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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

.. -ο -\-roio vcuou * Οργανισμός Υποψηφιότητας Ολυμπιακών 
Ανωγων ■ Αθήνα 96*

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

- η Arrive - <Ci _:εσω αυτής ολόκληρη η Ελλάδα - είναι πλέον 
uTcuiTpio γιο την ανάληψη της χρυσής Ολυμπιάδας του 1996. Η 
enicnun «αταθεση της αθηναϊκής υποψηφιότητας στηοίχθηκε κατ' 
οολτ"' τοσο στην ομόφωνη απόφαση της Βουλής όσο και στην ο- 
ycouivn απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. 
Οι σπσοασεις ουτες πιστεύεται οτι ενδόμυχα εκφράζουν και τις 
όιοΐεσεις τοσο του αθηναϊκού λαού όσο και ολοκλήρου του ελ
ληνισμού. w αιθούση κατάθεσης της αθηναϊκής υποψηφιότητας 
r ;; αρχικά c ε-οινωθεί στις 15-4-86 στην αίθουσα της Παλ. Βου- 
>.τις στον ποόεδαο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής X. Α. Σά- 
^αοονκ από τον τότε ποωθυπουρνό της Ελλάδας Η Αθήνα, η 
Ελλάδα διεκδικουν τη χρυσή Ολυμπιάδα επειδή ο ελληνισμός θε· 
jjon ; :εςς να συμβάλει Οχι μόνο στη συνέχιση, ολλύ κυοίως στην 
ανανέωση ενός θεσμού παγκόσμιας πλέον σημασίας για την πα
νανθρώπινη συμοιλιωση, την ύφεση, την ειρήνη. Σήμερα ο θεσμός 
:πι3άλλεται vc ελεγξει αρνητικά Φαινόμενα που έχουν παοατη- 
οπθεί ιντοπινκ. ανεεέλενκτη εμπορευματοποίηση). Το 1996, που 
συμπίπτει με το κλείσιμο μιας εποχής και το άνοιγμα μιας καινού
ριος. αποτελεί γιο τον ελληνισμό τη χρυσή ευκαιρία. Οι σύγχρο- 
Όΐ Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν αναμφίβολα την κορυφαία σε 

παγΛάοαια κλίμοκο διοογάνωση, στην οποία αθλητισμός και πο
λιτισμός μποοούν να συμποοευτούν για να συμβάλλουν στην κοι
νωνική και οικονομική ανάπτυξη των εθνών. Με το νόημα αυτό οι 
απαιτήσεις της διοργάνωσης μιας σύγχρονης Ολυμπιάδας μπο
οούν να οποτελέσουν για μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα, ένα πλαί
σιο εκσυγχρονισμού της εθνικής οικονομίας και βελτίωσης των 
συστημάτων τηλεπικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Επί πλέον μια σύγχρονη Ολυμπιάδα μπορεί να συμβάλει στην 
επίσπευση της υλοποίησης μεγάλων έργων για την αναβάθμιση 
μιας ιστορικής μεγαλούπολης, όπως η Αθήνο, και να ενισχύσει την 
προσπάθεια δημιουργίας σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούνται και για πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρα
στηριότητες.

Από Ολο τα παοαπανω προκύπτει ότι δίνεται η μοναδική ευκαι
ρία vie εκσυγχοονισμό τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίες, που θα κληθούν vc συμπορευτούν αρμόνι
κα για να ικανοποιήσουν στον ονώτατο δυνατό θοθμό τις απαιτή
σεις της διοργάνωσης.

Οι θετικες επιπτώσεις από την ανάληψη της διοργάνωσης θα 
γίνουν σύντομο οαστες σ' ολόκληρη την επικράτεια, ενώ η διε
θνής προβολή τπς χώρας, η αναβάθμιση του τουρισμού και η υ- 
.-.αποιηση εογων σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς θα έχουν 
πολλαπλή ανταπόδοση.

Σήμεοο που ο Ελληνισμός στρέφεται ποος αναζήτηση κάποιων 
νέων οραμάτων η ανάληψη της χρυσής Ολυμπιάδας μποοεί ν' α· 
ποτελέσε: τη βάση για το ncoaouc σε μια νεα εποχή, στη νέα χι
λιετηρίδα που ανατέλλει.

2. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την (δουση του Οργα
νισμού «Αθήνα 96» αντιμετωπίζονται τα θέματε της προετοιμασίας 
της Χώρας για τη διεκδίκηση από την Αθήνα της Ολυμπιάδας του 
13S6 και τπς οργάνωσης της διεξαγωγής της. εφ' όσον επιλενεί 

'-^nvc από τπ Διεθνή Ολυμπιακή Επιτοοπή.
Γιο το σκοπό αυτόν, εκτός από την πρόβλεψη της ίδρυσης ε

νός ευέλικτου οοοέα. του «Οργανισμού Αθήνα 96». επιδιώκετε! 
και η βελτίωση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Διεκδίκησης.

2. Στο ο.,μερινό σχήμα, η Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών 
Αγω-.-ων που έχει συσταθεί με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
<Γ. ΥΣ 139/1986) και προεδρεύεται από τον Πρωθυπουργό, δραστη
ριοποιείτε Έ-ίως μέσα από τη λειτουογία το ών επιτροπών: α) της 
εκτ ..αστικής : .τροπής, 3) ϊ-.,.ι,Ρ.-: .λε.υίικής Επιτροπής και

γ) της Τεχνικής Επιτροπής, οι οποίες συστήθηκαν με τη ΣΤ/654/87 
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού. Ωστόσο, παρατηρείται ότι, 
παοά το έρνο που μέχρι σήμερα έχουν επιτελέσει, οι αρμοδιότη
τες τους και η οργανωτική τους δομή δεν καλύπτουν απολύτως 
την ανΰνκη της διεκδίκησης, και εν Οψει των σημερινών αλλά και 
μελλοντικών συνθηκών, χρειάζεται η αναδιοργάνωση του υπάρ- 
χσντος σχήματος. Γι' αυτόν το λόγο δημιουργείται στο πλαίσιο 
της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων ένα Συντονιστικό 
Συμβούλιο

Το όογανο αυτό υε πρέδοο τον Πρωθυπουργό αντικαθιστά κα
τά βάση τη σημεοινή Εκτελεστική Επιτροπή και αποσκοπεί στην 
καλλίτερη απόδοση της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολυμπιακών Α
γώνων και στο συντονισμό των εκπροσωπούμενων φορέων σε θέ
ματα διεκδίκησης και διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Μετά τη σύσταση του Συντονιστικού Συμβουλίου, οι υφιστάμενες 
σήμερα επποοπες - Εκτελεστική, Συμβουλευτική. Τεχνική - καταρ- 
γούνται.

Είναι πρόδηλο, ότι η Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώ
νων υπάοχει και λειτουργεί μέχρι την ημερομηνία επιλογής της 
διοργανώτοιος πόλης των Α ,ώνων του 1996

4. Η ίδρυση του «Οονανιομού Αθήνα 96» ως νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου, που θα λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εται
ρείας, εγγυάται σύγχρονο, δυναμικό και ευέλικτο σχεδιασμό των 
απαιτούμενων ενεργειών καθώς και γρήγορη και αποτελεσματι
κή εκτέλεση των αποφάσεων που θα λαμβάνονται.

Τονίζεται ότι εφ' όσον οι Ολυμπιακοί Αγώνες ανατεθούν τελι
κά στην Αθήνα από τη ΔΟΕ, ο Οργανισμός αυτός θα ασκεί - μετά 
από συμφωνία με την τελευταία - όλα τα καθήκοντα της Εθνικής 
Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, η δημιουργία της 
οποίας επιβάλλεται από τον Ολυμπιακό Χάρτη.

5. Στα δημιουργούμενα νέα όργανα του Οργανισμού επιδιώχθη- 
κε να εξασφαλισθεί διαφάνεια λειτουργίας, με την εξασφάλιση ι
δίως της συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων, δηλ. 
του Δήμου Αθηναίων και της ΕΟΑ.

6. Η κρατική εποπτεία πάνω εττον Οργανισμό ασκείται από τον 
Πρωθυπουργό ή τον εποπτεύοντα υπουργό, που ορίζεται από τον 
Πρωθυπουργό, σε συνεργασία με το Δήμαρχο Αθηναίων. Η επο
πτεία στον Οργανισμό συνίστασται ιδίως: στο διορισμό και απαλ
λαγή του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού, στην 
παροχή κατευθύνσεων, στην έγκριση των βασικών κανονισμών του 
Οργανισμού, στην τελική έγκριση του προϋπολογισμού, της έκ
θεσης πεπραγμένων και του ισολογισμού του καθώς και στην έκ
δοση των πράξεων που προβλέπει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

Η συνεργασία του Δημάρχου Αθηναίων και του Προέδρου της 
ΕΟΑ με τον Πρωθυπουργό ή τον εποπτεύοντα υπουργό στη άσκη
ση της κρατικής εποπτείας εξειδικεύεται με την υποβολή της γνώ
μης τους σχετικά με την έγκριση των κανονισμών του Οργανισμού 
καθώς και της γνώμης τους για σημαντικά θέματα σχετικά με τη 
λειτουρνία του Οργανισμού, όπως η έγκριση του προϋπολογισμού, 
της έκθεσης πεπραγμένων του ισολογισμού κ.τ.λ.

7. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού αφορούν τόσο στη στήρι
ξη της υποψηφιότητας της Αθήνας για την ανάληψη των Ολυ
μπιοκών Αγώνων του 1996, όσο και στη διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων σε περίπτωση που ανατεθούν στην Αθήνα.

Ο Οργανισμός «Αθήνα 96» ειδικότερα:
• υποβοηθεί την Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων και 

το Συντονιστικό Συμβούλιο
■ συντάσσει το οακελο υποψηφιότητας
- αναπτύσσει διεθνείς σχέσεις και επαφές
- εκπονεί/συντονίζει τις αναγκαίες μελέτες για τη δημιουργία 

των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και όλης της σχετικής υποδομής
■ μεριμνά για την εκτέλεση και συντονίζει αι/τά τα έργα όπως 

και τη δημιουργία αυτών των ενκαταστάσεων (ιδίως του Ολυμπια
κού Χωριού)

- επιβλέπει ή αναθέτει σε τρίτους σχετικές μελέτες και φροντί
ζει για την υλοποίηςπί τους.

8. Η διάρθρωση του Δ.Σ. του Οργανισμού «Αθήνα 96» αποβλέ
πει στην ταχεία λήψη αποφάσεων, στην αποτελεσματική εκτέλε-
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. σή τους κοι στην κατά το δυνατόν αριστη εικόνα που πρέπει το 
λ 7 ενός οργανισμού να δίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

Προβλέπεται η εκπροσώπηση των άμεσα ενδιαφερομένων φο
ρέων, με τη συμμετοχή μελών που ορίζονται (ανά ένα) από τον 
Πρωθυπουργό, το Δήμο Αθηναίων, την Επιτροπή Ολυμπιακών Α
γώνων και τον Υπουονό αρμόδιο γιο τα θέματα αθλητισμού.

Μετέχει επίσης ο Πρόεδρος του Οργανισμού και ο υπεύθυνος 
σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας. Ως έβδομο μέλος ορίζε
ται ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.

Με τη διάρθρωση του Δ J. απεικονίζεται η αντίληψη κοινής άρο
σης και συναινετικών διαδικασιών σε σημαντικά εθνικά θέματα, 
όπως είναι η διεκδίκηση και διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώ
νων 1996.

Χυμειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό όρ
γανο με αποφασιστικές αρμοδιότητες για την πιο ευέλικτη και α
ποτελεσματική λειτουρνία του Οργανισμού

Είναι σημαντικό ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να συγκροτεί 
συμβουλευτικές επιτροπές αποτελούμενες οπό μέλη του Δ.Σ. και 
εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και άλλων δημόσιων, επαγ
γελματικών. συνδικαλιστικών, αθλητικών, ολυμπιακών και ιδιωτι
κών φορέων.

Οι συμβουλευτικές επιτροπές υποβοηθούν τον Πρόεδρο και το 
Δ.Σ. του Οργανισμού στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ει
δικότερα με το συντονισμό της δράσης των ενδιαφερόμενων 
φορέων.

Επίσης, αποτελούν συνδέσμους πληροφόρησης μεταξύ των εν
διαφερόμενων φορέων για τα θέματα διεκδίκησης και διοργάνω
σης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει των 
συμβουλευτικών επιτροπών και συμμετέχει στο Συντονιστικό Συμ
βούλιο της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων.

9. Το προσωπικό του Οργανισμού θα προσλαμβάνεται σύμφω
να με τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού 
■Αθήνα 96». Είναι δυνατό να προσλαμβάνονται έκτακτοι συνερ
γάτες κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του κανονισμού αυτού.

10. Το Κράτος καταβάλλει για τον Οργανισμό αρχικό κεφάλαιο 
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Παρέχεται επί
σης εξουσιοδότηση για τη μεταγενέστερη αύξηση του κεφαλαίου. 
Πέρα από τους δημόσιους πόρους που παοαχωρούνται στον Ορ
γανισμό με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται και η δη
μιουργία πόρων με την έκδοση ομολογιακού δανείου ή λαχείων 
και την αποδοχή δωρεών από δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτι
κούς φορείς. Επί πλέον πόροι του Οργανισμού αποτελούν το πο
σά που προέρχονται οπό την παραχώρηση της χρήσης του 
ολυμπιακού εμβλήματος, από άλλες εμπορικές συμφωνίες και από 
την έκδοση αναμνηστικών νομισμάτων.

Στον Οργανισμό μεταβιβάζονται επίσης οι έννομες σχέσεις, τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι πόρο; της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
γίνεται δε ειδική ρύθμιση vie tc θέματα του προσωπικού της Ε
κτελεστικής Επιτροπής.

11. Για το διαχειριστικό έλεγχο προβλέπεται η δημιουργία AD 
HOC τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής που θα υποβάλει την έκθε- 
εή της στο ΔΣ. του Οργανισμού κα; στον Πρωθυπουργό ή στον 
εποπτεύοντα Υπουργέ, ο οποίος όε διαβιβάζει την έκθεση αυτή 
στη Βουλή.

12. Ο Οργανισμός .Αθήνα 96» έχε. τα προνόμια και τις απαλλα
γές που ισχύουν για το Δημόσιο

- Προβλέπεται η παροχή εξουσιοδότησης για τον καθορισμό πα
ρεκκλίσεων υπέρ του Οογονιομου απο την πολεοδουικη νο
μοθεσία.

- Προβλέπεται επίσης η κήρυξή α.'ανκαστικής απαλλοτρίωσης 
υπέρ του Οργανισμού. Στο σημείο αυτό ποεπε; vc μνημονευθεί 
η ανάγκη σύντμησης τω- προθεσμιών νια την αναγνώριση των 
δικαιούχων κα: την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων και γε
νικά της ταχείας οΛοκληοωτ-.ς- της διαδικασίας απαλλοτρίωσής.

Κ ανάγκη αυτή εξυπηρετείτε, με τη· έκδοση σχετικών προεδρι
κών διαταγμάτων με πορτασπ του εποτττευοντος Υπουργού.

- Επιτρέπεται στους κανόνιαμους ερνων κα. προμηθειών που

θα καταρτισθούν, να προβλεφθούν παρεκκλίσεις απά την κείμε
νη νομοθεσία για την εκτέλεση δημιόσιων έργων και τη διενέργεια 
κρατικών προμηθειών.

- Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού σπό τους φορείς του δη
μόσιου τομέα στον Οργανισμό, ενώ καθιερώνεται η υποχρέωση 
των πιο πάνω υπηρεσιών και φορέων να του παρέχουν κόθε πλη
ροφορία και συνδρομή.

- ΓΊροβλέπετοι, τέλος, κατ' εξαίρεση από το κτχύοντα κόθε φο
ρά για το δημόσιο τομέα, η πρόσληψη προσωπικού και η αμοιβή 
των μελών του ΔΣ., καθώς και ορισμένων κατηγοριών προσωπι
κού που καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού ή του ε- 
ποπτεύοντος Υπουργού, μετά οπό πρόταση του ΔΣ. και γνώμη 
του Δημάρχου Αθηναίων.

13. Μετά τη διάλυση του Οργανισμού η κινητή και ακίνητη πε
ριουσία του διατίθεται νια την κάλυψη κοινωνικών, εκπαιδευτικών, 
πολιτιστικών και αθλητικών αναγκών του δημόσιου τομέα.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 1989
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οργανισμός Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων 
■ Αθήνα BC

Αρθρο 1
Ίδρυση - Μορφή - Έδρα - Σκοπός

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυ
μία «Οργανισμός Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 
96», που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με τη μορφή ονώνυμης εται
ρείας και διέπεται απά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, 
εκτός ον ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκφράζεται με μιά μετο
χή, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

3. Ο Οργανισμός αυτός, που αναφέρεται χάριν συντομίας ως 
•Οργανισμός Αθήνα 96», έχει έδρα την Αθήνα.

Α. Σκοπός του Οργανισμού Αθήνα 96 είναι η διεκδίκηση της α
νάθεσης της διεξσνωνής των Ολυμπιακών Αγώνων 1996 στην πάλη 
της Αθήνας και η οργάνωση της διεξαγωγής τους, στην περίπτω
ση ανάθεσης

5. Για την επίτευξη του σκοπού του. ο Ορνανισμάς Αθήνα 96 α-


