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Άρθρο 1
Ορισμοί — Πεδίο Εφαρμογής

Τροποποίηση περ. Α - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην παρ. 1.1. της περ. Β του
άρθρου Ι του ν. 4791/2021

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) τροποποιούνται σι υποπερ.: β), θ), λα), λστ), μα), μδ),
με), νγ), ξβ) και οη) της περΑ, ως προς τους επιμέρους ορισμούς, και διαμορφώνονται ως
εξής:

«β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως
καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται
από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Οργανισμός αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική
ευχέρεια να εφαρμόσει Κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς
επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει στον
ορισμό του «αθλητή». Όσον αψορά οε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε
εθνικού επιπέδου, ο οεγανισμός αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: να διεξάγει
περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για
λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευμένων ουσιών,
να απαιτεί περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μην
απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση νια θεραπευτικούς σκοπούς
(Ε.Χ.Θ.Σ.). Εντούτοις, εάν μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1, 2.3 ή 2.5
διαπραχθεί από οποιονδήποτε αθλητή επί του οποίου ένας οργανισμός αντιντόπινγκ έχει
επιλέξει να ασκήσει την αρμοδιότητά του να ελέγχει και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο
χαμηλότερο του διεθνούς ή του εθνικού, τότε εψαρμόζονται οι συνέπειες που καθορίζονται
στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της
εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά μετην καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στον αθλητισμό υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε
υπογράψοντος μέρους, Κράτους) άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον
Κώδικα, είναι αθλητής.

θ) Αντικειμενική ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα μετα άρθρα 2.1. και
2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον οργανισμό αντιντόπινγκ πρόθεση,
υπαιτιότητα, αμέλεια ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.



λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: 0 ψορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την
πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων
αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση Της συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των

ελέγχων και τη διεξαγωγή Της διαχείρισης αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια
δημόσια αρχή (ή σι αρμόδιες δημόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω
αρμοδιότητες ασκούνται από Την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία

ορίζει. Στην Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι το ν.π.ι.δ με την επωνυμία
«Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν)».

λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της
κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών,

περιλαμβανομένων όλων Των ενδιαμέσων σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών,
πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού
δειγμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων και ερευνών ή
διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια
αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής).

μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων εφέσεων είναι θεσμικώς πλήρως
ανεξάρτητες από τον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων

και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται στον οργανισμό αντιντόπινγκ με

ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων.

μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο

οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε
εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές)
αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως μέρος του
προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή Εθνικών
Οργανισμών Αντιντόπιννκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν
πληροΦορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. του Κώδικα και στο
Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών

του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5. των παρόντων κανόνων
αντιντόπινγκ.

με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου 11: Η βαθμίδα κάτω από τον Κατάλογο
Ελεγχόμενων Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται κάποιες
πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός
αγώνα.

νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας ή αμέλειας: 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 μετην επίδειξη της μέγιστης επιμέλειας, ότι δεν χρησιμοποίησε ή δεν
του/της χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος ή ότι παρέβη με
οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόμενου
προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο αθλητής οψείλει



να αποδείξει Και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό

του.

ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του άρθρου 10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει

ουσιώδη συνδρομή οψείλει:

(1) να γνωοτοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραψη δήλωση ή καταγεγραμμένη

συνέντευξη, όλες τις πληροψορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων

αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10.7.1.1. και

(2) να συνεργαστεί πλήρως Κατά τη διερεύνηση και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης

που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροψορίες, περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της

κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισμό

αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται

πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε υπόθεσης ή
διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν

επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να στηριχθεί υπόθεση.

οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει

να επιδειχθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για

την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνονται,

ενδεικτικά, η εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο

πρόσωπο αποτελούν προστατευόμενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόμενη

αναπηρία που υπέστη και ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός

από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε 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 συνθήκες οι

οποίες λαμβάνονται υπόψη πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την εξήγηση

της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο

συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να

κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού ήτο γεγονός

ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραμμα του

αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για

τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων 10.6.1. 10.6.2.>).

2. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, μετά το κεψαλαίο γράμμα «Β.» προστίθεται τίτλος ως εξής:

(<Πεδίο εψαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ - Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ».

3. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021) στην παρ. 1.1. της περ. Β προστίθεται υποπαρ. 1.1.1, ως

εξής:

«1.1.1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ: Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ιδρύθηκε με το άρθρο 128ΣΤ του ν.

2725/1999 με σκοπό να λειτουργήσει ως ο εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ για την Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, ο Ε,Ο.ΚΑ.Ν. έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, ώστε να είναι

ανεξάρτητος, ως προς τις επιχειρησιακές του αποφάσεις και δραστηριότητες, από τον

αθλητισμό και την κυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την απαγόρευση



οποιασδήποτε συμμετοχής στις επιχειρησιακές αποψάσεις ή δραστηριότητές Του από
οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει ταυτόχρονα στη διαχείριση ή τη λειτουργία
οποιασδήποτε διεθνούς Ομοσπονδίας, εθνικής ομοσπονδίας, οργανισμού μεγάλων
διοργανώσεων, εθνικής ολυμπιακής επιτροπής, εθνικής παραολυμπιακής επιτροπής, ή
κυβερνητικής υπηρεσίας με αρμοδιότητα στον αθλητισμό ήτο αντιντόπινγκ.».

Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν, 4791/2021 περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ

Στο άρθρο 2 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:

1. Προστίθενται εδάψια πρώτο και δεύτερο ως εξής:

«Ο σκοπός του άρθρου 2 είναι να προσδιορίσει τις περιστάσεις και τη συμπεριψορά που
συνιστούν παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. Οι ακροαματικές διαδικασίες σε
περιπτώσεις ντόπινγκ διεξάγονται βάσει του ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι από τους
συγκεκριμένους κανόνες έχουν παραβιαστεί.».

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.1., ως προς την απόδειξη παρουσίας απαγορευμένης ουσίας
ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή, και διαμορψώνεται ως εξής:
«2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασψαλίζει ότι καμία
απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για
οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους
δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια
ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 2.1.».

3. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.2, ως προς τις επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1., και διαμορφώνεται ως εξής:
«2.1.2 Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1.
υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας
ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της
ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή
αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της
απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή
όταν το δείγμα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υπο-δείγματα) και η ανάλυση
του υπο-δείγματος επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την παρουσία
απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπο-δείγμα
του διαχωρισμένου δείγματος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υπο-δείγματος
επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου δείγματος.».



4. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.3, ως προς την Παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης
ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή,
και διαμορψώνεται ως εξής:
«2.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο
στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε τεχνικό έγγραψο, η παρουσία οποιασδήποτε
αναψερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε

δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.».

5. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.2.1. ως προς την προσωπική υποχρέωση του αθλητή να
διασψαλίζει ότι Καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν
γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου, και διαμορφώνεται ως εξής:
«2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασψαλίζει ότι καμία

απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας

απαγορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση,
υπαιτιότητα, αμέλεια ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή
απαγορευμένης μεθόδου.».

6. Τροποποιείται η παρ. 2.8, ως προς την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και διαμορφώνεται

ως εξής:

«2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς
αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα

χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης εκτός
αγώνα ουσίας ή απαγορευμένης εκτός αγώνα μεθόδου.».

7. Τροποποιείται η υποπαρ. 2,10.1, ως προς την απαγόρευση σύμπραξη αθλητή ή άλλου
προσώπου με οπουδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, και διαμορφώνεται ως εξής:
««2.10.1. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου, υποκείμενου στη
δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα, με
οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο:».

8. Τροποποιείται η περ. 2.101.1. και διαμορψώνεταιως εξής:
«2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο
αποκλεισμού ή>).

9. Τροποποιείται η περ. 2.10.1.2. και διαμορψώνεταιως εξής:
«2.10.1.2. εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ και ο αποκλεισμός
δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα,
αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω
συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το
συγκεκριμένο πρόσωπο θα ήταν εψαρμοστέοι κανόνες εναρμόνισης με τον Κώδικα. Η
κατάσταση αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση
της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η
πειθαρχική ή η επαγγελματική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι
μεγαλύτερη ή».



10. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.2, ως προς τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου
2.10., και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.10.2. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 2.10., ο οργανισμός
αντιντόπινγκ πρέπει να θεμελιώσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς

αποκλεισμού του προσώπου υποστήριξης αθλητή

ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με

μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται οτα άρθρα 2.10.1.1. ή
2.10.1.2. δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότιτέτοια σύμπραξη δεν

θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποΦευχθεί.

Οργανισμοί αντιντόπινγκ που γνωρίζουν το μέλος του προσωπικού υποστήριξης του αθλητή

που πληροί τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.10.1.2. ή 2.10.1.3.

πρέπει να υποβάλουν αυτές τις πληροψορίες στον /Α0Α.».

Άρθρο 3
Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021

Στο άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Τροποποιείται η περ. 4.4,2.4, ως προς τη διαδικασία αίτησης εξαίρεσης χρήσης για
θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.2.4. Κάθε απόφαση της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι η οριστική απόψαση του Εθνικού

Οργανισμού Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί με έεση, σύμψωνα με το άρθρο 4.4.6.
Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στον αθλητή, στον Α0Α και άλλους οργανισμούς
αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η απόψαση αναρτάται άμεσα
στο σύστημα ΑΟΑΜΞ.».

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 4.4.3, ως προς τις αναδρομικές αιτήσεις εξαίρεσης χρήσης για
θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:
«4.4.3. Αναδρομικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ.

Εάν οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία
αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου και ο αθλητής αυτός χρησιμοποιεί απαγορευμένη

ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς, ο οργανισμός αντιντόπινγκ
οφείλει να επιτρέψει στον αθλητή να υποβάλει αίτηση για αναδρομική κατ’ εξαίρεση χρήση
για θεραπευτικούς σκοπούς.».

3. Τροποποιείται η περ. 4.4.4.1, ως προς τη διαδικασία αίτησης αναγνώρισης της εξαίρεσης
χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς στη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων
διοργανώσεων, και διαμορφώνεται ως εξής:
«4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισμό
Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή
ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων με αίτημα την αναγνώριση της
εξαίρεσης αυτής, εκτός εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόματα από τη διεθνή ομοσπονδία ή
τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων. Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που



τίθενται από το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός

μεγάλων διοργανώσεων υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Εάν η διεθνής ομοσπονδία ή ο

Οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η ΗΧΟΣ., που χορηγήθηκε από τον

Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά Και ως αποτέλεσμα

απορρίψουν την αναγνώρισή της, θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώσουν άμεσα τον εν λόγω

αθλητή, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας τους λόγους απόρριψης.

Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορούν, μέσα σε

Είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν για την απόρριψη της εξαίρεσης, να

θέσουν το ζήτημα στον ννΑΟΑ για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6.

Εάν το ζήτημα παραπεμψθεί στον ΑΒΑ προς επανεξέταση, σύμψωνα με το άρθρο 4.4.6, η

Ε.Χ.Ο.Σ. που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ παραμένει έγκυρη για

έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς και για έλεγχο εκτός αγώνα (αλλά δεν ισχύει για

αγώνα διεθνούς επιπέδου), για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του ·/ΑΒΑ.

Εάν το ζήτημα δεν παραπεμΦθεί στον \ΝΑΟΑ προς επανεξέταση εντός της προθεσμίας των

είκοσι μίας (21) ημερών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. που

χορήγησε, παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, μετην

προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν συμμετέχει σε

αγώνα διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού

Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός

αγώνα, αλλά δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου.».

4. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.2, ως προς την επανεξέταση από τον ΝΑΟΑ των αποφάσεων

μετην οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ,Σ., και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4,6.2. 0 \ΑΟΑ υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας, με την

οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό

Αντιντόπινγκ και έχει παραπεμψθεί στον ‘ΑΒΑ από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό

Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο \ΝΑΒΑ υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς

ομοσπονδίας μετην οποία χορηγήθηκε μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέμπεται στον ‘ΝΑσΑ από

τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο ‘ΝΑΒΑ δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη

απόφαση σχετικά με μία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των

εμπλεκομένων είτε με δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. που

επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο

ΆΟΑ δεν παρεμβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα

κριτήρια, ο ΆΒΑ θα την ανατρέψει.».

5. Τροποποιείται η περ. 4.45.3, ως προς τη δυνατότητα προσβολής από τον αθλητή ή τον

Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του Α5 απόφασης για εξαίρεσης

χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.3, Η απόψαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από

τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ο οποίος κατόπιν συμψωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης

για λογαριασμό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, η οποία δεν έχει επανεξεταοτεί από το ΆΛΟΛ

ή έχει επανεξεταστεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να

προσβληθεί από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του

ςλς.».



6. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.4, ως προς την προσβολή απόφασης του ΑΒΑ, νια τη

διατήρηση απόφασης για εξαίρεσης χρήσης νια θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται

ως εξής:

«4.4.6.4. Κάθε απόφαση του ]Α0Α, γιατη διατήρηση απόφασης για Ε.Χ.Θ,Σ., προσβάλλεται

από τον αθλητή, από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και από την αρμόδια διεθνή

ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του ςΑ5.».

7. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.5, ως προς τη μη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού

διαστήματος, επί νομίμως υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/αναγνώριση εξαίρεσης

χρήσης νια θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.5. Η μη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, επί νομίμως

υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/αναγνώριση μίας Ε.Χ.Θ.Σ., ή νια επανεξέταση

απόφασης περί Ε.Χ.Ο.Σ., θεωρείται απόρριψη της αίτησης ενεργοποιώντας, κατά συνέπεια,

τα εφαρμοστέα δικαιώματα επανεξέτασης/έψεσης.».

Άρθρο4

Διαχείριση αποτελεσμάτων — Εψέσεις -

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021

Στο άρθρο 13 του ν. 4791/2021 (Κ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Τροποποιείται η παρ. 13.1, ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή
των κανόνων αντιντόπινγκ που υπόκεινται σε έψεση, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.1. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ

υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 13.2. έως 13.7. ή όπως άλλως

προβλέπεται στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, στον Κώδικα ή τα διεθνή πρότυπα. Η

προθεσμία της έφεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν

ορίσει διαφορετικά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο.».

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.1.3, ως προς τη μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων

εκ μέρους του ‘ΑΒΑ, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.1.3. Μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων εκ μέρους του ‘ΝΑΒΑ.

‘Οταν ο ΑΒΑ έχει δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα και κανένα άλλο

μέρος δεν έχει ασκήσει έψεση κατά της οριστικής απόψασης στο πλαίσιο της διαδικασίας

του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ο ΑΒΑ μπορεί να προσφύγει απευθείας στο £Α5

χωρίς να χρειάζεται να εξαντλήσει άλλα ένδικα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας του

Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ.».



3. Τροποποιείται η παρ. 13.2, ως προς τις εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις

κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισμούς),

αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία, και διαμορψώνεται ως εξής;

«13.2. Εψέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες,

προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισμούς), εφαρμογή αποφάσεων και

δικαιοδοσία

Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή μη

ποινών ή η απόφαση ότι δεν σημειώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι

δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ

για διαδικαστικούς λόγους (π.χ. λόγω συνταγογράψησης), η απόφαση του ‘ΑΒΑ να μην

παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση γνωστοποίησης προ έξι (6) μηνών από έναν αποσυρθέντα

αθλητή, προκειμένου αυτός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, σύμφωνα με το άρθρο

5.6.1., η απόφαση από τον ννΑΟΑ περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων δυνάμει του

άρθρου 7.1. του Κώδικα, η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην

χαρακτηρίσει ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή ένα άτυπο εύρημα ως παράβαση

κανόνα αντιντόπινγκ ή η απόφαση να μην κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης

κανόνα αντιντόπινγκ μετά από έρευνα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης

Αποτελεσμάτων, η απόφαση επιβολής ή άρσης προσωρινής αναστολής (προσωρινού

αποκλεισμού) ως αποτέλεσμα προδικαστικής ακρόασης, η αδυναμία συμμόρφωσης του

Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ με το άρθρο 7.4., η απόφαση ότι ο Εθνικός Οργανισμός

Αντιντόπινγκ στερείται εξουσίας να αποψαίνεται σχετικά με ψερόμενη παράβαση κανόνα

αντιντόπινγκ ή τις συνέπειές της, η απόφαση αναστολής ή μη συνεπειών ή η απόφαση

επαναφοράς ή μη συνεπειών, σύμφωνα με το άρθρο 10.7.1., η αποτυχία συμμόρφωσης με

τα άρθρα 7.1.4. και 7.1.5., η αποτυχία συμμόρφωσης με το άρθρο 10.8.1., η απόφαση

δυνάμει του άρθρου 10.14.3., η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην

εφαρμόσει απόφαση άλλου οργανισμού αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 15 και η

απόφαση δυνάμειτου άρθρου 27.3. του Κώδικα είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο

έφεσης αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 13.2)>.

4. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.2.2, ως προς τις εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα

πρόσωπα, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.2.2. Εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλαπρόσωπα.

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 13.2.1., η απόφαση προσβάλλεται

με έφεση ενώπιον του Ανώτατου Συμβούλιου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η

διαδικασία έφεσης διεξάγεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση
Αποτελεσμάτων.».

5. Τροποποιείται η υποπερ. 13.2.2.1.1, ως προς τη θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία των

μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, και διαμορφώνεται ως
εξής:

«13.2.2.1.1. Τα διορισμένα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι λειτουργικά και θεσμικά ανεξάρτητα.
Ιδίως, κανένα μέλος δεν πρέπει να έχει κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση χρήσης για



θεραπευτικούς σκοπούς, απόφαση Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, πρωτοβάθμια απόφαση, ή
έψεση που να αψορά στον αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε μέλος οφείλει να

αποκαλύπτει στον πρόεδρο όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την

αμεροληψία με σεβασμό προς όλα τα μέρη.».

6. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.6.1, ως προς τις εψέσεις στο ςΑ5, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.6.1. Εψέσεις στο ςΑ5.

(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης, το/α μέρος/η αυτό/ά

έχει/ουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραψο του πλήρους ψακέλου της υπόθεσης που

αφορά στην απόφαση του οργανισμού αντιντόπινγκ που είχε την αρμοδιότητα της

διαχείρισης αποτελεσμάτων.

(β) Εάν ένα τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών, το

μέρος που υποβάλλει το αίτημα αυτό έχει προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών από την

παραλαβή του ψακέλου νια να υποβάλει ένσταση στο ςΑΞ.

Παράτα ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής έψεσης που υποβάλλεται από τον λΑΟΑ είναι η

μεγαλύτερη χρονικά από τις ακόλουθες:

(α) Είκοσι μία (21) ημέρες μετάτην τελευταία ημέρα κατά την οποία οποιοδήποτε άλλο μέρος

που έχει δικαίωμα έψεσης θα μπορούσε να έχει εψεσιβάλει, ή
(β) Είκοσι μία (21) ημέρες μετάτην παραλαβή από τον ‘ΑΟΑ του πλήρους ψακέλου σχετικά

με την απόφαση.

Η προθεσμία άσκησης έψεσης στο Α5 είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία

κοινοποίησης της απόφασης του Α.ΣΙ.Α.Δ.. Εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης

έψεσης από μη διάδικο στη δίκη που οδήγησε στην εκκαλουμένη, ο οποίος έχει δικαίωμα

έψεσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόψασης, κάθε τρίτος που δεν

συμμετείχε στη δίκη, αλλά έχει δικαίωμα να ασκήσει έψεση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει

αντίγραψο του ψακέλου της υπόθεσης που αφορά στην απόφαση του Οργανισμού

Αντιντόπινγκ που είχε την αρμοδιότητα της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.
(β) Εάν τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών από την

κοινοποίηση της απόψασης, το μέρος που υποβάλλει το αίτημα αυτό έχει προθεσμία είκοσι

μίας (21) ημερών από την παραλαβή του ψακέλου για να καταθέσει έψεση ενώπιον του ςΑ5.

Εκτός των ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης έψεσης από τον ΑΒΑ είναι:

α) είκοσι μία (21) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έψεσης που θα μπορούσε
κάθε τρίτος, διάδικος ή μη, να ασκήσει έψεση ή
β) είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή συνολικά του ψακέλου της υπόθεσης από τον

7. Διαγράφεται η παρ. 13.6.3, ως προς την προθεσμία άσκησης έψεσης από τον ΑΒΑ.

Άρθρο 5
Τελικές— Μεταβατικές διατάξεις — Αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 4791/2021

Το άρθρο 22 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) αντικαθίσταταιως εξής:



«Αρθρο 22

Τελικές — Μεταβατικές διατάξεις

22.1 ‘Οταν ο όρος ημέρες χρησιμοποιείται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, σημαίνει
ημερολογιακές ημέρες εκτός εάν ορίζεται διαψορετικά.

22.2 Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ ερμηνεύονται ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο
και όχι με αναψορά σε υψιστάμενο νόμο ή καταστατικά.

22.3 Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών Προτύπων και ερμηνεύονται κατά τρόπο συμβατό με
τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών Προτύπων. Ο Κώδικας και τα Διεθνή
Πρότυπα θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ και υπερισχύουν
σε περίπτωση σύγκρουσης.

22.4 Η Εισαγωγή και το Προσάρτημα 1 θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη των παρόντων
κανόνων αντιντόπινγκ.

22.5 Τα επεξηγηματικά σχόλια διαψόρων διατάξεων του Κώδικα ενσωματώνονται κατά
παραπομπή στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, αντιμετωπίζονται σαν να έχουν
ενσωματωθεί πλήρως στο παρόν και χρησιμοποιούνται νια την ερμηνεία των παρόντων
κανόνων αντιντόπινγκ.

22.6 Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ τίθενται σε ισχύ από την Ιη Ιανουαρίου 2021 (η
“Ημερομηνία ισχύος”). Καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση κανόνων
αντιντόπινγκ.

22.7 Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν ισχύουν αναδρομικά σε θέματα που εκκρεμούν
πριν από την έναρξη ημερομηνίας ισχύος. Ωστόσο:
22.7.1 Για Τις παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία ισχύος και νια τους
σκοπούς καθορισμού κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 10, οι παραβάσεις κανόνων
αντιντόπινγκ που έλαβαν χώρα πριν από την ημερομηνία ισχύος λογίζονται ως <(πρώτες
παραβάσεις)> ή ως «δεύτερες παραβάσεις».
22.7.2 Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που
εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ,
που βεβαιώθηκε μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί
προ της ημερομηνίας αυτής, διέπονται από τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου
της παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εψαρμόζεται
αναδρομικά η διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη
μεταχείριση του πειθαρχικώς ελεγχόμενου.

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται υπόψη
παραβάσεις ως «πολλαπλές», καθώς και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται στο άρθρο 17
αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθμίσεις και ως τέτοιες εψαρμόζονται και σε
εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.
22.7.3 Οποιαδήποτε αποτυχία εντοπισμού του άρθρου 2.4 είτε πρόκειται νια αποτυχία
υποβολής Είτε για άκαρπο έλεγχο, όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο νια τη
Διαχείριση Αποτελεσμάτων, που έλαβε χώρα πριν από την ημερομηνία ισχύος μεταψέρεται
και προσμετράται, εωσότου λήξει, σύμψωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση
Αποτελεσμάτων και θεωρείται ότι λήγει δώδεκα (12) μήνες αφότου πραγματοποιήθηκε.



22.7.4 Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί τελική απόφαση νια τη διαπίστωση
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ πριν από την ημερομηνία ισχύος, αλλά ο αθλητής ήτο άλλο
πρόσωπο εκτίει περίοδο αποκλεισμού Κατά την ημερομηνία ισχύος, ο αθλητής ή το άλλο
πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί προς τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή άλλον Οργανισμό
Αντιντόπινγκ που Είχε την ευθύνη της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων για την παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ, προκειμένου να εξετάσει τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού υπό το φως
των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη
της περιόδου αποκλεισμού. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση, σύμφωνα με το
άρθρο 13.2, Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε
υπόθεση, για την οποία έχει εκδοθεί τελική απόφαση διαπίστωσης παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ και η επιβληθείσα Περίοδος αποκλεισμού έχει λήξει.
22.7.5 Για σκοπούς υπολογισμού της περιόδου αποκλεισμού για δεύτερη παράβαση
σύμφωνα με το άρθρο 10.9.1, όπου η κύρωση για την πρώτη παράβαση καθορίστηκε με
βάση κανόνες, που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία ισχύος, εφαρμόζεται η περίοδος
αποκλεισμού που θα είχε επιβληθεί για την πρώτη παράβαση, εάν είχαν εψαρμοστεί οι
παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ.

2 2.7.6 Μεταβολές στον κατάλογο απαγορευμένων και στα τεχνικά έγγραφα που σχετίζονται
με ουσίες ή μεθόδους στον κατάλογο απαγορευμένων δεν τυγχάνουν αναδρομικής
εφαρμογής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Κατ’ εξαίρεση, εάν μια απαγορευμένη ουσία ή
μια απαγορευμένη μέθοδος έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο απαγορευμένων, Αθλητής ή
άλλο πρόσωπο που εκτίει επί του παρόντος περίοδο αποκλεισμού λόγω της πρώην
απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, μπορεί να αιτηθεί στον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή σε άλλο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, που είχε την ευθύνη της
Διαχείρισης Αποτελεσμάτων για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, να εξετάσειτη μείωση
της περιόδου αποκλεισμού λόγω της αφαίρεσης της ουσίας ή της μεθόδου από τον κατάλογο
απαγορευμένων.)>.

Άρθρο £
Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. — Προσθήκη άρθρου 19Α στον. 4791/2021

Στον ν. 4791/2021 (Α’ 51) μετά το άρθρο 19 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

«Αρθρο 19Α

Πρόσθετοι ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

19Α.1 Επιπλέον των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, που περιγράφονται στο άρθρο 20.5 του
Κώδικα για τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. υποβάλλει αναφορά στον
1ΑΟΑ σχετικά με τη συμμόρψωσή του στον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα, σύμφωνα με το
άρθρο 24.1.2 του Κώδικα.
19Α.2 Σύμφωνα με το άρθρο 20.5.10 του Κώδικα για τους Εθνικούς Οργανισμούς
Αντιντόπινγκ, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Κλ.Ν., οι διευθυντές, τα
στελέχη και οι υπάλληλοι του Ε.0.ΚΑ.Ν. (και εκείνοι εκ των διορισμένων εντεταλμένων
τρίτων μερών), οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ,
οφείλουν να υπογράψουν ένα έντυπο που τους παρέχεται από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., δηλώνοντας τη



δέσμευσή τους στους Παρόντες Κανόνες αντιντόπινγκ ως Πρόσωπα σύμφωνα μετον Κώδικα

για άμεσο και εσκεμμένο παράπτωμα.
19Α.3 Σύμψωνα με το άρθρο 20511 του Κώδικα, κάθε υπάλληλος του Ε.0.ΚΑ.Ν. που
εμπλέκεται στον έλεγχο ντόπινγκ (εκτός των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης
αντιντόπινγκ ή επανένταξης) οψείλει να υπογράψει δήλωση που Παρέχεται από τον
Ε.Ο.ΚΑ.Ν., με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό
αποκλεισμό), δεν εκτίει περίοδο αποκλεισμού και δεν έχει εμπλακεί, άμεσα ή εκ προθέσεως,
εντός των προηγούμενων έξι (6) ετών, σε συμπεριψορά, που θα αποτελούσε παράβαση
κανόνων αντιντόπινγκ σύμψωνα μετον Κώδικα.».

Άρθρο 7

Ερμηνεία του Κώδικα — Προσθήκη άρθρου 22Α στον. 4791/2021

Στον. 4791/2021 (Α’ 51) μετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο 22Α ως εξής:

«Αρθρο 22Α
Ερμηνεία του Κώδικα

22Α. Ι Το επίσημο κείμενο Του Κώδικα τηρείται από τον \ΝΑΟΑ και δημοσιεύεται στα αγγλικά
και γαλλικά. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής έκδοσης,
υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
22Α.2 Τα επεξηγηματικά σχόλια επί διαφόρων διατάξεων του Κώδικα χρησιμοποιούνται για
την ερμηνεία του Κώδικα.

22Α.3 Ο Κώδικας ερμηνεύεται ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο και όχι μέσω αναφοράς
στον υψιστάμενο νόμο ή καταστατικά των υπογραψόντων ή κυβερνήσεων.
22Α.4 Οι επικεψαλίδες που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα μέρη και άρθρα του Κώδικα
παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θεωρούνται ουσιαστικό μέρος του Κώδικα ή ότι
επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη γλώσσα των διατάξεων στις οποίες αναφέρονται.

22Α.5 Όταν ο όρος “ημέρες” χρησιμοποιείται στον Κώδικα ή σε ένα Διεθνές Πρότυπο,
σημαίνει ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά,
22Α.6 Ο Κώδικας δεν ισχύει αναδρομικά σε θέματα που εκκρεμούν πριν από την ημερομηνία
που ο Κώδικας γίνεται δεκτός από έναν υπογράφοντα και εψαρμόζεται στους κανονισμούς
του. Ωστόσο, παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ προ Κώδικα συνεχίζουν να υπολογίζονται
ως πρώτες παραβάσεις ή ‘δεύτερες παραβάσεις’ για σκοπούς καθορισμού κυρώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 10 για επακόλουθες παραβάσεις μετά Κώδικα.
22Α.7 Ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής και η οργάνωση του παγκόσμιου προγράμματος
αντιντόπινγκ, καθώς και ο Κώδικας και το Προσάρτημα 1, Ορισμοί, θεωρούνται
αναπόσπαστα μέρη του Κώδικα.».

Άρθρο 8
Διόρθωση παροραμάτων και τιαραδρομών στο ν. 4791/2021

Ι. Στην περ. (νή του άρθρου 1.3.1 η λέξη «Α0Α» αντικαθίσταται με τη λέξη <(Κώδικας>).



2. Στο τέταρτο εδάψιο Του άρθρου 31. οι λέξεις <ιο Κώδικας» αντικαθίστανται με τις λέξεις
«οι παρόντες Κανόνες αντιντόπινγκ» και η λέξη «μετακυλύει» αντικαθίσταται με τη λέξη
«μετακυλύουν».

3. Στο πρώτο εδάψιο Του άρθρου 5.5,7. μετά τις λέξεις «στον \ΑΟΑ Και σε» προστίθεται η
λέξη «άλλους».

4. Στο άρθρο 5.7. μετά τις λέξεις «εθνικών διοργανώσεων» προστίθενται οι λέξεις
«εξουσιοδοτούν και».

5. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 6.3 μετά τις λέξεις «για ερευνητικούς σκοπούς
αντιντόπινγκ» τίθεται Κόμμα «,», προστίθενται οι λέξεις «μολονότι κανένα δείγμα δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για έρευνα,» και η λέξη «με» αντικαθίσταται με τη λέξη «χωρίς».
6. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 66. μετά τις λέξεις «δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατηγορία»
προστίθενται οι λέξεις «βάσει δείγματος».

7. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 6.8 μετά τις λέξεις «Ο ‘ΝΑ0Α» τίθεται κόμμα «,» και
προστίθενται οι λέξεις «με αποκλειστική διακριτική ευχέρεια,».

8. Στο άρθρο 7.1.4 μετάτη λέξη «καθορίζονται» προστίθενται οι λέξεις «με παραπομπή και».
9. Στο τρίτο εδάψιο του άρθρου 7.1.5 μετά τις λέξεις «ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ»
διαγράψονται οι λέξεις «που έχει αρνηθεί την ανάληψη,» και το κόμμα «,».

10. Στην περ. (Η) του άρθρου 7.5. η λέξη «κυρώσεων» αντικαθίσταται με τη λέξη
«ακυρώσεων».

11. Στο άρθρο 9 διαγράφονται οι λέξεις (<και προνομίων» και μετά τη λέξη «βαθμών»
διαγράψεταιτο κόμμα «,» και προστίθεται η λέξη «και».
12. Στο άρθρο ίΟο τίτλος «Κυρώσεις σε αθλητές ατομικών αθλημάτων» αντικαθίσταται με
τον τίτλο «Κυρώσεις σε Άτομα».

13, Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 10.1.1. διαγράψονται οι λέξεις «και κάθε προνομίου» και
μετάτη λέξη ιιβαθμών» διαγράψεταιτο κόμμα «,» και προστίθεται η λέξη «και».
14. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 10.2. μετά τις λέξεις «που επιβάλλεται για» διαγράφονται
οιλέξεις «την πρώτη».

15. Στο δεύτερο εδάψισ του άρθρου 10.2.3. μετά τις λέξεις «τεκμαίρεται μαχητά ότι»
προστίθεται η λέξη «δεν».

16. Στο άρθρο 10.3.5. μετά τις λέξεις «με δυνατότητα μείωσης» προστίθενται οι λέξεις «κατ’
ελάχιστον».

17. Στο τρίτο εδάψιο του άρθρου 10.7.1.1. μετά τις λέξεις «που παρέχεται» προστίθενται οι
λέξεις «από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο».
18. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. μετά τους αριθμούς «10.9.3.2.» προστίθενται οι
λέξεις «των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ».
19. Στο έβδομο εδάψιο του άρθρου 10.7.1.1. μετά τις λέξεις «του επιτρέπει» προστίθενται,
εντός παρενθέσεων, οιλέξεις «(στον αθλητή ή στο άλλο πρόσωπο)».
20. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 10.7.1.2. μετά τις λέξεις «έχει διαπράξει» προστίθενται οι
λέξεις «ή έχει κατηγορηθεί ότι έχει διαπράξει».
21. Στο τέλος Του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 10.8.2. μετά τη φράση «από τον αθλητή ή
άλλο πρόσωπο» διαγράψονταιτο κόμμα «,» και οιλέξεις «οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες
αυτές είναι προγενέστερη».

22. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 10.9.3.2. μετά τις λέξεις «εκτίεται διαδοχικά»
προστίθενται μεταξύ κομμάτων οι λέξεις «,παρά ταυτόχρονα,».



23. Στο Πρώτο εδάψιο Του άρθρου 10.9.33. μετά τις λέξεις «εκτίεται διαδοχικά»
προστίθενται, μεταξύ κομμάτων, οι λέξεις «, Παρά ταυτόχρονα,» και μετά τις λέξεις «προς
την» προστίθενται Οι λέξεις «τυχόν υψιστάμενη».

24. Στο δεύτερο εδάψιο του άρθρου 1013 μετά τις λέξεις «ξεκινά από την ημερομηνία»
διαγράφονται οι λέξεις «της δημοσίευσης».

25. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 10.13.1. μετά τις λέξεις «ο Εθνικός Οργανισμός
Αντιντόπινγκ» προστίθενται οι λέξεις ιιή η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή του Εθνικού
Οργανισμού Αντιντόπινγκ».

26. Στο τέλος του τρίτου εδαψίου του άρθρου 10.13.2.1. μετά τις λέξεις «επιβάλλεταιτελικά»
προστίθενται οι λέξεις «μετά από έψεση».

27. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 10.14.1. μετά τις λέξεις «που έχει τεθεί σε αποκλεισμό»
προστίθενται οι λέξεις «ή υπόκειται σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό)».
28. Στο δεύτερο εδάψιο του άρθρου 1014.3. μετά τις λέξεις «Η νέα περίοδος αποκλεισμού»
προστίθενται, μεταξύ κομμάτων, οι λέξεις «, συμπεριλαμβανομένης μίας επίπληξης και όχι
μίας περιόδου αποκλεισμού,».

29. Στην περ. (β) του άρθρου 14.6.2 μετά τις λέξεις «στους κανόνες αντιντόπινγκ του
παρόντος» προστίθενται, μεταξύ κομμάτων, οι λέξεις «σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών
Δεδομένων».

30. Στο άρθρο 19.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».
31. Στο άρθρο 19.4. οι λέξεις «τις πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον
Κώδικα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».
32. Στο άρθρο 20.1. οι λέξεις «όλες Τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ
που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τους παρόντες
κανόνες αντιντόπινγκ)>.

Άρθρο 9
Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία

στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο
Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη
εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας,
πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών ψάσεων πανελλήνιων
αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση και να εγγραψεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου
142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), το αργότερο έως την 31η7.2022. Αθλητικό σωματείο που δεν
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λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό
μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαψίου, διαγράφεται αυτοδικαίως
από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύναται να συμμετέχει εψεξής στις αγωνιστικές
υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4735/2020 — Τροποποίηση άρθρου 75 ν. 4735/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 473 5/2020 (Α’ 197), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 54
του ν. 4809/2021 (Α’102), η ημερομηνία «Ιη.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης
αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αντικαθίσταται με την
ημερομηνία «Ιη.8.2022» και το άρθρο 75 διαμορΦώνεται ως εξής:

«Αρθρο 75

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχ[ζειτην 1η.8.2022.».

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος παρ. 4 άρθρου 8 ν. 2725/1999-· Τροποποίηση άρθρου 140 ν. 2725/1999

Στην παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α.’ 121), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 55
του ν. 4809/2021 (Α102), η ημερομηνία «Ιη.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης
αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αντικαθίσταται με την
ημερομηνία «1η.8.2022» καί το άρθρο 140 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 140

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του,
2. Η ισχύς του δεύτερου εδαψίου της παρ. 4 του άρθρου 8 αρχίζει την Ιη.8.2022.
3. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής
Ποδοσψαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).
4. Η ισχύς της παρ. ότου άρθρου 22) ως προς το δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπου των εν
ενεργεία προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει από την 1η.1.2022.
5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και
της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου
άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
ό. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών
ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την Ιη.1.2022.».
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Άρθρο 12
Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

μετην επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» στην «Οργανωτική Επιτροπή
Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» - Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν.

4764/2020

Στο άρθρο 101 του ν. 4764/2020 (4’ 256) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Ο τίτλος τροποποιείται με την προσθήκη αναφοράς στο περιεχόμενο της παρ. 2 και
διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 101

Ρύθμιση νια την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και ψύλαξης του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου με την Επωνυμία «Πανελλήνια ‘Εκθεση Λαμίας>), λόγω της
πανδημίας του κορωνοΙού ςΟνΙο-19 — Δυνατότητα παραχώρησης των εγκαταστάσεων του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μετην επωνυμ[α «ΙΙανελλήνια’Εκθεση Λαμίας)) στην
«Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού))

2. Προστίθεται παρ. 2, ως εξής:

«2. Ειδικά για τις ανάγκες της διορνάνωσης των διεθνών αγώνων αυτοκινήτου με την
επωνυμία «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021», παραχωρείται για το χρονικό διάστημα από
2082021 έως 20,9.2021, η χρήση των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία:
«Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» (ιΠ.Ε.Λ.»), στο ν.π.ιδ. με την επωνυμία: «Οργανωτική
Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού», το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμειτης
υπό στοιχεία ΥΓΙΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/681905/20588/4155/7.12.2020 (Β’ 5388) απόφασης του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία α)
ΥΠΠΟΑ/90788/5.3.2021 (Β’ 927) και β) ΥΠΠΟΑ/274887/14.6.2021 (Β’ 2652) αποψάσεις του
ιδίου Υψυπουργού.».
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ιιΑναμόρψωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών Τρίτων χωρών, προσέλκυση
επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης

διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού — Υψυπουργός Αθλητισμού

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτης Παπανότης, νομικός συνεργάτης Υψυπ.Αθλητισμού,

Τηλ. 2131316889, ρ.ρ3ρωισΤΊ5@πι3ΊΙ.εοπι

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοϋέτησης
στου ς οποίους αφορούν οι Βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρυιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. ΑιτιΟ Ο%Ι1Κ εκ εση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

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

2 Τομέας νομοΘέτηοης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

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

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Λγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



18 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στον ν.

4791/2021 (Ν 51), ώστε να εναρμονιστούν οι περί αντιντόπινγκ ρυθμίσεις με τον

αναθεωρημένο, με ισχύ από Ιης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου

Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η Προθεσμία στο άρθρο 30 του ν,

4726/2020 (Ν 181) και ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι

εγγεγραμμένα κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4726/2020 σε αθλητική ένωση ή
ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να

υποβάλλουν αίτηση για χορήγησή της το αργότερο έως την 31ή.7.2022, ενώ

διευκρινίζεται ρητά ότι τα εν λόγω σωματεία συμμετέχουν στις αγωνιστικές

δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή της ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων

αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών ψάσεων πανελλήνιων αγώνων και

πρωταθλημάτων.

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66

10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Ως αποτέλεσμα, από την Ιη.8.2022 (αντί της έως Τώρα

Ιης.9.2021) αθλητικό σωματείο που δεν ψέρει την κατά νόμο ειδική αθλητική

αναγνώριση και δεν έχει εγγραψεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων

του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές

εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α και β βαθμού.

11 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η έναρξη ισχύος του δεύτερου εδαψίου της

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999. Ως αποτέλεσμα, από την Ιη.8.2022 (αντί της

έως τώρα Ιης.9.2021) αθλητικό σωματείο που δεν ψέρει την κατά νόμο ειδική

αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραψεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών

σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί

12 αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται η δυνατότητα παραχώρησης για το

χρονικό διάστημα από 20.8.2021 έως 20.9.2021, της χρήσης των εγκαταστάσεων

του ν.π.δ.δ. μετην επωνυμία: «Πανελλήνια’Εκθεση Λαμίας» (Π.Ε.Λ.») στο ν.π.ι.δ.

με την επωνυμία: «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου

Αθλητισμού» ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης των διεθνών αγώνων

αυτοκινήτου μετην επωνυμία «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021».

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Απαιτούνται από τον ν/ΑσΑ οι προτεινόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε να

18 εναρμονιστεί απολύτως η ελληνική έννομη τάξη με τις διεθνείς υποχρεώσεις και

δεσμεύσεις της χώρας στα ζητήματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες και δυσαρμονίες

9-11 προβλήματα διοικητικής ψύσεως και παρέχονται προς τα αθλητικά σωματεία πιο

ελαστικά χρονικά όρια προκειμένου να συμμσρψωθούν σε συγκεκριμένες διατάξεις

της αθλητικής νομοθεσίας.



12 Με την προτεινόμενη διάταξη, ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης του αγώνα
«ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021» κρίνεται αναγκαίο να παραχωρηθεί η χρήση των
εγκαταστάσεων του νπδδ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας)) για

περιορισμένο χρονικό διάστημα, ήτοι από 2082021 έως 20.9.2021, στο ν.π.ι.δ. με
την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού».

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Οι ρυθμίσεις αψορούν όλους τους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό ψορείς, τους
αθλητές, τον εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ, ήτοι τον Εθνικό Οργανισμό
Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και όλους τους πολίτες που, αμέσως ή εμμέσως,
ασχολούνται με τον αθλητισμό, τα αθλητικά σωματεία, το Ο.Α.Κ.Α., τον Δήμο
Λαμιέων, την Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού»
και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους στον αγώνα ι<ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021».

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.

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

ν. 4791/2021 (Α’ 51)

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

1) με αλλαγή προεδρικού
Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση λόγω έλλειψης

διατάγματος,
σχετικής εξουσιοδότησης σε άλλο όργανο.

υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

1) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης δισικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;



Η) με διάθεση
περισσότερων Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολοούμενες
ανθρώπινων και ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
υλικών πόρων; διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΓΙ Οχι Σ
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

Η) σε διεθνείς --

οργανισμούς:

Στοχοι αξισλογουμενης ρυθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από Τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

1_Ξ__ επιδιώκονται με την αξιολογσύμενη ρύθμιση

ππ πΙΙΓΙπ
ΓΙ ΓΙ Π

.Π
ΓΙ

π π Π π

ΣΠ

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Η επικράτηση συνθηκών τάξης, αξιοκρατίας
και διαψάνειας σε όλο το ψάσμα του
αθλητισμού και η κατοχύρωση ομαλότερων

) βραχυπρόθεσμοι: συνθηκών λειτουργίας των αθλητικών
ψορέων.
Η διευκόλυνση μέσω της χρονικής παράτασης

_____________________________

επίλυσης χρόνιων δυσλειτουργιών και



δυσαρμονιών σε εντοπισμένα ζητήματα του

1) μακροπρόθεσμοι:

αθλητικού νόμου.
Η επιτυχής και ασψαλής διοργάνωση του
αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού με την
ονομασία «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021».

Μέσω της επιτυχίας της διοργάνωσης
σκοπείται η μόνιμη επανάκαμψη στην Ελλάδα
της διοργάνωσης του αγώνα μηχανοκίνητου
αθλητισμού με την ονομασία «ΕΚΟ Ράλλυ
Ακρόπολις 2021», αυτής της σημαντικής
διοργάνωσης Παγκόσμιας εμβέλειας.

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα μετον τομέα νομοθέτησης7

> Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια οτοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ

Ποσοστό αποιδισίτων γβοθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν

εργασία στον Τομέα των Οπου δών τους εντές ό μ ηνών από Την
έναρξη αναζήτησης

Αριθμάςιιιστοπουμένων Πανεπυσε ημι ακών σχολών 150 ελπ(

Αριθμός συν μετοχών οε προγρόμμαεα Έυευνας, Τε»ολογίας &

Καινοτομίος διεθνή θι εθνικά(. ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελεοών νου έχουν ανατεθεί σκιά Τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά ψοιτ ητή τριτοβόθ μιας ευναίδευο ης ανά Αα

Ποσοστό ενηλίεων (στο σύνολο Του ενεργοά πληθ υοειαύ)που
ουειμειέχουναεπρογραμμοεο δισ βί ου εεπαίδευοης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΠΑΗΣ / ΑΟΜΙΑ/ Β’0ΜιΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφόβηιων!αύναλο πληθυσμού

Αριθμό ς οτάμ ων που ε γκαταλείπουν εσ αχολείοπριντην
ολοιελήρωοη Της β’ βάθ μος εοα βάθ μιας ειπαίδευσ ης / έτος

Αριθμός δισ-πολιτισμικών σχολείων ανά Πεμιψέρεια ( ποσοστά
μοθ ηεών οτ ο οέιολοτων ίιαθιμών( του ψοιτσύνοε
διαπαλιιιομιεά σχΟλεία

Ποασσεο αλλοδαπών μοθ ητών στο σάνολο (των μαθητώνί —

ίςοεανο μή ανά περιψέρειο

Αριθμός ολοήιιερων / απογευματινών οχολεί ων εοι αριθμός

μαθ ητών που ιίιοιταύ ναε αυτα

Μέ σος όρος εοθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μοθ ητών που επωψελούνιαι οπά ιιροπράμίυατα
ενισχυτιιή ςεππαίδευσης_/ έτος

άσπάνη ανά μαθητή ονά βαθμίδα (ΑΗμεα. «θμια( εειιαί δευυης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη Την τελευταία Σετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία

Πρειγμσεοιιουηθείσεςαντισιαψές, κοτά είδο ςεοι αποεελέομαιο, Ι
εοιαρι θμάς ευρημάτων Ι Ι Ι Ι Ι Ι

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ



χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά ψαρέα, ται παΠά Που
διατέθηκαν

ιίιοτώατ ις γιο ανασκαφές, Που διοτέθ ηταν σι Εφαρκίες
Αρχαιον ήσαν

Κήραξη αρχαιολογικών χώρων. μνημΕίων, παραδοσιακών Και

ιστορικών αικισμών

ίίραγματαιιαιηθτίατςσιιαλλοτριώο τιςιιαικαναβληθείσες

ατιαζη μιώατις, για ακίνητα αρχαιολογικού ινδιαψέραντας

Δσπάντ ς έργων Πακ έχ ααν ικα κλεαθτί Πε μνη μτία και
αρχαιαλαγικαύς χώρους, Και δ αιιάντς έργων πακ βρίαιτανται ακ
εξέλιξη

άαπάντςτ ρρων Παν εχουν τκςτλκσθτί αα μααακίν Και λαιπά

καί μια κακόαιιάντς έργων ταν βρίακαντ οκ ακτξέλιξη

Αριθμάς βιβλιαθηκών Κατά νομική μομφή ται είδος

βιβλιοθήκης, ανέκλαγα μι ιο Θέμα, Κατά γεωγραΦικά
διαμέρισμα

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ ΓΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεσηι
εξηγήοτε:

Η) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Π ΟΧΙ ΓΙ

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ ΓΙ

Αναψέρατε ποια είναι
αυτάτα συστήματα:

13
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ Π

Εξηγήοτε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
1—8 Ο στόχος των αξιολογούμενων ρυθμίσεων — βελτιώσεων των

διατάξεων του ν. 4791/2021 είναι η νομοτεχνική τους βελτίωση
και δεν εισάγονται ουσιωδώς νέες διατάξεις.

9 Ο στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθούν τα αθλητικά
σωματεία, ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία
λήψης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραψής στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142
του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και να διευκρινιοτεί η δυνατότητα
συμμετοχής των εν λόγω αθλητικών σωματείων στις
αγωνιοτικές υποχρεώσεις της οικείας αθλητικής ένωοης ή

________________

ομοσπονδίας.
10 Με την προτεινόμενη διάταξη από την 1η,82022 (αντί της έως

τώρα 1ης92021) αθλητικό σωματείο που δεν ψέρει την κατά
νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραψεί στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142
του ν. 4714/2020 (Α 148), παύει να μπορεί να χρησιμοποιεί
αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α και

_______________

βαθμού.
11 Με την προτεινόμενη διάταξη από την 1η,8,2022 (αντί της έως

τώρα 192021) αθλητικό σωματείο που δεν ψέρει την κατά
νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραΦεί στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142
του ν, 4714/2020 (Α 148), παύει να μπορεί να χρησιμοποιεί
αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου
και ιδιωτικού δικαίου.

12 Σκοπείται η επιτυχής και ασψαλής διοργάνωση του αγώνα

«ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021», κομβικό σημείο της οποίας

αποτελεί η σύννομη παραχώρηση των εγκαταστάσεων του
ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Εκθεση Ααμίας», η
οποία θα ψιλοξενήσει το κυρίως πρόγραμμα του αγώνα.



ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένο

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξισλσσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, & ΝΗΣΙΟΙΙΚΟΤΗΤ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ Α

ΛΙΑΦΑΝΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Σ Σ ΟΜΑΔΕΣ

Α Ν

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Ε€σικσνσμηση
ΆΜΕΣΑ χαόνσυ

Μεναλύτερη

απσδστικύτητα /
ΟΦΕΛΗ απστελεσματικότητ

ΡΥΘΜΙΣΗ ει

Σ
Άλλσ

Βελτίωση

πασεχόμενων Κ

υπη ρ- Ε σίών

ΕΜΜΕΣ Λίκαιη μεταχείριση

Α ασλίτών

Αυξημένη

αξίσπίστίσ! Χ

διαφάνεια θεσμών



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Χ

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Σύμψωνα μετην με αρ. πρωτ. 405785/308.2021 εισηγητική-οικονομική έκθεση της ΠροΙοταμένης της Γενικής

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τις αξιολογούμενες

ρυθμίσεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&

ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ

ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμύς

Προολήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

κοΣΤοΣ

ΡΥΟΜΙΣΗΣ
Άλλο

Στήριξη και

λειτουργία

Διαχείρισης

ΠΑ ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση

αλλαγών κοτά

την εκτέλεση

Κόστος

συμμετοχής

στη νέα

ρύθμιση

Άλλο



ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΟΝ[Α & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ανανώριοη /
εντοπισμόι

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στσυς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΟΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /

οντιοτάΰμιυης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

____________ ________________ _______________ ________________ _______________ _______________ ____________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική

εψαρμογή

Ανάδειξη κιιλών

ηροκιικών Κατά

την υλοποίηση

ΜΕΙΟΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΟΝ Συνεχης

αξιολάγηι’ η

Διαδικιτοιιίη Ι

δταειρω ης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωοιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό

Π

Π

Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π

Π

Ζ. Πίνακας τροτιοττοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

δίκαιο

(συμπεριλαμόανομέ νου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Διατάξεις αξισλσγσύμενης ρύθμισης

ορισμοί — Πεδίο Εψαρμογής

Τροποποίηση περ. Α - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ.

στην Παρ. 1.1. της Περ. Β Του άρθρου 1 Του ν.

4791/2021

Υφιστάμενες διατάξεις

Στο άρθρο 1 Του ν. 4791/2021 (Α 51), α) τροποποιούνται

οι υποπερ.: β), 0), λα), λστ), μα), μδ), με), νγ), ξβ) Και οη)

της περ. Α ως πρσς τους επιμέρους ορισμούς και β) στην

παρ. 1.1. της Περ. Β μετά το κεφαλαίο γράμμα «Β.»

προστίθενται τίτλος: ((Πεδίο εψαρμσγής Των κανόνων

αντιντόπινγκ Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ» Και

υπσπαρ. 1.1.1 ως εξής:

Άρθρο Ι
Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής
ιιβ) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται
στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδσ, όπως
καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή
ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως
καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό
Αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός
Αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να
εψαρμόσει Κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, σ
οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου σύτε
εθνικού επιπέδου αθλητής, Και με αυτόν τον
τρόπο να Τον εντάξει στσν ορισμό του ((αθλητή>).
Όσσν αψσρά σε αθλητές που δεν είναι ούτε
διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικσύ επιπέδου, σ
Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να
επιλέξει: να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή
να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει
δείγματα για λιγότερες συσίες από αυτές που
περιέχονται στον πλήρη κατάλογο

ιιβ) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον

αθλητισμό σε διεθνές επίπεδσ, όπως καθορίζεται από

την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο,

όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό
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Αντιντόπινγκ. Οργανισμός αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική

ευχέρεια να εψαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ οε αθλητή,

ο οποίος δεν είναι Ούτε διεθνούς επιπέδου Ούτε εθνικού

επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει

στον ορισμό Του «αθλητή», ‘Οσον αψορά οκ αθλητές που

δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού

επιπέδου, ο οργανισμός αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει:

να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει

καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες

ουσίες από αυτές που περιέχονται οτον πλήρη κατάλογο

απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή να

μην απαιτεί καθόλου πληροψορίες εντοπισμού ή να μην

απαιτεί εκτων προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση

για θεραπευτικσύς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Εντούτοις, εάν μία

παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2-1, 2.3 ή
2,5 διαπραχθεί από οποιονδήποτε αθλητή επί του

οποίου ένας οργανισμός αντιντόπινγκ έχει επιλέξει να

ασκήσει την αρμοδιότητά του να ελέγχει και ο οποίος

αγωνίζεται οε επίπεδο χαμηλότερο του διεθνούς ή του

εθνικού, τότε εψαρμόζονται οι συνέπειες που

καθορίζονται στον Κώδικα, Για τους σκοπούς των άρθρων

2,8, και 2,9,, καθώς και για τους σκοπούς της

εκπαίδευσης και της ενημέρωσης οχετικό με την

καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρύοωπο το

οποίο ουμμετέχει στον αθλητιομό υπό τη δικαιοδοσία

οποιουδήποτε υπογράψοντος μέρους, Κράτους, ή άλλου

αθληεικού οργανισμού τιοι αποδέχεται τον Κώδικα, είναι

αθλητής.

θ) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει

ότι, ούμψωνα με τα άρθρα 2,1, και 22., δεν είναι

απαραίτητο να αποδειχθεί από τον οργανιομό

αντιντόπινγκ πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλειο ή

ουνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να

στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο ψορέας που

ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική

αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και

εψαρμογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της

συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων

των ελέγχων και τη διεξαγωγή της διαχείρισης

αποτελεομάτων οκ εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια

δημόσια αρχή (ή οι αρμόδιες δημόοιες αρχές), δεν έχουν

ορίσει τον ψορέα, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται

από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από ψορέα που η

τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός

Αντιντόπινγκ είναι Το ν.π.ι.δ με την επωνυμία «Εθνικός

Οργανισμός Καταπολέμηοης Του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ,Ν)».

λοτ) Έλεγχος ντόπινγκ: ‘Ολα τα στάδια και οι διαδικαοίες,

από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχιυν

μέχρι την τελεοιδικία της απόώασης και την επιβολή ιων

συνεπειών, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων

οταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών,

απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί
περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου
πληροψορίες εντοπιομού ή να μην απαιτεί εκ
των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση
για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Ο.Σ.). Ωστόσο,
Εάν αθλητής ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία
του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο
οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο κάτω του
διεθνούς ή Του εθνικού επιπέδου παραβιάσει
κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1., 2.3. ή 2.5.,
τότε ισχύουν οι συνέπειες που καθορίζονται
στον Κώδικα. Για Τους σκοπούς των άρθρων 2.8.
και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της
εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά μετην
καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε
πρύσωπστσ οποίο αγωνίζεται οε άθλημα υπότη
δικαιοδοοία οποιουδήποτε υπογράψσντος
μέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού
οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι
αθλητής.
θ) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος
προβλέπει ότι, σύμψωνα με τα άρθρα 2.1. και
2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από
τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ υπαιτιότητα
ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή,
προκειμένου νο στοιχειοθετηθεί παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ.
λοτ) Έλεγχσς ντόπινγκ: ‘Ολα τα στάδια και οι
διαδικασίες, από Τον προγραμματισμό της
κατανομής τιυν ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία
Της απύψαοης και την επιβολή των συνεπειών,
περά,αμβανσμένων όλων των ενδιαιιέοων
σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων,
ερευνών, πληροΦοριών εντοπισμού, εξαίρεσης
θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού
δε ιγμάτων, εργαστηρια κής ανάλυσης,
διαχείρισης αποτελεομάτων, ακρσάσεων,
εέέοεων και ερευνών ή διαδικασιών’ σχετικών
με παραβάσεις του άρθρου ΙΟ.14. (καθεστώς
κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής
αναστολής).
μα) Θεσμική ανεξαρτηοία: Επιτροπές
ακροάσεων είναι πλήρως ανεξάρτητες από ταν
οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη
διαχείριση αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται
με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται σε
αυτόν,
μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο
κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο
οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές
επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε
εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς
Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν
αντικείμενο εατιαομένων εντός και εκτός αγώνα
ελένει”ν. ως μέρος του πρσνράμματος
κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών
ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών
Αντιντόπινγκ και σι οποίοι ως εκ τούτου
υποχρεούνται να παρέχουν πληροψσρίες
εντοπισμού Τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο
5.5. και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και
Ερευνών. Στην Ελλάδα, σ Κατόλογος
Ελεγχόμενων Αθλητών Του Εθνικού Οργανισμού



πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής

χρήσης, συλλογής και χειρισμού δειγμάτων,

εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων

και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις Του

άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά Τη διάρκεια αποκλεισμού

ή προσωρινής αναστολής).

μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων

εψέσεων είναι θεσμικώς πλήρως ανεξάρτητες από τον

οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για Τη διαχείριση

αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε

τρόπο ούτε υπόκεινται στον οργανισμό αντιντόπινγκ με

ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων.

μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος

υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται

ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς

ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς

Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές)

αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός

αγώνα ελέγχων, ως μέρος του Προγράμματος κατανομής

ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή
Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ

τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροψορίες

εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. του

Κώδικα και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.

Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών του

Ε.Ο.ΚΑ.Ν. καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο

5.5, των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.

με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου 1: Η

βαθμίδα κάτω από τον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών

που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους

απαιτούνται κάποιες πληροψορίες εντοπισμού τους,

προκειμένου σι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο

εκτός αγώνα.

νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας ή αμέλειας: 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 επίδειξη της

μέγιστης επιμέλειας, ότι δεν χρησιμοποίησε ή δεν

του/της χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία ή
απαγορευμένη μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε

τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση

προοτατευόμενου προσώπου ή αθλουμένου για

οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο αθλητής

οψείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η

απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του,

ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του άρθρου

10,7.1,, ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή

οψείλει:

Αντιντόπινγκ καταρτίζεται, όπως περιγράφεται
στο άρθρο 5.5.
με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου
11: Η βαθμίδα στον Κατάλογο Ελεγχόμενων
Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους
οποίους απαιτούνται πληροΦορίες εντοπισμού
τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται
προς έλεγχο εκτός αγώνα.
νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας: Η απόδειξη από
έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν
γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε καιότι δεν μπορούσε
εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και
με την επίδειξη της μέγιστης επιμέλειας, ότι
χρησιμοποίησε ή του/της χορηγήθηκε
απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος
ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον
κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση
προστατευόμενου προσώπου ή αθλουμένου για
οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο
αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με
τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον
οργανισμό του.
ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του
άρθρου 10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει
ουσιώδη συνδρομή οφείλει:

(1) να γνωστσποιήσει πλήρως, σε
υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωση ή
καταγεγραμμένη συνέντευξη, όλες τις
πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με
παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο
10.7.1.1. και

(2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση
και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που
σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες,
περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της
κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική
διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισμό
αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής
διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται
πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν
σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε υπόθεσης ή
διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει
κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν
επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να
αχθεί υπόθεση ενώπιον του αρμόδιου κατά
περίπτωση πειθαρχικού ή ποινικού
δικαιοδστικού οργάνου.
ση) γπαιτιότητα: Οποιαδήποτε εκ προθέσεως
παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιμέλειας
που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριμένη
κατάσταση. Στους παράγοντες που λαμβάνονται
υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού
υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου
περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εμπειρία του
αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο
αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν
προστατευόμενα πρόσωπα, σι ειδικές συνθήκες,
όπως η ενδεχόμενη αναπηρία που υπέστη και ο
βαθμός του κινδύνου που Θα έπρεπε να έχει
γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο
της επιμέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε



(1) να γνωστσπσιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη

έγγραφη δήλωση ή καταγεγραμμένη συνέντευξη, όλες

τις πληροΦορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις

κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία πσυ

περιγράψεται στσ άρθρσ 1071.1. και

(2) να συνεργαστεί πλήρως Κατά τη διερεύνηση και την

εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης πσυ σχετίζεται με Τις

εν λόγω πληροψορίες, περιλαμβανομένης, για

παράδειγμα, της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική

διαδικασία, εψόσον ζητηθεί από έναν Οργανισμό

αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας

Οι πληροψοοίες Που παρέχονται Πρέπει να είναι

αξιόπιστες Και να αποτελούν σημαντικό τμήμα

οποιασδήποτε υπόθεσης ή διαδικασίας που έχει Κινηθεί

ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να

αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θο μπορούσε να

στηριχθεί υπόθεση.

οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε πσράβαοη κοθήκοντος ή
έλλειψη της επιμέλειας Που πρέπει να επιδειχθεί σε

συγκεκριμένη κατάσταση. Στους παράγοντες που

λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση Του βαθμού

υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου

περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εμπειρία του αθλητή ή
του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή ιο άλλο

πρόσωπο αποτελούν προοτατευόμενα πρόσωπα, οι

ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόμενη αναπηρία που

υπέστη Και ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει

γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της

επιμέλειας Και της έρευνας που επιδείχθηκε 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 συνθήκες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη

πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την

εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου

προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο

ουμπεριψοράς. Γιο παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας

αθλητής Βα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα

χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου

αποκλεισμού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο

εναπομείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο

πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν

σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη

μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων

1061. ή 10.6.2.».

«Β. Πεδίο εψαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ —

Εθνικό Πρόγραμμα Αντινιόπινγκ

1.1. Εψαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ οταν Εθνικό

Οργανισμό λντιντόπινγκ

Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται:

από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε
να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου.
Κατά την αξιολόγηση του βαθμσύ υπαιτιότητας
ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, Οι συνθήκες Οι
οποίες λαμβάνονται υπόψη Πρέπει να είναι
συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την εξήγηση
της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου
προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο
συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι
ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει
μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας
περιόδου αποκλεισμού ή το γεγονός ότι ο
αθλητής έχει λίγο εναπομείνανια χρόνο στην
καριέρα του ή στο πρόγραμμα του αθλητικού
ημεσολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη νια τη
μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των
άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2.

Β.

1.1. Εέαρυογή των κανόνων αντιντόπινγκ στον
Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ

Οι παρούσες διατάξεις εψαρμόζονται:

α) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπσλέμηοης του
Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και

β) στον Εθνικό Οργανισμό Καιαπολέμησης του
Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμψωνα με το άρθρο
128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α 121) και το π.δ.
87/2020 (Α 201), τα οποία έχουν ως σκοπό τον
σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον
συντονισμό και την εψαρμσγή των δράσεων και
προγραμμάτων για την καταπολέμηση του
ντόπινγκ οε εθνικό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένων των μελών του
διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών, των
στελεχών και των υπαλλήλων, καθώς και
εντεταλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων
τους, που εμπλέκονται οε οποιαδήποτε πτυχή
του ελέγχου ντόπινγκ.»



α) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Του ΝΤόπινγκ

(Ε.ΣΚΑ.Ν.) και

β) στον Εθνικό Οργανισμό ΚαΤαπολέμησης Του Ντόπινγκ

(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμψωνα με Το άρθρο 128ΣΤ Του ν,

2725/1999 (Α 121) και Του πδ. 87/2020 (Α’ 201), Τα

οποία έχουν σκοπό τον σχεδιασμό, Την παρακολούθηση,

τον έλεγχο, Τον ουνΤονισμό και Την εψαρμογή Των

δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση Του

ντόπινγκ οε εθνικό επίπεδο, ουμπεριλαμβανομένων Των

μελών Του διοικητικού συμβουλίου, Των διευθυντών,

Των στελεχών Και ορισμένων υπαλλήλων, καθώς και

ενΤεΤαλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων τους,

που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου

ντόπινγκ,

1.1.1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ; Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν,

ιδρύθηκε με το άρθρο 128ΣΤ Του ν. 2725/1999 με σκοπό

να λειτουργήσει ως σ εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ

για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, σ Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει την

απαραίτητη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, ώστε να είναι

ανεξάρτητος, ως προς τις επιχειρησιακές Του αποΦάσεις

και δραστηριότητες, από Τον αθλητισμό και την

κυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την

απαγόρευση οποιασδήποτε συμμετοχής στις

επιχειρησιακές αποψάσεις ή δραστηριότητές του από

οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει Ταυτόχρονα στη

διαχείριση ή τη λειτουργία οποιασδήποτε διεθνούς

ομοσπονδίας, εθνικής ομοσπονδίας, οργανισμού

μεγάλων δισργανώσεων, εθνικής ολυμπιακής επιτροπής,

εθνικής παρασλυμπιακής επιτροπής, ή κυβερνητικής

υπηρεσίας με αρμοδιότητα στον αθλητισμό ή το

αντιντόπινγκ. ».

Στο άρθρο 2 του ν. 4791/2021 (Α 51) περί παραβάσεων

κανόνων αντιντόπινγκ, επέρχονται σι εξής

τροποποιήσεις;

1.Πρσστίθενται εδάψια πρώτο και δεύτερο ως εξής;

«Αρθρο 2

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Ο σκοπός του άρθρου 2 είναι να πρσσδισρίσει τις

περιστάσεις και Τη συμπεριψορά που συνιστούν

παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, Οι ακροαματικές

διαδικασίες σε περιπτώσεις ντόπινγκ διεξάγονται βάσει

του ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι από τους

συγκεκριμένους κανόνες έχσυν παραβιαστεί,».

2. Τροποποιείται η παρ. 2.1.1. ως προς την απόδειξη

παρουσίας απαγορευμένης ουσίας ή μεταβσλιτών ή
δεικτών της σε δείγμα αθλητή, ως εξής;
«211. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να

διασφαλίζει ότι καμία απαγσρευμένη ουσία δεν

Άρθρο 2

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Ως ντόπινγκ ορίζεται η διάπραξη μίας ή
περισσοτέρων παραβάσεων των κανόνων

αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα

2.1. έως 2.11. Οι αθλητές ή άλλα πρόσωπα
υποχρεούνται να γνωρίζουν Τί συνιστά

παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις

ουσίες, καθώς και τις μεθόδους που έχουν

συμπεριληψθεί στον κατάλογο απαγσρευμένων.
Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων

αντιντόπινγκ;

2.1. Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή
μεταβσλιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή.

2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε
αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγσρευμένη

ουσία δεν εισέρχεται στον σργανισμό Του. Οι
αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε
απαγορευμένη ουσία ή μεταβσλίτες ή δείκτες
βρεθούν στα προσωπικά τσυς δείγματα.
Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να



εισέρχεται στον Οργανισμό του. Οι αθλητές είναι

υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη Ουσία

μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στο Προσωπικά τους

δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να

αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή γνώση

της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να

οτσιχεισθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ

σύμψωνα με τσ άρθρο 2,1».

3. Τροποποιείται η παρ. 2.1.2 περ των επαρκών
αποδείξεων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του
άρθρου 2.1., ως εξής:
«2.1.2 Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα

αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2-1- υπάρχουν εάν

συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία

απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο

δείγμα Α του αθλητή, εψόσον ο αθλητής παραιτείται της

ανάλυσης του δείγματος Β Και το δείγμα Β δεν αναλύεται

ή όταν το δείγμα Β του αθλητή ανολύεται και η ανάλυση

του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την Παρουσία της

οπαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών Που

βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Α ή
Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υπο-δείγματα)

και η ανάλυση του υπο-δείγματος επιβεβαίωσης του

δείγματος επιβεβαιώνει την Παρουσία απαγορευμένης

ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών Που έχουν βρεθεί στο

Πρώτο υπο-δείγμα του διαχωριομένου δείγματος ή ο

αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υπο-

δείγματος επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου

δείγματος.».

4-Τροποποιείται η παρ. 21.3. για την παρουσία
οποιασδήποτε αναψερόμενης ποσότητας
απαγορευμένης ουσίας ή των μετοβολιτών ή των
δεικτών της σε δείγμα αθλητή, ως εξής:
«2.1,3, Εξαιρουμένων των ουσιών για Τις οποίες έχει

καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο

απαγορευμένων ή σε τεχνικό έγγραψο, η Παρουσία

οποιασδήποτε αναψερό μενης ποσότητας

απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών

της σε δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα

αντιντόπινγκ.».

5. Τροποποιείται η παρ. 2.21. περ της προσωπικής
υποχρέωσης του αθλητή να διασψαλίζει ότι Καμία
απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό
του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης
μεθόδου, ως εξής:
«2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση Του αθλητή να

διαοψαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουοία δεν

εισέρχεται οταν οργανισμό του Και ότι δεν γίνεται χρήση

κάποιας απανορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι

απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα,

αμέλεια ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή,

προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα

αντιντόπινγκ για χρήση απαγαρευμένης ουσίας ή
απαγορευμένης μεθόδου.».

αποδεικνύεται υπαιτιότητα ή η γνώση της
χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
σύμψωνα με το άρθρο 2,1.

2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν
εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή
μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του
αθλητή, εψόσον ο αθλητής παραιτείται της
ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν
αναλύεται ή όταν Το δείγμα Β του αθλητή
αναλύεται και η ανάλυση Του δείγματος αυτού
επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης
ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν
στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν Το δείγμα Α ή Β
του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη
(υποδείγματα) και η ανάλυση Του υποδείγματος
επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την
παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή
μεταβολιτών ή δεικτών Που έχουν βρεθεί στο
πρώτο υπόδειγμα του διοχωριομένου δείγματος
ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του
υττοδείγματος επιβεβαίωσης του
διαχωρισμένου δείγματος.

2.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες
έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο
στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε ένα Τεχνικό

έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε
αναψερόμενης ποσότητας απαγορευμένης

ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε
δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ.

2,1.4. Ος εξαίρεση στον γενικό κανόνα του
άρθρου 2.1, ο κατάλογος απαγορευμένων, τα
διεθνή πρότυπα ή τα τεχνικά έγγραψα δύνανται
να καθορίζουν ειδικά κριτήριο για την αναφορά
ή Την αξιολόγηση ορισμένων απαγορευμένων
ουσιών.

2.2. Χρήση ή απόπειρα χρήσης ατταγορευμένης

ουσίας ή ατιαγορευμένης μεθόδου από αθλητή.

2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του
αθλητή να διαοψαλίζει ότι καμία απαγορευμένη
ουοία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι
δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης
μεθόδου.

Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να
αποδεικνύεται η υπαιτιότητα ή γνώση της

χρήσης εκ μέρους του αθλητή, Προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ

για χρήση απογορευμένης ουσίας ή
απαγσρευμένης μεθόδου

2.2.2. Η επιτυχία ή αποτυχία χρήσης ή
απόπειρας χρήσης μίας απαγορευμένης ουσίας
ή απαγορευμένης μεθόδου δεν αποτελεί
ουοιώδες στοιχείο. Για την παράβαση κανόνα
ντόπινγκ αρκεί ότι έγινε χρήση ή απόπειρα
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6. Τροποποιείται η παρ. 2. 8. ως εξής:

2.8. «Η εντός αγώνα χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης

από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή

οποιασδήποτε απαγσρευμένης ουσίας ή απαγορευμένης

μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα

χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγσρευμένης

εκτός αγώνα ουσίας ή απαγσρευμένης εκτός αγώνα

μεθόδου».

7. Τροποποιείται η παρ. 2101. περί της απαγόρευσης

σύμπραξης αθλητή ή άλλου προσώπου με οπουδήποτε

πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, ως εξής:

«<‘2,10,1. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή άλλου

προσώπου, υπσκείμενου στη δικαισδοσία οργανισμού

αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του

ιδιότητα, με οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης

αθλητή, το οποίο:».

8. Τροποποιείται η παρ. 2.10.1.1. ως εξής:

«2.1011. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισμού

αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο απσκλεισμού ή».

9. Τροποποιείται η παρ. 2.10.1.2. ως εξής:

«2.10.1.2. εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδσσία

οργανισμού αντιντόπινγκ και σ αποκλεισμός δεν έχει

πρσκύει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων,

σύμφωνα μετον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί

σε πσινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία,

λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των

κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για τσ συγκεκριμένο

πρόσωπο Θα ήταν εψαρμσστέσι κανόνες εναρμόνισης με

τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού του

συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (6) έτη από την

έκδοση της ποινικής) επαγγελματικής ή πειθαρχικής

απόψασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η

πειθαρχική ή η επαγγελματική κύρωση που του

επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι μεγαλύτερη ή».

10. Τροποποιείται η παρ. 2.10.2. περί της

στοιχειοθέτησης παράβασης του άρθρσυ 2.10., ως εξής:

«2.10.2. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του

άρθρου 2.10., ο οργανισμός αντιντόπινγκ πρέπει να

θεμελιώσει ότι σ αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε τσ

καθεστώς αποκλεισμού του πρσσώπσυ υπσστήριξης

αθλητή.

ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο Φέρει το βάρος να

αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με μέλος τσυ

προσωπικού υποστήριξης αθλητή πσυ περιγράφεται στα

άρθρα 2.10.1.1. ή 2.101.2. δεν τελείται υπό

επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτσια

σύμπραξη δεν Θα μπορούσε ευλόγως να έχει

αποψευχθεί.

Οργανισμοί αντιντόπινγκ που γνωρίζουν τσ μέλσς του

προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα

χρήσης της απαγορευμένης ουσίας ή της
απαγσρευμένης μεθόδου.

2.3. Αποφυγή, άρνηση ή μη υπσβολή
δειγματσληψία από αθλητή.

σε

Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε
δειγματοληψία από αθλητή είναι η αποψυγή
δειγματοληψίας ή η άρνηση ή η μη υποβολή σε
δειγματοληψία, χωρίς πλήρη αιτιολόγηση, μετά
από ειδσποίηση από πρσσηκόντως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

2.4. Μη παροχή πληροφοριών εντσπισμού από
αθλητή. Οπσισσδήπστε συνδυασμός τριών (3)
άκαρπων ελέγχων ή/και παράλειψης υποβολής
πληροφοριών εντσπισμσύ, όπως ορίζονται στο
Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων,
εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από αθλητή
εγγεγραμμένσ στον Κατάλογο Ελεγχόμενων
Αθλητών.

2.5. Παραπσίηση ή απόπειρα παραποίησης
οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας τσυ
ελέγχου ντόπινγκ από αθλητή ή άλλο πρόσωπο.

2.6. Κατοχή απαγσρευμένης ουσίας ή
απαγσρευμένης μεθόδου από αθλητή ή από
προσωπικό υποστήριξης αθλητή.

2.6.1. Η εντός αγώνα κατοχή από αθλητή
οποιασδήποτε απαγσρευμένης ουσίας ή
οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου ή η
εκτός αγώνα κατοχή από αθλητή οποιασδήποτε
απαγσρευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε
απαγσρευμένης μεθόδου, η οποία
απαγορεύεται εκτός αγώνα, εκτός εάν σ αθλητής
στσιχεισθετήσει ότι η κατοχή γίνεται σύμψωνα
με κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικσύς
σκοπούς (Ε.χ.θ.Σ.), που του έχει χορηγηθεί
σύμφωνα με τσ άρθρσ ή παράσχει άλλη
αποδεκτή δικαιολογία.

2.6.2. Η εντός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του
προσωπικού υπσστήριξης αθλητή οποιασδήποτε
απαγσρευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε
απαγσρευμένης μεθόδου, ή η εκτός αγώνα
κατοχή από ένα μέλσς του πρσσωπικσύ
υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε
απαγσρευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε
απαγορευμένης μεθόδου, η οποία
απαγορεύεται εκτός αγώνα σε σχέση με έναν
αθλητή, έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν
τσ πρσσωπικό υποστήριξης αθλητή αποδείξει ότι
η κατσχή είναι σύμψωνη μετην Ε.χ.Θ.Σ. που έχει
χορηγηθεί σε αθλητή, σύμψωνα με τσ άρθρο 4.4.
ή παράσχει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

2.7. Η διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης
οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή
απαγσρευμένης μεθόδου από αθλητή ή άλλο
πρόσωπο.



κριτήρια Τα οποία περιγράψσνται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα

2.10.1.2. ή 2.10.1.3. Πρέπει να υποβάλουν αυτές τις χορήγησης από αθλητή ή άλλο πρόσωπο πρσς

πληρσψσρίες στσν ν’νΑΟΑ.». αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή
απαγσρευμενης μεθσδσυ η η εκτσς αγωνα
χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή

οποιασδήποτε απαγσρευμένης Εκτός αγώνα
συσίας ή απαγσρευμένης Εκτός αγώνα μεθόδου.

2.9. Συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας από έναν
αθλητή ή άλλο Πρόσωπο.

Η συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, πρστρσπή,
συνωυσσία, συγκάλυψη ή σποιασδήπστε άλλης
μσρψής εσκεμμένη συνέργεια ή απόπειρα
συνέργειας, σχετικά με παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα
αντ[ντόπινγκ ή παράβαση του άρθρου 10.14.1.
από άλλο πρόσωπο.

2.10. Απαγορευμένη σύμπραξη από αθλητή ή
άλλο πρόσωπο.

2.10.1. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή
άλλου προσώπσυ, υπσκείμενου στη δικαισδοσία

του εθνικού οργανισμού αντιντόπινγκ υπό την
επαγγελματική ή αθλητική τσυ ιδιότητα, με
σποισδήπστε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, τσ
οποίο:

2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαισδσσία του
Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εκτίει

περίοδο αποκλεισμού ή

2.10.1.2. εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία του
Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και σ
αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία
διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμψωνα με τον
Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε
ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική
διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα
αποτελούσε παράβαση των κανόνων
αντιντόπινγκ, εάν για τοσυγκεκριμένο πρόσωπο
θα ήταν εψορμοσιέοι κανόνες εναρμόνισης με
τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού τσυ
συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (ό) έτη
από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή
πειθερχικής απόφασης ή για όσα χρόνο διαρκεί
η ποινική, .η πειθαρχική ή η επαγγελματική
κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία
είναι μεγαλύτερη ή

2.10.1.3. ενεργεί ως εκπρόσωπος ή
διαμεσολαβητής για πρόσωπο που
περιγράψεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2.

2.10.2. Προκειμένου νο στοιχειοθετηθεί
παράβαση του άρθρου 2.10., σ οργανισμός
αν-τιντόπινγκ πρέπει να θεμελιώσει ότι ο
αθλητής ή το άλλο πρόοωπο γνώριζε τσ
καθεστώς αποκλεισμού του προσώπου
υποστήριξης αθλητή.

Ο αθλητής ή τσ άλλο πρόσωπο φέρει Το βάρος
να αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με



μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που
περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ‘ 21012.
δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική
ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύμπραξη δεν θα
μπορούσε ευλόγως να έχει αποψευχθεί.

Αν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωρίζει
το μέλος του προσωπικού υποστήριξης του
αθλητή που πληροί τα κριτήρια Τα οποία
περιγράφονται στα άρθρα 210.1.1., 2.10.1.2. ή
21013. Πρέπει να υποβάλει αυτές τις
πληροψορίες στον ν/ΑσΑ.

211. Πράξεις αθλητή ή άλλου προσώπου Που
αποθαρρύνουν αναφορά στις αρχές ή
αποτελούν αντίποινα κατά τέτοιας αναφοράς.

Αν τέτοια συμπεριψορά δεν αποτελεί άλλως
Παράβαση του άρθρου 2.5.:

2.11.1. Οποιαδήποτε ενέργεια που απειλεί ή
επιδιώκει να εκψοβίσει άλλο πρόσωπο με σκοπό
την αποθάρρυνσή του από το να αναψέρει,
καλόπιστα, πληροφορία σχετιζόμενη με
φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με
ψερόμενη μη συμμόρφωση μετον Κώδικα, προς
τον ν/ΑσΑ, τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τις
αρχές επιβολής του νόμου, πειθαρχικό ή
επαγγελματικό όργανο, επιτροπή ακροάσεων ή
πρόσωπο πσυ διεξάγει έρευνα νια τον ν/ΑΟΑ ή
τον οργανισμό αντιντόπινγκ.

2.11.2. Αντίποινα κατά προσώπου το οποίο,
καλόπιστα, έχει παράσχει απσδεικτικά στοιχεία
ή πληροφορία σχετιζόμενη με φερόμενη
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με ψερόμενη
μη συμμόρφωση μετον Κώδικα, προς τον ν/ΑΒΑ,
τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τις αρχές επιβολής
του νόμου, πειθαρχικό ή επαγγελματικό όργανο,
επιτροπή ακροάσεων ή πρόσωπο που διεξάγει
έρευνα για τον ν/ΑΒΑ ή τον οργανισμό
αντιντόπινγκ.

Για τους σκοπούς του άρθρου 2.11., τα
αντίπσινα, η απειλή και ο εκφοβισμός αφορούν
σε πράξη που στρέφεται κατά του προσώπου, η
οποία είτε γίνεται χωρίς καλή πίστη είτε
αποτελεί δυσανάλογη ανταπόδοση.

Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς - Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν, 4791/2021 Κατάλογος απαγορευμένων

, , , 4.1. Ενσωμάτωοη του Καταλόγου
Στο αρθρο 4 του ν, 4791/2021 (Α 51) επερχονται σι εξης

Απαγορευμενων:
τροποπσιησεις:

Ο κατάλογος των απαγορευμένων, όπως
1. Τροποποιείται η παρ. 4.4.2.4. περί της διαδικασίας δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από
αίτησης εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, τον ν/ΑΒΑ και περιγράψεται στο άρθρο 4.1. του

ως εξής: Κώδικα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος.

Ξή



«4424. Κάθε απόφαση Της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι

η οριοτική απόφαση Του Εθνικού Οργανισμού

Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί με έφεση,

σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6. Η απόφαση γνωστοποιείται

εγγράφως στον αθλητή, στον \ΝΑΟΑ Και άλλους

οργανισμούς αντιντόπινγκ, σύμφωνα με Το Διεθνές

Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η απόφαση αναρτάται άμεσα στο

σύστημα ΑΟΑΜ5.».

2. Τροποποιείται η παρ. 4.4.3. περί των αναδρομικών

αιτήσεων εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς

ως εξής:

«4.4.3. Αναδρομικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ.

Εάν οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή

Που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή διεθνούς ή
εθνικού επιπέδου Και ο αθλητής αυτός χρησιμοποιεί

απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο για

θεραπευτικσύς σκοπούς, ο Οργανισμός αντιντόπινγκ

οφείλει να επιτρέψει στον αθλητή να υποβάλει αίτηση

για αναδρομική κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς

σκοπούς.)>.

3. Τροποποιείται η παρ. 4.4.4.1. περί της διαδικασίας
αίτησης αναγνώρισης της εξαίρεσης χρήσης για
θεραπευτικσύς σκοπούς στη διεθνή ομοσπονδία ή τον
οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων, ως εξής:
«4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί μία

Ε.Χ.Θ.Σ. από ταν Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την

εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη

διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων

διοργανώσεων με αίτημα την αναγνώριση της εξαίρεσης

αυτής, εκτός εάν η Ε..Ο.Σ. αναγνωρίζεται αυτόματα από

τη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων

διοργανώσεων. Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. Είναι σύμφωνη με τα

κριτήρια που τίθενται από το διεθνές πρότυπο περί

Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η διεθνής ομοσπονδία ή σ οργανισμός

μεγάλων διοργανώσεων υποχρεούνται να την

αναγνωρίσσυν. Εάν η διεθνής ομοσπονδία ή ο

οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η

Ε.χ.ο.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό

Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά Και ως

αποτέλεσμα απορρίψουντην αναγνώρισή της, θα >τρέπει

οι ίδιοι να ενημερώσουν άμεσα τον εν λόγω αθλητή,

καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ,

εκθέτοντας τους λόγους απόρριψης.

Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής και ο Εθνικός

Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορούν, μέσα σε είκοσι μία

(21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν για την

απόρριψη της εξαίρεσης, να θέσσυν το ζήτημα στον

/ΑΟΑ για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6.

Εάν το ζήτημα παραπεμφθεί στον ΑΟΑ προς

επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6, η Ε.Χ.Θ.Σ. που

χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ

παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού

επιπέδου, καθώς και για έλεγχο εκτός αγώνα (αλλά δεν

Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κατάλογο
απαγορευμένων ή σε αναθεώρησή του, ο
κατάλογος απαγορευμένων και σι

αναθεωρήοεις του τίθενται σε ισχύ στο πλαίσιο
των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ τρεις (3)

μήνες μετά τη δημοσίευση από τον !ΑΟΑ, χωρίς
να απαιτείται καμία Περαιτέρω ενέργεια από τον
Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Όλοι οι αθλητές
και Τα τρίτα πρόσωπα δεσμεύονται από τον
κατάλογο απαγορευμένων και οποιαδήποτε
αναθεώρησή του, από την ημερομηνία που θα
τεθούν σε ισχύ, χωρίς Καμία περαιτέρω τυπική
διαδικασία. Εναπόκειται στην ευθύνη όλων των
αθλητών και των τρίτων προσώπων να
εξοικειώνονται μετην επικαιροποιημένη έκδοση
του καταλόγου απαγορευμένων και με όλες τις
αναθεωρήσεις του.

4.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες
μέθοδοι που προσδιορίζονται στον κατάλογο
απαγορευμένων

4.2.1. Απαγορευμένες ουσίες
απαγορευμένες μέθοδοι

Ο κατάλογος απαγορευμένων καθορίζει τις
απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες
μεθόδους σι οποίες απαγορεύονται, ανά πάσα
στιγμή (τόσο εντός αγώνα όσο και εκτός αγώνα)
ως ντόπινγκ λόγω της δυνατότητάς τους να
βελτιώσουν την απόδοση σε μελλσντικούς
αγώνες ή της δυνατότητας συγκάλυψης και
εκείνες τις ουσίες και μεθόδους που
απαγορεύονται μόνο εντός αγώνα. Ο κατάλογος
απαγσρευμένων δύναται να διευρυνθεί από τον
\νΑΟΑ για συγκεκριμένο άθλημα. Οι
απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες
μέθοδοι δύνανται να εντάσσονται στον
κατάλογο απαγορευμένων Κατά γενική
κατηγορία (π.χ. αναβολικοί παράγοντες) ή με
ειδική αναψορά σε συγκεκριμένη ουσία ή
μέθοδο.

4.2.2. Ουσίες ειδικής αναφοράς ή μέθοδοι
ειδικής αναψοράς

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 10,

όλες οι απαγορευμένες ουσίες αποτελούν
ουσίες ειδικής αναψοράς, εκτός αυτών που
προσδιορίζονται στον κατάλογο
απαγορευμένων. Καμία απαγορευμένη μέθοδος
δεν αποτελεί μέθοδο ειδικής αναφοράς, εκτύς
εάν προσδιορίζεται συγκεκριμένα ως μέθοδος
ειδικής αναψοράς στον κατάλογο
απαγορευμένων.

4.2.3. Ουσίες κατάχρησης

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 10, οι
ουσίες κατάχρησης περιλαμβάνουν εκείνες τις
απαγορευμένες ουσίες που προσδιορίζονται
συγκεκριμένα ως ουσίες κατάχρησης στον
κατάλογο απαγορευμένων, λόγω της

και



Ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου), για όσο διάστημα

εκκρεμεί η απόφαση του ‘»ΑΒΑ.

Εάν το ζήτημα δεν παραπεμψθεί στον ‘»ΑΒΑ προς

επανεξέταση εντός της προθεσμίας των είκοσι μίας (21)

ημερών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ καθορίζει

εάν η Ε.χ.Ο,Σ. που χορήγησε, Παραμένει έγκυρη για

έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, με

την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι αθλητής

διεθνούς επιπέδου και δεν συμμετέχει σε αγώνα

διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η

απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, η

Ε.Χ.Θ.Σ. παραμένει έγκυρη για έλεγχο οε αγώνα εθνικού

επιπέδου και εκτός αγώνα, αλλά δεν ιοχύει για αγώνα

διεθνούς επιπέδου».

4. Τροποποιείται η παρ. 4.4,6.2. περί της επανεξέτασης

από τον ‘»ΑΒΑ των αποψάοεων με την οποία δεν

αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., ως εξής:

«446.2. Ο ‘»ΑΒΑ υποχρεούται να επανεξετάζει

απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας, με την οποία δεν

αναγνωρίζεται μία Ε,χ.Θ,Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον

Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και έχει παραπεμψθεί

στον ‘»ΑΒΑ από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό

Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο ‘»ΑΒΑ υποχρεούται να

επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας με την

οποία χορηγήθηκε μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέμπεται

οτον ‘»ΑΒΑ από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο

‘»ΑΒΑ δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη

απόφαση σχετικά με μία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε, είτε

κατόπιν οχετικού αιτήματος των εμπλεκομένων είτε με

δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ.

που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται

από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο ‘»ΑΒΑ δεν

παρεμβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ.

δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο ‘»ΑΒΑ θα την

ανατρέψει.».

5. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.3. περί της δυνατότητας

προσβολής από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανιομό

Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του Α5 απόφασης

για εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, ως

εξής:

κ4.4.6.3, Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε

από διεθνή ομοσπονδία, είτε από τον Εθνικό Οργανιομό

Αντιντόπινγκ, ο οποίος κατόπιν συμφωνίας εξετάζει

αίτηοη εξαίρεσης για λογαριαομό μιας διεθνούς

ομοοπονδίας, η οποία δεν έχει επανεξεταοτεί από το

‘»ΑΒΑ ή έχει επανεξεταοτεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί

κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να προοβληθεί από τον

αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ

αποκλειστικά ενώπιον του ςΑ5.>,.

6. Τροποποιείται η παρ. 4,4.6.4, περί προσβολής

απόφασης του ‘»ΑΒΑ, για τη διατήρηση απόφασης για

εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, ως εξής:

διαδεδομένης κατάχρηοής τους στον κοινωνικό
ιστό εκτός του αθλητικού πλαισίου.

4.3. καθορισμός του
απαγορευμένων από τον ‘»ΑΒΑ

καταλόγου

Η απόφαση του ‘»ΑΒΑ ως προς τις
απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους προς
ένταξη στον κατάλογο απαγορευμένων, η
ταξινόμηση των ουσιών οε κατηγορίες στον
κατάλογο απαγορευμένων, η κατάταξη μίας
ουοίας ως απαγορευμένης ανά πάσα στιγμή ή
μόνο εντός αγώνα, η κατάταξη μιας ουσίας ή
μεθόδου ως ουσίας ειδικής αναφοράς, μεθόδου
ειδικής αναφοράς ή ουσίας κατάχρησης είναι
οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από
αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, βάσει του
επιχειρήματος ότι η ουσία ή μέθοδος δεν ήταν
παράγοντας ουγκάλυψης ή δεν είχε τη
δυνατότητα ενίσχυσης της απόδοσης ή δεν
αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν παραβιάζει
το αθλητικό πνεύμα.

4.4. Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς
σκοπούς (Ε.χ.Θ.Σ.)

4.4.1. Η παρουσία μίας απαγορευμένης ουσίας
ή των μεταβολιτών ή δεικτών της, η χρήση ή
απόπειρα χρήοης, η κατοχή ή η χορήγηση ή η
απόπειρα χορήγησης μίας απαγορευμένης
ουοίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν
θεωρείται παράβαοη κανόνα αντιντόπινγκ εάν
είναι ούμφωνη με τις διατάξεις της κατ’ εξαίρεση
χρήοης για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.χ.Θ.Σ.),
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ..

4.4.2. Διαδικασία Αίτησης Ε.χ.Θ.Σ.

4.4.2.1. Αθλητής ο οποίος δεν είναι αθλητής
διεθνούς επιπέδου υποβάλλει, το συντομότερο
από τότε που θα προκύψει η ανάγκη, αίτηοη
οτον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για
Ε.Χ.Θ.Σ., εκτός εάν εφαρμόζονται τα άρθρα 4.1.
ή 4.3. του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.χ.Θ.Σ.. Η
αίτηση υποβάλλεται ούμφωνα με το άρθρο ό
του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.χ.Θ.Σ., όπως
αναρτάται στον ιοτότοπο του Εθνικού
Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

4.4.2.2. Ο Εθνικός Οργανιομός Αντιντόπινγκ
οψείλει να διορίζει μία επιτροπή για να εξετάζει
τις αιτήσεις για τη χορήγηοη ή την αναγνώριοη
κάποιας από τις εξαιρέοεις προς θεραπεία. Η
επιτροπή για την κατ’ εξαίρεση χρήση για
θεραπευτικούς οκοπούς θα πρέπει αμέσως να
αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε αίτηση,
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις Διεθνούς
Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ..

4.4.2.3. Η επιτροπή αξιολογεί άμεσα και
αποψαοίζει αναφορικά με την αίτηση σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου
περί Ε.χ.Θ.Σ., εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές
ουνθήκες, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την
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«4.4.6.4. Κάθε απόΦαση του ΑΟΑ, νια τη διατήρηση

απόψασης για Ε.Χ.Θ.Σ., προσβάλλεται από Τον αθλητή,

από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και από την

αρμόδια διεθνή ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον Του

7. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.5. περί της μη έκδοσης

απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, επί

νομίμως υπσβληθείσας αίτησης για

χορήγηση/αναγνώριση εξαίρεσης χρήσης για

θεραπευτικούς σκοπούς, ως εξής:

«4.4.6.5. Η μη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου

χρονικού διαστήματος, επί νομίμως υποβληθείσας

αίτησης νια χορήγηση/αναγνώριση μίας Ε.Χ.Ο.Σ,, ή για

επανεξέταση απόφασης περί Ε.Χ.Θ.Σ., θεωρείται

απόρριψη της αίτησης ενεργσποιώντας, κατά συνέπεια,

τα εφαρμοστέα δικαιώματα επανεξέτασης/έψεσης.».

παραλαβή μιας πλήρους αίτησης. Όταν η αίτηση
υπσβά»εται σε εύλογο χρόνο πριν από μια
διοργάνωση, η επιτροπή οφείλει να καταβάλλει
κάθε δυνατή πρσσπάθεια για να εκδώσει την
απόψασή της πριν από την έναρξη της
διοργάνωσης.

4.4.2.4. Κάθε απόψαση της επιτρ-οπής περί
Ε.χ.Θ.Σ. είναι η οριστική απόφαση του Εθνικού

Οργανισμού Αντιντόπινγκ και δύναται να
προσβληθεί με έψεση. Η απόφαση
γνωστοποιείται εγγράφως στον αθλητή, στον
\ΑΟΑ, στην αρμόδια αθλητική ομοσπονδία,

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η
απόώαση ανσρτάται άμεσα στο σύστημα
ΑΟΑΜ 5

4.4.3. Αναδρομικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ,Σ.

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ επιλέξει
να ελέγξει αθλητή που δεν ανήκει στην
κατηγορία αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου,
μπορεί να επιτρέψει σε αυτόν τον αθλητή να
υποβάλει αίτηση για αναδρομική εξαίρεση λόγω
χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή
απαγορευμένης μεθόδου για θεραπευτικούς
σκοπούς.

4.4.4. Αναγνώριση Ε.Χ.θ.Σ.

Μία Ε.χ.θ.Σ., Που χσρηγείται από τ-ον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ είναι έγκυρη σε
οποιοδήποτε εθνικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε
χώρα και δεν χρήζει επίσημης αναγνώρισης από
οποιονδήποτε άλλο Εθνικό Οργανισμό
Αντιντόπινγκ.

Η Ε.Χ.Θ.Σ. δεν καθίσταται αυτσδικαίως έγκυρη,
εάν ο αθλητής γίνει αθλητής διεθνούς επιπέδου
ή αγωνίζεται σε μία διεθνή διοργάνωση, εκτός
εάν αναγνωριστεί από την σικεία διεθνή
ομοσπονδία ή οργανισμό μεγάλων
διοργανώσεων, σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ως ακολούθως:

4.4.4.1. Ο αθλητής, στον σπσίο έχει ήδη

χορηγηθεί μία Ε.Χ,Θ.Σ. από τον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή
μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή
ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων
διοργανώοεων με αίτημα την αναγνώριση της
εξαίρεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
διεθνούς προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ.. εκτός εάν η
Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόματα από τη διεθνή

ομοοπονδία ή τον οργανιοιό μεγάλων
διοργανώσεων. Εάν η Ε.χ.Θ.Σ. είναισύμψωνη με
τα κριτήρια που τίθενται από το διεθνές
πρότυπο περί Ε..Ο.Σ., τότε η διεθνής

ομοσπονδία ή ο οργανιομός μεγάλων
δισργα’ώσεων υποχρεούνται να την
αναγνωρίοουν. Εάν η διεθνής ομοσπονδία ή ο
οργανιολός μεγάλων διοργιινώοεων θεωρήσουν
ότι η Ε.Χ.θ.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντύπινγκ δεν ικανοποιεί τα
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κριτήρια αυτά και ως αποτέλεσμα αιτορρίψουν
Την αναγνώρισή Της, Θα Πρέπει 01 ίδιοι να
ενημερώσουν άμεσα Τον εν λόγω αθλητή
διεθνούς επιπέδου, καθώς Και Τον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας Τους
λόγους απόρριψης.

Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής διεθνούς
επιπέδου Και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ
μπορούν, μέσα σε είκοσι μία 121) ημέρες από Τη
στιγμή που ενημερωθούν για την απόρριψη της
εξαίρεσης, να θέσουν το ζήτημα στον ΑΒΑ για
επανεξέταοη, σύμψωνα με το άρθρο 4.4.6.

Εάν Το ζήτημα παραπεμψθεί στον »ΑΒΑ προς
επανεξέταση, ούμψωνα με το άρθρο 4.4.6, η
Ε.Χ.Θ.Σ. Που χορηγήθηκε από τον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ παραμένει έγκυρη για
έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς Και
για έλεγχο εκτός αγώνα, για όσο διάστημα
εκκρεμεί η απόψαση Του ννΑΟΑ.

Εάν Το ζήτημα δεν παραπεμψθεί στον ΑΟΑ
προς επανεξέταση εντός Της προθεσμίας των
είκοσι μίας (21) ημερών, ο Εθνικός Οργανισμός
Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. που
χορήγησε, παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε
αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, με
την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι
αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν ουμμετέχει
σε αγώνα διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστημα
εκκρεμεί η απόψαοη του Εθνικού Οργανισμού
Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραμένει έγκυρη για
έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός
αγώνα· η απόψαση δεν ισχύει γιο αγώνα
διεθνούς επιπέδου.

4.4.4,2. Ο αθλητής, στον οποίο δεν έχει ήδη
χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή
μέθοδο, πρέπει να υποβάλει αίτηση απευθείας
στη διεθνή ομοσπονδία για Ε.Χ.Θ.Σ., σύμψωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Διεθνές
Πρότυπο Περί Ε.Χ.θ.Σ., αμέσως μόλις προκύψει
η ανάγκη.

Εάν η διεθνής ομοσπονδία απορρίψει την
αίτηση του αθλητή, Του γνωστοποιεί τους
λόγους άμεσα.

Εάν η διεθνής ομοσπονδία κάνει δεκτή την
αίτηση Του αθλητή, σψείλει να ενημερώσει τον
αθλητή και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ.
Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ
θεωρήσει ότι η Ε.χ.Θ,Σ., η οποία χορηγήθηκε
από τη διεθνή ομοσπονδία, δεν ικανοποιεί Τα
κριτήρια που έχουν τεθεί στο Διεθνές Πρότυπο
Περί Ε.Χ.Θ.Σ., έχει στη διάθεση του είκοσι μία
(21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερώθηκε
από τη διεθνή ομοσπονδία, προκειμένου να
παραπέμψει Το ζήτημα στον ΑΟΑ προς
επανεξέταση.



Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ

παραπέμψει το ζήτημα στον \ΝΑΟΛ προς

επανεξέταση και για όσο διάστημα εκκρεμεί η

απόψαση, η Ε.Χ.θ.Σ. Που έχει χορηγηθεί από τη

διεθνή ομοσπονδία Παραμένει έγκυρη για

έλεγχο οε αγώνα διεθνούς επίπεδου και για

έλεγχο εκτός αγώνα, ωστόσο, δεν είναι έγκυρη

για αγώνα εθνικού επίπεδου. Εάν ο Εθνικός

Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν παραπέμψει τθ

ζότηυα στον ‘ΝΑΟΑ προς επανεξέταση, η Ε.Χ.ΘΣ.

που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή ομοσπονδία

καθίσταται έγκυρη Και για αγώνα εθνικού

επιπέδου, όταν εκπνεόοει η Προθεσμία των

είκοσι μίας (21) ημερών.

4,4,5. Λήξη, ανάκληση, ανατροπή μίας (1)

Ε.Χ.Θ.Σ.

4.4.5.1. Μία (1) Ε.Χ.θ Σ. Που χορηγείτοι

σύιλψωνα με Τους Παρόντες κανόνες

αντιντόπινγκ:

α) λήγει αυτόματα μόλις πάψει να υΦίσταται σ

λόγος για Τον οΠοίΟ χορηγήθηκε, χωρίς να

απαιτείται καμία Περαιτέρω γνωστοποίηοη ή
άλλη διαδικασία,

β) δύναται να ανακληθεί εάν ο αθλητής δεν

συμμορψώνεται εγκαίρως με τις οποιεσδήποτε

απαιτήσεις ή με τους επιβληθέντες όρους από

την επιτροπή κατά τη χορήγηση Της Ε.Χ.Θ.Σ.,

ν δύναται να ανακληθεί από την Επιτροπή. εάν

μεταγενέστερα προκύώει ότι Τα κριτήρια για τη

χορήγηοη της Ε.Χ.Θ.Σ. δεν συντρέχουν ή

δ) δύναται να ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης

από τον ‘ΜΑΟΑ ή κατόπιν έψεσης.

4.4.5.2. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αθλητής δεν

υπόκειται οε συνέπειες με βάση τη χρήση, την

κατοχή ή τη χορήγηση της εν λόγω

απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης

μεθόδου, ούμψωνα με την Ε.Χ.Θ.Σ, πριν την

ημερομηνία λήξης ισχύος, ανάκλησης ή
ανατροπής της Ε.χ,Θ.Σ.. Η επανεξέαση, δυνάμει

του άρθρου 5.1.1.1 του Διεθνούς Προτύπου για

τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων Αντικανονικού

Αναλυτικού Ευρήματος, που αναψέρεται

σύντομα μετά την ημερομηνία λήξης, ανάκλησης

ή ανατροπής της Ε.Χ.Θ.Σ. ουνεκτιμά Κατά πόσον

ένα τέτοιο εύρημα συνάδει με χρήση

απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης

μεθόδου πριν από την ημερομηνία αυτή, και σε

αυτή την περίπτωση, δεν βεβαιώνεται

παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

4.4.6. Επανεξέταση και έψεση κατά των

αποψάοεων για τις Ε.Χ.θ.Σ.

4.4.6.1. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ

απορρίψει μια αίτηση για τη χορήγηοη

εξαίρεσης για Οεραπευτικούς σκοπούς, ο

αθλητής δύναται να απευθυνθεί αποκλειστικά



στο αρμόδιο για τις εψέσεις δευτεροβάθμιο
όργανο Που περιγράφεται στο άρθρο 132.2.

4.4.6.2. 0 ΝΑΟΑ υποχρεούται να επανεξετάζει
απόφαση διεθνούς ομοοπονδίας, με την οποία
δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία
χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανιομό
Αντιντόπινγκ Και έχει παραπεμψθεί οτον ½ΑΒΑ
από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό
Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο ]ΑΟΑ υποχρεούται
να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς
ομοσπονδίας με την οποία χορηγήθηκε μία
Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέμπεται στον ΝΑΟΑ από
τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο ΝΑΟΑ
δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη
απόφαση σχετικά με μία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε,
είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των
εμπλεκομένων είτε με δική του πρωτοβουλία.
Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. που
επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που
ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.χ.Θ.Σ.,
ο \ΝΑΟΑ δεν παρεμβαίνει περαιτέρω. Αν η
απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα
κριτήρια, ο νΑΟΑ εκδίδει δική του απόφαση.

4.4,6.3. Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που
εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από
τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ο οποίος
κατόπιν ουμψωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης
για λογαριαομό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, και
η οποία αίτηση δεν έχει εξεταστεί από το 4’ΑΟΑ
ή έχει εξεταστεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί
κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να προσβληθεί
από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό
Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του ς45,
σύμφωνα με το άρθρο 13.

4.4.6.4. Κάθε απόφαση του ΑΟΑ, για τη
διατήρηση απόφασης για Ε.Χ.Θ.Σ.,
προσβάλλεται από τον αθλητή, από τον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ και από την αρμόδια
διεθνή ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του
ςΑ5, σύμφωνα με Το άρθρο 13.

4.4.6.5. Η μη έκδοση απόφασης εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος, επί νομίμως
υποβληθείσας αίτησης για
χορήγηση/αναγνώριση μίας Ε.χ.Θ.Σ., ή επί
επανεξέτασης απόφασης περί Ε.Χ.Θ.Σ.,
θεωρείται απόρριψη της αίτησης.

Διαχείριση αποτελεσμάτων — Εψέσεις - Άρθρο 13

Τροποποίηση Του άρθρου 13 Του ν. 4791/2021 Διαχείριση αποτελεσμάτων Εψέσεις

Στο άρθρο 13 του ν. 4791/2021 (Α 51) επέρχονται οι εξής 13.1. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση

τροποποιήσεις: , ,Οι αποφασεις που λαμβανονται βασει του
Κώδικα ή κανόνων που υιοθετούνται σύμφωνα
με τον Κώδικα υπόκεινται σε έφεση, όπως
προβλέπεται στα άρθρα 13.2. ως 13.7. στον
Κώδικα ή τα διεθνή πρότυπα. Η προθεσμία της



1. Τροποποιείται η Παρ. 131. Περί Των αποφάσεων Που

λαμβάνονται βάσει Του Κώδικα ή Των κανόνων

αντιντόπινγκ Που υπόκεινται σε έψεση, ως εξής:

«Αποφάσεις υποκείμενες σε έψεοη

Οι αποψάοεις Που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή Των

παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ υπόκεινται σε έψεοη,

όπως προβλέπεται οτα άρθρα 13.2. έως 13.7. ή όπως

άλλως προβλέπεται στους παρόντες κανόνες

αντιντόπινγκ, στον Κώδικα ή Τα διεθνή πρότυπο. Η

Προθεσμία Της έψεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν

αναοταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός αν ορίσει διαφορετικά

Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο.».

2. Τροποποιείται η παρ. 13.1.3. περί μη εξάντληοης των

εσωτερικών ενδίκων μέσων εκ μέρους του ΝΛΟΑ, ως

εξής:

«13.1.3. Μι1 εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων

εκ μέρους του ννΑΟΑ.

Οταν σ ‘ΝΑΒΑ έχει δικαίωμα έψεσης, σύμψωνα με Το

άρθρο 13 του Κώδικα και κανένα άλλο μέρας δεν έχει

ασκήσει έψεση κατά της οριστικής απόφασης στο

πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισμού

Λντιντόπινγκ, σ ΆΟΛ μπορεί να προσφύγει απευθείας

στο (Α5 χωρίς να χρειάζεται να εεανελήσει άλλα ένδικα

μέσα στο Πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού

Οργανισμού Αντιντόπινγκ.”.

3. Τροποποιείται η παρ. 13.2. περί των εψέσεων κατά

αποψάσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων

αντιντάπινγκ, συνέπειες, πρσσωρινές αναστσλές

(πρσσωρινούς αποκλεισμούς), αναγνώριση αποφάσεων

και δικαιοδοσία, ως εξής:

«13.2. Εψέσεις κατά απσψάσεων σχετικά με παραβάσεις

κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, πρσσωρινές

αναστολές (προσωρινοί αποκλεισμοί), εφαρμογή

αποφάσεων και δικαιοδοσία

Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα

αντιντόπινγκ, η απόψαση επιβολής ή μη ποινών ή η

απόφαση ότι δεν σημειώθηκε παράβαση κανόνα

αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν είναι δυνατόν να

κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα

αντιντόπινγκ για διαδικαστικσύς λόγους (π.χ. λόγω

συνταγσγράψησης), η απόψαση του ΆΟΑ να μην

Παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση γνωσΤοποίησης προ έξι

(6) μηνών από έναν αποσυρθέντα αθλητή, προκειμένου

αυτός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, σύμψωνα

με το άρθρο 5.6.1., η απόψαση από τον ΆΒΑ περί

ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων δυνάμει του

άρθρου 7.1. του Κώδικα, η απόψαση Του Εθνικου

Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην χαρακτηρίσει ένα

αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή ένα άτυπο εύρημα ως

έψεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν

ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν ορίσει

διαφορετικά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό

όργανο.

13.1.1. Μη περιορισμένο αντικείμενο

επανεξέτασης

Το αντικείμενο της επανεξέτασης της έψεσης

περιλαμβάνει όλα τα θέματα που σχετίζσνται με

την υπόθεση και δεν περιορίζεται ρητά στα

θέματα ή στσ αντικείμενο της επανεξέτασης,

που τέθηκε ενώπιον του αρχικού οργάνου λήψης
αποψάσεων. Οποιοσδήπστε διάδικος Κατά την

έψεση μπσρεί να υπσβάλει απσδεικτικά

στσιχεία, νομικά επιχειρήματα κσι ισχυρισμσύς

Που δεν προβλήθηκαν κατά Την πρωτοβάθμια

ακρσαματική διαδικασία, εφόσον προέρχονται

από την ίδια αιτία ή από Τα ίδια Πραγματικά

γεγονότα ή περιστάσεις Που προέκυψαν ή
εξετάστηκαν κατά την πρωτοβάθμια

ακροαματική διαδικασία.

13.1.2. Λήψη της απόψασης του £Α3.

Κατά τη λήψη της οπόψασής του, Το ςΑ5 δεν

είναι απαραίτητο να υιοθετήσει τον τρόπο

άσκησης της δισκριτικής ενχέρειας από το
όργανο του οποίου η σπόψαση τελεί υπό έψεση.

13.1.3. Μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων

μέσων· εκμέρουςτουννλυλ.

Όταν ο ΑΟΛ έχει δικαίωμα έψεσης, σύμφωνα

με Το άρθρο 13.1.3. του Κώδικα και κανένα άλλο

μέρος δεν έχει ασκήσει έψεση Κατά της

οριστικής απόφασης στο πλαίσια της

διαδικασίας του Εθνικού Οργανισμού
Λντιν·τόπινγκ, σ ΆΟΑ μπορεί να προσφύγει

απευθείας στο Α5 χωρίς να χρειάζεται να

εξαντλήσει άλλα ένδικα μέσα στσ Πλαίσιο της

διαδικασίας Του Εθνικού Οργανισμού

Αντιντόπινγκ.

13.2. Εψέσεις κατά απσψάσεων σχετικά με

παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες,

προσωρινές αναστολές (προσωρινοί

αποκλεισμοί), αναγνώριση αποφάσεων και

δικαιοδοσία

Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή μη
ποινών ή η απόφαση ότι δεν σημειώθηκε

παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόψαση ότι

δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νομική διαδικασία

κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για

διαδικαστικούς λόγσυς (π.χ. λόγω

συνταγσγράψησης), η απόψαση του ‘ΝΑΟΑ να

μην παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση

γνωοτοποίησης προ έξι (6) μηνών από έναν

αποσυρθέντα αθλητή, πρσκειμένσυ αυτός νε

επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, σύμφωνα

με το άρθρο 5.6.1., η απόφαση από τον ΆΟΑ

περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων

έ5



παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή η απόφαση να μην

κινηθεί νομική διαδικασία Κατά της παράβασης Κανόνα

αντιντόπινγκ μετά από έρευνα, σύμφωνα με Γο Διεθνές

Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, η απόφαση

επιβολής ή άρσης προσωρινής αναστολής (προσωρινού

αποκλεισμού) ως αποτέλεσμα προδικαστικής ακρόασης)

η αδυναμία συμμόρφωσης του Εθνικού Οργανισμού

Αντιντόπινγκ με το άρθρο 7.4., η απόφαση ότι σ Εθνικός

Οργανισμός Αντιντόπινγκ στερείται εξουσίας να

αποφαίνεται σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα

αντιντόπινγκ ή τις συνέπειές της, η απόφαση αναστολής

ή μη συνεπειών ή η απόφαση επαναφοράς ή μη

συνεπειών, σύμφωνα με το άρθρο 10.7.1., η αποτυχία

συμμόρφωσης μετα άρθρα 7.1.4. Και 7.1.5., η αποτυχία

συμμόρφωσης με το άρθρο 10.8.1., η απόφαση δυνάμει

του άρθρου 10.14.3,, η απόφαση του Εθνικού

Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην εφαρμύσει απόφαση

άλλου οργανισμού αντιντόπινγκ. σύμφωνα με το άρθρο

15 και η απόφαση δυνάμει του άρθρου 273. του Κώδικα

είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης

αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 132».

4. Τροποποιείται η παρ. 1322. περί των εφέσεων

σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα, ως εξής:

κ13.2,2. Εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα

πρόσωπα.

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί τσ άρθρο

13.2.1., η απόφαση προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του

Ανώτατου Συμβούλιου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

(Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η διαδικασία έφεσης διεξάγεται σύμφωνα

με το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση

Αποτελεσμάτων».

5. Τροποποιείται η παρ. 13.2.2.1.1. για την θεσμική και

λειτουργική ανεξαρτησία των μελών του Ανώτατου

Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, ως εξής:

κ13.2,2.1.1. Τα διορισμένα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι

λειτουργικά και θεσμικά ανεξάρτητα. Ιδίως, κανένα

μέλος δεν πρέπει να έχει κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση

χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, απόφαση

Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, πρωτοβάθμια απόφαση, ή
έφεση που να αφορά στον αθλητή της επίδικης

να αποκαλύπτει στον

που ενδέχεται να

σεβασμό προς όλα τα

μέρη.».

6. Τροποποιείται η παρ. 13.6.1. για τις εφέσεις στο ςΑ5,

ως εξής:

«13.6.1. Εφέσεις στο ςΑ5.

δυνάμει του άρθρου 7.1., η απόφαση του
Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην
χαρακτηρίσει ένα αντικανονικό αναλυτικό
εύρημα ή ένα άτυπο εύρημα ως παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ ή η απόφαση να μην
κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης
κανόνα αντιντόπινγκ μετά από έρευνα,
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης
Αποτελεσμάτων, η απόφαση επιβολής ή άρσης
προσωρινής αναστολής (προσωρινού
αποκλεισμού) ως αποτέλεσμα προδικαστικής
ακρόασης, η αδυναμία συμμόρφωσης του
Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ με το άρθρο
7.4., η απόφαση ότι ο Εθνικός Οργανισμός
Αντιντόπινγκ στερείται εξουσίας να αποφαίνεται
σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα
αντιντόπινγκ ή τις συνέπειές της, η απόφαση
αναστολής ή μη συνεπειών ή η απόφαση
επαναφοράς ή μη συνεπειών, σύμφωνα με το
άρθρσ 10.7.1., η αποτυχία συμμόρφωσης μετα
άρθρα 7.1.4. και 7.1.5., η αποτυχία
συμμόρφωσης με το άρθρο 10.8.1., η απόφαση
δυνάμει του άρθρου 10.14.3., η απόφαση Του
Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην
αναγνωρίσει απόφαση άλλου οργανισμού
αντιντόπινγκ. σύμφωνα με το άρθρο 15 και η
απόφαση δυνάμει του άρθρου 27.3. του Κώδικα
είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο
έφεσης αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο
13.2.

13.2.1. Εφέσεις που αφορούν σε αθλητές
διεθνούς επιπέδου ή διεθνείς διοργανώσεις.

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 ςΑ5,

13.2.2. Εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή
άλλα πρόσωπα.

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί
Γο άρθρο 13.2.1., η απόφαση προσβάλλεται με
έφεση ενώπιον του Ανώτατου Συμβούλιου
Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).

13.2.2.1. Συζήτηση ενώπιον του Ανώτατου
Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών
(Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα μετα άρθρα 123 και 125
του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

13.2.2.1.1. Τα διορισμένα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
είναι λειτουργικά και θεσμικά ανεξάρτητα και
δεν πρέπει να είχαν καμία προηγούμενη
ενασχόληση με οποιαδήπστε πτυχή της
υπόθεσης. Ιδίως, κανένα μέλος δεν πρέπει να
έχει κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση χρήσης για
θεραπευτικούς σκοπούς που να αφορά στον
αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε μέλος
οφείλει να αποκαλύπτει στον πρόεδρο όλες τις

υπόθεσης. Κάθε

πρόεδρο όλες

επηρεάσουν την

μέλος οφείλει

τις συνθήκες

αμεροληφία με



(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση

της απόφασης, το/α μέρος/η αυτό/ά Θα έχει/συν το

δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο του πλήρους ψακέλου

της υπόθεσης που αφορά στην απόφαση του Οργανισμού

αντιντόπινγκ Που Είχε την αρμοδιότητα της διαχείρισης

αποτελεσμάτων.

(β) Εάν ένα τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της περιόδου

των δεκαπέντε (15) ημερών, το ιιέρος Που υποβάλλει το

αίτημα αυτό έχει Προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών από

την παραλαβή του φακέλου για να υποβάλει ένσταση στθ

£Α5.

Παρά τα ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής έψεσης που

υποβάλλεται από τον ΑΟΑ είναι η μεγαλύτερη χρονικά

από τις ακόλουθες:

(α) Είκοσι μία 21) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα κατά

την οποία οποιοδήποτε άλλο μέρος που έχει δικαίωμα

έψεσης θα μπορούσε υα έχει εψεσιβάλει, ή
(β) Είκοσι μία (21) ημέρες μετά την παραλαβή από τον

ννΑΟΑ του Πλήρους φακέλου σχετικά μετην απόφαση.

Η προθεσμία άσκησης έψεσης στο Α5 είναι Είκοσι μία

(21) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της

απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ.. Εκτός των ανωτέρω, σε

περίπτωοη άσκησης έφεσης από μη διάδικο στη δίκη που

οδήγησε στην εκκαλουμένη, ο οποίος έχει δικαίωμα

έφεσης, ισχύουν τα οκόλουθα:

(α) Εντός δεκοτιέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση

Της απόψασης. κάθε τρίτος που δεν συμμετείχε ο-τη δίκη.

αλλά έχει δικοίωμιι να ασκηοει έψεση, έχει ιο δικαίωμα

να ζητήσει αντίγραψο τσυ ακέλου της υπόθεσης Που

αφορά στην απόφαση του Οργανισμού Αντιντόπινγκ τιου

είχε την αρμοδιότητα της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

(β) Εάν τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντόςτης περιόδου των

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της

απόφασης, τθ μέρος που υποβάλλει το αίτημα αυτό έχει

Προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή

του φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του ςΑ5.

Εκτός των ανωτέρω, η Προθεσμία άσκησης έψεοης από

τον Ά’ΑΟΑ είναι:

α) είκοσι μία (21) ημέρες από τη λήξη της Προθεσμίας

άσκησης έφεοης που Θα μπορούσε κάθε τρίτος, διάδικσς

ή μη, να ασκήσει έφεση ή
β) είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή συνολικά

του φακέλου της υπόθεσης από τον ν/ΑσΑ.».

7. Διαγράφεται η Παρ. 13.6.3, για την Προθεσμία

άσκησης έφεοης από τον ν/ΑΟΑ.

συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την

αμε-ροληψία με σεβασμό προς όλα τα μέρη,

13.2.2.1.2. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. διεξάγει την

ακροαματική διαδικασία και λαμβάνει

αποφάσεις χωρίς παρέμβαση του Εθνικού

Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή οποιουδήποτε

τρίτου.

13.2.2.1.3. Εάν ένα μέλος Που ορίζεται από τον

πρόεδρο για να εξετάσει μια υπόθεση είναι μη

διαθέσιμο, για οποιονδήποτε λόγο, να εξετάσει

την υπόθεση, ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει

αντικαταστάτη ή να ορίσει μια νέα σύνθεση για

την ακροαματική διαδικασία,

13.2.2,1,4, Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει την εξουσία, κατά

την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διορίζει

ειδικό σύμβουλο για να ουνδράμει ή να

ουμβουλεύσει το Συμβούλιο.

13.2.2.1.5. Η διεθνής ομοοπονδία, η
ενδιαφερόμενη εθνική ομοσπονδία και η Εθνική

Ολυμπιακή Επιτροπή, εάν δεν είναι διάδικοι στη

δίκη, καθώς και ο ν/ΑΒΑ έχει ο καθένας το

δικαίωμα να παρίοταται σε ακροάοεις του

Α.Σ.Ε.Α.Δ. ως παρατηρητής.

13.2.2.1.6. Οι συζητήσεις στο Α.Σ.Ε.Α.Δ.

σύμφωνα με το παρόν άρθρο Πρέπει να

ολοκληρωθούν όσα τθ δυνατόν τα;(ύτερα. Οι

ουζητήσεις που έχουν σχέση με διοργανώσεις

μπορούν να διεξαχθούν με τη διαδικασία του

επείγοντος.

13.2.2.2. Διαδικασίες ενώπιον του Ανώτατου

Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαψσρών.

13.2.2.2.1. Με την επιφύλαξη των παρόντων

κανόνων αντιντόπινγκ και των αρχύ’ν Που

περιγράψονται οτα άρθρα 8, 9 και 10 του

Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης

Αποτελεσμάτων, το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει την

αρμοδιότητα να ρυθμίζει τις διαδικασίες

συζήτησης ενώπιόν του.

13.2.2.2.2. Ο εκκαλών καταθέτει τις προτάσεις

του για την υπόθεοη και το αντίδικο μέρος

ομοίως καταθέτει τις δικές του προτάσεις στην

υπόθεση.

13.2.2.2.3. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή ο

εκπρόσωπός του δεν εμψανιοτεί ή δεν παραστεί

οτην ακροαματική διαδικασία μετά από

προηγούμενη κλήση, η ακροαματική διαδικασία

προχωράει σαν νο ήταν παρόντες όλοι οι

διάδικοι,

13.2.2.2.4. κάθε διάδικος έχει το δικαίωμα να

εκπροσωπείται στη συζήτηση με δικά του έξοδα.

13.2.2.2.5. Κάθε διάδικος έχει το δικαίωμο σε

διερμηνέα κατά τη συζήτηση με δικό του έξοδο.



Το ΑΣ.Ε.ΑΔ. διορίζει Τον διερμηνέα και ορίζει
την αποζημίωσή του.

13.2.2.2.6. Κάθε διάδικος έχει δικαίωμα να
παρουσιάζει αποδεικτικά μέσα, να καλεί Και να
απευθύνει ερωτήσεις σε μάρτυρες. Στη

διακριτική ευχέρεια του Α.Σ.ΕΑ.Δ. εναιτόκειται
να δεχτεί κατάθεση μέσω τηλεψώνου ή άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.

13.2.2.2.7. Οποιαδήποτε άρνηση από διάδικο
μέρος να συμμορψώνεται με τις υποδείξεις του
Α.ΣΕ.Α.Δ., δεν αναστέλλει τη διαδικασία και
κάθε τέτοια συμπεριψορά λαμβάνεται υπόψη
κατά την έκδοοη της απόψασης.

13223. Αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου
Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

132231. Κατά Το τέλος της συζήτησης ή σε
εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτή, το
Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκδίδει, ομόψωνα ή κατά πλειοψηψία,
γραπτή, χρονολογημένη και υπογεγραμμένη
απόψαση Που τηρεί τις αρχές του άρθρου 9 του
Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης
Αποτελεσμάτων.

13.2.23.2. Η απόφαση περιλαμβάνει ιδίως
όλους τους λόγους που οδήγησαν στην κρίση της
και πλήρη αιτιολογία νια την επιβολή
οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισμού, καθώς
και τους λόγους που οδήγησαν στη μη επιβολή
της μέγιστης δυνατής κύρωσης.

13.2.2.3.3. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ
κοινοποιεί την απόφαση στον αθλητή ή άλλο
πρόσωπο, στην εθνική ομοσπονδία του και
στους οργανισμούς αντιντόπινγκ, που έχσυν
δικαίωμα έψεσης, σύμψωνα με το άρθρο 13.2.3,
και την αναφέρει άμεσα στο σύστημα ΑΟΑΜ5.

13.2.2.3.4. Η απόφαση δύναται να προοβληθεί
με έψεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.2.3.
και να δημοοιοποιηθεί, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 143.

13.2.3. Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα έψεσης

13,2,3,1, Εψέσεις που αφορούν σε αθλητές
διεθνούς επιπέδου ή διεθνείς διοργανώσεις.

Σε περιπτώσεις που αφορούν στο άρθρο 13.2.1.,
τα ακόλουθα μέρη έχουν το δικαίωμα να
ασκήσουν έψεση ενώπιον του ςΑ5

α) ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο αψορά
η απόψαση επί της οποίας ασκείται έψεση,

β) ο αντίδικος της υπόθεσης για την οποία
εκδόθηκε η απόψαση,

γ) η οικεία διεθνής ομοσπονδία,

£1 ς



(δ) ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της
χώρας διαμονής του προσώπου ή των χωρών
στις οποίες ο αθλητής είναι υπήκσσς ή κάτοχος
αθλητικού δελτίου,

ε) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής
Παρασλυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση,
όταν η απόιαση μπορεί να έχει επίδραση
σχετική με τους Ολυμπιακούς ή
Παραολυμπιακούς Αγώνες,
συμπεριλαμβανομένων Των αποψάσεων Που
επηρεάζουν Την επιλεξιμότητα για τους
Ολυμπιακσύς ή Παρασλυμπιακσύς Αγώνες Και

(στ)σννΑΟΑ.

13.2.3.2. Εψέσεις σχετικά με άλλσυς αθλητές ή
άλλα Πρόσωπα.

Σε περιπτώσεις Που αψορούν στο άρθρο 13.2.2.,
τα ακόλουθα μέρη έχουν το δικαίωμα να
ασκήσουν έψεση:

α) ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο αψορά

η απόψαοη επί της οποίας ασκείται έψεοη,

β) ο αντίδικος της υπόθεσης νια την οποία
εκδόθηκε η απάψοοη,

ν) η οικείο διεθνής ομοσπονδία,

ο Εθνικός Ορναυιομός Αντιντόπινγκ της
χώρας διαμονής Του προσώπου ή των χωρών
στις οποίες ο αθλητής είναι υπήκοος ή κάτοχος
αθλητικού δελτίου,

ε) η Διεθνής Ολυμπιακη Επιτροπή ή η Διεθνής
Παραολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση.
όταν η απόψαοη μπορεί να έχει επίδραση
σχετική με τους Ολυμπιακούς ή
Παραολυμπιακούς Αγώνες,
συμπεριλαμβανομένων των αποψάοεων που
επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για τους
Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες και

(οτ) ο νΑΟΑ.

Για περιπτώοεις του άρθρου 13.2.2., ο \ΝΑΟΑ, η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής
Παραολυμπιακή Επιτροπή και η οικεία διεθνής
ομοσπονδία έχουν ετιίοης το δικαίωμα νο
προοψύγουν στο £Α5 κατά της απόψαοης του
Α.Σ.Ε.Α.Δ..

Οποιοδήποτε μέρος ασκεί έψεση δικαιούται
συνδρομής από ιο 1Α5 νια την απόκτηση όλων
των σχετικών πληροψοριών από τον οργανιομό
αντιντόπινγκ, του οποίου η απόψαση
εψεσιβάλλεται και οι πληροψορίες πρέπει νο
είναι διαθέοιμες. εάν το ζητήσει Το £Α5.

13.2.3.3. Υποχρέωση γνωοτοποίηοης.



Όλα Τα μέρη σε οποιαδήποτε έφεση εκδικάζεται
ενώπιον του Α5 πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο
‘ΝΑΟΑ και όλα Τα άλλα μέρη που έχουν
δικαίωμα έψεσης, έχουν ενημερωθεί έγκαιρα
νια τη δυνατότητα άσκησης αυτής.

13.2.3.4. Έφεση μετά από επιβολή προσωρινής
αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού).

Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης
του παρόντος, το μόνο πρόσωπο που δύναταινα
ασκήσει έφεση Κατά της επιβολής ενός
προσωρινού αποκλεισμού είναι ο αθλητής ή το
άλλο πρόσωπο, στο οποίο επιβάλλεται ο
προσωρινός αποκλεισμός.

13.2.3.5. Έψεση επί αποφάσεων του άρθρου 12,

Οι αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού
Αντιντόπινγκ, με τις οποίες επιβάλλονται
πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 12,
δύνανται να προσβληθούν ενώπιον του Α5 από
την εθνική ομοσπονδία ή άλλον φορέα.

13.2.4. Αντεψέσεις Και διαδοχικές εφέσεις

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπονται
αντεψέσεις και διαδοχικές εφέσεις από
οποιονδήποτε εμπλεκόμενο μέρος σε υποθέσεις
που εκδικάζονται στο ςΑ5, βάσει του Κώδικα.
Οποιοσδήποτε διάδικος έχει δικαίωμα έφεσης,
σύμφωνα με Το παρόν, δύναται να ασκήσει
αντέφεση ή διαδοχική έψεση το αργότερο με τις
προτάσεις.

13.3. Μη έγκαιρη έκδοση απόφασης του
Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ

‘Οταν σε μία συγκεκριμένη υπόθεση ο Εθνικός
Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν εκδώσει απόφαση
σχετικά με τη διάπραξη παράβασης κανόνα
αντιντόπινγκ, εντός μίας εύλογης προθεσμίας
που ορίζεται από τον 1ΑΟΑ, σ τελευταίος
δύναται να προσφύγει απευθείας στο ςΑ5, όπως
θα συνέβαινε αν ο Εθνικός Οργανισμός
Αντιντόπινγκ είχε εκδώσει απόφαση σύμφωνα
με την οποία δεν είχε διαπραχθεί παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν η επιτροπή
ακροάσεων του Α5 κρίνει ότι έχει σημειωθεί
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και ότι σ ΝΑΟΑ
ενήργησε εύλογα με την επιλογή του να
προσφύγει απευθείας στο ςΑ5, τότε Τα έξοδα και
σι δικαστικές δαπάνες του ½ΑΟΑ για την άσκηση
της έψεσης καταβάλλονται στον /ΑΟΑ από τον
Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

13.4. Εφέσεις σχετικές με Ε.χ.Θ.Σ.

Η έφεση κατά αποφάσεων περί εξαιρέσεων για
θεραπευτικούς σκοπούς ασκείται αποκλειστικά,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.4.

13.5. Γνωστοποίηση αποφάσεων επί εφέσεων



Οποιοσδήποτε οργανισμός αντιντόπινγκ είναι
διάδικσς μιας διαδικασίας έψεσης οφείλει να
κοινοποιήοει Την απόφαση επί της έφεσης στον

αθλητή ή Το άλλο πρόσωπο, καθώς και στους
υπολοίπους οργανισμούς αντιντόπινγκ, που
έχουν δικαίωμα άσκησης έφεοης, βάσει του
άρθρου

1323., όπως προβλέπεται στο άρθρο 142.

136. Πρσθεσμίες κατάθεσης έφεσης

13.6.1. Εψέσεις στο ςΑ5.

Η Προθεσμία άσκησης έφεσης στο Α5 Είναι

είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία

κοινοποίησης της απόφασης του Α.Σ.Ε.λ.Δ..
Εκτός των ανωτέρω, οε περίπτωση άσκησης

έφεοης από μη διάδικο οτη δίκη που οδήγησε
στην εκκαλουμένη, σ οποίος έχει δικαίωμα
έφεσης, ιοχύουντα ακόλουθα:

(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της απόψασης, κάθε τρίτος Που δεν
ουμμετείχε στη δίκη. αλλά έχει δικαίωμα να
ασκήσει έφεση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει
αντίγραψο του ψακέλου της υπόθεσης από το
Α.Σ.Ε.Α.Δ..

(β) Εάν τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της
περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης, τσ μέρος που
υποβάλλειτο αίτημα αυτό έχει προθεσμία είκοσι
μίας (21) ημερών από την παραλαβή του
φακέλσυ για να καταθέσει έφεση ενώπιον του
ςλ5,

13.6.2. Εφέοεις σύμφωνα με το άρθρο 13.2.2.

Η προθεσμία άσκησης έφεοης ενώπιον του
Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την
ημερσμηνία κοινοποίησης της απόφασης από
την πρωτοβάθμισ επιτροπή του Εθνικού
Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Για όσους δεν ήταν
διάδικοι στην ,τρωτοβάθμια διαδικασία Κατά την

οποία εκδόθηκε η απόφαση, αλλά έχουν το

δικαίωμα άσκησης έψεσης, ισχύουν τα εξής:

(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη

δημοσίευση της απόψασης, κάθε μέρσς έχει τσ

δικαίωμα να ζητήσει από Την πρωτοβάθμια

επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ

αντίνραφσ του φακέλου της υπόθεσης.

(β) Εάν ένα τέτσισ αίτημα υποβληθεί εντός της

προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, τότε ο

αιτών· έχει Προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών

από την παραλαβή του φακέλου για να
καταθέσει έφεση ενώπιον του Α.Σ,Ε.Α.Δ..

13.6.3. Εκτός των ανωτέρω, η πρσθεσμία

άσκησης έφεσης από τον έΑΟΑ είναι:



Τελικές — Μεταβατικές διατάξεις — Αντικατάσταση

άρθρου 22 του ν, 4791/2021

Το άρθρο 22 του ν. 4791/2021 (Ν 51) αντικαθίσταται ως

εξής:

«Αρθρο 22

Τελικές — Μεταβατικές διατάξεις

22.1 ‘Οταν ο όρος ‘ημέρες” χρησιμοποιείται σε αυτούς

τους Κανόνες αντιντόπινγκ, σημαίνει ημερολογιακές

ημέρες εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

22,2 Οι Παρόντες Κανόνες αντιντόπινγκ ερμηνεύονται ως

ανεξάρτητο και αυτόνομο Κείμενο και όχι με αναφορά οε

υψιοτάμενο νόμο ή καταοτατικά.

22,3 Οι Παρόντες Κανόνες αντιντόπινγκ έχουν υιοθετηθεί

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Και των

Διεθνών Προτύπων και ερμηνεύονται κατά τρόπο

συμβατό με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Και των

Διεθνών Προτύπων. Ο Κώδικας Και τα Διεθνή Πρότυπα

θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη αυτών των κανόνων

αντιντόπινγκ και υπερισχύουν σε περίπτωση

σύγκρουσης.

22.4 Η Εισαγωγή και το Προσάρτημα 1 θεωρούνται

αναπόσπαστα μέρη των παρόντων κανόνων

αντιντόπινγκ.

22.5 Τα επεξηγηματικό σχόλια διαφόρων διατάξεων του

Κώδικα ενσωματώνονται κατά παραπομπή στους

παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, αντιμετωπίζονται σαν να

έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο παρόν και

χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των παρόντων

κανόνων αντιντόπινγκ.

22.6 Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ τίθενται σε ισχύ

από την 1η Ιανουαρίου 2021 (η “Ημερομηνία ισχύος”).

Καταργούν οποιαδήποτε Προηγούμενη έκδοση κανόνων

αντιντόπινγκ.

22.7 Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν ισχύουν

αναδρομικά σε θέματα που εκκρεμούν πριν από την

έναρξη ημερομηνίας ισχύος. Ωστόσο:

22.7.1 Για τις παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την

ημερομηνία ισχύος και για τους σκοπούς καθορισμού

κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο ΙΟ, οι παραβάοεις

κανόνων αντιντόπινγκ που έλαβαν χώρα πριν από την

ημερομηνία ισχύος λογίζονται ως <(πρώτες παραβάσεις))

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

β) είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή
συνολικά του ψακέλου της υπόθεσης από τον
]Α0Α.

Άρθρο 22
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

22.1. ‘Οπου ο όρος «ημέρες» χρησιμοποιείται
στον παρόντα, σημαίνει ημερολογιακές ημέρες,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

22.2. Οι διατάξεις του παρόντος εψαρμόζονται
στις παραβάσεις που τελέοτηκαν μετά Την
έναρξη ισχύος του, υπό την επιφύλαξη όσων
ορίζονται ακολούθως.

22.3. Για την επιβολή των κυρώσεων του
άρθρου 10, παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ
που έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος λογίζεται αντίστοιχα ως «πρώτη» ή
«δεύτερη» σε σχέση με κάθε παράβαση, που
διαπράπεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

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

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμφωνα
με το άρθρο 10,9.4,, λαμβάνονται υπόψη
παραβάσεις ως «πολλαπλές», καθώς και ο
χρόνος παραγραφής, που ορίζεται οτο άρθρο 17
αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές
ρυθμίσεις και ως τέτοιες εφαρμόζονται και οε
εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο
δημοσίευσης του παρόντος.

22.5. Οποιαδήποτε αποτυχία εντοπισμού κατά
το άρθρο 2.4., είτε πρόκειται για αποτυχία
υποβολής είτε για άκαρπο έλεγχο, σύμφωνα με
το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης
Αποτελεσμάτων, που έλαβε χώρα πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, επιφέρει
αποτελέσματα και συνεπάγεται κυρώσεις για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών, από τηστιγμή που
πραγματοποιήθηκε.

ή ως «δεύτερες παραβάσεις».



22.7.2 Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων

παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεμεί Κατά την

έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση

κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε μετά την

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε

διαπραχθεί προ της ημερσμηνίας αυτής, διέπονται από

τις διατάξεις συσιαστικού δικαίου Του χρόνου της

παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο

κρίνει ότι εφαρμόζεται αναδρομικά η διάταξη Που στη

συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη

μεταχείριση Του πειθαρχικώς ελεγχόμενου.

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμφωνα με το

άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται υπόψη Παραβάσεις ως

«πολλαπλές» καθώς και ο χρόνος παραγραφής, που

ορίζεται στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι

ουσιαστικές ρυθμίσεις και ως τέτοιες εφαρμόζονται και

σε εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης

του παρόντος.

22.7.3 Οποιαδήποτε αποτυχία εντοπισμού του άρθρου

2.4 είτε πρόκειται για αποτυχία υποβολής είτε για

άκαρπο έλεγχο, όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο Διεθνές

Πρότυπο νια τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων, Που έλαβε

χώρα πριν από την ημερομηνία ισχύος μεταψέρεται και

προσμετράται, κωοότου λήξει, σύμφωνα με τσ Διεθνές

Πρότυπο για τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων καί

θεωρείται ότι λήγει δώδεκα (12) μήνες αψότου

πραγματοποιήθη Κε.

22.7.4 Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί τελική

απόφαση για τη διαπίστωση παράβασης κανόνα

αντιντόπινγκ πριν από την ημερομηνία ισχύος, αλλά ο

αθλητής ήτο άλλο πρόσωπο εκτίει περίοδο αποκλεισμού

κατά την ημερομηνία ισχύος, ο αθλητής ή Το άλλο

πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί Προς τον Εθνικό Οργανισμό

Αντιντόπινγκ ή άλλον Οργανισμό Αντιντόπινγκ που είχε

την ευθύνη της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων για την

παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, προκειμένου να

εξετάσει τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού υπό εσ

φως των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ. Η αίτηση αυτή

πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη της περιόδου

αποκλεισμού. Η απόφαση μπορεί να πρσσβληθεί με

έψεση, σύμφωνα με τσ άρθρο 13.2. Οι παρόντες κανόνες

αντιντόπινγκ δεν έχουν εφαρμογή σε οποιοδήποτε

υπόθεση, για την οποία έχει εκδοθεί τελική απόψαση

διαπίστωσης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ και η

επιβληθείσα περίοδος αποκλεισμού έχει λήξει.

22.7.5 Για σκοπούς υπσλογισμού της περιόδου

αποκλεισμσύ για δεύτερη παράβαση σύμφωνα με τσ

άρθρο 10.9.1, όπου η κύρωση για την πρώτη παράβαση

καθσρίστηκε με βάση κανόνες, που ίσχυαν Πριν από την

ημερομηνία ισχύος, εψαρμόζεται η περίοδος

αποκλεισμού που θα είχε επιβληθεί για την πρώτη

παράβαση, εάν είχαν εψαρμοστεί οι παρύντες κανόνες

αντιντόπινγκ.

22.7.6 Μεταβολές στον κατό.λονσ απαγορευμένων Και

στα τεχνικά έγγραφα που σχετίζονται με ουσίες ή

22.6. Στις υποθέσεις, για τις οποίες εκδόθηκε
τελεσίδικη απόφαση πριν από την έναρξη ισχύσς
του παρόντος και σ αθλητής ήτο τρίτο πρόσωπο
εκτίει ποινή αποκλεισμού κατά τον χρόνο
δημοσίευσης του παρόντος ή ετιιβλήθηκε ποινή
επίπληξης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
ζητήσουν από τσν Εθνικό Οργανισμό
Αντιντόπινγκ ή όποιον σργανισμό αντιντόπινγκ

είχε την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων
για τη συγκεκριμένη παράβαση, την

επανεξέταση της υπόθεσης υπό το νέο νομικό

καθεστώς. Η νέα απόφαση μπσρεί να
προσβληθεί με έψεση σύμφωνα με το άρθρο
13.2. Δεν γίνεται επανεξέταση σε περίπτωση
ποινών που έχουν εκτιθει στσ σύνολό τσυς, πριν

από την έναρξη ισχύος Του παρόντος.

22.7. Για σκοπούς υπολσγισμσύ της περιόδου
αποκλεισμού για δεύτερη παράβαση, σύμφωνα

με το άρθρο 10.9.1., όπου η κύρωση για την
πρώτη παράβαση καθορίστηκε με βάση
προγενέστερους κανόνες του παρόντος,

επιβάλλεται η περίοδος αποκλεισμού που θα
είχε επιβληθεί για την πρώτη παράβαση, εάν
είχαν εφαρμοστεί οι παρόντες κανόνες.

22.8. Μεταβολές στον κατάλογο
απαγορευμένων και τα τεχνικά έγγραφα που

σχετίζονται με ουσίες ή μεθόδους στον κατάλογο
απαγορευμένων Δεν τυγχάνουν αναδρομικής

εψαομογής, εκτός εάν ορίζεται διαψσρετικά.
Κατ εξαίρεση, εάν μια απαγορευμένη ουσία ή
μια απαγορευμένη μέθοδος έχει αφαιρεθεί από
τον κατάλογο απαγσρευμένων, αθλητ.ής ή άλλο
πρόσωπο που εκτίει επί του παρόντος
αποκλεισμού λόγω της πρώην απαγορευμένης
ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, δύναται να
αιτηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή
σε άλλο οργανισμό ανιιντόπινγκ, που είχε την
ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων για την
παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ, τη μείωση
της περιόδου αποκλεισμού λόγω της αφαίρεσης
της ουσίας ή της μεθόδου από τον κατάλογο
απαγορευμένων.
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μεθόδους στον κατάλογο απαγορευμένων δεν τυγχάνουν

αναδρομικής εφαρμογής, εκτός εάν ορίζεται

διαφορετικά. Κατ’ εξαίρεση, εάν μια Απαγορευμένη

Ουσία ή μια Απαγορευμένη Μέθοδος έχει αφαιρεθεί από

τον Κατάλογο Απαγορευμένων, Αθλητής ή άλλο

Πρόσωπο Που εκτίει επί του παρόντος περίοδο

αποκλεισμού λόγω της Πρώην Απαγορευμένης Ουσίας ή
Απαγορευμένης Μεθόδου, μπορεί να αιτηθεί στον

Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή οε άλλο Οργανισμό

Αντιντόπινγκ, που είχε την ευθύνη της Διαχείρισης

Αποτελεσμάτων για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ,

να εξετάσει τη μείωση της Περιόδου αποκλεισμού λόγω

της αψαίρεοης της ουσίας ή της μεθόδου από τον

κατάλογο αιταγορευμένων. ».

Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές

διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής

αθλητικής αναγνώρισης και εγγραψής στο ηλεκτρονικό

μητρώο Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν, 4726/2020 (Α’ 181)

αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος

του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο οε αθλητική

ένωση ή ομοοπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική

αθλητική αναγνώριση, μετέχει οτην αγωνιοτική

δραοτηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοοπονδίας, πλην

των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των

τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και

πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την

ειδική αθλητική αναγνώριοη και να εγγραφεί στο

ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου

142 του ν. 4714/2020 (Α’148), τθ αργότερο έως την

31η.72022. Αθλητικό σωματείο που δεν θα λάβει την

ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν θα εγγραΦεί στο

ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού

διαστήματος του πρώτου εδαψίου, διαγράφεται

αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν

δύναται να ουμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές

υποχρεώσεις της αντίοτοιχης αθλητικής ένωσης ή
ομοοπονδίας.»

2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη
εγγεγραμμένα οε αθλητική ένωοη ή
ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική
αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για χορήγηοη της αναγνώρισης αυτής, το
αργότερο εντός ενός (1) έτους από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία Που
δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριοη
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο
μητρώο μελών και δεν δύνανται να ουμμετέχουν
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίοτοιχης
αθλητικής ένωσης ή ομοοπονδίας.

Έναρξη ισχύος παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4735/2020— «Αρθρο 75

Τροποποίηση άρθρου 75 ν. 4735/2020
Έναρξη ιοχύος

Στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α 197), η
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη

οποία προστέθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4809/2021 δημοσίευσή του στην Εψημερίδα της
(Α’102), η ημερομηνία «Ιη.9.2021» αντικαθίσταται με Κυβερνήοεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
την ημερομηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 75 στις επιμέρους διατάξεις του.
διαμορφώνεται ως εξής:

2. Η ιοχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την
1η.9.2021.»

«Αρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις



«Αρθρο 75

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς Του παρόντος αρχίζει από Τη δημοσίευσή Του

στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται

διαψορετικά στις επιμέρους διατάξεις Του.

2. Η ισχύς Της παρ 2 τΟυ άρθρου 66 αρχίζει την

1η.8.2022.»

Έναρξη ισχύος παρ. 4 άρθρου 8 ν. 2725/1999 —

Τροποποίηση άρθρου 140 ν. 2725/1999

«Αρθρο 140

Έναρξη ισχύος

Του ν. 2725/1999 (Α 121), η

αντικαθίστοται με την

Και το άρθρο 140

1. Η ιοχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει

από τη δημοσίευσή του στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως, εκτός αν διαψορετικά ορίζεται στις επί

μέρους διατάξεις του.

2. Η ιοχύς του δεύτερου εδαψίου της παρ. 4 του άρθρου

Β αρχίζει Την Ιη.8.2022.

3. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει

από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοοψαιρικής

Ομοσπονδίας <Ε.Π.Ο.) που Θα διεξαχθούν Πριν από τους

θερινούς Ολυμπιακούς Αώ’ν’ες κατά Το έτος 2024

(Παρίσι)

4. Η ισχύς της παρ. ότου άρθρου 22, ως προς Το Δικαίωμα

συμμετοχής εκπροσώπου των εν ενεργεία προτιονητών

σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει απο την

Ιη.1.2022

5. Η ισχύς Ζης παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την

υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, Και της παρ. 2 του

άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή

αναλόγως τσυ επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος,

αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

6. Η ισχύς της Παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το

δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών

αρχίζει από την Ιη.1.2022.».

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου

αρχίζει από τη δημοσίευσή τσυ στην Εψημερίδα

Της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαψορετικά

σρίζεται στις επί μέρους διατάξεις τσυ.

2. Η ισχύς του δεύτερου εδαψίου της Παρ. 4 του

άρθρου Β αρχίζει τιιν Ιη.9.2021.

3. Το δεύτερο εδάψισ της Παρ. 1 του άρθρου 22

ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) Που Θα

διεξαχθσύν πριν από τους θερινσύς

Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024

(Παρίσι).

4. Η ισχύς της παρ. ό τσυ άρθρου 22, ως προς τη

συμμετοχή εκπροσώπου των εν ενεργεία

πρσπσνητών σε Δ.Σ αθλητικής ομοσπονδίας,

ιτσυ καλλιεργεί άθλημα, για τσ σπσίσ δεν έχει

συσταθεί σύνδεσμος προπονητών αρχίζει από

την ίη.1.2022.

5. Η. ισχύςτης Παρ. 4 του άρθρου 31,ωςπροςτην

υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της

παρ. 2 Του άρθρου 314, ως Προς την

απασχόληση προπονητή αναλόγως του

επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος,

αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023.

6. Η ισχύς της παρ. 34 του άρθρου 33, ως ιτρσς

το δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών

ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την

1η.1.2022.»

Στην Παρ. 2 του άρθρου 140

ημερομηνία «Ιη.92021»

ημερομηνία κίη.8.2022»

διαμσρψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 140

Έναρξη ισχύος

Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων Του «Αρθρο 101

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την

Επωνυμία «ΠανελλήνιαΕκθεση Λαμίας)) στην Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων

ιιΟργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων
αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ

με την επωνυμία «ΠανελλήνιαΕκθεση Λαμίας».
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» - Τροποποίηση Του

λόνω της πανδημίας τσυ κορωνσϊσύ ΟνΙ0-19
άρθρου 101 του ν. 4764/2020

Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου

Στο άρθρο 101 του ν. 4764/2020(4’ 256) τρσποπσιείται σ διασιτσράςτσυ κσρωνοϊσύ ΟνΙΒ-19 καιέωςτην

τίτλσς, προστίθεται Παρ. 2 και τσ άρθρο 101 30ή.9.2021 ο Δήμος Λαμιέων της Περιερειακής

διαμσρψώνεται ως εξής: Ενότητας Φθιώτιδας δύναται να προβαίνει Οι

ενέργειες καθαριότητας και ψύλαξης των

εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. υπό την επωνυμία
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«Αρθρο 101 «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» (ιιΠ.Ε.Λ.») Του

Παραχώρηση χρήσης Των εγκαταστάσεων Τσυ νσμικσύ άρθρου 1 Τσυ ν. 214/1975 (Α’ 259)».

προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία

«Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας» στην «Οργανωτική

Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού »

2. Ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης Των διεθνών

αγώνων αυτοκινήτου με την επωνυμία «ΕΚΟ Ράλλυ

Ακρόπολις 2021», παραχωρείται για Το χρονικό διάοτημα

από 2082021 έως 20.9.2021, η χρήοη των

εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία:

κΠανελλήνια Έκθεση Λαμίας)) (ιιΠ.Ε.Λ.»), στο ν.π.ι.δ. με

την επωνυμία: «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων

Μηχανοκίνητου Αθλητισμού») το οποίο ουγκροτήθηκε

δυνάμει της υπό στοιχεία

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/681905/20588/4155/7.12.2020 (Β’

5388) απόψαοης του Υφυπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό

στοιχεία α) ΥΠΠΟΑ/90788/5.3,2021 (Β’ 927) και β)

ΥΠΠΟΑ/274887/14.6.2021 (8’ 2652) αποψάσειςτου ιδίου

Υψ υπουργού.)).
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Αθήνα, Ι Σεπτεμβρίου 2021
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Αριθμ. 251! 16 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών
τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη)>.

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Πολιτισμού Και Αθλητισμού και κατά βάση:

1. Τροποποιούνται/συμπληρώνονται σι διατάξεις του ν. 4791/2021 περί
εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα
Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ισχύος από
Ιης.1.2021, σχετικά με: 1) τους τιθέμενους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής
των κανόνων αντιντόπινγκ, ΙΙ) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, ΙΙΙ)
τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους που προσδιορίζονται στον κατάλογο
απαγορευμένων, ν) την άσκηση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που
λαμβάνονται βάσει του ανωτέρω Κώδικα και λοιπών κανόνων αντιντόπινγκ, ν)
τις υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντάπινγκ
(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και των μελών του όταν εμπλέκονται σε διαδικασία ελέγχου
ντόπινγκ, ενώ τίθενται και λοιπές τελικές —μεταβατικές καθώς και
ερμηνευτικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου και του Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, αντίστοιχα.

2. Ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε
αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγησή της και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142
του ν. 4714/2020 το αργότερο έως την 31.7.2022, ενώ διευκρινίζεται ρητά ότι
τα εν λόγω σωματεία συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της
οικείας ένωσης ή της ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και
πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και
πρωταθλημάτων.
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3. Ορίζεται ότι από την Γ1.8.2022 (αντί της έως τώρα ισχύουσας
1.9.2021), αθλητικά σωματείο που δεν φέρει την κατά νόμο ειδική αθλητική
αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί
αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ ει’ και β βαθμού και σε
εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

4. Προβλέπεται η παραχώρηση, ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης
των διεθνών αγώνων αυτοκινήτου με την επωνυμία «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις
2021», για το χρονικό διάστημα από 20.8.2021 έως 209.2021, της χρήσης των
εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία : «Πανελλήνια Εκθεση Ααμίας»
στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία: «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού».

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟυΙΙΑ Α[ΜΑ6Ου
ΟΙΟ9.2Ο2 21:33

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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