ΕΙΣΠΓΙΓΠΚΒ ΕΚΘΕΣ1Σ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «Περί Γυμναστηρίων καί ρυθμί
σεων θεμάτων άφορώντων εί; τόν εξωσχολικόν αθλητι
σμόν».
Ποόε

την

Βουλήν

των

Ελλήνων.

Α) Ή ΐδουσις καί λειτουργία των Γυμναστηρίων όιέτεεται νϋν ύπό των διατάξεων τοϋ Ν.Δ/τος 650/19 70.
Ή εκ της εφαρμογής των διατάξεων τοϋ νομοθετικού
τούτου διατάγματος κτηθεΐσα πείρα κατέδειξε σοβαρά:
άτελείας του έττιλεγέντος οργανωτικού συστήματος των [ υμναστηείων συνεπείς. των οποίων τα πλ,ειστα ες αυτών
εξακολουθούν παραμένοντα χώροι άδιαμόρφωτοι (χωρά
φια), ή λειτουργία δε ετέρων νά καθίσταται άκρως προβλη
ματική.
Ή υπό της ΐσχυούσης νομοθεσίας αναγωγή παντός Γυ" μναστηρίου, πλήν των σωματειακώ , εις Λ.Π.Λ.Λ. δημιουρ
γεί σημαντικά προβλήματα διοικήσεως καί διαχειρίσεως
αυτών. Τα προβλήματα ταϋτα καθίστανται έτι όξύτερα
προκειμένου περί των Κοινοτικών Γυμναστηρίων τών οποίων
τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν καλοϋνται έκάστοτε νά άναλάβουν πρόσωπα (κάτοικοι τής Κοινότητας) στερούμενα
καί στοιχειωδών ακόμη γραμματικών γνώσεων. Έξ άλλου
διά τών διατάξεων ταιν Ν. Δ/των 1079/καί 1081/1971
~ κατηργήθησαν αί μέχρι τής ένάρξεως ισχύος αύτών υπέρ
τών νομικών προσώπων έν γένει, συνεπώς καί τών Γυμνα
στηρίων, θεσπισθεϊσαι φορολογικαί άπαλλαγαί, διά δέ τών
διατάξεων τών Ν. Δ/των· 1266/1972 καί 496/1974 κατηρ
γήθησαν άπασαι αί δυνάμει ειδικών διατάξεων θεσπισθεϊσαι
υπέρ νομικών προσώπων, συνεπώς καί τών Γυμναστηρίων,
αποκλίσεις έκ τών περί έκτελέσεως δημοσίων'έργων καί
δημοσίου, λογιστικού διατάξεων, αποκλίσεις αί όποϊαι, έν
οψει της ιδιομορφίας τών Γυμναστηρίων, είναι λίαν, απα
ραίτητοι διά τήν ταχυτέραν διεξαγωγήν τών κατασκευα
στικών έν γένει έργασιών ώς καί τήν ομαλήν καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν αυτών.

—Διά τοϋ άρθρου-'1 ορίζονται ή έννοια τών Γυμναστηρίων
καί ή διάκρισις αύτών εις ’Ολυμπιακά, ’Εθνικά. Δημοτικά,
Κοινοτικάκαί_ Σωματειακά καί καθορίζεται ή νομική μορφή
ει.άστης κατηγορίας Γυμναστηρίων, όριζομένου ότι τά
Ολυμπιακά άποτελοϋν Υπηρεσίας τής Ε.Ο.Α.. τά ’Εθνικά
άποτε,.υυν Ν.Π.Δ.Δ., παρεχομένης δυνατότητος τίνα έξ
αύτών νά καθίστανται 'Υττηρεσίαι τής Γενικής Γραμματείας
’Αθλητισμού, τά Δημοτικά άποτελοϋν Ν.Π.Δ.Δ.. τά Κοι
νοτικά αποτελούν 'Υπηρεσίας τών Κοινοτήτων παρεχονιένης
ΰυνατυτητος τινά έξ αύτών νά καθίστανται Ν.Π.Δ.Δ.. Περαι
τέρω. ορίζεται ότι ή Γενική Γραμματεία ’Αθλητισμού άσκεϊ
έποπτείαν καί έλεγχον μόνον έπί τών ύπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ.
λειτουργούντων Γυμναστηρίων, καί καθορίί ιται σχέσις
συνεργασίας τής Γενικής Γραμματείας ’Αθλητισμού ιχετά
τών άποτελούντων 'Υπηρεσίας τής Ε.Ο.Α. καί τών Κοινο
τήτων Γυμναστηρίων.
—Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζονται τά τοϋ τρόπου ίδρύσεως
τών Γυμναστηρίων καί.καθορίζονται οί χώροι ένθα ιδρύεται
εκάστη κατηγορία τούτων.
—Διά τοϋ άρθρου 3 παρέχεται ή δυνατότης εις τό Δημό
σιον νά παραχωρήση κατά χρήσιν ακίνητα ιδιοκτησίας του
διά τήν ϊδρυσιν ’Ολυμπιακών ή ’Εθνικών Γυμναστηρίων,
καθορίζονται τά τής περιελεύσεως είς τό Δημόσιον χώρων
ανηκόντων είς διαλυόμενα αθλητικά σωματεία, ινα ούτοι
χρησιμοποιηθούν δΓ αθλητικούς σκοπούς, καί ορίζονται τά
τοϋ τρόπου άποδοχής ή άποποιήσεώς”τών_πρός έκπλήρωσιν
αθλητικών σκοπών καταλειπομένων προς, τό Δημόσιον
δωρεών.
—Διά τοϋ άρθρου 4 παρέχεται ή δυνατότης τής προς
έκπλήρωσιν τών σκοπών τών πάσης φύσεως Γυμναστηρίων
άναγκ.αστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων δαπάναις αύτ|ίν ή
τοϋ Δημοσίου, κατά περίπτωσιν.
’
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—Διά τού άρθρου 5 καθορίζεται τό αρμόδιον διά τήν
έγκρισιν τής καταλληλότητος χώρου τινός, διά τήν ' ιδρυσιν
Γυμναστηρίου, όργανον, ώς καί ή συγκρότησις. τών διά τήν
παροχήν τής ώς άνω έγκρίσεως γνωμοδοτικών ’Επιτροπών
καί λ-αμβάνεται μέριμνα έπιταχύνσεως τών σχετικών δια
δικασιών είς άς περιπτώσεις προκειμένου περί κατασκευής
έργων είς Γυμναστήρια έκ τοϋ νόμου άπαιτεΐται άπόφασις
ή γνώμη Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου προς τρο
ποπο ίησιν σχεδίου πόλεως κλπ.

Έν οψει τών ανωτέρω αλλά καί τής ανάγκης ού μόνον της
είς τό κατά τό δυνατόν συντομώτερον χρονικόν διάστημα
όλοκληρώσεως τών έγκαταστάσεων τών ήδη ίδρυθέντων
Γυμναστηρίων άλλά καί τής ίδρύσεως νέων αθλητικών χώ
ρων καί έγκαταστάσεωνο ήχθημεν εις τήν κατάρτισιν τοϋ
παρόντος νομοσχεδίου, δΓ ού ή ίδρυσις, ή όργάνωσις καί
—Διά-τών άρθρων 6,7 καί 8 ορίζονται τά τής Διοικήσεως
ή λειτουργία τών Γυμναστηρίων τίθεται έπί νέων βάσεων.
τών Γυμναστηρίων, τά τής έκπροσωπήσεως αύτών, τά τής
Οΰτω : α) Τά ’Ολυμπιακά Γυμναστήρια παύουν νά λει
όργανώσεως, λειτουργίας καί τού προσωπικού αύτών παρε
τουργούν ύπό τήν μορφήν τών Ν.Π.Δ.Δ. καί αποτελούν χομένης πρός τούτο σχετικής έξουσιοδοτήσεως προς έκέφεξής 'Υπηρεσίας τής Ε.Ο.Α. διοικούμενα κατά τάς δοσιν Προεδρικών Δ/των ώς καί τά τοϋ έλέγχου τής οικο
έκάστοτε περί Ε.Ο.Α. ίσχυούσας διατάξεις, β) Τά ’Εθνικά νομικής διαχειρίσεως τών Γυμναστηρίων.
καί τά Δημοτικά Γυμναστήρια έξακολουθοϋν νά άποτελοϋν
—Διά τοϋ άρθρου 9 ρυθμίζονται τά τών πόρων τών Γυ
Ν.Π.Δ.Δ. παρεχόμενης εύχερείας όπως τινά έκ τών ’Εθνι
μναστηρίων, ώς καί τά τοϋ τρόπου είσπράξεως αύτών.
κών καθίστανται, οσάκις κρίνεται σκόπιμον, Ύπηρεσίαι
τής Γενικής Γραμματείας ’Αθλητισμού, ν) Τά Κοινοτικά
—Διά τοϋ άρθρου 10 προβλέπεται ή έκδοσις Κανονισμού
Γυμναστήρια καθίστανται έφεξής 'Υπηρεσίαι τών Κοινο
διά τον καθορισμόν τοϋ τρόπου άναλήψεως, έκκαθαρίσεως,
τήτων, δ) Παρέχονται εις άπαντα αί διά τά κοινωφελή άναγνωρίσεως καί πληρωμής τών πάσης φύσεως έξόδων
ιδρύματα ίσχύουσαι φορολογικαί άπαλλαγαί; ε) προβλέπεται _ών ’Εθνικών καί Δημοτικών Γυμναστηρίων ώς. καί τά
ή έκδοσις ειδικών Κανονισμών περί τών ώς έκ τής ιδιο τής έν γένει διαχειρίσεως αύτών.
μορφίας τών Γυμναστηρίων αναγκαίων παρεκκλίσεων έκ
—Διά τών άρθρων 11 καί 12 ορίζονται τά τής καταρτίτών ΐσχιουσών περί δημοσίου λογιστικού, προμήθειας καί
σεως καί έγκρίσεως τοϋ Προϋπολ.ογισμοϋ καί απολογισμού
έκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεων καί στ) προβλέεκάστου ύπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λ.ειτουογοϋντος Γυμναστη
πονται τά τής όργανώσεως καί τοϋ προσωπικού αύτών δΓ
ρίου.
έκδόσεως σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων.
—Διά τοϋ άρθρου 13 προβλέπεται υποχρεωτικός διαχει
Β) Διά τού Ν. 75/1975 κατηργήθη τό αθλητικόν καθεστώς
ριστικός έλεγχος τών Γυμναστηρίων ύπό τών Ν.Ε.Φ.Α.
τής δικτατορίας άποκαταστάθέντος τοϋ δημοκρατικού τρότ
—Διά τοϋ άρθρου 14 ορίζονται τά τοϋ τρόπου έκποιήπου λειτουργίας τών αθλητικών οργανώσεων. Έκ τής ετή
σιας έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ Νόμου τούτου προέκυ- σεως καί έκμισθούσεως τών περιουσιακών στοιχείων τών
ψαν, ώς έκ τών ποικιλόμορφων θεμάτων καί σχέσεων ύπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντων Γυμναστηρίων ώς καί
•άτινα έρρύθμισεν ούτος, ζητήματα τινά, τών οποίων ή ρύ- τά τής ανταλλαγής ακινήτων αύτών.
θμισις επιδιώκεται ώς κατωτέρω, διά τού παρόντος νομο
—Διά τοϋ άρθρου 15 προβλέπεται ή έκδοσις Κανονισμού
σχεδίου. :
Προμηθειών καί Έκτελέσεως Έργων άφορώντων είς τά
Είδικώτερον αί έπί μέρους διατάξεις τού νομοσχεδίου είς
γεντκάς γραμμάς έχουν ώς άκο/.ούθως :

Γυμναστήρια κατά παρέκκλισιν τών ίσχυουσών διατάξεων.
—Διά τοϋ άρθρου 16 παρέχεται ή δυνατότης είς τήν Γένι-
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κήν Γραμματείαν ’Αθλητισμού νά θεωρηται κύριος τού
έργου κατά τήν έννοιαν τοΰ άρθρου 1 παρ. 4 τοΰ Ν. Δ/τος
1266/1972 προκειμένου περί έκτελέσεως έργων εις τά ύπό
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έποπτευόμενα ^νομικά πρόσωπα, χρηματοδοτούμενα ύπό ταύτης. Περαιτέρω,
λαμβάνεται πρόνοια άναθέσεως έκτελέσεως εργασιών έπισκευών καί συντηρήσεως μέχρις ώρισμένου ποσοΰ εις τά
Γυμναστήρια δΓ άπ’ ευθείας άναθέσεως άνευ δηλονότι δια
γωνισμού.
—Διά τοΰ άρθρου 17 ρυθμίζονται τά τοΰ ύψους τής προ
καταβολής εις περιπτώσεις καθ’ άς προβλέπεται η προμή
θεια μηχανημάτων ενσωματουμενων εις το εργον κατα πάρεκκλισιν τοΰ Ν.Δ. 2931/1954.
—Διά τοΰ άρθρου 19 παρέχονται εις τά ’Ολυμπιακά,
Εθνικά, Δημοτικά καί Κοινοτικά Γυμναστήρια άπαντα τά
εις τά κοινωφελή ιδρύματα παρεχόμενα ευεργετήματα, προ
νόμια καί άπαλλαγαί.

στ) Ή παρ. 1 τοΰ ά,ρθρου41 τροποποιείται, ίνα παρασχεθή
ή δυνατότης συντμήσεως τής προς συζήτησιν ενώπιον τοΰ
,ΑΣΕΑΔ προθεσμίας έπί έπειγουσών περιπτώσεων.
ζ) Ή παρ. 1 τοΰ άρθρου 42 τροποποιείται ίνα περιληφθοΰν
καί οί πρώτοι νικηταί πανελληνίων σχολικών άγώνων, τε
θούν 'δέ προϋποθέσεις (αΰξησις ορίου ήλικίας κλπ.) εύνοοΰσαι τούς άθλουμένους έν γένει.
η) Εις τό άρθρον 53 προστίθενται παρ. 4, 5 καί 6, δΓ ών
ρυθμίζονται τά τοΰ άριθμοϋ τών καθ’ έκαστον σωματεϊον
άμειβομένο^ν ποδοσφαιριστών, ή δυνατότης χρησιμοποιήσεώς παρά τών διατηρούντων Τμήμα Άμειβομένο>ν ποδο
σφαιριστών .Σωματείων μέχρι τριών (3) ερασιτεχνών ώς
καί τά έκ τής ένδεχομένης άρνήσεως άμειβομένών ποδοσφαι
ριστών, όπως άγωνισθοϋν, προκύπτοντα προβλήματα διά τήν
ομαλήν διεξαγωγήν τοΰ Πρωταθλήματος, έπιτρεπομένης
προς τοΰτο τής χρησιμοποιήσεως υπό τών σωματείων ερα
σιτεχνών ποδοσφαιριστών.

θ) Τέλος, τό άρθρον 63 τροποποιείται, ίνα ρυθμισθή ή
—Διά τοΰ άρθρου 19 αίρονται τά κατ’ εφαρμογήν τοΰ
Ν.Δ. 8/1973 «Περί ΓΟΚ» έπιβληθέντα πρόστιμα, τίθενται άναπλήρωσις τοΰ Προέδρου τοΰ ΑΣΕΑΔ είς τήν ΔΑΕ, ώς
περιορισμοί τινές ώς προς τήν μεταβίβασιν καί τήν χρήσιν καί νά παρασχεθή ή δυνατότης είς τήν ΔΑΕ νά αίτήται τήν
τών διά χρημάτων τής Γενικής Γραμματείας ’Αθλητισμού παρ’ άρμοδίας άρχής έξέτασιν μαρτύρων διαμενόντων έκτος
κατασκευασθέντων σωματειακών Γυμναστηρίων και παρέ
έδρας αύτής.
χεται εις τά τελευταία ταΰτα πλήρης άπαλλαγή από. πάσης,
—Δτά τοΰ άρθρου“24 τό δικαίωμα τής όργανώσεως καί
δημοτικής φορολογίας λόγω έπεκτάσεως σχεδίου πολεοις, λειτουργίας τοΰ ΤΖΑΚ—ΠΟΤ άνατίθεται είς τον Ο.Δ.Ι.Ε.
διαγραφομένων τών έν τώ μεταξύ έπιβληθέντων.
—Διά τοΰ άρθρου 25 λαμβάνεται πρόνοια διαιτητικής ένώ—Διά τοΰ άρθρου 20 παρέχεται είς τήν Γενικήν Γραμμα
πιον τών κατά νόμον καί τά Καταστατικά άθλητικών οργά
τείαν ’Αθλητισμού ή δυνατότης προσλήψεως μέχρις 100 πτυ- νων άπασών τών μεταξύ άθλητών καί άθλητικών σο^ματείων
χιούχων Σωματιίΐ^ς ’Αγωγής ή ετέρων Άνωτάτων ’Εκπαι
πάσης φύσεως άθλητικών διαφορών άποκλειομένης διά παδευτικών Ίδρυμάγων ώς καί ετέρων 30 υπαλλήλων προς καραιτήσεως τής προσφυγής είς τά πολιτικά δικαστήρια.
- λυψιν εκτάκτων άναγκών αύτής καί τών Γυμναστήριων.
—Διά τοΰ άρθρου 26 καταργεϊται ή παρ.2 τοΰ άρθοου 4 τοΰ
—Διά τού άρθρου 21 επιτρέπεται ή είς Γυμναστήρια πλήν Α.Ν. 349/1968.
τών Σωματειακών άπόσπασις Καθηγητών Φυσικής ’Αγωγής
—Διά τοΰ άρθρου 27 ρυθμίζονται θέματα δαπανών τινων
ώς Διευθυντών ή ώς Προπονητών άθλημάτων.
τής Ε.Ο.Α., τοΰ προσωπικοΰ αύτής ώς καί τά τής έποπτείας
—Διά τού άρθρου 22 ορίζεται ότι τά κατά τήν έναρξιν ι
καί έλέγχου τών ΰπό ταύτης έκτελουμένών έργων ύπό τής
σχύος τοΰ παρόντος υφιστάμενα ώς Ν.Π.Δ.Δ. ’Ολυμπιακά
Γενικής Γραμματείας ’Αθλητισμού καί καταργοΰνται αί άπό
καί Κοινοτικά Γυμναστήρια καθίστανται άντιστοίχως Υπη
2.10.1970 καί 9.12.1970 συμβάσεις άναθέσεως έκπσιήσεως
ρεσία·. τής Ε.Ο.Α. καί τών οικείων Κοινοτήτων είς άς καί με/.ετών μεταξύ Ε.Ο.Α. καί Α. Πάνου, Ά. Άγγελίδη καί
μεταβιβάζονται άπαντα τά δικαιώματα καί υποχρεώσεις τών Ά. Κουνάδη.
μετατρεπομένων Ν.Π.Δ.Δ., τοΰ προσωπικού τούτων καθι—Διά τοΰ άρθρου 28 παρατείνεται έπί έν είσέτι έτος ή·
σταμένου προσωπικού τής Ε.Ο.Α.'ή τής οικείας Κοινότητος.
προθεσμία προσαρμογής τών Καταστατικών τών σωματείων
—Διά τοΰ άρθρου 23 επέρχονται μεταβολαί τινές είς ώρι- πρός τάς διατάξεις τοΰ Ν. 75/1975, ώς καί ή προθεσμία περί
σμένας διατάξεις τοΰ Ν. 75/1975, αίτινες κρίνονται άναγκαϊαι ής ή παρ. 8 τοΰ άρθρου 45 τοΰ Ν. 75/1975.
διά τήν ρύθμισιν περιπτώσεών τινων μήπροβλεφθεισών.Ουτω;
—Διά τοΰ άρθρου 29 συνιστάται μίά θέσις Γενικού Διευα) Είς τήν 2αν παράγραφον τοΰ άρθρου 5 τοΰ άνω Νόμου
θυντοΰ παρά τή Γενική Γραμματεία ’Αθλητισμού καί προπροστίθεται έδάφιον ρυθμίζον τά τών έκλεγομένων ώς άναβλέπεται ό κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τρόπος πληρώσεως
πληρωματικών μελών τών Διοικήσεων τών πάσης φύσεως α
αύτής κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τοΰ ' Τπαλληλικοΰ
θλητικών Σωματείων, ώς καί διάταξις ρυθμίζουσα τά τής
Κώδικος, δοθέντος ότι ούδείς τών υπηρετούντων νΰν είς τήν
συγκροτήσεως τής Διοικήσεως ένώσεώς τίνος έν περιπτώσει
Γενικήν Γραμματείαν ’Αθλητισμού οργανικών υπαλλήλων
έλλείψεως αντιπροσώπων τών Σω μ ατε ίων - μελών.
συγκεντρώνει τά προσόντα διά τήν διά προαγωγής πλήρωσιν
β) Είς τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 6 προστίθεται έν τής θέσεως ταύτης.
τέλει έδάφιον, δΓ ού τά είς το προηγούμενον έδάφιον τής
—Διά τοΰ άρθρου 30 έπιτρέπεται ή μετάταξις είς τήν Γενι
αύτής παραγράφου κωλύματα έπεκτείνονται καί διά τούς έπί κήν Γραμματείαν ’Αθλητισμού μέχρι 10 υπαλλήλων έξ έσυμβάσει έργασίας ή έργου συνδεομένους μετά τών πάσης τέρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
φύσεως ένώσεων άθλητικών Σωματείων.
—Διά τοΰ άρθρου 31 παρέχεται έξουσιοδότησις ίνα διά
γ) Ή παρ. 2 τοΰ άρθρου 11 τροποποιείται είς τρόπον
Προεδρικοΰ Διατάγματος κωδικοποιηθοΰν είς ένιαΐον κείώστε ή άναπλήρωσις τών κηρυσσομένων εκπτώτων μελών τής
μενον αί διατάξεις τοΰ Ν. 75/1975, ώς αύται τροποποιούν
Διοικήσεως νά γίνεται κατά το Καταστατικόν ή κατά τάς ται διά τοΰ παρόντος.
,
διατάξεις τοΰ άρθρου 5 παρ.,2.:
Τοιοΰτον είναι τό περιεχόμενον τοΰ ύπό κρίσιν τής Εθνι
δ) Είς τό άρθρον 13 προστίθενται παρ. C καί 7 δΓ ών ρυ- _ κής ’.Αντιπροσωπείας τιθεμένου σχεδίου Νόμου, τοΰ οποίου
θμίζονται θέματα υπάγω-,■ής άθλήματύς τίνος εις τινα 'Ο
έχομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν τήν έπιψήφισιν.
μοσπονδίαν, οσάκις ύφίσταται άμβισβήτησις, ώς καί αί'
προϋποθέσεις συστάσεως νέας άθλητικής ένώσεως, συνδέσμου
ή ομοσπονδίας.
. Έν ’Αθήναις τη 5 Αύγούστου 1976
ε) Ή παρ. 1 τοΰ άρθρου 40 τροποποιείται, ίνα δικαίωμα
προσφυγής είς τό ΑΣΕΑΔ έχει έκτος τοΰ κριθέντος καί ήττηθέντος ο άμέσως βλαπτόμενος καί ό Γενικός Γραμματεύς
Ό Υπουργός Προεδοίαε Κυβερνήσεως
’Αθλητισμού.
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

