοράς: Για τους σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου
10, 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.

4.3

Η απόφαση του W.A.D.A. 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 απόδοσης, δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν
παραβαίνει το πνεύμα του αθλητισμού.
4.4 Kατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ-TUE)
4.4.1 Η παρουσία μίας Απαγορευμένης Ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών
της και/ή η χρήση ή απόπειρα χρήσης, η κατοχή ή η χορήγηση ή η απόπειρα
χορήγησης μίας απαγορευμένης 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 ΕΧΘΣ (TUE)
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4.4.2 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 μια εξαίρεση(TUE) προς θεραπεία όσο πιο σύντομα γίνεται από τότε που
θα προκύψει η ανάγκη και σε κάθε περίπτωση (εκτός από κατάσταση ανάγκης ή σε
εξαιρετικές συνθήκες ή οπουδήποτε το άρθρο 4.3 του διεθνούς προτύπου για τις
εξαιρέσεις προς θεραπεία ισχύει) τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν τον επόμενο
αγώνα των αθλητών. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να διορίζει μια ομάδα για να εξετάζει τις
αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αναγνώριση κάποιας από τις εξαιρέσεις προς
θεραπεία

(Η Επιτροπή για 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 θα πρέπει να είναι η τελική απόφαση
του ΕΣΚΑΝ και θα πρέπει να αναφέρεται στη WADA, στην αρμόδια αθλητική
ομοσπονδία καθώς και σε κάθε άλλη σχετική οργάνωση για το αντι-ντόπινγκ μέσω
ADAMS, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία.
4.4.3

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 ανδρομική εξαίρεση λόγω θεραπευτικής χρήσης
(TUE) κάθε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου , την οποία
αυτός/αυτή χρησιμοποιεί για θεραπευτικούς σκοπούς.
4.4.4

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
αθλητής

παγκοσμίου

διεθνές επίπεδο. Κάθε αθλητής που είναι ή θα γίνει
επιπέδου

θα

πρέπει

να

δράσει

ως

εξής:

4.4.4.1 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
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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 Διεθνής
Ομοσπονδία 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 απόρριψη 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 4.4.6, η εξαίρεση
θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε απο 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 ημερών.
4.4.4.2 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 είκοσιμία (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
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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 εικοσιενός εμερών.

4.4.5 Λήξη, ακύρωση, απόσυρση ή αντιστροφή μιας εξαίρεσης (TUE)
προς θεραπεία
4.4.5.1 Μια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται δυνάμει αυτών
των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ: 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 τυπικότητα, 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 για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία αν
μεταγενέστερα προκύψει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μιας εξαίρεσης
προς θεραπεία δεν συντρέχουν ή δ) μπορεί να υπάρξει επιφύλαξη για
επανεξέτασή της από WADA ή έφεση.
4.4.5.2 Σε κάθε εκδήλωση, ο αθλητής δε θα πρέπει να υπόκειται σε
καμιά από τις εν λόγω συνέπειες με βάση τη χρήση του/της ή τη κατοχή ή τη
διακίνηση μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, σύμφωνα
με τις εξαιρέσεις προς θεραπεία πριν από τη πραγματική ημερομηνία λήξης,
ακύρωσης, απόσυρσης ή αντιστροφής μιας εξαίρεσης προς θεραπεία. Η
επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 7.2 ενός οποιουδήποτε μετέπειτα
αναλυτικού ευρήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει και την εξέταση του κατά
πόσο το εύρημα συνδέεται με τη χρήση μιας απαγορευμένης ουσίας ή μιας
απαγορευμένης μεθόδου πριν από αυτή την ημερομηνία, κατά την οποία
εκδήλωση καμία παραβίαση των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ δε μπορεί να
δικαιολογηθεί.
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4.4.6 Επανεξέταση και προσφυγές κατά των αποφάσεων για τις εξαιρέσεις
προς θεραπεία
4.4.6.1 Αν ο 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 13.2.2 και
13.2.3
4.4.6.2 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
αναφέρεται στο WADA από τον ΕΣΚΑΝ. Η WADA μπορεί να επανεξετάζει
κάθε άλλη απόφαση για οποιαδήποτε εξαίρεση προς θεραπεία οποτεδήποτε,
είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος από τους ζημιωθέντες, είτε με δική της
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 σ’αυτό. Αν η
απόφαση για την εξαίρεση προς θεραπεία δε πληρεί αυτά τα κριτήρια, ο
WADA θα διατηρεί τη δική της απόφαση.
4.4.6.3 Κάθε απόφαση για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία από κάποια
διεθνή ομοσπονδία (ή από το ΕΣΚΑΝ που έχει συμφωνήσει να θεωρήσει
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 κατοχυρωθεί, θα μπορεί να προσβληθεί από τον
αθλητή και/ή τον ΕΣΚΑΝ αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το
άρθρο 13.
4.4.6.4 Μια απόφαση του WADA για τη διατήρηση απόφασης για
εξαιρέσεις προς θεραπεία θα μπορεί να προσβάλλεται από τον αθλητή, από
τοο ΕΣΚΑΝ και/ή από διεθνή ομοσπονδία αποκλειστικά ενώπιον του CAS,
σύμφωνα με το άρθρο 13.
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4.4.6.5 Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της κατάλληλης αίτησης για την
αναγνώριση της χορήγησης μιας εξαίρεσης προς θεραπεία ή της επανεξέτασης
απόφασης για κάποια εξαίρεση προς εξυγίανση θα πρέπει να θεωρείται ως
άρνηση υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
5.1 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
διεθνούς προτύπου για τις δοκιμασίες και τις έρευνες και τα ειδικά πρωτόκολλα του
ΕΣΚΑΝ που συμπληρώνουν αυτό το διεθνές πρότυπο
5.1.1 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/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 προετοιμαστούν
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 σε συμμόρφωση προς όλες αυτούς
τους ελέγχους.
5.1.2 Οι έρευνες διεξάγονται:
(α) σχετικά με Άτυπα (υπό διερεύνηση) Ευρήματα και Αντικανονικά Ευρήματα
Βιολογικού Διαβατηρίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 7.4 και 7.5 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 2.1 και/ή του Άρθρου
2.2, και
(β) σε σχέση με άλλες ενδείξεις ενδεχόμενων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ,
σύμφωνα με τα Άρθρα 7.6 και 7.7, με τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών
στοιχείων (περιλαμβανομένων, ειδικότερα, μη αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων)
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προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
βάσει των Άρθρων 2.2 έως 2.10.
5.1.3 Το ΕΣΚΑΝ μπορεί να λάβει, να αξιολογήσει και να αντλήσει στοιχεία
από όλες τις διαθέσιμες πηγές, προκειμένου να δρομολογήσει ένα αποτελεσματικό,
έξυπνο και ανάλογο πρόγραμμα ελέγχων, να προγραμματίσει ελέγχους με βάση την
ηλικία, και/ή να θέσει τις βάσεις για μια έρευνα σε περίπτωση μιας πιθανής
παράβασης κάποιου κανόνα για το αντι-ντόπινγκ.

5.2 Αρμοδιότητα διενέργειας Ελέγχων
5.2.1 Για το αντικείμενο και τα όρια δικαιοδοσίας για κάθε εκδήλωση όπου
διεξάγονται οι έλεγχοι που ορίζονται στο άρθρο 5.3 του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ θα
πρέπει να έχει εντός και εκτός αγώνων, πρόγραμμα ελέγχου επί όλων των αθλητών
που εμπίπτουν στον ως άνω σκοπό του άρθρου 1.3.
5.2.2 Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ελέγχει οποτεδήποτε και οπουδήποτε
οποιονδήποτε Αθλητή επί του οποίου έχει δικαιοδοσία διενέργειας Ελέγχου
(περιλαμβανομένων Αθλητών που εκτίουν περίοδο αποκλεισμού)
5.2.3. Ο W.A.D.A. έχει δικαιοδοσία διενέργειας Εντός και Εκτός Αγώνα
Ελέγχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.7.8. του Κώδικα
5.2.4. Εάν μία διεθνής ομοσπονδία ή μείζων οργανισμός αθλητικών
διοργανώσεων αναθέτει οποιοδήποτε μέρος διενέργειας Ελέγχων στον ΕΣΚΑΝ (είτε
απευθείας είτε μέσω μίας εθνικής ομοσπονδίας), ο ΕΣΚΑΝ δύναται να συλλέξει
πρόσθετα δείγματα ή να δώσει σχετική εντολή στο εργαστήριο για να εκτελέσει
πρόσθετους τύπους αναλύσεων, με έξοδα του ΕΣΚΑΝ. Εάν συλλεχθούν πρόσθετα
δείγματα ή διεξαχθούν πρόσθετοι τύποι αναλύσεων, ενημερώνεται η διεθνής
ομοσπονδία ή ο μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων
5.2.5 Εάν ένας άλλος οργανισμός καταπολέμησης του ντόπινγκ με
δικαιοδοσία ελέγχου ενός αθλητή, ο οποίος υπόκειται στους εν λόγω κανόνες αντιντόπινγκ , διεξάγει έλεγχο σε αυτόν τον αθλητή, το ΕΣΚΑΝ και η εθνική ομοσπονδία
του αθλητή θα πρέπει να αναγνωρίσουν τέτοιου είδους έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο
15, και (εάν συμφωνηθεί με τον εν λόγω άλλο οργανισμό καταπολέμησης του
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ντόπινγκ ή με κάποιον άλλον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Κώδικα) το
ΕΣΚΑΝ μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά του αθλητή σύμφωνα με τους εν λόγω
κανόνες αντι-ντόπινγκ για οποιαδήποτε παραβίαση κανόνα αντι-ντόπινγκ που
προκύπτει σε σχέση με αυτόν τον έλεγχο.

5.3 Έλεγχοι εντός της Αθλητικής Διοργάνωσης
5.3.1 Εκτός όσων διαφορετικά προβλέπονται στο άρθρο 5.3 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 (π.χ. η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 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.
5.3.2 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 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 W.A.D.A., να ζητήσει την άδεια του W.A.D.A.
για τη διενέργεια ελέγχων και να αποφασίσει πώς να συντονίσει τους συγκεκριμένους
ελέγχους. Ο W.A.D.A. δεν δύναται να παρέχει σχετική έγκριση προτού ενημερώσει
και προβεί σε διαβουλεύσεις με τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης.
Η απόφαση του W.A.D.A. είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση. Εάν 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
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διενεργεί τον έλεγχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες του
εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης.
5.3.3 Οι εθνικές ομοσπονδίες και οι οργανωτικές επιτροπές των εθνικών αθλητικών
διοργανώσεων θα πρέπει να εξουσιοδοτούν και να διευκολύνουν το πρόγραμμα του
ανεξάρτητου παρατηρητή σε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις
5.4 Προγραμματισμός Κατανομής των Ελέγχων
Ξεκινώντας με την αξιολόγηση κινδύνου, ο ΕΣΚΑΝ, με δικαιοδοσία διενέργειας
ελέγχων οφείλει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό, έξυπνο 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. Ο ΕΣΚΑΝ οφείλει να παρέχει στον W.A.D.A.
αντίγραφο του ισχύοντος προγράμματος κατανομής των ελέγχων του, κατόπιν
σχετικού αιτήματος.
5.5. Συντονισμός Ελέγχων
Όπου είναι εύλογα εφικτό, οι έλεγχοι συντονίζονται μέσω του συστήματος
ADAMS ή άλλου συστήματος που έχει εγκριθεί από τον W.A.D.A. προκειμένου να
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας διενέργειας ελέγχων και η
αποφυγή περιττών επαναληπτικών ελέγχων
5.6 Πληροφορίες Εντοπισμού Αθλητών
5.6.1 Το ΕΣΚΑΝ συντάσσει έναν εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου
εγγεγραμμένων αθλητών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν προς τις
απαιτήσεις για τον εντοπισμό των αθλητών ως προς το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και
Ερευνών. Κάθε αθλητής στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου θα πρέπει να κάνει τα
εξής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών: (α)
να πληροφορεί το ΕΣΚΑΝ σχετικά με το τόπο διαμονής του σε τριμηνιαία βάση, (β)
να επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές όποτε χρειάζεται προκειμένου να
παραμένουν ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή, και (γ) να καθιστά τον/ την
εαυτό του/της διαθέσιμο προς έλεγχο στις εν λόγω τοποθεσίες.
5.6.2 Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει μέσω της ADAMS να κάνει διαθέσιμη μια λίστα,
η οποία βεβαιώνει τη ταυτότητα των αθλητών, που συμπεριλαμβάνονται στον
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εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου, είτε μέσω των ονομάτων τους, είτε μέσω άλλων
ορισμένων σαφώς κριτηρίων/χαρακτηριστικών. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει σε συντονισμό
με τις διεθνείς ομοσπονδίες να προχωρήσει στη ταυτοποίηση αυτών των αθλητών και
στη συλλογή των πληροφοριών για τον εντοπισμό τους. Όπου ένας αθλητής
συμπεριλαμβάνεται σε ένα διεθνή εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου από τη δική
του/της Διεθνή Ομοσπονδία και σε έναν εθνικό εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου απο
το ΕΣΚΑΝ , το ΕΣΚΑΝ και η Διεθνής Ομοσπονδία θα πρέπει να συμφωνήσουν
μεταξύ τους ποιος από αυτούς θα δεχτεί την κατάθεση των πληροφοριών για τον
εντοπισμό του/της αθλητή/αθλήτριας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ένας/μια
αθλητής/αθλήτρια να υποχρεώνεται να καταθέσει τις πληροφορίες για τον εντοπισμό
του/της και στους δυο εξ’ αυτών. Το ΕΣΚΑΝ θα μπορεί να αναθεωρεί και να
ενημερώνει όπως χρειάζεται τα κριτήρια συμμετοχής των αθλητών στον
εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου που ανήκει στο ίδιο και θα μπορεί να αναθεωρεί την
ένταξη του εγγεγραμμένου καταλόγου ελέγχου κάποιες φορές, όπως θα ήταν
κατάλληλο, σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. Οι αθλητές θα πρέπει να ενημερώνονται
προτού συμπεριληφθούν σε κάποιο εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου, καθώς και όταν
διαγράφονται απο αυτόν.
5.6.3

Για

τους

σκοπούς

του

άρθρου

2.4,

η

αδυναμία

του/της

αθλητή/αθλήτριας να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
Ελέγχου και Ερευνών θα κρίνεται ως αποτυχία κατάθεσης ή ως αποφυγή ελέγχου
(όπως ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών), αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών για τη
δήλωση αποτυχίας κατάθεσης ή αποφυγής ελέγχου.
5.6.4 Ένας/ Μια αθλητής/αθλήτρια στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου 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/η αθλητής/αθλήτρια υποβάλλει στο ΕΣΚΑΝ έγγραφη σημείωση ότι
αυτός/αυτή έχει αποσυρθεί, ή (β) το ΕΣΚΑΝ τον/την έχει ενημερώσει ότι δεν πληροί
τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου του
ΕΣΚΑΝ.
5.6.5 Οι πληροφορίες εντοπισμού που αφορούν έναν αθλητή/μια αθλήτρια θα
πρέπει να μοιράζονται (μέσω της ADAMS) με τη WADA και άλλους οργανισμούς
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καταπολέμησης του ντόπινγκ που έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν αυτόν τον
αθλητή/ αυτήν την αθλήτρια, θα πρέπει να διατηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια ανά
πάσα στιγμή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που
ορίζονται στο άρθρο 5.6 του Κώδικα, και θα πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με
το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών
Πληροφοριών από τη στιγμή που δεν σχετίζονται πλέον με αυτούς τους σκοπούς.

5.7 Επιστροφή σε Αγώνες Αθλητών που είχαν Αποχωρήσει από την αθλητική
δραστηριότητα
5.7.1 Εάν ένας eθνικού 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 στη διεθνή ομοσπονδία και στον ΕΣΚΑΝ στον
οποίο ανήκει. Ο W.A.D.A., σε συνεννόηση με την οικεία διεθνή ομοσπονδία
και τον 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 είναι δυνατόν να προσβληθεί, όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 13.

Οποιοδήποτε αγωνιστικό αποτέλεσμα έχει αποκτηθεί κατά

παράβαση του Άρθρου 5.7.1 Ακυρώνεται.
5.7.2 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, εάν η συγκεκριμένη περίοδος ήταν
μεγαλύτερη των έξι μηνών) στη διεθνή ομοσπονδία και τον ΕΣΚΑΝ στον
οποίο ανήκει.
5.7.3 Αθλητής ή αθλήτρια που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο
εγγεγγραμμένων του ΕΣΚΑΝ και έχει ενημερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ για
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την απόσυρση απαγορεύεται να επανέλθει στην ενεργή δράση εκτός αν
ενημερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ και την 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 Παράρτημα Ι του
Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου και Ερευνών, για την περίοδο πριν από την
επιστροφή στην ενεργό δράση

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Τα Δείγματα αναλύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
6.1 Χρήση Διαπιστευμένων και Εγκεκριμένων Εργαστηρίων
Για τους σκοπούς του Άρθρου 2.1, τα δείγματα αναλύονται αποκλειστικά σε
διαπιστευμένα από τον W.A.D.A. εργαστήρια ή σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί με
οποιονδήποτε τρόπο από τον W.A.D.A.. Η επιλογή του εργαστηρίου που φέρει τη
διαπίστευση ή την έγκριση του W.A.D.A. και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την
ανάλυση των Δειγμάτων γίνεται από αποκλειστικά από το ΕΣΚΑΝ που είναι
υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.
6.2 Σκοπός Ανάλυσης των Δειγμάτων
Τα δείγματα αναλύονται για 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 W.A.D.A.,
σύμφωνα με το Άρθρο 4.5, ή για την παροχή βοήθειας προς τον 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.
6.3 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 6.2 θα γίνεται αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου
ταυτοποίησης προκειμένου να μην μπορούν να συσχετισθούν με κάποιον
συγκεκριμένο αθλητή.
6.4 Πρότυπα Ανάλυσης Δειγμάτων και Αναφοράς Στοιχείων
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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 5.4.1 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 κάτωθι περιπτώσεων:
6.4.1 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.
6.4.2 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 εάν έχουν πείσει
τον W.A.D.A. 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.
6.4.3 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 υπεύθυνοι για τους ελέγχους. Τα αποτελέσματα
οποιασδήποτε τέτοιας ανάλυσης αναφέρονται και έχουν την ίδια ισχύ και συνέπειες
με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ανάλυσης.
6.5 Περαιτέρω Ανάλυση Δειγμάτων
Οποιοδήποτε δείγμα ενδέχεται να να φυλάσσεται και να υποβάλλεται σε περαιτέρω
ανάλυση για τους σκοπούς του Άρθρου 6.2: α) από τη WADA πάντοτε και β) από τον
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 2.1. Η περαιτέρω ανάλυση των Δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Εργαστηρίων και του Διεθνούς Προτύπου
Ελέγχων και Ερευνών.
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7.1 Ευθύνη για τη διενέργεια της διαχείρισης των αποτελεσμάτων
7.1.1 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.
7.1.2 Στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να συλλέξει πρόσθετα
δείγματα σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.6, 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 θεωρείται το ΕΣΚΑΝ που ξεκίνησε και
διεύθυνε τη δειγματοληψία.
7.2 Επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από αναλύσεις που διαχειρίζεται
το ΕΣΚΑΝ.
Η διαχείριση αποτελεσμάτων, με σεβασμό στα αποτελέσματα των ερευνών
που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ, θα λαβαίνει χώρα ως εξής:
7.2.1. Τα αποτελέσματα από όλες τις αναλύσεις πρέπει να αποστέλλονται στο
ΕΣΚΑΝ κωδικοποιημένα, συνοδευόμενα με σχετική αναφορά εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου του εργαστηρίου. Όλη η επικοινωνία θα πρέπει να διεξάγεται
εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους ορισμούς ADAMS.
7.2.2. Με απόδειξη παραλαβής των αντικανονικών αναλυτικών ευρημάτων, το
ΕΣΚΑΝ συντάσσει αναφορά, στην οποία προσδιορίζεται: α) αν χορηγήθηκε ή
πρόκειται να χορηγηθεί άδεια TUE, σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές
χορήγησης Εξαιρέσεων για θεραπευτικούς σκοπούς 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.
7.2.3. Αν η επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από αναλύσεις, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 7.2.2, 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
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ενημερώνεται σχετικά ο αθλητής, η αντίστοιχη εθνική ομοσπονδία, η διεθνής
ομοσπονδία και ο WADA

7.3 Γνωστοποίηση μετά την επανεξέταση αντικανονικών αναλυτικών
ευρημάτων
7.3.1 Εάν η επανεξέταση ενός αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος βάσει
του Άρθρου 7.2.2 δεν φέρει στο φως ισχύουσα ΕΧΘΣ ή σχετικό δικαίωμα, όπως
προβλέπεται στο Διεθνές Πρότυπο περί ΕΧΘΣ 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 14.1 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, εάν ο αθλητής
ή ο οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει να ζητήσει την ανάλυση του δείγματος Β, (ε) τη
δυνατότητα του
αθλητή και/ή εκπροσώπου του Αθλητή 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 ο οργανισμός αντιντόπινγκ αποφασίσει να
μην ορίσει το αντικανονικό αναλυτικό αύρημα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ,
οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον αθλητή και τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή,
την εθνική ομοσπονδία του και το WADA.
7.3.2. Όποτε ζητείται από τον αθλητή ή το ΕΣΚΑΝ, λαμβάνει χώρα η
ανάλυση του Β δείγματος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα εργαστήρια. Ο
αθλητής μπορεί να αποδεχθεί τα αποτελέσματα ανάλυσης του Α δείγματος
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παραιτούμενος από το αίτημα ανάλυσης του Β δείγματος. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να
προβεί παρόλα αυτά στην εξέταση του Β δείγματος.
7.3.3. 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.
7.3.4. 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 2.2 του παρόντος) και ενημερώνεται σχετικά
σχετικά ο Αθλητής και η Διεθνής ομοσπονδία του αθλητή, η εθνική ομοσπονδία του
και ο WADA.
7.3.5. 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
7.4 Επανεξέταση άτυπων ευρημάτων
7.4.1.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.
7.4.2.Μόλις ληφθεί ένα άτυπο εύρημα, το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επανεξέταση
προκειμένου να καθορίσει εάν: (α) έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί
ισχύουσα ΕΧΘΣ, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο περί ΕΧΘΣ, ή (β)
υφίσταται προφανής απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών ή το
Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων η οποία να προκάλεσε το άτυπο εύρημα
7.4.3. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος του άρθ. 7.4.2 του παρόντος
αποκαλύψει ότι οφείλεται σε ΕΧΘΣ 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.
7.4.4 Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος αποκαλύψει ότι δεν οφείλεται
σε ΕΧΘΣ 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 άρθ 7.3.1. είτε
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ενημερώνονται ο αθλητής, η εθνική του ομοσπονδία, η διεθνής ομοσπονδία και ο
WADA ότι άτυπο δείγμα δεν λογίζεται ως εύρημα επανεξέτασης δείγματος ανάλυσης
7.4.5 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:
7.4.5.1. Εάν το ΕΣΚΑΝ κρίνει ότι το Δείγμα Β πρέπει να αναλυθεί πριν την
ολοκλήρωση των ερευνών του βάσει του Άρθρου 7.4, ο οργανισμός αντιντόπινγκ
δύναται να διεξάγει 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 7.3(δ)-(στ).
7.4.5.2. Εάν το ΕΣΚΑΝ λάβει αίτημα, είτε από μείζονα οργανισμό αθλητικών
διοργανώσεων λίγο πριν από διεθνή αθλητική διοργάνωση του ιδίου, ή αίτημα από
αθλητικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την τήρηση επικείμενης προθεσμίας για
την επιλογή μελών ομάδας για μία διεθνή αθλητική διοργάνωση, για να κοινοποιήσει
εάν υφίσταται Αθλητής συμπεριλαμβανόμενος στον κατάλογο που έχει
7.5 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 ένας οργανισμός αντιντόπινγκ κρίνει
επαρκώς ότι έχει σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενημερώσει
άμεσα τον αθλητή, κατά τον τρόπο που ορίζουν οι κανόνες του, ως προς τον κανόνα
αντιντόπινγκ επί του
οποίου σημειώθηκε παράβαση και τη βάση της παράβασης. ΑΝ παρασχεθεί από το
μείζονα οργανισμό αθλητικών Διοργανώσεων ή τον ΕΣΚΑΝ έναντι του οποίου
εκκρεμεί άτυπο εύρημα, το ΕΣΚΑΝ οφείλει να κατονομάσει τον εν λόγω αθλητή
αφότου πρώτα γνωστοποιήσει το άτυπο εύρημα στον αθλητή και ταυτόχρονα τη
διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA
7.6 Επανεξέταση αποτυχιών στοιχείων εντοπισμού
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Η επανεξέταση ενδεχόμενων μη υποβολών στοιχειών εντοπισμού και άκαρπων
ελέγχων γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Όταν η
Διεθνής Ομοσπονδία ή το ΕΣΚΑΝ (αναλόγως) κρίνει ότι υφίσταται παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ του Άρθρου 2.4, οφείλει να προβεί 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 2.4 και τη βάση της παράβασης
7.7

Επανεξέταση

άλλων

παραβάσεων

κανόνων

αντιντόπινγκ

που

δεν

περιλαμβάνονται στα άρθρα 7.2-7.6
Το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επακόλουθες έρευνες για ενδεχόμενη παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ, όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 7.2-7.6. 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 το WADA) κατά τον
τρόπο που προβλέπουν οι κανόνες του, ως προς την παράβαση του κανόνα
αντιντόπινγκ και τη
βάση της παράβασης.
7.8 Εντοπισμός πρότερων παραβάσεων κανόνων ντιντόπινγκ
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 W.A.D.A. σύστημα
και να επικοινωνήσει με τον W.A.D.A. και άλλους αρμόδιους οργανισμούς
αντιντόπινγκ προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν έχει σημειωθεί πρότερη παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ
7.9 Ισχύουσες αρχές επί προσωρινών αποκλεισμών
7.9.1 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 7.2 δεν
προκύπτει χορήγηση ΕΧΘΣ 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 7.2, 7.3 ή 7.5
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7.9.2. Προαιρετικός προσωρινός αποκλεισμός: σε περίπτωση θετικού
δείγματος για ειδική ουσία ή σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε άλλου κανόνα
που δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 7.9.1, το ΕΣΚΑΝ δύναται να επιβάλλει τον
προσωρινό αποκλεισμό στον υπαίτιο αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, οποτεδήποτε μετά την
επανεξέταση και κοινοποίηση των άρθρων 7.2 ως 7.7 και πριν από την τελική
ακροαματική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8.
7.9.3. 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 13.2 και 7.9.3.1
7.9.3.1. 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.
7.9.3.2. 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 πχ 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 10.4 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 8. Τα πραγματικά περιστατικά πρέπει
να είναι συγκεκριμένα και εφαρμόζονται σε πραγματικά εξαιρετικές περιπτώσεις.

7.9.4 Αν ένας προσωρινός αποκλεισμός που επιβλήθηκε με βάση 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
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υπόκειται σε περαιτέρω προσωρινό αποκλεισμό λόγω παραβίασης του άρθρου 2.1. Σε
συνθήκες όπου ο αθλητής( ή η ομάδα του αθλητή) έχουν εξαιρεθεί από τη
διοργάνωση, εξαίρεση που βασίζεται στη παραβίαση του άρθρου 2.1, 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.
7.9.5 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο αθλητής

ή άλλο πρόσωπο έχουν

ενημερωθεί για τη παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ αλλά κανείς
προσωρινός αποκλεισμός αθλητικής δράσης δεν έχει επιβληθεί σ’αυτόν ή αυτήν, ο
αθλητής ή άλλο πρόσωπο δύνανται αυτόβουλα να απέχουν από την αθλητική δράση
εν αναμονή της επίλυσης του προβλήματος.

7.10. Εξωδικαστική επίλυση
7.10.1 Ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει βεβαιωθεί
παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ μπορεί να ομολογήσει την παράβαση
οποτεδήποτε, να παραιτείται από την ακροαματική διαδικασία και να δέχεται τις
συνέπειες που εξαγγέλλονται από αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ και
επιβάλλονται.
7.10.2 Εναλλακτικά, αν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει
βεβαιωθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, αποτύχει να ανατρέψει αυτή
τη βεβαίωση της παράβασης μέσα στη προβλεπόμενη από την κοινοποίηση
προθεσμία, τότε αυτός/αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει τελέσει τη παράβαση,
έχει παραιτηθεί απ’την ακροαματική διαδικασία κι έχει αποδεχτεί τις συνέπειες που
εξαγγέλλονται από αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ, που επιβάλλονται από
το ΕΣΚΑΝ.
7.10.3 Στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 7.10.1 ή 7.10.2, ακρόαση
πριν από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν
απαιτείται. Αντιθέτως ο ΕΣΚΑΝ θα πρέπει εγκαίρως να εκδόσει γραπτή απόφαση
που να βεβαιώνει στην Πειθαρχική Επιτροπή για τη παράβαση κανόνα και τις
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συνέπειες που η παράβαση αυτή συνεπάγεται, και να αποστέλλει όλους τους λόγους
για κάθε περίοδο που συνεπάγονται έκπτωση από το προνόμιο της επιλογής,
συμπεριλαμβανομένης (αν εφαρμοστεί) της δικαιοδοσίας για το γιατί δεν
προβλέφθηκε μεγαλύτερη δυνητική προθεσμία μη επιλογής. Ο ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να
αποστείλει αντίγραφα αυτής της απόφασης στις άλλες οργανώσεις για το αντιντόπινγκ με το δικαίωμα να κάνουν έφεση όπως προβλέπει το άρθρο 13.2.3, και θα
πρέπει να δημοσιοποιεί την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 14.3.2.

7.11. Γνωστοποίηση Αποφάσεων περί Διαχείρισης Αποτελεσμάτων
Σε κάθε περίπτωση όπου το ΕΣΚΑΝ έχει ισχυριστεί τη διάπραξη παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ, έχει αποσύρει τον ισχυρισμό διάπραξης 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 το ΕΣΚΑΝ οφείλει να προβεί στις σχετικές γνωστοποιήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14.2.1 προς τους λοιπούς οργανισμούς αντιντόπινγκ, με
δικαίωμα άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13.2.3.
7.12 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.

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
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8.1.1 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, τα οποία θα ορισθούν υπό την προϋπόθεση
ότι είναι σε θέση να εξετάσουν κάθε υπόθεση δίκαια και αμερόληπτα. Η θητεία κάθε
μέλους της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής θα είναι τετραετής. Σε περίπτωση
θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚΑΝ. Η θητεία του αντικαταστάτη θα διαρκεί μέχρι
τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος.
8.1.2 Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.),
είναι το αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο.
8.1.3. Η ακροαματική διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται από τον Κώδικα
WADA και τον παρόντα νόμο. Τα πειθαρχικά όργανα εφαρμόζουν τον παρόντα νόμο,
με τις διατάξεις του οποίου οφείλουν να εναρμονισθούν οι κανονισμοί όλων των
ομοσπονδιών.
8.1.4. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής
υπόκεινται σε έφεση. Ο κατηγορούμενος και το ΕΣΚΑΝ, τουλάχιστον, δικαιούνται
να ασκήσουν έφεση.
8.1.5. 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.
8.1.6. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του
ΕΣΚΑΝ είναι προσωρινά εκτελεστές, εκτός αν το ΑΣΕΑΔ αποφασίσει διαφορετικά,
μετά από σχετική αίτηση αναστολής.

8.2 Διαδικασία μετά τη διαχείριση των αποτελεσμάτων :
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Όταν ο ΕΣΚΑΝ ενημερώνει έναν αθλητή ή κάποιο άλλο πρόσωπο για τη
βεβαίωση της παράβασης ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, εφόσον ο αθλητής ή το
άλλο πρόσωπο δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο
7.10.1 ή το άρθρο 7.10.2, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια
Πειθαρχική Επιτροπή για το αντι-ντόπινγκ, 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 στο Πρόεδρο όλες τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την
αμεροληψία του, με σεβασμό προς όλα τα μέρη.

8.3 Αρχές για μια δίκαιη ακρόαση
8.3.1 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.
8.3.2 Ο WADA και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή ή του τρίτου προσώπου
που κατηγορείται, μπορεί να παρακολουθεί την ακροαματική διαδικασία ως
παρατηρητής. Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να ενημερώνει το WADA πλήρως για τη
κατάσταση των εκκρεμών υποθέσεων και για το αποτέλεσμα όλων των ακροάσεων.
8.3.4 Η Πειθαρχική Επιτροπή και το ΑΣΕΑΔ θα πρέπει να ενεργούν δίκαια
και αμερόληπτα για όλα τα μέρη οποτεδήποτε.
8.4 Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής για το ντόπινγκ
8.4.1 Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας ή σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, η Πειθαρχική Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει γραπτή και υπογεγραμμένη
απόφαση, με ημερομηνία ( είτε παμψηφεί είτε κατά πλειοψηφία), στην οποία θα
περιλαμβάνεται σκεπτικό με πλήρη αιτιολογία και διατακτικό. Στην αιτιολογία θα
πρέπει να περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι βαρύτερα
προβλεπόμενες ποινές.
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8.4.2 Η απόφαση κοινοποιείται από τον ΕΣΚΑΝ στον αθλητή ή στον
κατηγορούμενο, στις εθνικές ομοσπονδίες τους, με το δικαίωμα για έφεση σύμφωνα
με το άρθρο 13.2.3
8.4.3 Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση όπως προβλέπεται στο
άρθρο 13. Αν δεν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, τότε α) αν η απόφαση
αποδέχεται τη διάπραξη της παράβασης ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, θα πρέπει
να δημοσιοποιείται όπως προβλέπει το άρθρο 14.3.2, 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 14.3.6 θα πρέπει να
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που συμμετέχει ανήλικος.
8.5. 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 7.10
του παρόντος.

8.6 Απευθείας ακροαματική διαδικασία ενώπιον του CAS
Οι υποθέσεις που βεβαιώνουν παραβάσεις κανόνα για το αντι-ντόπινγκ 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, που δικαιούνται να προσφύγουν
CAS κατά της απόφασης του ΑΣΕΑΔ.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε Ατομικά Αθλήματα στο πλαίσιο εντός
αγώνα ελέγχου αυτοδίκαια οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσμάτων που
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επετεύχθησαν στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όλες τις παρεπόμενες συνέπειες,
περιλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών, βραβείων και προνομίων.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
10.1 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 απόφαση
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.
10.1.1 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.
10.2 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 2.1, 2.2 ή 2.6 έχει ως εξής, με την προϋπόθεση ενδεχόμενης μείωσης ή
αναστολής της κύρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10.4, 10.5 ή 10.6:
10.2.1 Η περίοδος αποκλεισμού ισχύει για τέσσερα (4) έτη όταν:
10.2.1.1 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.
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10.2.1.2 Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία ειδικής
αναφοράς, και το ΕΣΚΑΝ δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση του
κανόνα αντιντόπινγκ ήταν εσκεμμένη.
10.2.2 Εάν δεν ισχύει το άρθρο 10.2.1, η περίοδος αποκλεισμού ισχύει για δύο
(2) έτη.
10.2.3 Όπως χρησιμοποιείται στα Άρθρα 10.2 και 10.3, 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.
10.3 Αποκλεισμός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Εάν δεν ισχύουν τα άρθρα 10.5 και 10.6, η περίοδος αποκλεισμού για
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, εκτός όσων προβλέπονται στο άρθρο 10.2,
ορίζεται ως εξής:
10.3.1 Για παραβάσεις του άρθρου 2.3 ή του Άρθρου 2.5, 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
10.2.3), οπότε η περίοδος
αποκλεισμού ορίζεται σε δύο έτη.
10.3.2 Για παραβάσεις του Άρθρου 2.4, 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
53

(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.
10.3.3 Για παραβάσεις του Άρθρου 2.7 ή 2.8, η περίοδος αποκλεισμού που
επιβάλλεται ορίζεται από τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον έως και ισόβιος αποκλεισμός,
ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Παράβαση του Άρθρου 2.7 ή 2.8 στην
οποία εμπλέκεται ανήλικος θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση και, εάν
διαπράχθηκε από προσωπικό υποστήριξης θλητή για παραβάσεις πέρα των ουσιών
Ειδικής Αναφοράς, οδηγεί σε Ισόβιο Αποκλεισμό για το Προσωπικό υποστήριξης
αθλητή. Επιπλέον, οι σημαντικές παραβάσεις των αρθρων 2.7 ή 2.8, οι οποίες
παραβαίνουν και μη-αθλητικούς νόμους και κανονισμούς, αναφέρονται στις αρμόδιες
διοικητικές, επαγγελματικές ή δικαστικές αρχές.
10.3.4 Για παραβάσεις του άρθρου 2.9, η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται
τουλάχιστον σε δύο (2) έτη έως τέσσερα (4) έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
παράβασης.
10.3.5 Για παραβάσεις του Άρθρου 2.10, 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.
10.4 Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισμού λόγω μη συνδρομής υπαιτιότητας ή
αμέλειας
Εάν, σε μία επιμέρους υπόθεση, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετήσει
τη Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας ή Αμέλειας εκ μέρους του, τότε η άλλως επιβλητέα
περίοδος Αποκλεισμού του εξαλείφεται.
10.5: Μείωση της ποινής αποκλεισμού λόγω μη ύπαρξης δόλου ή
αμέλειας
10.5.1 Μείωση των Κυρώσεων για Ουσίες Ειδικής Αναφοράς ή Μολυσμένα
Προϊόντα, για Παραβάσεις των Άρθρων 2.1, 2.2 ή 2.6.
10.5.1.1 Ουσίες Ειδικής Αναφοράς :
Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει Ουσία Ειδικής Αναφοράς και ο
Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει τη Μη Συνδρομή Σοβαρής
Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας, τότε η περίοδος Αποκλεισμού ορίζεται,
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τουλάχιστον, ως επίπληξη με μηδενική περίοδο Αποκλεισμού, και το μέγιστο ως δύο
έτη Αποκλεισμού ανάλογα με το βαθμό Υπαιτιότητας του Αθλητή ή άλλου
Προσώπου.
10.5.1.2 Μολυσμένα Προϊόντα
Σε περιπτώσεις όπου ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο δύναται να
στοιχειοθετήσει τη Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας 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 έτη Αποκλεισμού, ανάλογα με το βαθμό Υπαιτιότητας του Αθλητή
ή του άλλου Προσώπου.
10.5.2 Εφαρμογή της Μη Συνδρομής Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής
Αμέλειαςπέραν της Εφαρμογής του Άρθρου 10.5.1
Εάν ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο στοιχειοθετήσει, στο πλαίσιο μίας
επιμέρους υπόθεσης όπου δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 10.5.1, ότι υφίσταται Μη
Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας εκ μέρους του, τότε,
υποκείμενη σε περαιτέρω μείωση ή εξάλειψη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 10.6, η
άλλως επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού είναι δυνατόν να μειωθεί ανάλογα με το
βαθμό Υπαιτιότητας του Αθλητή
του άλλου Προσώπου, αλλά η μειωμένη περίοδος Αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι
μικρότερη της μισής περιόδου Αποκλεισμού που ίσχυε αρχικά. Εάν η άλλως
επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού είναι ισόβια, η μειωμένη περίοδος – στο πλαίσιο
του παρόντος Άρθρου – δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ ετών.
10.6 Εξάλειψη, μείωση ή αναστολή περιόδου αποκλεισμού ή άλλων συνεπειών
για λόγους εκτός της συνδρομής υπαιτιότητας
10.6.1 Ουσιώδης βοήθεια στην ανακάλυψη ή στοιχειοθέτηση παραβάσεων
κανόνων αντιντόπινγκ
10.6.1.1 Το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης αποτελεσμάτων για
τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δύναται πριν την οριστική δευτεροβάθμια
απόφαση βάσει του Άρθρου 13 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
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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 13 ή τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής έφεσης, το ΕΣΚΑΝ δύναται μόνο να αναστείλει μερικώς την
άλλως επιβλητέα περίοδο Αποκλεισμού, κατόπιν έγκρισης του W.A.D.A. 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. Εάν ο
Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποφασίσει να επαναφέρει ή να μην επαναφέρει μία
ανασταλθείσα περίοδο Αποκλεισμού, οποιοδήποτε Πρόσωπο με δικαίωμα άσκησης
έφεσης βάσει του Άρθρου 13, δύναται να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης.
10.6.1.2 Προκειμένου να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι
Αθλητές και τα άλλα Πρόσωπα για την παροχή Ουσιώδους Βοήθειας προς τους
Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, 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 W.A.D.A. δύναται να συμφωνήσει, σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας διαχείρισης των αποτελεσμάτων, ακόμη και μετά από την οριστική
δευτεροβάθμια απόφαση βάση του Άρθρου 13, ποια θεωρεί ως κατάλληλη αναστολή
της άλλως επιβλητέας περιόδου Αποκλεισμού και των υπολοίπων Συνεπειών. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο W.A.D.A. δύναται να συμφωνήσει για αναστολές
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περιόδου Αποκλεισμού και υπολοίπων Συνεπειών λόγω Ουσιώδους Βοήθειας,
μεγαλύτερης εκείνης που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο, ή ακόμη και για μηδενική
περίοδο Αποκλεισμού, και/ή ουδεμία επιστροφή χρηματικού επάθλου ή καταβολή
προστίμων ή δαπανών. Η έγκριση του W.A.D.A. υπόκειται στην επαναφορά της
κύρωσης, όπως προβλέπεται στο παρόν Άρθρο. Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 13,
κανένας άλλος Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν δύναται να προσφύγει κατά των
αποφάσεων του W.A.D.A. στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρου.
10.6.1.3 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 13.2.3,
πρέπει να ενημερωθούν όπως ορίζεται στο Άρθρο 14.2, λαμβάνοντας μάλιστα
σχετική δικαιολόγηση ως προς τη συγκεκριμένη απόφαση. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και με γνώμονα την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ο W.A.D.A. 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.
10.6.2 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 2.1, προτού ληφθεί μία πρώτη
γνωστοποίηση της παραδεχθείσας παράβασης σύμφωνα με το Άρθρο 7) 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.
10.6.3 Έγκαιρη Παραδοχή Παράβασης Κανόνα Αντιντόπινγκ Μετά την Κατηγορία
για Παράβαση Κυρώσιμη κατά το Άρθρο 10.2.1 ή 10.3.1 Ένας Αθλητής ή άλλο
Πρόσωπο ενδεχομένως υποκείμενο σε επιβολή τετραετούς κύρωσης βάσει του
Άρθρου 10.2.1 ή 10.3.1 (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
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Αντιντόπινγκ, και επίσης κατόπιν της έγκρισης και της διακριτικής ευχέρειας τόσο
του W.A.D.A. όσο και του Οργανισμού Αντιντόπινγκ 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 του βαθμού Υπαιτιότητας του Αθλητή ή άλλου Προσώπου.
10.6.4 Συνδρομή Πολλαπλών Λόγων για τη Μείωση Κύρωσης
Σε περιπτώσεις όπου ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι δικαιούται
μείωση στην επιβληθείσα κύρωση, βάσει παραπάνω της μίας διάταξης των Άρθρων
10.4, 10.5 ή 10.6, προτού γίνει οποιαδήποτε μείωση ή αναστολή βάσει του Άρθρου
10.6, η άλλως επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού προσδιορίζεται σύμφωνα με τα
Άρθρα 10.2, 10.3, 10.4 και 10.5. Εάν ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο στοιχειοθετήσει
ότι δικαιούται μείωση ή αναστολή της περιόδου Αποκλεισμού βάσει του Άρθρου
10.6, τότε είναι δυνατόν η περίοδος Αποκλεισμού να μειωθεί ή ανασταλεί έως κατά
το ένα τέταρτο της άλλως επιβλητέας περιόδου Αποκλεισμού.
10.7 Πολλαπλές παραβάσεις
10.7.1 Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους
ενός Αθλητή ή άλλου Προσώπου, η περίοδος Αποκλεισμού είναι το μεγαλύτερο από
τα παρακάτω διαστήματα:
(α) έξι μήνες,
(β) το μισό της περιόδου Αποκλεισμού που επιβλήθηκε για την πρώτη παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν μείωση βάσει του Άρθρου
10.6, ή
(γ) το διπλάσιο της περιόδου Αποκλεισμού που θα άλλως επιβλητέα για τη δεύτερη
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η οποία αντιμετωπίζεται ως να ήταν η πρώτη
παράβαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν μείωση βάσει του Άρθρου 10.6.
Η περίοδος Αποκλεισμού που ορίζεται βάσει των ανωτέρω είναι δυνατόν να
μειωθεί περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 10.6.
10.7.2 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 10.4 ή 10.5 ή περιλαμβάνει
παράβαση του Άρθρου 2.4. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η περίοδος
Αποκλεισμού ορίζεται από οκτώ έτη έως ισόβιο Αποκλεισμό.
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10.7.3 Τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την οποία ο Αθλητής ή το
άλλο Πρόσωπο έχει στοιχειοθετήσει τη Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας ή Αμέλειας δεν
θεωρείται παράβαση για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου.
10.7.4

Πρόσθετοι

Κανόνες

για

Ορισμένες

Ενδεχόμενες

Πολλαπλές

Παραβάσεις
10.7.4.1 Για τους σκοπούς επιβολής κυρώσεων βάσει του
Άρθρου 10.7, 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 7, ή αφότου το
ΕΣΚΑΝ κατέβαλε εύλογες προσπάθειες γνωστοποίησης της πρώτης παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση που ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ 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.
10.7.4.2 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 10.8.
10.7.5 Πολλαπλές Παραβάσεις Κανόνων Αντιντόπινγκ εντός Δεκαετίας: Για
τους σκοπούς του Άρθρου 10.7, οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πρέπει να
λαμβάνουν χώρα εντός της ίδιας δεκαετίας, προκειμένου να θεωρηθούν ως
πολλαπλές παραβάσεις.
10.8 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 9, όλα τα υπόλοιπα
αγωνιστικά αποτελέσματα του Αθλητή που σημειώθηκαν από την ημερομηνία
συλλογής του θετικού Δείγματος (είτε Εντός είτε Εκτός Αγώνα), ή άλλης παράβασης
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κανόνα αντιντόπινγκ, έως 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.
10.9 Κατανομή επιδικασθέντων εξόδων του CAS και αφαιρεθέντων
χρηματικών βραβείων
Η προτεραιότητα αποπληρωμής των επιδικασθέντων εξόδων του CAS και των
αφαιρεθέντων χρηματικών βραβείων έχει ως εξής: πρώτον, αποπληρωμή των εξόδων
που επιδικάζονται από το CAS, δεύτερον, ανακατανομή των αφαιρεθέντων
χρηματικών βραβείων σε άλλους Αθλητές, εφόσον προβλέπεται από τους κανόνες της
οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας, και τρίτον, επιστροφή των ποσών που δαπανήθηκαν
από τον ΕΣΚΑΝ που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της
υπόθεσης.
10.10 Οικονομικές συνέπειες
Το ΕΣΚΑΝ δύνανται - μέσω των κανόνων τους – να επιβάλλουν 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.
10.11 Έναρξη περιόδου αποκλεισμού
Εκτός

όσων

προβλέπονται

Αποκλεισμού ξεκινά από την

διαφορετικά

στη

συνέχεια,

η

περίοδος

Αποκλεισμού ή, σε περίπτωση που υφίσταται

παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία ή δεν υφίσταται ακροαματική
διαδικασία, από την ημερομηνία αποδοχής ή άλλης επιβολής του Αποκλεισμού.
10.11.1 Καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται στον Αθλητή ή σε Άλλο
Πρόσωπο στην περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης της ακροαματικής διαδικασίας
ή άλλων φάσεων του Ελέγχου Ντόπινγκ που δεν αποδίδεται στον Αθλητή ή το άλλο
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Πρόσωπο, ο που επιβάλει την κύρωση δύναται να ξεκινήσει την περίοδο
Αποκλεισμού νωρίτερα, μέχρι και από την ημερομηνία Δειγματοληψίας ή την
ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελευταία παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ. Όλα τα αγωνιστικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια
της περιόδου Αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του αναδρομικού Αποκλεισμού,
Ακυρώνονται.
10.11.2 Έγκαιρη Παραδοχή
Όταν ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο άμεσα (κάτι, που σε κάθε περίπτωση για έναν
Αθλητή σημαίνει προτού αγωνιστεί ξανά) παραδεχθεί την παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ αφότου κατηγορηθεί για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από τον
Οργανισμό Αντιντόπινγκ, 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 οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Το παρόν
Άρθρο δεν ισχύει στην περίπτωση που η περίοδος Αποκλεισμού έχει ήδη μειωθεί
σύμφωνα με το Άρθρο 10.6.3.
10.11.3 Πίστωση χρόνου Προσωρινού Αποκλεισμού ή περιόδου Αποκλεισμού
που έχει ήδη εκτιθεί
10.11.3.1 Εάν επιβληθεί Προσωρινός Αποκλεισμός ο οποίος
τηρείται από τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο, τότε ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο
θα πιστωθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο Προσωρινού Αποκλεισμού έναντι
οποιασδήποτε περιόδου Αποκλεισμού ενδεχομένως τελικά επιβληθεί. Εάν μία
περίοδος Αποκλεισμού εκτίεται βάσει απόφασης που στη συνέχεια εφεσιβάλλεται,
τότε ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο πιστώνονται για τη συγκεκριμένη περίοδο
Αποκλεισμού που εκτίθηκε έναντι οποιασδήποτε περιόδου Αποκλεισμού που
ενδεχομένως τελικά επιβληθεί μετά την έφεση.
10.11.3.2 Εάν ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο οικειοθελώς
και εγγράφως αποδεχθεί τον Προσωρινό Αποκλεισμό από τον Οργανισμό
Αντιντόπινγκ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια
τηρήσει τον Προσωρινό Αποκλεισμό, ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο πιστώνεται για
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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 14.1.
10.11.3.3 Δεν παρέχεται ουδεμία πίστωση έναντι περιόδου
Αποκλεισμού 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.
10.11.3.4 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) πιστώνεται έναντι της συνολικής περιόδου Αποκλεισμού προς έκτιση.
10.12 Κατάσταση κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού
10.12.1 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
Αποκλεισμού μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών δύναται, μετά την ολοκλήρωση των
τεσσάρων ετών της περιόδου Αποκλεισμού, να συμμετέχει ως Αθλητής σε τοπικές
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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 προκρίνειτο συγκεκριμένο Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο
άμεσα ή έμμεσα για να αγωνιστεί (ή να συγκεντρώσει βαθμούς για το σκοπό αυτό) 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
10.12.2 Επιστροφή στις Προπονήσεις: Κατ’ εξαίρεση του Άρθρου 10.12.1, 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.
10.12.3 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 10.12.1, 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 τον
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 13. 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, ο
Οργανισμός Αντιντόπινγκ με δικαιοδοσία επί του συγκεκριμένου Προσωπικού
Υποστήριξης Αθλητή ή άλλου Προσώπου προβαίνει στην επιβολή κυρώσεων για
παράβαση του Άρθρου 2.9 για την παροχή της ως άνω
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συνδρομής.
10.12.4 Παρακράτηση Οικονομικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια του
Αποκλεισμού Επιπλέον, για οποιαδήποτε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που δεν
προβλέπεται μειωμένη κύρωση, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10.4 ή 10.5, 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.
10.13 Αυτοδίκαια Δημοσιοποίηση της Κύρωσης
Η αυτοδίκαια δημοσιοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε κύρωσης, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 14.3.
ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
11.1 Έλεγχος ομαδικών αθλημάτων
Όταν περισσότερα από ένα μέλη μίας αθλητικής ομάδας έχουν λάβει
γνωστοποίηση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 7 στο πλαίσιο μίας
αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης διεξάγει
στοχευμένους ελέγχους στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης.
11.2 Συνέπειες σε ομαδικά αθλήματα
Στην περίπτωση που 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 επιβάλει την κατάλληλη κύρωση στην ομάδα (π.χ. απώλεια βαθμών,
ακύρωση από αγώνα ή αθλητική διοργάνωση, ή άλλη κύρωση), επιπροσθέτως
οποιασδήποτε άλλης συνέπειας έχει επιβληθεί στους επιμέρους αθλητές που έχουν
διαπράξει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.
11.3 Ο Εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιβάλει
αυστηρότερες συνέπειες στην περίπτωση ομαδικών αθλημάτων
Ο εποπτεύων φορέας μίας αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιλέξει την
καθιέρωση κανόνων για την αθλητική διοργάνωση, σύμφωνα με τους οποίους οι
συνέπειες στην περίπτωση αθήτικών ομάδων θα είναι πιο αυστηρές από εκείνες που
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προβλέπονται στο Άρθρο 11.2 στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αθλητικής
διοργάνωσης
ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
12.1 Ο ΕΣΚΑΝ έχει την εξουσία να ζητήσει από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
να παρακρατήσουν τμήμα ή όλη

τη

ενίσχυση από τις εθνικές ομοσπονδίες

χρηματοδότηση

ή άλλη

μη οικονομική

που δε συμμορφώνονται μ’αυτούς τους

κανόνες για το αντι-ντόπινγκ.
12.2 Οι εθνικές ομοσπονδίες θα πρέπει να υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον
ΕΣΚΑΝ για όλα τα κόστη (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο των αμοιβών για τα
εργαστήρια, των δαπανών για την ακρόαση και τα ταξίδια) σχετικά με μια παράβαση
αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ που δεσμεύουν έναν αθλητή ή άλλο
πρόσωπο που συνδέεται με αυτή την εθνική ομοσπονδία.
12.3 Ο ΕΣΚΑΝ μπορεί να επιλέξει 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 και τα πρόστιμα
επιβάλλονται με βάση τα ακόλουθα:
12.3.1 Τέσσερις (4) ή περισσότερες παραβάσεις αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ (άλλες από τις παραβάσεις που αναφέρει το άρθρο 2.4) που δεσμεύουν τους
αθλητές ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με μια εθνική ομοσπονδία μέσα σε μια
δωδεκάμηνη περίοδο.
12.3.2 Περισσότερες από μία παραβάσεις ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ κατά τη
διάρκεια μιας διεθνούς εκδήλωσης από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται
με μια εθνική ομοσπονδία.
12.3.3 Μια εθνική ομοσπονδία αδυνατεί να καταβάλλει την απαιτούμενη προσπάθεια
για να κρατάει ενήμερο τον ΕΣΚΑΝ για τη τύχη ενός αθλητή μετά τη σχετική αίτηση
για τέτοιου είδους πληροφορίες από τον ΕΣΚΑΝ.
ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΦΕΣΕΙΣ
13.1 Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση
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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 13.2 έως 13.4, ή ως άλλως προβλέπεται στον
Κώδικα ή τα Διεθνή Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις παραμένουν σε ισχύ ενώ
τελούν υπό έφεση,
εκτός εάν το δευτεροβάθμιο σώμα εκδώσει απόφαση περί του αντιθέτου. Προτού
κινηθεί η διαδικασία της έφεσης, πρέπει πρώτα να εξαντληθεί οποιαδήποτε
επανεξέταση μετά την απόφαση, όπως προβλέπεται στους κανόνες του Οργανισμού
Αντιντόπινγκ, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επανεξέταση σέβεται τις αρχές
που ορίζονται παρακάτω στο Άρθρο 13.2.2 (με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 13.1.3).
13.1.1 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.
13.1.2 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 σώμα του οποίου η απόφαση τελεί υπό
έφεση.
13.1.3 Ο W.A.D.A. δεν είναι απαραίτητο να εξαντλήσει τα εσωτερικά μέσα
αποκατάστασης στην περίπτωση που ο W.A.D.A. έχει δικαίωμα άσκησης έφεσης
βάσει του Άρθρου 13 και κανένα άλλο μέρος δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της
οριστικής απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας του οργανισμού αντιντόπινγκ, ο
W.A.D.A. δύναται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, απευθείας στο CAS,
χωρίς να χρειάζεται να εξαντλήσει άλλα μέσα αποκατάστασης στο πλαίσιο των
διαδικασιών του Οργανισμού Αντιντόπινγκ.
13.2 Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ,
συνέπειες, προσωρινούς αποκλεισμούς, 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 (π.χ. λόγω
συνταγογράφησης), η απόφαση από τον W.A.D.A. να μην παρέχει εξαίρεση στην
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απαίτηση γνωστοποίησης έξι μηνών πριν για έναν Αθλητή που έχει αποσυρθεί
προκειμένου να επιστρέψει στους Αγώνες, βάσει του Άρθρου 5.7.1, η απόφαση από
τον W.A.D.A. περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων βάσει του Άρθρου 7.1, 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 7.7, η απόφαση επιβολής Προσωρινού Αποκλεισμού ως
αποτέλεσμα Προδικαστικής Ακρόασης ή λόγω αδυναμίας του Οργανισμού
Αντιντόπινγκ να συμμορφωθεί με το Άρθρο 7.9, η απόφαση ότι ένας Οργανισμός
Αντιντόπινγκ δεν διαθέτει δικαιοδοσία επί ισχυρισμού παράβασης κανόνα
Αντιντόπινγκ ή επί των Συνεπειών αυτής, η απόφαση Αναστολής, ή μη αναστολής
περιόδου Αποκλεισμού ή επαναφοράς ή η μη επαναφοράς μίας ανασταλείσας
περιόδου Αποκλεισμού βάσει του Άρθρου 10.6.1, η απόφαση βάσει του Άρθρου
10.12.3 και η απόφαση από έναν Οργανισμό Αντιντόπινγκ να μην αναγνωρίσει
απόφαση άλλου
Οργανισμού Αντιντόπινγκ βάσει του Άρθρου 15, είναι δυνατόν αποτελέσουν
αντικείμενο έφεσης, αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13.2.
13.2.1 Εφέσεις σχετικά με διεθνούς επιπέδου αθλητές ή διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις στις περιπτώσεις συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε
περιπτώσεις διεθνούς επιπέδου αθλητών, η απόφαση είναι δυνατόν να εφεσιβληθεί
αποκλειστικά ενώπιον του CAS.
13.2.2 Εφέσεις Σχετικά με Άλλους Αθλητές ή Άλλα Πρόσωπα
Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 13.2.1, η απόφαση
προσβάλλεται με έφεση στο ΑΣΕΑΔ
13.2.2.1 Συζήτηση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ
13.2.2.1.1. Το ΑΣΕΑΔ είναι αρμόδιο για τη συζήτησση των υποθέσεων σε
δεύτερο βαθμό.
13.2.2.1.2 Τα διορισμένα μέλη δε θα πρέπει να είχαν καμία προηγούμενη
ενασχόληση με οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, κανένα μέλος δε
πρέπει να έχει προκαλέσει προηγουμένως την εφαρμογή οποιασδήποτε εξαίρεσης
προς εξυγίανση ή έφεση που να αφορούσε στον ίδιο αθλητή όπως η τρέχουσα
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υπόθεση. Κάθε μέλος, κατόπιν συνάντησης , θα πρέπει να αποκαλύπτει στο Πρόεδρο
όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία με σεβασμό προς
όλα τα μέρη.
13.2.2.1.3. Αν ένα μέλος που διορίστηκε από το Πρόεδρο ωε Εισηγητής μιας
υπόθεσης, είναι απρόθυμο ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος μπορεί να
διορίζει αντικαταστάτη ή να διορίζει μια νέα Επιτροπή ακρόασης
13.2.2.1.4. 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 αντι-ντόπινγκ ως παρατηρητές.
13.2.2.1.7 Οι συζητήσεις στο ΑΣΕΑΔ σύμφωνα μ’αυτό το άρθρο θα πρέπει να
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.
13.2.2.1.8 Οι συζητήσεις που λαβαίνουν χώρα και αφορούν σε συγκεκριμένες
αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος.

13.2.2.2. Διαδικασία ενώπιον του ΑΣΕΑΔ
13.2.2.2.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ,

το ΑΣΕΑΔ έχει τη δύναμη να ρυθμίζει τις διαδικασίες συζήτησης

ενώπιόν του.
13.2.2.2.2 Ο εκκαλών/η εκκαλούσα παρουσιάζει προβάλλει την υπόθεσή
του/της και το αντίδικο μέρος ή μέρη υποβάλλουν την απάντησή τους στην υπόθεση.
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13.2.2.2.3 Η απουσία του εκκαλούντος κατά τη συζήτηση μετά από κλήση
θεωρείται ως παραίτηση από τη συζήτηση.
13.2.2.2.4 Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται στη συζήτηση,
με δικά του έξοδα.
13.2.2.2.5 Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα για έναν διερμηνέα στη συζήτηση ,
αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Εισηγητή. Το ΑΣΕΑΔ θα προσδιορίζει τη
ταυτότητα και καθώς και το κόστος για κάθε διερμηνέα.
13.2.2.2.6 Κάθε διάδικος έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει μέσα απόδειξης,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καλεί και να κάνει ερωτήσεις σε
μάρτυρες (ενώ αντικείμενο της διακριτικής ευχέρειας του ΑΣΕΑΔ είναι να δεχτεί
κατάθεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων).
13.2.2.2.7 Οποιαδήποτε αποτυχία από διάδικο μέρος να συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις ή τις κατευθύνσεις του ΑΣΕΑΔ, δε θα αποτρέπουν τη διαδικασία και
κάθε τέτοια αποτυχία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης.
13.2.2.3 Αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ :
13.2.2.3.1 Στο τέλος της συζήτησης, ή σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από
αυτή, το ΑΣΕΑΔ εκδίδει μια γραπτή, με ημερομηνία και υπογεγραμμένη απόφαση
(είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία) η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους λόγους
που οδήγησαν στην απόφαση και για κάθε επιβολή αποκλεισμού που επιβλήθηκε,
συμπεριλαμβανομένης

της αιτιολογίας

που να δικαιολογεί τη μη επιβολή των

μεγαλύτερων προβλεπόμενων κυρώσεων.
13.2.2.3.2 Η απόφαση κοινοποιείται από τον ΕΣΚΑΝ στον αθλητή ή άλλο
πρόσωπο, στην εθνική του/της ομοσπονδία και στις οργανώσεις για το αντι-ντόπινγκ
με δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3.
13.2.2.3.3 Η απόφαση δύναται να προσβληθεί με έφεση όπως προβλέπει το
άρθρο 13.2.3. Αν δεν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, τότε α) αν η απόφαση
βεβαιώνει ότι έχει διαπραχθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, η
απόφαση θα πρέπει να δημοσιοποιείται όπως προβλέπει το άρθρο 14.3.2 αλλά β) αν η
απόφαση βεβαιώνει ότι καμιά παράβαση κανόνα για το αντι-ντόπινγκ δεν έχει
διαπραχθεί, τότε η απόφαση θα δημοσιοποιείται μόνον με τη συγκατάθεση του
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αθλητή ή άλλου προσώπου που αποτελεί το «αντικείμενο» της απόφασης. Ο ΕΣΚΑΝ
θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει αυτή τη συγκατάθεση, και
αν τελικά η συγκατάθεση δοθεί, η απόφαση θα δημοσιοποιείται ολόκληρη ή σε μια
πιο περιληπτική μορφή, όποια εγκρίνει ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο.

13.2.3 Πρόσωπα που Δικαιούνται να Ασκήσουν Έφεση
Όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 8 σε περιπτώσεις του Άρθρου 13.2.1,
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 W.A.D.A. Στις περιπτώσεις του Άρθρου 13.2.2, τα μέρη με δικαίωμα
έφεσης στο εθνικό δευτεροβάθμιο σώμα ορίζονται από τους κανόνες του Εθνικού
Οργανισμού Αντιντόπινγκ, αλλά – κατ’ ελάχιστο – περιλαμβάνονται 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 W.A.D.A. Στις περιπτώσεις του Άρθρου
13.2.2, ο W.A.D.A., 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 τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ

του

οποίου

η

απόφαση

εφεσιβάλλεται και οι πληροφορίες παρέχονται καθ΄υπόδειξη του CAS. Κατά
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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.
13.2.4 Αντεφέσεις και άλλες Επιτρεπόμενες Επακόλουθες Προσφυγές: Υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπονται αντεφέσεις και άλλες επακόλουθες
προσφυγές από οποιονδήποτε εναγόμενο που κατονομάζεται σε υποθέσεις που
εκδικάζονται από το CAS, βάσει του Κώδικα. Οποιοδήποτε μέρος με δικαίωμα
άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13 δύναται να ασκήσει αντέφεση με την
απάντηση προς το αντίδικο μέρος.
13.3 Αδυναμία ενός οργανισμού αντιντόπινγκ να εκδώσει έγκαιρη απόφαση
Όταν σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, ένας οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν
εκδώσει απόφαση σχετικά με τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εντός
μίας εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από τον W.A.D.A., ο W.A.D.A. δύναται να
επιλέξει να προσφύγει απευθείας στο CAS, ως εάν ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ 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 W.A.D.A. ενήργησε εύλογα με την επιλογή
του να προσφύγει απευθείας στο CAS, τότε τα έξοδα και οι δικαστικές δαπάνες του
W.A.D.A. για την άσκηση της έφεσης καταβάλλονται στον W.A.D.A. από τον
Οργανισμό Αντιντόπινγκ.
13.4 Εφέσεις Σχετικά με ΕΧΘΣ
Η έφεση κατά αποφάσεων ΕΧΘΣ γίνεται αποκλειστικά όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 4.4 ανωτέρω.
13.5 Γνωστοποίηση αποφάσεων εφέσεων
Οποιοσδήποτε Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι διάδικος μίας έφεσης οφείλει
να ενημερώσει σχετικά με την απόφαση της έφεσης, τον Αθλητή ή το άλλο
Πρόσωπο, καθώς και τους υπολοίπους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ με δικαίωμα
άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13.2.3, σύμφωνα με το Άρθρο 14.2.
13.6 Εφέσεις λκατά αποφάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 12
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Αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ στο πλαίσιο του άρθρου 12 εφεσιβάλλονται
αποκλειστικά στο CAS από την Εθνική Ομοσπονδία
13.7 Προθεσμίες κατάθεσης έφεσης
13.7.1. Εφέσεις στο CAS : Η προθεσμία άσκησης έφεσης στο CAS είναι
εικοσιμία (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 μια τέτοια απαίτηση προβληθεί μέσα στη δεκαπενθήμερη προθεσμία, τότε ο
τρίτος έχει προθεσμία είκοσιμία (21) ημερών από τη παραλαβή του φακέλου για να
καταθέσει έφεση ενώπιον του CAS.
13.7.2 Προσφυγές του άρθρου 13.2.2
Ο χρόνος για τη κατάθεση μιας έφεσης στην εθνική Επιτροπή για τις εφέσεις
στο αντι-ντόπινγκ είναι εικοσίμία (21) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της
απόφασης από το ΑΣΕΑΔ. Παρόλα αυτά, ισχύουν τα εξής σε συμμόρφωση με τις
εφέσεις που κατατέθηκαν από πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί έφεση αλλά που δεν
ήταν διάδικος στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση που υπόκειται σε έφεση:
Α) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης, κάθε
μέρος/μέρη έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το όργανο που έχει εκδώσει την
απόφαση ένα αντίγραφο του φακέλου τον οποίο αυτό το όργανο επικαλείται.
Β) Αν μια τέτοια απαίτηση προβληθεί μέσα στη δεκαπενθήμερη προθεσμία, τότε το
μέρος που έχει αυτή την απαίτηση έχει είκοσιμία (21) μέρες από τη παραλαβή του
φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για το αντι-ντόπινγκ.
Εκτός των ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης έφεσης από τον WADA είναι:
Α) εικοσιμία (21) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης που θα
μπορούσε κάθε τρίτος διάδικος ή μη να ασκήσει έφεση ή
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Β) εικοσιμία (21) ημέρες από την παραλαβή συνολικά του φακέλου της υπόθεσης
από τον WADA
ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
14.1 Πληροφορίες σχετικά με αντικανονικά αναλυτικά ευρήματα, άτυπα
ευρήματα και άλλες φερόμενες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ
14.1.1 Γνωστοποίηση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ σε αθλητές και
άλλα πρόσωπα
Η μορφή και ο τρόπος γνωστοποίησης μίας φερόμενης παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ θα γίνεται βάσει των κανόνων του Οργανισμού Αντιντόπινγκ που έχει
την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων.
14.1.2 Γνωστοποίηση Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ σε Εθνικούς
Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, Διεθνείς Ομοσπονδίες και τον W.A.D.A.: Το ΕΣΚΑΝ
που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων οφείλει επίσης να ενημερώσει
τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ του Αθλητή, τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον
W.A.D.A. σχετικά με τον ισχυρισμό παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ταυτόχρονα με
την αντίστοιχη γνωστοποίηση προς τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο.
14.1.3 Περιεχόμενο της Γνωστοποίησης Παράβασης Κανόνα Αντιντόπινγκ Η
γνωστοποίηση περιλαμβάνει: το ονοματεπώνυμο, τη χώρα, το άθλημα και τον κλάδο
του Αθλήματος του Αθλητή, το αγωνιστικό επίπεδο του Αθλητή, εάν ο έλεγχος
έγινεΕντός ή Εκτός Αγώνα, την ημερομηνία Δειγματοληψίας, τα αναλυτικά
αποτελέσματα
του εργαστηρίου και άλλες πληροφορίες, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο
Ελέγχων και Ερευνών ή, σε περίπτωση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που δεν
προβλέπονται στο Άρθρο 2.1, τον κανόνα που επί του οποίου σημειώθηκε παράβαση
και τη βάση της φερόμενης παράβασης.
14.1.4 Αναφορές Κατάστασης
Εξαιρουμένων των ερευνών που δεν κατέληξαν σε γνωστοποίηση παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ σύμφωνα με το Άρθρο 14.1.1, οι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ
πουαναφέρονται στο Άρθρο 14.1.2 θα ενημερώνονται σε τακτική βάση σχετικά με
την κατάσταση και τα ευρήματα οποιασδήποτε επανεξέτασης ή διαδικασιών που
διενεργούνται σύμφωνα με τα Άρθρα 7, 8 ή 13 και θα τους παρέχεται η δέουσα
έγγραφη
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δικαιολογημένη επεξήγηση ή απόφαση που να εξηγεί την απόφαση σχετικά με το
ζήτημα.
14.1.5 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 ο
Οργανισμός Αντιντόπινγκ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων
προβεί ή δεν προβεί σε δημόσια κοινοποίηση, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 14.3.

14.1.6 Ο ΕΣΚΑΝ εξασφαλίζει αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τα δυσμενή
αναλυτικά ευρήματα, τα άτυπα ευρήματα, και άλλες βεβαιωμένες παραβάσεις
κανόνων για το αντι-ντόπινγκ που παραμένουν εμπιστευτικές μέχρι οι πληροφορίες
αυτές να δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14.3, 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/ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης
κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας.

14.2 Γνωστοποίηση ααποφάσεων παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ και αίτημα
παροχής αρχείων
14.2.1 Οι αποφάσεις περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που εκδίδονται
σύμφωνα με τα Άρθρα 7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 ή 13.5 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.
14.2.2 Ένας Οργανισμός Αντιντόπινγκ με δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά
απόφασης που ελήφθη βάσει του Άρθρου 14.2.1 δύναται, εντός 15 ημερών από την
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παραλαβή της απόφασης, να ζητήσει αντίγραφο του πλήρους φακέλου της υπόθεσης
που σχετίζεται με την απόφαση.
14.3 Δημόσια κοινοποίηση
14.3.1 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 Δημοσίως από τον ΕΣΚΑΝ που φέρει την ευθύνη
διαχείρισης των αποτελεσμάτων μόνο αφότου έχει δοθεί η σχετική γνωστοποίηση
προς τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο, σύμφωνα με τα Άρθρα 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ή 7.7
και στους αρμόδιους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ σύμφωνα με το Άρθρο 14.1.2.
14.3.2 Το αργότερο έως είκοσι ημέρες από την οριστική δευτεροβάθμια
απόφαση βάσει των Άρθρων 13.2.1 ή 13.2.2, ή στην περίπτωση παραίτησης από την
άσκηση έφεσης ή από την ακροαματική διαδικασία βάσει του Άρθρου 8, ή εάν άλλως
δεν έχει ασκηθεί εγκαίρως έφεση κατά ενός ισχυρισμού περί παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ, ο
Οργανισμός Αντιντόπινγκ 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, ο ίδιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει
επίσης να Αναφέρει Δημοσίως τα αποτελέσματα της οριστικής δευτεροβάθμιας
απόφασης σχετικά με τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, περιλαμβανομένων των
πληροφοριών
που αναφέρονται ανωτέρω.
14.3.3 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 αντικείμενο της
απόφασης.Το ΕΣΚΑΝ Που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων οφείλει
να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να λάβειτην 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.
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14.3.4 Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον την ανάρτηση των
απαιτούμενων πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντιντόπινγκ και την
παραμονή των πληροφοριών για ένα μήνα ή για χρονική περίοδο ίση με την περίοδο
Αποκλεισμού, όποια από τις δύο περιόδους είναι μεγαλύτερη.
14.3.5 Κανένας Οργανισμός Αντιντόπινγκ ή εργαστήριο διαπιστευμένο από
τον W.A.D.A. 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.
14.3.6 Η υποχρεωτική Δημόσια Αναφορά Στοιχείων που προβλέπεται στο
Άρθρο 14.3.2 δεν είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου ο Αθλητής ή το άλλο
Πρόσωπο που έχει κριθεί ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ είναι
Ανήλικος. Οποιαδήποτε προαιρετική Δημόσια Αναφορά Στοιχείων σε υπόθεση όπου
εμπλέκεται
Ανήλικος θα είναι ανάλογη των γεγονότων και των περιστάσεων της υπόθεσης.
14.4 Αναφορά στατιστικών στοιχείων
Οι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ, οφείλουν – σε ετήσια βάση τουλάχιστον – να
δημοσιεύουν μία γενική στατιστική έκθεση των ενεργειών τους σχετικά με τον
Έλεγχο Ντόπινγκ, παρέχοντας αντίγραφο στον W.A.D.A.. Οι Οργανισμοί
Αντιντόπινγκ δύνανται επίσης να δημοσιεύουν εκθέσεις, αναφέροντας το όνομα κάθε
Αθλητή που υποβλήθηκε σε Έλεγχο και την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε Ελέγχου.
Ο W.A.D.A. – σε ετήσια βάση τουλάχιστον – οφείλει να δημοσιεύει εκθέσεις
στατιστικών στοιχείων συνοψίζοντας τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους
Οργανισμούς Αντιντόπινγκ και τα εργαστήρια.
14.5 Γραμματεία πληροφοριών ελέγχων ντόπινγκ
Ο W.A.D.A. λειτουργεί ως κεντρική γραμματεία για τα δεδομένα και τα
αποτελέσματα των Ελέγχων Ντόπινγκ, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα, των
δεδομένων Βιολογικού Διαβατηρίου Αθλητή, για Διεθνούς και Εθνικού Επιπέδου
Αθλητές και τα στοιχεία εντοπισμού των Αθλητών που έχουν καταχωρηθεί στον
Κατάλογο

Ελεγχόμενων

Αθλητών.

Για

να

διευκολυνθεί

ο

συντονισμένος
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προγραμματισμός κατανομής των ελέγχων και να αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη
Ελέγχων από τους διαφόρους
14.6 Απόρρητο των δεδομένων
14.6.1 Το ΕΣΚΑΝ δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και
χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία Αθλητών ή τρίτων προσώπων, τα οποία είναι
αναγκαία και απαραίτητα για την διερεύνηση και την καταγραφή της αντιντόπινγκ
δράσης σύμφωνα με τον Κώδικα και τις διεθνείς συνθήκες (συμπεριλαμβνομένης και
της Διεθνούς Συνθήκης για την προστασία Των Προσωπικών ή Απόρρητων
Πήροφοριών) καθώς και του παρόντος.
14.6.2

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 εγαρμογή των κανόνων Αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον
Κώδικα και τις Διεθνείς Συνθήκες (συμπεριλαμβνομένης και της Διεθνούς Συνθήκης
για την προστασία Των Προσωπικών ή Απόρρητων Πήροφοριών) καθώς και του
παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
15.1 Με την προϋπόθεση του δικαιώματος άσκησης έφεσης που προβλέπεται στο
Άρθρο 13, οι Έλεγχοι, τα αποτελέσματα των ακροάσεων και άλλες τελικές αποφάσεις
οποιουδήποτε Υπογράφοντος Μέρους που είναι σύμφωνες με τον Κώδικα και τελούν
υπό τη δικαιοδοσία του εκάστοτε Υπογράφοντος Μέρους, ισχύουν παγκοσμίως και
χαίρουν αναγνώρισης και σεβασμού από όλα τα Υπογράφοντα Μέρη.
15.2 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.
15.3

Σχετικά με το δικαίωμα της έφεσης του άρθρου 13, κάθε απόφαση του

ΕΣΚΑΝ 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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ΑΡΘΡΟ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ
ΕΣΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ
16.1 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους συμμορφώνονται μ’αυτούς τους
κανόνες για το αντι-ντόπινγκ. Αυτοί οι κανόνες του αντι-ντόπινγκ θα πρέπει να
ενσωματώνονται επίσης είτε άμεσα ή με αναφορά και παραπομπή στους κανόνες
κάθε εθνικής ομοσπονδίας έτσι ώστε ο ΕΣΚΑΝ να μπορεί να επιβάλλει την
εφαρμογή τους ευθέως εναντίον των αθλητών και άλλων προσώπων που υπάγονται
στη δικαιοδοσία της εθνικής ομοσπονδίας.
16.2 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες συντάσσουν κανόνες που προβλέπουν υποχρεωτική
συμμόρφωση και δέσμευση σε αυτούς τους κανόνες αντι-ντόπινγκ 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 μια 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 μια κατάσταση της κάθε συμμετοχής.
16.3 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεωτικά αναφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία
υπονοείται σχετικά με μια παράβαση κανόνα του αντι-ντόπινγκ στον ΕΣΚΑΝ και στη
διεθνή τους ομοσπονδία, και συνεργάζονται με τις έρευνες που πραγματοποιούνται
από οποιονδήποτε οργανισμό για το αντι-ντόπινγκ που έχει την εξουσία να διεξάγει
την έρευνα.
16.4 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.

16.5 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεούνται να διεξάγουν εκπαίδευση για το αντιντόπινγκ σε συντονισμό με τον ΕΣΚΑΝ.
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ΑΡΘΡΟ 17 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Ουδεμία διαδικασία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεν είναι δυνατόν να κινηθεί
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 7, ή εάν έχει επιχειρηθεί εύλογα να δοθεί
η σχετική γνωστοποίηση εντός δέκα ετών από την ημερομηνία που φέρεται να έχει
σημειωθεί η παράβαση.
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΚΑΝ ΣΤΟ WADA. Ο
ΕΣΚΑΝ θα αναφέρει στο WADA τη συμμόρφωσή του με το κώδικα σύμφωνα με το
άρθρο 23.5.2 του κώδικα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο 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 κώδικα, και υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή των αθλητών και του
προσωπικού υποστήριξης των αθλητών σε τέτοια προγράμματα.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
20.1 Ρόλοι και Ευθύνες Αθλητών
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 μηνπροβαίνουν σε Χρήση Απαγορευμένων Ουσιών και Απαγορευμένων Μεθόδων
και να έχουν την ευθύνη να καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία που
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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
ΥπογράφονΜέρος, σύμφωνα με την οποία ο Αθλητής διέπραξε παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ εντός των προηγούμενων δέκα ετών.
20.1.6 Να συνεργάζονται με τους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ που διερευνούν
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
20.2 Ρόλοι και ευθύνες του προσωπικού υποστήριξης αθλητών
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/την
ίδιο/ίδια κατά τα δέκα προηγούμενα έτη.
20.2.5 Να συνεργάζονται με τους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ που διερευνούν
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
20.2.6 Το Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή δεν επιτρέπεται να Χρησιμοποιεί
ή να Κατέχει οποιαδήποτε Απαγορευμένη Ουσία ή Απαγορευμένη Μέθοδο χωρίς
επαρκή δικαιολογία.

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
21.1 Το επίσημο κείμενο του Κώδικα τηρείται από τον W.A.D.A. και δημοσιεύεται
στα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάστασης μεταξύ της
αγγλικής και γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
21.2 Τα σχόλια που συνοδεύουν τις διάφορες διατάξεις του Κώδικα
χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του Κώδικα.
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21.3 Ο Κώδικας ερμηνεύεται ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο και όχι
δι’αναφοράς στην ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς των Υπογραφόντων Μερών ή
των κυβερνήσεων.
21.4 Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται για διάφορα Μέρη και Άρθρα του
Κώδικα εξυπηρετούν μόνο λόγους διευκόλυνσης, δεν θεωρούνται ουσιαστικά μέρη
του Κώδικα και δεν επηρεάζουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τη διατύπωση των
διατάξεων στις οποίες αναφέρονται.
21.5 Ο Κώδικας δεν ισχύει αναδρομικά για ζητήματα που εκκρεμούν πριν την
ημερομηνία αποδοχής του Κώδικα από ένα Υπογράφον Μέρος και ενσωμάτωσης
αυτού στους κανόνες του. Ωστόσο, οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πριν τον
Κώδικα εξακολουθούν να ισχύουν ως «Πρώτες παραβάσεις» ή «Δεύτερες
παραβάσεις» για τους σκοπούς του καθορισμού των κυρώσεων βάσει του Άρθρου 10
σε επακόλουθες
παραβάσεις του Κώδικα.
21.6 Ο Σκοπός, το Αντικείμενο και η Οργάνωση του Παγκόσμιου Προγράμματος
Αντιντόπινγκ και ο Κώδικας με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, τους ΟΡΙΣΜΟΥΣ και το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10
θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ

22.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ
22.1 Οι παρόντες κανόνες Αντιντόπινγκ δύνανται να τροποποιούνται και να
συμπληρώνονται με Υπουργική Απόφαση κατόπιν πρότασης του ΕΣΚΑΝ.
22.2. Οι παρόντες κανόνες Αντιντόπινγκ θεωρούνται ανεξάρτητο και
αυτόνομο κείμενο δίχως να απαιτείται αναφορά σε άλλο ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
22.3 Οι τίτλοι των παρόντων κανόνων Αντιντόπινγκ χρησιμοποιούνται μόνο
για την σύνταξη του νόμου και δεν πρέπει να θεωρούνται ουσιώδεις για την
εφαρμογή των κανόνων Αντιντόπινγκ ή να επιδρούν καθ΄οιονδήποτε τρόπο στις
Αρχές Αντιντόπινγκ στις οποίες αναφέρονται.
22.4 Ο Κώδικας και οι Διεθνείς Συνθήκες θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα
αυτών των κανόνων Αντιντόπινγκ και υπερισχύουν σε περίπτωση αντιπαράθεσης.
22.5 Οι παρόντες Κανόνες Αντιντόπινγκ υιοθετούνται ως βασικοί κανόνες του
Κώδικα και θα εφαρμόζονται ως τέτοιοι. Το ίδιο και η εισαγωγή του παρόντος νόμου.
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22.6. Τα σχόλια που υπάρχουν στον Κώδικα και αφορούν σε αυτούς τους
κανόνες Αντιντόπινγκ θα θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα αυτών.
22.7. Οι παρόντες Κανόνες Αντιντόπινγκ υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης
διάταξης νόμου, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχουν
αναδρομική ισχύ και συγκεκριμένα:
22.7.1. Παράβαση των κανόνων Αντιντόπινγκ που έλαβε χώρα πριν
από την δημοσίευση του νόμου λογίζεται κανονικά ως «πρώτη» ή «δεύτερη»
παράβαση για τις συνέπειες του άρθρου 10 σχετικά με κάθε παράβαση μετά τη
δημοσίευση
22.7.2. Οι προγενέστερρες 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 μόνο 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.
22.7.3. Κάθε παράβαση του άρθρου 2.4 ή Αποφυγή Ελέγχου που
έλαβαν χώρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος θα θεωρούνται ότι διαρκούν για
περίοδο δώδεκα μηνών από τη διάπραξή τους.
22.7.4. Με σεβασμό στις υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε τελεσίδικη
απόφαση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και ο Αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο
εκτίει ποινή αποκλεισμού κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, δύνανται οι
ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από το ΕΣΚΑΝ την επανεξέταση της υπόθεσης υπό το
νέο νομικό καθεστώς. 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 τη δημοσίευση του παρόντος.
22.7.5. 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.
Οι παρόντες Κανόνες Αντιντόπινγκ ισχύουν από η δημοσίευση του νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
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Β΄ΜΕΡΟΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 23: Άρση προνομίων σε αθλητές που καταδικάσθηκαν για
παράβαση Ντόπινγκ

Η παρ. 21 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999) όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 άρθρου 38 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α
24/30.1.2013) αντικαθίσταται και τροποποιείται ως ακολούθως:

«21. α) Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται 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.) δεν
χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα, οι διευκολύνσεις του
παρόντος άρθρου, των άρθρων 31 και 35 του νόμου αυτού, καθώς και της τιμητικής
απονομής βαθμού αξιωματικού του άρθρου 39 του νόμου 3883/2010 όπως ισχύει. Σε
περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία
με την οποία χορηγήθηκαν. 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) Οι ήδη υπηρετούντες στις ΕΔ αποτάσσονται από τις τάξεις τους, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του νόμου 3883/2010.
γ) Οι προσληφθέντες και ήδη απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
βάσει σχετικών ευεργετικών διατάξεων του νόμου απολύονται με απόφαση του
οικείου αρμοδίου οργάνου. Αθλητές και αθλήτριες, που εγγράφηκαν στον ειδικό
πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 34
του νόμου 2725/1999 «περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού» όπως
τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 38 του νόμου 4115/2013 και
ισχύει, διαγράφονται, η δε εγγραφή αυτής θεωρείται ως μη γενόμενη.

83

δ) Η παράγραφος 5 και η παράγραφος 9 του άρθρου 39 του νόμου
4115/201313 όπως ισχύει καταργείται.
ε) Η παρ.7 του άρθρου 39 του νόμου 3883/2010 όπως ισχύει καταργείται.

ΑΡΘΡΟ 24:
Η παράγραφος 9 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α'
121/17.6.1999) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του
νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ Α 210/8.10.2008) αντικαθίσταται και τροποποιείται ως
ακολούθως:
«9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή
χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή
υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α'
και Β' βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του
προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για
τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος
υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό. Ο
διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη
προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα
προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα
την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για
διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά
δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί
διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου
βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το
δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη
διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ
των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση,
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ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και
αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης. Αθλητές
με αναπηρίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να
διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (ΓΓΑ) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς,
φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και
Β' βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες καθώς και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες
Κωφοί που υπηρετούν στη ΓΓΑ και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α'
και Β' βαθμού, κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της
κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα και στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων που
αφορούν στους Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφούς και την κατάταξή τους στο
καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή
υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α' και Β'
βαθμού, αρχίζουν να ισχύουν με την δημοσίευση του παρόντος νόμου και χωρίς
αναδρομική ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 25: Δημιουργία μητρώου φορέων ΓΓΑ
Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
φορέων (πχ αθλητικών σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών κλπ), η κατάρτιση του
οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος νόμου και στο οποίο καταχωρούνται με ενέργειες και πρωτοβουλία του
κάθε φορέα:
Α.1. Στοιχεία ταυτότητας Φορέα και γενικές πληροφορίες:
1. Η πλήρης επωνυμία του φορέα.
2. Ο διακριτικός τίτλος.
3. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φορέα.
4. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας.
5. Το έτος ίδρυσης του φορέα.
6. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός του φορέα.
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7. Το Καταστατικό ιδρυτικό έγγραφο του φορέα.
8. Οι τροποποιήσεις του καταστατικού εγγράφου.
9. Ο νομός στον οποίο εδρεύει ο φορέας.
10. Ο Δήμος στον οποίο εδρεύει ο φορέας.
11. Η δημοτική ενότητα στην οποία εδρεύει ο φορέας.
12. Το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο εδρεύει ο φορέας.
13.Αριθμός πρωτοκόλλου απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Α.2. Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου, οργάνων Διοίκησης και νομίμου
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 νομίμου εκπροσώπου και την ιδιότητα
αυτού.
4. Το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών.
5. Τον αριθμό των ενεργών μελών.
6. Τον αριθμό των ατόμων που τυχόν προσφέρουν αμισθί εθελοντική
υπηρεσία στον φορέα.
7. Τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται από τον φορέα επ’ αμοιβή και
υπ’ οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (πχ συμβάσεις εργασίας ή έργου).

Α.3. Στοιχεία επικοινωνίας.
1. Διεύθυνση έδρας του φορέα.
2. Διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων του, καθώς και παραχωρηρήριο
ή μισθωτήριο αυτών.
3. Υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα.
4. Τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Ιστοσελίδα.
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Α.4. 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 θα πρέπει να
λαμβάνει χώρα εντός 48 ωρών από το πέρας των διοργανώσεων.
7. Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριότητας (τοπική, περιφερειακή,
πανελλαδική, ευρωπαϊκή, διεθνής).
8. Χρονική εμβέλεια δραστηριότητας (ετήσια, περιοδική, περιστασιακή κλπ).
9. Κοινό στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (ηλικίες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
όπως π.χ. ΑΜΕΑ, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κλπ).
Α.5. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.
1. Αριθμό φορολογικού μητρώου και ετήσια εκκαθαριστικά σημειώματα
2. Πηγές εσόδων (πχ. Εισφορές μελών, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις κλπ).
3. Άλλες πηγές εσόδων.
4. Περιουσιακά στοιχεία (κτίρια, οικόπεδα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα).
A.6. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού δύνανται να
τροποποιούνται τα ως άνω στοιχεία του αθλητικού μητρώου.
Α.7. Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του
κάθε φορέα.
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Α.8. Μέχρι τη λειτουργία του ως άνω αθλητικού μητρώου ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 7 και 16 του ν. 2725/1999, οι οποίες τροποποιούνται ως εξής:
Α.8.1. Στο άρθρο 7 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 73 του Ν. 3057/2002, προστίθενται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταχωρεί τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός
δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού στην οποία είναι καταχωρημένα τα στοιχεία των φορέων που έχουν
αθλητική αναγνώριση. Η καταχώρηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις
συνέπειες του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει. Η πρώτη καταχώρηση των στοιχείων γίνεται από τα
σωματεία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»
Α.8.2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999 αριθμείται εκ νέου ως
παραγραφος 11.
Α.8.3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
ανάλογα για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ένωσης.»
Α.8.4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
ανάλογα και για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής
ομοσπονδίας.»

ΑΡΘΡΟ 26: Επέκταση θητείας μελών ΔΣ επαγγελματικών Ενώσεων
Η παράγραφος 7 του άρθρου 96 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) όπως αυτή
προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 289 του Ν.3262/2004 (ΦΕΚ Α 173/15.9.2004) τροποποιείται
ως ακολούθως:
«7. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των επαγγελματικών συνδέσμων που εκλέγονται
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου είναι τετραετής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
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οικείου επαγγελματικού συνδέσμου η θητεία των υπηρετούντων κατά την ψήφιση του παρόντος
διοικητικών συμβουλίων δύναται να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση τετραετίας.

ΑΡΘΡΟ 27: 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, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του
νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α 2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), και θεσπίσθηκαν προς
διασφάλιση της αυτόνομης πρόσβασης, διακίνησης και διαβίωσης ατόμων με κινητικά προβλήματα
σε προκαθορισμένο τμήμα των κερκίδων θεατών, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την
31.8.2016, με ευθύνη και με δαπάνες των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών που τα χρησιμοποιούν
ως γηπεδούχες. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν η
παραπάνω ρύθμιση να αφορά μόνον σε ορισμένες κατηγορίες πρωταθλημάτων, καθώς και να
επεκταθεί σε άλλα αθλήματα.
2. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατή η
χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999,
όπως ισχύει. 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.
3.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
παραγράφου 1 του παρόντος, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 9
του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, άδειας τελέσεως αγώνα.
4. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού μπορεί να παρατείνεται η
προθεσμία υλοποίησης της παραγράφου 1.»

ΑΡΘΡΟ 28: Αλλαγή σύνθεσης μελών Επιτροπής Διοίκησης Καυτανζογλείου
Εθνικού Σταδίου
89

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 423/1976 (ΦΕΚ Α΄ 223) «εξωσχολικός
αθλητισμός και γυμναστήρια» αντικαθίσταται ως εξής:
« 2) Κατ΄εξαίρεση το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης διοικείται από
επταμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό
Υπουργού, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται μετά 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 αυτοδίκαια η θητεία των μελών της παρούσας Επιτροπής Διοίκησης, η οποία θα
συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι τον ορισμό νέας, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα.»
ΑΡΘΡΟ 29: Σύνθεση ΔΕΑΒ
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41 Α του νόμου 2725/1999
(ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999) όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την παρ.2 άρθρ.1
Ν.3262/2004 (ΦΕΚ Α 173) και το άρθρο 6 Ν.3708/2008( ΦΕΚ Α 210/8.10.2008) και
αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/23-022012) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1.Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή
Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) που αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής: α)
τέσσερις (4) επιστήμονες 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, εκ των
οποίων ο ένας μη εν ενεργεία αθλητής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος προτείνεται από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 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».

ΑΡΘΡΟ 30: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών ανεξαρτήτως της συμμετοχής
αλλοδαπών στους αγώνες.
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Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24 30/01/2013),
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013
(ΦΕΚ Α’ 254 21/11/2013), τροποποιείται ως ακολούθως:
«9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος
άρθρου άρχεται την 8.10.2008 και αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των
διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.. Αποκλειστικά για
την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι.,
η διάκριση στους Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται
ανεξαρτήτως αν στους αγώνες στους επετεύχθη η διάκριση συμμετείχαν ομογενείς,
αλλοδαποί ή στερούμενοι ιθαγένειας αθλητές ή αθλήτριες».

ΑΡΘΡΟ 31: Κατάργηση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού
«Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.) το οποίο
συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
Α` 121/17-06-1999), δυνάμει της με αριθμό 26739/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
Β΄ 2512/7-10-2013), καταργείται. 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».

ΑΡΘΡΟ 32: Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων
Το άρθρο 42 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α` 121/17-06-1999) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 42
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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 αρμοδίου για τον Αθλητισμό
Υπουργού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τη διεθνή αθλητική
κοινότητα.
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Η Επιτροπή είναι πενταμελής και η θητεία της είναι διετής. Απαρτίζεται από
τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα προέδρου αυτής,
από ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών και από 3 μέλη τα οποία ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου
για τον Αθλητισμό Υπουργού. Ένα εκ των τριών μελών που ορίζονται από τον
αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, είναι υπάλληλος που υπηρετεί στην αρμόδια
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στα Μέλη της Επιτροπής δεν
επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης η άλλης αμοιβής. Η Επιτροπή λειτουργεί
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων.»

ΑΡΘΡΟ 33: Άδειες αθλητών Παραολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων
Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας
Η παράγραφος 23 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α'
121/17.6.1999) η οποία είχε προστεθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και ακολούθως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11, παρ. 3 του
Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α 49/13.5.2015) τροποποιείται ως ακολούθως:
«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
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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 αθλήματος 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 τον 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 προΟλυμπιακής 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.).
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Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των
διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών»
ΑΡΘΡΟ 34: Οικονομική Επιβράβευση συνοδών αθλητών με αναπηρία
Η παράγραφος 20 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999)
όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«20. Στον συνοδό - αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και στον
συνοδό - αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και
όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους και σημειώνουν διάκριση από τις
προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον
αθλητή με αναπηρία.»
ΑΡΘΡΟ 35: Περιορισμός εξαιρέσεων πρόσληψης προσωπικού Ομοσπονδιών από
ΑΣΕΠ.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α'
121/17.6.1999) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“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 (ΦΕΚ 28 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.”
ΑΡΘΡΟ 36: Παραχώρηση χώρων από ΓΓΑ σε εποπτευόμενους φορείς
Το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 423/1976 (ΦΕΚ Α΄273), όπως η παράγραφος 8 προστέθηκε
με την περίοδο α` του άρθρου 2 του Ν.1070/1980 (ΦΕΚ Α 204) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Χώροι ανήκοντες κατά κυριότητα ή χρήση στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δύναται να παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα σε
εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατόπιν
απόφασης του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού.»
ΑΡΘΡΟ 37: Έγκριση πρακτικών ΔΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ
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Η παράγραφος 3 του άρθρου του άρθρου 2 του α.ν. 399 της 8/10.5.1968
περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν.858/1937 "Περί Φιλίππου Ενώσεως"
(ΦΕΚ Α 102) όπως αυτή προστέθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 86 του Ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες
αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του
αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργού, ο οποίος μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση
του να τις ακυρώνει, τροποποιεί ή και να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση 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 του άρθρου 13
παρ. 7 περίπτωση β`του ν. 4111/2013 δύναται να διατυπώνει απλή γνώμη προς τον
Υπουργό.»
ΑΡΘΡΟ 38: 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 οιασδήποτε 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.»

ΑΡΘΡΟ 39: Αμοιβές προπονητών
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4024/2011 όπως
ισχύει, καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που θέτει ανώτατα όρια
μηνιαίων τακτικών αποδοχών υπάλληλοι του δημοσίου στους οποίους έχουν ανατεθεί
καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 2725/1999. Τυχόν επιπλέον απολαβές των
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ομοσπονδιακών προπονητών καταβάλλονται αποκλειστικά από τα ιδία έσοδα των
εθνικών ομοσπονδιών.

ΑΡΘΡΟ 40: Ακαταδίωκτο μελών Ελεγκτικού Συμβουλίου – ΕΕΑ – ΕΣΚΑΝ
«Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του Εθνικού
Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τα Μέλη των Ελεγκτικών Συμβουλίων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 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. Τα πρόσωπα αυτά
διώκονται μόνο για παραβίαση απορρήτου και υπέχουν ευθύνη έναντι του ελληνικού
δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις τους που τελέστηκαν από δόλο ή από βαρεία
αμέλεια. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά σε πειθαρχικά παραπτώματα που ελέγχονται
σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων»

ΆΡΘΡΟ 41.
«Στις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της περιόδου γ της παραγράφου 2
του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α’121/17.6.1999) όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α
24/30.1.2013), περιλαμβάνονται και οι αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2015 που διεξήχθησαν στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν,
στις

κατηγορίες

εφήβων

–

νεανίδων

στα

αθλήματα

της

Κολύμβησης,

Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Καταδύσεων».

ΆΡΘΡΟ 42. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΑ
«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 φορείς από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την
κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας ή την παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων.»
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ΑΡΘΡΟ 43: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως
όπλου :
Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2168/1993, όπως ισύει, τα
αγωνιστικά τόξα που κατέχονται ή και χρησιμοποιούνται από αθλητές τοξοβολίας,
κατόχους δελτίου αθλητικής ιδιότητας νομίμως εκδοθέν από την οικεία αθλητική
Ομοσπονδία, κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες
τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών 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 συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

ΆΡΘΡΟ 44: Τροποποίηση του αρθ. 1 του ν.4326/2015
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015 προστίθεται τρίτο εδάφιο 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 45: Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.4326/2015
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4326/2015
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 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
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ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 41 Ε' και 41 Γ' του ν. 2725/1999 συστημάτων
ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές

και

λοιπά

στοιχεία

που

ορίζονται

στις

αποφάσεις

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/20.08.2015

(Β’1801)

και

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20.08.2015

(Β’1802)

του

Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

ΆΡΘΡΟ 46: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 17 του νόμου 4326/2015.
Το άρθρο 17 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ Α 49 13.5.2015) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Στο άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 (Α` 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.
3057/2002 (Α` 239) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 4 της παρ. 8 του άρθρου
18 του Ν. 3708/2008 (Α` 210), σχετικά με τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές,
προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 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 αυτής ανωτέρω διακρίσεις, 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».
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ΆΡΘΡΟ 47
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ
Α’ 121/17.6.1999) όπως αυτό προστέθηκε στην παράγραφο 1 με το άρθρο 14 παρ.3
του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/23-02-2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της
συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται,
προκειμένου περί Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, στο είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του προϋπολογισμού και κατά κατώτατο όριο στις εβδομήντα χιλιάδες
(70.000) ευρώ.»

ΆΡΘΡΟ 48.
Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου
2725/1999(ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) καταργούνται και η ως άνω παράγραφος 3
διατυπώνεται ως ακολούθως:
«3. Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και
κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο ζητείται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση
άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση
του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που εκδίδεται
με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο
αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών.
ΆΡΘΡΟ 49
Στο τέλος της τέταρτης παραγράφου της περιπτώσεως 7 της παραγράφου 8
του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που το τμήμα εισαγωγής του δεν χορηγεί την ειδικότητα του
αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση ο αθλητής δύναται να μετεγγραφεί,
κατόπιν αιτήσεως του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό
ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, έπειτα από εισήγηση του
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αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την
αθλητική του δραστηριότητα και να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο
οποίο σημειώθηκε η διάκριση».
ΆΡΘΡΟ 50:
Στο άρθρο 31 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) προστίθεται
παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. Στην αποκλειστική ρυθμιστική αρμοδιότητα του Κράτους, σύμφωνα και
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 29 του Νόμου 3479/2006, όπως
ισχύει με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου 4326/2015,
υπόκειται η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος των προπονητών όλων ανεξαιρέτως
των αθλημάτων.»
ΆΡΘΡΟ 51:
Η παρ.2 του άρθρου 43 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες
τέσσερις (4) οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
γ) Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού
δ) Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού»

ΆΡΘΡΟ 52.
Το

άρθρο

44

του

ΠΔ104/2014

(Α΄171)

μετονομάζεται

σε

«Διεύθυνση

Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και
Απαλλοτριώσεων» και η παράγραφος 1 του άρθρου 44 αντικαθίσταται

ως

ακολούθως:
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«Άρθρο 44
Διεύθυνση

Προϋπολογισμού,

Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου

Δημοσιονομικής

Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων 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 και ο έλεγχος των
διαδικασιών απαλλοτριώσεων και εξαγοράς ακινήτων καθώς και η διαχείριση ή
παροχή κρατικών πόρων.»

ΆΡΘΡΟ 53:
Η παρ.2 του άρθρου 44 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Απαλλοτριώσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού,

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

(ΠΔΕ), Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)και
Κρατικών Ενισχύσεων.
Β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων
γ) Τμήμα Χορηγιών»

ΆΡΘΡΟ 54:
Η παρ.3 του άρθρου 44 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Α) Το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ, ΜΠΔΣ και κρατικών ενισχύσεων
είναι αρμόδιο για:

101

αα)

Το σχεδιασμό, την κατάρτιση

και την τροποποίηση του

ΜΠΔΣ και του

τήρησης των ορίων εκτέλεσης

του τακτικού

τακτικού προϋπολογισμού
ββ)

Τη διασφάλιση της

προϋπολογισμού του Υπουργείου σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού
γγ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων
δδ) 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 Τμήματα της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης.
Εε)Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του ΠΔΕ
στστ) Τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την
πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων
εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
ζζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση αυτής οικείες
και μη διαδικτυακές εφαρμογές αυτής αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα
με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο
ηη) 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 ΠΔΕ αυτής κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με
αυτής ισχύουσες διατάξεις.
Θθ) 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 αυτής
ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ)
ιι) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που
προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή του στην
ΚεΜΚΕ
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ιαια) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς αυτής σε ό, τι
αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και
την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
Ιβιβ) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν
κοινοποίηση
ιγιγ) Την παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης σε περίπτωση
κοινοποίησης αυτής σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε
περίπτωση αιτήματος αυτής ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής
ενίσχυσης αρμοδιότητάς αυτής
ιδιδ) Τη μέριμνα για την καταχώρηση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI
ιειε) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτής ετήσιας έκθεσης κρατικών
ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI
ιστιστ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών
ενισχύσεων αυτής υποπαραγράφου Β.8 του Ν.4152/2013, ως αυτής τα μέτρα
αρμοδιότητάς αυτής.
Ιζιζ) Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης

παράνομων

κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή του εποπτευόμενους
φορείς αρμοδιότητάς αυτής, με βάση αυτής οδηγίες αυτής ΚεΜΚΕ και η παροχή
όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή αυτής 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 φορέας χορήγησης αυτής ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε αυτής αυτής
απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων
κρατικών ενισχύσεων

Β) Το Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης ακινήτων και αποζημιώσεων είναι
αρμόδιο για:
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αα) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων, νομιμότητας και καταλληλότητας , για την
απόκτηση ακινήτων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών
ββ) Την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων
γγ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και αυτής
εξαγοράς ακινήτων
δδ) Την καταβολή αποζημιώσεων ή του αντίστοιχου τιμήματος λόγω αυτής στέρησης
χρήσης των ακινήτων
εε) Την κτηματογράφηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων και τη συγκρότηση
αρχείου αυτών
στστ) Τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου όλων των ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων του Υπουργείου

Γ) Το Τμήμα Χορηγιών είναι αρμόδιο για:
αα) Την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εισήγηση και τη διεκπεραίωση του συνόλου
των διαδικασιών για την ενίσχυση του θεσμού αυτής χορηγίας και την υλοποίηση
των συμβάσεων πολιτιστικής χορηγίας καθώς και τη γνωμοδότηση για την αποδοχή
αυτής
ββ)

Την

τήρηση

δραστηριοτήτων

του

ετήσιου

ενδεικτικού

καταλόγου

των

πολιτιστικών

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που μπορούν να

αποτελέσουν αντικείμενο πολιτιστικής χορηγίας, καθώς και η σύνταξη και
δημοσίευση καταλόγου συμβάσεων χορηγιών για το προηγούμενο έτος
γγ)Τη συνεργασία με

το Τμήμα

Καινοτόμων

Υπηρεσιών

Τεκμηρίωση,

Απλούστευσης των Διαδικασιών και δημιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτής επίτευξης

συγκεκριμένων ποιοτικών και

ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής
βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών».
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ΆΡΘΡΟ 55:
Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι 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 καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων
των

εποπτευόμενων

φορέων

στο

πλαίσιο

εκτέλεσης

των

εγκεκριμένων

προϋπολογισμών τους».

ΆΡΘΡΟ 56:
Η παρ.2 του άρθρου 45 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών
Θεμάτων»

ΆΡΘΡΟ 57:
Η παρ.3 του άρθρου 45 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Α) Το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (τακτικού και ΠΔΕ) είναι αρμόδιο για:
αα) 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
αυτής Ελλάδας (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών
στοιχείων
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ββ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον τακτικό προϋπολογισμό και το
ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των
στοιχείων των ανωτέρω στο Πρόγραμμα Δράσης
γγ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την
υποβολή αυτής στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
δδ) 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 αποδόσεων αυτής και την έκδοση των
αποφάσεων χρηματοδότησης

έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των

λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα αυτής Ελλάδας
εε) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων από το
Πρόγραμμα Δράσης για τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
στστ) Διαχείριση παγίων προκαταβολών
ζζ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης,
Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση
και αξιολόγηση αυτής επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και
απλούστευση των διαδικασιών
Β) Το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:
αα) Την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του
προσωπικού του υπουργείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
ββ) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του τακτικού προσωπικού και των
στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου
γγ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για αυτής αποδοχές, πρόσθετες
αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κλπ
δδ) Την πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική αυτής άσκηση σε
Υπηρεσίες του Υπουργείου
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εε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών
αρμοδιότητας του Τμήματος
Γ) Το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών
Θεμάτων είναι αρμόδιο για:
αα) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των
Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου και την ηλεκτρονική καταγραφή αυτής
αυτής διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό
απαιτείται
ββ)

Την παραγωγή , τον έλεγχο και την επεξεργασία των οικονομικών

απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και την
αξιολόγησή αυτής
γγ)

Τη

συγκέντρωση

των

οικονομικών

στοιχείων

και

τη

σύνταξη

των

συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών
δδ) Την έγκριση των δράσεων των λειτουργικών δαπανών του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αίτημα των Γενικών
Διευθύνσεων, την εποπτεία υποβολής αυτής συνολικά και την τροποποίηση των
ποσών των εγκεκριμένων πολιτιστικών δράσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο βάσει των αιτημάτων των Υπηρεσιών»

ΆΡΘΡΟ 58: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΆΡΘΡΟΥ 46 του Π.Δ. 104/2014
Το άρθρο 46 του ΠΔ104/2014 (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
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Αθλητισμού για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στο
πλαίσιοτης 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 καιτης 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:
αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου

Δημοσιονομικής

Στρατηγικής

(ΜΠΔΣ)

και

του

Τακτικού

Προϋπολογισμού.
ββ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων.
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γγ)

Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του

Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
δδ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ).
εε)

Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού

Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ).
στστ) 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.
ζζ)

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.
ηη) 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.
θθ) 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.
ιι)

Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το

ΠΔΕ.
ιαια) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την
υποβολή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
ιβιβ) Την έκδοση των Αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισμού και
των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), τον ορισμό υπολόγων αυτών και
τον έλεγχο των αποδόσεων τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότηση
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έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
ιγιγ) Τη χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και
προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ)
ιδιδ) 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.
ιειε)

Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των

στοιχείων για την μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού
ιστιστ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες
αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π.
ιζιζ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών
αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιηιη) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς

Β) Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών.
ββ) 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.
γγ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς
και υπεργολαβιών.
δδ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών
αρμοδιότητας του Τμήματος.
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εε)

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.
στστ) 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.
ζζ)

Την τήρηση Μητρώου οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

(Γ.Γ.Α.)
ηη) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ

Γ)Το

Τμήμα

Παρακολούθησης

Εποπτευομένων

Φορέων,

Δημοσιονομικών

Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για :

αα)

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
ββ) 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
γγ)

Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών καθώς και την έκδοση

αποφάσεων επιχορηγήσεων και τη διαβίβασή τους στην αρμόδια Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου
δδ)

Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των

χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς.
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εε)

Την 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
στστ) 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.
ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων καθώς και
την αξιολόγησή τους.
ηη) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των
συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών.
θθ)

Τον έλεγχο και χειρισμό των κατασχετηρίων αρμοδιότητας Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού και τη διαβίβαση στην αρμόδια οργανική μονάδα της
Γ.Γ.Α, για σχετικές ενέργειες.
ιι) 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

ΆΡΘΡΟ 59:
Το άρθρο 47 του ΠΔ 104/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΆΡΘΡΟ 47
Διεύθυνση Εποπτευόμενων φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων,
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποφυγή δημιουργίας και
συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας
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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, Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων.
β) Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικού και Υποδομών.
3. Α) Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων
είναι αρμόδιο για:
αα) Τον έλεγχο και την εποπτεία κατάρτισης και υλοποίησης του ΜΠΔΣ και
των προσχεδίων προϋπολογισμού των Εποπτευόμενων Φορέων.
ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων
φορέων,

των

ελλειμμάτων

και

χρεών

που

εμφανίζουν

σε

τακτική

(τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους
στοιχείων σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
γγ) Τη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία για την αξιολόγηση των
αιτημάτων επιχορήγησης μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.
δδ) Την επεξεργασία και την έγκριση των προϋπολογισμών και
απολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
εε) Την έκδοση Αποφάσεων επιχορηγήσεων, την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων και παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους
εποπτευόμενους φορείς.
στστ) 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.
ζζ) Την αξιολόγηση των πορισμάτων και των λογιστικών και διαχειριστικών
ελέγχων των επιχορηγούμενων αθλητικών φορέων και τη σχετική ενημέρωση των
εμπλεκομένων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών.
ηη) 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
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να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και
απλούστευση των διαδικασιών.
θθ) 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 Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών)
διαγωνισμών.
ββ) 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.
γγ) Τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
δδ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών
καθώς και υπεργολαβιών.
εε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών
αρμοδιότητας του Τμήματος.
στστ) 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.
ζζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση στις
οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και
σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
ηη) 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.
θθ) Τη διασφάλιση της ύπαρξης των αποθεμάτων.
ιαια) 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.
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ιβιβ) Την τήρηση μητρώου οχημάτων για τις Υπηρεσίες τομέα Πολιτισμού
του Υπουργείου.
ιγιγ) Την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο των
ποσοτήτων των προμηθευθέντων και διανεμηθέντων υλικών και των αποθεμάτων
τους.
ιδιδ) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό του Υπουργείου.»

ΆΡΘΡΟ 60: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 47Α ΣΤΟ ΠΔ 104/2014
Μετά το άρθρο 47 του Π.Δ.104/2014 (Α΄171) όπως ισχύει προστίθεται νέο
άρθρο 47 Α με το εξής περιεχόμενο:

«Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού μεταφέρεται 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 από την έναρξη ισχύος
του Π.Δ.104/2014.
Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται οι θέσεις ευθύνης.
Το προσωπικό που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις του παρόντος στη Διεύθυνση
Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού μεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις
ευθύνης, ιδίου επιπέδου οργανικής μονάδας.
Για το προσωπικό (Τομέα Πολιτισμού) που θα τοποθετηθεί στις οργανικές μονάδες
επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης της ΓΔΟΥ εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη.».

ΆΡΘΡΟ 61: Τροποποίηση του άρθρου 55 του ΠΔ104/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄171) όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4326/2015 (Α΄49)

Στο τέλος του άρθρου 55 του ΠΔ104/2014 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4326/2015 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
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«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 υπηρετεί στο Τμήμα
Γραμματείας Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού του ΥΠΠΟΑ και στεγάζεται στη
Γενική Γραμματεία 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) θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
στ) 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.

ΆΡΘΡΟ 62:
Στο

Αυτοτελές

Τμήμα

Γραμματείας

και

Ενημέρωσης

Κοινού

του

προηγούμενου άρθρου προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων».

ΆΡΘΡΟ 63.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διατροφής και Άθλησης της Διεύθυνσης Άθλησης για
Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στην παρ.3 β του
άρθρου

58

του

Π.Δ.104/2014

μεταφέρονται

στο

Τμήμα

Αθλητικής

και

Επιστημονικής Υποστήριξης της παρ.3 γ του άρθρου 58
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Στην παρ.3 γ «Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης» του άρθρου 58
προστίθεται 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 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 δραστηριότητας τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων
τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων
κα) Τον 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) Την συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, με τις Σχολές
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, με το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης
Ντόπιγκ και το Εργαστήριο Ντόπιγκ 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 τον χειρισμό θεμάτων
χορήγησης υποτροφιών σε μαθητές αθλητές, φοιτητές και νέους αθλητικούς
επιστήμονες.

ΆΡΘΡΟ 64.
Το Τμήμα Διατροφής και Άθλησης της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους της
παρ. 2 β του άρθρου 58 του Π.Δ.104/2014 μετονομάζεται σε Τμήμα Αθλητικού
Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού.
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To Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων
Μαζικού Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:
αα) Τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Αθλητικού
Τουρισμού και Τουριστικού Αθλητισμού
ββ) Τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υποστήριξη φορέων υλοποίησης
Αθλητικού Τουρισμού, αθλητικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού
και συνεργατικών μορφών για τη προβολή και διοργάνωση εναλλακτικών αθλητικών
δραστηριοτήτων
γγ) Τη προώθηση και υποστήριξη Αθλητικών Διοργανώσεων στην Ελλάδα
δδ) 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 κλπ), διάσχισης και Ιππασίας Περιπάτου,
Παιχνιδιών Προσανατολισμού κι εν γένει οικοτουρισμού)
εε) Την εποπτεία και υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού
ζζ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων αυτής φορείς υλοποίησης των παραπάνω
δραστηριοτήτων

Αθλητικού

Τουρισμού

και

Εναλλακτικών

Αθλητικών

Δραστηριοτήτων
ηη) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων, διαμόρφωση κριτηρίων
οικονομικής ενίσχυσης προγραμμάτων και εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και
εισήγηση για το σκοπό αυτό
θθ) Τη διαμόρφωση Εθνικού Χάρτη Αθλητικού Τουρισμού για την ανάπτυξη του
Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων
ιι) Την μέριμνα για την έκδοση εντολής αυτής την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση
δέσμευσης ποσού και χρηματοδότησης φορέων υλοποίησης.»

ΆΡΘΡΟ 65.
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Στην παρ.3 α του άρθρου 58 του ΠΔ 104/2014 «Τμήμα Σχεδιασμού,
Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» προστίθεται
εδάφιο ιβιβ ως εξής:
«ιβιβ) Την μέριμνα για την έκδοση εντολής προς την αρμόδια Οικονομική
Διεύθυνση

δέσμευσης

ποσού

και

χρηματοδότησης

φορέων

υλοποίησης

συμπεριλαμβανομένου και του ΕΣΚΑΝ.»

ΆΡΘΡΟ 66.
Το Τμήμα Αθλητικής, Πολιτιστικής και Διεθνούς Προβολής αυτής παρ. 2 δ
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:
αα) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων και την
διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του έργου αυτής ΓΓΑ.
Ββ) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και
Διεθνή όργανα.
Γγ) 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.
Δδ) 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 67.
Οι παρ. 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
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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 αναψυχής 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.
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ΆΡΘΡΟ 68: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΆΡΘΡΟΥ 61 Α ΣΤΟ Π.Δ. 104/2014
Μετά το άρθρο 61 του Π.Δ.104/2014 (Α΄171) όπως τροποποιήθηκε με την
παρ.1γ του άρθρου 31 του Ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται νέο άρθρο 61 Α, περί
κατανομής των Θέσεων του Μονίμου Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, 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
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

είκοσι οκτώ (28)
τριάντα τέσσερις (34)

Ειδικότητες :
α) Αρχιτεκτόνων
β) Πολιτικών Μηχανικών

έντεκα (11)
έντεκα (11)

γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
δ) Μηχανολόγων Μηχανικών
ε) Τοπογράφων Μηχανικών

μία

(1)

επτά (7)
τέσσερις (4)
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ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

τρεις

(3)

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

μία

(1)

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ειδικότητας Γεωλόγων
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

μία
δύο

(1)
(2)

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

μία

(1)

122

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

δύο (2)

συνιστώμενες

ΆΡΘΡΟ 69: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΆΡΘΡΟΥ 62 Α ΣΤΟ Π.Δ. 104/2014
Μετά το άρθρο 62 του Π.Δ.104/2014 (Α΄171) όπως ισχύει προστίθεται νέο
άρθρο 62 Α ως ακολούθως:
«ΆΡΘΡΟ 62 Α
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

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

τρεις

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

μία

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

(3)
(1)

σαράντα εννέα (49)
δύο

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(1)

(2)

δύο

(2)

τέσσερις (4)
τέσσερις (4)
δύο

(2)

τριάντα τέσσερις (34)
μία
μία

(1)
(1)
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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)

μία

(1)

τρεις (3)

συνιστώμενες
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
συνιστώμενες

ΆΡΘΡΟ 70.
Προστίθεται νέα παράγραφος 16 στο άρθρο 65 του Π.Δ.104/2014 αυτής ισχύει, 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 71: Αντικατάσταση των εδαφίων 1,2,3 ΚΑΙ 4 αυτής παραγράφου ΣΤ’ του
άρθρου 69 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 104/2014
Τα εδάφια 1,2,3 και 4 της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου 69 του Κεφαλαίου
Δ΄ του Π.Δ. 104/2014 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
1.

Διεύθυνση

Προϋπολογισμού,

Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων.
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Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού.
α)

Τμήμα

Τακτικού

Προϋπολογισμού,

Προϋπολογισμού

Δημοσίων

Επενδύσεων (ΠΔΕ), Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) και Κρατικών Ενισχύσεων.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού
β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων.
Προΐσταται υπάλληλος 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.
2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού
α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και Π.Δ.Ε.).
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού.
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτιστικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών
Οικονομικών Θεμάτων.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού
3. 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.
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β) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού.
γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών
Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών.
4. Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού.
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 Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού.

ΆΡΘΡΟ 72.
Η παρ. Η του άρθρου 69 του Π.Δ. 104/2014 αντικαθίστααι 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
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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
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
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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

¨Ολους,

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 Δ/νσης Άθλησης για ¨Ολους, 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.
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ΆΡΘΡΟ 73:
Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4179/2013,
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 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 τον χρόνο υποβολής τους
δικαιολογητικών προσηκόντως υποβαλλομένων, επάγεται την αμελλητί έκδοση του
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την ως άνω υπηρεσία. Στον αιτούντα τίθεται
προθεσμία δύο ετών από την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για
προσκόμιση στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου
συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.»
ΆΡΘΡΟ 74:
Οι προθεσμίες της παρ. 3 του άρθρου 17, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν.3498/2006 (Α΄/230) παρατείνονται εκ νέου μέχρι τις 31-12-2016.

ΆΡΘΡΟ 75:
Το άρθρο 19 του π.δ. 112/2014 (Α΄/179) τροποποιείται ως εξής :
«Άρθρο 19
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
Α. Διάρθρωση
Στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ)
επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής της
Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) έχουν ως επιχειρησιακό στόχο την,
μέσω της αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Π.Υ. Τ.,
διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, διαρθρώνονται δε
ως εξής:
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1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής, με έδρα την Αθήνα, που αποτελείται
από:
α) Το 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 Βόλο, 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.
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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.
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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 την
Θεσσαλονίκη που αποτελείται από τα Τμήματα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και
β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
γ) 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.
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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 του εδαφίου β) στην
περιοχή τοπικής τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση αρμοδιότητες που αφορούν στον
έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων.»

Άρθρο 76: Παράταση της προθεσμίας της παρ.7 του άρθρου 13 του Ν. 109/2013.
Η προθεσμία της παρ.7 του άρθρου 13 του Ν. 4109/2013, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ.5 του άρθρου 23 του Ν. 4276/2014 παρατείνεται για τον καταργηθέντα με
την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 Ο.Τ.Ε.Κ. έως 31.12.2016.

Άρθρο 77:
Στην περίπτωση 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) προστίθεται η ακόλουθος
παράγραφος:
Ειδικά τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή
του Ελληνικού Δημοσίου επί των μικτών κερδών για τα Καζίνο Κέρκυρας και
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Πάρνηθας

κατατίθενται σε διακριτό κωδικό αριθμό εσόδου του Κρατικού

Προϋπολογισμού. Ποσοστό ίσο με το 80% επί 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 αρμοδίων Υπουργών θα καθορίζονται τυχόν λεπτομέρειες
της παραγράφου αυτής.
Η παράγραφος 13β του άρθρου 2 του ν.2206/1994 καταργείται.»

Άρθρο 78.
Στη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2β’ ΠΔ 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το
άρθρο 45 Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014), 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 μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση
κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Η παρούσα διάταξη
καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχ’ ε’ του ΠΔ
34/1995, εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται
ήδη συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α
ή του δημοσίου εν γένει.»

134

Άρθρο 79.
Το ποσό του ειδικού φόρου του άρθρου 60 του Ν. 1731/1987 για την
ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης που έχει ήδη εισπραχθεί για τα οικονομικά
έτη 2014 & 2015 από το ελληνικό δημόσιο στον ΚΑΕ 1351 «ειδικός φόρος στην τιμή
των εισιτηρίων των κινηματογράφων» και δεν έχει αποδοθεί στο σύνολό του μέχρι
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.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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