
'Επί τού τχεοίου vwc-j ..περί όργανώτεως τού
ά-3/.ττ:τμοϋ καί ςυ-ΰμετεως τυναρών Δεμάτων».

/7οό> 7ϊ/ϊ* £" ’ΛναίΙεΐοοηιικην Βον/.ην τΛγ Ελλ>]>■<·>)·
Δ:ά τού ύποόαλλομένου τχεοίου νόμου τκοπείτα: ή όργάνωτετ 

του ε τωτχο /.: y. ου α·υ /. η-ωα—υ. : - ■ a . - υ /. a /. /»: ΐ — (*■■' - · a 
τών ά·3λητ:κών τωματεεων y.y. τών ενιοτεων τούτων. όλων 
τών /./.::ων α-ύλήτεως :·»ς y.y· ή ρυυ·μ.·τ:ς π.ναρών τ;vwv ..ε
λάτων.

Εί; τόν τόπον ιας. ό ά·υλητ:-υ.ός ν.αλλεεργείτ::: κατά :ά- 
7·.·/ ύπό των άΔλητεκών τωματείων y.y: των. /.ατά κ/.άοον 
άυλήτεως. ενώσεων τούτων. Βεβαίως ύρίτταντα: κα: άλ/.ο: 
-οοείς, οίτενες καλλ:ερ*,*ούν τόν άΔλητετυ,όν έν εύρεία =w;!j 
to; το Υπουργείο·/ ΈΔν.κής Π α: ο ε ί α ς ::ά τόν τχο/.:κόν y.y· 

Π ανεπεϊτην.’,αν.όν άΔλ.ητετμόν. τό Υπουργεί-ον -Ευνεκής Λ- 
μύνης ::ά τόν ττρπτ:ωτ:κόν άΔλητετμόν. Είοεκή Συντον.ττεκ·., 
Επετροπή ο:ά τόν έργατ:κόν ά3/.ητ:τμόν κλπ.'ι. Σκόπιμος 

ίτως νέ ήτο ή ένοποίητ:τ τών άνω ρορεων y.y: ή οημ:ουργ!α 
ενός μόνου. κα·5ολ:κώς ύπευνύνου ό:ά τήν Δεραπε!αν τού 
ά·ύ/.ητ:τμοΰ είς όλας τάς τάπεις τού λαού, άνεπαρτήτως ήλ:- 
y.:"y; f, ούλου, όπως ίτχύη -'·? πλ.είττα Κράτη τού πεπ;/.:τ:- 
τμένου - κότμου. "Εως οτο-υομως ωρεμάτη ή 7V.it:ς αύτη καί- 
πραγμα τ οπο: η-S ή. ή Ινυβέρνητ:ς -/.οίνε: αναγκαίο·/ νά ο:ατρα- 
λ,ίτη τήν τυνεργατίαν y.y: τήν ένότητy οράτεως τών άνω 50- 
ρέων. οίτενες έν τελευταία Εκλυτε:, οέον ν' άποβλέπουν ε!ς 
τό αύτό άττοτέ/.ετμα. Ερ' ώ καί προτί-5£Ty: μετά τήν ·ύήρ:τ:ν 
τού ύποβαλλομενου τχεοίου νόμου y.y: μετ’ έπ έελή τυνεργατίαν 
μεταπύ τών άομο<::ων Υπουργών. vy ύποοα.η προσεχώς y.y·. 
ετερα νομοτχέοεα. ο:’ ών έλπιζεTy. οτ· τά προβλήματα τού 
άύλητετμού ·5ά ρυ-Δμίζωντα: έπ:τυχώς. “Αλλωττε έπεοίωτες

Ε1ΣΗΠΙΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ

·3εμε/.:οΰνται άτραλεες όάτε:ς, έπετρέπουτα: τήν καλλ:έργε:αν 
είς κά·5ε "Ελληνα τής έοέτεως ο:ά τήν ατκητ’.ν y.y: έντεΰ'ύεν. 
τήν τϊχύρυύμον y.yTy ττλάτος y.y; y.y-ύ’ ύψος άνάτ:τυ=:ν τού 
Έ'5ν:·/.οΰ 'Α·5λητ:τμοΰ.

Ε:ς ο.τ: ipopy ε:ο:·/.ώς τό ύτό /.ρ:τ ν τνε::ον νόμου, ότε: 
orooTyoTETy:. i~ou:pivr1ry.»Ty: ότ: ε:ς το TryooXvov ό «έςωτ'/ολ:- 
yoT>i οό·/.:;υ.ος ovoy.yy.y τού ο:ά τών ά-ύλητ:·/.ών ooyyT£:uv y.y· 
τών ένώτεών των ά-γ.ουμενου' άύλητ:τμός ό:ε:τετο ύτό o:yTy- 
Ξεών τ:νων έμτερ:ε·/ου.ένων £·τ τόν X. οΠ20/32 y.y: τόν Λ.Χ.
1727/44 ώς ετ:της ϋττό τών γεν.ν.ών τερ: ToviyToitjv o:yTy- 
τεω< τού Άττ:·/.οΰ Κώο:·/.ος. Λ: όάτε:ς όμως, ύρ ών ούτος 
έτττείζετο Εετράτητyv εν τολλοΤς μέ τήν ε·/.:ο*:ν τού Λ.Χ. 
127 ! 007 y.y': τού Χ.Α. 76/1909. A;y τού ΰτοόυλλον.ένου 
οΰεν νομοτ/εοίου r/.o::::Ty: ή /.ατάρ-ττ:; τού άνλητν/.οϋ ν.7- 
υεττύτος τής ο:·/.υτορ:υς y.y: ή έτίνοοος ε:ς τόν ir^xoy.pyT:y.0v 

τρόπον λειτουργάς τών ύύ/.ητ·.·/.ών όργτ·:ύτ:ω.. μΐ -τίοάλ- 
ληλον όμως τpooypμoγ/ήv τών ο:ετόντων ττύττγ; κινόνων προς 
τής ό:y·JLOppω·ύ^:τyς εν τώ μ^τyςύ εν Έλλάο: (άλλα y.y: ά/.- 

"/.y/oji ε:ο:·/.άς Γυν·5ή·/^ς.

Βεοαέως ε:ς τήν τυρ:ΰτυν ράτ:ν y.y': /.ζτ' εουρμογήν τ*.ύ 
y.yTyoTyTiV.oj χάρτου τού Συμόουλίου τής Εύρώττης ο:ά τήν 
άνάττυς’.ν τού προγράμματος (.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΓ ΟΛΟΓΣ». 
ή ευύυνη τής ο:ο:/.ητεως τών άυλητ'.ν.ών τωματείων y.y: ένώ- 
τεων παραμενε: -/.ατά όάο:ν ε:ς τήν :ο:ωτ;·/.ήν πρωτοβουλίαν, 
ό οε ρόλος τού Κράτους τύγχανε: έποπτ:·/.ός y.y: ρυνμ:ττ:·/.ός. 
Τούτο επ:τη·μα:νετα: :ο:α:τερως ο:ότ: όάτε: τών ϋπό ‘/.ατάρ-ρη- 
ο!ν νόμων τής 7ετ:ας. τό ο·/.τατορ:ν.όν y.y-ύεοτώς έ·ύέοπ:οε 
τε:ράν άορυ·/.τ:·/.ών ο:ατάπεων. έπ:ο:ώ·/.ον να -/.ατευ-ύύνη τ' 
άνλητ:·/.α τωματεΤα y.y: τάς ένώτε:ς των ούχ: πρός ΐ:άοοτ:ν 
ΰ*;:οϋς ά·ύλητ;·/.ού π-νεύματος άλλα πρός «καταον-ευήν» μ:ΐς 
έπ:ρανε:α·/.ής προβολής έπ: τκοπώ προπαγάνϊας y.y: παρα- 
πλανήτεως τού έλλτν.κοΰ λαού. Άλλ’ ή το:αύτη εκτροπή, 
πρός έπυπηρέτηι:ν τής οποίας ο:ετ?νεντο απρογραμματίττως, 
ώνελεγκτως καί αρε:οώς τά χρήματα τού Όργαν.-μοΰ Προ-

γνωττ:κών Ποοοτραίρου. ωεήγητεν ε:ς τήν κατάλ.τ:· ππ-ης 
έννοίας τάςεως καί πειθαρχίας. ε:ς τήν ο!κονομ:κήν χρεωκο- 
πίαν τών άνλητ’.ν.ών όργανώτεων κα: είς τήν αποχαλίνωτ:·; 
εν ••όνε: τών άύλητ-.κών ηύών.

Πρό τής καταττάτεως ταυτης ή Κυόερνητ:ς οεν ε:να: ?υ- 
■ ατόν να παρ'/είνη οπαύητ. Κα: ετε::η α: ;:αταπε·ς τών 
ν.αταττατ'.κών τών πατης ουτεως α·ύλητ:κων τωματε:ων (*>ς 
■/>· 7· γεν.κα: πεο: αύτών τού Αττικού Ινώο:κος οεν κρ:νοντα: 
ώ; έπαρκείς. προερχετα: είς τήν κατά·υετ:ν του παρόντος νο- 
μοτχεοίου. ί:’ ού έλπίζετα: ότ: S’ άποκατατταύή είς τάς αύλη- 
τ:κάς ό:γανώτε:ς ή εϋρυύμος λε:τουρ*.*:α. '.νττε αυτα: να ου- 
ναντα: έπ:τυχώς ν αντακοπρ:νωντα: ε: ς τας απ α: τ η τ ε: ς τής 
ευν.κής των άποττολής.

Ού-to:
Α:α τού αρ-ύρου ! τού ύτό ύήο:τ:ν ς-Α'ου νό·:-. ·;·>.-%·.- 

γούντα: οί εν τώ προλόγω μνταονευόμενο: :7τ:κοί νόμο: περ: 
άν·λ“τ·-:·-.ύ τής ::κτ7τ:,-ία-. έπαναοερ'··,έ tov είς ίτχύν κατ' 
αρχήν τής τ.·ό ταύτντ τχετ κής νοντύετιτς :·α: τοον ο:αταπϊ«ν. 
τών καταττατ’.κών τών α-ύλητ'.κών τωματε:ων κα: τών πα- 
της ούτεως ενώτεως τούτων, πλήν τών ένωτεων ποίθτςα:ρ:κώ>ν 
τωματείων καί τής Ε. Π.Ο., ή έν γόνε: τυγκρότητις τών 
Συνελεύτεεον τών οποίων ώς κα: ή σύν-3ετ:ς τών Ϊιοικήτεων 
αυτών -ύέλουτ: ρυ3μ:τ·5ή ο:ά Προεορ'.κού Διατάγματος, ι'παρ. 
61. Ή-ϊτά Προεϊρτκοΰ Α:ατάγματος -ρύ-ύμ:τ:ς—τών έν λόγω 
•ύεματων κατέτττ; αναγκαία. ό:ότ; ή ο:ο:κητ:κή ::άρ3ρωτ:ς 
-:ΰ ποόοτταίρου τυνά-τετα: ποός τήν .εορτήν τής όργα-ώ- 
τεως. ήν ϊεον νά λάβη τό α·3λημα τούτο 'έπαγγελματ:τμός 
ή ήμ:επαγγελματ:τμός. τρόπος ο:επαγωγής πρωτα-ύλημάτων. 
έπκίθτώπητ:ς ποοοτ5α:ρ:κών ένωτεων κλπ.) καί ή έπ: τής 

■ όποίατ μελέτη οεν έχε: είτετ· όλοκληοωνή.
Δ:ά τής παραγράτου Ί τού ίβίου αρ·3ρου έπ'.φερετα: έκκα- 

·5άρ:τ:ς τού μητρώου τών μελών τών α·ύ/.ητ:κών τωματε:ων. 
άτ:να ένεγράοηταν κατά ρητήν ο:άταπ:ν τών Α.Ν. 127/67 
καί Ν.Α. 76/69 ουνάμε: άτοςάτεων τών 2:ωΓ;τμένων παρά 
τής ο:κτατορ:κής Κυόερνήτεως Α:ο:κητ:κών Συαβουλίίον ή 
κατά Π7ρέκκλ:τ:ν τών ο ατάςεων τών ν.έχρ: 20ής.4.67 κα- 
ταττατ:κών των. ως πρός τήν oiaor/.y-irt τής έκλογής αυ
τών. ο:κο-3εν νοούμενου ότ: ή έπαύπητ:ς πέραν τού τυχόν περ:ω- 
Ρ'.τμένου άρ’.υμοϋ τών μελών οεν έ-χτίτττε: είς τάς —αρούτ' ' 
::ατάήε:ς. Α:ά οέ τού άρ·ύρευ 2. εχεντες υεταό:τ·κόν χαρα
κτήρα ύπονοεοϋντα: όπως, μετά τήν ά·/ατύνταπ:ν τών υ.ττρώ- 
ων τών μελών των, άπαντα τά ά·5λητ:κά τωκατεία κα! α: μή 
ποοοτ5α:ρ:κα: ενωτεες αυτών χωρήτωσεν είς άρχαερετίας, 
άποκα-ύ’.ττωμένης τής όηυοκρατεκής έν γενε: αυτών /.ε:τουρ-

Δ:ά τών άρύρων 3. 4 κα! 5 ορίζοντα: γεν.κα: ο:ατάπε:ς 
πετ: τυγκροτήτεως τών -ρεν.κών τυνελεύτεων καί τυν-ίετεως 
τών Δ:ο:κητ:κών Συμβουλίων τών μή Ποοοτοαερεκών Όμο- 
τπονοεών. είς τρόπον ο>ττε νά Ίπατραλίζητα: κα-S' έν.αΓον 
τρόπον καί ο:’ άπάτας τάς έν λόγω ένώτεες. ό πλέον οημο- 
κρατεκός καί ίτόρροπος τρόπος τής άναοείπεως τών μελ.ών 
τών ο:ο:κητ:κών Συμβουλίων, ούτως ώττε ταύτα ού μόνον ν’ 
άπο/.αμβάνωτ: τής εύρυτερας έμπεττοτύνης. άλλα καί νά
εχωτ: τήν πλ.εον ουνατήν :καπονο:ητ:κήν άπόοοτεν.

Δ:ά τών άρ-3ρων 6. 7. 8 καί 9 κα-3ορ!ζοντπ: α: ίοεότητες. 
ών ή τυνορομή έν τώ προτώπω οίουοήποτε. έπιςόρουτ:·.· άπο- 
κλεετμόν τής ουνατότητος ά'/αόείπ εώς του είτε ώ ς άπλοϋ 
τακτεκοΰ μέλους ή μέλους τής Δ:ο:κήτεως άύληοεκοϋ τενος 
τωκατείου ή ένώτεως. ο:ά όέ τού άρ-ύρου 10 ·5ετπ·ζοντα: ώρ:- 
τμένο: περ:ορ:τμοί. Ή ρύτ:ς τών ά3/.ητ:κών όργαν.τμών. 
ο:αχε·ρ:ζομένων έν πολλοίς οτμότεον χτήμα καί· έςυπητε- 
τούντων μίαν εΰρυτέραν πα:οαγωγ:κήν άποττολήν. έπ:5άλ- 
λ.ε:. όπως τά πρότωπα άτενα τυγχά·/ουτ: μέλη τούτω/ ή απαρ
τίζουν τας ::θ:κήτε:ς αύτών, τυγχάνωτ’.ν απτό πάτης άπόψεως 
ήύεκώς άνεπίληπτα καί ικανά έν γενε; ί:ά νά ά·;ταποκρ:- 
•Sojv επετυχώς ::ς τον έ·3ν;κέν των προ:ρ:τμόν. Έρ' ώ κα: 
ο:ά τού άρ-ύρου 1 1 είς περίπτωτεν y.a-S’ ήν Δ:ο:κητ:κόν τ: Συμ- 
βούλ:ον παραβή τάς ;:ατάπε:ς τού νόμου ή τού κατατπατικοΰ 
■β ύποπετη ε:ς άτεκήματα περ! τήν ί::ίκττ:ν ή τήν ο:αχε?ρ:τ:ν. 
παρεχετα: το οεκαίωμα είς τον Γενικόν Γραμματέα Αύλητ:-



σμον οζως αίτήτα: ζαρά τοΰ αρμοί:ον Δ:καστηρίον την ε/.ζτω- 
σ:ν αυτού καί τον δ:ορ:σμον ζροσωρ:νής ο:ο:κήσεως. ήτ:ς ίι 
ένεργή έντός βραχέος χρονικού δ:αστήματος τάς νέας αοχα:- 
ρεσίας.

Διά τον άρθρου 12 ορίζοντα: γεν.καί δ:στά·;ε·.ς ζερ: τον 
ζρονζολογ:σμον τών αθλητικών σωματείων καί των ζάσης 
ρύσεως ένώσεων αντών. ώς καί δ:άρορο: ζερ:ορ:σν.ο: άρορώντες 
τάς μεταροράς ζ:στώσεων άζό κεραλαίον είς κεραλα:ον. τάς 
τυχόν νζερβάσε:ς κλζ.

Ιδιαιτέρως έζ:σην,αίνετα: ή ο:άτα=:ς τής zap. 7. -/.αν' ήν 
ζάσα δαζάνη ίημ::νρ-;ονμένη καν νζέρβασ:·/ καί άνεν έγκρί- 
σεως τον Γεν-κον Γραμματέως Άθλητ:σμοΰ. βαρύνε: είς ολό
κληρον τά έγκρίναντα ταύτην μ.έλη τής δ:0:κήσεως. άτ:να 
εΰθύνοντα: κα: ί:ά τής ατομικής των ζερ:ονσίας. Δ:ότ: όντως 
έλζίζετα: νά ζερισταλή. αν μή νά ζαύση εντελώς, ή εις το 
ζαρελθον κα: εις εύρείαν έκτασ:ν ο:αζ:στωθε:σα ασυδοσία 
ζερ: την δ:αχείρ:σ:ν τών χρημάτων τών σωματείων ή τών 
ενώσεων αντών (κα: άτ:να χρήματα ώς έρρήθη ζροέρχοντα: 
κατά τό ζλείστον έκ τον Δημοσίου’; ντο άσωτων ή άσννε:δή- 
των ί'.ο'.κ,ήσεων κα: ή νζ’ αντών δημιουργία ή σνσσώρενσ:ς 
όρε:λών. ών ή έ = όρλησ:ς έζεβάρννε τάς έζερχομένας δ:ο:κή- 
σε:ς μή δυναμένας ντο τό βάρος αντών ν’ άντσζοκρ:θώσ:ν είς 
τά κύρια καθήκοντα των. Δ:ά τον άρθρου 13 ρυθμίζοντα: 
ειδικά θέματα ζερ: τής έννοιας τον άθλητικοΰ σωματείου, 
μετά τ:νων άτοκλίσεων ή άζαγορεύσεων. σκοζουσών την άνά- 
-ζτυξεν-τοΰ- άθλητ:σμοΰ κατ -εκτασ“. κατ εις βάθος, τό ϊέ άρ- 
•Spov 14 'άναρέρετα: είς τους κανονισμούς. 5:’ ών ρυθμίζον- 
τα: ή εσωτερική λειτουργία τών άθλητ:κών οργανώσεων κα: 
α: ·εν γόνε: άρχαί α! δ'.έζονσα: τον κλάδον άθλήσεως όν έκα
στη καλλιεργεί.

Δ:ά τον άρθρου 16 έζαναρέρετα: ό θεσμός τον Τζουργ:κοΰ 
Άντ’.τροσώτον. όστ:ς είχε θεσζ:σθή δ:ά τον Ν. 5620/1932 
κα: οντ:νος τά καθήκοντα τνγχάνονσ:ν έντελώς τερ:ωρ:σμ.ένα.

’Ενταύθα δέον νά σημε:ωθή ότ: να: μέν ό κρατικός άντ:- 
τρόσωτος (μετονομασθείς είς Κυβερνητικόν ’Εζίτροζον) είχεν 
έζ: δικτατορίας έτλ:σθή μέ έζα:ρετ:κά δικαιώματα, μετα
βληθείς είς ούσ:αστ:κόν άρχοντα τών έν γόνε: άθλητ:κών 
οργανισμών, όμως ρρονοΰμεν ότ: δεν ένδείκνυτα: ή ολοσχε
ρής κατάργησ:ς τον θεσμόν άλλ’ 6 ττερ:ορ:σμός τών έ=ονσ:ών 
αυτόν είς τά ζρό τής 21ης Άζρ:λίον ζλαίσια. Δ:ότ: έρ’ όσον 
ό θεσμός οντος έκρίνετο αναγκαίος ήδη άτό τον 1932 ί:ά 
τήν έζοζτείαν τής δ:αμορρονμένης είς τά άθλητ:κά σωμα
τεία (κα: τάς ένώσε:ς τούτων) άγωγής τών έλληνοζαίδων. 
ζολό ζερ:σσότερον κρίνετα: έζ:£εβλημένος σήμερον. δ:ότ: συ 
τοίς άλλο:ς τ’ άθλητ:κά σωματεία κα: α: ένώσε:ς των έζ:- 
χορηγοΰντα: γενναίως νζό τον Δημοσίον (ί:ά τών έσόίων τον 
Οργαν:σμον Προγνωστικών Ποδοσραίρου κα: άλλων οίκο- 
νομ:κών έν:σχύσεων) δ:ά τήν μέσω αυτών άσκησ:ν τής έν γέ- 
νε: αθλητικής ζολ:τ:κής τον κράτους.

Δ:ά τού άρθρου 17 ζροβλέζετα: ή άζοράσεως τοΰ 'Γ- 
ζονργοΰ Προεδρίας Κνβερνήσεως καθορ:ζοϋσης κα: τάς
σχετ:κάς λεζτομερίας. έζανασύστασ:ς τον ζρό τής δικτα
τορίας νρ:σταμένον Θμελονς Ανώτατου Συμβουλίου Αθλη
τισμόν. σζερ ήτο γνωμθί’οτ:κόν όργανον, άλλά τον όζοίου α: 
ε:σηγήσε:ς έζί βασικών θεμάτων ήσαν άζαραίτητος ζρονζό- 
θεσ:ς δ:ά τήν έζ’ αντών εκί-οσ:ν τών σχετ:κών άζοράσεων 
τοϋ Γεν:κοΰ Γραμματέως Αθλητισμόν ή τον 'Γζονργοΰ Προ
εδρίας Κνβερνήσεως. Περαιτέρω ί:ά τής ζαραγρ. 3 τοΰ αύτοΰ 
άρθρου ζαρέχετα: ή ίσουσ:οίότησ:ς είς τούς ’Γζονργονς 
Προεδρίας Κνβερνήσεως κα: Οικονομικών ζρός ζρότασ:ν έκ- 
δόσεως Προεδρικών Δ:αταγαάτων δ:' ών θά θεσζίζωντα: 
ζαρεκκλίσε:ς τ:νές έκ τών ζερ: Δημοσίον Αογ:στ:κοΰ διατά
σεων. καθ’ όσον τά έσοδα τού "Ορ-;αν:σμοΰ Προγνωστικών 
Ποδοσραίρου άζοτελονν :δ:ον κεοάλα:ον ζροερχόμενον έκ τον 
άθλητ:σμοϋ δ:ά τον αθλητισμόν.

Δ:ά τοΰ άρθρου 20 θεσζίζετα: ότ: ό τρόζος τής δ:εσ αγω
γής τών εθνικών ζρωταθλημάτων τ.τι-λ- κ/.άδον άθλήσεως 
θά καθορίζητα: δ:’ άζοοάσεως τον ’Γζονργοΰ Προεδρίας, 
ο: δέ όρο: κα: α: ζρονζθθέσε:ς έγγραοής ή μεταγραρής άθ/.η- 
τών δ:’ άζοοάσεως τοΰ Γενζκοΰ Γραμματέως Άθλητ:σμοΰ. 
Κα: ταΰτα. άρ’ ενός μιεν ί:ά τό έν:αίον. άρ’ ετέρου δέ δ:ά τό
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άδ:άό/.ητον τών έκδοίησομ.ένων σχετικών άζοράσεων.
κα:ωματος. οζερ ανηκεν ε:ς τας καν έκαστον κ/.αοον α-υ/.η- 
σεως ο:κε:ας ένώσε:ς. γενομέ-ον ε:ς το ζαρελθον αρορμής 
ζαντοίων άδ:κ:ών καί καταχρήσεων.

Ή δ:άτασ:ς τοΰ άρθρου 24 έζ:σημαίνετα: :ί:α:ηέσως. καθ’ 
όσον είς τό ζαρελθον ζο/.λο: άθλητ:κο: οργανισμοί είς ονς 
έχορηγοΰντο ζαρά τής Γεν.κής Γραμματείας Αθλητισμόν 
χρηματ’.κά ζοσά δ:’ έζ:τέλεσ:ν συγκεκριμένου σκοζοΰ. ί:εθε- 
τον ταΰτα ζρός άντ:μετώζ:σ:ν έντε/.ώς ί:αρορον ρνσεο)ς 
αναγκών. Καά ί:ά τοΰ άρθρου τούτον άζε:λοΰντα: ζο:να: ε:ς 
τους διαθέτοντας τά χρήματα τοΰ Δημοσίον ί:ά σκοζονς άλ
λους καί οΰχ! δ:’ ονς ταΰτα έλήρθηστ/. Δ:ά δέ τοΰ άρθρου 
25 άρα:ρείτα: τό αυθαίρετον καί έζί δικτατορίας καθιερω- 
θέν δικαίωμα τοΰ Γεν:κοΰ Γραμματέως Αθλητισμού οζως 
άναστέλλη. χαρίζη ή με:οί τάς νζό τών οικείων οργάνων έζ:- 
οαλλομένας ζε:θαρχ:κάς ζο:νας.

Δ:ά τών άρθρων 26 εως 35 ρνθμίζοντα: τά ζροβλήματα 
τής δ:ο:κήσεως τών ί:α:τητών τών όμαδ:κών άθλημάτων κα: 
ίδια τοΰ ζοδοσραίρου.

Ή δ:άτασ:ς τοΰ άρθρου 36 άζοσκοζεί είς -όν άζοκλε:σμό\ 
τοΰ ί:ά τοΰ τύζον δ:ασνρμοΰ τών ί:α:τητών καί κρ:τών τών 
αγώνων ζάσης ρύσεως έκ μέρους αθλητών, τεχνιτών καί 
δ:ο:κητ:κών ζαραγόντων, ώς κατά σύστημα λαμβανε: σήμε
ρον χώραν, μέ άζοτέλεσμα ο: ί:α:τηταί νά μή είνα: είς θέ- 
c:v νά έκτελέσονμ„άνεζηρεάστως τό έ’ργον των. συγχρόνως 
δέ νά μή ζροσέρχωντα: νέο: άσ:ο: δ:α:τητα: δ:ά τον έμζλουτ:- 
σμον τοΰ κλάδου δ:’ ικανών στελεχών. Παρόμοια άλλωστε 
δ:άτασ:ς καθίερώθη καί είς τήν ’Ιταλίαν, συντελέσασα άζο- 
ρασ:στ:κώς είς τήν έμζέίωσ:·/ τής ζε-θαρχίας καί τής 
εύζρεζείας έναντ: τών άρχόντων τών ίιαρόρων ά-ρώνων καί 
κατά συνέζε:αν είς τήν ομαλήν δ:εσαγωγήν αυτών.

Δ:ά τοΰ άρθρου 37 τίθεντα: γενικά: τ:νες δ:ατάσε:ς άρο- 
,οώσα: τους ζροζονητάς άθλημάτων.

Δ:ά τών άρθρων 38, 39, 40 καί 41 καθορίζονται τά τής 
σνγκροτήσεως καί αρμοδιοτήτων τοΰ Άνωτάτον Συμβουλίου 
’Έζ: λύσε ως ’Αθλητικών Διαρορών έζί ζροσρυγών κατ’ άζορά- 
σεων λαμβανομένων ζρωτοδίκως νζό τοΰ. κατά τό καταστα- 
τ:κόν έκάστου άθλητ:κοΰ σωματείου ή ένώσεως εν γένε:, άρ-

Τ' έο’ 07ον μοδιού οργάνου, ώ; έττίτης τά τής ένωζ:ον τοΰ άνω Συμό ο ν
1932 2·.ά 

rty.a 7ωμα-
λ!ου δ:

Δ:ά τοΰ άρνρου 42 -ροολεΓέτα: ή καθ' ϋζέρβασ:ν είσαγω-
.τ.νοττζί^ων. γή είς τήν A*/.aoηυ.·2ν Σωυ.ζτ :κής ’Αγωγής καί μέχρ:ς ώρ:-
. δ:ότ: συν σμένου μ:κροΰ άρ:θμοΰ. τών ικανών νέων αθλητών όλων τών

άθλημά των οίτ:νες ταύτοχρόνως τνγχά·.ονσ: καί καλοί μαθη- 
ταί. ’Ανεξαρτήτως τοΰ ότ: α! ί:ατάσε:ς τούτον άζοτελοΰσ:ν 
ισχυρά κίνητρα δ:ά τήν άνάζτνσ:ν τοΰ άθλητ:σμοΰ. ζαρα/.- 
λήλως έζ:δ:ώκετα: όζως έ ικανός μαθητής—αθλητής, άρ’ 
ένός μέν ζαρακο/.ονθή μετ" έζ:μελε!ας τά μαθήματά του. 
καθ' όσον δέον νά σνγκεντρώση γεν.κόν βαθμόν τουλάχιστον 
J 5. άρ" έτέρου δέ άζασχο/.ήτα: κατά τάς έλευθέρας ώρας του 
ςνχί είς τό ρροντ:στήρ:ον άλλ" είς τό γυμναστήρ:ον ί:ά τήν 
όε/.τ:ωσ:ν τής αθλητικής του άζοδέσεως έζ! σκοζώ τήν ζρο- 
βο/.ήν τής αλκής τοΰ λαού μας.

. Προσέτ: έζ:δ:ώκετα: ή ζροσέλκνσ:ς είς τάς ’Ακαδημίας 
Σωματ’.κής ’Αγωγής τών καλών άθ/.ητών. :να οντο: κατόζ:ν 
έζ:στημον:κής έκζα:δεύσεως καταστώσ:ν ικανοί ζροζονηταί 
άθλημάτων τών όζοίων τόσον στερείτα: ή Πατρίς μας. Τέλος 
τά άρθρα 43 καί 44 άζοβλέζουν είς τήν ζροστασίαν τών καλών 
αθλητών καί είς ήθ:κάς άνταμο'.βάς των δ:ά τήν νζ’ αυτών 
καταβαλ/.ομένην ζροσζάθειαν ζρός ορελος τοΰ έθν.κοΰ μας 
γοήτρου.

Δ:ά τοΰ άρθρου 45 τροζοζο-.οΰντα: έζονσ:ώδε:ς τ:νές δ:α- 
τάξε:ς τοΰ Ν. 3148/55 κα! τοΰ κατ’ έξονσ:οδότησ:ν αύτοΰ 
άζό 26.9.55 Β.Δ. «ζερ: ρ:/.άθλου !δ:ότητος>>. θεσζ:ζομένον 
δ:ά τής zap. 7 ότ: δ:’ άζοράσεως τοΰ αρμοδίου 'Γζονργοΰ 
θέλουν καθο?:ζωντα:. εντός ζάντοτε τών δ:εθνών κανον.σμών. 
αί ζρονζοθέσε:ς τής άναγνωρίσεως καί τής στερήσεως τής 
ρ:λάθλον ίδ'.ότητος.

Δ:ά τοΰ άρθρου 46 καθ’.εροΰντα: νζέρ τής Γεν.κής Γραμ
ματείας Αθλητισμού ώρ:σμένα: δασμολογ:κα! άζαλλαγαί δ;’
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ά-3λητ:κά είοη ή όργανα μ ή ζαραγόμευυ: έν_Έλλαο: ζρό; 
χρττ.·. τών ίνυν.κών Α3/.ητ:κών Ι\»ντ;ων η των α·3/.ητ:- 

-·>·ι-·--· ·· jv ··; ·:. Ατά οέ τοΰ άρ-ΰρου 47 ρητώς όρίζε- 
τα· οτ: ::: ; ζζζ η.'.'ώτε·; των ερατ:*εχ·/ών α-ΰλητών α: : ::ό- 

έ·τος τ" ΰ ζλα:ο:ου τών ο: α τ ά ιό εων ripe φ:λά·3λου :ο:ό- 
τοοτος ϊηλίνότ: τής Δ:ε3νοΰς Εζ:τροζής ()λυμζ:ακών Α
γώνων - εν ύζόκε:ντα: :ίς την φορολογ:αν είοοοήματος.

Α:ά τοΰ ά'ρ-υρου 48 λ αα: άνετα: τ τόνοι 2 ::ά τήν υγείαν τών 
ά3λουμένων. ο:ά :έ τού άρνρου 49 ζροίλέζοντα: κυρωτε:ς ::ά 
τού; άρνουμένους ά·3λητ:κά οωματεία f, εζ:λέκτους ά-3λη-

ζερ: ο:λα-άλθυ ■■.■.z~.r-.zz νομών κα: α/./.ων τ:νων ;:αταζεων».
,0 Ό Λ.Χ. '>79 10Γ>8 ..ζερί κ:νήτρων όζε: τον άνλητ:- 

Τμθΰ··.
- Ti Χ.Α. 76 1969 .·ζεο: τοοζοζο-.ήοεως καί τυμζληρώ- 

τεως τοΰ Λ.Χ. I’27. 1067■·. '
2. Έζ: όλων γεν.κώς τών ρ ο 3 μ :ζ ο μενών ::ά τών καταρ- 

γουμένων ως άνω '.όρων 7ενάτων εφαρμόζεται. εζ αναφ ερομε- 
νη έν ίτχύ:. ή κατά τήν 2(Jrv Arp:/.::υ !9G7 ίτχύουτα νομο- 
νεοία. ώς τ:οζοζο:ε:τα: v.2: τυμζληρουτα: αυτή ::ά τών ::α- 
τάίόεων τοΰ ζαοόντος.

μ:ν.ή καί ή·3:κή τάίό'.ς.
Δ:ά τοΰ άρ-3ρου 53 ζροοο:ορίζετ 

συνοέουαα τόν άμε:βόμε·/ον ζο3οαφα:ρ:ττή·/ μετά τοΰ τωματείου 
ε:να: ζραγματ: ή τής τυμβάτεως έργου, λυόμενης οΰτω μ:άς 
άζό μακροΰ ΰφ:οταμένης τχετ:κής άμφ:τ5ητήοειος. Δ:ά :ε τοΰ 
αρ-ύρου Γ>4 ρυΊ/μίζοντα: τα ::κα:ώματα τών ο:κα:ούχων εκ τής 
μεταεοοεως άγωνων ο:ά τής τηλεοράοεως.

Α:ά τού άρ·3ρου 55 ζροόλέζετα: ή ' ζα ρ ά'τ ής Γεν>.κής Γραμ
ματείας Λ·3λητ:τμοΰ ::ρυτ:ς ε!ό:κοΰ λογαρ:ατμοΰ, αϊ —spt τοΰ 
όζοίου οχετ:καί λεζτομέρε:α: -ΰέλουτ: κα7ορ:-7ή ο:ά ΓΓρο- 
•ϊοο'.κοΰ Δ’.ατάγματος. καί ο:’ ου ·3ά καζ/ίοτατα: ϊυνατή ή 
εν'.οχυο'.ς τών άνατφαλίττων άνας:οζα·5οΰ·/των ζρώην ζρωτα- 
-ύλητών ή τών κα·5:ττωμένων τυχόν άναζήρων ες ά·3λητ:κοΰ 
ατυχήματος.

Δ:ά τοΰ άρ-Spου 57 όρίζετα: ότ: τό ζατρίκιο·/, ώς τνευμα- 
ςικόν α·>λημα. χρήζον εν.τχΰτεως καί 5:α:όςεως. ύζάγετα: εις 
-άς ο:ατάςε:ς τοΰ ΰζο 7ής:τ:ν νομο-χεόίου.

Διά τοΰ αρ·5ρου 58 άζαγορεΰετα: ή ετί τκοζώ όελτ:ώ-εως 
τής άζοόότεως τοΰ ά-5/.ητοϋ λήψ:ς άτηγορευμενών ϊ:ε-3νώς 
είο'.κών φαρμάκων, έζί ταίς εν τφ άρ-3ρω 59 ε!3:κώτερον άζε·.- 
ζτουμέναις ζο’.ναίς. 3>.ά οέ τοΰ άρ·3ρου 60 κα·3:εροΰτα: άζα-'ό- 
ρευσ:ς έζί ταίς εν αΰτώ άναγρατομεναις το’.ναίς ζροτςοράς 
ή ΰζοτχέ-εως ζαροχών zap’ οίουϊήζοτε ζρος ά-3λητάς ή ά-3λη- 
ζ:κά αωματεία είτε ζρός έζίτευςιν ή άλλοίωτ·.·/ άζοτελετμα- 
τος ο:εςαγόμενου άγώνος.
. Τέλος ο:α τοΰ ά:3ρου 61 -ΰετζί'οντα: αϋττηρότερα: ζο:ναί 

•εις τους ΰζα·τ:ους τών ο:ατόρων εκτρόζων άτ:να λαμβά-/ουν 
χωράν εντός κα: ζερ:Ξ τών άγων.ττ'.κών γηζέόων. έλζίζετα! 
οέ οΰτω 5τ: νά ο:ατςαλ:τ·υή ή τάς:ς καί ή εύζρέζε:α κατά 
•την ο:αρκε:αν τών ο:αοόρων αγώνων.

Είς τά ανωτέρω άζοτκοζεί το ζροτε:νόμενον τχέϊ:ον νόμου, 
,τό όζο:ον έχομε·/ τήν τ:μήν νά -3έτωμεν ενώζ:ον τής Έ·3ν:- 
κής Άντ’.ζροιωζείας ζρός ψήτ:τ:ν.

’Εν Ά-3ήνα:ς τή 15 Μαίου 1975

Ο: Τζουργοί '
Προεορίας Κυόερνήτεως Α:κα:οτΰνης

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Οικονομικών Έ-3ν. Π α:3. καί Θοητκ/των
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ Π. ΖΕΠΟΣ

Κ ο: ν ο/ν: κ ώ ν ' Τζ η : ε τ: ώ ν
Κ*. ΧΡΓΣΑΧΘΟΠΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΧ ΧΟΜΟΤ
Περί όργανώτεως τοΰ έςωτχολ:κοΰ ά·3λητ:τμοΰ καί ρυ·3μ:τεως 

τυνατών -3εμάτων.

ΚΕΦΑ.ΔΑΙΟΧ Α'.
Περί Ανλητ:ν.ών Σωματείων καί Ενώτεων.

Άενρον 1.
Γενικά: Δ:ατάζε:ς.

1. Άζό τής tr/ΰος τοΰ ζαρόντος καταργοΰντα:: 
α) Ό Α.Χ. 127/1967 «ζερί άναϊίοργανώτεως τοΰ έξωτχο- 

λ:κοΰ ά-5λητ:τμοΰ. τροζοζο:ήτεως καί αυμζληρώτεως τών

έ-ύν.κών όκαοων. 3. Λ-.2τάτ£·.; */.2τ.αττατ·.*/.ών άνλητ:*/.ών τωματείων /.a:
:ολογ:*/.2ί τ1:νε; άπαλλαγί' ενώτεων. τυνοετμων ή όμττπ:·/::ών. έν *;έν··. ά'^τ,.τ:νεμενα:

£VC'2C£CCV τών ς*λά'5λων είς έ“ανατ ετομεν ας •/.ατά τήν ττ:ηντ-μένην τατάγτατον έν
τμηχάτων τών τωματείων tr/ji ::ατάςε·.ς. ώς αν τα*, τρτ“OTTV.oCvTa: ‘/.at τνμτλτροΰντα:
: ών έ> -ίζετα: οτ: νά τ·.ά ττΰ τταρίνττς. ε:να: 277Τ ::ής :r/v:τ tovtcj αΰτ:τ:*/.αίως
ατ£ΐα ira: τουμενη oiy.cvo- ay.jTC*. /.α! ::α*;: iccv τα: αν ευ ιέτέττυ αν τών.

4 Ή τ-.ν-Λτότητι; τών *;εν: */.ών τυνελεντεων τών τής
2' ρητώτ οτ: ή τχετϊς ή 21ης Λτ:τ:λ:ου 1907 ττττανε: τών μ ή -:::τςα:ρ:·/.ών ενώτεων

η τυνοετμων η ομοτζον;:ων αυ/.ητ:κων τωματειων. ως κα: α: 
άρχα:ρετία: ::ά τήν ά·/ά:ε:ς:ν τών όργά-ων ::ο:κήτεως καί 
όρ:τμόν άντ:ζροτώζων ένεργοΰντα: κατά τας ίτχυοΰτας κατά 
τήν 20ήν Αζρ’.λίου 1967 ::ατάζε:ς τών κατα-τατ:κών αυ
τών. ώ ς αυτα: τροζοζο;οΰντα: καί τυμζληεοΰντα: ::ά τοΰ ζμ- 

" "ρόντος. (
5. Ή τυγκρότητ·ς τών γενικών τυνελεΰτεων τών ϋζό το 

κράτος τής ίτχΰος τών ί:ά τοΰ ζαρόντος καταργουμένων νό
μων τυττα·3ε:τών υ.ή ζο:οττα:ρ:κών ενωτεων ή τυνοετμων ή 
όμοτζονο:ών ά-3λητ:κών τωματρίων ώς καί α: άρχα:ρετ:α· 
::ά τήν άνάόε:ς:ν τών όργάνω . ::ο:κήτεως καί όρ'.τμοϋ ά·/τ:- 
ζροτώζων. ενεργ-οΰντα: κατά τας οικείας ο:ατάςε:-ς τοΰ κα- 
ταττατ:κοϋ τής ένώτεως έζ ής αυτα: "ζροήλ·3ον. ώς αυτα: 
τροζοζοίοϋντα: καί τυμζληροϋντα: ::ά τοΰ ζαρόντος.

6. Είί’.κώς ζροκε’.μένου ζερί τών ζοοοτρα:ρ:κών ενώτεων 
καί τής Ελληνικής Ποίοτοα:ρ:κής Όμοτζονοίας (Ε.Π.Ο.) 
τά τής τυνυέτεως καί τυγκροτήτεως τής ο:ο:κήτεως αυτών, 
τά τής τυγκροτήτεως τών γενικών τυνελεΰτεων αυτών, τά τοΰ 
τρόζου ::εζαγωγής τών άρχα:ρετ:ών ::ά τήν άνάοε:Ξ:ν τών 
οργάνων ο:ο:κήτεως καί εκλογήν άντ:ζροτωζων ο:α τήν ϋζερ- 
κε:μένην ένωτ:ν ή όμοτζονοίαν ώς καί ό άρ:·υμός τών 7ήτων 
έκάττου μέλους τής ένώτεως ή όμοτζονοίας έν τή τυνελεΰτε: 
ταΰτης καί ζάν Γυνατες νέμα. κα-Sop όζοντα: ό:ά Προεορ:κοΰ 
Δ'.ατά-γεατος. έκό:οομένου τό όραόΰτερον έντός έΞ ί6) μη
νών άζό τής ίτχΰος τοΰ ζαρόντος, ζροτάτε: τοΰ 'Γζουργοΰ 
Προεορίας Κυόερνήτεως.

Δ:ά τοΰ αΰτοΰ Διατάγματος όρίζετα: καί ό χρόνος τών ζρώ- 
των μετά τήν όημοτίευτίν του άρχα:ρετ:ών ο:ενεργουμένων 
κατά τας ϊ’.ατάζε ς τούτου τών έν τή ζαρούτη ζαραγράτω 
ενώτεων καί τής ΕίΠ.Ο. Μέχρ: τής κατά τάς ο:ατάΞε:ς τοΰ 
ο:ατά·;ματος τούτου έκλογής ο:ο:κήτεων ζαραμένουν α: κατά 
τήν οημοτίευτ:·/ τοΰ ζαρόντος ο:ο:κήτε:ς αύτών, ουνάμενα: νά 
τυμζληροϋντα: ή άντ:κα·3ίτταντα: μερικώς ή όλ:κώς. ο:’ αζο- 
τάτεοις τοΰ Γεν.κοΰ Γραμματέως Α3λητ:τμοΰ.

7. Μέλη, νομίμως ύρ:τταμένων κατά τήν 20ήν Αζρ:λίου 
1967. ά·3λητ:κών τωματείων. έγγρατέντα κατ’ έταρμογήν 
τής ζαρ. 7 τοΰ άρυρου 40 τοΰ Α.Ν. 127/1967 ζροττενείτης 
ο:ά τοΰ άρ-ΰρου 12 τοΰ Χ.Δ. 76/09, ώς καί μέλη έγγρατέντα 
μέχρ: τής 23 Ιουλίου 1974 ώς το:αΰτα κατ’ εφαρμογή·/ με
ταβατικών ό:ατάςεων τοΰ καταττατζ/.οΰ τε·ύε:οών ό:αρκούτης 
τής ο:κτατορίας καί όρ’.ζουτών ζαρέκκλ:τ·.ν τής ϋζό τοΰ αύτοΰ 
ή τοΰ ίτχύοντος μέχρ: τής 21.4.1967 καταττατ:κοΰ όρ:ζομέ- 
νης ο:α::κατίας έγγραφής νέων μελών, νεωροΰντα: αΰτοο:- 
καίως άζό τής ίτχΰος τοΰ ζαρόντος οόκ:μα μέλη, εκτός ά·/ 
έςελέγηταν μετά τήν 23 Ιουλίου 1974 ώς μέλη αιρετών 
ο:ο:κήτεων ή άντ’.ζρότωζο: τών ζερί ών ζρόκε:τα: τωματείων 
ή ό:ωρίτ·υηταν άζό τής ώς άνω ημερομηνίας καί έντεΰνεν 
άζοφάτεως τοΰ Γεν.κοΰ Γραμματέως Α·υλητ:τμοΰ. ώς μέλη 
τοΰ Δ:ο:κητ:κοΰ Συμβουλίου το>ν. όζότε ο· ατηροΰτ:·/ ά·/ευ ετέ
ρου τήν ώς τακτικών μελών ί;:έτητα αυτών.

8. Δ:ά τής ζροηγουμένης ζαραγράφου οέ·/ νίγοντα: ώταύ- 
τως εκ τών είς αύτήν άναφερομένων τακτζκών μελών εκείνα 
άτ:να. έχοντα κατά τήν 20ήν Αζρ:λίου 1967 το:αύτην :ο:ό- 
τητα, τήν άζώλεταν μεταγενεστέρως. ο:αγραφέ·/τα 2:’ άζοφά-


