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Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνι−

κής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες δι−
ατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

  Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Άρθρο 1
Ορισμοί 

Οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Αγώνας: Η αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι 

ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός.
β) Αθλητής: Κάθε Πρόσωπο που συμμετέχει σε κάποιο 

αγώνισμα σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από 
την εκάστοτε Διεθνή Ομοσπονδία, ή σε εθνικό επίπεδο, 
όπως αυτό ορίζεται από το ΕΣΚΑΝ (Εθνικό Συμβούλιο 
Καταπολέμησης Ντόπινγκ). Το ΕΣΚΑΝ έχει τη διακρι−
τική 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 ΕΣΚΑΝ μπορεί να επι−
λέξει να διεξάγει περιορισμένους Ελέγχους ή να μη 
διεξάγει καθόλου Ελέγχους, να αναλύσει Δείγματα για 
λιγότερες ουσίες σε σχέση με τον πλήρη Κατάλογο 
Απαγορευμένων Ουσιών, να ζητήσει περιορισμένες ή 
καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μη ζητήσει εκ 
των προτέρων κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς 
Σκοπούς (ΕΧΘΣ). Ωστόσο, εάν διαπραχθεί παράβαση 
κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1, 3.3 ή 3.5 από 
Αθλητή επί του οποίου το ΕΣΚΑΝ έχει δικαιοδοσία, και 
ο οποίος αγωνίζεται κάτω του διεθνούς ή του εθνικού 
επιπέδου, τότε ισχύουν οι Συνέπειες που προβλέπει ο 
Κώδικας, εκτός του άρθρου 14.3.2. Για τους σκοπούς του 
άρθρου 2.8 και του άρθρου 2.9, καθώς και για σκοπούς 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του 

ντόπινγκ, οποιοδήποτε Πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται 
σε άθλημα που τελεί υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήπο−
τε Υπογράφοντος Μέρος, κράτους ή άλλου αθλητικού 
οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι Αθλητής.

γ) Αντικανονικό Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η 
έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό 
Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται 
στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.

δ) Αθλητική Διοργάνωση: Σειρά επιμέρους Αγώνων 
που διεξάγονται από κοινού είτε υπό την εποπτεία ενός 
φορέα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρω−
ταθλήματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου ή 
οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες.

ε) Ακύρωση: αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παρα−
βάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.

στ) Ανήλικος: Φυσικό Πρόσωπο η ηλικία του οποίου 
είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφο−
ράς από εργαστήριο ή άλλο φορέα διαπιστευμένο από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.), η οποία, 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων και τα 
σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, ανιχνεύει σε δείγμα την πα−
ρουσία Απαγορευμένης ουσίας ή των Μεταβολιτών ή 
Δεικτών αυτής, περιλαμβανομένων υψηλών ποσοτήτων 
ενδογενών ουσιών ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευ−
μένης Μεθόδου.

η) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας που προβλέπει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.1 και το άρθρο 2.2, προκειμένου 
να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δεν 
χρειάζεται να αποδειχθεί από το ΕΣΚΑΝ Υπαιτιότητα 
της Χρήσης εκ μέρους του Αθλητή. 

θ) Απαγορευμένη Μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος 
που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων 
Ουσιών.

ι) Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατη−
γορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απα−
γορευμένων Ουσιών.

ια) Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών: Ο Κατάλογος 
που προσδιορίζει τις Απαγορευμένες Ουσίες και τις 
Απαγορευμένες Μεθόδους.

ιβ) Αποκλεισμός: αναφέρεται παρακάτω στις Συνέπει−
ες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.

ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά που αποτε−
λεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή 
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εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντι−
ντόπινγκ. Η απόπειρα μένει ατιμώρητη εφόσον το πρό−
σωπο καταγγείλει αυτήν πριν αποκαλυφθεί από τρίτο 
πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε στην πράξη.

ιδ) Ατομικό Άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι Ομα−
δικό Άθλημα.

ιε) Άτυπο (Υπό διερεύνηση) Εύρημα: Η έκθεση αναφο−
ράς από εργαστήριο διαπιστευμένο ή εγκεκριμένο από 
τον Π.Ο.Α., η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως 
προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων ή 
από τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, πριν τον καθορισμό 
του Αντικανονικού Αναλυτικού Ευρήματος.

ιστ) Άτυπο Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση 
αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρημα Βιο−
λογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα 
Διεθνή Πρότυπα.

ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραμμα και οι 
μέθοδοι συλλογής και συγκέντρωσης στοιχείων, όπως 
περιγράφεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευ−
νών και το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

ιη) Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέ−
γεται για τους σκοπούς του Ελέγχου Ντόπινγκ.

ιθ) Δείκτης: Η ένωση, το σύνολο ενώσεων ή βιολογική 
παράμετρος που καταδεικνύει τη χρήση απαγορευμένης 
ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

κ) Δημόσια Κοινοποίηση ή Δημόσια Αναφορά: Ανα−
φέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων 
Αντιντόπινγκ.

κα) Διακίνηση: Η πώληση, προσφορά, μεταφορά, απο−
στολή, παράδοση ή διανομή ή η κατοχή για οποιον−
δήποτε από τους παραπάνω σκοπούς, Απαγορευμέ−
νης ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου είτε με φυσικό 
τρόπο είτε με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα από Αθλητή, 
Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή ή από άλλο Πρόσω−
πο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του ενός Εθνικού 
Οργανισμού Αντιντόπινγκ, προς οποιονδήποτε τρίτο. 
Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει 
τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προ−
σωπικού, που περιλαμβάνουν Απαγορευμένη ουσία που 
χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θερα−
πευτικούς 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. 

κβ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από 
τον Π.Ο.Α., προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συμμόρφωση 
με ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση με άλλο εναλλα−
κτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, που θα αρκεί για 
να αχθεί το συμπέρασμα ότι έχουν διενεργηθεί ορθά οι 
διαδικασίες που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. 
Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαμβάνουν τα Τεχνικά Έγγραφα 
που εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο.

κγ) Διεθνής Αθλητική Διοργάνωση: Αθλητική Διοργά−
νωση ή Αγώνας όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, 
η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία Διεθνής Ομο−
σπονδία, ένας Μείζων Οργανισμός Αθλητικών Διοργα−
νώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι 
ο εποπτεύων φορέας για την Αθλητική Διοργάνωση ή 
ορίζει τους τεχνικούς υπευθύνους της Αθλητικής Δι−
οργάνωσης.

κδ) Διεθνούς Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συμμε−
τέχουν σε αθλήματα διεθνούς επιπέδου, όπως ορίζεται 
από κάθε Διεθνή Ομοσπονδία, βάσει του Διεθνούς Προ−
τύπου Ελέγχων και Ερευνών.

κε) Εγκαταστάσεις Αγώνων: Οι εγκαταστάσεις που 
ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα της Αθλητικής 
Οργάνωσης.

κστ) Εθνική Αθλητική Διοργάνωση: Μία αθλητική Διορ−
γάνωση ή Αγώνας, που δεν αποτελεί Διεθνή Διοργάνω−
ση και που συμμετέχουν Διεθνούς ή Εθνικού Επιπέδου 
Αθλητές.

κζ) Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Ο οργανισμός που 
αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο 
όρος Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει και την 
Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία σε εκείνες τις χώρες 
όπου η Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει τα 
τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
στον τομέα καταπολέμησης του ντόπινγκ.

κη) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που 
ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρ−
μοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και υλοποίη−
ση κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής 
των Δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικα−
σιών σε εθνικό επίπεδο. Εάν ο ορισμός αυτός δεν έχει 
γίνει από την αρμόδια αρχή (ή τις αρμόδιες αρχές), 
αρμόδια θα είναι η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της 
χώρας ή άλλος φορέας ορισμένος από την τελευταία. 

κθ) Εθνικού Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συμμε−
τέχουν σε αθλήματα σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται 
από κάθε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, βάσει του 
Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών.

λ) Έλεγχοι: Τα μέρη της διαδικασίας του Ελέγχου 
Ντόπινγκ που περιλαμβάνουν το πρόγραμμα κατανο−
μής ελέγχων, τη συλλογή των Δειγμάτων, τη διαχείριση 
των Δειγμάτων και τη μεταφορά των Δειγμάτων στο 
εργαστήριο.

λα) Έλεγχος Ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασί−
ες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγ−
χων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, περιλαμβανο−
μένων όλων των ενδιάμεσων σταδίων και διαδικασιών, 
όπως η παροχή στοιχείων εντοπισμού, η συλλογή και 
ο χειρισμός των Δειγμάτων, η εργαστηριακή ανάλυση, 
οι Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς, η 
διαχείριση των αποτελεσμάτων και οι ακροάσεις.

λβ) Εκτός Αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος η οποία δεν 
είναι Εντός Αγώνα.

λγ) Εντός Αγώνα: Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στους κανόνες της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας ή του 
εποπτεύοντος φορέα της εκάστοτε Αθλητικής Διοργά−
νωσης, ο όρος «Εντός Αγώνα» σημαίνει την περίοδο που 
ξεκινά δώδεκα ώρες πριν τον Αγώνα στον οποίο είναι 
προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο Αθλητής έως τη 
λήξη του εν λόγω Αγώνα και τη διαδικασία συλλογής 
του Δείγματος που σχετίζεται με τον Αγώνα.

λδ) ΕΧΘΣ: Κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς 
Σκοπούς, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.4.

λε) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος 
υψηλότατης προτεραιότητας Αθλητών που καθιερώ−
νεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις Διεθνείς 
Ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς 
Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (Αθλητές) αποτε−
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λούν αντικείμενο εστιασμένων Εντός και Εκτός Αγώ−
να Ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής 
ελέγχων των συγκεκριμένων Διεθνών Ομοσπονδιών ή 
Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και που ως εκ τούτου 
υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού 
τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.6 και στο Διεθνές 
Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.

λστ) Κατοχή: Η πραγματική, φυσική Κατοχή ή η τεκ−
μαιρόμενη Κατοχή (η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί 
μόνον 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 Απαγορευ−
μένη Μέθοδος). Με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εάν το 
Πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της Απα−
γορευμένης ουσίας ή της Απαγορευμένης Μεθόδου ή 
του μέρους όπου βρίσκεται η Απαγορευμένη ουσία ή η 
Απαγορευμένη Μέθοδος, η τεκμαιρόμενη Κατοχή μπο−
ρεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το Πρόσωπο γνώριζε 
σχετικά με την παρουσία της Απαγορευμένης ουσίας 
ή της Απαγορευμένης Μεθόδου και είχε την πρόθεση 
να ασκήσει έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παρά−
βαση 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 δήλω−
σή του, ενώπιον κάποιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Κατά 
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα 
ορισμό, η αγορά, περιλαμβανομένης και αυτής που γίνε−
ται δι’ ηλεκτρονικών μέσων, μίας Απαγορευμένης ουσίας 
ή Απαγορευμένης Μεθόδου αποτελεί Κατοχή από το 
Πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά.

λζ) Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

λη) Μείζων Οργανισμός Αθλητικών Διοργανώσεων: Οι 
ηπειρωτικές ενώσεις των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτρο−
πών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί πολλών αθλημάτων, 
που λειτουργούν ως εποπτεύοντες φορείς των ηπει−
ρωτικών, περιφερειακών ή άλλων Διεθνών Αθλητικών 
Διοργανώσεων.

λθ) Μεταβολίτης: Η ουσία που παράγεται με διαδικα−
σία βιομετατροπής.

μ) Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν 
Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε 
υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει 
ή να υποπτευθεί ακόμη και με την άσκηση της μέγι−
στης προσοχής, ότι χρησιμοποίησε ή του/της χορηγή−
θηκε Απαγορευμένη ουσία ή Απαγορευμένη Μέθοδος 
ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα 
αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις Ανηλίκων, για 
οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1, ο Αθλητής 
οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η 
Απαγορευμένη ουσία εισήχθη στο σύστημά του.

μα) Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας: Η απόδει−
ξη από έναν Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι η δική του 
υπαιτιότητα, όταν θεωρηθεί υπό το σύνολο των περι−
στάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί μη 
συνδρομής υπαιτιότητας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση 
με την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από 
τις περιπτώσεις ανηλίκων, για οποιαδήποτε παράβαση 

του άρθρου 3.1. ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον 
τρόπο με τον οποίο η Απαγορευμένη ουσία εισήχθη 
στο σύστημά του.

μβ) Μολυσμένο Προϊόν: Προϊόν το οποίο περιέχει απα−
γορευμένη ουσία, η οποία δεν αναφέρεται στην ετικέτα 
του προϊόντος ή στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες 
στο πλαίσιο εύλογης έρευνας στο διαδίκτυο.

μγ) Οικονομικές Συνέπειες: Αναφέρεται παρακάτω 
Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.

μδ) Ομαδικό Άθλημα: Άθλημα στο οποίο επιτρέπεται η 
αντικατάσταση παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

με) Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο Οργανισμός που υπο−
γράφει τον παρόντα κώδικα είναι υπεύθυνος για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικών με την κίνηση, υλοποίηση ή 
επιβολή οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας Ελέγχου 
Ντόπινγκ. Περιλαμβάνονται η Διεθνής Ολυμπιακή Επι−
τροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, άλλοι Μεί−
ζονες Οργανισμοί Αθλητικών Διοργανώσεων, οι οποίοι 
διεξάγουν Ελέγχους κατά τη διάρκεια των Διοργανώσε−
ών τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (World 
AntiDoping Agency−W.AD.A.), Διεθνείς Ομοσπονδίες και 
Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ.

μστ) Ουσία Ειδικής Αναφοράς: Οι απαγορευμένες ου−
σίες κατ’ άρθρο 5.2.2.

μζ) Ουσιώδης Βοήθεια: Για τους σκοπούς του άρθρου 
11.6.1, το πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη βοήθεια πρέπει: 
(1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγρα−
φη 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 αποτε−
λούν σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης που έχει κινηθεί 
ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση, να αποτελούν επαρκή 
βάση επί της οποίας θα μπορούσε να αχθεί υπόθεση.

μη) Παραποίηση: Η αλλοίωση για αντιδεοντολογικούς 
σκοπούς ή με αντιδεοντολογικό τρόπο, η μεθόδευση 
αντοδεοντολογικής επιρροής, η αντιδεοντολογική πα−
ρέμβαση, η παρεμπόδιση, παραπλάνηση ή η επίδειξη 
δόλιας συμπεριφοράς με σκοπό την αλλοίωση αποτε−
λεσμάτων ή η παρεμπόδιση της έλευσης των προβλε−
πόμενων διαδικασιών.

μθ) Περίοδος Αθλητικής Διοργάνωσης: Ο χρόνος με−
ταξύ της έναρξης και της λήξης μίας αθλητικής διορ−
γάνωσης, όπως ορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα 
της διοργάνωσης.

ν) Περιφερειακός Αθλητικός Οργανισμός Αντιντό−
πινγκ: Ένας περιφερειακός φορέας που ορίζεται από 
τις χώρες−μέλη για το συντονισμό και τη διαχείριση συ−
γκεκριμένων 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.
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να) Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παρατηρητών: Ομάδα 
παρατηρητών, υπό την εποπτεία του WADA, οι οποίοι 
παρατηρούν και παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία 
ελέγχου ντόπινγκ σε ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις 
και υποβάλουν αναφορά για τις παρατηρήσεις τους.

νβ) Προκαταρκτική Ακροαματική Διαδικασία: Για τους 
σκοπούς του άρθρου 8.3 επόμενα, η ταχεία συνοπτική 
ακροαματική διαδικασία που λαμβάνει χώρα πριν την 
κανονική διαδικασία του άρθρου 9, η οποία παρέχει 
στον αθλητή ειδοποίηση και τη δυνατότητα να απολο−
γηθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά.

νγ) Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητών: Ο προπονητής, 
γυμναστής, μάνατζερ, παράγοντας, προσωπικό ομάδας, 
υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας 
ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται μαζί με τον αθλητή ή 
που τον βοηθά για την προετοιμασία ή τη συμμετοχή 
του σε αθλητικούς αγώνες.

νδ) Πρόσωπο: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φο−
ρέας.

νε) Προσωρινός Αποκλεισμός: Η κύρωση που ορίζεται 
στις Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ.

νστ) Στοχευμένοι Έλεγχοι: Η επιλογή συγκεκριμένων 
αθλητών για έλεγχο, με βάση τα κριτήρια που προβλέ−
πονται από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών.

νζ) Σύμβαση UNESCO: Η διεθνής σύμβαση κατά του 
ντόπινγκ στον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από την 
33η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO 
στις 19 Οκτωβρίου 2005, περιλαμβανομένων όλων των 
τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη−μέρη 
της Σύμβασης και τη συνδιάσκεψη των μερών της δι−
εθνούς σύμβασης κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

νη) Συμμετέχων: Οποιοσδήποτε αθλητής ή προσωπικό 
υποστήριξης αθλητή.

νθ) Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ 
(«Συνέπειες»): Η παράβαση από έναν αθλητή ή από άλλο 
πρόσωπο ενός κανόνα αντιντόπινγκ μπορεί να επιφέρει 
μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνέπειες: 

(α) Ακύρωση: σημαίνει την ακύρωση των αποτελεσμά−
των του αθλητή σε έναν συγκεκριμένο αγώνα ή αθλη−
τική διοργάνωση και όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, 
όπως αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων.

(β) Αποκλεισμός: σημαίνει την απαγόρευση συμμετο−
χής 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 προσώ−
που σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν την οριστική 
απόφαση σε ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται 
βάσει του άρθρου 8.

(δ) Οικονομικές Συνέπειες: η επιβολή 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 Στοιχεί−
ων: σημαίνει την κοινοποίηση ή διανομή στοιχείων προς 
το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκεί−
νων που δικαιούνται προειδοποίησης σε προγενέστερο 
χρόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Στο πλαίσιο 
ομαδικών αθλημάτων, οι συνέπειες μπορεί να επιβλη−
θούν και στις ομάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

ξ) Υπαιτιότητα: Είναι κάθε εκ προθέσεως παράβαση 
του καθήκοντος τήρησης των διατάξεων του παρόντος 
ή κάθε έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί 
στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης κατάστασης. Οι παρά−
γοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του 
βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εμπειρία του αθλητή ή 
του άλλου προσώπου, εάν ο βαθμός του κινδύνου που 
θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και 
το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που ασκή−
θηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε 
να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την 
αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή 
άλλου προσώπου, οι εξεταζόμενες συνθήκες πρέπει να 
είναι συγκεκριμένες και σημαντικές, προκειμένου να 
εξηγηθεί η παρέκκλιση του αθλητή ή του άλλου προ−
σώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. 
Ενδεικτικά, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την 
ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη 
διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού του ή το γεγονός 
ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο για την 
καριέρα του ή το πρόγραμμα του αθλητικού ημερο−
λογίου, δεν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που 
θα έπρεπε να εξεταστούν για τη μείωση της περιόδου 
αποκλεισμού βάσει του άρθρου 11.5.1 ή 11.5.2..

ξα) Υπογράφοντα Μέρη: Οι φορείς που υπογράφουν 
τον κώδικα και συμφωνούν για τη συμμόρφωση με τον 
κώδικα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23.

ξβ) Χορήγηση: Η παροχή, προμήθεια, εποπτεία, διευ−
κόλυνση ή άλλου είδους συμμετοχή στη χρήση ή την 
απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο μίας απαγορευ−
μένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Ωστόσο, ο 
συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες 
του καλή τη πίστη ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, 
που περιλαμβάνουν απαγορευμένη ουσία ή απαγορευ−
μένη μέθοδο που χρησιμοποιείται για πραγματικούς και 
νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδε−
κτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε απαγορευ−
μένες 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 θεραπευ−
τικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για ενίσχυση της 
αθλητικής απόδοσης.

ξγ) Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, 
έγχυση ή κατανάλωση με οποιοδήποτε μέσο, απαγο−
ρευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

ξδ) Anti−Doping Administration System (ADAMS): Το σύ−
στημα καταχώρησης και διαχείρισης πληροφοριών αντι−
ντόπινγκ 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 WADA προκειμέ−
νου να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του 
ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά 
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ξε) Court of Arbitration for Sport (C.A.S.): To Διαιτητικό 
Διεθνές Δικαστήριο Αθλητικών Υποθέσεων.

ξστ) World AntiDoping Agency (WADA): Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Αντιντόπινγκ.

ξζ) Therapeutical Use Exemptions (T.U.E.): Η Κατ’ Εξαί−
ρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.).
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Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ

2.1. Εφαρμογή στο ΕΣΚΑΝ και τον ΕΟΚΑΝ
α) Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται: Ι) στο Εθνικό 

Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και 
ΙΙ) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 
(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128ΣΤ 
του Ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως προστέθηκε με το άρθρο 
57 του Ν. 3057/2002 (Α΄239) και αντικαταστάθηκε αρχι−
κώς με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Α΄210/2008) και 
στη συνέχεια με το άρθρο 11 του Ν. 4049/2012 (Α΄35/2012), 
τα οποία έχουν σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολού−
θηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των 
δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του 
ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. 

β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου 
για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται η οργάνωση 
και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι 
του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση 
των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό 
Υπουργού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής 
νομοθεσίας για το αντιντόπινγκ με τον Παγκόσμιο Κώ−
δικα 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 δεσμευ−
τικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Αντιντόπινγκ, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι 
διαδικασίες, οι μηχανισμοί και τα συστήματα κατά της 
φαρμακοδιέγερσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή της 
Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον 
αθλητισμό και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εναρμονίζο−
νται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν:

1) Τις έννοιες και τους ορισμούς που αποτελούν αντι−
κείμενο της πολιτικής αντιντόπινγκ,

2) τους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολι−
τικής αντιντόπινγκ,

3) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ,
4) τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδει−

ξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ,
5) τις διατάξεις για τις απαγορευμένες ουσίες και 

απαγορευμένες μεθόδους που προκαλούν φαρμακο−
διέγερση,

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 διαδι−
κασία 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 ανα−
γκαία ρύθμιση.

2.2. Εφαρμογή στις Εθνικές Ομοσπονδίες 
2.2.1. Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος 

και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα 
και τις υποδείξεις του ΕΣΚΑΝ αποτελούν βασική προ−
ϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής 
αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγη−

σης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεού−
νται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους 
κανονισμούς τους.

2.2.2. Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών 
των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους 
κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνω−
ρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του ΕΣΚΑΝ για 
την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ 
σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδο−
σίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και 
εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των 
κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρ−
χική επιτροπή του ΕΣΚΑΝ και το ΑΣΕΑΔ.

2.3. Εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα 
2.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να 

εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συμπερι−
λαμβανομένων των ανηλίκων είτε είναι Έλληνες υπήκοοι 
είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή 
προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:

2.3.1.1. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστή−
ριξης 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, συ−
μπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των 
ενώσεων ή των πρωταθλημάτων.

2.3.1.2. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστή−
ριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήπο−
τε ιδιότητα σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και άλλες 
αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες διοργανώνονται, 
συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από 
οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία της Ελλάδας, συμπε−
ριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανω−
νύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβόμενων αθλητών, 
των συνδέσμων, των ενώσεων.

2.3.1.3. Οποιοσδήποτε άλλος αθλητής ή προσωπικό 
υποστήριξης των αθλητών ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
το οποίο, δυνάμει μίας διαπίστευσης, άδειας ή οποιασ−
δήποτε άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δι−
καιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην 
Ελλάδα ή οποιουδήποτε μέλους ή θυγατρικού οργανι−
σμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών 
ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβομένων αθλη−
τών, των συνδέσμων, των ενώσεων, για τους σκοπούς 
του αντιντόπινγκ.

2.3.1.4. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήρι−
ξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε 
ιδιότητα σε κάθε δραστηριότητα, η οποία διοργανώνε−
ται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από το διοργανωτή 
οποιασδήποτε εθνικής εκδήλωσης ή εθνικού πρωτα−
θλήματος, που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εθνική 
ομοσπονδία.

2.3.1.5. Όλοι οι αθλητές που δεν εμπίπτουν σε καμία 
από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του άρθρου 2.3.1, αλλά 
που επιθυμούν να επιλεγούν για να συμμετέχουν σε 
διεθνείς ή εθνικές αθλητικές εκδηλώσεις. Κάθε τέτοιος 
αθλητής πρέπει να είναι διαθέσιμος να υποβληθεί σε 
έλεγχο με βάση αυτούς τους κανόνες για το αντιντό−
πινγκ τουλάχιστον έξι (6) ως δώδεκα (12) μήνες πριν 
από την επιλογή.
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2.3.1.6. Οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για 
κάθε άλλο πρόσωπο, επί του οποίου δίνει ο παγκόσμιος 
κώδικας WADA δικαιοδοσία στο ΕΣΚΑΝ, συμπεριλαμβα−
νομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοι−
κοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπο−
νητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην 
Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να αγωνιστούν ή να 
προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

2.3.1.7. Οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για 
κάθε άλλο πρόσωπο, που εμπίπτει στις περιπτώσεις 
των άρθρων 2.3.1 ή 2.3.1.6, το οποίο, δια της υποβολής 
δήλωσης ή συμμετοχής σε συγκεκριμένο άθλημα, τεκ−
μαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να υπόκειται 
σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την 
αρμοδιότητα του ΕΣΚΑΝ για την εφαρμογή τους, κα−
θώς και τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Επιτροπών 
που καθορίζονται στα άρθρα 9 και 14, να εξετάζουν 
και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2.4.1. Εφαρμογή σε αθλητές εθνικού επιπέδου 
Από όλους τους αθλητές που εμπίπτουν στο σκοπό 

του άρθρου 1.3, οι ακόλουθοι αθλητές θα πρέπει να θε−
ωρούνται αθλητές εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς 
αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ:

2.4.1.1. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στα ανώτατα 
επίπεδα εθνικών διοργανώσεων και εθνικών πρωταθλη−
μάτων που θεωρούνται ή συνυπολογίζονται από τους 
καλύτερους στο συγκεκριμένο άθλημα.

2.4.1.2. Αθλητές που επιλέγονται να εκπροσωπήσουν 
τη χώρα σε διεθνούς επιπέδου διοργανώσεις ή πρω−
ταθλήματα.

2.4.1.3. Έλληνες αθλητές, οι οποίοι συνήθως διαγωνί−
ζονται σε διεθνές επίπεδο και/ή σε διεθνείς διοργανώ−
σεις ή πρωταθλήματα, συχνότερα από εθνικά, αλλά δεν 
χαρακτηρίσθηκαν ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από 
την οικεία διεθνή ομοσπονδία.

2.4.1.4. Όλοι οι αθλητές που περιλαμβάνονται στον 
ετήσιο κατάλογο ενεργών αθλητών με εξαίρεση όσους 
έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς επιπέδου αθλητές 
από τις διεθνείς ομοσπονδίες, οι οποίοι για τους σκο−
πούς των κανόνων αντιντόπινγκ θα θεωρούνται ως δι−
εθνούς επιπέδου.

2.4.2. Οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα 
πρόσωπα του άρθρου 2.3. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 5.3 το κύριο πλάνο δράσης του ΕΣΚΑΝ θα 
αφορά στους αθλητές Εθνικού Επιπέδου.

Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση μίας ή περισσο−
τέρων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές 
ορίζονται στα άρθρα 3.1 έως 3.10 του Κώδικα. Οι ακρο−
άσεις σε περιπτώσεις ντόπινγκ θα γίνονται βάσει του 
ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι από τους συγκε−
κριμένους 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 κατάλο−
γο απαγορευμένων ουσιών. Τα παρακάτω αποτελούν 
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ:

3.1. Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών 
ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή.

3.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να 
διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχε−
ται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για 
οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δεί−
κτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Αντιστοί−
χως, δεν είναι απαραίτητο να υφίσταται υπαιτιότητα 
εκ μέρους του Αθλητή προκειμένου να στοιχειοθετηθεί 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 3.

3.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κάποιου κανόνα 
αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1 στοιχειοθετούνται 
εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία 
απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της 
στο δείγμα Α του αθλητή, όπου ο αθλητής παραιτείται 
της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν ανα−
λύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η 
ανάλυση του δείγματος Β του αθλητή επιβεβαιώνει την 
παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών 
ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή 
όταν το δείγμα Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο φιαλίδια 
και η ανάλυση του δεύτερου φιαλιδίου επιβεβαιώνει 
την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή 
δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο φιαλίδιο.

3.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει 
οριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο 
απαγορευμένων ουσιών, η παρουσία οποιασδήποτε 
ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή 
δεικτών στο δείγμα ενός αθλητή αποτελεί παράβαση 
κανόνα αντιντόπινγκ.

3.1.4. Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του άρθρου 3.1, 
ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών ή τα διεθνή πρό−
τυπα δύνανται να προβλέπουν ειδικά κριτήρια για την 
εκτίμηση των απαγορευμένων ουσιών που είναι επίσης 
δυνατόν να παραχθούν ενδογενώς.

3.2. Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας 
ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή

3.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του κάθε αθλη−
τή να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγο−
ρευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Αντιστοί−
χως, δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί υπαιτιότητα 
εκ μέρους του αθλητή προκειμένου να στοιχειοθετηθεί 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευ−
μένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

3.2.2. Η επιτυχία ή αποτυχία της χρήσης ή της απόπει−
ρας χρήσης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευ−
μένης μεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Αρκεί 
η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος να 
χρησιμοποιήθηκε ή να έγινε απόπειρα χρήσης για διά−
πραξη παράβασης κανόνα ντόπινγκ.

3.3. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία
Η αποφυγή δειγματοληψίας ή η άρνηση ή η μη υποβο−

λή σε δειγματοληψία χωρίς επαρκή αιτιολόγηση μετά 
από ειδοποίηση, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες 
κανόνες αντιντόπινγκ.

3.4. Μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού
Οποιοσδήποτε συνδυασμός τριών άκαρπων ελέγχων 

και ανεπαρκών υποβολών πληροφοριών εντοπισμού, 
όπως αυτές ορίζονται στο διεθνές πρότυπο ελέγχων 
και ερευνών, εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από 
έναν αθλητή εγγεγραμμένο στον κατάλογο ελεγχόμε−
νων αθλητών.

3.5. Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιου−
δήποτε μέρους της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ
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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 παρο−
χής ψευδών πληροφοριών προς έναν οργανισμό αντι−
ντόπινγκ ή τον εκφοβισμό ή την απόπειρα εκφοβισμού 
ενδεχόμενου μάρτυρα.

3.6. Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης 
μεθόδου

3.6.1. Η εντός αγώνα κατοχή από έναν αθλητή οποιασ−
δήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγο−
ρευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα κατοχή από έναν 
αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασ−
δήποτε 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 παραχωρεί−
ται σύμφωνα με το άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη αποδεκτή 
δικαιολογία.

3.6.2. Η εντός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προ−
σωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευ−
μένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, 
ή η εκτός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπι−
κού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμέ−
νης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, 
η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, σε σχέση με έναν 
αθλητή, έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν το 
προσωπικό υποστήριξης αθλητή αποδείξει ότι η κατοχή 
είναι σύμφωνη με την ΕΧΘΣ που έχει παραχωρηθεί σε 
έναν αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη 
αποδεκτή δικαιολογία.

3.7. Η διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε 
απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

3.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης 
προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή 
απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση 
ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε 
απαγορευμένης μεθόδου ή απαγορευμένης ουσίας που 
απαγορεύεται εκτός αγώνα.

3.9. Συνέργεια
Η συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συ−

νωμοσία, συγκάλυψη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
εσκεμμένη συνέργεια, που περιλαμβάνει παράβαση κα−
νόνα ντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα ντόπινγκ 
ή παράβαση του άρθρου 10.12.1 από τρίτο πρόσωπο.

3.10. Απαγορευμένη σύμπραξη
Η σύμπραξη αθλητή ή τρίτου προσώπου, υποκείμενου 

στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ υπό την επαγγελματική ή 
αθλητική του ιδιότητα, με οποιοδήποτε μέλος προσω−
πικού υποστήριξης αθλητή, το οποίο:

3.10.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ, εκτίει 
περίοδο αποκλεισμού ή 

3.10.2. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δεν υπόκειται 
στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ και ο αποκλεισμός δεν έχει 
προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, 
σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά ο αθλητής έχει καταδι−
καστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική 
διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκρι−
μένο πρόσωπο ίσχυαν κανόνες που βρίσκονται σε συμ−

μόρφωση με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού για 
το συγκεκριμένο πρόσωπο παραμένει σε ισχύ είτε για 
έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματι−
κής ή πειθαρχικής απόφασης είτε για τη διάρκεια της 
ποινικής, πειθαρχικής ή επαγγελματικής κύρωσης που 
του επιβλήθηκε, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι το 
μεγαλύτερο ή

3.10.3. ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής για 
ένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στα άρθρα 
3.10.1 ή 3.10.2.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η παρούσα διάταξη είναι 
απαραίτητο: α) ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο να έχει 
ειδοποιηθεί εγγράφως από το ΕΣΚΑΝ, που έχει δικαιο−
δοσία επί του συγκεκριμένου αθλητή ή προσώπου, ή από 
τον WADA, σχετικά με την κατάσταση αποκλεισμού του 
προσωπικού υποστήριξης αθλητή και τις πιθανές συνέ−
πειες για την απαγορευμένη σύμπραξη και β) ο αθλητής 
ή το τρίτο πρόσωπο να μπορεί εύλογα να αποφύγει 
τη σύμπραξη. Το ΕΣΚΑΝ θα καταβάλει κάθε εύλογη 
προσπάθεια προκειμένου να ενημερώσει το προσωπικό 
υποστήριξης αθλητή που αποτελεί το αντικείμενο της 
ειδοποίησης προς τον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο, ότι 
το προσωπικό υποστήριξης αθλητή δύναται, εντός δε−
καπέντε (15) ημερών, να προσέλθει ενώπιον του ΕΣΚΑΝ 
και να εξηγήσει ότι δεν ισχύουν στην περίπτωσή του τα 
κριτήρια των άρθρων 3.10.1 και 3.10.2. Κατά παρέκκλιση 
του άρθρου 18, η παρούσα διάταξη ισχύει ακόμη και όταν 
η συμπεριφορά που επέφερε τον αποκλεισμό του προ−
σωπικού υποστήριξης αθλητή έλαβε χώρα πριν την ημε−
ρομηνία θέσης σε ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 21.7.

Ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο φέρουν το βάρος 
να στοιχειοθετήσουν ότι η οποιαδήποτε σύμπραξη με 
προσωπικό υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα 
άρθρα 3.10.1 ή 310.2 δεν τελείται υπό επαγγελματική ή 
αθλητική ιδιότητα.

Οσάκις το ΕΣΚΑΝ γνωρίζει το προσωπικό υποστήριξης 
αθλητών που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται 
στα άρθρα 3.10.1, 3.10.2 ή 3.10.3 οφείλει να υποβάλει τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες στο WADA.

Άρθρο 4
Απόδειξη ντόπινγκ

4.1. Βάρος και βαθμός της Απόδειξης
Το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος της απόδειξης ότι έχει όντως 

πραγματοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Ο 
βαθμός της απόδειξης έγκειται στη θεμελίωση σοβαρών 
ενδείξεων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα 
με την αβίαστη κρίση του ΕΣΚΑΝ, τις οποίες υποβάλλει 
προς την Πειθαρχική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σοβαρότητα της αποδιδόμενης παράβασης. Ο βαθμός 
απόδειξης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος 
από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την 
απόδειξη πέραν πάσας αμφιβολίας. Στις περιπτώσεις 
όπου ο Κώδικας επιβάλλει το βάρος της απόδειξης 
στον Αθλητή ή σε άλλο Πρόσωπο που φέρεται να έχει 
διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την αντί−
κρουση μίας εικασίας ή τη στοιχειοθέτηση συγκεκρι−
μένων γεγονότων ή συνθηκών, ο βαθμός απόδειξης θα 
είναι η απλή πιθανολόγηση.

4.2. Μέσα Απόδειξης Γεγονότων και Υποθέσεων
Τα γεγονότα που σχετίζονται με τις παραβάσεις κα−

νόνων αντιντόπινγκ είναι δυνατόν να αποδειχθούν από 
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οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, περιλαμβανομένης της 
ομολογίας. Σε περιπτώσεις ντόπινγκ, ισχύουν οι κάτωθι 
κανόνες απόδειξης:

4.2.1. Οι αναλυτικές μέθοδοι ή τα όρια των αποφάσεων 
που έχουν εγκριθεί από το WADA μετά από διαβου−
λεύσεις 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 το WADA για την εν λόγω προσφυγή 
και τη βάση αυτής. Με δική του πρωτοβουλία, το CAS 
δύναται επίσης να ενημερώσει σχετικά το WADA. Κα−
τόπιν αιτήματος του WADA, η επιτροπή του CAS ορίζει 
αρμόδιο επιστήμονα−εμπειρογνώμονα προκειμένου να 
βοηθήσει την επιτροπή κατά την αξιολόγηση της προ−
σφυγής. Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης και του φακέλου του CAS, ο WADA έχει 
το δικαίωμα να παρέμβει ως διάδικος, να παραστεί ως 
amicus curiae ή άλλως να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία 
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

4.2.2. Τα διαπιστευμένα από το WADA εργαστήρια και 
τα άλλα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί από τον WADA 
τεκμαίρεται ότι έχουν προβεί σε ανάλυση δείγματος 
και έχουν ακολουθήσει διαδικασίες φύλαξης σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Ο αθλητής ή τρί−
το πρόσωπο δύναται να αντικρούσει το συγκεκριμένο 
τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση 
από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, η οποία θα μπο−
ρούσε 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 αντικα−
νονικό αναλυτικό αποτέλεσμα, τότε το ΕΣΚΑΝ έχει το 
βάρος της απόδειξης ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν 
επέφερε το αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσμα.

4.2.3. Οι αποκλίσεις από οποιοδήποτε άλλο διεθνές 
πρότυπο ή άλλον 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 στοι−
χειοθετήσει 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 απο−
τέλεσμα ή την πραγματική βάση για την παράβαση του 
κανόνα αντιντόπινγκ.

4.2.4. Τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετού−
νται από μία απόφαση δικαστηρίου ή αρμόδιου πει−
θαρχικού σώματος η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο 
εκκρεμούσας προσφυγής, αποτελούν αδιάσειστα απο−
δεικτικά 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 
θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης.

4.2.5. Η επιτροπή σε μία ακροαματική διαδικασία για 
την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δύναται να εξαγάγει 
δυσμενές συμπέρασμα για τον αθλητή ή το άλλο πρό−
σωπο 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 επιτρο−
πής ή του ΕΣΚΑΝ που ισχυρίζεται τη διάπραξη της 
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

Άρθρο 5
Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών

5.1. Ενσωμάτωση του καταλόγου απαγορευμένων ου−
σιών: Ο κατάλογος των Απαγορευμένων Ουσιών, όπως 
δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από τον 
WADA αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

5.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθο−
δοι που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμέ−
νων ουσιών.

5.2.1. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέ−
θοδοι: Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, ο κατάλογος 
απαγορευμένων και οι αναθεωρήσεις θα πρέπει να τε−
θούν σε ισχύ στο πλαίσιο αυτών των κανόνων για το 
αντιντόπινγκ, τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση από το 
WADA, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια 
από το ΕΣΚΑΝ. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα 
τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν την απαγορευμένη λίστα, 
όπως και κάθε αναθεώρηση αυτής, από την ημερομηνία 
που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καμία τυπική διαδικασία 
περαιτέρω. Είναι στην ευθύνη όλων των αθλητών και 
των τρίτων προσώπων να εξοικειωθούν με την πιο πρό−
σφατη έκδοση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών 
και με όλες τις αναθεωρήσεις επίσης.

5.2.2. Ουσίες Ειδικής Αναφοράς: Για τους σκοπούς 
εφαρμογής του άρθρου 11 όλες οι απαγορευμένες ου−
σίες 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 κα−
τάλογο απαγορευμένων ουσιών. Η κατηγορία των ουσι−
ών ειδικής αναφοράς δεν περιλαμβάνει απαγορευμένες 
μεθόδους.

5.3. Η απόφαση του WADA ως προς τις απαγορευ−
μένες 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 δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από αθλητή ή τρίτο 
πρόσωπο, βάσει του επιχειρήματος ότι η ουσία ή μέ−
θοδος δεν ήταν παράγοντας συγκάλυψης ή δεν είχε 
τη δυνατότητα αύξησης της αγωνιστικής απόδοσης ή 
δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν παραβαίνει 
το πνεύμα του αθλητισμού. 

5.4. Kατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς 
(ΕΧΘΣ−TUE).

5.4.1. Η παρουσία μίας απαγορευμένης ουσίας ή των 
μεταβολιτών ή δεικτών της, η χρήση ή απόπειρα χρή−
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σης, 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 Ε.Χ.Θ.Σ (TUE).

5.4.2. Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε κάποια 
σημείωση που να βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελί−
δα του ΕΣΚΑΝ, κάθε αθλητής εθνικού επιπέδου ο οποίος 
χρειάζεται να κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας ή να 
χρησιμοποιήσει απαγορευμένη μέθοδο για θεραπευτι−
κούς σκοπούς, θα πρέπει να απευθύνεται στο ΕΣΚΑΝ για 
τη χορήγηση μιας εξαίρεσης (TUE) προς θεραπεία, όσο 
πιο σύντομα γίνεται από τότε που θα προκύψει η ανά−
γκη και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν τον επόμενο αγώνα των αθλητών, εκτός 
από κατάσταση ανάγκης ή σε εξαιρετικές συνθήκες 
ή οπουδήποτε το άρθρο 5.3 του διεθνούς προτύπου 
για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία ισχύει. Το ΕΣΚΑΝ 
θα πρέπει να διορίζει μία Επιτροπή για να εξετάζει τις 
αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αναγνώριση κάποιας 
από τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. Η Επιτροπή για τις 
εξαιρέσεις προς θεραπεία θα πρέπει αμέσως να αξιο−
λογεί και να αποφασίζει για κάθε αίτηση, σύμφωνα με 
τις σχετικές προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για 
τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. Κάθε απόφασή της είναι 
η τελική απόφαση του ΕΣΚΑΝ και να αναφέρεται στο 
WADA, στην αρμόδια αθλητική ομοσπονδία, καθώς και 
σε κάθε άλλη σχετική οργάνωση για το αντιντόπινγκ 
μέσω ADAMS, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τις 
εξαιρέσεις προς θεραπεία.

5.4.3. Εάν το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να ελέγξει έναν αθλητή 
που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή παγκοσμίου ή 
εθνικού επιπέδου, μπορεί να επιτρέψει σε αυτόν τον 
αθλητή να υποβάλλει αίτηση για αναδρομική εξαίρεση 
λόγω θεραπευτικής χρήσης (TUE) κάθε απαγορευμένης 
ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, την οποία αυτός/
αυτή χρησιμοποιεί για θεραπευτικούς σκοπούς.

5.4.4. Κάθε εξαίρεση για θεραπευτική χρήση που χο−
ρηγείται από το ΕΣΚΑΝ είναι έγκυρη μόνο σε εθνικό 
επίπεδο. Δεν καθίσταται αυτομάτως έγκυρη για συμ−
μετοχή σε αγώνες σε διεθνές επίπεδο. Κάθε αθλητής 
που είναι ή θα γίνει αθλητής παγκοσμίου επιπέδου θα 
πρέπει να δράσει ως εξής:

5.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί 
εξαίρεση για θεραπευτική χρήση από το ΕΣΚΑΝ για την 
εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση 
στη διεθνή ομοσπονδία με αίτημα την αναγνώριση της 
εξαίρεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Διεθνούς 
Προτύπου Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE). 
Εάν η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης είναι σύμφωνη 
με τα κριτήρια που τίθενται από το Διεθνές Πρότυπο 
Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης, τότε η διεθνής ομο−
σπονδία μπορεί να αναγνωρίσει την εξαίρεση αυτή και 
με σκοπό τη συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπε−
δο. 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 αναγνώρισή της, θα πρέπει η ίδια να 
ενημερώσει άμεσα τον εν λόγω αθλητή παγκοσμίου επι−
πέδου, καθώς και το ΕΣΚΑΝ, προβάλλοντας τους λόγους 
απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση, ο αθλητής παγκο−

σμίου 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 5.4.6, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που 
χορηγήθηκε από το ΕΣΚΑΝ παραμένει έγκυρη για τη 
συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για 
έλεγχο εκτός συναγωνισμού, για όσο διάστημα εκκρεμεί 
η απόφαση του WADA. Ωστόσο, η εξαίρεση θεραπευτι−
κής 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 προθε−
σμία των είκοσι μίας (21) ημερών.

5.4.4.2. Ο αθλητής, στον οποίο δεν έχει ήδη χορηγηθεί 
από το ΕΣΚΑΝ εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης για την 
εν λόγω ουσία ή μέθοδο, πρέπει να υποβάλει αίτηση 
απευθείας στη διεθνή ομοσπονδία για τη χορήγηση 
εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, σύμφωνα με τη διαδι−
κασία που έχει οριστεί από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέ−
σεων Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE). Εάν η διεθνής ομο−
σπονδία κάνει δεκτή την αίτηση του αθλητή, θα πρέπει 
να ενημερώσει τον αθλητή και το ΕΣΚΑΝ. Σε περίπτωση 
που το ΕΣΚΑΝ θεωρήσει ότι η εξαίρεση θεραπευτικής 
χρήσης που χορηγήθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία δεν 
είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το 
διεθνές πρότυπο εξαιρέσεων θεραπευτικής χρήσης, έχει 
στη διάθεση του εικοσιμία (21) ημέρες από τη στιγμή 
που ενημερώθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία προκειμέ−
νου να θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση. Εάν 
το ΕΣΚΑΝ θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση, 
η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί 
από τη διεθνή ομοσπονδία παραμένει έγκυρη για τη 
συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο και για τον 
έλεγχο εκτός συναγωνισμού για όσο διάστημα εκκρεμεί 
η απόφαση του WADA. Ωστόσο, κατά το διάστημα αυτό 
η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης δεν είναι έγκυρη για 
τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο. Εάν το ΕΣ−
ΚΑΝ δεν θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση, 
η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί 
από τη διεθνή ομοσπονδία καθίσταται έγκυρη τόσο για 
τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο, όσο και 
από τη στιγμή που εκπνεύσει η προθεσμία των είκοσι 
ενός (21) ημερών.

5.4.5. Λήξη, ακύρωση, απόσυρση ή αντιστροφή μιας 
εξαίρεσης (TUE) προς θεραπεία.

5.4.5.1. Μια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται 
δυνάμει αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ: α) θα 
πρέπει να λήγει αυτόματα μόλις πάψει να υφίσταται ο 
όρος για τον οποίο χορηγήθηκε, χωρίς να είναι ανα−
γκαία καμία περαιτέρω σημείωση ή άλλη διαδικασία, 
β) θα μπορεί να ακυρωθεί αν ο αθλητής δεν συμμορ−
φώνεται εγκαίρως με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή 
καταστάσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή για τις 
εξαιρέσεις προς θεραπεία, μετά τη χορήγηση μιας 
εξαίρεσης προς θεραπεία, γ) θα μπορεί να αποσυρθεί 
από την Επιτροπή, αν μεταγενέστερα προκύψει ότι τα 
κριτήρια για τη χορήγηση της εξαίρεσης προς θεραπεία 
δεν συντρέχουν ή δ) μπορεί να υπάρξει επιφύλαξη για 
επανεξέτασή της από το WADA ή έφεση.
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5.4.5.2. Σε κάθε εκδήλωση, ο αθλητής δεν θα πρέπει να 
υπόκειται σε καμιά από τις εν λόγω συνέπειες, με βάση 
τη χρήση του ή την κατοχή ή τη διακίνηση μιας απαγο−
ρευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, που έχει 
συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις προς θεραπεία πριν από 
την ημερομηνία λήξης ισχύος, ακύρωσης, απόσυρσης 
ή αντιστροφής μιας εξαίρεσης προς θεραπεία. Η επα−
νεξέταση, δυνάμει του άρθρου 8.2, ενός οποιουδήποτε 
μεταγενέστερου αναλυτικού ευρήματος, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και τον έλεγχο της σύνδεσης του ευρή−
ματος με τη χρήση μιας απαγορευμένης ουσίας ή μιας 
απαγορευμένης μεθόδου, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
εξαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση, καμία παραβίαση 
κανόνων για το αντιντόπινγκ δεν μπορεί να στοιχειο−
θετηθεί σε αθλητική εκδήλωση, που διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης.

5.4.6. Επανεξέταση και προσφυγές κατά των αποφά−
σεων για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. 

5.4.6.1. Αν το ΕΣΚΑΝ αρνηθεί μια αίτηση για τη χο−
ρήγηση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, ο αθλητής 
μπορεί να απευθυνθεί αποκλειστικά στο αρμόδιο για τις 
προσφυγές σώμα που περιγράφεται στην παράγραφο 
14.2.2.2 του άρθρου 14.

5.4.6.2. Ο WADA οφείλει να επανεξετάζει κάθε από−
φαση 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 χορήγη−
ση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, η οποία παρα−
πέμπεται στο WADA από το ΕΣΚΑΝ. Ο WADA μπορεί 
να επανεξετάζει κάθε άλλη απόφαση για οποιαδήποτε 
εξαίρεση προς θεραπεία, οποτεδήποτε, είτε κατόπιν 
σχετικού αιτήματος από τους εμπλεκόμενους είτε με 
δική του πρωτοβουλία. Αν η απόφαση για τη χορήγηση 
εξαίρεσης προς θεραπεία που επανεξετάζεται, πληροί 
τα κριτήρια που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο για 
τις εξαιρέσεις προς θεραπεία, ο WADA δεν θα παρεμ−
βαίνει σε αυτή. Αν η απόφαση για την εξαίρεση προς 
θεραπεία δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA θα 
εκδίδει δική του απόφαση.

5.4.6.3. Η απόφαση για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία, 
που εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από το 
ΕΣΚΑΝ, το οποίο κατόπιν συμφωνίας εξετάζει αίτηση 
εξαίρεσης για λογαριασμό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, 
και η οποία αίτηση δεν έχει εξεταστεί από το WADA 
ή έχει εξεταστεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ΄ 
αυτής, μπορεί να προσβληθεί από τον αθλητή ή τον 
εθνικό αντιντόπινγκ οργανισμό στον οποίο ανήκει ο 
αθλητής, αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με 
το άρθρο 14.

5.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση 
απόφασης για εξαίρεση προς θεραπεία, προσβάλλεται 
από τον αθλητή, από το ΕΣΚΑΝ και από την αρμόδια 
διεθνή ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS, 
σύμφωνα με το άρθρο 14.

5.4.6.5. Η παράλειψη λήψης απόφασης, εντός ευλόγου 
χρόνου, σχετικά με μία νομότυπα υποβληθείσα αίτηση 
χορήγησης εξαίρεσης, θεωρείται απόρριψη αυτής.

Άρθρο 6
Έλεγχοι και έρευνες

6.1. Σκοπός Ελέγχων και Ερευνών
Οι έλεγχοι και οι έρευνες διεξάγονται μόνο για λόγους 

καταπολέμησης του ντόπινγκ και θα πρέπει να βρίσκο−
νται σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του διε−
θνούς προτύπου για τις δοκιμασίες και τις έρευνες και 
τα ειδικά πρωτόκολλα του ΕΣΚΑΝ που συμπληρώνουν 
αυτό το διεθνές πρότυπο. 

6.1.1. Οι έλεγχοι διενεργούνται για την απόκτηση ανα−
λυτικών στοιχείων ως προς τη συμμόρφωση ή μη συμ−
μόρφωση ενός αθλητή με την αυστηρή απαγόρευση 
του Κώδικα για την παρουσία ή χρήση απαγορευμένης 
ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Το πρόγραμμα για 
τη διεξαγωγή των ελέγχων, οι έλεγχοι, η δραστηριότητα 
μετά τους ελέγχους και όλες οι συναφείς δραστηριό−
τητες που προσδιορίζονται από το ΕΣΚΑΝ, θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο για τους 
ελέγχους και τις έρευνες. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να κα−
θορίζει τον αριθμό των κατατακτήριων ελέγχων, των 
τυχαίων ελέγχων και των ηλικιακών ελέγχων που θα 
διενεργηθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιο−
ρίζονται στο διεθνές πρότυπο για τους ελέγχους και 
τις έρευνες. Όλες οι προβλέψεις του διεθνούς προτύ−
που για τους ελέγχους και τις έρευνες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται αυτόματα, στους προγραμματισμένους 
ελέγχους του ΕΣΚΑΝ. 

6.1.2. Οι έρευνες διεξάγονται:
α) Σχετικά με άτυπα, υπό διερεύνηση, ευρήματα και 

τα αντικανονικά ευρήματα βιολογικού διαβατηρίου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 8.4 και 8.5 αντιστοίχως, με τη 
συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων (πε−
ριλαμβανομένων, ειδικότερα, αναλυτικών αποδεικτικών 
στοιχείων), προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχει δι−
απραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του 
άρθρου 3.1 ή του άρθρου 3.2, και

β) σε σχέση με άλλες ενδείξεις ενδεχόμενων παρα−
βάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τα άρθρα 
8.6 και 8.7, με τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών 
στοιχείων, περιλαμβανομένων, ειδικότερα, μη αναλυτι−
κών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να προσδιο−
ριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντό−
πινγκ βάσει των άρθρων 3.2 έως 3.10.

6.1.3. Το ΕΣΚΑΝ μπορεί να λάβει, να αξιολογήσει και 
να αντλήσει στοιχεία από όλες τις διαθέσιμες πηγές, 
προκειμένου να δρομολογήσει ένα αποτελεσματικό και 
ανάλογο πρόγραμμα ελέγχων, να προγραμματίσει ελέγ−
χους με βάση την ηλικία και να θέσει τις βάσεις για μια 
έρευνα, σε περίπτωση μιας πιθανής παράβασης κάποιου 
κανόνα για το αντιντόπινγκ.

6.2. Αρμοδιότητα διενέργειας Ελέγχων 
6.2.1. Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δικαιοδοσίας για 

κάθε εκδήλωση όπου διεξάγονται οι έλεγχοι, που ορί−
ζονται στο άρθρο 6.3 του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ συντάσσει 
πρόγραμμα ελέγχων εντός και εκτός αγώνων, επί όλων 
των αθλητών που εμπίπτουν στον ως άνω σκοπό του 
άρθρου 2.3.

6.2.2. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ελέγχει οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε, οποιονδήποτε Αθλητή επί του οποίου έχει 
δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχου, συμπεριλαμβανομέ−
νων αθλητών που εκτίουν περίοδο αποκλεισμού.
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6.2.3. Ο WADA έχει δικαιοδοσία διενέργειας Εντός και 
Εκτός Αγώνα Ελέγχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
20.7.8. του Κώδικα.

6.2.4. Εάν μία διεθνής ομοσπονδία ή μείζων οργανι−
σμός αθλητικών διοργανώσεων, αναθέτει οποιοδήποτε 
τμήμα διενέργειας ελέγχων στο ΕΣΚΑΝ είτε απευθείας 
είτε μέσω μίας εθνικής ομοσπονδίας, το ΕΣΚΑΝ δύναται 
να συλλέξει πρόσθετα δείγματα ή να δώσει σχετική 
εντολή στο εργαστήριο για να εκτελέσει πρόσθετους 
τύπους αναλύσεων, με έξοδα του ΕΣΚΑΝ. Εάν συλλε−
χθούν πρόσθετα δείγματα ή διεξαχθούν πρόσθετοι τύ−
ποι αναλύσεων, ενημερώνεται η διεθνής ομοσπονδία ή 
ο μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων.

6.2.5. Εάν ένας άλλος οργανισμός καταπολέμησης του 
ντόπινγκ με δικαιοδοσία ελέγχου ενός αθλητή, ο οποί−
ος υπόκειται στους κανόνες αντιντόπινγκ, διεξαγάγει 
έλεγχο σε αυτόν τον αθλητή, το ΕΣΚΑΝ και η εθνική 
ομοσπονδία του αθλητή, αναγνωρίζουν αυτόν τον έλεγ−
χο, σύμφωνα με το άρθρο 16 και εάν συμφωνηθεί με τον 
εν λόγω άλλο οργανισμό καταπολέμησης του ντόπινγκ 
ή με κάποιον άλλον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 
8 του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ μπορεί να ασκήσει προσφυγή 
κατά του αθλητή, σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες 
αντιντόπινγκ για οποιαδήποτε παραβίαση κανόνα αντι−
ντόπινγκ που προκύπτει από αυτόν τον έλεγχο.

6.3. Έλεγχοι εντός της Αθλητικής Διοργάνωσης.
6.3.1. Εκτός όσων διαφορετικά προβλέπονται στο άρ−

θρο 6.3 του Κώδικα, μόνον ένας οργανισμός θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή ελέγ−
χων στις εγκαταστάσεις της αθλητικής διοργάνωσης 
κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης. Σε δι−
εθνείς αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή δειγμάτων 
ξεκινά και διευθύνεται από το διεθνή οργανισμό που 
είναι εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση, 
ενδεικτικά αναφερομένων της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε εθνικές 
αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή δειγμάτων ξεκινά 
και διευθύνεται από το ΕΣΚΑΝ. Κατόπιν αιτήματος του 
εποπτεύοντος φορέα μίας αθλητικής διοργάνωσης, 
οποιοσδήποτε έλεγχος κατά τη διάρκεια της αθλητικής 
διοργάνωσης εντός των εγκαταστάσεων της αθλητικής 
διοργάνωσης θα τελεί υπό το συντονισμό του εποπτεύ−
οντος φορέα.

6.3.2. Εάν ένας οργανισμός αντιντόπινγκ, που διαφο−
ρετικά θα είχε δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων, αλλά 
δεν είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή των 
ελέγχων σε μία αθλητική διοργάνωση, επιθυμεί να διε−
νεργήσει ελέγχους σε αθλητές εντός των εγκαταστά−
σεων της αθλητικής διοργάνωσης και κατά τη διάρκεια 
αυτής, τότε ο ΕΣΚΑΝ οφείλει πρώτα να συνεννοηθεί με 
τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, 
προκειμένου να λάβει σχετική άδεια για τη διενέργεια 
των ελέγχων. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ δεν είναι 
ικανοποιημένος με την απάντηση από τον εποπτεύο−
ντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, τότε δύναται, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει δημοσιεύσει ο 
WADA, να ζητήσει την άδεια του WADA για τη διενέρ−
γεια ελέγχων και να αποφασίσει πώς να συντονίσει 
τους συγκεκριμένους ελέγχους. Ο WADA δεν δύναται 
να παρέχει σχετική έγκριση, προτού ενημερώσει και 
προβεί σε διαβουλεύσεις με τον εποπτεύοντα φορέα 
της αθλητικής διοργάνωσης. Η απόφαση του WADA 

είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση. Αν δεν προ−
βλέπεται διαφορετικά στην εξουσιοδότηση για τη δι−
ενέργεια ελέγχων, οι έλεγχοι αυτοί θεωρούνται εκτός 
αγώνα έλεγχοι. Η διαχείριση των αποτελεσμάτων για 
οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο, αποτελεί ευθύνη του 
οργανισμού αντιντόπινγκ που διενεργεί τον έλεγχο, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες 
του εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης.

6.3.3. Οι εθνικές ομοσπονδίες και οι οργανωτικές επι−
τροπές των εθνικών αθλητικών διοργανώσεων, εξουσι−
οδοτούν και διευκολύνουν το πρόγραμμα του ανεξάρ−
τητου παρατηρητή σε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις. 

6.4. Προγραμματισμός κατανομής των ελέγχων.
Ξεκινώντας με την αξιολόγηση κινδύνου, το ΕΣΚΑΝ, με 

δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων, οφείλει να αναπτύξει 
και να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό και αναλογικό 
πρόγραμμα κατανομής ελέγχων, που θέτει προτεραι−
ότητες, αναλογικά, μεταξύ αγωνισμάτων, κατηγοριών 
αθλητών, είδους ελέγχων, είδους δειγμάτων προς 
συλλογή, είδους ανάλυσης δειγμάτων, πάντα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ελέγχου και 
ερευνών. Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να παρέχει στο WADA αντί−
γραφο του ισχύοντος προγράμματος κατανομής των 
ελέγχων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

6.5. Συντονισμός Ελέγχων.
Όπου είναι εφικτό, οι έλεγχοι συντονίζονται μέσω 

του συστήματος ADAMS ή άλλου συστήματος που έχει 
εγκριθεί από το WADA, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 
η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας διενέργειας 
ελέγχων και η αποφυγή περιττών επαναληπτικών ελέγ−
χων.

6.6. Πληροφορίες εντοπισμού αθλητών.
6.6.1. Το ΕΣΚΑΝ συντάσσει κατάλογο ελεγχόμενων 

αθλητών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορ−
φωθούν προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ελέγχου και ερευνών για τον εντοπισμό των αθλητών. 
Κάθε εγγεγραμμένος αθλητής στον κατάλογο ελέγχου, 
οφείλει να ενεργεί ως εξής και σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευ−
νών: α) πληροφορεί το ΕΣΚΑΝ σχετικά με τον τόπο 
διαμονής του σε τριμηνιαία βάση, β) επικαιροποιεί τις 
πληροφορίες αυτές όποτε χρειάζεται, προκειμένου να 
παραμένουν ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή και 
γ) καθιστά τον εαυτό του διαθέσιμο προς έλεγχο, στις 
εν λόγω τοποθεσίες.

6.6.2. Το ΕΣΚΑΝ, μέσω του συστήματος ADAMS, συ−
ντάσσει λίστα, η οποία βεβαιώνει την ταυτότητα των εγ−
γεγραμμένων αθλητών, που συμπεριλαμβάνονται στον 
κατάλογο ελέγχου είτε ονομαστικά είτε μέσω άλλων, 
ορισμένων σαφώς, κριτηρίων και χαρακτηριστικών. Το 
ΕΣΚΑΝ, σε συντονισμό με τις διεθνείς ομοσπονδίες, ταυ−
τοποιεί τα στοιχεία αυτών των αθλητών και τη συλλογή 
των πληροφοριών για τον εντοπισμό τους. Όταν ένας 
αθλητής συμπεριλαμβάνεται ταυτόχρονα σε ένα διεθνή 
κατάλογο ελέγχου από τη δική του διεθνή ομοσπονδία 
και σε έναν εθνικό κατάλογο ελέγχου του ΕΣΚΑΝ, το 
ΕΣΚΑΝ και η διεθνής ομοσπονδία, συντονίζονται μεταξύ 
τους, ποιος θα δεχτεί την κατάθεση των πληροφοριών 
για τον εντοπισμό του αθλητή. Σε καμία περίπτωση, 
ένας αθλητής, δεν πρέπει να υποχρεώνεται να καταθέ−
σει τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του και στους 
δυο εξ αυτών. Το ΕΣΚΑΝ θα μπορεί να αναθεωρεί και να 
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ενημερώνει, όπως προβλέπεται, τα κριτήρια συμμετοχής 
των αθλητών στον κατάλογο ελέγχου, που συντάσσει 
το ίδιο και θα μπορεί να επικαιροποιεί τον κατάλογο 
ελέγχου, όσες φορές είναι απαραίτητο, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω. Οι αθλητές, οφείλουν να ενημερώνονται 
και με δική τους πρωτοβουλία, όταν συμπεριληφθούν 
σε κάποιο εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου, καθώς και 
όταν διαγράφονται από αυτόν.

6.6.3. Για τους σκοπούς του άρθρου 3.4, η παράλειψη 
του αθλητή να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του 
διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών θα κρίνεται ως 
παράλειψη καταχώρησης ή ως αποφυγή ελέγχου, όπως 
ορίζεται στο διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται εκεί. 

6.6.4. Ένας εγγεγραμμένος αθλητής στον κατάλογο 
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 αθλητής υποβάλλει 
στο ΕΣΚΑΝ έγγραφη σημείωση ότι αυτός έχει αποσυρ−
θεί ή β) το ΕΣΚΑΝ τον έχει ενημερώσει ότι δεν είναι 
πλέον εγγεγραμμένος στον κατάλογο ελέγχου.

6.6.5. Οι πληροφορίες εντοπισμού που αφορούν έναν 
αθλητή, διανέμονται, μέσω του συστήματος ADAMS, 
μεταξύ του WADA και άλλων οργανισμών καταπολέ−
μησης του ντόπινγκ, που έχουν την αρμοδιότητα να 
ελέγξουν τον αθλητή, διατηρούνται διαρκώς ως απολύ−
τως εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 6.6 του Κώδικα 
και καταστρέφονται σύμφωνα με τους κανόνες για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων, από τη στιγμή που δεν σχετίζονται πλέον 
με αυτούς τους σκοπούς.

6.7. Επιστροφή σε αγώνες αθλητών που είχαν αποχω−
ρήσει από την αθλητική δραστηριότητα.

6.7.1. Εάν ένας εθνικού ή διεθνούς επιπέδου αθλητής, 
ο οποίος είναι καταχωρημένος στον κατάλογο ελεγχό−
μενων 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 δια−
θέσιμο προς έλεγχο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποί−
ηση έξι (6) μηνών στην οικεία διεθνή ομοσπονδία και στο 
ΕΣΚΑΝ. Ο WADA, σε συνεννόηση με την οικεία διεθνή 
ομοσπονδία και το ΕΣΚΑΝ, δύναται να παραχωρήσει 
εξαίρεση στον κανόνα της έγγραφης προειδοποίησης 
έξι (6) μηνών, στην περίπτωση που η αυστηρή εφαρμογή 
του συγκεκριμένου κανόνα θα ήταν προδήλως άδικη για 
τον αθλητή. Η απόφαση δύναται να προσβληθεί, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 14. Οποιοδήποτε αγωνιστικό 
αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί κατά παράβαση του άρ−
θρου 6.7.1 ακυρώνεται.

6.7.2. Σε περίπτωση που ένας αθλητής ευρισκόμενος 
σε περίοδο αποκλεισμού έχει αποχωρήσει από την 
ενεργό αθλητική δράση, 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 έλεγ−
χο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξι (6) μηνών 
ή προειδοποίηση ίση με την εναπομείνασα περίοδο 
αποκλεισμού από την ημερομηνία που αποσύρθηκε ο 

αθλητής, αν η συγκεκριμένη περίοδος ήταν μεγαλύτερη 
των έξι (6) μηνών, προς την οικεία διεθνή ομοσπονδία 
και το ΕΣΚΑΝ.

6.7.3. Αθλητής, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κα−
τάλογο εγγεγραμμένων του ΕΣΚΑΝ και έχει ενημερώσει 
εγγράφως το ΕΣΚΑΝ για την απόσυρσή του, απαγο−
ρεύεται να επανέλθει στην ενεργή δράση, εκτός αν 
ενημερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ και την οικεία εθνική 
ομοσπονδία τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα, ότι 
επιθυμεί να αγωνισθεί και τεθεί σε διαθεσιμότητα για 
έλεγχο εκτός διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης αν 
χρειασθεί και της διαθεσιμότητας για στοιχεία εντο−
πισμού σύμφωνα με το άρθρο 5, για την περίοδο πριν 
από την επιστροφή στην ενεργό δράση.

Άρθρο 7
Ανάλυση δειγμάτων

Τα δείγματα αναλύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
αρχές:

7.1. Χρήση διαπιστευμένων και εγκεκριμένων εργα−
στηρίων.

Για τους σκοπούς του άρθρου 3.1 τα δείγματα ανα−
λύονται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα από το WADA 
εργαστήρια ή σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο από το WADA. Η επιλογή του ερ−
γαστηρίου που φέρει τη διαπίστευση ή την έγκριση 
του WADA και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάλυση των δειγμάτων, γίνεται αποκλειστικά από το 
ΕΣΚΑΝ, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των απο−
τελεσμάτων.

7.2. Σκοπός Ανάλυσης των Δειγμάτων.
Τα δείγματα αναλύονται με σκοπό τον εντοπισμό απα−

γορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων που 
αναφέρονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, 
καθώς και για τον εντοπισμό άλλων ουσιών που μπορεί 
να ορίσει ο WADA, σύμφωνα με το άρθρο 5.5 ή για την 
παροχή βοήθειας προς το ΕΣΚΑΝ για την κατάρτιση 
προφίλ σχετικών παραμέτρων στα ούρα, το αίμα ή άλλο 
υλικό του αθλητή, περιλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ DNA ή γονιδιωμάτων ή για οποιονδήποτε άλλο 
νόμιμο σκοπό σχετικό με το αντιντόπινγκ. Τα δείγματα 
είναι δυνατό να συλλέγονται και να φυλάσσονται για 
μελλοντική ανάλυση.

7.3. Έρευνα επί των δειγμάτων.
Κανένα δείγμα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 

προς έρευνα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αθλητή. 
Σε δείγματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς δια−
φορετικούς αυτών του άρθρου 7.2, γίνεται αφαίρεση 
οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης, προκειμένου 
να μην μπορούν να συσχετισθούν με κάποιον συγκε−
κριμένο αθλητή.

7.4. Πρότυπα ανάλυσης δειγμάτων και αναφοράς στοι−
χείων.

Τα εργαστήρια αναλύουν δείγματα και υποβάλλουν 
αναφορές σχετικές με τα αποτελέσματα ανάλυσης αυ−
τών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγ−
χος, το τεχνικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 
6.4.1 ορίζει την κατάλληλη επιλογή αναλύσεων του δείγ−
ματος, ανάλογα με τη σχετική αξιολόγηση κινδύνου για 
συγκεκριμένα αθλήματα και τα εργαστήρια αναλύουν τα 
σχετικά δείγματα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιλογές 
αναλύσεων, εξαιρουμένων των παρακάτω περιπτώσεων:
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7.4.1. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των 
δειγμάτων τους από τα εργαστήρια, με χρήση πιο δι−
ευρυμένων επιλογών αναλύσεων συγκριτικά με εκείνες 
που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο.

7.4.2. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των 
δειγμάτων τους από τα εργαστήρια, με χρήση λιγότε−
ρο διευρυμένων επιλογών αναλύσεων, συγκριτικά με 
εκείνες που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο, μόνο 
αν έχουν πείσει το WADA ότι μία λιγότερο διευρυμένη 
ανάλυση θα ήταν σκόπιμη, λόγω των ειδικών συνθηκών 
της χώρας τους ή του αθλήματος, όπως ορίζεται και 
στο πρόγραμμα κατανομής των ελέγχων τους.

7.4.3. Όπως προβλέπει το διεθνές πρότυπο εργαστη−
ρίων, τα εργαστήρια, με δική τους πρωτοβουλία και 
δαπάνη, δύνανται να αναλύουν δείγματα για απαγορευ−
μένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, που δεν πε−
ριλαμβάνονται στην επιλογή αναλύσεων του δείγματος 
που περιγράφεται στο τεχνικό έγγραφο ή δεν ορίζεται 
από την αρχή που είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους. 
Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε τέτοιας ανάλυσης 
αναφέρονται και έχουν την ίδια ισχύ και συνέπειες με 
οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ανάλυσης.

7.5. Περαιτέρω ανάλυση δειγμάτων.
Οποιοδήποτε δείγμα δύναται να φυλάσσεται και να 

υποβάλλεται σε περαιτέρω ανάλυση για τους σκοπούς 
του άρθρου 7.2: α) από το WADA πάντοτε και β) από 
το ΕΣΚΑΝ, ανά πάσα στιγμή, προτού κοινοποιηθούν τα 
δύο αναλυτικά αποτελέσματα των δειγμάτων Α΄ και Β΄ 
ή το αποτέλεσμα του δείγματος Α΄ σε περίπτωση μη 
εξέτασης ή παραίτησης από την εξέταση του δείγματος 
Β΄, από τον οργανισμό αντιντόπινγκ προς τον αθλη−
τή, ως βάση για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.1. Η περαιτέρω ανάλυση των 
δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του διεθνούς προτύπου εργαστηρίων και του διεθνούς 
προτύπου ελέγχων και ερευνών.

Άρθρο 8
Διαχείριση αποτελεσμάτων

8.1. Ευθύνη για τη διενέργεια της διαχείρισης των 
αποτελεσμάτων.

8.1.1. Το ΕΣΚΑΝ ευθύνεται για τη διαχείριση των απο−
τελεσμάτων με σεβασμό στους αθλητές και στα τρίτα 
πρόσωπα, που ανήκουν στην αντιντόπινγκ δικαιοδοσία 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

8.1.2. Στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να συλ−
λέξει πρόσθετα δείγματα, σύμφωνα με το άρθρο 6.2.6, 
τότε θεωρείται ως ο οργανισμός αντιντόπινγκ που ξε−
κίνησε και διεύθυνε τη δειγματοληψία. Ωστόσο, στην 
περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ προέβη μόνο στην εντολή 
προς το εργαστήριο για τη διεξαγωγή πρόσθετων ανα−
λύσεων, με δαπάνη του ΕΣΚΑΝ, τότε η διεθνής ομοσπον−
δία ή ο μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων, 
αναγνωρίζει ότι το ΕΣΚΑΝ ξεκίνησε και διεύθυνε τη 
δειγματοληψία.

8.2. Επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από ανα−
λύσεις που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ.

Η διαχείριση αποτελεσμάτων, με σεβασμό στα απο−
τελέσματα των ερευνών που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ, 
διεξάγεται ως εξής:

8.2.1. Τα αποτελέσματα από όλες τις αναλύσεις απο−
στέλλονται στο ΕΣΚΑΝ κωδικοποιημένα, συνοδευόμενα 

με σχετική αναφορά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
του εργαστηρίου. Όλη η επικοινωνία διεξάγεται εμπι−
στευτικά και σύμφωνα με τους ορισμούς ADAMS.

8.2.2. Με απόδειξη παραλαβής των αντικανονικών 
αναλυτικών ευρημάτων, το ΕΣΚΑΝ συντάσσει αναφορά, 
στην οποία προσδιορίζεται: α) αν χορηγήθηκε ή πρόκει−
ται να χορηγηθεί άδεια εξαίρεσης για θεραπευτικούς 
σκοπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές χο−
ρήγησης εξαιρέσεων ή β) αν έλαβε χώρα κάποια παρά−
βαση των διεθνών κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των 
διεθνών κανόνων των εργαστηρίων που ενδεχομένως 
οδήγησε στο αντικανονικό εύρημα ανάλυσης.

8.2.3. Αν η επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από 
αναλύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2.2, 
αποκαλύπτει ότι οφείλεται σε αίτηση εξαίρεσης για 
θεραπευτικούς σκοπούς ή σε παράβαση των διεθνών 
κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των διεθνών κανόνων 
των εργαστηρίων, τότε όλος ο έλεγχος θεωρείται αρνη−
τικός και ενημερώνεται σχετικά ο αθλητής, η αντίστοιχη 
εθνική ομοσπονδία, η διεθνής ομοσπονδία και ο WADA. 

8.3. Γνωστοποίηση μετά την επανεξέταση αντικανο−
νικών αναλυτικών ευρημάτων.

8.3.1. Αν η επανεξέταση ενός αντικανονικού αναλυτικού 
ευρήματος, σύμφωνα με το άρθρο 8.2.2, δεν σχετίζεται 
με ισχύουσα εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή 
σχετικό δικαίωμα, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο 
διεθνές πρότυπο ή απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου και ερευνών ή τα διεθνή πρότυπα εργαστηρίων, 
η οποία προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, 
το ΕΣΚΑΝ ενημερώνει άμεσα τον αθλητή και ταυτό−
χρονα τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική 
ομοσπονδία του και το WADA κατά τον τρόπο που 
προβλέπεται στo άρθρο 15.1 σχετικά με:

α) Το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, β) τον κανό−
να αντιντόπινγκ του οποίου σημειώθηκε παράβαση και 
γ) το δικαίωμα του αθλητή να ζητήσει άμεσα την ανά−
λυση του δείγματος Β, ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι 
θεωρείται πως υφίσταται παραίτηση από την ανάλυση 
του δείγματος Β, δ) την προγραμματισμένη ημερομηνία, 
ώρα και τόπο διεξαγωγής της ανάλυσης του δείγματος 
Β, αν ο αθλητής ή ο οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει 
να ζητήσει την ανάλυση του δείγματος Β, ε) τη δυνα−
τότητα του αθλητή ή εκπροσώπου του, να είναι παρών 
κατά το άνοιγμα του φιαλιδίου του δείγματος Β και της 
ανάλυσης αυτού, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται 
στο διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, εφόσον ζητηθεί η 
συγκεκριμένη ανάλυση και στ) το δικαίωμα του αθλη−
τή να ζητήσει αντίγραφα του πακέτου εγγράφων του 
εργαστηρίου για τα δείγματα Α και Β, τα οποία περι−
λαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από το 
διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Εάν το ΕΣΚΑΝ αποφα−
σίσει να μην ορίσει το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα 
ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενημε−
ρώσει σχετικά τον αθλητή και τη διεθνή ομοσπονδία 
του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA.

8.3.2. Όποτε ζητείται από τον αθλητή ή το ΕΣΚΑΝ, 
διεξάγεται ανάλυση του Β δείγματος, σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες για τα εργαστήρια. Ο αθλητής μπορεί 
να αποδεχθεί τα αποτελέσματα ανάλυσης του Α δείγ−
ματος παραιτούμενος από το αίτημα ανάλυσης του Β 
δείγματος. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να προβεί παρόλα αυτά 
στην εξέταση του Β δείγματος.



1154 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

8.3.3. Ο αθλητής ή νόμιμος εκπρόσωπός του δύναται 
να παρίσταται στην ανάλυση του Β δείγματος, όπως 
και εκπρόσωπος του ΕΣΚΑΝ ή της εθνικής ομοσπονδίας 
του αθλητή.

8.3.4. Αν η ανάλυση του Β δείγματος δεν πιστοποιεί το 
αποτέλεσμα του Α δείγματος, το σύνολο του ελέγχου 
θεωρείται αρνητικό, εκτός αν το ΕΣΚΑΝ το θεωρήσει 
παράβαση του άρθρου 3.2 του παρόντος και ενημερώ−
νεται σχετικά ο αθλητής και η διεθνής ομοσπονδία του 
αθλητή, η εθνική ομοσπονδία του και ο WADA.

8.3.5. Αν η ανάλυση του Β δείγματος επιβεβαιώσει 
το αποτέλεσμα ανάλυσης του Α δείγματος, τα απο−
τελέσματα κοινοποιούνται στον αθλητή, στη διεθνή 
ομοσπονδία του αθλητή, στην εθνική ομοσπονδία του 
και στο WADA.

8.4. Επανεξέταση άτυπων ευρημάτων.
8.4.1.Όπως προβλέπεται στο διεθνές πρότυπο εργα−

στηρίων, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εργαστήρια 
λαμβάνουν οδηγίες να αναφέρουν την παρουσία απα−
γορευμένων ουσιών, οι οποίες είναι πιθανόν να παρά−
γονται ενδογενώς, ως άτυπα ευρήματα υποκείμενα σε 
περαιτέρω διερεύνηση.

8.4.2. Μόλις ληφθεί ένα άτυπο εύρημα, το ΕΣΚΑΝ 
διενεργεί επανεξέταση προκειμένου να καθορίσει αν: 
α)  έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί 
ισχύουσα εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως 
προβλέπεται από το διεθνές πρότυπο περί εξαιρέσε−
ων ή β) υφίσταται προφανής απόκλιση από το διεθνές 
πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο 
εργαστηρίων, η οποία να προκάλεσε το άτυπο εύρημα.

8.4.3. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος του 
άρθρου 8.4.2 του παρόντος αποκαλύψει ότι οφείλεται σε 
εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι υφίσταται 
προφανής απόκλιση από το διεθνές πρότυπο ελέγχων 
και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, τότε 
το σύνολο του ελέγχου θεωρείται αρνητικό και ενημε−
ρώνεται σχετικά ο αθλητής, η διεθνής ομοσπονδία του 
αθλητή, η εθνική ομοσπονδία του και ο WADA.

8.4.4. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος απο−
καλύψει ότι δεν οφείλεται σε εξαίρεση για θεραπευτι−
κούς σκοπούς ή ότι δεν υφίσταται προφανής απόκλιση 
από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το 
διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, το ΕΣΚΑΝ ξεκινά την 
αντίστοιχη έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας 
είτε το άτυπο δείγμα λογίζεται ως εύρημα επανεξέτα−
σης δείγματος ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 7.3.1. 
είτε ενημερώνονται ο αθλητής, η εθνική του ομοσπον−
δία, η διεθνής ομοσπονδία και ο WADA ότι άτυπο δείγ−
μα δεν λογίζεται ως εύρημα επανεξέτασης δείγματος 
ανάλυσης.

8.4.5. Το ΕΣΚΑΝ δεν θα παρέχει γνωστοποίηση σχετι−
κά με άτυπο εύρημα, παρά μόνον αφότου ολοκληρώσει 
την έρευνά του και αποφασίσει εάν ένα άτυπο εύρημα 
θεωρείται αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, εκτός εάν 
συντρέχει μία από τις παρακάτω συνθήκες:

α) Αν το ΕΣΚΑΝ κρίνει ότι το δείγμα Β πρέπει να 
αναλυθεί πριν την ολοκλήρωση των ερευνών του βά−
σει του άρθρου 8.4, το ΕΣΚΑΝ δύναται να διεξαγάγει 
την ανάλυση του Δείγματος Β, αφότου ενημερώσει τον 
αθλητή, περιλαμβάνοντας στην ανωτέρω ενημέρωση 
την περιγραφή του άτυπου ευρήματος και τις πληρο−
φορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8.3 (δ)−(στ).

β) Αν το ΕΣΚΑΝ λάβει αίτημα: α) από μείζονα οργανι−
σμό, λίγο πριν από οικεία διεθνή αθλητική διοργάνωση 
ή β) από αθλητικό οργανισμό, που είναι υπεύθυνος για 
την τήρηση της κείμενης προθεσμίας για την επιλο−
γή μελών ομάδας σε μία διεθνή αθλητική διοργάνωση, 
προκειμένου να βεβαιώσει εάν υπάρχει αθλητής, συμπε−
ριλαμβανόμενος στον κατάλογο του μείζονα οργανι−
σμού ή του αθλητικού οργανισμού, με αξιόποινο άτυπο 
εύρημα, οφείλει να πράξει αυτό, αφού προηγουμένως 
κοινοποιήσει το άτυπο εύρημα στον αθλητή. 

8.5. Επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρημά−
των βιολογικού διαβατηρίου.

Η επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρημά−
των βιολογικού διαβατηρίου, διεξάγεται σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών και το δι−
εθνές πρότυπο εργαστηρίων. Όταν το ΕΣΚΑΝ κρίνει 
ότι στοιχειοθετείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, 
οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον αθλητή, καθώς και 
την αντίστοιχη διεθνή και εθνική ομοσπονδία, καθώς και 
το WADA, για τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του οποίου 
σημειώθηκε παράβαση και τη βάση της παράβασης.

8.6. Επανεξέταση αποτυχιών στοιχείων εντοπισμού.
Το ΕΣΚΑΝ επανεξετάζει πιθανές αποτυχημένες δη−

λώσεις ή άκαρπους ελέγχους, σύμφωνα με τα διεθνή 
δεδομένα ελέγχων και ερευνών, με ιδιαίτερο σεβασμό 
στους αθλητές που συμπλήρωσαν τα στοιχεία εντοπι−
σμού στο ΕΣΚΑΝ. Στις περιπτώσεις, στις οποίες το ΕΣ−
ΚΑΝ βεβαιωθεί ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 3.4, 
οφείλει να ενημερώσει για την παράβαση και τη βάση 
της, τον αθλητή, την αντίστοιχη διεθνή και αθλητική 
ομοσπονδία και το WADA. 

8.7. Επανεξέταση άλλων παραβάσεων κανόνων αντι−
ντόπινγκ που δεν περιλαμβάνονται στα άρθρα 8.2−8.6.

Το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επαναλαμβανόμενες έρευνες για 
ενδεχόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως απαι−
τείται βάσει των άρθρων 8.2 ως και 8.6. Όταν κρίνει ότι 
πιθανολογείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει 
να προβεί σε άμεση γνωστοποίηση προς τον εκάστοτε 
αθλητή ή τρίτο πρόσωπο και ταυτόχρονα τη διεθνή 
ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και 
το WADA, κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι κανόνες 
του, ως προς την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ 
και τη βάση της παράβασης.

8.8. Εντοπισμός πρότερων παραβάσεων κανόνων αντι−
ντόπινγκ.

Προτού ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο λάβει γνωστο−
ποίηση πιθανολογούμενης παράβασης κανόνα αντιντό−
πινγκ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, το ΕΣΚΑΝ οφείλει 
να ανατρέξει στο σύστημα ADAMS ή σε άλλο εγκεκρι−
μένο από το WADA σύστημα και να επικοινωνήσει με το 
WADA και άλλους αρμόδιους οργανισμούς αντιντόπινγκ, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν έχει σημειωθεί πρό−
τερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

8.9. Ισχύουσες αρχές επί προσωρινών αποκλεισμών.
8.9.1. Υποχρεωτικός προσωρινός αποκλεισμός: αν το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης του Α΄ δείγματος ήταν θετι−
κό για απαγορευμένη ουσία, που δεν ανήκει στις ειδικές 
ουσίες ή για απαγορευμένη μέθοδο και από την αναφο−
ρά του άρθρου 8.2 δεν προκύπτει χορήγηση εξαίρεσης 
για θεραπευτικούς σκοπούς ή προφανής απόκλιση από 
το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές 
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πρότυπο εργαστηρίων, επιβάλλεται από το ΕΣΚΑΝ προ−
σωρινός αποκλεισμός ταυτόχρονα με την κοινοποίηση 
των άρθρων 8.2, 8.3 ή 8.5.

8.9.2. Προαιρετικός προσωρινός αποκλεισμός: σε 
περίπτωση θετικού δείγματος για ειδική ουσία ή σε 
περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε άλλου κανόνα 
που δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 8.9.1, το ΕΣΚΑΝ 
δύναται να επιβάλλει τον προσωρινό αποκλεισμό στον 
υπαίτιο αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, οποτεδήποτε μετά 
την επανεξέταση και κοινοποίηση των άρθρων 8.2 ως 
8.7 και πριν από την τελική ακροαματική διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 9.

8.9.3. Σε περίπτωση επιβολής προσωρινού αποκλει−
σμού, σύμφωνα με το άρθρο 8.9.1 ή το άρθρο 8.9.2, 
παρέχεται στον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο: α) η δυνα−
τότητα προδικαστικής ακρόασης είτε πριν την επιβολή 
του προσωρινού αποκλεισμού είτε αμέσως μετά την 
επιβολή του προσωρινού αποκλεισμού, ή β) η δυνατό−
τητα ταχείας ακροαματικής διαδικασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 8, αμέσως μετά την υποβολή του προσωρινού 
αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής ή το τρίτο 
πρόσωπο δύνανται να εφεσιβάλει την απόφαση προ−
σωρινού αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 14.2 και 8.9.3.1.

8.9.3.1. Η προσωρινή αναστολή δύναται να ανακληθεί 
όταν ο αθλητής αποδεικνύει στην πειθαρχική επιτροπή 
ότι η παραβίαση αφορά σε νοθευμένο προϊόν. Η απόφα−
ση της πειθαρχικής επιτροπής περί μη ανάκλησης της 
προσωρινής αναστολής δεν προσβάλλεται με κανένα 
ένδικο μέσο.

8.9.3.2. Η προσωρινή αναστολή επιβάλλεται υποχρε−
ωτικά και δεν ανακαλείται, εκτός αν ο αθλητής απο−
δείξει ότι: α) η θεμελίωση της παραβίασης του κανόνα 
αντιντόπινγκ δεν διαθέτει νόμιμη βάση, π.χ. λόγω πα−
ράβασης της προδικασίας σε βάρος του αθλητή ή του 
τρίτου προσώπου, β) όταν πιθανολογείται η ευδοκίμηση 
ισχυρισμού ότι ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο δεν 
ενήργησε με δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την παραβίαση 
και αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 11.4 σχετικά 
με το χρόνο της αμέλειας, γ) έλαβαν χώρα γεγονότα 
και συνθήκες που δείχνουν ότι είναι άδικη η επιβολή 
του προσωρινού αποκλεισμού πριν από την ακροαματι−
κή διαδικασία ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής του 
άρθρου 9. Τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να είναι 
συγκεκριμένα και εφαρμόζονται σε πραγματικά εξαι−
ρετικές περιπτώσεις.

8.9.4. Αν ένας προσωρινός αποκλεισμός που επιβλή−
θηκε με βάση το Α΄ δείγμα ενός δυσμενούς αναλυτικού 
ευρήματος και η μετέπειτα ανάλυση του Β΄ δείγματος 
δεν επιβεβαιώνει την ανάλυση του Α΄ δείγματος, τότε 
ο αθλητής δε θα πρέπει να υπόκειται σε περαιτέρω 
προσωρινό αποκλεισμό λόγω παραβίασης του άρθρου 
3.1. Σε συνθήκες όπου ο αθλητής ή η ομάδα του αθλητή 
έχουν εξαιρεθεί από τη διοργάνωση, εξαίρεση που βα−
σίζεται στη παραβίαση του άρθρου 3.1, και μετέπειτα η 
ανάλυση του Β΄ δείγματος δεν επιβεβαιώνει το εύρημα 
του Α΄ δείγματος, τότε αν καθίσταται ακόμη δυνατό για 
τον αθλητή ή την ομάδα να επανεισαχθούν δίχως άλλη 
επιρροή στη διοργάνωση, ο αθλητής ή η ομάδα μπορούν 
να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτή. Επιπλέον, ο 
αθλητής ή η ομάδα μπορούν έπειτα να συμμετάσχουν 
σε άλλους αγώνες στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης.

8.9.5. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή άλλο 
πρόσωπο έχουν ενημερωθεί για τη παράβαση ενός 
κανόνα για το αντιντόπινγκ, αλλά κανείς προσωρινός 
αποκλεισμός αθλητικής δράσης δεν έχει επιβληθεί σε 
αυτόν ή αυτήν, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δύνανται 
αυτόβουλα να απέχουν από την αθλητική δράση εν 
αναμονή της επίλυσης του προβλήματος.

8.10. Εξωδικαστική επίλυση.
8.10.1. Ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο εναντίον του 

οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση ενός κανόνα για το 
αντιντόπινγκ μπορεί να ομολογήσει την παράβαση οπο−
τεδήποτε, να παραιτείται από την ακροαματική διαδικα−
σία και να δέχεται τις συνέπειες που επιβάλλονται από 
αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ. 

8.10.2. Εναλλακτικά, αν αθλητής ή άλλο πρόσωπο δι−
ώκεται για παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, 
παραλείψει να προσβάλλει αυτή τη βεβαίωση της πα−
ράβασης, μέσα στη προβλεπόμενη από την κοινοποίηση 
του ΕΣΚΑΝ προθεσμία, τότε τεκμαίρεται ότι συνομολογεί 
την παράβαση, ότι έχει παραιτηθεί από την ακροαματι−
κή διαδικασία και ότι έχει αποδεχτεί τις συνέπειες που 
προβλέπονται από τους κανόνες για το αντιντόπινγκ του 
παρόντος, οι οποίοι επιβάλλονται από το ΕΣΚΑΝ.

8.10.3. Στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 
8.10.1 ή 8.10.2, ακρόαση πριν από την ακροαματική διαδι−
κασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν απαιτεί−
ται. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει εγκαίρως να εκδώσει γραπτή 
απόφαση, που να βεβαιώνει στην Πειθαρχική Επιτροπή 
την παράβαση κανόνα και τις συνέπειες που η παράβα−
ση αυτή συνεπάγεται, και να εκθέτει όλους τους λόγους 
για την επιλογή της διάρκειας του αποκλεισμού που 
επιβάλλεται και να αιτιολογείται γιατί δεν επιβλήθηκε 
ο μεγαλύτερος δυνατός αποκλεισμός. Το ΕΣΚΑΝ θα 
πρέπει να κοινοποιεί αντίγραφα αυτής της απόφασης 
στις άλλες οργανώσεις για το αντιντόπινγκ, που έχουν 
το δικαίωμα άσκησης έφεσης όπως προβλέπει το άρθρο 
14.2.3, και θα πρέπει να δημοσιοποιεί την απόφαση αυτή 
σύμφωνα με το άρθρο 15.3.2.

8.11. Γνωστοποίηση αποφάσεων περί διαχείρισης απο−
τελεσμάτων.

Σε κάθε περίπτωση όπου το ΕΣΚΑΝ έχει διαπιστώ−
σει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, έχει αποσύρει 
την διαπίστωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, έχει 
επιβάλει προσωρινό αποκλεισμό ή έχει συμφωνήσει με 
έναν αθλητή ή τρίτο πρόσωπο ως προς την επιβολή 
κύρωσης χωρίς ακροαματική διαδικασία, τότε οφείλει 
να προβεί στις σχετικές γνωστοποιήσεις που προβλέ−
πονται στο άρθρο 15.2.1 προς τους λοιπούς οργανισμούς 
αντιντόπινγκ, που έχουν το δικαίωμα άσκησης έφεσης 
βάσει του άρθρου 14.2.3.

8.12. Αποχώρηση από την αθλητική δραστηριότητα.
Εάν ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει από 

την αθλητική δραστηριότητα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, το ΕΣΚΑΝ που 
διεξάγει τη διαδικασία διαχείρισης των αποτελεσμάτων, 
διατηρεί τη δικαιοδοσία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
διαχείρισης των αποτελεσμάτων. Εάν ένας αθλητής ή 
τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει προτού ξεκινήσει η διαδι−
κασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, το ΕΣΚΑΝ που θα 
είχε τη δικαιοδοσία διαχείρισης των αποτελεσμάτων επί 
του εν λόγω αθλητή ή του τρίτου προσώπου τη δεδομέ−
νη στιγμή που ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο διέπραξε 
την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, έχει τη δικαιοδοσία 
να διεξάγει τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.
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Άρθρο 9
Αρχή της δίκαιης δίκης − Πειθαρχικά όργανα −

Γνωστοποίηση απόφασης ακρόασης

9.1.1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣ−
ΚΑΝ 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 (5) ετών, τρείς 
(3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
και τρία (3) τακτικά μέλη καθένα από τα οποία είναι ή 
αποτέλεσε στο παρελθόν μέλος διοίκησης αθλητικού 
φορέα ή Αθλητής. Η θητεία κάθε μέλους της Πρωτο−
βάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τετραετής. Σε 
περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους, αυτό 
αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΕΣΚΑΝ. Η θητεία του αντικαταστάτη διαρκεί 
μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Η 
Πρωτοβάθμια πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά 
αρμόδια για τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. 
Τα πειθαρχικά όργανα εφαρμόζουν τον παρόντα νόμο, 
με τις διατάξεις του οποίου οφείλουν να εναρμονισθούν 
οι κανονισμοί όλων των ομοσπονδιών.

9.1.2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Δι−
αφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), είναι το αρμόδιο δευτεροβάθμιο 
όργανο. 

9.1.3. Η ακροαματική διαδικασία είναι αυτή που προ−
βλέπεται από τον παρόντα νόμο. 

9.1.4. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχι−
κής Επιτροπής υπόκεινται σε έφεση. Ο κατηγορούμενος 
και το ΕΣΚΑΝ δικαιούνται να ασκήσουν έφεση.

9.1.5. Το ΑΣΕΑΔ οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός 
τριών (3) μηνών από την κατάθεση της έφεσης. Η εθνική 
ομοσπονδία του αθλήματος στο οποίο έλαβε χώρα η 
παραβίαση, η αντίστοιχη διεθνής αθλητική ομοσπονδία, 
η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραολυ−
μπιακή Επιτροπή και ο WADA δύνανται να συμμετέχουν 
ως παρατηρητές, όταν δεν είναι διάδικα μέρη.

9.1.6. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχι−
κής Επιτροπής του ΕΣΚΑΝ είναι προσωρινά εκτελεστές, 
εκτός αν το ΑΣΕΑΔ αποφασίσει διαφορετικά, μετά από 
σχετική αίτηση αναστολής. 

9.2. Διαδικασία μετά τη διαχείριση των αποτελεσμά−
των: 

Όταν το ΕΣΚΑΝ ενημερώνει έναν αθλητή ή κάποιο 
άλλο πρόσωπο για τη βεβαίωση της παράβασης ενός 
κανόνα για το αντιντόπινγκ, εφόσον ο αθλητής ή το 
άλλο πρόσωπο δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα 
ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 8.10.1 ή το άρθρο 8.10.2, 
τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Πει−
θαρχική Επιτροπή για το αντιντόπινγκ, για ακρόαση 
και έκδοση απόφασης. Για κάθε τέτοια παραπομπή, ο 
Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής διορίζει ένα ή πε−
ρισσότερα μέλη της Επιτροπής, στα οποία συμπεριλαμ−
βάνεται και ο ίδιος, ως Εισηγητές για την υπόθεση. Τα 
διοριζόμενα μέλη δε θα πρέπει να είχαν προηγουμένως 
καμιά ανάμειξη με την υπόθεση. Κάθε μέλος, θα πρέπει 
να αποκαλύπτει στον Πρόεδρο όλες τις περιστάσεις 
που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία του, με 
σεβασμό προς όλα τα μέρη.

9.3. Αρχές για μια δίκαιη ακρόαση.
9.3.1. Οι ακροαματικές διαδικασίες θα πρέπει να προ−

γραμματίζονται και να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα 
εύλογο διάστημα. Αυτές που πραγματοποιούνται κατά 

τη διάρκεια ή ενόψει αθλητικών αγώνων, μπορούν να 
πραγματοποιούνται με εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία 
που επιτρέπεται από την Πειθαρχική Επιτροπή.

9.3.2. Ο WADA και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή ή 
του τρίτου προσώπου, σε βάρος του οποίου αποδίδεται 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, μπορούν να παρακο−
λουθούν την ακροαματική διαδικασία ως παρατηρητές. 
Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να ενημερώνει το WADA πλήρως 
για τη κατάσταση των εκκρεμών υποθέσεων και για το 
αποτέλεσμα όλων των ακροάσεων.

9.3.4. Η Πειθαρχική Επιτροπή και το ΑΣΕΑΔ θα πρέπει 
να ενεργούν δίκαια και αμερόληπτα για όλα τα μέρη 
οποτεδήποτε.

9.4. Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής για το 
ντόπινγκ.

9.4.1. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας ή σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Πειθαρχική Επιτρο−
πή εκδίδει, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, γραπτή και 
υπογεγραμμένη απόφαση, με ημερομηνία, στην οποία 
θα περιλαμβάνεται σκεπτικό με πλήρη αιτιολογία και 
διατακτικό. Στην αιτιολογία θα πρέπει να περιλαμβά−
νονται οι λόγοι για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι 
βαρύτερες ποινές.

9.4.2. Η απόφαση κοινοποιείται από το ΕΣΚΑΝ στον 
αθλητή ή στον κατηγορούμενο, στις εθνικές ομοσπον−
δίες τους, με το δικαίωμα για έφεση σύμφωνα με το 
άρθρο 14.2.3.

9.4.3. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Αν δεν ασκηθεί έφεση 
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 15.3.2, β) αν η απόφαση είναι απαλλακτική, 
τότε δύναται το ΕΣΚΑΝ να τη δημοσιεύει στο σύνολό 
της ή σε περίληψη μετά από προηγούμενη συναίνεση 
του αθλητή ή του τρίτου κατηγορούμενου. Οι αρχές που 
περιέχονται στο άρθρο 15.3.6 θα πρέπει να εφαρμόζο−
νται σε περιπτώσεις που συμμετέχει ανήλικος.

9.5. Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία.
Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία είναι δυ−

νατή είτε με γραπτή δήλωση είτε με την παρέλευση 
άπρακτης της προθεσμίας απάντησης στην κοινοποίηση 
του ΕΣΚΑΝ για παραβίαση του κανόνα αντιντόπινγκ του 
άρθρου 8.10 του παρόντος.

9.6. Απευθείας ακροαματική διαδικασία ενώπιον του 
CAS.

Οι υποθέσεις που βεβαιώνουν παραβάσεις κανόνα για 
το αντιντόπινγκ σε βάρος αθλητών διεθνούς επιπέδου 
ή εθνικού επιπέδου μπορούν να συζητούνται απευθείας 
στο CAS, χωρίς καμία προηγούμενη ακροαματική διαδι−
κασία, με τη συγκατάθεση του αθλητή, του ΕΣΚΑΝ, του 
WADA και κάθε οργανισμού αντιντόπινγκ που θα είχε το 
δικαίωμα να προσφύγει στο CAS κατά της πρωτόδικης 
απόφασης.

Άρθρο 10
Αυτοδίκαια ακύρωση επιδόσεων 

σε ατομικά αθλήματα

Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ατομικά αθλή−
ματα στο πλαίσιο ελέγχου εντός αγώνα αυτοδίκαια 
οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσμάτων που επετεύ−
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χθησαν στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όλες τις παρε−
πόμενες συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης 
μεταλλίων, βαθμών, βραβείων και προνομίων.

Άρθρο 11
Κυρώσεις σε αθλητές ατομικών αθλημάτων

11.1. Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αθλητική διοργά−
νωση κατά την οποία σημειώνεται παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ.

Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια 
αθλητικής διοργάνωσης ή σχετικά με αθλητική διοργά−
νωση είναι δυνατόν, κατόπιν απόφασης του εποπτεύο−
ντος 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 εξε−
τάζονται για να κριθεί εάν θα υπάρξει ακύρωση άλλων 
αποτελεσμάτων σε μία αθλητική διοργάνωση μπορεί να 
περιλαμβάνουν, ιδίως, τη σοβαρότητα της παράβασης 
κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους του αθλητή, καθώς και 
το εάν ο αθλητής ελέγχθηκε και βρέθηκε αρνητικός σε 
άλλους αγώνες.

11.1.1. Εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει τη μη συνδρομή 
υπαιτιότητας ή αμέλειας για την παράβαση, τα ατομι−
κά αποτελέσματα του αθλητή στους άλλους αγώνες 
δεν ακυρώνονται, παρά μόνο εάν τα αποτελέσματα του 
αθλητή σε αγώνες πέραν του συγκεκριμένου αγώνα 
όπου σημειώθηκε η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ 
είναι πιθανό να έχουν επηρεαστεί από την παράβαση 
κανόνα ντόπινγκ του αθλητή.

11.2. Αποκλεισμός λόγω παρουσίας, χρήσης ή απόπει−
ρας χρήσης ή κατοχής απαγορευμένης ουσίας ή απα−
γορευμένης μεθόδου.

Η περίοδος αποκλεισμού που επιβάλλεται για την 
πρώτη παράβαση των άρθρων 3.1, 3.2 ή 3.6 έχει ως εξής, 
με την προϋπόθεση ενδεχόμενης μείωσης ή αναστολής 
της κύρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 11.4, 11.5 ή 11.6:

11.2.1. Η περίοδος αποκλεισμού ισχύει για τέσσερα (4) 
έτη όταν:

11.2.1.1. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν ενέχει 
ουσία ειδικής αναφοράς, εκτός εάν ο αθλητής ή τρίτο 
πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση 
του κανόνα αντιντόπινγκ δεν ήταν εσκεμμένη.

11.2.1.2. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία 
ειδικής αναφοράς, και το ΕΣΚΑΝ δύναται να στοιχειο−
θετήσει ότι η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ ήταν 
εσκεμμένη.

11.2.2. Εάν δεν ισχύει το άρθρο 11.2.1, η περίοδος απο−
κλεισμού ισχύει για δύο (2) έτη.

11.2.3. Όπως χρησιμοποιείται στα άρθρα 11.2 και 11.3, ο 
όρος «εσκεμμένη» αποσκοπεί στο να περιγράψει τους 
αθλητές εκείνους που εξαπατούν. Ως εκ τούτου, ο όρος 
απαιτεί ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο ενεπλάκη σε 
συμπεριφορά που γνώριζε ότι αποτελούσε παράβαση 
κανόνα αντιντόπινγκ ή γνώριζε ότι υπήρχε σημαντικός 
κίνδυνος ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενδεχομένως 
να αποτελούσε ή να οδηγούσε σε παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ και προδήλως αγνόησε τον ως άνω κίνδυ−
νο. 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 ανα−
φοράς 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 εσκεμ−
μένη εάν η ουσία δεν είναι ουσία ειδικής αναφοράς και ο 
αθλητής μπορεί να στοιχειοθετήσει ότι η απαγορευμένη 
ουσία χρησιμοποιήθηκε εκτός αγώνα σε πλαίσιο άσχετο 
της αθλητικής του απόδοσης.

11.3. Αποκλεισμός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων 
αντιντόπινγκ.

Εάν δεν ισχύουν τα άρθρα 11.5 και 11.6, η περίοδος απο−
κλεισμού για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, εκτός 
όσων προβλέπονται στο άρθρο 11.2, ορίζεται ως εξής:

11.3.1. Για παραβάσεις του άρθρου 3.3 ή του άρθρου 
3.5, η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε τέσσερα (4) 
έτη, εκτός εάν, στην περίπτωση μη υποβολής σε δειγ−
ματοληψία, ο αθλητής δύναται να στοιχειοθετήσει ότι 
η διάπραξη της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεν 
ήταν εσκεμμένη, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.2.3, οπότε 
η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε δύο (2) έτη.

11.3.2. Για παραβάσεις του άρθρου 3.4, η περίοδος 
αποκλεισμού ορίζεται σε δύο (2) έτη με τη δυνατότητα 
μείωσης στο ελάχιστο όριο του ενός (1) έτους, ανάλογα 
με το βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή. Η ευελιξία μεταξύ 
των δύο (2) ετών και του ενός (1) έτους αποκλεισμού 
στο παρόν άρθρο, δεν διατίθεται σε αθλητές όπου οι 
πληροφορίες εντοπισμού αλλάζουν συστηματικά την 
τελευταία στιγμή ή όταν υφίστανται συμπεριφορές που 
εγείρουν σοβαρές υποψίες ότι ο αθλητής προσπαθούσε 
να αποφύγει τη διαθεσιμότητά του προς έλεγχο.

11.3.3. Για παραβάσεις του άρθρου 3.7 ή 3.8, η περίοδος 
αποκλεισμού που επιβάλλεται ορίζεται από τέσσερα (4) 
έτη τουλάχιστον έως και ισόβιος αποκλεισμός, ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της παράβασης. Παράβαση του άρ−
θρου 3.7 ή 3.8 στην οποία εμπλέκεται ανήλικος θεωρεί−
ται ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση και, εάν διαπράχθηκε 
από προσωπικό υποστήριξης αθλητή για παραβάσεις 
πέρα των ουσιών ειδικής αναφοράς, οδηγεί σε ισόβιο 
αποκλεισμό για το προσωπικό υποστήριξης αθλητή. 
Επιπλέον, οι σημαντικές παραβάσεις των άρθρων 3.7 ή 
3.8, οι οποίες παραβαίνουν και μη−αθλητικούς νόμους 
και κανονισμούς, αναφέρονται στις αρμόδιες διοικητι−
κές, επαγγελματικές ή δικαστικές αρχές.

11.3.4. Για παραβάσεις του άρθρου 3.9, η περίοδος 
αποκλεισμού ορίζεται τουλάχιστον σε δύο (2) έτη έως 
τέσσερα (4) έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πα−
ράβασης.

11.3.5. Για παραβάσεις του άρθρου 3.10, η κύρωση ορί−
ζεται σε δύο (2) έτη, υποκείμενη σε μείωση έως ένα (1) 
έτος, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή 
του άλλου προσώπου και άλλες συνθήκες της υπόθεσης.

11.4. Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισμού λόγω μη 
συνδρομής υπαιτιότητας ή αμέλειας.

Αν σε μία επιμέρους υπόθεση, ο αθλητής ή άλλο 
πρόσωπο αποδείξει ότι δεν συντρέχει υπαιτιότητα εκ 
μέρους του, τότε η άλλως επιβλητέα περίοδος αποκλει−
σμού του εξαλείφεται.

11.5. Μείωση της ποινής αποκλεισμού λόγω μη ύπαρξης 
υπαιτιότητας.
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11.5.1. Μείωση των κυρώσεων για ουσίες ειδικής αναφο−
ράς ή μολυσμένα προϊόντα, για παραβάσεις των Άρθρων 
3.1, 3.2 ή 3.6.

11.5.1.1. Ουσίες ειδικής αναφοράς.
Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία 

ειδικής αναφοράς και ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο 
δύναται να αποδείξει ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαι−
τιότητα, τότε η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται, τουλά−
χιστον, ως επίπληξη με μηδενική περίοδο αποκλεισμού, 
και το μέγιστο ως δύο (2) έτη αποκλεισμού. 

11.5.1.2. Μολυσμένα Προϊόντα.
Σε περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο 

δύναται να αποδείξει ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαι−
τιότητα και ότι η απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθη−
κε, προήλθε από μολυσμένο προϊόν, τότε η περίοδος 
αποκλεισμού ορίζεται, τουλάχιστον, ως επίπληξη και 
μηδενική περίοδος αποκλεισμού και το μέγιστο ως δύο 
(2) έτη αποκλεισμού.

11.5.2. Εφαρμογή της μη συνδρομής σοβαρής υπαιτιό−
τητας πέραν της εφαρμογής του άρθρου 11.5.1.

Αν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει, στο 
πλαίσιο μίας επιμέρους υπόθεσης, όπου δεν εφαρμό−
ζεται το άρθρο 11.5.1, ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαιτι−
ότητα εκ μέρους του, τότε, υποκείμενη σε περαιτέρω 
μείωση ή εξάλειψη, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.6, η 
άλλως επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού είναι δυνατόν 
να μειωθεί, αλλά η μειωμένη περίοδος αποκλεισμού δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη της μισής περιόδου αποκλει−
σμού που ίσχυε αρχικά. Αν η άλλως επιβλητέα περίοδος 
αποκλεισμού είναι ισόβια, η μειωμένη περίοδος, στο 
πλαίσιο του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μι−
κρότερη των οκτώ (8) ετών.

11.6. Εξάλειψη, μείωση ή αναστολή περιόδου αποκλει−
σμού ή άλλων συνεπειών για λόγους εκτός της συνδρο−
μής υπαιτιότητας.

11.6.1. Ουσιώδης βοήθεια στην ανακάλυψη ή στοιχειο−
θέτηση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ.

11.6.1.1. Το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης απο−
τελεσμάτων για τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, 
δύναται πριν την οριστική δευτεροβάθμια απόφαση, βά−
σει του άρθρου 14 ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
έφεσης, να αναστείλει μέρος της περιόδου αποκλεισμού 
που επιβάλλεται σε μία επιμέρους υπόθεση, κατά την 
οποία ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει παράσχει 
ουσιώδη βοήθεια προς τον οργανισμό αντιντόπινγκ, 
τις διωκτικές αρχές ή τα επαγγελματικά ή πειθαρχικά 
σώματα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα: i) το ΕΣΚΑΝ να 
ανακαλύψει ή να επιβεβαιώσει μία παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ ή ii) το διωκτικό ή το πειθαρχικό σώμα 
να ανακαλύψει ή να επιβεβαιώσει ένα ποινικό αδίκημα 
ή την παράβαση επαγγελματικών κανόνων, που δια−
πράχθηκε από άλλο πρόσωπο και οι πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από το πρόσωπο που παρέχει την ουσι−
ώδη βοήθεια είναι διαθέσιμες στο ΕΣΚΑΝ που έχει την 
ευθύνη διαχείρισης αποτελεσμάτων. Μετά την οριστική 
δευτεροβάθμια απόφαση βάσει του άρθρου 14 ή τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής έφεσης, το ΕΣΚΑΝ δύναται 
μόνο να αναστείλει μερικώς την άλλως επιβλητέα περί−
οδο αποκλεισμού, κατόπιν έγκρισης του WADA και της 
οικείας διεθνούς ομοσπονδίας. Η έκταση αναστολής 
της αρχικά επιβληθείσας περιόδου αποκλεισμού, είναι 
ανάλογη με τη σοβαρότητα της παράβασης του κανόνα 

αντιντόπινγκ που σημειώθηκε από τον αθλητή ή το άλλο 
πρόσωπο και τη σπουδαιότητα της ουσιώδους βοήθειας 
που παρασχέθηκε από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο 
στην προσπάθεια εξάλειψης του ντόπινγκ στον αθλητι−
σμό. Η αναστολή της περιόδου αποκλεισμού, δεν μπο−
ρεί να υπερβεί τα τρία τέταρτα (3/4) της επιβληθείσας 
κύρωσης και σε περίπτωση ισοβίου αποκλεισμού η μη 
ανασταλείσα περίοδος αποκλεισμού, πρέπει να μην εί−
ναι μικρότερη των οκτώ (8) 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 ανέστει−
λε την περίοδο αποκλεισμού του, θα επαναφέρει την 
αρχική περίοδο αποκλεισμού. Αν το ΕΣΚΑΝ αποφασίσει 
να επαναφέρει ή να μην επαναφέρει μία ανασταλθείσα 
περίοδο αποκλεισμού, οποιοδήποτε πρόσωπο με δικαί−
ωμα άσκησης έφεσης βάσει του άρθρου 14, δύναται να 
προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης.

11.6.1.2. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι 
αθλητές και τα άλλα πρόσωπα για την παροχή ουσιώ−
δους βοήθειας προς το ΕΣΚΑΝ, κατόπιν αιτήματος του 
ΕΣΚΑΝ που διενεργεί τη διαχείριση αποτελεσμάτων ή 
κατόπιν αιτήματος του αθλητή ή του άλλου προσώπου 
που έχει διαπράξει, ή για το οποίο υφίσταται ισχυρισμός 
ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ο 
WADA δύναται να συμφωνήσει, σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας διαχείρισης των αποτελεσμάτων, ακόμη 
και μετά από την οριστική δευτεροβάθμια απόφαση 
βάση του άρθρου 14, ποια θεωρεί ως κατάλληλη ανα−
στολή της άλλως επιβλητέας περιόδου αποκλεισμού και 
των υπολοίπων συνεπειών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ο WADA δύναται να συμφωνήσει για αναστολές περιό−
δου αποκλεισμού και υπολοίπων συνεπειών λόγω ουσι−
ώδους βοήθειας, μεγαλύτερης εκείνης που προβλέπεται 
στο παρόν άρθρο ή ακόμη και για μηδενική περίοδο 
αποκλεισμού και ουδεμία επιστροφή χρηματικού επά−
θλου ή καταβολή προστίμων ή δαπανών. Η έγκριση του 
WADA υπόκειται στην επαναφορά της κύρωσης, όπως 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 14, κανένας άλλος οργανισμός αντιντόπινγκ δεν 
δύναται να προσφύγει κατά των αποφάσεων του WADA 
στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

11.6.1.3. Εάν το ΕΣΚΑΝ αναστείλει οποιοδήποτε μέ−
ρος μίας άλλως επιβλητέας κύρωσης λόγω ουσιώδους 
βοήθειας, τότε οι υπόλοιποι οργανισμοί αντιντόπινγκ 
που έχουν δικαίωμα έφεσης βάσει του άρθρου 14.2.3, 
πρέπει να ενημερωθούν όπως ορίζεται στο άρθρο 15.2, 
λαμβάνοντας μάλιστα σχετική δικαιολόγηση ως προς τη 
συγκεκριμένη απόφαση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
με γνώμονα την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ο WADA 
δύναται να επιτρέψει σε έναν οργανισμό αντιντόπινγκ 
να προβεί στις κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότη−
τας περιορίζοντας ή καθυστερώντας την κοινοποίηση 
της συμφωνίας ουσιώδους βοήθειας ή τη φύση της ου−
σιώδους βοήθειας που παρέχεται.

11.6.2. Παραδοχή παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ − 
απουσία άλλων αποδεικτικών στοιχείων στην περίπτω−
ση που ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο οικειοθελώς 
παραδεχθεί τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντό−
πινγκ προτού λάβει γνωστοποίηση για υποβολή σε δειγ−
ματοληψία, η οποία θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή σε περίπτωση παρά−
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βασης κανόνα αντιντόπινγκ διαφορετικής εκείνης του 
άρθρου 3.1, προτού ληφθεί μία πρώτη γνωστοποίηση 
της ομολογημένης παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
8, και όπου η παραδοχή είναι το μόνο αξιόπιστο απο−
δεικτικό στοιχείο για την παράβαση κατά το χρόνο που 
γίνεται, τότε η περίοδος αποκλεισμού είναι δυνατόν να 
μειωθεί, αλλά όχι περισσότερο από το μισό της άλλως 
επιβλητέας περιόδου αποκλεισμού.

11.6.3. Έγκαιρη παραδοχή παράβασης κανόνα αντιντό−
πινγκ μετά την κατηγορία για παράβαση κυρώσιμη κατά 
τα άρθρα 11.2.1 ή 11.3.1. 

Ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο ενδεχομένως υποκεί−
μενο σε επιβολή τετραετούς κύρωσης βάσει του άρ−
θρου 11.2.1 ή 11.3.1 για αποφυγή ή άρνηση υποβολής σε 
δειγματοληψία ή σε περίπτωση παραποίησης κατά τη 
διαδικασία δειγματοληψίας, παραδεχόμενο εγκαίρως 
την ισχυρισθείσα παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από 
έναν οργανισμό αντιντόπινγκ, και επίσης κατόπιν της 
έγκρισης και της διακριτικής ευχέρειας τόσο του WADA 
όσο και του ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης 
των αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν να λάβει μείωση 
της περιόδου αποκλεισμού έως δύο (2) έτη κατ’ ελάχι−
στο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και το 
βαθμού υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου.

11.6.4. Συνδρομή πολλαπλών λόγων για τη μείωση κύ−
ρωσης.

Σε περιπτώσεις που ένας αθλητής ή άλλο πρόσω−
πο, αποδείξει ότι δικαιούται μείωση στην επιβληθείσα 
κύρωση, βάσει παραπάνω της μίας διάταξης των άρ−
θρων 11.4, 11.5 ή 11.6, προτού γίνει οποιαδήποτε μείωση 
ή αναστολή βάσει του άρθρου 11.6, η άλλως επιβλητέα 
περίοδος αποκλεισμού, προσδιορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 11.2, 11.3, 11.4 και 11.5. Εάν ο αθλητής ή το άλλο 
πρόσωπο αποδείξει ότι δικαιούται μείωση ή αναστολή 
της περιόδου αποκλεισμού βάσει του άρθρου 11.6, τότε 
είναι δυνατόν η περίοδος αποκλεισμού να μειωθεί ή 
ανασταλεί έως κατά το ένα τέταρτο της άλλως επι−
βλητέας περιόδου αποκλεισμού.

11.7. Πολλαπλές παραβάσεις.
11.7.1. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης κανόνα αντι−

ντόπινγκ εκ μέρους ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, 
η περίοδος αποκλεισμού είναι το μεγαλύτερο από τα 
παρακάτω διαστήματα:

α) έξι (6) μήνες,
β) το μισό της περιόδου αποκλεισμού που επιβλήθηκε 

για την πρώτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη τυχόν μείωση βάσει του άρθρου 
11.6, ή 

γ) το διπλάσιο της περιόδου αποκλεισμού που θα ήταν 
άλλως επιβλητέα για τη δεύτερη παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ, η οποία αντιμετωπίζεται σα να ήταν η 
πρώτη παράβαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν 
μείωση βάσει του άρθρου 11.6. Η περίοδος αποκλεισμού 
που ορίζεται βάσει των ανωτέρω είναι δυνατόν να μει−
ωθεί περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11.6.

11.7.2. Μία τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ πά−
ντοτε επιφέρει ισόβια περίοδο αποκλεισμού, εκτός εάν 
η τρίτη παράβαση πληροί τη συνθήκη εξάλειψης ή μεί−
ωσης της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων 11.4 
ή 11.5 ή περιλαμβάνει παράβαση του άρθρου 3.4. Στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού 
ορίζεται από οκτώ (8) έτη έως ισόβιο αποκλεισμό.

11.7.3. Τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, για την 
οποία ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει αποδείξει τη 
μη συνδρομή Υπαιτιότητας, δεν θεωρείται παράβαση 
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

11.7.4. Πρόσθετοι κανόνες για ορισμένες ενδεχόμενες 
πολλαπλές παραβάσεις 

11.7.4.1. Για τους σκοπούς επιβολής κυρώσεων βάσει 
του άρθρου 11.7, η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ θα 
θεωρείται ως δεύτερη παράβαση μόνον εφόσον το ΕΣ−
ΚΑΝ 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 ή αφότου το ΕΣΚΑΝ κατέ−
βαλε εύλογες προσπάθειες γνωστοποίησης της πρώτης 
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση που 
το ΕΣΚΑΝ δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει κάτι τέτοιο, 
οι παραβάσεις θεωρούνται από κοινού ως μία ενιαία 
πρώτη παράβαση και η επιβλητέα κύρωση βασίζεται 
στην παράβαση που επιφέρει τη βαρύτερη κύρωση.

11.7.4.2. Εάν, μετά τη επιβολή κύρωσης για μία πρώτη 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, το ΕΣΚΑΝ ανακαλύψει 
γεγονότα που ενέχουν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ 
από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο, η οποία σημει−
ώθηκε 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 ανα−
δρομικά έως την πρότερη παράβαση κανόνα αντιντό−
πινγκ ακυρώνονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.8.

11.7.5. Πολλαπλές παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ 
εντός δεκαετίας: Για τους σκοπούς του άρθρου 11.7, οι 
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πρέπει να λαμβά−
νουν χώρα εντός της ίδιας δεκαετίας, προκειμένου να 
θεωρηθούν ως πολλαπλές παραβάσεις.

11.8. Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αγώνες μετά τη 
δειγματοληψία ή τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντι−
ντόπινγκ.

Επιπροσθέτως της αυτοδίκαιης ακύρωσης των απο−
τελεσμάτων στον αγώνα, όπου εντοπίστηκε το θετικό 
δείγμα βάσει του άρθρου 10, όλα τα υπόλοιπα αγωνι−
στικά αποτελέσματα του αθλητή που σημειώθηκαν από 
την ημερομηνία συλλογής του θετικού δείγματος είτε 
εντός είτε εκτός αγώνα ή άλλης παράβασης κανόνα 
αντιντόπινγκ, ως την έναρξη της περιόδου προσωρινού 
αποκλεισμού ή αποκλεισμού, ακυρώνονται, εκτός εάν 
υπαγορεύεται διαφορετικά από τις αρχές της δικαιοσύ−
νης, ενώ επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες συνέπει−
ες, όπως η αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων. 

11.9. Κατανομή επιδικασθέντων εξόδων του CAS και 
αφαιρεθέντων χρηματικών βραβείων.

Η αποπληρωμή των επιδικασθέντων εξόδων του CAS 
και των αφαιρεθέντων χρηματικών βραβείων έχει ως 
εξής: α) αποπληρωμή των εξόδων που επιδικάζονται από 
το CAS, β) ανακατανομή των αφαιρεθέντων χρηματι−
κών βραβείων σε άλλους αθλητές, εφόσον προβλέπεται 
από τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας, 
και γ) επιστροφή των ποσών που δαπανήθηκαν από 
το ΕΣΚΑΝ, που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των 
αποτελεσμάτων της υπόθεσης.

11.10. Οικονομικές συνέπειες.
Το ΕΣΚΑΝ δύναται, μέσω των κανόνων του, να επι−

βάλλει την αναλογική ανάκτηση εξόδων ή χρηματικές 
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κυρώσεις που απορρέουν από τις παραβάσεις κανό−
νων 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 κυρώ−
σεις είναι δυνατό να επιβληθούν μόνο εφόσον ικανοποι−
είται η αρχή της αναλογικότητας. Ουδεμία ανάκτηση 
εξόδων ή οικονομική κύρωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως βάση για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού ή 
άλλης κύρωσης που διαφορετικά θα ίσχυε βάσει του 
Κώδικα.

11.11. Έναρξη περιόδου αποκλεισμού.
Με εξαίρεση όσων προβλέπονται παρακάτω, η περί−

οδος αποκλεισμού ξεκινά από την ημερομηνία δημο−
σίευσης της οριστικής απόφασης αποκλεισμού ή σε 
περίπτωση αναβολής της ακροαματικής διαδικασίας ή 
ελλείψει αυτής, από την ημερομηνία που η ποινή του 
αποκλεισμού έγινε αποδεκτή ή με οποιονδήποτε τρόπο 
επιβλήθηκε. 

11.11.1. Καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στον αθλητή 
ή σε άλλο πρόσωπο. Στην περίπτωση σημαντικής καθυ−
στέρησης της ακροαματικής διαδικασίας ή άλλων φάσε−
ων του Ελέγχου Ντόπινγκ, για την οποία δεν ευθύνεται ο 
αθλητής ή άλλο πρόσωπο, το ΕΣΚΑΝ δύναται να ορίσει 
ως ημερομηνία έναρξης του αποκλεισμού το νωρίτερο 
την ημερομηνία της δειγματοληψίας ή την ημερομηνία 
κατά την οποία διαπράχθηκε άλλη παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ. Όλα τα αγωνιστικά αποτελέσματα που 
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλει−
σμού, περιλαμβανομένου του αναδρομικού αποκλεισμού, 
ακυρώνονται.

11.11.2. Έγκαιρη Παραδοχή.
Όταν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο άμεσα, δηλαδή 

σε κάθε περίπτωση για έναν αθλητή σημαίνει προτού 
αγωνιστεί ξανά, παραδεχθεί την παράβαση κανόνα αντι−
ντόπινγκ αφότου κατηγορηθεί για παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ από το ΕΣΚΑΝ, η περίοδος αποκλεισμού 
είναι δυνατόν να αρχίσει άμεσα, δηλαδή από την ημε−
ρομηνία της δειγματοληψίας ή την ημερομηνία κατά 
την οποία διαπράχθηκε η τελευταία παράβαση κανό−
να 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 απο−
κλεισμού έχει ήδη μειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 11.6.3.

11.11.3. Υπολογισμός χρόνου προσωρινού αποκλεισμού 
ή περιόδου αποκλεισμού που έχει ήδη εκτιθεί. 

11.11.3.1. Εάν επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός, ο 
οποίος τηρείται από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο, 
τότε ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο θα υπολογίσει τη 
συγκεκριμένη περίοδο προσωρινού αποκλεισμού, έναντι 
οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισμού, που ενδεχομένως 
τελικά επιβληθεί. Εάν μία περίοδος αποκλεισμού εκτίε−
ται βάσει απόφασης που στη συνέχεια εφεσιβάλλεται, 
τότε ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο υπολογίζουν τη 
συγκεκριμένη περίοδο αποκλεισμού που εκτίθηκε έναντι 
οποιασδήποτε περιόδου Αποκλεισμού που ενδεχομένως 
τελικά επιβληθεί μετά την έφεση.

11.11.3.2. Εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο οικειοθε−
λώς και εγγράφως αποδεχθεί τον προσωρινό αποκλει−
σμό από το ΕΣΚΑΝ, που έχει την ευθύνη διαχείρισης 
των αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια τηρήσει τον προ−
σωρινό αποκλεισμό, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο 
υπολογίζουν τη συγκεκριμένη περίοδο του οικειοθελούς 
προσωρινού αποκλεισμού έναντι οποιασδήποτε περιό−
δου αποκλεισμού που ενδεχομένως τελικά επιβληθεί. 
Αντίγραφο της οικειοθελούς αποδοχής του προσωρινού 
αποκλεισμού παρέχεται άμεσα σε κάθε μέρος που δι−
καιούται να λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση περί πα−
ράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 15.1.

11.11.3.3. Δεν υπολογίζεται για τον αποκλεισμό, για 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία 
ισχύος του προσωρινού αποκλεισμού ή του οικειοθελούς 
προσωρινού αποκλεισμού, ανεξαρτήτως εάν ο αθλητής 
επέλεξε να μην αγωνιστεί ή τέθηκε σε αναστολή από 
την ίδια του την ομάδα.

11.11.3.4. Σε ομαδικά αθλήματα, όπου η περίοδος απο−
κλεισμού επιβάλλεται σε ολόκληρη την ομάδα, και εφό−
σον δεν αντίκειται στις αρχές της δικαιοσύνης, η περί−
οδος αποκλεισμού ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης 
της οριστικής απόφασης που προβλέπει την επιβολή 
αποκλεισμού ή στην περίπτωση που υπήρξε παραίτη−
ση από την ακροαματική διαδικασία, από την ημερο−
μηνία 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, υπο−
λογίζεται έναντι της συνολικής περιόδου αποκλεισμού 
προς έκτιση.

11.12. Κατάσταση κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.
11.12.1. Απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του 

αποκλεισμού.
Κανένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο που έχει τεθεί 

υπό αποκλεισμό δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού, να συμμετέχει υπό οποιαδήπο−
τε ιδιότητα σε αγώνα ή δραστηριότητα (εκτός τυχόν 
εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ή αποκατά−
στασης 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 μέ−
ρους 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 (4) 
ετών δύναται, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων 
(4) ετών της περιόδου αποκλεισμού, να συμμετέχει ως 
αθλητής σε τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις για τις οποί−
ες δεν υφίσταται κύρωση ή οι οποίες δεν υπόκεινται στη 
δικαιοδοσία ενός υπογράφοντος μέρους του Κώδικα 
ή μέλους αυτού, αλλά μόνο στο βαθμό που η τοπική 
αθλητική διοργάνωση δεν είναι τέτοιου επιπέδου που 
θα μπορούσε να προκρίνει το συγκεκριμένο αθλητή ή 
άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα για να αγωνιστεί ή να 
συγκεντρώσει βαθμούς για το σκοπό αυτόν, σε εθνικό 
πρωτάθλημα ή διεθνή αθλητική διοργάνωση και εφό−
σον ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν εργάζεται υπό 
οποιαδήποτε ιδιότητα με ανηλίκους.
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Ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο υποκείμενο σε περί−
οδο αποκλεισμού παραμένει υποκείμενο σε ελέγχους.

11.12.2. Επιστροφή στις προπονήσεις: Κατ’ εξαίρεση 
του άρθρου 11.12.1, ο αθλητής έχει τη δυνατότητα να 
επιστρέψει στις προπονήσεις με μία ομάδα ή να χρησι−
μοποιεί τις εγκαταστάσεις μίας ομάδας ή άλλου οργα−
νισμού μέλους ενός οργανισμού−μέλους υπογράφοντος 
μέρους κατά τη διάρκεια της πιο σύντομης εκ των δύο 
περιόδων: (1) των τελευταίων δύο μηνών της περιόδου 
αποκλεισμού του αθλητή ή (2) του τελευταίου τετάρτου 
της περιόδου αποκλεισμού που επιβλήθηκε.

11.12.3. Παράβαση της απαγόρευσης συμμετοχής κατά 
τη διάρκεια του αποκλεισμού: Στην περίπτωση που ένας 
αθλητής ή άλλο πρόσωπο που έχει αποκλειστεί, παρα−
βεί την απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού του, όπως περιγράφεται στο άρ−
θρο 11.12.1, τα αποτελέσματα της συμμετοχής αυτής ακυ−
ρώνονται και προστίθεται νέα περίοδος αποκλεισμού 
στο τέλος της αρχικής περιόδου αποκλεισμού, ίση με 
τη διάρκεια της αρχικής περιόδου αποκλεισμού. Η νέα 
περίοδος αποκλεισμού είναι δυνατόν να προσαρμοστεί 
ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του 
άλλου προσώπου και άλλων συνθηκών της υπόθεσης. 
Ο προσδιορισμός εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο 
έχει παραβεί την απαγόρευση συμμετοχής και εάν μία 
προσαρμογή κρίνεται σκόπιμη, γίνεται από το ΕΣΚΑΝ, 
του οποίου η διαχείριση των αποτελεσμάτων οδήγησε 
στην επιβολή της αρχικής περιόδου αποκλεισμού. Κατά 
της συγκεκριμένης απόφασης είναι δυνατόν να ασκη−
θεί έφεση βάσει του άρθρου 14. Στην περίπτωση που 
το προσωπικό υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο 
συνδράμει ένα πρόσωπο στην παράβαση της απαγό−
ρευσης συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού του, το ΕΣΚΑΝ, με δικαιοδοσία επί του 
συγκεκριμένου προσωπικού υποστήριξης αθλητή ή άλ−
λου προσώπου προβαίνει στην επιβολή κυρώσεων για 
παράβαση του άρθρου 3.9 για την παροχή της ως άνω 
συνδρομής.

11.12.4. Παρακράτηση οικονομικής υποστήριξης κατά 
τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Επιπλέον, για οποιαδήποτε παράβαση κανόνα αντι−
ντόπινγκ που δεν προβλέπεται μειωμένη κύρωση, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 11.4 ή 11.5, ένα μέρος ή το σύ−
νολο της οικονομικής ενίσχυσης ή άλλων οικονομικών 
προνομίων σχετικών με τον αθλητισμό που έχουν πα−
ρασχεθεί στο συγκεκριμένο πρόσωπο παρακρατούνται 
από τα υπογράφοντα μέρη, τους οργανισμούς μέλη των 
υπογραφόντων μερών και τις κυβερνήσεις.

11.13. Αυτοδίκαια δημοσιοποίηση της κύρωσης.
Η υποχρεωτική δημοσιοποίηση αποτελεί αναπόσπα−

στο μέρος κάθε κύρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
15.3.

Άρθρο 12 
Συνέπειες σε ομάδες

12.1. Έλεγχος ομαδικών αθλημάτων.
Όταν σε περισσότερα από ένα μέλη μίας αθλητικής 

ομάδας έχει γνωστοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντό−
πινγκ βάσει του άρθρου 8, στο πλαίσιο μίας αθλητικής 
διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής δι−
οργάνωσης διεξαγάγει στοχευμένους ελέγχους στην 
ομάδα κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης.

12.2. Συνέπειες σε ομαδικά αθλήματα.
Αν περισσότερα από δύο μέλη μίας αθλητικής ομά−

δας διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια μίας αθλητικής διοργά−
νωσης, ο εποπτεύων φορέας της συγκεκριμένης αθλη−
τικής διοργάνωσης επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση 
στην ομάδα (π.χ. απώλεια βαθμών, ακύρωση από αγώνα 
ή αθλητική διοργάνωση, ή άλλη κύρωση), επιπροσθέ−
τως της κύρωσης που έχει επιβληθεί στους επιμέρους 
αθλητές που έχουν διαπράξει την παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ.

12.3. Ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνω−
σης δύναται να επιβάλει αυστηρότερες συνέπειες στην 
περίπτωση ομαδικών αθλημάτων.

Ο εποπτεύων φορέας μίας αθλητικής διοργάνωσης 
δύναται να επιλέξει κανόνες με συνέπειες πιο αυστηρές 
για την αθλητική διοργάνωση, σύμφωνα με τους οποί−
ους οι συνέπειες στην περίπτωση αθλητικών ομάδων, θα 
είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στο 
άρθρο 12.2, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αθλητικής 
διοργάνωσης.

Άρθρο 13
Κυρώσεις κατά αθλητικών ομοσπονδιών

13.1. Το ΕΣΚΑΝ έχει την εξουσία να ζητήσει από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές να παρακρατήσουν τμήμα ή 
όλη τη χρηματοδότηση ή άλλη μη οικονομική ενίσχυση 
από τις εθνικές ομοσπονδίες που δεν συμμορφώνονται 
με αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ.

13.2. Οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεούνται να απο−
ζημιώσουν το ΕΣΚΑΝ για όλες τις δαπάνες, ιδίως των 
αμοιβών για τα εργαστήρια, των δαπανών για την ακρό−
αση και τις μετακινήσεις, σχετικά με μία παράβαση 
αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ που δεσμεύουν 
έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με αυτή 
την εθνική ομοσπονδία.

13.3. Το ΕΣΚΑΝ δικαιούται να ζητήσει από την Εθνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδας να προβεί σε συ−
μπληρωματική πειθαρχική δράση εναντίον των εθνικών 
ομοσπονδιών με την επιφύλαξη της αναγνώρισης της 
επιλεξιμότητας των υπαλλήλων της και των αθλητών 
να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις. Τα πρόστιμα 
επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

α) να έχουν διαπραχθεί τέσσερις (4) ή περισσότερες 
παραβάσεις αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ, 
άλλες από τις παραβάσεις που αναφέρει το άρθρο 3.4, 
που δεσμεύουν τους αθλητές ή άλλα πρόσωπα που 
συνδέονται με μία εθνική ομοσπονδία μέσα σε μία δω−
δεκάμηνη περίοδο ή

β) να έχουν διαπραχθεί περισσότερες από μία παρα−
βάσεις ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ κατά τη διάρ−
κεια μίας διεθνούς εκδήλωσης από έναν αθλητή ή άλλο 
πρόσωπο, που συνδέεται με μία εθνική ομοσπονδία ή 

γ) μία εθνική ομοσπονδία να έχει παραβεί την υποχρέ−
ωση ενημέρωσης του ΕΣΚΑΝ για τη τύχη ενός αθλητή, 
μετά τη σχετική αίτηση για τέτοιου είδους πληροφορίες 
από το ΕΣΚΑΝ.

Άρθρο 14
Εφέσεις

14.1. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή 

κανόνων που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα είναι 
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δυνατόν να υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται 
παρακάτω στα άρθρα 14.2 ως 14.4, ή ως άλλως προβλέ−
πεται στον Κώδικα ή τα διεθνή πρότυπα. Η προθεσμία 
της έφεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν ανασταλτική 
δύναμη, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το ΑΣΕΑΔ. Κάθε 
άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα, που τυχόν προβλέπεται 
από τον κανονισμό του ΕΣΚΑΝ, μετά την οριστική από−
φαση, πρέπει να εξαντληθεί πριν από τη συζήτηση της 
έφεσης, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 14.2.2 
και με την εξαίρεση του άρθρου 14.1.3.

14.1.1. Μη Περιορισμένο αντικείμενο επανεξέτασης.
Το αντικείμενο επανεξέτασης μίας έφεσης περιλαμβά−

νει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υπόθεση και 
δεν περιορίζεται ρητώς στα θέματα ή το αντικείμενο 
της επανεξέτασης που τέθηκε ενώπιον του αρχικού 
οργάνου λήψης αποφάσεων.

14.1.2. Το CAS δεν υιοθετεί τα ευρήματα υπό έφεση. 
Κατά τη λήψη των αποφάσεών του, το CAS δεν είναι 

απαραίτητο να υιοθετήσει τη διακριτική ευχέρεια που 
ασκείται από το όργανο του οποίου η απόφαση τελεί 
υπό έφεση.

14.1.3. Ο WADA δεν είναι απαραίτητο να εξαντλήσει 
τα εσωτερικά ένδικα μέσα, όταν ο ίδιος έχει δικαίωμα 
άσκησης έφεσης βάσει του άρθρου 14 και κανένα άλλο 
μέρος δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της οριστικής από−
φασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Πρωτοβάθμι−
ου Πειθαρχικού οργάνου του ΕΣΚΑΝ. Στην περίπτωση 
αυτή, ο WADA δύναται να προσβάλλει την απόφαση 
απευθείας στο CAS.

14.2. Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις 
κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινοί αποκλει−
σμοί, 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 αντι−
ντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν είναι δυνατόν να κινηθεί 
νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντι−
ντόπινγκ για διαδικαστικούς λόγους, όπως λόγω συντα−
γογράφησης, η απόφαση από το WADA να μην παρέχει 
εξαίρεση στην απαίτηση γνωστοποίησης έξι μηνών πριν 
για έναν Αθλητή που έχει αποσυρθεί προκειμένου να 
επιστρέψει στους Αγώνες, βάσει του άρθρου 6.7.1, η 
απόφαση από τον WADA περί ανάθεσης διαχείρισης 
αποτελεσμάτων βάσει του άρθρου 8.1, η απόφαση από 
έναν οργανισμό αντιντόπινγκ να μην προβληθεί ένα 
αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή ένα άτυπο εύρημα ως 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ή η απόφαση να μην 
προβληθεί μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατόπιν 
διεξαγωγής ερευνών βάσει του άρθρου 8.7, η απόφα−
ση επιβολής προσωρινού αποκλεισμού ως αποτέλε−
σμα προδικαστικής ακρόασης ή λόγω αδυναμίας του 
ΕΣΚΑΝ να συμμορφωθεί με το άρθρο 8.9, η απόφαση 
ότι ο ΕΣΚΑΝ δεν διαθέτει δικαιοδοσία επί ισχυρισμού 
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή επί των συνεπειών 
αυτής, η απόφαση αναστολής, ή μη αναστολής περιό−
δου αποκλεισμού ή επαναφοράς ή η μη επαναφοράς 
μίας ανασταλείσας περιόδου αποκλεισμού βάσει του 
άρθρου 11.6.1, η απόφαση βάσει του άρθρου 11.12.3 και 
η απόφαση του ΕΣΚΑΝ να μην αναγνωρίσει απόφαση 
άλλου οργανισμού αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 16, 
είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης, απο−
κλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.2.

14.2.1. Εφέσεις σχετικά με διεθνούς επιπέδου αθλητές 
ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όταν συμμετέχουν 
σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε περιπτώσεις 
διεθνούς επιπέδου αθλητών, ασκούνται αποκλειστικά 
ενώπιον του CAS.

14.2.2. Εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα 
πρόσωπα

Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το 
άρθρο 14.2.1, η απόφαση προσβάλλεται με έφεση στο 
ΑΣΕΑΔ.

14.2.2.1. Συζήτηση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με το 
άρθρο 123 του Ν. 2725/1999 (Α΄121).

14.2.2.1.1. Το ΑΣΕΑΔ είναι αρμόδιο για τη συζήτηση των 
υποθέσεων σε δεύτερο βαθμό.

14.2.2.1.2. Τα διορισμένα μέλη δε θα πρέπει να είχαν 
καμία προηγούμενη ενασχόληση με οποιαδήποτε πτυχή 
της υπόθεσης. Ιδίως, κανένα μέλος δε πρέπει να έχει 
κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση προς θεραπεία που να 
αφορά στον αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε μέλος, 
κατόπιν συνάντησης, θα πρέπει να αποκαλύπτει στον 
Πρόεδρο όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρε−
άσουν την αμεροληψία με σεβασμό προς όλα τα μέρη.

14.2.2.1.3. Αν ένα μέλος που διορίστηκε από τον Πρό−
εδρο ως Εισηγητής μίας υπόθεσης, είναι απρόθυμο ή 
αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκο−
ντά του, ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει αντικαταστάτη 
ή να διορίζει μία νέα σύνθεση ακρόασης. 

14.2.2.1.4. Το ΑΣΕΑΔ έχει το δικαίωμα και ανήκει στην 
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διορίζει Ειδικό Σύμ−
βουλο για να βοηθήσει ή να συμβουλεύσει το Συμβούλιο.

14.2.2.1.5. Το ΕΣΚΑΝ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει 
στη δίκη και να παρακολουθεί τις συζητήσεις στο ΑΣΕ−
ΑΔ ως διάδικος.

14.2.2.1.6. 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 παρα−
κολουθεί τις ακροάσεις του ΑΣΕΑΔ που είναι αρμόδιο 
για τις εφέσεις στο αντιντόπινγκ ως παρατηρητές.

14.2.2.1.7. Οι συζητήσεις στο ΑΣΕΑΔ, ολοκληρώνονται 
ταχέως και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρεις (3) μήνες 
από την ημερομηνία της απόφασης που εξέδωσε η Πρω−
τοβάθμια Επιτροπή για το αντιντόπινγκ, εκτός από τις 
περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

14.2.2.1.8. Οι συζητήσεις που λαβαίνουν χώρα και αφο−
ρούν σε συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν 
να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία του κατεπεί−
γοντος.

14.2.2.2. Διαδικασία ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.
14.2.2.2.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών των 

κανόνων για το αντιντόπινγκ, το ΑΣΕΑΔ έχει τη δύναμη 
να ρυθμίζει τις διαδικασίες συζήτησης ενώπιόν του.

14.2.2.2.2. Ο εκκαλών καταθέτει τις προτάσεις του για 
την υπόθεση και το αντίδικο μέρος ομοίως καταθέτει 
τις δικές του προτάσεις στην υπόθεση.

14.2.2.2.3. Η απουσία του εκκαλούντος κατά τη συζήτη−
ση, μετά από προηγούμενη κλήση, τουλάχιστον τριών (3) 
εργασίμων ημερών πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, 
θεωρείται ως παραίτηση από τη συζήτηση. 

14.2.2.2.4. Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να εκπρο−
σωπείται στη συζήτηση, με δικά του έξοδα.
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14.2.2.2.5. Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα για έναν 
διερμηνέα στη συζήτηση, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο 
από τον Εισηγητή. Το ΑΣΕΑΔ διορίζει τον διερμηνέα και 
την αποζημίωσή του.

14.2.2.2.6. Κάθε διάδικος έχει το δικαίωμα να παρου−
σιάζει μέσα απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του δι−
καιώματος να καλεί και να απευθύνει ερωτήσεις σε 
μάρτυρες. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ΑΣΕΑΔ 
να δεχτεί κατάθεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλε−
κτρονικών μέσων.

14.2.2.2.7. Οποιαδήποτε άρνηση από διάδικο μέρος να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΑΣΕΑΔ, δε θα 
αναστέλλει τη διαδικασία και κάθε τέτοια συμπεριφο−
ρά λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης.

14.2.2.3. Αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ.
14.2.2.3.1. Στο τέλος της συζήτησης, ή σε εύλογο χρο−

νικό διάστημα μετά από αυτή, το ΑΣΕΑΔ εκδίδει, ομό−
φωνα ή κατά πλειοψηφία, γραπτή, χρονολογημένη και 
υπογεγραμμένη απόφαση, η οποία περιλαμβάνει όλους 
τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση και πλήρη 
αιτιολογία για κάθε επιβολή αποκλεισμού που επιβλή−
θηκε, καθώς και τους λόγους που δικαιολογούν τη μη 
επιβολή των βαρύτερων προβλεπόμενων κυρώσεων.

14.2.2.3.2. Η απόφαση κοινοποιείται από το ΕΣΚΑΝ στον 
αθλητή ή άλλο πρόσωπο, στην εθνική του/της ομοσπον−
δία και στις οργανώσεις για το αντιντόπινγκ που έχουν 
δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.3.

14.2.2.3.3. Η απόφαση δύναται να προσβληθεί με έφεση, 
σύμφωνα με το άρθρο 14.2.3. Αν δεν ασκηθεί έφεση κατά 
της απόφασης, τότε: α) αν η απόφαση βεβαιώνει ότι έχει 
διαπραχθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, 
η απόφαση θα πρέπει να δημοσιοποιείται όπως προ−
βλέπει το άρθρο 15.3.2, β) αν η απόφαση βεβαιώνει ότι 
καμία παράβαση κανόνα για το αντιντόπινγκ δεν έχει 
διαπραχθεί, τότε η απόφαση δημοσιοποιείται μόνον με 
τη συγκατάθεση του αθλητή ή άλλου προσώπου που 
αποτελεί το υποκείμενο της απόφασης. Το ΕΣΚΑΝ θα 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την εξασφάλιση 
της συγκατάθεσης, του αθλητή ή άλλου προσώπου που 
εμπλέκεται. Όταν η συγκατάθεση αυτή δοθεί, η απόφα−
ση δημοσιοποιείται ολόκληρη ή σε περιληπτική μορφή. 

14.2.3. Πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν έφεση
Στις περιπτώσεις του άρθρου 14.2.1, δικαίωμα έφεσης 

στο CAS έχουν τα ακόλουθα μέρη: α) ο αθλητής ή 
το άλλο πρόσωπο που είναι το υποκείμενο της από−
φασης 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 Παραο−
λυμπιακή Επιτροπή, αναλόγως, στην περίπτωση που η 
απόφαση έχει επίπτωση ως προς τους Ολυμπιακούς ή 
Παραολυμπιακούς Αγώνες, περιλαμβανομένων αποφά−
σεων που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για συμμετοχή 
στους Ολυμπιακούς ή τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, 
και στ) ο WADA. Στις περιπτώσεις του άρθρου 14.2.2, τα 
μέρη με δικαίωμα έφεσης στο ΑΣΕΑΔ σώμα ορίζονται 
από τους κανόνες του ΕΣΚΑΝ, αλλά περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέρη: α) ο αθλητής ή το 
άλλο πρόσωπο που είναι το αντικείμενο της απόφα−
σης 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 Παραο−
λυμπιακή Επιτροπή, αναλόγως, στην περίπτωση που η 
απόφαση έχει επίπτωση ως προς τους Ολυμπιακούς 
ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, περιλαμβανομένων απο−
φάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για συμ−
μετοχή στους Ολυμπιακούς ή τους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες, και στ) ο WADA Στις περιπτώσεις του άρθρου 
14.2.2, ο WADA, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Δι−
εθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή και η οικεία Διεθνής 
Ομοσπονδία έχουν επίσης δικαίωμα άσκησης έφεσης 
στο CAS, για την απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Οποιοδήποτε 
μέρος ασκεί έφεση, δικαιούται συνδρομή από το CAS 
για την απόκτηση όλων των σχετικών πληροφοριών 
από το ΕΣΚΑΝ, του οποίου η απόφαση εφεσιβάλλε−
ται και οι πληροφορίες παρέχονται καθ΄υπόδειξη του 
CAS. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης 
του παρόντος, το μοναδικό πρόσωπο που δύναται να 
ασκήσει έφεση έναντι ενός προσωρινού αποκλεισμού 
είναι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο, κατά του οποίου 
επιβάλλεται ο προσωρινός αποκλεισμός. 

14.2.4. Εφέσεις και αντεφέσεις.
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπονται αντε−

φέσεις και λοιπές εφέσεις από οποιονδήποτε εμπλεκό−
μενο σε υποθέσεις που εκδικάζονται από το CAS, βάσει 
του Κώδικα. Οποιοδήποτε μέρος, με δικαίωμα άσκησης 
έφεσης βάσει του άρθρου 14 δύναται να ασκήσει αντέ−
φεση με τις προτάσεις.

14.3. Αδυναμία του ΕΣΚΑΝ να εκδώσει έγκαιρη από−
φαση.

Όταν σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, το ΕΣΚΑΝ δεν 
εκδώσει απόφαση σχετικά με τη διάπραξη παράβασης 
κανόνα αντιντόπινγκ, εντός μίας εύλογης προθεσμί−
ας που ορίζεται από τον WADA, ο WADA δύναται να 
επιλέξει να προσφύγει απευθείας στο CAS, ως αν το 
ΕΣΚΑΝ να είχε εκδώσει απόφαση κατά την οποία δεν 
είχε σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν η 
ακροαματική επιτροπή του CAS κρίνει ότι έχει σημει−
ωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και ότι ο WADA 
ενήργησε εύλογα με την επιλογή του να προσφύγει 
απευθείας στο CAS, τότε τα έξοδα και οι δικαστικές 
δαπάνες του WADA για την άσκηση της έφεσης κατα−
βάλλονται στον WADA από το ΕΣΚΑΝ.

14.4. Εφέσεις σχετικά με εξαιρέσεις για θεραπευτικούς 
σκοπούς.

Η έφεση κατά αποφάσεων περί εξαιρέσεων για θερα−
πευτικούς σκοπούς ασκείται αποκλειστικά όπως προ−
βλέπεται στο άρθρο 5.4.

14.5. Γνωστοποίηση αποφάσεων εφέσεων.
Οποιοσδήποτε Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι διάδι−

κος μίας διαδικασίας έφεσης, οφείλει να γνωστοποιή−
σει σχετικά με την απόφαση της έφεσης, τον αθλητή 
ή το άλλο πρόσωπο, καθώς και τους υπολοίπους ορ−
γανισμούς αντιντόπινγκ, που έχουν δικαίωμα άσκησης 
έφεσης, βάσει του άρθρου 14.2.3 και σύμφωνα με το 
άρθρο 15.2.

14.6. Εφέσεις κατά αποφάσεων στο πλαίσιο του άρ−
θρου 13.

Αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ στο πλαίσιο του άρθρου 13, 
εφεσιβάλλονται αποκλειστικά στο CAS από την οικεία 
εθνική ομοσπονδία.
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14.7. Προθεσμίες κατάθεσης έφεσης.
14.7.1. Εφέσεις στο CAS: Η προθεσμία άσκησης έφεσης 

στο CAS είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερο−
μηνία κοινοποίησης της απόφασης από το ΑΣΕΑΔ. Σε 
περίπτωση άσκησης έφεσης από μη διάδικο, που έχει 
δικαίωμα να ασκήσει έφεση, εκτός των ανωτέρω, ισχύ−
ουν 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 δι−
καίωμα να ζητά αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης 
από το ΑΣΕΑΔ.

Β) Αν υποβληθεί παρόμοιο αίτημα μέσα στη δεκαπεν−
θήμερη προθεσμία, τότε ο τρίτος έχει προθεσμία είκοσι 
μία (21) ημερών από τη παραλαβή του φακέλου για να 
καταθέσει έφεση ενώπιον του CAS.

14.7.2. Προσφυγές του άρθρου 14.2.2.
Η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι είκοσι μία (21) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφα−
σης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του ΕΣΚΑΝ. Για 
όσους δεν ήταν διάδικοι στην πρωτοβάθμια διαδικασία 
κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, αλλά έχουν το 
δικαίωμα άσκησης έφεσης, ισχύουν τα εξής: 

α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του ΕΣΚΑΝ, αντίγραφο 
του φακέλου, της υπόθεσης.

β) Αν το δικαίωμα αυτό ασκηθεί, μέσα στη δεκαπενθή−
μερη προθεσμία, τότε ο αιτών έχει προθεσμία είκοσι μία 
(21) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, για να κα−
ταθέσει έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για το αντιντόπινγκ.

Εκτός των ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης έφεσης 
από τον WADA είναι:

α) είκοσι μία (21) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 
άσκησης έφεσης που θα μπορούσε κάθε τρίτος διάδικος 
ή μη να ασκήσει έφεση ή

β) είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή συνολικά 
του φακέλου της υπόθεσης από τον WADA.

Άρθρο 15 
Εμπιστευτικότητα και υποβολή αναφορών

15.1. Πληροφορίες σχετικά με αντικανονικά αναλυτικά 
ευρήματα, άτυπα ευρήματα και άλλες φερόμενες πα−
ραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.

15.1.1. Γνωστοποίηση παραβάσεων κανόνων αντιντό−
πινγκ σε αθλητές και άλλα πρόσωπα: Η μορφή και ο 
τρόπος γνωστοποίησης μίας αποδιδόμενης παράβασης 
κανόνα αντιντόπινγκ, θα γίνεται βάσει των κανόνων 
του ΕΣΚΑΝ, το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης των 
αποτελεσμάτων.

15.1.2. Γνωστοποίηση παραβάσεων κανόνων αντιντό−
πινγκ σε εθνικούς οργανισμούς αντιντόπινγκ, διεθνείς 
ομοσπονδίες και τον WADA.

Το ΕΣΚΑΝ, που έχει την ευθύνη διαχείρισης των απο−
τελεσμάτων, οφείλει επίσης να ενημερώσει τον εθνικό 
οργανισμό αντιντόπινγκ του αθλητή, τη διεθνή ομοσπον−
δία και τον WADA σχετικά με τον ισχυρισμό παράβασης 
κανόνα αντιντόπινγκ, ταυτόχρονα με την αντίστοιχη 
γνωστοποίηση προς τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο.

15.1.3. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης παράβασης 
κανόνα αντιντόπινγκ: 

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει: α) το ονοματεπώνυμο, 
τη χώρα, το άθλημα και τον κλάδο του αθλήματος του 
αθλητή, β) το αγωνιστικό επίπεδο του αθλητή, γ) εάν ο 
έλεγχος έγινε εντός ή εκτός αγώνα, δ) την ημερομηνία 
δειγματοληψίας, ε) τα αναλυτικά αποτελέσματα του 
εργαστηρίου και στ) άλλες πληροφορίες, όπως προβλέ−
πεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών 
ή, σε περίπτωση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ 
που δεν προβλέπονται στο άρθρο 3.1, τον κανόνα που 
επί του οποίου σημειώθηκε παράβαση και τη βάση της 
φερόμενης παράβασης.

15.1.4. Αναφορές κατάστασης.
Εξαιρουμένων των ερευνών που δεν κατέληξαν σε 

γνωστοποίηση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, σύμ−
φωνα με το άρθρο 15.1.1, οι οργανισμοί αντιντόπινγκ 
που αναφέρονται στο άρθρο 15.1.2, θα ενημερώνονται 
σε τακτική βάση, σχετικά με την κατάσταση και τα 
ευρήματα οποιασδήποτε επανεξέτασης ή διαδικασιών 
που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 ή 14 και 
θα τους παρέχεται η δέουσα έγγραφη δικαιολογημέ−
νη επεξήγηση ή απόφαση που να εξηγεί την απόφαση 
σχετικά με το ζήτημα.

15.1.5. Εμπιστευτικότητα.
Οι οργανισμοί−παραλήπτες δεν επιτρέπεται να κοι−

νοποιούν τις ανωτέρω πληροφορίες παρά μόνο στα 
πρόσωπα που οφείλουν να γνωρίζουν, περιλαμβανομέ−
νου του αντίστοιχου προσωπικού της οικείας εθνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, της εθνικής ομοσπονδίας και 
της ομάδας σε περίπτωση ομαδικού αθλήματος, έως 
ότου το ΕΣΚΑΝ, που έχει την ευθύνη διαχείρισης των 
αποτελεσμάτων, προβεί ή δεν προβεί σε δημόσια κοι−
νοποίηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15.3.

15.1.6. Το ΕΣΚΑΝ εξασφαλίζει αυτές τις πληροφορίες 
σχετικά με τα δυσμενή αναλυτικά ευρήματα, τα άτυπα 
ευρήματα, και άλλες βεβαιωμένες παραβάσεις κανόνων 
για το αντιντόπινγκ, οι οποίες παραμένουν εμπιστευτι−
κές μέχρι οι πληροφορίες αυτές να δημοσιοποιηθούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 15.3, και περιλαμβάνει προβλέψεις 
εμπιστευτικότητας σε κάθε σύμβαση που συνάπτεται 
ανάμεσα στον ΕΣΚΑΝ και στο καθένα από τους εργα−
ζομένους του είτε είναι μόνιμοι είτε όχι, στους εργολά−
βους, στους πράκτορες και στους συμβούλους, στους 
δειγματολήπτες για τη προστασία κάθε τέτοιας εμπι−
στευτικής πληροφορίας, καθώς και για την υποχρεωτική 
διεξαγωγή έρευνας και τιμωρίας μιας ακατάλληλης και 
μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης κάθε εμπιστευτικής 
πληροφορίας.

15.2. Γνωστοποίηση αποφάσεων παράβασης κανόνων 
αντιντόπινγκ και αίτημα παροχής αρχείων.

15.2.1. Οι αποφάσεις περί παραβάσεων κανόνων αντι−
ντόπινγκ, που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 8.10, 
9.4, 11.4, 11.5, 11.6, 11.12.3 ή 14.5, οφείλουν να αναφέρουν 
πλήρως τους λόγους για την εκάστοτε απόφαση, περι−
λαμβανομένης, 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 αντίστοιχα.

15.2.2. Ένας οργανισμός αντιντόπινγκ με δικαίωμα 
άσκησης έφεσης κατά απόφασης, που ελήφθη βάσει 
του άρθρου 15.2.1, δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
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από την παραλαβή της απόφασης, να ζητήσει αντίγρα−
φο του πλήρους φακέλου της υπόθεσης που σχετίζεται 
με την απόφαση.

15.3. Δημόσια κοινοποίηση.
15.3.1. Η ταυτότητα ενός αθλητή ή άλλου προσώπου για 

το οποίο υφίσταται ισχυρισμός από τον ΕΣΚΑΝ ότι έχει 
διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, είναι δυνατόν 
να κοινοποιηθεί δημόσια από το ΕΣΚΑΝ, που φέρει την 
ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων, μόνον αφότου 
έχει γίνει η σχετική γνωστοποίηση προς τον αθλητή ή 
το άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα άρθρα 8.3, 8.4, 8.5, 
8.6 ή 8.7 και στους αρμόδιους οργανισμούς αντιντόπινγκ 
σύμφωνα με το άρθρο 15.1.2.

15.3.2. Το αργότερο έως είκοσι ημέρες από την ορι−
στική δευτεροβάθμια απόφαση βάσει των άρθρων 14.2.1 
ή 14.2.2 ή στην περίπτωση παραίτησης από την άσκηση 
έφεσης ή από την ακροαματική διαδικασία βάσει του 
άρθρου 9 ή εάν άλλως δεν έχει ασκηθεί εγκαίρως έφεση 
κατά ενός ισχυρισμού περί παράβασης κανόνα αντιντό−
πινγκ, το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των 
αποτελεσμάτων, οφείλει να αναφέρει δημοσίως την 
κατάσταση της υπόθεσης αντιντόπινγκ, αναφέροντας 
το άθλημα, τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του οποίου 
σημειώθηκε παράβαση, το ονοματεπώνυμο του αθλητή ή 
του άλλου προσώπου που διέπραξε την παράβαση, την 
απαγορευμένη ουσία ή την απαγορευμένη μέθοδο και 
τις συνέπειες που επιφέρει η ως άνω παράβαση. Εντός 
είκοσι ημερών, το ΕΣΚΑΝ οφείλει επίσης να αναφέρει 
δημοσίως τα αποτελέσματα της οριστικής δευτερο−
βάθμιας απόφασης σχετικά με τις παραβάσεις κανόνων 
αντιντόπινγκ, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που 
αναφέρονται ανωτέρω. 

15.3.3. Σε οποιαδήποτε υπόθεση όπου έχει κριθεί, κατό−
πιν ακροαματικής διαδικασίας ή έφεσης, ότι ο αθλητής 
ή το άλλο πρόσωπο δεν διέπραξε παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ, η απόφαση είναι δυνατόν να κοινοποιηθεί 
δημοσίως μόνο κατόπιν συναίνεσης του αθλητή ή του 
άλλου προσώπου που είναι το υποκείμενο της διαδικα−
σίας. Το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των 
αποτελεσμάτων οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προ−
σπάθεια προκειμένου να λάβει την ανωτέρω συναίνεση 
και, εφόσον τη λάβει, οφείλει να κοινοποιήσει δημοσίως 
την απόφαση στο σύνολό της ή μόνο μερικώς, όπως 
επιτραπεί από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο.

15.3.4. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον την 
ανάρτηση των απαιτούμενων πληροφοριών στην ιστο−
σελίδα του ΕΣΚΑΝ και την παραμονή των πληροφοριών 
για ένα μήνα ή για χρονική περίοδο ίση με την περί−
οδο αποκλεισμού, όποια από τις δύο περιόδους είναι 
μεγαλύτερη.

15.3.5. Κανένας οργανισμός αντιντόπινγκ ή εργαστή−
ριο διαπιστευμένο από τον WADA ή στέλεχος αυτών 
δεν επιτρέπεται να προβεί σε δημόσιο σχολιασμό των 
συγκεκριμένων γεγονότων οποιασδήποτε εκκρεμούσας 
υπόθεσης, όπως άλλωστε αντίκειται στη γενικότερη 
διαδικασία και την επιστήμη, παρά μόνο ως απάντηση 
σε δημόσια σχόλια που αποδίδονται στον αθλητή, το 
άλλο πρόσωπο ή τους εκπροσώπους τους.

15.3.6. Η υποχρεωτική δημόσια αναφορά στοιχείων που 
προβλέπεται στο άρθρο 15.3.2, δεν είναι απαραίτητη 
στις περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο 
που έχει κριθεί ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα 

αντιντόπινγκ είναι ανήλικος. Οποιαδήποτε προαιρετική 
δημόσια αναφορά στοιχείων σε υπόθεση όπου εμπλέ−
κεται ανήλικος θα είναι ανάλογη των γεγονότων και 
των περιστάσεων της υπόθεσης.

15.4. Αναφορά στατιστικών στοιχείων.
Το ΕΣΚΑΝ οφείλει, ετήσια τουλάχιστον, να δημοσιεύει 

μία γενική στατιστική έκθεση των ενεργειών τους σχε−
τικά με τον έλεγχο ντόπινγκ, παρέχοντας αντίγραφο 
στο WADA. Δύνανται, επίσης, να δημοσιεύει εκθέσεις, 
αναφέροντας το όνομα κάθε αθλητή που υποβλήθηκε 
σε έλεγχο και την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε ελέγ−
χου. Ο WADA, ετήσια τουλάχιστον, οφείλει να δημο−
σιεύει εκθέσεις στατιστικών στοιχείων συνοψίζοντας 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους Οργανισμούς 
Αντιντόπινγκ και τα εργαστήρια.

15.5. Γραμματεία πληροφοριών ελέγχων ντόπινγκ.
Για τον προγραμματισμό δειγματοληψιών σε επίπεδο 

συνεργασίας και την αποφυγή των μη αναγκαίων, από 
διαφορετικούς οργανισμούς αντιντόπινγκ, το ΕΣΚΑΝ 
κοινοποιεί το σύνολο των ελέγχων αθλητών εντός και 
εκτός αγώνα, στη WADA μέσω του συστήματος ADAMS, 
αμέσως μετά τη διεξαγωγή αυτών. Στις πληροφορίες 
αυτές θα έχουν πρόσβαση, όταν απαιτείται και σύμφωνα 
με τους αντίστοιχους κανόνες, η διεθνής ομοσπονδία 
του αθλητή και κάθε άλλος οργανισμός αντιντόπινγκ, 
με δικαιοδοσία ελέγχου του αθλητή.

15.6. Απόρρητο των δεδομένων.
15.6.1. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται, 

αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία αθλη−
τών ή τρίτων προσώπων, τα οποία είναι αναγκαία και 
απαραίτητα για τη διερεύνηση και την καταγραφή της 
αντιντόπινγκ δράσης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

15.6.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει πληρο−
φορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, 
σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τους παρόντες κα−
νόνες αντιντόπινγκ, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την 
υπαγωγή του στους νόμους προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και σε κάθε περίπτωση αποδέχεται ότι αυ−
τές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν, δι−
ερευνηθούν και αποθηκευθούν για την εφαρμογή των 
κανόνων αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον παρόντα νόμο 
και τις Διεθνείς Συνθήκες. 

Άρθρο 16 
Εφαρμογή και αναγνώριση αποφάσεων

16.1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος άσκησης 
έφεσης που προβλέπεται στο άρθρο 14, οι έλεγχοι, τα 
αποτελέσματα των ακροάσεων και άλλες οριστικές 
αποφάσεις οποιουδήποτε υπογράφοντος μέρους που 
είναι σύμφωνες με τον παρόντα νόμο και τελούν υπό 
τη δικαιοδοσία του εκάστοτε υπογράφοντος μέρους, 
ισχύουν παγκοσμίως, αναγνωρίζονται και είναι σεβαστές 
από όλα τα υπογράφοντα μέρη.

16.2. Τα υπογράφοντα μέρη αναγνωρίζουν τα μέτρα 
που λαμβάνονται από άλλους φορείς που δεν έχουν 
αποδεχθεί τον Κώδικα, εφόσον οι κανόνες που διέπουν 
τους φορείς αυτούς είναι κατά τα άλλα σύμφωνοι με 
τον Κώδικα.

16.3. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος άσκησης 
έφεσης του άρθρου 14, κάθε απόφαση του ΕΣΚΑΝ επί 
έφεσης του άρθρου 14, αναφορικά με παράβαση κανό−
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να αντιντόπινγκ, αναγνωρίζεται από όλες τις εθνικές 
ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν κάθε 
απαραίτητο μέτρο για την εφαρμογή της.

Άρθρο 17
Ενσωμάτωση των κανόνων του Αντι−ντόπινγκ 
του ΕΣΚΑΝ και από τις εθνικές ομοσπονδίες 

και υποχρεώσεις τους

17.1. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους 
συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες για το αντι−
ντόπινγκ. Οι κανόνες του αντιντόπινγκ θα πρέπει να 
ενσωματώνονται επίσης είτε άμεσα ή με αναφορά και 
παραπομπή στους κανόνες κάθε εθνικής ομοσπονδίας 
έτσι ώστε το ΕΣΚΑΝ να μπορεί να επιβάλλει την εφαρ−
μογή τους ευθέως εναντίον των αθλητών και άλλων 
προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εθνικής 
ομοσπονδίας.

17.2. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες συντάσσουν κανό−
νες που προβλέπουν υποχρεωτική συμμόρφωση και δέ−
σμευση σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ για όλους 
τους αθλητές, καθώς και κάθε προσωπικό υποστήριξης 
των αθλητών, όπως ο προπονητής, ο διευθυντής, το 
προσωπικό της ομάδας, το επίσημο, φαρμακευτικό ή 
παραφαρμακευτικό προσωπικό, οι οποίοι συμμετέχουν 
σε κάθε αθλητική διοργάνωση ή δραστηριότητα που 
ελέγχεται ή οργανώνεται από μία εθνική ομοσπονδία 
ή ένα από τα μέλη των οργανισμών. Επίσης ότι υπο−
χρεούνται να υποβάλλονται σε ελέγχους και να εφαρ−
μόζουν τις υποδείξεις και τις αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ 
όπως προβλέπει ο κώδικας ως μία κατάσταση της κάθε 
συμμετοχής.

17.3. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεωτικά ανα−
φέρουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με φερόμενη 
παράβαση κανόνα του αντιντόπινγκ στον ΕΣΚΑΝ και 
στη διεθνή τους ομοσπονδία, και συνεργάζονται με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε 
οργανισμό για το αντιντόπινγκ που έχει την εξουσία 
να διεξάγει την έρευνα.

17.4. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες συντάσσουν πειθαρ−
χικούς κανόνες προκειμένου να αποτρέψουν προσωπικό 
υποστήριξης των αθλητών που χρησιμοποιεί απαγορευ−
μένες ουσίες ή μεθόδους, χωρίς έγκυρη αιτιολόγηση, 
από τη παροχή στήριξης στους αθλητές που υπάγονται 
στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ ή της εθνικής ομοσπονδίας.

17.5. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεούνται να 
διεξάγουν εκπαίδευση για το αντιντόπινγκ σε συντονι−
σμό με τον ΕΣΚΑΝ.

Άρθρο 18
Παραγραφή

Ουδεμία διαδικασία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ 
κινείται κατά αθλητή ή άλλου προσώπου, παρά μόνο 
εάν ο συγκεκριμένος αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει 
λάβει σχετική γνωστοποίηση για την παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, ή εάν έχει 
επιχειρηθεί εύλογα να δοθεί η σχετική γνωστοποίηση 
εντός δέκα (10) ετών από την ημερομηνία που φέρεται 
να έχει σημειωθεί η παράβαση.

Άρθρο 19
Εκθέσεις συμμόρφωσης του ΕΣΚΑΝ στο WADA

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

Άρθρο 19.1
Εκπαίδευση

Το ΕΣΚΑΝ σχεδιάζει, εφαρμόζει, αξιολογεί και πα−
ρακολουθεί τις πληροφορίες, την εκπαίδευση και τα 
προγράμματα πρόληψης για χωρίς ντόπινγκ αθλήματα 
τουλάχιστον για τα θέματα που απαριθμούνται στο 
άρθρο 18.2 του Kώδικα και υποστηρίζει την ενεργή συμ−
μετοχή των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης 
των αθλητών σε τέτοια προγράμματα.

Άρθρο 20
Πρόσθετοι ρόλοι και ευθύνες αθλητών

και άλλων προσώπων

20.1. Ρόλοι και Ευθύνες Αθλητών.
Οι αθλητές οφείλουν:
20.1.1. Να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να συμ−

μορφώνονται 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 συλ−
λογή Δείγματος.

20.1.3. Να έχουν την ευθύνη, στο πλαίσιο του αντιντό−
πινγκ, ως προς το τι εισάγουν στον οργανισμό τους και 
τι χρησιμοποιούν.

20.1.4. Να ενημερώνουν το ιατρικό προσωπικό ως προς 
την υποχρέωσή τους να μην προβαίνουν σε χρήση απα−
γορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων και να 
έχουν την ευθύνη να καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε 
ιατρική θεραπεία που λαμβάνουν δεν παραβαίνει τις 
πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ σύμφωνα με 
τον Κώδικα.

20.1.5. Να γνωστοποιούν στον εθνικό οργανισμό αντι−
ντόπινγκ της χώρας τους και τη διεθνή ομοσπονδία 
στην οποία ανήκουν, οποιαδήποτε απόφαση από μη 
υπογράφον μέρος, σύμφωνα με την οποία ο αθλητής 
διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εντός των 
προηγούμενων δέκα (10) ετών.

20.1.6. Να συνεργάζονται με τους οργανισμούς αντι−
ντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντι−
ντόπινγκ.

20.2. Ρόλοι και ευθύνες του προσωπικού υποστήριξης 
αθλητών.

Τα μέλη του προσωπικού υποστήριξης αθλητών οφεί−
λουν:

20.2.1. Να είναι καλά ενημερωμένοι και να συμμορφώ−
νονται 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 καλλιερ−
γούν 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 κα−
νόνα αντιντόπινγκ από τον ίδιο κατά τα δέκα (10) προ−
ηγούμενα έτη.

20.2.5. Να συνεργάζονται με τους οργανισμούς αντι−
ντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντι−
ντόπινγκ.
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20.2.6. Να μην χρησιμοποιούν και να μην κατέχουν 
οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη 
μέθοδο χωρίς επαρκή δικαιολογία.

Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις

21.1. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ υπερισχύουν 
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, η οποία καταργείται 
από τη δημοσίευση του παρόντος.

21.2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις 
παραβάσεις που τελέστηκαν μετά την έναρξη ισχύος 
του, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ακολούθως.

21.2.1. Παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ που έλαβε 
χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου λογίζεται 
ως «πρώτη» ή «δεύτερη» παράβαση για τις συνέπειες 
του άρθρου 10 σχετικά με κάθε παράβαση μετά τη 
δημοσίευση.

21.2.2. Οι προγενέστερες περίοδοι κατά τις οποίες 
έλαβαν χώρα προηγούμενες παραβάσεις θεωρούνται 
υποτροπή του άρθρου 10.7.5 και τα όρια του άρθρου 17 
εφαρμόζονται αναδρομικά. Η αναδρομικότητα εφαρ−
μόζεται αποκλειστικά και μόνον αν δεν έχουν εξαντλη−
θεί πριν από τη δημοσίευση ο χρονικός αποκλεισμός. 
Σε κάθε περίπτωση για κάθε παράβαση των κανόνων 
αντιντόπινγκ που έλαβε χώρα πριν από τη δημοσίευση 
του παρόντος αλλά δεν εκδικάσθηκε θα εφαρμόζεται 
το νέο καθεστώς.

21.2.3. Κάθε παράβαση του άρθρου 3.4 ή αποφυγή 
ελέγχου, που έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, θεωρούνται ότι διαρκούν για περίοδο 
δώδεκα (12) μηνών από τη διάπραξή τους.

21.2.4. Στις υποθέσεις, για τις οποίες εκδόθηκε τελε−
σίδικη απόφαση πριν από την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος και ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο εκτίει ποινή 
αποκλεισμού κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος 
ή επιβλήθηκε ποινή επίπληξης, δύνανται οι ενδιαφερό−
μενοι να ζητήσουν από το ΕΣΚΑΝ την επανεξέταση της 
υπόθεσης υπό το νέο νομικό καθεστώς. Το ίδιο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και από το ΕΣΚΑΝ. Η νέα απόφαση 
μπορεί να προσβληθεί με έφεση σύμφωνα με το άρθρο 
13.2. Δεν γίνεται επανεξέταση σε περίπτωση ποινών που 
έχουν εκτιθεί στο σύνολό τους, πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

21.2.5. Σε περίπτωση που απειλείται ποινή αποκλεισμού 
λόγω υποτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10.7.1, η πρώτη 
ποινή αποκλεισμού δύναται να αναθεωρηθεί αν προβλέ−
πεται ελαφρύτερη ποινή για την πρώτη παράβαση από 
τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ.

Άρθρο 22

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από τη δη−
μοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 23
Άρση προνομίων σε αθλητές που καταδικάσθηκαν

για παράβαση ντόπινγκ

Η παρ. 21 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 38 
του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής:

«21. α) Σε αθλητή που έχει διακριθεί και τιμωρείται 
αμετάκλητα, είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή, είτε 

πειθαρχικά, με ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε 
είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων 
των αθλημάτων δύο (2) ετών και άνω για χρήση απα−
γορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης 
(ντόπινγκ) από Δικαστήριo ή από Πειθαρχικό Όργανο 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαι−
τητικό Δικαστήριο (CAS.) δεν χορηγούνται οι οικονομι−
κές παροχές, οι διευκολύνσεις και τα ευεργετήματα του 
παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 του νόμου αυτού, 
καθώς επίσης και του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010. Αν 
αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται. Οι διατάξεις των 
ανωτέρω δύο εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμό−
ζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 
8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

β) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφο−
ρά σε διακριθέντα αθλητή στον οποίο, με βάση τις 
ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3883/2010, απονεμήθηκε η 
ιδιότητα και ο βαθμός αξιωματικού και κατατάχθηκε και 
ήδη υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτός αποτάσσε−
ται από τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του Ν. 3883/2010.

γ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία 
αφορά σε διακριθέντα αθλητή που προσλήφθηκε βά−
σει ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2725/1999 και ήδη 
απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ.1 του άρθρου 
6 του Ν. 1256/ 1982 και στην παρ. 2 του άρθρου 51 του 
Ν. 1892/1990, αυτός απολύεται με απόφαση του οικείου 
αρμόδιου οργάνου. 

δ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφο−
ρά σε διακριθέντα αθλητή που εγγράφηκε στον ειδικό 
πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητι−
σμού, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, αυτός διαγράφεται 
και η εγγραφή του θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη. 

ε) H παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 καταργείται.
στ) Η παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν.  4278/2014 
(Α΄ 157), καταργείται. 

Άρθρο 24
Δημιουργία μητρώου φορέων 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλε−
κτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων (αθλητικών σωμα−
τείων, ενώσεων, ομοσπονδιών κ.λπ.), η κατάρτιση του 
οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου.

Α. Στοιχεία ταυτότητας φορέα και γενικές πληρο−
φορίες:

1. Η πλήρης επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του.
2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία 

υπάγεται ο φορέας.
4. Το έτος ίδρυσης. 
5. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός. 
6. Το ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και οι τροπο−

ποιήσεις. 
7. Ο νομός, ο δήμος, η δημοτική ενότητα και το δημο−

τικό διαμέρισμα στο οποίο εδρεύει ο φορέας.
8. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ειδικής αθλη−

τικής αναγνώρισης εφόσον ο φορέας έχει ήδη ανα−
γνωριστεί.



1168 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Β. Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου, οργάνων Διοίκη−
σης και νόμιμου εκπροσώπου:

1. Η ημερομηνία εκλογής του τελευταίου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2. Το όνομα, το επώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μη−
τρώου και ο ΑΜΚΑ των μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου με την αντίστοιχη ιδιότητα κάθε μέλους.

3. Το όνομα και το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου 
και την ιδιότητα αυτού.

4. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών.
5. Ο αριθμός των ενεργών μελών.
6. Ο αριθμός των ατόμων που προσφέρουν αμισθί 

εθελοντική υπηρεσία στο φορέα.
7. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται από το 

φορέα με αμοιβή και με οποιαδήποτε μορφή απασχό−
λησης (π.χ. συμβάσεις εργασίας ή έργου).

Γ. Στοιχεία επικοινωνίας:
1. Διεύθυνση έδρας του φορέα.
2. Διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεών του, κα−

θώς και παραχωρητήριο ή μισθωτήριο αυτών.
3. Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας του φο−

ρέα.
4. Τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Ιστοσελίδα.
Δ. Δραστηριότητα του φορέα:
1. Αθλήματα που καλλιεργεί με ειδική αθλητική ανα−

γνώριση.
2. Αθλήματα που καλλιεργεί χωρίς ειδική αθλητική 

αναγνώριση.
3. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, αριθμό δελτίου και αριθ−

μό 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 δρα−
στηριότητες. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται εντός δέκα 
(10) ημερών από το πέρας των διοργανώσεων.

7. Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριότητας (τοπική, πε−
ριφερειακή, πανελλαδική, ευρωπαϊκή, διεθνής).

8. Χρονική εμβέλεια δραστηριότητας (ετήσια, περιο−
δική, περιστασιακή κ.λπ.).

9. Κοινό στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (ηλικίες, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ΑΜΕΑ, ευπαθείς κοι−
νωνικές ομάδες, κ.λπ.).

Ε. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.
1. Αριθμό φορολογικού μητρώου και ετήσια εκκαθα−

ριστικά σημειώματα.
2. Πηγές εσόδων ( εισφορές μελών, δωρεές, χορηγίες, 

επιχορηγήσεις κ.λπ.).
3. Περιουσιακά στοιχεία (κτίρια, οικόπεδα, εξοπλισμός, 

μεταφορικά μέσα).
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη−

τισμού ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτείται 
να καταχωρίζονται για την εγγραφή και για κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με την τροποποίηση των ως άνω στοι−
χείων του αθλητικού μητρώου.

3. Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με πρω−
τοβουλία και ευθύνη του κάθε φορέα.

4. Έως την κατάρτιση του ως άνω αθλητικού μητρώου 
ισχύουν τα άρθρα 7, 16 και 26 του Ν. 2725/1999, τα οποία 
τροποποιούνται ως εξής: 

α). Στο άρθρο 7 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 3057/2002, προστί−
θεται παράγραφος 11 ως εξής: 

«11. Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταχωρί−
ζει τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η κα−
ταχώριση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 
1986. Η πρώτη καταχώριση των στοιχείων γίνεται από 
τους υπόχρεους το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

β) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2725/1999 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 7 εφαρ−
μόζονται ανάλογα για τον προσδιορισμό των υποχρε−
ώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ένωσης.»

γ) Η παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2725/1999 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 7 εφαρ−
μόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό των υπο−
χρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ομο−
σπονδίας.»

Άρθρο 25
Αυτόνομη πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση 

ατόμων με κινητικά προβλήματα σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις

1. Οι απαραίτητες διαμορφώσεις σταδίων, γηπέδων 
και κτιρίων, στα οποία διεξάγονται αγώνες της Α΄ Εθνι−
κής κατηγορίας των επαγγελματικών πρωταθλημάτων 
ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, οι οποίες προβλέ−
πονται, στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 
(Α΄79) ολοκληρώνονται το αργότερο έως τις 31.12.2017, 
με ευθύνη και δαπάνες των αθλητικών ανωνύμων εται−
ρειών που τα χρησιμοποιούν ως γηπεδούχες.

2. Η ύπαρξη και καλή λειτουργία της ως άνω διαμόρ−
φωσης και των ως άνω συστημάτων σε αθλητική εγκα−
τάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας 
μετά το πέρας της προθεσμίας που τίθεται στην παρ. 
1, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλε−
πόμενης στην παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, 
άδειας τέλεσης αγώνα.

3. Χωρίς τη διαμόρφωση των χώρων, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οποία βεβαιώνεται από 
την αρμόδια υπηρεσία πολεοδομίας, δεν είναι δυνατή 
η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 
παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999. Αν πριν από ή 
κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης διαπιστωθεί 
η μη καλή λειτουργία ή η διακοπή λειτουργίας των ως 
άνω διαμορφώσεων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήμα−
τος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί 
το ανωτέρω πιστοποιητικό. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού μπορεί να ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις της παρα−
γράφου 1 αφορούν ορισμένες μόνο κατηγορίες πρωτα−
θλημάτων, να επεκτείνεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων 
αυτών και σε άλλα αθλήματα και να παρατείνεται η 
προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία. 

Άρθρο 26
Αλλαγή σύνθεσης μελών Επιτροπής Διοίκησης 

Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου

Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 423/1976 (Α΄ 223) αντι−
καθίσταται ως εξής: 
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«2) Κατ’ εξαίρεση το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο 
Θεσσαλονίκης διοικείται από επταμελή Επιτροπή, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Δύο από τα μέλη της Επιτροπής ορίζο−
νται ύστερα από πρόταση των εκτελεστών της διαθήκης 
Λυσιμάχου Καυταντζόγλου. Στην Επιτροπή συμμετέχει 
ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής εφόσον τούτο είναι 
δυνατόν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει 
αυτοδικαίως η θητεία των μελών της παρούσας Επιτρο−
πής Διοίκησης, η οποία συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά 
της έως τον ορισμό νέας.»

Άρθρο 27
Σύνθεση ΔΕΑΒ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41Α του 
Ν. 2725/1999, όπως αυτή είχε τελικώς αντικατασταθεί 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4049/2012 (Α΄ 35), 
αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Δι−
αρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), που 
αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής: α) τέσσερις 
(4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με γνωστικό αντι−
κείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία 
ή την πολιτική επιστήμη ή την εγκληματολογία ή την 
επικοινωνία, β) δύο (2) εγνωσμένου κύρους στελέχη του 
αθλητικού χώρου, από τους οποίους ένας μη εν ενερ−
γεία αθλητής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δ) έναν (1) 
ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται 
από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ε) έναν (1) 
εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομι−
κών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο αυτής.»

Άρθρο 28
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε σχολές 

ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως της συμμετοχής 
ομογενών, αλλοδαπών ή στερούμενων 

ιθαγένειας αθλητών στους αγώνες

Η παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του 
Ν. 4210/2013 (Α΄ 254), αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος 
άρθρου αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των διακρι−
θέντων αθλητών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.. Αποκλειστι−
κά για την εισαγωγή των αθλητών αυτών σε Σχολές ή 
Τμήματα Α.Ε.Ι., η διάκριση στους Πανελλήνιους αγώνες 
όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως αν 
στους αγώνες στους οποίους έχει επιτευχθεί η διάκρι−
ση συμμετείχαν ομογενείς, αλλοδαποί ή στερούμενοι 
ιθαγένειας αθλητές.»

Άρθρο 29
Κατάργηση Εθνικού Συμβουλίου 

Αθλητικού Σχεδιασμού 

Το άρθρο 40 του Ν. 2725/1999 και το συσταθέν με το 
άρθρο αυτό Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού 
(ΕΣΑΣ), καταργούνται. 

Άρθρο 30
Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων

Το άρθρο 42 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 42
Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων

1. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνιστά−
ται Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων. Έργο της 
Επιτροπής είναι η προώθηση των διεθνών σχέσεων και 
η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού με τη διεθνή αθλητική κοινότητα.

2. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από 
τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος εκτελεί 
καθήκοντα προέδρου αυτής, έναν εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών και τρία (3) μέλη, τα οποία 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Ένα από τα τρία αυτά μέλη είναι υπάλλη−
λος που υπηρετεί στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. 

3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής. 
4. Στα Μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται η κατα−

βολή αποζημίωσης ή άλλης αμοιβής.»

Άρθρο 31
Άδειες αθλητών Παραολυμπιακών Αγώνων, 

Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και 
Σκακιστικής Ολυμπιάδας 

Η παρ. 23 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, η οποία 
είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4115/ 
2013 (Α΄ 24) και ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 11 του Ν. 4326/2015 (Α΄ 49), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη 
των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνω−
ρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπον−
διών 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 ομο−
σπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή 
των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτη−
τές 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 πρωτα−
θλήματα 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 κα−
τωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους 
αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε 
εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών 
ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο 
αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή 
αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε 
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ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραο−
λυμπιακών 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 πρόκρι−
ση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Οι ανωτέρω 
άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα 
παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφε−
ρομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) 
βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), 
προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπι−
ακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι 
ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της 
προ−Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντί−
στοιχη 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 περίπτω−
ση, 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) βεβαίω−
ση 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 πα−
ραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους ερ−
γαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), 
στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές − συνοδούς αυ−
τών, 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 Αγώ−
νων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που 
συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στην Σκακιστική Ολυμπι−
άδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωτα−
θλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου 
αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω 
φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμε−
τέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, 
προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία 
Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομο−
σπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των 
διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις αυτών.»

Άρθρο 32
Οικονομική επιβράβευση συνοδών 

αθλητών με αναπηρία

Η παρ. 20 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«20. Στο συνοδό − αθλητή των τυφλών παραολυμπιονι−
κών και στο συνοδό − αθλητή των αθλητών με αναπηρία, 
που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται 
από το αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από 
τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 
χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που 
προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή 
ή για τον αθλητή με αναπηρία.» 

Άρθρο 33
Περιορισμός εξαιρέσεων πρόσληψης προσωπικού 

Ομοσπονδιών από ΑΣΕΠ

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 2725/1999 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των 
ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυ−
μναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, 
τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικο−
θεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 
γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ 
και Γ΄ του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Εξαιρούνται των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου 
οι ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 
50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.»

Άρθρο 34
Παραχώρηση χώρων από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού σε εποπτευόμενους φορείς

Από το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 423/1976 (Α΄273), όπως 
η παρ. 8 προστέθηκε με την περίπτωση α΄ του άρθρου 
2 του Ν.1070/1980 (Α΄ 204), διαγράφονται οι λέξεις «της 
περιοχής». 

Άρθρο 35
Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

Φιλίππου Ένωσης

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 399 της 8/10.5.1968 
(Α΄ 102), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
86 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
προβλεπόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώ−
σεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του αρμόδιου 
για τον Αθλητισμό Υπουργού, ο οποίος μπορεί με αιτι−
ολογημένη απόφασή του να τις ακυρώνει, τροποποιεί 
ή και να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεσή τους. Η 
έγκριση αυτή παρέχεται εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης και των σχετικών στοιχείων 
από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρα−
κτη, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Κατά τη 
διαδικασία της έγκρισης, ο παραχωρησιούχος της πε−
ρίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 
δύναται να διατυπώνει απλή γνώμη προς τον Υπουργό.»

Άρθρο 36
Καταβολή δαπανών για υπηρεσιακές ανάγκες

Κάθε είδους δαπάνες και έξοδα για υπηρεσιακή με−
τακίνηση εντός και εκτός έδρας, που αφορούν ή προ−
κύπτουν από τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Τομέας Αθλητισμού), για τα έτη 2014 
και 2015, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η αποπλη−
ρωμή τους, καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2685/1999 (Α΄35) και 
της υποπαραγράφου Δ9 άρθρο 27 του άρθρου 2 του 
Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) βάσει σχετικού πίνακα δαπανών 
που συντάσσει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Οι 
ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ισχύς του 
παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014.
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Άρθρο 37
Αμοιβές προπονητών

Τυχόν επιπλέον απολαβές σε υπαλλήλους του Δημοσί−
ου, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ομοσπον−
διακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999, οι οποίες 
καταβάλλονται αποκλειστικά από τα ιδία έσοδα των 
εθνικών ομοσπονδιών και δεν εμπίπτουν σε έσοδα από 
κρατική επιχορήγηση, εξαιρούνται από τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 σχετικά με τα ανώτατα 
όρια αποδοχών. 

Άρθρο 38
Ευθύνη μελών Ελεγκτικού 

Συμβουλίου – ΕΕΑ – ΕΣΚΑΝ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελμα−
τικού Αθλητισμού και του Εθνικού Συμβουλίου Καταπο−
λέμησης Ντόπινγκ, καθώς και τα μέλη των Ελεγκτικών 
Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δεν 
ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων, αστικά ή ποινικά, 
δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη, εισήγηση 
ή πόρισμα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη που 
διενήργησαν, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από 
την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων τους. Τα πρόσωπα 
αυτά διώκονται κατόπιν εγκλήσεως, μόνον για συκο−
φαντική δυσφήμηση, εξύβριση ή παραβίαση απορρήτου 
και υπέχουν ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για 
πράξεις ή παραλείψεις τους που τελέστηκαν από δόλο 
ή από βαρεία αμέλεια.

Άρθρο 39

Στις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της περίπτω−
σης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, όπως 
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 38 του 
Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), περιλαμβάνονται και οι αγωνιστικές 
διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί στους Ευρωπαϊκούς 
Αγώνες 2015 οι οποίοι έχουν διεξαχθεί στο Μπακού του 
Αζερμπαϊτζάν, στο άθλημα του Τζούντο και στις κατη−
γορίες εφήβων − νεανίδων στα αθλήματα της Κολύμ−
βησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
και Καταδύσεων. 

Άρθρο 40
Κινητικότητα υπαλλήλων Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού

Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουρ−
γού, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και με τη σύμφω−
νη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είναι δυνατή η 
μετακίνηση μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου υπαλλήλου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Ν.Π.Δ.Δ. 
και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού για την κάλυψη αναγκών της υπηρε−
σίας ή την παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων.

Άρθρο 41
Τοξοβολία – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού 

τόξου ως όπλου

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 
του Ν. 2168/1993, τα αγωνιστικά τόξα που κατέχονται ή 
χρησιμοποιούνται από αθλητές τοξοβολίας, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που νομίμως 

έχει εκδοθεί από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, κατά 
την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε επίσημους 
αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδι−
κασία χορήγησης αδειών κατοχής αγωνιστικού τόξου, 
οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και των κα−
τόχων αγωνιστικού τόξου, οι διαδικασίες εισαγωγής – 
εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές 
του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους σε επίσημους 
αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα.

Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 4326/2015

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών 
προσώπων με τις αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν 
έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη 
των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές πε−
ριστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να συνιστούν και 
λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα παραμένουν ατι−
μώρητα.»

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4326/ 
2015 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Από την αγωνιστική περίοδο 2016−2017 απαγορεύε−
ται 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 διενερ−
γούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων 
στα άρθρα 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 συστημάτων 
ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού 
εισιτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπά 
στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδονται κατ’ εξου−
σιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων.»

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του 
Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17 
του Ν. 4326/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της 
παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής 
απόφασης (υπ’ αριθμ. 14771/24.5.2000, Β΄ 669), η σχετική 
οικονομική επιβράβευση παρέχεται και στους αθλητές 
που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε 
ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστη−
μα 2010− 2011, καθώς και στον προπονητή του οποίου 
αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανωτέρω δια−
κρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν 
την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
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προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφόσον οι 
εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν να 
αποδειχθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά 
τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα 
νόμο.»

Άρθρο 45

1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του 
Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτή συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4326/2015 (Α΄ 49), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η με−
τάταξη γίνεται με τους όρους απασχόλησης του φορέα 
υποδοχής.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 4326/2015 (Α΄ 49), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 
του Ν. 4355/2015 (Α΄ 178), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ειδικότερα, για το υπό λύση και εκκαθάριση νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανι−
σμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εται−
ρία», το πλεονάζον προσωπικό μετατάσσεται σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε Ο.Τ.Α. 
Α΄ και Β΄ βαθμού ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους 
ανάγκες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασ−
σόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα προ−
έλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος 
υπηρεσίας, ανάγεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης 
και για κάθε άλλη συνέπεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
στο φορέα υποδοχής. Το μετατασσόμενο μόνιμο και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμολογικά και μισθολο−
γικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα 
τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας 
και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. 
Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επι−
δόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως 
προσωπική διαφορά. Το μετατασσόμενο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να 
υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση 
στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή με−
τάταξή του. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη 
δημοσίευση του παρόντος έως την κοινοποίηση της με−
τάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που 
μετατάσσεται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους 
φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες 
αποδοχές του για το διάστημα αυτό. Με κοινή απόφαση 
των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζεται 
η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την μετάταξη και 
κατάταξη των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε κενές 
οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης και 
αν δεν υπάρχουν κενές σε συνιστώμενες προσωποπα−
γείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς υφι−
στάμενου ή παρεμφερούς κλάδου και ειδικότητας, για 
τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης 
αυτών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε Ο.Τ.Α. 

Α΄ και Β΄ βαθμού. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων 
που αφορούν στη μετάταξη του προσωπικού του ΟΔΙΕ 
ΑΕ αρχίζουν να ισχύουν από 9.12.2015.»

Άρθρο 46

Τα τελευταία δύο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52 
του Ν. 2725/1999 καταργούνται.

Άρθρο 47

Στο τέλος της τέταρτης παραγράφου της περίπτωσης 
7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 

«Αν το τμήμα εισαγωγής του δεν χορηγεί την ειδικό−
τητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, 
ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς 
του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του 
τμήματος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά πε−
ρίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Άρθρο 48

Στο άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 προστίθεται παράγρα−
φος 12 ως εξής:

«12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση 
του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην 
έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορι−
σμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος 
πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη−
τισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής 
με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο 
θα εργαστεί.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 43 

του Π.δ. 104/2014 (Α΄171)

Το άρθρο 43 του Π.δ. 104/2014 (Α΄171) τροποποιείται 
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 43 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Σκοπός−Διάρθρωση

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης είναι 
η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οι−
κονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμε−
νων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους 
κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
ευθύνης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συ−
γκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) οργανικές 
μονάδες:

α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Δια−
χείρισης Τομέα Πολιτισμού,

β) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτρι−
ώσεων Τομέα Πολιτισμού

γ) Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλη−
τισμού,

δ) Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομι−
κών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού.

3. Στον Τομέα Πολιτισμού διατάκτης και εκκαθαριστής 
των πιστώσεων του Φορέα/ Ειδικού Φορέα 21/110 είναι 
ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
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Οικονομικής Διαχείρισης και την εφαρμογή των διατάξε−
ων των νόμων 4281/2014, 4270/2014, 4337/2015 εποπτεύει 
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα 
Αθλητισμού διατάκτης και εκκαθαριστής των πιστώ−
σεων των Φορέων/ Ειδικών Φορέων 21/610 και 21/630 
είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης και 
Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθά−
ρισης Μισθοδοσίας και την εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 4281/2014, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4337/2015 
εποπτεύει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστή−
ριξης Τομέα Αθλητισμού υπάγεται στον Γενικό Γραμ−
ματέα Αθλητισμού.»

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 44

του Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)

Το άρθρο 44 του Π.δ. 104/2014 (Α΄171) τροποποιείται 
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 44
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής 

Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολο−
γισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού 
είναι η κατανομή των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση 
των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας και η εποπτεία και η λογιστι−
κή αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του 
Υπουργείου για τη διατήρηση και ενίσχυση, της δημο−
σιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας 
και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των 
δημοσιονομικών κανόνων, καθώς και η βέλτιστη δια−
χείριση των δημοσιονομικών πόρων επί τη βάσει των 
αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρί−
βειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή 
τους για την προώθηση των έργων και των υποδομών 
του πολιτισμού, την παράγωγη πολιτιστικών αγαθών 
και τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων του Υπουργείου.

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Δι−
αχείρισης Τομέα Πολιτισμού απαρτίζεται από τα ακό−
λουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού,
β) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού,
γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
3.α. Το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού είναι αρ−

μόδιο για:
α) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση 

του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού.

β) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων εκτέλε−
σης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου σε 
συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.

γ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της 
συγκέντρωσης εσόδων.

δ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων των διαθέ−
σιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή 
προτάσεων για ανακατανομή πιστώσεων στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 
Τμήματα της Διεύθυνσης.

ε) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

στ) Τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των 
έργων του Π.Δ.Ε. για την πληρωμή των εκτελούμενων 
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων 
εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ..

ζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και 
έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές 
εφαρμογές, όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και 
σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

η) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολο−
γητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κα−
νονικότητα των δαπανών και οι πληρωμές των έργων 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε. της κε−
ντρικής διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

θ) Την προετοιμασία και την προώθηση σχεδίων, συ−
μπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν 
σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται 
να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την 
έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή 
και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύ−
σεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ).

ι) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης 
των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του 
Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ.

ια) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων 
αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κα−
νόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία 
και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία 
κρατικής ενίσχυσης.

ιβ) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύ−
σεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.

ιγ) Την παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και 
υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου 
από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περί−
πτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της.

ιδ) Τη μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο 
ηλεκτρονικό σύστημα SANI.

ιε) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετή−
σιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδρα−
στικού συστήματος SARI.

ιστ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου 
παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαρα−
γράφου Β.8 του Ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμο−
διότητάς τους.

ιζ) Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων 
ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν 
χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους Εποπτευόμενους 
Φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜ−
ΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην 
ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα, την 
υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύ−
σεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό 
των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών και των 
τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και 
τη μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης 
να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορη−
γηθέντων κρατικών ενισχύσεων.

ιη) Την έγκριση των δράσεων των λειτουργικών δαπα−
νών του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργεί−
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ου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αίτημα των Γενικών 
Διευθύνσεων, την εποπτεία υποβολής τους συνολικά 
και την τροποποίηση των ποσών των εγκεκριμένων 
πολιτιστικών δράσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο βάσει των αιτημάτων των Υπηρεσιών.

β. Το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού είναι αρμό−
διο για:

α) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορ−
ροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη 
συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέ−
ρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων 
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον 
έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών 
στοιχείων.

β) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τα−
κτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και 
τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των 
στοιχείων των ανωτέρω στο Πρόγραμμα Δράσης.

γ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και 
λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου.

δ) Την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης του Τακτι−
κού Προϋπολογισμού, των επιτροπικών ενταλμάτων και 
των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), τον 
ορισμό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεών 
τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης 
έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογα−
ριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της 
Ελλάδας.

ε) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονο−
μικών στοιχείων από το Πρόγραμμα Δράσης για τα 
Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού 
και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

στ) Τη διαχείριση παγίων προκαταβολών.
ζ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσι−

ών 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 απλούστευ−
ση των διαδικασιών.

γ. Το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο 
για:

α) Την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και 
των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουρ−
γείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

β) Την τήρηση του μισθολογικού Μητρώου του Τακτι−
κού Προσωπικού και των στοιχείων για τη μισθοδοσία 
του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου.

γ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών 
για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, 
κρατήσεις κ.λπ.

δ) Την πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την 
πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου.

ε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το 
σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος.»

Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 45 

του Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)

Το άρθρο 45 του Π.δ. 104/2014 (Α΄171) τροποποιείται 
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 45
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και 
Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προμηθει−
ών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού 
είναι ο ορθός προγραμματισμός των αναγκών των Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου, σε υλικά και υποδομές, για την 
υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της 
χρήσης αυτών, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της 
διαφάνειας και της προάσπισης του δημοσίου συμφέ−
ροντος κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτρι−
ώσεων Τομέα Πολιτισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα 
Τμήματα:

α) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Υπο−
δομών.

β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και 
Αποζημιώσεων.

3. α. Το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και 
Υποδομών είναι αρμόδιο για:

α) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων 
και διεθνών) διαγωνισμών.

β) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμη−
θειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση 
και αποκατάσταση κάθε είδους.

γ) Τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
δ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμ−

βάσεων προμηθειών, καθώς και υπεργολαβιών.
ε) Την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για το 

σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος.
στ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπη−

ρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών 
και Δημιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκε−
κριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής 
βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών.

ζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και 
έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές 
εφαρμογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και 
σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

η) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και 
διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, 
την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την 
καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.

θ) Τη διασφάλιση της ύπαρξης των αποθεμάτων και 
την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Κατάρτισης και 
Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.

ι) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον 
προγραμματισμό των δαπανών για την καθαριότητα, 
τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων 
και των εγκαταστάσεών τους, τη λήψη μέτρων πυρα−
σφάλειας και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των 
δικτύων φωτισμού και ύδρευσης.

ια) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων για όλες τις υπη−
ρεσίες του Υπουργείου.

ιβ) Την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον 
έλεγχο των ποσοτήτων των προμηθευθέντων και δια−
νεμηθέντων υλικών και των αποθεμάτων τους.

ιγ) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό του Υπουρ−
γείου.
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β. Το Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων 
και Αποζημιώσεων είναι αρμόδιο για:

α) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων, νομιμότητας και 
καταλληλότητας, για την απόκτηση ακινήτων με σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών.

β) Την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περι−
ουσιακών στοιχείων.

γ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασι−
ών απαλλοτριώσεων και της εξαγοράς ακινήτων.

δ)Την καταβολή αποζημιώσεων ή του αντίστοιχου 
τιμήματος λόγω της στέρησης χρήσης των ακινήτων.

ε) Την κτηματογράφηση των απαλλοτριωμένων ακι−
νήτων και τη συγκρότηση αρχείου αυτών.

στ) Τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου όλων των 
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.»

Άρθρο 52

Τροποποίηση του άρθρου 46 του Π.δ. 104/2014 (Α΄171)
1. Το άρθρο 46 του Π.δ. 104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται 

ως ακολούθως:

«Άρθρο 46
Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης 

Τομέα Αθλητισμού

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομι−
κής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού είναι η κατανομή 
των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση των αρχών της 
οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικό−
τητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημο−
σιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας 
και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των 
δημοσιονομικών κανόνων.

Η βέλτιστη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων επί 
τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και 
της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιο−
ποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υπο−
δομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ο ορθός 
προγραμματισμός των αναγκών των Υπηρεσιών της Γε−
νικής 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 συμ−
φέροντος 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 Αθλη−
τισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋ−
πολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

β. Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υπο−
δομών.

γ. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, 
Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών 
Οικονομικών Θεμάτων.

3.Α) Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού 
Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας 
είναι αρμόδιο για: 

α) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού. 

β) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της 
συγκέντρωσης εσόδων.

γ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των 
διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την 
υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

δ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογι−
σμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ 
(ΕΣΚΑΝ).

στ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητι−
κών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό 
Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και 
της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή 
χρηματοδότησή τους.

ζ) Τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των 
έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων 
από τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης 
εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..

η) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογη−
τικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονι−
κότητα των δαπανών και οι πληρωμές των έργων του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε., σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

θ) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορ−
ροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη 
συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέ−
ρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων 
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον 
έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών 
στοιχείων.

ι) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τα−
κτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ. 

ια) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και 
λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου.

ιβ) Την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης του Τακτι−
κού Προϋπολογισμού και των Χρηματικών Ενταλμάτων 
Προπληρωμής (ΧΕΠ), τον ορισμό υπολόγων αυτών και 
τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την έκδοση των 
αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συ−
νακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

ιγ) Τη χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε δι−
ακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές 
αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ).

ιδ) Την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και 
των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σε συνεργασία με την 
Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

ιε) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτι−
κού Προσωπικού και των στοιχείων για τη μισθοδοσία 
του μη τακτικού προσωπικού.

ιστ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών 
για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, 
κρατήσεις κ.λπ.. 

ιζ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το 
σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος.
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ιη) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορη−
γούμενους φορείς.

Β) Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υπο−
δομών είναι αρμόδιο για:

α) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων 
και διεθνών) διαγωνισμών.

β) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμη−
θειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση 
και αποκατάσταση κάθε είδους.

γ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμ−
βάσεων προμηθειών, καθώς και υπεργολαβιών.

δ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το 
σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος. 

ε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και 
διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, 
την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την 
καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. 

στ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για 
τον προγραμματισμό των δαπανών για την καθαριότη−
τα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων 
και των εγκαταστάσεών τους, τη λήψη μέτρων πυρα−
σφάλειας και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των 
δικτύων φωτισμού και ύδρευσης. 

ζ) Την τήρηση Μητρώου Οχημάτων της Γενικής Γραμ−
ματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

η) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ.
Γ) Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φο−

ρέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και 
Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) Τον έλεγχο, την κατάρτιση και υλοποίηση των προ−
ϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, καθώς και 
την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης 
προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευομένων 
και λοιπών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο−
θεσία.

β) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης 
των εποπτευομένων φορέων, των ελλειμμάτων και χρε−
ών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση 
και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους 
στοιχείων.

γ) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητι−
κών, καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων 
και τη διαβίβασή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Δημο−
σιονομικού Ελέγχου.

δ) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρα−
κολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους 
εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς.

ε) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων 
που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευ−
ομένων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της 
δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους 
του Προϋπολογισμού.

στ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονο−
μικών στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων και την 
ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρ−
μογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αυτό 
απαιτείται.

ζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών 
οικονομικών στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολο−
γισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων, καθώς 
και την αξιολόγησή τους.

η) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη 
σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογί−
ων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών.

θ) Τον έλεγχο και χειρισμό των κατασχετηρίων αρ−
μοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη 
διαβίβαση στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Α., 
για σχετικές ενέργειες. 

ι) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγ−
χου, 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 επιχορήγη−
σής τους εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.

ια) Την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πρα−
κτικών συνεδριάσεων των εποπτευόμενων φορέων 
(Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Αθλη−
τισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον 
κανονισμό λειτουργίας αυτών.»

2. Η περίπτωση ιγιγ΄ της παρ. 3β του άρθρου 49 του 
Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171) διαγράφεται.

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 47 

του Π.δ. 104/2014 (Α΄171)

Το άρθρο 47 του Π.δ. 104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 47
Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών 

Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επο−
πτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και 
Αναφορών Τομέα Πολιτισμού είναι η ορθολογική και 
ταχεία παροχή των επιχορηγήσεων για την αποφυγή 
δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και συνακόλουθα, την αποφυγή δημιουργίας ελλειμμά−
των στους Εποπτευόμενους Φορείς μέσω του έλεγχου 
της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοι−
χείων για την τήρηση των τιθέντων ορίων πιστώσεων.

2. Η Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιο−
νομικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού 
απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοι−
πών Φορέων.

β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών.
γ) Τμήμα Χορηγιών.
3. α. Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και 

Λοιπών Φορέων είναι αρμόδιο για:
α) Τον έλεγχο και την εποπτεία κατάρτισης και υλο−

ποίησης του ΜΠΔΣ και των προσχεδίων προϋπολογι−
σμού των εποπτευόμενων φορέων.

β) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης 
των εποπτευόμενων φορέων, των ελλειμμάτων και χρε−
ών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση, 
την ανάλυση και την επεξεργασία των οικονομικών τους 
στοιχείων σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού 
Σχεδιασμού.

γ) Τη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία για την 
αξιολόγηση των αιτημάτων επιχορήγησης μέσω του 
Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.
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δ) Την επεξεργασία και την έγκριση των προϋπολογι−
σμών και απολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών 
φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων, την αξι−
ολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση 
των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευό−
μενους φορείς.

στ) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που 
τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων 
φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημοσιονο−
μικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους του Προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ζ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσι−
ών 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 απλούστευ−
ση των διαδικασιών.

η) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και 
έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές 
εφαρμογές, όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και 
σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

β. Το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφο−
ρών είναι αρμόδιο για:

α) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιο−
νομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων Φορέων του 
Υπουργείου και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις 
διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, όπου αυτό απαιτείται.

β) Την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των 
οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση 
του Προϋπολογισμού, καθώς και την αξιολόγησή τους.

γ) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη 
σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογί−
ων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών.

γ. Το Τμήμα Χορηγιών είναι αρμόδιο για:
α) Την ανάληψη πρωτοβουλιών προσέλκυσης χορηγών 

και προβολής του θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας.
β) Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών του 

Ν. 3525/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Την εισήγηση για αποδοχή η μη των συμβάσεων 

πολιτιστικής χορηγίας που αφορούν το Υπουργείο Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού.

δ) Την τήρηση του ετήσιου ενδεικτικού καταλόγου 
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που μπορούν να αποτελέ−
σουν αντικείμενο πολιτιστικής χορηγίας, καθώς και τη 
σύνταξη και διατήρηση αρχείων πολιτιστικών χορηγιών 
για τα προηγούμενα έτη.

ε) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών 
Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δη−
μιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την παρακο−
λούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ώστε να διασφαλίζε−
ται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση 
και απλούστευση των διαδικασιών.»

Άρθρο 54
Προσθήκη άρθρου 47Α στο Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)

Μετά το άρθρο 47 του Π.δ.104/2014 (Α΄ 171), όπως ισχύ−
ει, προστίθεται νέο άρθρο 47Α με το εξής περιεχόμενο:

«Άρθρο 47Α

Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλη−
τισμού μεταφέρεται, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, 
με τις θέσεις που κατέχει και την ίδια σχέση εργασίας, 
κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, το 
τοποθετημένο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη−
ρεσιών προσωπικό το οποίο υπηρετούσε στη Γ.Γ.Α. πριν 
από την έναρξη ισχύος του Π.δ. 104/2014.»

Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 55 του Π.δ. 104/2014 

(Α΄171)

Στο τέλος του άρθρου 55 του Π.δ. 104/2014, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του 
Ν. 4326/2015, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού 
συστήνεται νέα οργανική μονάδα με την ονομασία «Αυ−
τοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού 
Τομέα Αθλητισμού». 

Στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης 
Κοινού Τομέα Αθλητισμού μεταφέρονται οι θέσεις και 
το προσωπικό, το οποίο ήδη εξυπηρετεί τις ανάγκες 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και υπηρετεί στο 
Τμήμα Γραμματείας Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης 
Κοινού Τομέα Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:

α) τη διαχείριση της εξερχόμενης και εισερχόμενης 
αλληλογραφίας, 

β) την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη, 
γ) την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των 

εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων διαβαθμι−
σμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας, 

δ) τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στη διακί−
νηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας,

ε) τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,
στ) τις επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων, φωτοαντι−

γράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα 
αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς 
και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών 
εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο 
της εκδούσας Αρχής.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης 
Κοινού προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών ή ΔΕ Διοικη−
τικών Γραμματέων.»

Άρθρο 56

1. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διατροφής και Άθλη−
σης της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, 
Ανάπτυξης Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στην παρ. 
3β του άρθρου 58 του Π.δ. 104/2014 μεταφέρονται στο 
Τμήμα Αθλητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης της 
παρ. 3γ του άρθρου 58 του Π.δ. 104/2014.

2. Στην παρ. 3γ «Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υπο−
στήριξης» του άρθρου 58 του Π.δ.104/2014 προστίθενται 
νέα εδάφια ως ακολούθως: 

«ιζιζ) Τη διαμόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία 
και την αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης 
δράσεων διατροφής και άθλησης.
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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 αθλη−
τισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της 
δραστηριότητάς τους και την επίτευξη των αθλητικών 
στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της 
υγείας των αθλητών και αθλουμένων.

κα) Το συντονισμό και υποστήριξη των επιστημονικών 
φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων 
των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προπο−
νητικής 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 αθλη−
τικών υποδομών.

κβ) Τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών 
Ερευνών, με τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού, με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ και 
το Εργαστήριο Ντόπινγκ για θέματα που άπτονται του 
κοινού αθλητικού επιστημονικού πεδίου.

κγ) Το σχεδιασμό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος 
για υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών 
σε συνεργασία με τους φορείς της παραγράφου κστ΄ 
για όλα τα αθλητικά επιστημονικά πεδία, καθώς και το 
χειρισμό θεμάτων χορήγησης υποτροφιών σε μαθητές 
αθλητές, φοιτητές και νέους αθλητικούς επιστήμονες.»

Άρθρο 57

Το «Τμήμα Διατροφής και Άθλησης της Διεύθυνσης 
Άθλησης για Όλους» της παρ. 2β του άρθρου 58 του 
Π.δ.104/2014 μετονομάζεται σε «Τμήμα Αθλητικού Του−
ρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού 
Αθλητισμού». 

To Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών 
Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:

α) Το σχεδιασμό, την υποστήριξη και ανάπτυξη δρα−
στηριοτήτων Αθλητικού Τουρισμού και Τουριστικού 
Αθλητισμού.

β) Τη συνεργασία, το συντονισμό και την υποστήριξη 
φορέων υλοποίησης Αθλητικού Τουρισμού, αθλητικών 
φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και 
συνεργατικών μορφών για την προβολή και διοργάνωση 
εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

γ) Την προώθηση και υποστήριξη Αθλητικών Διοργα−
νώσεων στην Ελλάδα.

δ) Την εποπτεία και Υποστήριξη των φορέων Μαζικού 
Αθλητισμού − Άθλησης για Όλους και όλων των εναλλα−
κτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης, αναψυχής 
και φυσικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, 
χειμερινών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων (δρόμοι 
υγείας, ποδηλασία δρόμου και βουνού, πεζοπορίας, 
αναρρίχησης, ορειβασίας, κατάβασης αιωροπτερισμού, 
αλιείας, καταδύσεων, rafting, εναλλακτικής γυμναστικής 
(pilates, yoga κ.λπ.), διάσχισης και Ιππασίας Περιπάτου, 
Παιχνιδιών Προσανατολισμού και εν γένει οικοτουρι−
σμού).

ε) Την εποπτεία και υποστήριξη του εργασιακού αθλη−
τισμού.

στ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους 
φορείς υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων 
Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Αθλητικών Δρα−
στηριοτήτων.

ζ) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων, 
διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής ενίσχυσης προ−
γραμμάτων και εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και 
εισήγηση για το σκοπό αυτό.

η) Τη διαμόρφωση Εθνικού Χάρτη Αθλητικού Τουρι−
σμού για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και 
εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

θ) Τη μέριμνα για την έκδοση εντολής προς την αρ−
μόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και χρη−
ματοδότησης φορέων υλοποίησης.»

Άρθρο 58

Στην παρ. 3α του άρθρου 58 του Π.δ. 104/2014 «Τμήμα 
Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμ−
μάτων Άθλησης για Όλους» προστίθεται εδάφιο ιβ΄ ως 
εξής:

«ιβ) Τη μέριμνα για την έκδοση εντολής προς την 
αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και 
χρηματοδότησης φορέων υλοποίησης συμπεριλαμβα−
νομένου και του ΕΣΚΑΝ.»

Άρθρο 59

Το «Τμήμα Αθλητικής, Πολιτιστικής και Διεθνούς Προ−
βολής» της παρ. 2δ του άρθρου 58 του Π.δ. 104/2014 
μετονομάζεται σε «Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπα−
ϊκών Πολιτικών, Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και 
Πολιτιστικής Προβολής».

Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για:
α) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων και διε−

θνών σχέσεων και την διοργάνωση εκδηλώσεων για την 
προβολή του έργου της ΓΓΑ.

β) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώ−
πηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.

γ) Τη μέριμνα συλλογής και αποστολής πληροφοριών 
και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αθλητι−
σμό της χώρας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

δ) Tη λειτουργία και υποστήριξη του έργου του Πα−
ρατηρητηρίου για τη Γυναίκα τον Αθλητισμό και τη 
Φυσική Αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO (Ίδρυμα 
Κατηγορίας ΙΙ).

Άρθρο 60

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 58 του Π.δ. 104/2014 
αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανά−
πτυξης 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, Επιστη−
μονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων είναι η δι−
άδοση 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 
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και αναψυχής και των φορέων που τις υλοποιούν, η 
προώθηση των Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων της χώ−
ρας, 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 πε−
δίων 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 αθλητι−
κών 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 πεδί−
ων 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 αθλη−
τικών υποδομών.

2. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανά−
πτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Δι−
εθνών Σχέσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Ελέγχου 
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

β) Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δρα−
στηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού.

γ) Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης. 
δ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών 

και Ολυμπιακών Θεμάτων Αθλητικής και Πολιτιστικής 
Προβολής.

ε) Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης Αθλητισμού.»

Άρθρο 61
Προσθήκη του άρθρου 61Α στο Π.δ. 104/2014 

(Α΄ 171)

Μετά το άρθρο 61 του Π.δ.104/2014 (Α΄171) προστίθεται 
νέο άρθρο 61Α, ως εξής:

«Άρθρο 61Α
Κατανομή Θέσεων Μονίμου Προσωπικού 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού ανέρχονται σε εκατόν 
σαράντα εννέα (149) και οι συνιστώμενες προσωπο−
παγείς σε τρεις (3) και κατανέμονται κατά κατηγορία, 
κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

Θέσεις προσωπικού

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΚΛΑΔΟΙ – ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ είκοσι οκτώ (28)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  τριάντα τέσσερις (34)

Ειδικότητες:

α) Αρχιτεκτόνων έντεκα (11)

β) Πολιτικών Μηχανικών έντεκα (11)

γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ 

μία (1)

δ) Μηχανολόγων Μηχανικών επτά (7)

ε) Τοπογράφων Μηχανικών τέσσερις (4)

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ τρεις (3)

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ μία (1)

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ειδικότητας Γεωλόγων μία (1)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύο (2)

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  δεκατέσσερις (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)

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ  δύο (2) 
 συνιστώμενες.»

Άρθρο 62
Προσθήκη του άρθρου 62Α 
στο Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171)

Μετά το άρθρο 62 του Π.δ.104/2014 (Α΄171) προστίθεται 
νέο άρθρο 62Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 62Α
Κατανομή Θέσεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού κατά κατηγορία και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
ανέρχονται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) και οι συ−
νιστώμενες προσωποπαγείς σε είκοσι εννέα (29) και 
κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής:

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ μία (1)

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρεις (3)

ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ μία (1)

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ τρεις (3)

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ μία (1)
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ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ σαράντα εννέα (49)

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ δύο (2)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τέσσερις (4)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τέσσερις (4)

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2)

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τριάντα τέσσερις (34)

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ μία (1)

ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ μία (1)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ δεκαπέντε (15)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εννέα (9)

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ τρεις (3)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ εκατόν εβδομήντα 
(170) 

δεκαοκτώ (18) 
συνιστώμενες

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ δύο (2)

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ επτά (7)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ δέκα (10)

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ τρεις (3) 

οκτώ (8) συνιστώμενες

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μία (1) 

τρεις (3) 
συνιστώμενες.»

Άρθρο 63

Προστίθεται νέα παράγραφος 16 στο άρθρο 65 του 
Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171), ως εξής:

«16. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ή την ειδικότητα 
ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζονται:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντί−
στοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής, Διοίκησης και Οργάνωσης Αθλητισμού, 
Ειδικής Αγωγής, καθώς και πτυχία συναφών σχολών με 
τον Αθλητισμό, της ημεδαπής ή ισότιμα αντίστοιχων 
ειδικοτήτων της αλλοδαπής.»

Άρθρο 64

Τα εδάφια 1, 2, 3 και 4 της παρ. ΣΤ΄του άρθρου 69 του 
Κεφαλαίου Δ΄ του Π.δ. 104/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«ΣΤ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων κατηγορίας 

ΠΕ όλων των Υπουργείων.
1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Δια−

χείρισης Τομέα Πολιτισμού.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
α) Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
2. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτρι−

ώσεων Τομέα Πολιτισμού.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
α) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Υπο−

δομών
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και 

Αποζημιώσεων
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
3. Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομι−

κών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοι−

πών Φορέων
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ 

Πληροφορικής ή του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Πληρο−
φορικής ή του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – 
Οικονομικού.

γ) Τμήμα Χορηγιών
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ 

Πολιτιστικών ή Διοικητικού – Οικονομικού ή του κλάδου/
ειδικότητος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

4. Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλη−
τισμού

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 
Διοικητικού – Οικονομικού.

α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋ−
πολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 
Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών.

β) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υπο−
δομών

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 
Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών.

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, 
Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών 
Οικονομικών Θεμάτων

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 
Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών.»

Άρθρο 65

Η παρ. Η΄ του άρθρου 69 του Π.δ. 104/2014 αντικαθίσται 
ως ακολούθως:

«H. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−

τικού 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 Διοικη−

τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.
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α) Τμήμα Αθλητικών Φορέων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοι−

κητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλη−
τισμού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό.

β) Τμήμα Αθλημάτων Κλασικού Αθλητισμού και Αθλο−
παιδιών 

Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−
τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

γ) Τμήμα Υγρού στίβου και Μαχητικών αθλημάτων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−

τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

δ) Τμήμα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθλημάτων 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−

τικού 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 Διοικη−
τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

στ) Τμήμα Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−

τικού 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 Επαγ−
γελμάτων Αθλητισμού

Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−
τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

α) Τμήμα Επαγγελματικών Κλάδων Άθλησης και Επο−
πτείας Αθλητικών Σωματείων

Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−
τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

β) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανο−
νισμών 

Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−
τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

γ) Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προ−
πονητών

Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−
τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

3. Διεύθυνση Άθλησης για όλους, Προβολής, Ανάπτυ−
ξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διε−
θνών Σχέσεων

Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη−
τικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Πληροφορι−
κής ή ΠΕ Στατιστικής.

Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, 
Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υπο−
στήριξης και Διεθνών Σχέσεων πλην του Τμήματος Δι−
εθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ολυμπιακών 
Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής προΐ−
στανται 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 Προ−
βολής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομι−
κού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό 
Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Μεταφραστών− Διερ−
μηνέων, 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 ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή 
ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών ή ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χη−
μικών Μηχανικών ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
των ανωτέρω κλάδων/ειδικοτήτων.»

Άρθρο 66

Το ποσό του ειδικού φόρου του άρθρου 60 του 
Ν. 1731/1987 (Α΄161) για την ανάπτυξη της κινηματογρα−
φικής τέχνης που έχει ήδη εισπραχθεί για τα οικονο−
μικά έτη 2014 και 2015 από το Ελληνικό Δημόσιο στον 
ΚΑΕ 1351 «ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των 
κινηματογράφων» και δεν έχει αποδοθεί στο σύνολό 
του έως τις 31.12.2015 αποδίδεται εντός του οικονομικού 
έτους 2016, (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3905/2010, 
όπως αυτό ίσχυε πριν από την κατάργησή του.

Άρθρο 67

Η παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) κα−
ταργείται. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται στις 
27.2.2016.

Άρθρο 68 

1. Οι προαγόμενοι κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 48 του Ν.1481/1984, όπως ισχύει, αστυνομικοί 
και πυροσβεστικοί υπάλληλοι, δεν έχουν υποχρέωση 
φοίτησης στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευ−
σης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και 
τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυ−
ροσβεστικής Ακαδημίας, αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί και 
πυροσβεστικοί υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου 
εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί που προέρχονται από 
το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπα−
στυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή 
Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, αντίστοιχα.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 
48 του Ν.1481/1984, ως παγκόσμιο πρωτάθλημα νοείται 
μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του 
οικείου αθλήματος (άρθρο 34 παρ. 10 του Ν. 2725/1999, 
Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 
18 του Ν. 3708/2008 (Α΄ 210). Για την προαγωγή των 
αστυνομικών και των πυροσβεστικών υπαλλήλων που 
σημειώνουν την προβλεπόμενη στις ως άνω διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.1481/1984 αγωνιστική 
διάκριση σε παγκόσμια πρωταθλήματα απαιτείται η 
εγγραφή τους στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (άρθρο 34 παρ. 3 του 
Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά).
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3. Οι προαγωγές όσων έχουν πετύχει τις διακρίσεις 
που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 48 του 
Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 8 του Ν. 3103/2003 (Α΄ 23), ανατρέχουν στην 
ημερομηνία δημοσίευσης του τελευταίου αυτού νόμου 
(29.1.2003), αποκλειομένου όμως κάθε δικαιώματος κα−
ταβολής αναδρομικών αποδοχών ή οποιασδήποτε άλλης 
αξίωσης σε βάρος του Δημοσίου.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3103/2003 (Α΄ 23) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του 
Ν.1481/1984 (Α΄ 152) εφαρμόζονται και για τους Αστυ−
φύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους και τους 
αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος που πέτυχαν 
κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ του έτους 
1988, στη Βαρκελώνη του έτους 1992, στην Ατλάντα του 
έτους 1996, του Σίδνεϋ του έτους 2000, της Αθήνας του 
έτους 2004 και του Πεκίνου του έτους 2008, πρώτη έως 
όγδοη νίκη σε ατομικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε ομαδι−
κό άθλημα, ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά το χρόνο 
επίτευξης της νίκης τους στην Ελληνική Αστυνομία ή 
στο Πυροσβεστικό Σώμα.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του 
Ν. 3686/2008 (Α΄ 158) καταργείται.

Άρθρο 69

Στο άρθρο 5 της παρ. 2β του Π.δ. 34/1995, όπως αυτή 
προστέθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4257/2014 (Α΄ 93), 
αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών 
ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό 
ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει 
δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη 
της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση 
σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο 
ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: 
α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθω−
τής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης 
του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του 
παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν δια−
γωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περι−
πτώσεις του στοιχείου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
Π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλη−
τική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές 
συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών 
και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου.»

Άρθρο 70
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ−ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01000490104160044*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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