
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τρόποποιήσεως καί συμπλη-
ρώσεως τής «περί Εξωσχολικού ’ Αθλητισμού, Γυμνα'στη-
οίων καί 'Ιπποδρομιών Νομοθεσίας».

Ποός τήν Βονλήν τών 'Ελλήνων

Άπό την μέχρι σήμερα εφαρμογήν τοϋ Ν. 75/75 καί τοϋ 
Ν. 423/76, διεπιστώθησαν ώρισμέναι δυσχέρειαι, αί όποΐαι 
είχον ώς άποτέλεσμα την καθυστέοησιν έκτελέσεως άθλη- 
τικών έργων άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου τήν δημιουργίαν προ
βλημάτων στις σχέσεις Γενικής Γραμματείας Άθλητισμοϋ 
καί ετέρων άθλητικών φορέων. Προς τον σκοπόν αυτόν έκρίθη 
αναγκαία ή σύνταξις τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, 
ώστε ή Γενική Γραμματεία Άθλητισμοϋ νά είναι εις θέσιν 
νά προχωρήση μέ γοργόν ρυθμόν εις τήν έκτέλεσιν τών άθλη
τικών έργων. Εΐδικώτερον, επί έκάστης διατάξεως που προ- 
τείνεται άναφέρονται τά άκόλουθα :

1. Εις τό άρθρον 6 τοϋ Ν. 75/75.
'Η προσθήκη της παραγράφου 4 εις τό άρθρον 6 τοϋ Νομού 

τούτου κρίνεται σκόπιμος διότι εις τήν 'Ελλάδα έχουν συστα- 
θεϊ πολλά σωματεία άπό τούς πρόσφυγας τών χωρών αύτών 
καί παρά τό γεγονός ότι αύτά έχουν έπιδείξει μέχρι σήμερον 
άξιόλογον άθλητικήν δραστηριότητα, δεν δύνανται νά λάβουν 
μέρος σε έπίσημα πρωταθλήματα, διότι μέχρι σήμερον δεν 

" υπάρχει σχετική διάτας ις δυνάμει τής' όποιας- παρέχεται 
■εις ταϋτα αυτό τό δικαίωμα.

2. Εις τό άρθρον 7 τοϋ Ν.' 75/75.
Ή προσθήκη τών αθλημάτων ιππασίας, τζοϋντο καί μον

τέρνου πεντάθλου εΐς'τάς εξαιρέσεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 
75/75, κρίνεται σκόπιμος, διότι τά.σωματεία άντιμετωπίζουν 
δυσκολίας συγκροτήσεως τών Δ.Σ., λόγω τοϋ περιωρισμένου 
άριθμοϋ τών ατόμων άτινα άσχολοϋνται μέ τά αθλήματα αύτά.

3. Εις τό άρθρον 12 παρ. 1 τοϋ Ν. 75/75.
α) Διεπιστούθη άπό τήν πρακτικήν εφαρμογήν της διατά- 

ξεως αυτής ότι, εις μερικάς περιπτώσεις καθ’ άς δεν συμπί
πτει τό οικονομικόν έτος μέ τήν έτησίαν άθλητικήν περίοδον, 
τών 'Ομοσπονδιών, δημιουργοϋνται σοβαρά θέματα ώς πχ. 
ή λογοδοσία τών Δ.Σ., επιχορηγήσεις σέ κατωτέρου βαθμοϋ 
σωματεία κ.λπ. Διά τούς άνωτέρω λόγους επιβάλλεται νά 
εχη ό άρμόδιος 'Υπουργός ή 'Υφυπουργός τήν εύχέρειαν νά 
προσαρμόζη καί νά ταυτίζη τό οικονομικόν μέ τό άθλητικόν 
έπος. Άλλωστε άπό άπόψεως φορολογίας έχει άπό έτών 
καθιερωθή τοϋτο. ‘ · . ’.

Εις τό άρθρον 12 παρ. 7 τοϋ Ν. 75/75.

. β) Κρίνεται σκόπιμον νά προστεθή τό έδάφιον 2 εις'τήν 
παράγραφον 7 τοϋ άρθρου 12 ώστε μέ τήν έφαρμογήν τών 
κειμένων διατάξεων τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών νά ΰπάρξη 
συνέπεια εις τήν διαχείρισ.ν τοϋ δημοσίου χρήματος ΰπό τών 
μελών τών διοικήσεων τών πάσης φύσεως ’Οργανισμών καί 
Σωματείων.

4. Εις τό άρθρον 14 τοϋ,Ν. 75/75.

. Κρίνεται σκόπιμος ή προσθήκη της παραγράφου 6, ώστε 
με την εκάστοτε άλλαγήν τών διοικήσεων, νά μή παβατη- 
ρήται τό φαινόμενον της αύξομοιώσεως τοϋ προσωπικοϋ 
τών 'Ομοσπονδιών, γεγονός τό όποιο έχει δυθμενεΐς έπι- 
πτώσεις τόσον οικονομικές όσον καί λειτουργικάς.

5. Εις τό άρθρον 20 τοϋ Ν. 75/75. ' '

Κρίνεται σκόπιμος ή προσθήκη της παραγρ. 5 διά νά 
επιτύχουν οί 'Ομοσπονδίες μέ τά άγωνιστικά τους προγράμ
ματα τον στοχον πού έχουν θέσει καί τόν όποιον εγκρίνει ή 
Γενική Γραμματεία Άθλητισμοϋ, εντός τών πλαισίων τοϋ 
βΡα’/-υ/.?ον^ου καί μακροχρονίου προγράμματος της. Καί 
τοϋτο διότι έχει παρατηρηθεί έως σήμερον ότι μερικαί 
Ομοσπονδίαι προγραμματίζουν άθλητικήν δραστηριότητα, 

η όποια έρχεται είς άντίθεσιν μέ τούς στόχους ή τάς οικονο
μικά: δυνατότητας πού θέτει ή Γενική Γραμματεία Άθλη-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τισμοϋ. ’Επίσης θά έχωμεν μείωσιν της αλληλογραφίας 
τόσον μεταξύ σωματείων καί 'Ομοσπονδιών, όσον καί πε
ραιτέρω μέ τήν Γενικήν Γραμματείαν Άθλητισμοϋ.

6. Είς τό άρθρον 23 τοϋ Ν. 75/75.
Ή άντικατάστασις τοϋ άρθρου 23 κρίνεται άναγκαία, 

ώστε νά δύναται ή Γενική Γραμματεία Άθλητισμοϋ νά 
έλέγχη προληπτικώς τάς δαπάνας τών διαφόρων άποστολών 
εις τήν άλλοδαπήν. ’ Επιπροσθέτους δέ, θά μειωθή αίσθητώς 
ή άλληλογραφία ήτις απαιτείται σήμερον διά τις μετακινή
σεις αύτών εις τόν εξωτερικόν.

7. Εις τό άρθρον 25 τοϋ Ν. 75/75.

Κρίνεται σκόπιμον νά συμπεριληφθοΰν είς τήν κατηγορίαν 
αύτήν καί οί τεχνικοί παράγοντες (προπονηταί—«κώουτς») 
καί οί διαιτηταί καί κριταί έπί τών οποίων επιβάλλονται ποι- 
ναί, ώστε νά έχωμεν ομοιόμορφον άντιμετώπισιν ιδίων πει
θαρχικών περιπτώσεων.

8. Είς τό άρθρον 43 τοϋ Ν. 75/75.
• Διά της προτεινομένης προσθήκης τοϋ εδαφίου 2 εις τό 
άνωτέρω άρθρον, συμπληρώνονται τά κίνητρα διά τούς άθλου- 
μένους καί έπεκτείνονται καί είς τούς πτυχιούχους άνω.τάτων 
σχολών.

9. Είς τό άρθρον 60 τοϋ Ν. 75/75.

Κρίνεται άναγκαία-ή τροποποίησις τής παραγράφου 2 
τοϋ άρθρου 60 διά νά έπεκταθή ή δυνατότης επιβολής ποινής 

. καί είς όσους προσφέρουν, δίδουν ή ύπόσχονται, όχι μόνο είς 
τούς άθλητάς άλλά καί είς τούς διοικητικούς παράγοντας ή 
καί είς κάθε τρίτον, δστις συνδέεται μετά τοϋ άθλητοϋ ή 
Σωματείου, δώρα, ώφελήματα ή άλλες παροχές.

10. Είς τό άρθρον 61 τοϋ Ν. 75/75.

Αί προτεινόμεναι προσθήκαι κρίνεται σκόπιμον νά περι- 
ληφθοϋν είς τό έν λόγω άρθρον, ώστε νά επιτύχουμε τήν μείω- 
σιν ή έξάλειψιν κατά τό δυνατόν, τών -άπαραδέκτων επεισο
δίων πού γίνονται είς τούς άθλητικούς χώρους άπό φιλάθλους 
καί φιλίππους. Ή παράγρ.' 5 σκοπόν έχει τήν πάταξιν τής 
κερδοσκοπίας είς βάρος τών φιλάθλων άπό διαφόρους μ’έτα- 
πωλητάς εισιτηρίων άγώνων ή οποία τόν τελευταίο καιρό 
παρουσιάζει έξαρση.

11. Είς τό άρθρον 63 τοϋ Ν. 75/75.
Ή προτεινομένη τροποποίησις τής περιπτώσεως α' τής 

παραγρ. 1 είναι άπαραίτητος διά τήν εύχερή άναπλήρωσιν
τοϋ Π ροέδρου τοϋ Α.Σ.Α. . , ,
• <

12. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου 
επαναλαμβάνεται ή ύφισταμένη ήδη διάταξις είς τό άρθρον 1
τοϋ Π.Δ. 109/1976. . -

Διά τήν έπιτάχυνσιν τής έκτελέσεως τών έργων παρέχεται 
ή δυνατότης είς τόν έπί τοϋ Άθλητισμοϋ 'Υπουργόν ή 'Υφυ
πουργόν νά μεταβιβάζη αρμοδιότητας έκτελέσεως είς τούς 
Νομάρχας κ.λ.π. *' » ’ . ■

■ 13. Είς τό άρθρο 1 τοϋ.423/76. · φ

Ή προσθήκη τής παραγρ. 7 είς τό άνωτέρω άρθρον κρί- 
νεται άναγκαία, διότι κατά τήν διάρκειαν τής δικτατορίας 
Ιδρύθησαν πολλά νομικά πρόσωπα .τών όποιων ό σκοπός 
έχει καταστεί πλέον άνέφικτος, (π.χ. τά κέντρα νεότητος) 
ή παραξέκλιναν τούτου, ή άδρανοϋν. · . ' ·

14. Είς τό άρθρο 4 τοϋ Ν. 423/76.

Κρίνεται σκόπιμος ή προσθήκη τής παραγρ. 5, διότι μέ 
τόν τρόπον αύτόν, δηλ. τής άναθέσεως είς τόν οίκεΐον Νομάρ-. 
χην τής άποκλειστικής άρμοδιότητος νά έγκρίνη τις καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον παραχωρήσεις χώρων είς τήν Γενικήν 
Γραμματείαν Άθλητισμοϋ διά τήν άνέγερση άθλητικών εγκα
ταστάσεων, τυποποιείται,, απλοποιείται καί έπιταχύνε- 
ται ή διαδικασία αύτή, ή οποία μέχρι σήμερα υπήρξε 
τό κύριον αίτιον τής καθυστερήσεως τής έκτελέσεως τών 
έργων είς τήν έπαρχίαν.



' 15. Εις το άρθρο 5 τοϋ Ν. 423/76.

α) Ή άντικατάστασις τής ,παραγρ. 2 του άρθρου 5 τοϋ 
Ν. 423/76 κρίνεται σκόπιμoςJ ώστε με την συμπλήρωσίν της 
νά άπλοποιηθή ή διαδικασία χαρακτηρισμού χώρων καί τών 
σχετικών εγκρίσεων δια την ένέγερσιν άθλητικών εγκατα
στάσεων, τταρεχομένης της εΰχερείας χρησιμοποιήσεως διά 

. βοηθητικάς χρήσεις καί τών υπό τάς κερκίδας καί εν γένει 
υπογείων χώρων.

β) Ή προσθήκη της πάρ. 3 εις τδ άνωτέρω άρθρον έκρίθη 
αναγκαία, διότι εις πολλάς περιπτώσεις, κατά την έφαρμογήν 
τοϋ Π.Δ. 11/75, προέκυψαν άμφιβολίαι 'ώς πρός την ίσχΰν 
ώιπσμένων διατάξεών του μέ άποτελεσμα νά έχουν κατα- 
σκευασθή άθλητικαί εγκαταστάσεις χωρίς την προβλεπομέ- 
νην έγκρισιν τών Οέσεο>ν τούτων.

γ) Ή παρ. 4 κρίνεται άναγκαΐον νά προστεθή είς τδ 
άνωτέρω άρθρον, διότι μέσα είς τδ όλον πνεύμα τής σχετικής 
μέ τον ’Αθλητισμό νομοθεσίας, ή Γενική Γραμματεία ’Αθλη
τισμού είναι ό μόνος υπεύθυνος φορεύς νά κρίνη τδ κατάλ
ληλον ή οχι ένδς χώρου πού προορίζεται δι’ άθλητικάς εγκα
ταστάσεις, έν συνδυασμώ μέ τά ύπ’ αυτής προγραμιιατιζό- 
μενα έργα.

7 16. Είς-τδ άρθρον 6 τοϋ Ν. 423/76. ι

α) Κρίνεται σκόπιμος ή άντικατάστασις τής παρ. 5 τοϋ 
άρθρου 6 τοϋ Ν. 423/76 διά νά έπιτευχθή άπλούστευσις τής 

,. λειτουργίας τών γυμναστηρίων. - <

β) Κρίνεται αναγκαία ή προσθήκη τής παρ. 7 εις τδ 
άνωτέρω άρθρον διότι ή ’Επιτροπή Διοικήσεως ώρισμένων 
μεγάλων γυμναστηρίων πρέπει νά έχη είδικάς γνώσεις καί νά 
άπασχολήται πολλάς ώρας ήμερησίως.

·. ί · , ■· / · c ■ . ’ " ’ ■· ■
·'*·' 17. Εις τδ άρθρον 9 τοϋ Ν. 423/76. ' ■ * ·.

Ή άντικατάστασις της παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 9 
κρίνεται άναγκαία, διότι κατά την δημοσίευσιν τοϋ Ν. 423/76 
ένεφιλοχώρησε λανθασμένη άναγραφή τοϋ Ν.Δ. 356/74 
απεοί Κ.Ε.Δ.Ε.».

18. Εις τδ άρθρον 15 τοϋ Ν. 423/76.

Κρίνεται σκόπιμος ή συμπλήρωσις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 
15 τοϋ Ν. 423/76 γιά νά έπιτευχθή ή κατανομή τών Αρμο
διοτήτων άπδ 'Υπουργό μέχρι Νομάρχη ή καί εις έξαιρετικάς 
καί μικροτέρας σημασίας περιπτώσεις, εις υπηρεσιακά όρ
γανα.

Τοϋτο γίνεται διά νά έπιτευχθή ή ταχυτέρα έκτέλεσις τοϋ 
προγράμματος τών άθλητικών έργων τής Γενικής Γεαυ- 
ματείας ’Αθλητισμού.

19. Είς τδ άρθρον 19 παρ. I τοϋ Ν. 423/76.

Ή έπέκτασις τών ευεργετημάτων τής παραγράφου αυτής 
κρίνεται άναγκαία διά τήν ΐσην μεταχείρ.σιν όλων τών Νο
μικών Προσώπων, άτινα εποπτεύονται άπδ ττν Γενικήν 
Γραμματείαν ’Αθλητισμού.

20. Είς τδ άρθρον 20 παρ. 2 τοϋΧ. 423/76.

Ή διάταςις αΰτη κρίνεται άναγκαία, διότι ή Γενική Γραα- 
ματεία ’Αθλητισμού εύρίσκεται εις περίοδον οργασμού κατα
σκευής έργων πάσης φύσεως. ΔΓ αύτδ καί πρός αποφυγήν 
υπέρογκων δαπανών δι’ άναθέσεως μελετών κ.λπ. εΐε ιδιώτα' 
καί διά πήν συστηματικωτέραν παρακολούθησιν τής έκτε- 
λέσεως τών έργων, έπιβάλλεται ή ένίσχυσις τής Γενικής 
Γραμματείας ’Αθλητισμού μέ τεχνικόν προσωπικόν.

21. Εις τδ άρθρον 27 τοϋ Ν. 423/76.

Τδ ^Ιστορικόν σχετικώς μέ τήν διαχείρισιν κυρίως τών 
μελετών, πού είχαν άνατεθή μέ διαφόρους τρόπους, ακόμη

καί άνευ συμβάσεων κατά τήν περίοδον εις τήν όποιαν ανα- 
φέρεται ή παρούσα παράγραφος, έν συνδυασμώ και πρός τδ 
γεγονός ότι* έχει παρέλθει εύλογον χρονικόν διάστημά, ώστε 
οί μελετηταί ή κατασκευασταί νά άπαιτήσουν δ,τι δικαιούν
ται άπδ έργασίας των, επιβάλλει τήν έπιψήφισιν τής διατά- 
ζεως προκειμένου νά τεθή τέρμα εις τοιαύτης μορφής καιρο- 
σκοπίας.

22. Κρίνονται σκόπιμοι αί διατάζεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ 
προτεινομένου σχεδίου, διότι ή Υπηρεσία θά επανδρωθή 
μέ υπαλλήλους ικανούς καί πεπειραμένους πρός τδ αντικείμενου 
αυτής καί θά λυθή όρίστικά αύτδ τδ θέμα το όποιον έκκρεμεϊ 
άπδ πολλοΰ χρόνου τών υπαλλήλων αυτών πού υπηρετούν 
εις τήν Γενικήν Γραμματείαν ’Αθλητισμού καί ανήκουν εις 
ΝΠΔΔ ή ΝΓ1ΙΔ εποπτευόμενα ύπ’ αυτής.

Τά άνωτέρω θά υλοποιηθούν μετά τήν. κρίσιν τών αρμο- 
δίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων καί μέ βάσιν τά ουσιαστικά 
καί τυπικά προσόντα έκάστου τών κρινομένων.

23. Μέ τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ προτεινομενου 
σχεδίου Νόμου, θά έπέλθη βελτίωσις τής όλης όργανωσεως 
καί λειτουργίας τού ΟΔ1Ε.

24. Διά τών τροποποιήσεων αίτινες προτείνονται μέ το 
άρθρον 6 τοϋ-σχεδίου Νόμου επιδιώκεται άφ’. ένός. μέν ή 
έναρμόνισις τής κείμενης νομοθεσίας περί Φ.Ε.Ε. προς 
ύφισταμένας διατάζεις,άφ’ ετέρου δέ ή συμμετοχή τοϋ αρμο
δίου Υπουργείου είς τήν .διαδικασίαν τόσον τής έςαγωγής 
ίππων, όσον καί τής χορηγήσεως άδειας σκοπιμότητος δι 
ίδρύσιν. ιπποφορβείων.

"Αρθρον 7. ,\r
25. Κρίνεται άπαραίτητος ή προσθήκη τοϋ άρθρου τούτου 

διότι κατ’ αυτόν τδν τρόπον θά έπέλθη βελτίωσις τής όλης 
Όργανώσεως καί λειτουργίας τής Φιλίππου Ένώσεως 
Ελλάδος (ΦΕΕ) καί έναρμόνισις τής σχετικής Νομοθεσίας 
πρός άλλας παρεμφερείς διατάζεις Νομικών Προσώπων 
έποπτευομένων άπδ τήν Γ.Γ.Α..

Άρθρον 8.

26. Έγκρίνεται άναγκαία ή προσθήκη τοϋ άρθρου τούτου 
επειδή ύπήρζε σύγχυσις διά τάς αρμοδιότητας τής Γ.Γ.Α., 
συνεπεία τών πολλών καί ποικίλων διατάζεων τής σχετικής 
Νομοθεσίας. Μέ τδ άνωτέρω άρ-5ρον, έπιδιώκεται ή συγκέν
τρωσές όλων τών αρμοδιοτήτων είς τδν κατά περίπτωσιν αρ
μόδιον Υπουργόν ή 'Υφυπουργόν καί τήν έν συνεχεία μεταδι- 
έασιν τούτων εις τον Γενικόν Γραμματέα Α·5λητισμοϋ και- 
είς άλλα αρμόδια 'Υπηρεσιακά Όργανα.

Άρθρον 9.
27. ’.Επειδή αί διατάζεις, αίτινες αφορούν τήν Γενικήν 

Γραμματείαν ’Αθλητισμού άπδ τής ίδρύσεώς της, μέχρι σή
μερον είναι πολλαί καί ποικίλαι, διά τοϋ άρθρου 9 έπιδκύ- 
κεται ή κωδικοποίησίς τους ύπό της άνωτέρω 'Υπηρεσίας, 
πρός τδν σκοπόν τής εύχερεστέρας χρήσεως αυτών, τόσον 
άπδ τήν γενικήν Γραμματείαν ’Αθλητισμού, όσον καί άπδ τά 
εποπτευόμενα ύπ’ αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου καί 
Ιδιωτικού Δικαίου.

Άθήναι 13 ’Ιουλίου 1977

Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεους 
Γ. ΡΑΛΑΗΣ

Έσουτερικών,
I. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Γ εωργίας,
I. ΜΠΟΥΤΟΣ,

Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Δημ. "Εργων 
X. ΣΤΡΑΤΟΣ


