ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
.α το σχέδιο vouoo «πεοί τραποποιησεως και συειπληρωσεω: τής περί έξω ο-/ ο λ.ικο ϋ αθλητισμού νομοθεσία;
και ρυθαίσεους συναφών θεμάτων».
Πρός τ)/ΐ· Βον/.ην χών Έλλήηον
Μέ τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου σκοπειται η συμπλήωση ορισμένων διατάςεων της περί εξωσχολικού άλη.σμοϋ κειαένης νομοθεσίας εις τρόπον ώστε, τό μεν νά
ντιμετωπισθοΰν όρισαένα θέματα τού άνέκυψαν ατό τήν
αρμογή τής άνωτέεω νομοθεσίας, το δε νά θεστισθοον
α* νέα ευεργετικά via τήν ανάπτυξη τοϋ άθλητισμου τής
,ώρας μας μέτρα :

μενε: έταιεεΐες. είναι τυσικό νά δημιουργοϋνται στήν πεάξη αντιδικίες που δέν προάγουν τό άθλημα.
στ) Μέ τήν περ. στ'παρέχεται εξουσιοδότηση γιά τήν
έκδοση κανονισμών με τους όποιους θά ρυθμισθοϋν τά
άσερώντα στους προπονητές όλ,ων τών κ/.αοων αθλήσεως
θέματα.
ζ) Μέ τήν περ. ζ' αντικαθίστανται οί διατάξεις τοϋ άρ
θρου 12 τοϋ X. 75/1975 πού ρυθμίζουν τά τής εισαγωγής
των αθλητών στά ανώτερα καί ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, πρός τό σκοπό τής προσαρμογής τους πρός τό
νέε σύστημα εισαγωγής στά άνωτέρω ιδρύματα πού καθιεεώθηκ: με τόν πρόσφατο νόμο 1035. 198 ).

τ } Μέ την -3 ρ. τ/ έπιλύετχ·. άμφισβήτττη πού προέ
κυ·ύε άπό άντ LCX τικέ; άττοφάτΣ’. : τών Διοικγτικών Δικά
crrrz ίων.
Ειδικότερα :
θ! Μέ τήν ·τερ . θ' παρέχεται ή δυνατότητα σέ μαθητέ:
1. Μέ τό άρθεο 1 τροποποιούνται καί συμτληρώνοντα’.
έκπα ιδευό μενού; σέ Κέντρα έκτεαιδεύσεως καί σέ εΐδικ:
ιισμένες διατάςεις τοϋ Ν. <5/19/5. ως ακολούθως :
άθ/.ή μΧΤΧ. νά με::ένουν σέ επίσημους άγων*; καί πρώτα
α) Μέ τήν τερ. α' δίδεται εξουσιοδότηση για έφ’ άπαξ
θλ.ήματα.
οτοτοίηση τοϋ Προεδρικού Διατάγματος 56/1976 τού
·.' γίνεται εητή μνεία δτι οί ποινέε πού προ
0 Μ έ τήν π
.θιχίζει τά των οργάνων Διοικήσεως της ΕΠΟ. 'Η τροβλέπ ονται στό χρ1θοο 60 τοϋ X. 75/1975 καί πού έπιβάλ■οτοιηση τοϋ έν λόγω διατάγματος κατέστη αναγκαία τό
λ.ονται στά πρόσωπα πού άναφέρονται σ’ αυτό, ισχύουν
:ν γιά νά ρυθμισθοϋν τά έκ τής ανάγκης συμμετοχής
καί έπί τών ποδοσφαιρικών ανωνύμων έταιρειών.
τή Διοίκηση τής ΕΠΟ καί των έκτροσώτων τοϋ μέ
ια) Μέ τήν περ. ια' παρέχεται ή εξουσιοδότηση στον
ο Ν. 879/1979 καθιερωθέντος καί στή Χώρα μας έταγαρμόδιο 'Υπουργό όπως διά Π. Δ/τος ρυθμίσει οργανω
ελματικοϋ τοδοσφαίρου, προκύπτοντα θέματα, το δέ γιά
τικά θέματα τοϋ’Ανώτατου Συμβουλ.ίου Έπιλμύσεως’Αθλη
α άτοσαψηνισθοΰν ορισμένες διατάξεις τού κατά τήν έφαρτικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), πρός τό σκοπό εύρυθμόογή τους δημιούργησαν άμφισβητήσεις.
•τερης λειτουργίας αύτοϋ.
β) Μέ τήν τερ. β' αντιμετωπίζεται τό θέμα τού δη.ιουργήθηκε ύστερα άτό πρόσφατες άποφάσεις των τατκών δικαστηρίων πού έκριναν ότι οί σύνδεσμοι διαιτηιν άποτελοϋν αθλητικά σωματεία κατά τήν έννοιαν των
χτάξεων τοϋ X. 75/1975. Τούτο είχε ώς συνέπεια οί
ένεργεία Διαιτηταί νά μή δικαιούνται ψήφου ουδέ νά
τέχουν των οργάνων διοικήσεως των Συνδέσμων τους,
ύτω ο! περισσότεροι Σύνδεσμοι Διαιτητών άντιμετωπί,υν. σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, γιατί δεν διαθέτουν
αρκή άριθμό γιά τή συγκρότηση των όργάνων διοικήώς τους. Ένόψη τούτων προτείνεται ή άνωτέρω διά;η μέ τήν όποια οί έν ένεργεία Διαιτηταί έξαιροΰνται
. απαγορευτικού κανόνος τοϋ άρθρου 7 τοϋ X. /5/19/5.
η) Μέ τήν περ. γ’ συμπληρώνονται οί διατάςεις τοϋ
>ρου ΤΙ τοϋ X. 75/1975 σριζομένου ότι οί μέ δικαστική
ίφαση κηρυσσόμενοι έκπτωτοι άπό τή Διοίκηση άθληοϋ σωματείου νά μή μπορούν νά επανεκλεγούν έπί πεντία στή Διοίκηση οίουδήποτε αθλητικού σωματείου. 'II
μίση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί στην πράξη υπό
ίσχύον καθεστώς τά κηρυσσόμενα έκπτωτα μέλη ακόμη
άν ή έκπτωσή τους οφειλόταν σέ διαχειριστικές άνωίες έπετύγχαναν τήν προκήρυξη νέων άρχαιρεσιών, οπότε
νέρχονταν στή Διοίκηση τήν επομένη τής έκπτώσεώς
ς ή έξελέγοντο στή Διοίκηση άλλου αθλητικού σωμα,υ, οπότε ή έκπτωση καθίστατο γράμμα κενό.
) Μέ τήν περ. δ' παρέχεται ή δυνατότητα συστάσεως
τεροβάθμιας αθλητικής όργανώσεως άπό πέντε (5) τού.στο, σωματεία πού καλλιεργούν ένα καινούργιο άθλημα
δέν υπάγεται σ’ άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση.
) Μέ τήν περ. ε' ή άρμοδιότητα τοϋ Γενικού Γραμμας ’Αθλητισμού νά έπ'.βάλλει τήν ποινή τοϋ άποκλειϋ σωματείου νά άγωνίζεται στήν έδρα του σέ περί
ση επεισοδίων, ανατίθεται προκειμένου περί τοϋ έπαγιατικοϋ ποδοσφαίρου στό κατ’ άρθρο 29 τοϋ Π. Δ/τος
1979 δικαιοδοτικό όργανο. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο
ι μέ τό υφιστάμενο καθεστώς, πρώτον, τήν πρωτοία γιά τήν επιβολή τής ποινής έχει μόνο ή όργανώάρχή (ΕΠΛΕ), πράγμα πού σημαίνει ότι σέ περί
ση άδρανείας αύτής ό Γενικός Γραμματεύς Άθλητιύ δέν δικαιούται νά έπιβά/λει ποινή, καί δεύτερον μέ
ά ανήκει ή πρόταση γιά τήν επιβολή τής ποινής στήν
ΑΕ. ή όποια, όμως, άποτελ,εΐται άπό τις ενδιαφερό

2. Μέ τό άρθρο 2 συμπληρώνονται καί τροποποιούνται
ορισμένες διατάξεις τού X. 423/1976 ώς άκολούθως :
α) Μέ τήν περ. α' παρέχεται ή δυνατότητα καί στά
'Ιδρύματα, τά Χ.Π.Ι.Δ. καί τούς ’Οργανισμούς Κοινής
Ώφελείας νά παραχωρούν δωρεάν ή μέ συμβολ.ικό άντάλ.λ.αγμα χώρους στή Γ.Γ.Α. γιά τή δημιουργία αθλητικών
έγκαταστάσεων, όπως έπίσης στη Γ.Γ.Α. ν’ αποδίδει τούς
χώρους πού δέν τής χρειάζονται γιά τούς σκοπούς της
στούς φορείς πού τούς είχαν παραχωρήσει, ώς καί νά
παραχωρεί περαιτέρω τή χρήση τους σέ εποπτευόμενα άπ’
αύτήν Χ.Π. καί Δ. καί I. Δικαίου.
β) Μέ τήν περ. β' ρυθμίζονται θέματα προσλήψεως
έργατοτεχνικοϋ προσωπικού γιά την εύρυθμη λ.ειτουργία
τών αθλητικών έγκαταστάσεων, καθώς καί θέματα συντηρήσεως τών αθλητικών έγκαταστάσεων.
γ) Μέ τήν περ. γ' ρυθμίζονται θέματα άφορώντα άπο-;
σπάσεις προσωπικού άπό εποπτευόμενα Χ.Γ1.Δ. καί I.
Δικαίου στή Γ.Γ.Α., γιά τήν έκτέλ.εση τοϋ προγράμμα
τος κατασκευής έργων.
δ) Μέ τήν περ. δ' ρυθμίζονται τά τοϋ χώρου πού θά
άνεγερθεΐ ή Εθνική ’Ακαδημία Σωματικής ’Αγωγής.
3. Μέ το άρθρο 3 ρυθμίζονται θέματα τακτοποιήσεως
κατηγοριών προσωπικού τής Γενικής Γραμματείας ’Αθλη
τισμού.
4. Μέ τήν παρ.1 τοϋ άρθρου 4 παρέχεται ή δυνατότητα
μετατάξεως μέχρι 10
υπαλλήλων
άπό άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες στή Γ.Γ.Α. γιά τήν κάλυψη υπηρεσιακών αναγ
κών αύτής.
β) Μέ τήν παρ.2 έπαναφέρεται ή διάταξη τοϋ άρθρου
6 τοϋ Π.Δ. 109/1976 λόγω τών ειδικών συνθηκών πού
διέπουν τις προμήθειες άθλητικοϋ έν γένει υλικού, ένώ μέ
τήν παρ. 3 ρυθμίζονται θέματα προκαταβολών γιά τις πιο
πάνω προμήθειες.
γ) Μέ τις παρ. 4 καί 5 ρυθμίζονται θέματα άφορώντα
στή διαδικασία έκτελ,έσεως τών ύπό τής Γ.Γ.Α. κ,ατασκευαζομένων αθλητικών έγκαταστάσεων.
δ) Με τήν παρ. 6 προβλέπεται ή δυνατότητα παραχωρήσεως στή Γ.Γ.Α. τμήματος χούοου παραχωρηΟέντος στό
Εθνικό "Ιδρυμα ό Βασιλεύς Παύλος, ένώ μέ τήν πχρ. 7
προβλέπεται ό διά κοινής Υπουργικής Άποφάσεως τρό
πος χ ρήσε ως τοϋ χούοου πού άνήκει στό Άλ.εξάνδρειο
Μέλαθρο Θεσσαλονίκης.

5. Ait T_r παο. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 5 ρυθμίζονται θέματα
μονμιοττοΓΓ,ίτεωί τοΰ ήδη υπηρετούντο; προσωπικού τήί
’Επιτροπής ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, ένώ με σήν περίπτωση
3 λύεται άμεφισβττηση περί ανασταλτικού αποτελέσματος
των αποφάσεων τής 'Επιτροπής Φιλάθλου Ίδιότητος σε
περίπτωση προσφυγή; στήν ολομέλεια τής ’Επιτροπής
’Ολυμπιακών ’Αγώνων.
6. Μέ τήν reap. 1 τοΰ άρθρου 6 ρυθμίζονται τά τής συγκροτήσεως τή; Γ.Σ. τής Φ.Ε., μέ τήν παρ. 2 ρυθμίζονται
τά τής συγκροτήσεως τής Ίπποδρομιακής Επιτροπής τής
Φιλίππου Ένώσεως. ένώ μέ τήν παρ. 3 προβλέπεται ή
δυνατότητα χορηγήσεως προσθέτου ποσοστού Ο,ΰ /„ στους
ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων γιά αντιμετώπιση εκτάκτων
δαπανών συνση ρήσεως τών ίππων αυτών.
7. Μέ το άρθρο 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον αρμό
διο Υπουργό νά έκδόσει κανονισμούς πού να ρυθμίζουν
θέαατα διαιτησίας τών ποδοσφαιρικών - πλήν τοΰ επαγ
γελματικού - πρωταθλημάτων.
8. Μέ το άρθρο 8 παρέχεται γιά πρώτη φορά δωρεάν
νοσοκομειακή περίθαλψη στους μή ασφαλισμένους αθλητές
δλων τών κλάδων άθλήσεως μέ δαπάνες τής Γ.Γ.Α.
9. Μέ τό άρθρο 9 θεσπίζεται μεταβατική διάταξη καί
μέ το άρθρο 10 στη μεν παρ. 1 προ βλέπεται ή δυνατότητα
κωδικοποιήσεως τών διατάξεων τής αθλητικής νομοθεσίας,
ένώ στήν παρ. 2 προβλέπεται ή κατάργηση διατάξεως με
τήν οποία τά γηπεδοΰχα Σωαατειακά Γυμναστήρια άπαλλάσσονται τοΰ ποσοστού έπι τών εϊσπράξεών τους πού
κατέβαλαν στό ΚΕΣΑ.
Στ* άνωτόρω άποσκοπεΐ τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου,
γιά τήν ψήφιση τοΰ όποιου παρακαλοϋμε.
_ ΆΟήναι.
ΟΙ

’Ιουλίου 1980

δ) Εις σέ σέλες σής παρ. 7 σοΰ άρ-δροα 13 πσοσσί-δεσα:
έδάριον. εχον οΰσω : «Εσς περίπτω-σιν κατά σήν όποιαν ό
άριύμός σών καλλιεργούντων σέ αύλημα αωμασείων είναι,
κα-δ’ άπασαν σήν Χώραν, μικρότερος τών δέκα (10) δύνατα: νά τοστχύή "Ενωσις. Σύνδεσμος ή 'Ομοσπονδία. έρ·’ όσον
έ άριύμός σών έν λόγω σωςιασείων—μελών είνα:. τούλάχισσον. πένσε (5). σο οέ καλλιεργούμενο-, άδλημα δεν ύπάγεσα: εις νρισταμένην Ένωσιν. Σύνδεσμον ή ’Ομοσπονδίαν».
ε) Εις σό άρύρον 2ό προσσίύεσα: παρ. 3. έ/ουσα ώς έξης:
«3. Π ροκειμενοο περί σοΰ επαγγελματικού ποϊσσρ α ίρσυ, ή
7.ασά σήν προηγουαένην παράγραρον ποινή έπιέάλλεσαι ύπό
σου ν.ασ’ άρύρον 23 σοΰ Π. Δ/σος 550/1979 «περ: όργανώσεως καί λειτουργίας σών Ενώσεων Π θδοσραιρΐ7.ών ’Α
νωνύμων Εταιρειών» Δικαιοδοσικοΰ οργάνου, έπιλαμδανομένου
αύσεπαγγέλσως».
σσ) Εις σό άρ-δρον 37 προσσίύεσαι π2ράγραρος 10. εχουσα ώς άκολοΰδω ς : «10. Διά ν.ανονισμών ί/Διόομένων ύπό
σοΰ άρμοόίου επί δεμάσων Αύλησισμοΰ Τπουργοΰ μεσά γνώ
μην σής ύπερν.ειμένης ν.ασά 7./.ά:Ον άδλήσεως Ένώσεως.
Συνίέσμου ή Όμοσπονϊίας ροδμίζονηα: ο! όρο: ν.αί προΰπούέσεις άσν.ήσεως σοΰ επαγγέλματος σοΰ προπστ.ησοΰ. σά πρό
σδεσα αύσών ν.ασά αασηγορίας ά·δλησιχών σωματείων ή ποϊοσςαιριχών ανωνύμων έσαιρειών (Α' ή Β' Έδνι/.ής Κα
τηγορίας ν.λπ.) αί μεσά σών αύλησιν.ώ.·/ σωματείων σχέσεις
αΰσών, σά σής έπιλύσεως σών έν. σών σχέσεων τούτων προχυπσουσών ϊιαρορών, ώς ν.αί ζ.χ< συ-εσσές προς σ’ ανωτέρω
ύέμα».
ζ) Τό άρύρον 42 (άνσιναδίσσασα: ώς άχολούύως :

ΤΠΟΤΡΓΟΙ

Προεδρίας Κυθεονήσεως
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ
Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

δΰνασα: νά έ/.λεγοϋν ώς μέλη Αιοικησεως σοΰ αΰτοΰ ή ο'.ουϊησπσε εσερου άδλησιν.οΰ σωιΐ2σείου. ένωσεως. συνδέσμου ή
όχοσπονδίχ; προ τής πάρε/-ούσεως πενταετίας άπό σής τελε
σιδικίας σής περ: έατσώσεως δικαστική; άποράσεως».

Εθνικής Άμύνης
Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΛΣ

Έθν. Παιδεία: καί Θρησκευειάτων
ΑΘΑΝ. ΤΑΛ1ΛΔΟΤΡΟΣ

Οίκονοιιικών
MI AT. ΕΒΕΡΤ

Έειποείου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗ ΜΑΣ

Κοινωνικών Ύπηοεσιών
ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Δηαοσίων Έεκων
ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Π::! τροποποιήσει»; -/.αί συμπληρώ πως τής περί εξωσχο
λικού άύλητισμοΰ νομο·5εσίας ν.ιί ρυδμίσεως συν αιών ·ύεμάσων.
Άρύρον 1.
Ο X. 70/1973 «π::: οργανώσει»; σοΰ έξωσχολικ.οΰ άδλητισμοΰ καί ρυύμίσεως τιαρών δεμάτων» ώς ούσος νύν ισχύει
τροποποιείσαι ώς ν.άσω-ύ::
α) Εις σέ τέλος σής παρ. 0 σ;ϋ άρ-δρου 1 προσσίύεσαι
εδάριον. εχον ως άκολοΰδω; : «Δι όμοιου IIροεδρικοΰ Δια
τάγματος σύνασα: νά σσοποποιη.δούν έρ" άπας τί διατάξεις
τοΰ -κατά σ' ανωτέρω. έκδ.πομένου 11ροεδρικοΰ Διασάγμασος».
β) Εί; σε άρδρεν 7 προσσιδεσα: έδάοιον εχον ώ: άν.ολοΰ•διος : « Επίσης. εξαιρούνται ο: έν ενεργεία δια:σησ2ΐ. σακσιν.α μέ/.τ σών Συνδέσμων Διαιτητών. έπιρυλασσομένων σών
διατάξεων σώ. πα:. 3 7.2: 4 σοΰ αρ-δρου 29 σοΰ πασοντος».
γ) Εις σέ άρύρον 11 προσσίύεσα: παρ. 3. εχο.σ2 ώς
εαής: «3. 1 ε 7.εσ εραραογήν σων προηγουμένων πασσ-ησάρων
κηρύσσομε·, σ ε/.πσωσα μέλη π<ώ/ Διοικητικών Συμίουλίων δεν

«Άρύρον 42.
1.
Άπο σής πραγματοποιούμενης άπό σοΰ έσοιις 19S1 επι
λογής ϊιά σήν εισαγωγήν εις σάς άνωσάσας χαί ά·/ωσέρας
Σχολάς άδλησα! ήλιν.ίας οΰχ: ά-εωσέρας σών 22 έσών. χσσανσήσχεσες πρώσην. ίεσσέραν ή σρίσην άσομιχήν ή όμαέιχήν νίκην εις ολυμπιακούς αγώνας ή παγκόσμιον ή πανευρωπαιν.όν πρωσάύλημα ή πριυσην ατομικήν ή όιμαόικήν νίκην
εις μεσογειακούς ή βαλκανικούς αγώνας ή καταρσίψανσες ή
κασεχονσες πανελλήειον επίοοσιν άεαγνωρισύείσαν ύπό σής
οικείας ά-δλησικής ομοσπονδίας ή πρώτοι νικησαί πανελλη
νίων αγώνων, ή Πανελληνίων σχολικών αγώνων εις οίονοήποσε ολυμπιακόν, άσγχιν.όν ή όμαόιν.όν άύλημσ ή κατηγορίαν,
σό όποιον περιλαμβάνεσαι εις σα πρωσαδλήμασα σών Π 2νελληνίων Σχολικών Αγώνων, ή λα£όνσες οίς, σοΰλάχισσον.
μέρος εις όιεδνεις αγώνες Εδνικών ’Ομάδων κατά τούς
όποιους ϊσχυσε ίαδ.μολογία ή κασάσασις ή εις διεδνείς τχολιν.ούς ά-ρώνες. κασά σήν προ σής επιλογής προς έγγραρήν
ε·ς Άνωσέσας ή Άνωτάτας Σχολάς ή Τμήματα Σχολών
τριετίαν. έγ·ρράρονσαι κα·δ’ ΰπέρίασιν σοΰ ν.ασά σάς όν.ατσοσι
κειμενας όιασάΞεις όριζομένου άριύμοΰ είσχ/.σέων κατ' όσος,
έρ όσο·, πλτ,ιοΰν σά; λοιπά; προϋποδέσεις εισαγωγής και
ΰσοόληύολν εις σήν οιχοικαισίχν έπιλσγής ν.ασά τάς οιασάσοις σών άρ·δρων 3. 5 και 9 στΰ X". 1035Η 980 «πεσί τοΰ
τρόπο, εισαγωγής εις τά ’Ανώτατα "Εκπαιδευτικά Ίορύμασσ:.
σάς Σχολάς Έκπαιδεΰσεως Διδατ/.σιχοΰ Π ροσωπικοΰ και σάς
Άνωσέσας Σχολάς καί άλλων σινών διατάσεων», ώς άκν
λοΰδω-ς:
2 ι Εις σήν
Ειδνικήν Ακαδημίαν Σωματικής Αγωγής
y.2: σο εν Θεσσαλονίκη Παράρτημά σης. εις ποσοστό·, 3(ΙΈ

β Εις σάς Σχολάς y.a! σά Τμήματα Σχολών σώ·.
σάσων Ε/.παιδε.σιν.ών Ιδρυμάτων, εις ποσοσσόν 3Έ

Ανω-

γ) Εις σάς II αιδαγωγικάς Ακαδημίας, σάς Σχο/.άς Νη
πιαγωγών. σάς Σχο/.άς Οΐν.ια/.ής Οικονομίας, σήν ΑΣΕΤΕΜ
σής ΣΕΛΕΓΕ, σάς Ανωσέρας Ί εχνιν.άς καί Επαγγελμα
τικά; Σχολάς, εις ποσοσσόν ΰ'Ζ.

