
Προσχέδιο νόμου
«Οργανισμός Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004»

Αρθρο 1
Ιδρυση - μορφή - έδρα - σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία 

«Οργανισμός Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004», το οποίο λειτουργεί με τη 

μορφή ανώνυμης εταιρείας, διέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες 

εταιρείες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο αυτόν, και δεν υπάγεται 

στον δημόσιο τομέα.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από μία μετοχή που ανήκει 

στο Ελληνικό Δημόσιο.

3. Εδρα του Οργανισμού ορίζεται η πόλη των Αθηνών. Με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα του Οργανισμού 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εκπλήρωση του σκοπού του.

4. Σκοπός του Οργανισμού είναι η προετοιμασία της υποψηφιότητας της πόλης 

των Αθηνών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και η οργάνωση της 

διεξαγωγής τους στην περίπτωση ανάθεσης.

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες

Για την επίτευξη του σκοπού του ανατίθενται στον Οργανισμό οι ακόλουθες 

αρμοδιότητες :

α) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός του έργου της Επιτροπής Διεκδίκησης 

των Ολυμπιακών Αγώνων.
β) Η μέριμνα για την εκτέλεση και τον συντονισμό της πραγματοποίησης των 

αναγκαίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μελετών και τεχνικών έργων, 

ανεξαρτήτως του φορέα εκτέλεσης.

γ) Η σύναψη συμβάσεων για την παραχώρηση της χρήσης του Ολυμπιακού 

Εμβλήματος, για λόγους δημοσιότητας και εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με 

τους κανόνες 6 και 52 του Ολυμπιακού Χάρτη και των ερμηνευτικών διατάξεών



δ) Η παραχώρηση, από κοινού με την ΔΟΕ, της τηλεοπτικής μετάδοσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 σύμφωνα με τον κανόνα 51 του Ολυμπιακού 

Χάρτη και των ερμηνευτικών διατάξεων του.

ε) Η παρακολούθηση του προγράμματος προετοιμασίας για την διεκδίκηση και 

τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

στ) Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, οι οποίες προβλέπονται για την 

Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων από τις διατάξεις του 

Ολυμπιακού Χάρτη.

Αρθρο 3 

Εποπτεία

1. Η εποπτεία του Οργανισμού ασκείται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η 

εποπτεία συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας της λειτουργίας του Οργανισμού.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο :

α) διορίζει και απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους τον Πρόεδρο - Συντονιστή και 

τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης καθώς και της Οργανωτικής Επιτροπής του 

Οργανισμού.

β) εγκρίνει τους κανονισμούς που καθορίζουν τις διαδικασίες εκπόνησης των 

μελετών, εκτέλεσης των έργων, διενέργειας των σχετικών προμηθειών και 

διαχείρισης των εσόδων του Οργανισμού.

γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό του 

Οργανισμού.

δ) παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα όργανα διοίκησης του Οργανισμού για την 

εκπλήρωση της αποστολής τους.

Ά ρθρο 4

Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων

1. Η προβλεπόμενη στην υπ’ αριθμόν Υ 339/2-5-96 απόφαση του Πρωθυπουργού 

Επιτροπή Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων αναμορφώνεται σύμφωνα με τις 

παρακάτω διατάξεις.
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2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμία «Επιτροπή 

Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004», με έδρα την πόλη των Αθηνών 

και σκοπό την διεκδίκηση της ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην 

πόλη της Αθήνας, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του παρόντος Οργανισμού.

3. Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη που ορίζονται με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητές της ασκούνται μέσω του τριμελούς 

Προεδρείου της, τα μέλη του οποίου ορίζονται με την ίδια απόφαση. Πρόεδρος - 

Συντονιστής παραμένει αυτός που έχει ορισθεί με την ανωτέρω απόφαση του 

Πρωθυπουργού.

4. Η Επιτροπή εποπτεύεται από τον Υπουργό, που ορίζει για τον σκοπό αυτόν το 

Υπουργικό Συμβούλιο.

5. Η Επιτροπή ασκεί όσες αρμοδιότητες προβλέπει η ίδια απόφαση του 

Πρωθυπουργού. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος που εξαρτώνται από την ανάγκη 

αποτελεσματικής επιδίωξης του σκοπού της Επιτροπής, ο Πρόεδρος - 

Συντονιστής έχει τη δυνατότητα να ασκεί και αυτοτελώς τις αρμοδιότητές της. 

Μπορεί ιδίως να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την κατάρτιση των απαραίτητων 

συμβάσεων καθώς και να διαχειρίζεται τους πόρους που έχουν διατεθεί από 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την επιδίωξη του σκοπού της Επιτροπής. Ο 

Πρόεδρος - Συντονιστής δεσμεύει με την υπογραφή του την Επιτροπή 

Διεκδίκησης για όλες τις ενλόγω ενέργειες, οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται από 

τη Διευθύνουσα Επιτροπή του Οργανισμού σε εύλογο χρόνο.

6. Οι πόροι της Επιτροπής προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων, επιχορηγήσεως του τακτικού προϋπολογισμού, επιχορηγήσεις κατ’ 

εξαίρεση των κειμένων διατάξεων του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 

του ν. 1646/1986, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη 

επιχορήγηση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Οι πόροι αυτοί κατατίθενται 

υπέρ της Επιτροπής σε ειδικό λογαριασμό. Με στόχο την εξυπηρέτηση της 

Επιτροπής ορίζεται Οικονομικός Υπόλογος με απόφαση του εποπτεύοντος 

Υπουργού.
7. Ο ετήσιος τακτικός καθώς και τυχόν έκτακτοι διαχειριστικοί έλεγχοι 

ενεργούνται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών ή 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διεκδίκησης 

καθορίζεται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού 

των Οικονομικών.



8. Οι ατέλειες, απαλλαγές και εξαιρέσεις που ισχύουν για τον Οργανισμό, βάσει 

του άρθρου 14 του νόμου αυτού, προσαρμοζόμενες ανάλογα ισχύουν και για την 

Επιτροπή Διεκδίκησης.

9. Η Επιτροπή λύεται αυτοδικαίως μετά την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων 

του 2004 στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη.

Αρθρο 5 

Οργανα

1. Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι : 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

β) Η Διευθύνουσα Επιτροπή

2. Στην περίπτωση της ανάθεσης των Αγώνων στα όργανα αυτά προστίθενται: 

α) η Οργανωτική Επιτροπή 

β) ο Πρόεδρος - Συντονιστής

Αρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκαπενταμελές, συγκροτείται με απόφαση του 

Πρωθυπουργού και αποτελείται από :

α) Τον Πρωθυπουργό ή, σε περίπτωση κωλύματος του, τον εποπτεύοντα 

Υπουργό, ως Πρόεδρο

β) τον Υπουργό Πολιτισμού, ως Αντιπρόεδρο, 

γ) τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας,

δ) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, 

ε) τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

στ) τον Υπουργό Εξωτερικών, 

ζ) τον Υπουργό Ανάπτυξης,

η) τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, 

θ) τον Δήμαρχο Αθηναίων, 

ι) τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Α,
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ια) τα δύο μέλη της Δ.Ο.Ε για την Ελλάδα,

ιβ) τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών,

ιγ) τον Πρόεδρο της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών,

ιδ) τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε,

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν επίσης επιφανείς 

προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και του αθλητισμού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις για την 

πραγμάτωση του σκοπού του Οργανισμού και αναλαμβάνει κάθε πρόσφορη 

πρωτοβουλία για την προώθηση της υποψηφιότητας της πόλης των Αθηνών.

4. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, όταν παρίσταται ανάγκη, 

αποφασίζει δε με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Ά ρθρο 7

Διευθύνουσα Επιτροπή

1. Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από: 

α) το Δήμαρχο Αθηναίων, ως Πρόεδρο 

β) τον Υφυπουργό Αθλητισμού

γ) τον Πρόεδρο - Συντονιστή της Επιτροπής Διεκδίκησης των Αγώνων 

δ) τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Α.

2. Η Διευθύνουσα Επιτροπή αναλαμβάνει τον συντονισμό του έργου της 

Επιτροπής Διεκδίκησης (και στην περίπτωση της ανάθεσης, της Οργανωτικής 

Επιτροπής) των Αγώνων με τις εκπονούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο 

γενικές κατευθύνσεις. Εξειδικεύει τις κατευθύνσεις αυτές παρακολουθώντας τις 

συγκεκριμένες προτεραιότητες που επιβάλλει η επιδίωξη των σκοπών του 

Οργανισμού.

Αρθρο 8

Οργανωτική Επιτροπή

1. Στην περίπτωση που ανατεθεί στην πόλη των Αθηνών η διοργάνωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ιδρύεται ως όργανο του Οργανισμού η 

Οργανωτική Επιτροπή.
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2. Η Οργανωτική Επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από:

α) τον Συντονιστή που θα ορισθεί για την οργάνωση των αγώνων, ως Πρόεδρο, 

β) ένα μέλος που προτείνεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων,

γ) ένα μέλος που προτείνεται από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για 

θέματα Αθλητισμού,

δ) ένα μέλος που προτείνεται από την Ε.Ο.Α.

3. Η Οργανωτική Επιτροπή διορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται ένα από τα μέλη της ως Αντιπρόεδρος. Αυτός ασκεί όσες

αρμοδιότητες του μεταβιβάζει με σχετική απόφασή του ο Πρόεδρος - 

Συντονιστής, αναπληρώνει δε τον τελευταίο όταν περαστεί ανάγκη.

4. Αν ένα η περισσότερα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής δεν υποδειχθούν 

αμέσως μετά την ανάθεση των Αγώνων, η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί 

νόμιμα χωρίς το ελλείπον μέλος.

5. Η θητεία της Επιτροπής παύει με την λήξη των Αγώνων. Η αποζημίωση των 

μελών της ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

6. Η Οργανωτική Επιτροπή συνέρχεται καθ'όλη τη διάρκεια των Αγώνων με 

πρωτοβουλία του Προέδρου - Συντονιστή, βρίσκεται δε σε απαρτία με την 

παρουσία τριών μελών της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου - Συντονιστή.

Αρθρο 9

Αρμοδιότητες της Οργανωτικής Επιτροπής

1. Η Οργανωτική Επιτροπή, συνεργαζόμενη στενά με τη Διευθύνουσα Επιτροπή 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων:

α) Διοικεί τον Οργανισμό και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του, 

β) Καταρτίζει τον απολογισμό και προϋπολογισμό καθώς και έκθεση 

πεπραγμένων του Οργανισμού,

γ) Εχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των δημοσίων και διεθνών σχέσεων του 

Οργανισμού,
δ) Συνάπτει τις κάθε είδους συμβάσεις που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση 

του σκοπού του,
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ε) Αποφασίζει για τις μετακινήσεις του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ, καθώς 

και των υπαλλήλων του Οργανισμού εντός ή εκτός της Χώρας, 

στ) Συγκροτεί τις επιτροπές και ομάδες εργασίας που είναι απαραίτητες για την 

εκπλήρωση της αποστολής του Οργανισμού.

2. Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει με απόφασή της μέρος των 

αρμοδιοτήτων της στον Πρόεδρο - Συντονιστή. Με απόφασή της μπορεί να 

αναθέτει επίσης την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε μέλη της.

Ά ρθρο 10

Πρόεδρος - Συντονιστής

Ο Πρόεδρος - Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως και τον δεσμεύει με την 

υπογραφή του,

β) Συντονίζει τις εργασίες των υπηρεσιών του Οργανισμού, 

γ) Συγκαλεί την Οργανωτική Επιτροπή,

δ) Προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό ύστερα από προηγούμενη γνώμη της 

Οργανωτικής Επιτροπής,

Αρθρο 11

Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού

1. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος συντάσσεται από 

την Διευθύνουσα Επιτροπή και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

ρυθμίζονται ιδίως τα παρακάτω θέματα : 

α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους

β) Η σύσταση θέσεων προσωπικού, η κατάταξή του σε κλάδους ανάλογα με το 

είδος απασχόλησης, το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του καθώς και 

κάθε άλλο ζήτημα της υπηρεσιακής κατάστασης, περιλαμβανομένης και της 

πειθαρχικής ευθύνης του.
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Αρθρο 12 

Κεφάλαιο - πόροι

1. Το κεφάλαιο του Οργανισμού ορίζεται στο ποσό των .... δρχ. που θα 

καταβληθεί από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Το κεφάλαιο του 

Οργανισμού μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το 

ποσό της αύξησης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

2. Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από το κεφάλαιό του, το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων, από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού, από 

επιχορηγήσεις κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με 

το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 1646/1986, από την έκδοση ομολογιακού δανείου και 

λαχείων, από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διατάξεων του 

νόμου αυτού καθώς και από κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται στον 

Οργανισμό από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Οι πόροι αυτοί κατατίθενται 

υπέρ του Οργανισμού σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.

1. Η διαχείριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού δεν υπόκειται στους όρους 

διαχείρισης του Δημοσίου Λογιστικού.

2. Ο ετήσιος τακτικός καθώς και τυχόν έκτακτοι διαχειριστικοί έλεγχοι 

ενεργούνται από τριμελή ελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από ορκωτούς 

ελεγκτές. Η συγκρότηση της επιτροπής και η αμοιβή των μελών της καθορίζεται 

με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Το έργο του διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να ανατίθεται, αντί της 

προηγουμένης επιτροπής, σε διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ελεγκτών

1. Ο Οργανισμός απολαύει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς 

και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Οι διατάξεις οι σχετικές με 

τις δίκες του Δημοσίου εφαρμόζονται και για τον Οργανισμό.

Αρθρο 13

Διαχειριστικός έλεγχος

(auditors).

Αρθρο 14

Ατέλειες - απαλλαγές - εξαιρέσεις
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2. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό και 

δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου και 

δικαίωμα προς κράτηση, με εξαίρεση: α) τον φόρο προστιθέμενης αξίας που 

αναλογεί στα αγοραζόμενα ή εισαγόμενα αγαθά και στις υπηρεσίες που δέχεται 

ο οργανισμός, β) το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και γ) τα ανταποδοτικά 

τέλη ή εισφορές.

3. Οι όροι της εκπόνησης των προγραμμάτων και των μελετών, της εκτέλεσης 

των αναγκαίων τεχνικών έργων και των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Οργανισμού εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε Κανονισμός ορίζει 

υποχρεωτικά ότι τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού δεν μπορούν, επί ποινή 

ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να είναι αντισυμβαλλόμενοι σε συμβάσεις 

που συνάπτει ο Οργανισμός. Οι διατάξεις των Κανονισμών μπορεί να 

προβλέπουν παρεκκλίσεις από κάθε κείμενη διάταξη σχετική με την ανάθεση 

μελετών και την εκτέλεση δημοσίων έργων, καθώς και τη διενέργεια κρατικών 

προμηθειών, από φορείς του δημόσιου τομέα με την επιφύλαξη της ισχύος των 

συναφών διατάξεων του κοινοτικού (ενωσιακού) δικαίου. Με απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του 

Οργανισμού, μπορεί να ανατίθεται η εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών και η 

εκτέλεση συγκεκριμένων έργων στις τεχνικές Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή 

άλλων δημόσιων φορέων και Οργανισμών.

4. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από φορείς του δημόσιου τομέα στον 

Οργανισμό, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού. Η απόσπαση αυτή ισχύει 

για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην κοινή Υπουργική Απόφαση και μπορεί 

να ανανεώνεται. Στους υπαλλήλους αυτούς μπορεί να καταβάλλεται από τον 

Οργανισμό αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, που εγκρίνεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.
5. Οι περιορισμοί του ν. 2190/1994 και κάθε συναφούς νομοθετήματος για τους 

όρους, τη διαδικασία πρόσληψης και την απασχόληση σε νομικά πρόσωπα του 

δημόσιου τομέα δεν ισχύουν για τα μέλη του Δ.Σ. ούτε για το προσωπικό του 

Οργανισμού οποιοσδήποτε κατηγορίας. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του 

Οργανισμού δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση οποιουδήποτε ελεύθερου 

επαγγέλματος.



6. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να εξαιρούνται τα μέλη του 

Δ.Σ., οι έκτακτοι συνεργάτες και ορισμένες θέσεις του υπαλληλικού προσωπικού 

από τους περιορισμούς για τις αμοιβές που ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.

7. Οι όροι δόμησης και οι πολεοδομικοί και κτιριολογικοί όροι για κάθε 

συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο Ολυμπιακής υποδομής καθορίζονται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Πρωθυπουργού ή του εποπτεύοντος 

Υπουργού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πάντως με την επιφύλαξη της ισχύος 

των διατάξεων του κοινοτικού (ενωσιακού) δικαίου. Πάντως οι ανωτέρω όροι 

δομήσεως πρέπει να εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των κτιρίων και τους 

καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια υπέρ του 

Οργανισμού και με δική του δαπάνη των αναγκαίων ακινήτων, για την κατασκευή 

έργων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των αναγκών της 

διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

9. Ολες οι δημόσιες υπηρεσίες του κράτους καθώς και οι υπηρεσίες των νομικών 

προσώπων του δημόσιου τομέα οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή 

συνδρομή που ζητά ο Οργανισμός.

10. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπονται παρεκκλίσεις, αυτές επιτρέπονται 

βάσει των κειμένων διατάξεων μόνον όταν πρόκειται για επείγουσα περίπτωση ή 

για ιδιαίτερης σπουδαιότητας έργο.

Αρθρο 15

Λύση του Οργανισμού

Ο Οργανισμός λύεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από 

πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από την έκδοση του εν λόγω 

διατάγματος, ο Οργανισμός συναλλάσσεται μόνο για τους σκοπούς της 

εκκαθάρισης. Με το ίδιο διάταγμα διατίθεται η ακίνητη και κινητή περιουσία του 

Οργανισμού για την κάλυψη κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και 

αθλητικών αναγκών, το προσωπικό δε που υπηρετεί στον Οργανισμό απολύεται.

ίο



Αρθρο 16

Ρύθμιση λεπτομερειών

Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού ρυθμίζεται με απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της Διευθύνουσας Επιτροπής 

του Οργανισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 17

Εναρξη εφαρμογής

Ο νόμος αυτός αρχίζει να εφαρμόζεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.
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