ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

τχίδιο νόμου ^Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων ποδοσφαίρου·
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η ρύθμιση ορισμένων, ειντα χαρακτήρα, θεμάτων του ποδοσφαίρου της Χώρας μας,
ο(α προκύπτουν, τόσο από την ανάγκη υπαγωγής του επαγατικού ποδοσφαίρου υπό Ιδιο φορέα διοίκησής του, κατά τα
/ή πρότυπα, όσο και από την πρόσφατη παρέμβαση της Παμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) προς την Ελλη"Ιοδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠ.Ο.), τακτικό μέλος αυτής, για
η και εντός τακτής προθεσμίας εναρμόνιση του καταστατιης σύμφωνα με τα διεθνώς κρατούντα (Καταστατικό - Κανθ
ός FIFA).
ικότερα
το άρθρο 1 nap. 1 σκοπείται η επαναφορό της οργάνωσης
εξαγωγής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α" εθνικής καοίας στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών
VE.) στην οποία και ανήκε πριν αυτό υπαχθεί με τις διατάου ν. 1646/19Θ6 στην θμελή επιτροπή της Ε.Π.Ο., κατά ρητή
λεψη του ν. 879/1979. Με τον τελευταίο αυτόν νόμο, όπως
γνωστό καθιερώθηκε και στη Χώρα μας ο θεσμός του επαγιτικού ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Κύριο
είο του νέου θεσμού υπήρξε η ίδρυση ειδικού οργάνου διοιμς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ικανού να διαχειριστεί
άτυπα ζητήματά του, ως αναγκαία συνέπεια του εισαχθέντος
ν. 879/1979 διαχωρισμού του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
ο ερασιτεχνικό. Έτσι ιδρύθηκε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Α
χών Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), ως τακτικό μέλος της ΕΠ.Ο., κατά
πρόβλεψη του ν. 879/1979, στην οποία και ανατέθηκε η ευ
χής διοίκησης και διαχείρισης του επαγγελματικού ποδοσφαίης Χώρας μας καθώς και η ευθύνη για την, μέσα στα πλαίσια
τε των κανονισμών και των αποφάσεων της ΕΠ.Ο., ως υπερ•ης και ανώτατης ποδοσφαιρικής αρχής, οργάνωση και διεft\ του πρωταθλήματος της Α' εθνικής κατηγορίας, το οποίο
έπει να τονιστεί ότι διεξάγεται μόνο μεταξύ ομάδων του ειλματικού ποδοσφαίρου, θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί όπ
ογή της ΕΠ.Α.Ε ως του οργάνου διοικήσεως και διαχειρίτου επαγγελματικού ποδοσφαίρου δεν αποτέλεσε ελληνιιινόηση, αλλά υπήρξε αποτέλεσμα μελέτης με βάση τα
χαμένα και επιτυχημένα οργανωτικά πρότυπα ξένων, προηγ' ποδοσφαιρικά χωρών, όπως της Αγγλίας, της Γερμανίας,
χλίας κ_λπ. Ος εκ τούτου η αφαίρεση από την ΕΠ.Α.Ε της
άιότητας της οργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήμας Α' εθνικής κατηγορίας και η ανάθεσή του στην θμελή ετπ' της ΕΠ.Ο_ η οποία έγινε με τις διατάξεις του ν. 16-46/1988,
ός μεν επέφερε ρήγμα σ' ένα οργανωτικό σχήμα διεθνώς
χαμένο και επιτυχημένο, αφ' ετέρου δε οδήγησε, κατά νο
μολογία. στην πτώση της στάθμης της ποιότητας του επαγτικού ποδοσφαίρου, αφού η θμελής επιτροπή, δεν μπόρεσε
χτην αντιμετώπιση των ιδιότυπων ζητημάτων του ν' αντη
χεί ούτε την ποιότητα του πρωταθλήματος να βελτιώσει. Έεπάνοδος στο διεθνώς δοκιμασμένο και Επτυχημένο
ωπκό και λειτουργικό σχήμα του επαγγελματικού ποδοσφαίελτιούμενο εκεί όπου από τα πράγματα επιβάλλεται με την
η νέων κανονιστικών ρυθμίσεων, αποτελεί ανάγκη ετπτακτι/ονός που αναγνωρίστηκε ήδη από όλα τα ενδιαφερόμενο
ΕΠ.Ο., Ε_Π_Α.Ε_ Π.Α.Ε., σωματεία, ποδοσφαιριστές) όπου
jvo ενέκριναν τις ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου. Με
ρ.2 και 3 του άρθρου 1 ρυθμίζονται τα θέματα των απαραίγια την οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος Α'
ς κατηγορίας επιτροπών και λοιπών οργάνων, παρέχεται
χεροβάθμια κρίση στην ΕΠ.Ο. για τα οικονομικά θέματα των
Φαιριστών και προπονητών σύμφωνα άλλωστε και με τις α

παιτήσεις της FIFA.
Με το άρθρο 2 ρυθμίζεται οριστικά το πρόβλημα της απόδοσης
στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) ορισμένων αρ
μοδιοτήτων που από το διεθνές αθλητικό δίκαιο ανήκαν σ' αυτήν
και που για διαφόρους λόγους είχαν μεταφερθεί στην Πολιτεία
και παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε με υπουργική απόφαση να κα
ταγραφτούν οι αποδιδόμενες στην Ε.Π.Ο. διάσπαρτες στην αθλη
τική νομοθεσία αρμοδιότητες και, επίσης, να τεθεί το ελάχιστο
πλαίσιο προσόντων των μελών και συγκρότησης των διαφόρων
επιτροπών ώστε να μπορούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά και
αξιόπιστα το έργο τους, το οποίο οπωσδήποτε συνάπτεται με το
δημόσιο συμφέρον. Τέλος παρέχεται στην ΕΠ.Ο. η δυνατότητα
πραγματοποίησης καταστατικής γενικής συνέλευσης των μελών
της κατά παρέκκλιση των σχετικών καταστατικών προθεσμιών
προς το σκοπό της εναρμόνισης του καταστατικού της προς το
καταστατικό της FIFA το συντομότερο δυνατόν.
Σ' αυτά αποβλέπει το παρόν νομοσχέδιο και παρακαλούμε για
την ψήφισή του.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 1990
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων ποδοσφαίρου
'Αρθρο 1
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ευθύνη της διοργά
νωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α’ εθνι
κής κατηγορίας ανατίθεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών
Ανωνύμων Εταιρειών (ΕΠ-Α.Ε), εφαρμοζομένων των διατάξεων
του ν. 87971979 ·περί ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών· και των
κατ'εφαρμογή των διατάξεων αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών
γενικά πράξεων.
2. Ομοίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 21, 23 και 24 του π.δ/τος
550/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το
π_δ. 1079/1980. Ο αποφάσεις της προβλεπόμενης από το ανωτέ
ρω άρθρο 21 επιτροπής επιλύσεως οικονομικών διαφορών, η ο
ποία καθίσταται αρμόδια και για τα αντίστοιχα θέματα των
προπονητών, υπόκπνται σε έφεση ενώπιον της αντίστοιχης επι
τροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠ.04, α
σκούμενη μέοα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
απόφασης.
3. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι διατάξεις της
υπ' αριθμ. 17970/25.7.1986 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού,
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 35 του ν. 164&19Θ6 «Μέτρα πρό
ληψης και καταστολής της βίας κλπ.·, σε ό,τι αφορά το επαγγελ
ματικό ποδόσφαιρο καταργούνται. Εκκρεμείς υποθέσεις από το
πρωτάθλημα της Α' εθνικής κατηγορίας περιόδου 1989-90 κρίνονται από τα όργανα, που προ βλέπονται από ης διατάξεις του προη
γούμενου εδαφίου.
Άρθρο 2

Στην EJ1.0. λειτουργούν, ως όργανα αυτής, επιτροπές, συμβού
λια ή μονομελή όργανα, κατά περίπτωση, για όλα τα θέματα, που
ανάγονται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος του πο
δοσφαίρου, στον καθορισμό των αρχών, που διέπουν το άθλημα

