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ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
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                             151 80  Μαρούσι
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ΘΕΜΑ: « Έλεγχος νομιμότητας του Κανονισμού Διαιτησίας της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο) ».                                  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
α.Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ.Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
2.Τα  άρθρα 27, 43, 44, 45 και 46 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
3.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  



2

4.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
5.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.

        6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5237/22.11.2022 έγγραφο τής Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο) (ΥΠΠΟΑ/577312/23.11.2022), με το οποίο υπεβλήθη προς 
έλεγχο νομιμότητας ο Κανονισμός Διαιτησίας με το αντίστοιχο πρακτικό τής Γενικής 
Συνέλευσης ( 23.10.2022 ).

       7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/620493/14.12.2022 έγγραφο τού τμήματος προς την 
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο) με παρατηρήσεις και υποδείξεις για τον εν 
λόγω Κανονισμό. 

        8. Το από 16.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα τού Τμήματος με επιπρόσθετες 
παρατηρήσεις όσον αφορά στον εν λόγω Κανονισμό. 

        9.  Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5237 Α/13.1.2023 έγγραφο τής Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας (ΥΠΠΟΑ/17827/13.1.2023) με τις τελικές διορθώσεις με το οποίο 
υποβάλλεται εκ νέου ο Κανονισμός.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

                            

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο Κανονισμός Διαιτησίας τής Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο) ως εξής :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Άρθρο1

Με τον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
(Ε.Ι.Ο.) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το έργο των διαιτητών, δηλαδή των 
οριζόμενων στους αγώνες ιστιοπλοΐας προσώπων τα οποία κρίνουν και 
αποφασίζουν σχετικά με την πιστή τήρηση και εφαρμογή από τους 
διαγωνιζόμενους αθλητές και λοιπούς συμμετέχοντες των κανόνων και κανονισμών 
διεξαγωγής αγώνων. Επίσης, ο Κανονισμός έχει σκοπό να κατοχυρώσει τις αρχές της 
διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων 
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σωματείων και αθλητών και να διασφαλίσει το ανεπηρέαστο του έργου των 
διαιτητών, οι οποίοι είναι οι εξής:

Κριτής
Εθνικός Κριτής (NJ)
Διαιτητής
Εθνικός Διαιτητής (NU)

Άρθρο  2
Κτήση ιδιότητας διαιτητή

1.Οι διαιτητές πιστοποιούνται από την Ανώτατη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων 
(Α.Ε.Α.Ε.) της Ε.Ι.Ο..

2.Για να συμμετάσχει στη διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης διαιτητή, ένας 
υποψήφιος πρέπει:

Α. Nα έχει ηλικία τουλάχιστον 21 ετών.

β. Να είναι απόφοιτος λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.

γ. Να παρουσιάζει επάρκεια χρήσης της Αγγλικής γλώσσας.

δ. Να προταθεί από ένα σωματείο μέλος της Ε.Ι.Ο.

ε. Να μην συντρέχει στο πρόσωπό  του κώλυμα από τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 άρθρου 3 του Ν2725/1999, όπως αυτό ισχύει.

ζ. Να έχει εμπειρία ως αθλητής αγώνων ιστιοπλοΐας.

η. Να έχει σε βάθος γνώση των κανόνων αγώνων ιστιοπλοΐας και όλων των 
κανόνων, εγχειριδίων και δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την ειδικότητα του 
στελέχους την οποία επιθυμεί να αποκτήσει.

θ. Να έχει φυσική κατάσταση για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
ειδικότητας του.

ι. Να έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών.

Άρθρο 3

Σχολή διαιτησίας

1.Η σχολή διαιτησίας διοργανώνεται και  λειτουργεί από την Ε.Ι.Ο., μέσω της 
Α.Ε.Α.Ε., η οποία ορίζει τους διδάσκοντες, τη διδακτέα ύλη και τα θέματα των 
εξετάσεων.

2.Η φοίτηση περιλαμβάνει 2 περιόδους, την  Α και τη Β, και πρακτική εξάσκηση. 
Μετά την επιτυχή φοίτηση και πρακτική εξάσκηση ο διαιτητής πιστοποιείται για τη 
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συγκεκριμένη ειδικότητα για την οποία έχει υποβάλει αίτηση και εγγράφεται στο 
οικείο μητρώο που τηρεί η Ομοσπονδία.

Άρθρο 4

Σεμινάρια διαιτησίας

Η Ε.Ι.Ο. διοργανώνει, μέσω της Α.Ε.Α.Ε. και σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή 
Διαιτησίας, σεμινάρια για την επιμόρφωση των διαιτητών.

Άρθρο 5

Κτήση της ιδιότητας διεθνούς διαιτητή

Για την απόκτηση πιστοποίησης διεθνούς διαιτητή από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Ιστιοπλοΐας, ένας διαιτητής  πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που τίθενται από τη 
Διεθνή Ομοσπονδία όσον αφορά στην παρακολούθηση του σεμιναρίου που οδηγεί 
σε εξετάσεις, περαιτέρω δε πρέπει να έχει προεγκριθεί από την Α.Ε.Α.Ε. και εγκριθεί 
από την Ε.Ι.Ο. η αίτησή του προς αυτή για την  παρακολούθηση  του σεμιναρίου.

Άρθρο 6

Αξιολόγηση διαιτητών

Για την αξιολόγηση των διαιτητών ιστιοπλοΐας, εκτός των κριτηρίων του Κανονισμού 
Πιστοποίησης Στελεχών της Ε.Ι.Ο., λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα 
ακόλουθα κριτήρια, τα οποία ορίζονται  στο άρθρο 46 του Ν 2725/1999, όπως αυτό 
ισχύει

α. Τίτλοι σπουδών

β. Γνώση ξένων γλωσσών

γ. Ηλικία 

δ. Εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες του επισήμου 
προγράμματος της Ε.Ι.Ο.

ε. Απόδοση σε αγώνες του επισήμου προγράμματος της Ε.Ι.Ο. που αποδεικνύεται 
από τη  βαθμολογία παρατηρητών και από  συστατικές επιστολές, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Πιστοποίησης Στελεχών Αγώνων της Ομοσπονδίας.

στ. Φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες ιατρικές 
εξετάσεις

ζ. Διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων

Άρθρο 7

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας

1.Στην Ε.Ι.Ο. λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), διετούς 
θητείας. Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει για το άθλημα της ιστιοπλοΐας όλες τις 
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αρμοδιότητες επιλογής, αξιολόγησης και ορισμού των διαιτητών αγώνων 
ιστιοπλοΐας που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο.. 

2.Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς ή εθνικούς διαιτητές 
ιστιοπλοΐας, υψηλού κύρους, οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο., με 
πλΕ.Ι.Ο.ψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του και μπορούν αυτά  να παυθούν 
για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, με απόφαση των 4/5 των μελών του Δ.Σ.

3.Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 ισχύουν ανάλογα για τα 
μέλη των οργάνων διαιτησίας, τα οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν στα όργανα 
αυτά, εφόσον έχουν κώλυμα από τα προβλεπόμενα στις ως άνω διατάξεις. Επίσης, 
δεν μπορούν να οριστούν μέλη της Κ.Ε.Δ. πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο χώρο της ιστιοπλοΐας.

4.Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Κ.Ε.Δ. ιδίως:

α. Ενισχύει επιτελικά την Ε.Ι.Ο. σχετικά με το έργο των διαιτητών και κυρίως για τη 
βελτίωση  της αποδοτικότητάς τους.

β. Εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. την οργάνωση και τη λειτουργία σχολών διαιτησίας, 
καθώς και την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

γ. Παρακολουθεί το έργο των διαιτητών και προβαίνει στην αξιολόγηση και επιλογή 
αυτών, με βάση τα κριτήρια του παρόντος και του αθλητικού νόμου.

δ. Ορίζει τους διαιτητές στους αγώνες του επίσημου προγράμματος αγώνων της 
Ε.Ι.Ο. πλην των διασυλλογικών αγώνων, στους οποίους τους διαιτητές ορίζει ο 
διοργανωτής σύλλογος.

ε. Εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό.

στ. Ενημερώνει τους διαιτητές σχετικά με ερμηνευτικές διατάξεις των Κανονισμών 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας και επιμελείται της μετάφρασης των τροποποιήσεων σε 
αυτούς.

ζ. Ασχολείται με κάθε άλλο θέμα σχετικό με τους διαιτητές που της ανατίθεται από 
το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 8
Αποζημίωση διαιτητών 

Οι διαιτητές δικαιούνται αποζημίωσης για κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν τα 
καθήκοντά τους, καθώς επίσης, σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα διεξαγόμενο 
εκτός της έδρας τους, δικαιούνται εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί αποζημιώσεων του Δημοσίου. Το ύψος των ποσών 
των αποζημιώσεων, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, καθορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Δ., πριν από 
την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
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Άρθρο 9
Πειθαρχικός έλεγχος των διαιτητών

1.Ο διαιτητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τους 
οικείους Κανονισμούς της World Sailing και της Ομοσπονδίας, τις προκηρύξεις 
αγώνων, τις εγκυκλίους, οδηγίες και αποφάσεις των επιτροπών  και των λοιπών 
οργάνων της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, καθώς επίσης και τις αρχές της καλής πίστης, της αθλητικής 
δεοντολογίας και χρηστότητας, του αθλητικού πνεύματος, του έντιμου 
συναγωνισμού και της ηθικής. 

Επίσης, ο διαιτητής  οφείλει να επιδεικνύει εν γένει άψογη αθλητική και κοινωνική 
διαγωγή και ήθος.

2.Ο διαιτητής που ενεργεί κατά παράβαση των ανωτέρω υποπίπτει σε πειθαρχικό 
παράπτωμα, που τιμωρείται, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού και τις περιστάσεις 
κατά τις οποίες αυτό τελέστηκε, με τις ποινές της:

- Έγγραφης επίπληξης

- Του προσωρινού αποκλεισμού από τους αγώνες

- Της διαγραφής από τους πίνακες διαιτητών  όλων των κατηγοριών. 

3.Η πειθαρχική δίωξη ασκείται, ύστερα από έγγραφη αναφορά αρμοδίου οργάνου 
ή προσώπου

4.Ειδικότερα, μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων του διαιτητή 
περιλαμβάνονται τα εξής, για την τέλεση των οποίων, ύστερα από απόφαση της 
Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο., επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές, που 
αναφέρονται μέσα σε παρένθεση:

α. Η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του (ποινή έγγραφης επίπληξης ή 
αποκλεισμού μέχρι 6 μηνών).

β. Η αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής του σε αγώνα για τον οποίο είχε οριστεί 
(ποινή αποκλεισμού 2 μηνών).

γ. Η μη προσέλευσή του σε αγώνα ή η προσέλευσή του μετά την έναρξη του αγώνα 
στον οποίο είχε οριστεί ή η αποχώρησή του πριν από τη λήξη του αγώνα, 
αδικαιολόγητα (ποινή αποκλεισμού 1-3 μηνών).

δ. Η συμμετοχή του σε αγώνα, χωρίς την έγκριση του αρμόδιου οργάνου (ποινή 
αποκλεισμού 2-4 μηνών).

ε. Η παράβαση (κακή εφαρμογή) των κανονισμών της World Sailing (ποινή 
αποκλεισμού μέχρι 6 μηνών).

ζ. Η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρμοστη συμπεριφορά του προς τα μέλη 
των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας  και των διαιτητών, προς 
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τους αθλητές, προπονητές, άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στους αγώνες και 
προς τους φιλάθλους (ποινή αποκλεισμού 3-12 μηνών) .

η. Η βάναυση συμπεριφορά του προς τα ως άνω πρόσωπα της περίπτωσης β (ποινή 
αποκλεισμού 1 1/2-2 έτη ή διαγραφή).

θ. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο πολιτική ενεργοποίησή του, στο πλαίσιο των  
καθηκόντων του (ποινή αποκλεισμού 3-12 μηνών).

ι. Η δωροδοκία του, καθώς και η άμεση ή έμμεση αποδοχή ωφελημάτων ή 
προνομίων οιασδήποτε φύσης, που σχετίζεται με την άσκηση του έργου του  (ποινή 
αποκλεισμού 1-3 ετών ή διαγραφή).

κ. Η προφορική ή έγγραφη διατύπωση δυσμενών κρίσεων κατά των μελών των 
πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και των διαιτητών, καθώς και 
κατά συναδέλφων του (ποινή έγγραφης επίπληξης έως αποκλεισμού 9 μηνών).

λ. Κάθε ενέργεια της αθλητικής ή κοινωνικής ζωής του που προκαλεί μείωση του 
κύρους αυτού ως διαιτητή ή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας  
(ποινή αποκλεισμού μέχρι 2 ετών ή διαγραφή).

5. Πειθαρχικά παραπτώματα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στο παρόν 
άρθρο, εντάσσονται, κατά την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής , σε μία από τις πιο 
πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις παραπτωμάτων και επιβάλλεται η ανάλογη ποινή 
στον διαιτητή που υπέπεσε στο παράπτωμα.

6.Σε περίπτωση τέλεσης νέου πειθαρχικού παραπτώματος από τον ίδιο διαιτητή 
κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο (παράβαση καθ΄ υποτροπή), η προβλεπόμενη για 
το νέο πειθαρχικό παράπτωμα ποινή αυξάνεται στο διπλάσιο.

7.Εάν διαιτητής υποπίπτει σε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, για 
τον καθορισμό της συνολικής ποινής που θα του επιβληθεί, προστίθεται στη 
μεγαλύτερη ποινή το μισό της προβλεπόμενης ποινής για το άλλο ή για τα άλλα 
παραπτώματα που τέλεσε.

8.Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών είναι η 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ι.Ο. και δευτεροβάθμιο το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης 
Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).

9.Όταν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, ο παραπεμπόμενος διαιτητής  μπορεί να τεθεί σε 
διαθεσιμότητα, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Πειθαρχική Επιτροπή. Το 
χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες. 
Αν του επιβληθεί ποινή προσωρινού αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες, ο 
χρόνος έκτισης της ποινής αρχίζει από την ημερομηνία που τέθηκε σε 
διαθεσιμότητα ο διαιτητής.

10.Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής εκδίδεται, ύστερα από κλήση του 
διαιτητή σε έγγραφη απολογία. Η απολογία μπορεί να είναι έγγραφη και 
προφορική ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής  κατά τη συνεδρίαση αυτής  Η 
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έγγραφη κλήση σε απολογία του επιδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής και καθορίζει σαφώς το αποδιδόμενο 
πειθαρχικό παράπτωμα. 

11.   Στην κλήση, επίσης, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, ο χώρος,  η ημερομηνία και 
η ώρα συνεδρίασης της Πειθαρχικής Επιτροπής που θα επιληφθεί του 
παραπτώματος. 

12.   Πριν από την απολογία του, ο διαιτητής έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των  
στοιχείων του φακέλου της υπόθεσής του.

13.  Η απόφαση περί ποινής εκδίδεται από την Πειθαρχική Επιτροπή το αργότερο 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτής και κοινοποιείται στο 
στέλεχος αγώνων, και στην Ομοσπονδία.  

14. Κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής που επιβάλλει ποινή 
επιτρέπεται άσκηση προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 126 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
Ν. 3057/2002. 

15. Η άσκηση της προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
προσβαλλόμενης απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Άρθρο 10

1. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών κανονιστικών πράξεων 
σχετικά με το αντικείμενο του κανονισμού αυτού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτού.

2. Όπου στον κανονισμό αναφέρεται «διαιτητής» εννοούνται και οι οριζόμενοι στο 
άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού (Κριτής, Εθνικός κριτής (NJ), Εθνικός Διαιτητής 
(NU)) και αναφέρεται και στα δύο φύλα. 

3. Ο παρών Κανονισμός Διαιτησίας, που αποτελείται από 10 άρθρα, εγκρίθηκε από 
τη 2η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας την 23η 
Οκτωβρίου 2022 και θα υποβληθεί στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
προς έγκριση της νομιμότητάς του.

                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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