ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ'

Λ γυμνισμός θα περιορίζεται και θα επιτρέπεται χωρίς να
ενοχλεί.
Στο σχέδιο νόμου . «Ίδρυση και λειτουργία κέντρων
Έτσι, δεν θα προβαίνουν σε πράξεις που ακούσια ή εκού-,
παραθερισμού γυμνιστών»
σια, θα μπορούσαν να ενοχλήσουν ή να θιςουν το δημόσιο αί
σθημα.
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
4.
Η θέση του EOT στο ζήτημα.της ίδρυσης και λειτουρ
1.
Από δεκαετίες σχεδόν άρχισαν να φθάνουν στον Ελγίας κέντρων παραθερισμού γυμνιστών στη χώρα μας δεν
μπορεί παρά '.α είναι θετική. ΓΙροκειμένου δε, ενόψη των ει
ληνικό Οργανισμό Τουρισμού προτάσεις σχετικά με την ί
δικών
συνθηκών της χώρας μας, να αποφευχθεί κάθε δυσά
δρυση και λειτουργία κέντρων παραθερισμού γυμνιστών στη
ρεστη κοινωνική ή λειτουργική επιπλοκή με το νομοσχέδιο
χώρα μας.
Η ικανοποίηση όμως των αιτημάτων αυτών από τον EOT λαμβάνεται η πρόνοια ώστε για να ικανοποιηθεί η κάθε συγ
δεν ήταν ούτε και είναι μέχρι σήμερα δυνατή γιατί από την κεκριμένη αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας συγκεκρι
μένης επιν/σης θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής
τουριστική νομοθεσία δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Επροϋποθέσεις
:
ΟΤ για χορήγηση αδειών καταλληλότητας και λειτουργίας
α) Φισική απομόνωση της τουριστικής εγκατάστασης και
τέτοιων κέντρων.
Όπως δείχνει η πείρα άλλων τουριστικών χωρών, ιδίως ενίσχυσή της, εφόσον είναι απαραίτητο, με τεχνητά μέσα
(περίφραξη) ώστε να μή γειτονεύει άμεσα με χώρους πολυ
χωρών με ανάλογες κλιματΛογικές συνθήκες η λειτουργία
κέντρων παραθερισμού γυμνιστών παρουσιάζει, από -τη στι σύχναστους από το κοινό της περιοχής και να εξασφαλίζεται
γμή που θα γίνει κατανοητή από το κοινό η σημασία της (ση η οπτική απομόνωση αυτών που ασκούν γυμνισμό μέσα σ’αυμαντικά πλεονεκτήματα και τις οποιοσδήποτε κοινωνικές
β) Σύμφωνη γνώμη των τοπικών δημοτικών και κοινο
αντιλήψεις διαφυλάσσει και το συμφέρον της οικονομίας εξυ
τικών
αρχών του δήμου ή της κοινότητας που γειτονεύει ά
πηρετεί.
μεσα
με
την τουριστική μονάδα, καθώς και του αρμόδιου Νο
Συγκεκριμένα, η χώρα έχει το οικονομικό όφελος και το
μαρχιακού Συμβουλίου.
συγκριτικά μικρότερο, αν όχι ανύπαρκτο κοινωνικό κόστος
γ) Οι όροι και προδιαγραφές για τη χορήγηση της σχε
από την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγεται και ο τουρισμός των γυμνιστών. - “ τικής άδειας καθορίζονται .προηγουμένως... __ ...... - _
• 5. Ο όρος αναγνωρισμένων γυμνιστικιον συλλογών που
Ειδικά πλεονεκτήματα του τελ.ευταίου είναι :
χρησιμοποιείται στο κείμενο έχει την έννοια της αναγνώρισης
α) Η δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλων ξεν/κων μονά κατά τη νομοθεσία της χώρας από'την οποία προέρχονται.
δων.
'
Αθήνα, 22 Ιουλίου 1983 '
β) Η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, αφού δεν απαι
. Οι Υπουργοί.
τούνται στην περίπτωση του γυμνισμού ειδικά έργα υποδο . •-·~λV
* ·.
μής (όπως θα χρειαζόταν, ας πούμε στην περίπτωση του του
Προεδρίας της Κυβέρνησης
'
Δικαιοσύνης
•-ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡ. ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
ρισμού «τρίτης ηλικίας»).
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γ) Η εγγυημένη - μεγάλη πληρότητα των σχετικών μο
νάδων.
.
"
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ' '.···- ;.···: ·:ν
δ) Το υψηλό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο της πε- ' ; ;Γ ■ \ ':ψ \
λατείας (οι οργανωμένοι γυμνιστές του εξωτερικού είναι συ
Ίδρυση και λειτουργία κέντρων παραθερισμού γυμνιστών. ·
νήθως άτομα που ανήκουν στα. πιό μορφωμένα και οικονο
μικά εύρωστα στρώματα του πληθυσμού των χωρών τους).
Άρθρο ί.
ε) Η μεγάλη διάρκεια τής τουριστικής περιόδου. ’ 'Λ
«- στ) Η δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικότερου «ελέγ
χου» της ποιότητας και του επιπέδου της τουριστικής πελα
τείας.
ζ) Τέλος, αξιόλογη είναι η συμβολή στην επίλυση των
προβλημάτων που δημιουργεί η εξέλιξη των κοινωνικών η
θών και η επιθυμία όλο και περισσότερων ατόμων να ασκούν
γυμνισμό η οποία μερικές φορές συγκρούεται με τις κοινωνικοηθικές αντιλήψεις άλλων ατόμων και γι’ αυτό η δημιουρ
γία των ειδικών κέντρων γίνεται όταν υπάρχει συγκατάθεση
των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του νομαρχια
κού συμβουλίου.
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2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων παραθερισμού γυμνιστών αποτελεί εδώ και ΙΟετίες τουριστική πρακτική πολ
λών κρατών, που δεν μας επιτρέπεται λόγω της ανταγωνι
στικής θέσης που κατέχει η χώρα μας στη διεθνή τουριστική
αγορά, να αγνοούμε.
- '
Κράτη με αυστηρά ήθη επέτρεψαν εδώ και χρόνια τη λει
τουργία παρόμοιων κέντρων αποκομίζοντας μεγάλα συναλ
λαγματικά οφέλη, δεδομένου ότι οι φυσιολάτρες τουρίστες
αυτού του είδους είναι κατά πλ.ειοψηφία υψηλού εισοδηματι
κού επιπέδου.
3. Πρόβλημα βέβαια δημιουργείται από τη στιγμή που ο
γυμνισμός συναντάει την παθητική ανοχή μιας χώρας, χωρίς
προηγούμενα να έχει οργανώσει, κατά κάποιο τρόπο, την
«υποδοχή» του. Με το πνεύμα αυτό είναι ανάγκη να καλυ
φθεί νομοθετικά η ίδρυση και η λειτουργία των γυμνιστικών
κέντρων, ώστε οι σύγχρονοι γυμνιστές να περιορίζουν την ά
σκηση της φυσιολατρικής αυτής εκδήλωσης σε ειδικούς οπτι
κά απομονωμένους και αυστηρά επιλεγμένους χώρους όπου

1. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ελληνικό χώρο κέντρων
παραθερισμού γυμνιστών.
'.·.···—·
2. Ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών νοούνται
α) Ξενοδοχεία και κάθε άλλης μορφής τουριστικές εγκα
ταστάσεις (όπως τα κάμπινγκς) που ύστερα από ειδική άδεια
του EOT λειτουργούν εφεξής ως κέντρα παραθερισμού γυμνΐστών!
· ·.
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·' β) Οι εγκαταστάσεις που" εξυπαρχής ιδρύονται και λει
τουργούν* ωε τέτοιου είδους κέντρα υε ειδική άδεια του
εοτ.
.
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3. Στα κό-.τρα παραθερισμού γυμνιστών διαμένουν κατ’
αρχήν μέλη αναγνωρισμένων γυμνιστικών συλλόγων της η
μεδαπής και αλλοδαπής.
Μ—όρεί όμως να διαμένουν σ’ αυτά για άσκηση γυμνισμού
και" άλλα πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, που ασκούν γυ
μνισμό εφόσον τηρούν πιστά τους όρους και τους κανόνες
λειτουργίας τους. : ,
- ·.··.;
Άρθρο ύ.
ί. Για τη λειτουργία κέντρου παραθερισμού γυμνιστών
οποιασδήποτε μορφής απαιτείται ειδική άδεια του EOT που
χορηγείται με απίφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά
από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων ΝομαρχιαΣυμβουλίου και Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η άδεια αυτή εκδίδεται για τις επιχειρήσεις τ^ς.περιπτώ
σεως α της παρ. 2 του άρθρου 1 στο όνομα του δικαιούχου τη(
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και για τις επιχειρήσει:
της περίπτωσης β της ίδιας παραγράφου στο όνομα του ίδιο
κτήτη ή μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου, ή του υπεύ

