ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

διορθώσει τα τυχόν κακώς κείμενα ή να συμπληρώσει και
βλετιώσει τυχόν παραλείψεις και κενά του προηγούμενου
στο σχέδιο νόμον “Τμήματα Αμαβομένων Αθλητών, ονομοθετικού καθεστώτος στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
βλητΜές σνώναμβς εταιρώς κα άλλες δκττόξ&ς“
αλλά συγχρόνως να προβλέψει ρυθμίσεις και να προσαρ
μόσει το καθεστώς αυτό στις εξελίξεις και ανάγκες της
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
νέας κοινωνικής, οικονομικής και αθλητικής πραγματικότη
τας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου.
ΓΕΝΙΚΑ
Ο νομοθέτης καλείται περαιτέρω να προβλέψει ρυθμίσεις
και για αθλήματα στα οποία έχει εισχωρήσει ήδη ο επαγ
I.
Με το υποβαλλόμενο νομοσχέδιο, προϊόν τεχνοκραπ- γελματισμός εν τοις πράγμασι, με αποτέλεσμα τα αθλήματα
αυτά να δυναστεύονται από αδιαφάνεια, να κινδυνεύουν από
κής μελέτης αλλά και γόνιμης συνεργασίας με όλους τους
φορείς και παράγοντες που εμπλέκονται σήμερα στη δια
τυχοδιωκτισμό, και να αποτελούν τελικά ερμαφρόδιτο παράγωγο της συνευρέσεως επαγγελμαπσμού και ερασιτεχνι
μόρφωση του αθλητικού γίγνεσθαι της Χώρας, επιχειρείται
η συνολική και κωδικό ποιημένη νομοθετική ρύθμιση των
σμού.
εννόμων σχέσεων που αναπτύσσονται στο χώρο της αμειΡυθμίσεις, τέλος, απαιτούνται και για τη διαμόρφωση του
βόμενης και επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας.
νομικού εκείνου πλαισίου που θα επιτρέπει την ομαλή και
Η νομοθετική παρέμβαση για τη διαμόρφωση των όρων
χωρίς τριβές μετάβαση και άλλων αθλημάτων από τον
οργάνωσης και ανάπτυξης του επαγγελματισμού στον α
ερασιτεχνισμό στον επαγγελμαπσμό στο μέλλον.
θλητισμό δεν αποτελεί ελληνική επινόηση, αλλά διεθνή
II. Για την επιδίωξη των παραπάνω στόχων ήταν επομέ
νως αναγκαίο για το παρόν νομοσχέδιο να επιχειρήσει μία
πραγματικότητα. Στην Ιταλία ο νόμος 91/1981, στη Γαλλία
ο νόμος 610/1984, στην Ισπανία το πλέον πρόσφατο νο
σύνθετη παρέμβαση στο χώρο του επαγγελματικού αθλη
μοσχέδιο, όπως αυτό ενεκρίθη από τη Γερουσία στη Σύνοδο
πσμού, υπό το πρίσμα της αναμφισβήτητης σήμερα διάκρι
της 19/9/1990, αλλά και ικανός αριθμός νόμων, κανονιστι
σης της αθλητικής δραστηριότητας σε ερασιτεχνική, μη
κών πράξεων και διαταγμάτων τόσο στις προαναφερθείσες,
ερασιτεχνική ή αμειβόμενη και επαγγελματική. Η παρέμβαση
όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελούν παραδείγ
αυτή κινείται προς δύο βασικές κατευθύνσεις.
ματα της διεθνούς αυτής πραγματικότητας.
Στην πρώτη επιχειρείται η διάκριση και ρύθμιση των
Ο επαγγελματισμός στον αθληπσμό δεν αποτελεί φαι
ευρύτερων πεδίων της παρέμβασης που είναι τα εξής:
νόμενο των τελευταίων μόνο χρόνων. Με κύριο μοχλό
1. Καθορισμός του νομικού πλαισίου επαγγελματικής δρα
ανάπτυξης το ποδόσφαιρο άρχισε να διαμορφώνεται κατ'
στηριότητας στον αθληπσμό.
αρχάς στην Αγγλία και μετέπειτα σε όλη την ηπειρωτική
2. Καθορισμός του νομικού πλαισίου οργάνωσης του
Ευρώπη ήδη από πς αρχές του αιώνα. Η ραγδαία ανάπτυξη
επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
του επαγγελματισμού στον αθληπσμό τα τελευταία χρόνια
3. Καθορισμός του νομικού πλαισίου οργάνωσης και α
προσδίδει στις αθλητικές έννομες σχέσεις ευρύτερες κοι
νάπτυξης του επαγγελμαπσμού στην καλαθοσφαίριση και
πετοσφαίριση.
νωνικές και οικονομικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να κα
θίσταται αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμισή
4. Καθορισμός του νομικού πλαισίου οργάνωσης και α
νάπτυξης της διαιτησίας των ομαδικών αθλημάτων.
τους. Επειδή δε η σύζευξη επαγγελμαπσμού και αθληπσμού
Στη δεύτερη επιχειρείται η διάκριση και ρύθμιση του
προσδίδει στην επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα ένα
’SUI-GENERIS' χαρακτήρα, δεν είναι επαρκής για τη ρύθ
επαγγελματικού αθληπσμού ως προς πς οργανωτικές του
μιση των εννόμων σχέσεων που αναπτύσσονται κατά την
μονάδες, δηλαδή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από πς
έννομες σχέσεις των οποίων διαμορφώνεται το όλο πλέγμα
άσκησή της η εφαρμογή (ευθεία ή ανάλογη) της νομοθεσίας
που ρυθμίζει την εν γένει επιχειρηματική και επαγγελματική
δομής, οργάνωσης και ανάπτυξης του επαγγελμαπσμού
δράση, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η ειδική
στον αθληπσμό. και οι οποίες κατατάσσονται σπς εξής
νομοθετική ρυβμιση των σχέσεων αυτών.
κατηγορίες:
Η πρώτη συστηματική παρέμβαση στο χώρο του επαγ
1. Ο αθλητής, επαγγελματίας ή αμειβόμενος.
γελματικού αθληπσμού στην Ελλάδα έγινε με το ν.879/79
2. Ο πρωτοβάθμιος οργανωτικός φορέας, δηλαδή η α
θλητική ανώνυμη εταιρία ή το τμήμα αμειβόμενων αθλητών
και αφορούσε αποκλειστικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
που τότε αποτελούσε το μόνο αθλητικό χώρο όπου ο
των αθλητικών σωματείων.
επαγγελμαπσμός είχε αναπτυχθεί σε βαθμό που να απαι
3. Ο δευτεροβάθμιος οργανωτικός φορέας, δηλαδή η
τείται νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμισή του. Από τότε
αρχή που διοργανώνει και διοικεί την επαγγελματική αθλη
μέχρι σήμερα οι σωρρευμένες εμπειρίες από την εφαρμογή
τική δραστηριότητα σε κάθε κλάδο άθλησης.
των διατάξεων που αφορούν στο επαγγελματικό ποδόσφαι
Κατά το σκοπό του προτετνόμενου νομοσχεδίου διαχω
ρο έχουν οδηγήσει στην κοινή διαπίστωση όπ το ισχύον
ρίζονται και καθορίζονται σαφώς « σχέσεις των τριών αυτών
νομικό καθεστώς χρήζει συμπληρώσεων κα βελτιώσεων,
κατηγοριών οργανωτικών μονάδων του επαγγελματικού α
ώστε να γίνει δυνατή η αναγκαία προώθηση της ενότητας,
θληπσμού μεταξύ τους, σε τρόπο ώστε κάθε μια από αυτές
συνέχειας και σταθερότητας του επαγγελματικού ποδοσφαί
πς μονάδες να μπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασμό με
ρου, ο εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής του, η
μία μόνο από αυτές των αντίστοιχων κατηγοριών. Έτσι ο
διαφάνεια των διαδικασιών του, η προστασύ του από προ
επαγγελματίας αθλητής μπορεί να ασκήσει την αθλητική
σπάθειες χειραγώγησής του από ξένα προς αυτό πολιτικά,
του δραστηριότητα μόνο στα πλαίσια μιας αθλητικής ανώ
κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα και η δημιουργία προϋ
νυμης εταιρίας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να λει
ποθέσεων αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης των κύριων
τουργήσει μόνο στα πλαίσια της επαγγελματικής της ένω
φορέων του. των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών.
σης. Αντίστοιχα και ο αμειβόμενος αθλητής μπορεί να
Ραγδαία εξέλιξη είχε όμως κατά την τελευταία δεκαετία
ασκήσει την αθλητική του δραστηριότητα μόνα στα πλαίσια
η ανάπτυξη του επαγγελματισμού και σε άλλα αθλήματα
του τμήματος αμειβομένων αθλητών του σωματείου του, το
πλην ποδοσφαίρου, όπως η καλαθοσφαίριση και η πετοοποίο με τη σειρά του λειτουργεί στα πλαίσια της ολομέ
σφαίριση. διαφαίνεται δε βάσιμα και η επέκταση του φαι
λειας των σωματείων στα πλαίσια της ομοσπονδίας.
νομένου και σε άλλα αθλήματα.
Ανάλογη με το διαχωρισμό αι/τό είναι κα η διαμόρφωση
Ο νομοθέτης επομένως καλείται σήμερα όχι μόνο να
των έννομων σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα σπς

2

δικαιοδοπκών οργάνων που λειτουργούν σπς επαγγελμα
τικές ενώσεις καθώς και οι έννομες σχέσεις που διαμορ
φώνονται αναφορικά με την ηλεκτρονική αναμετάδοση και
διανομή αγώνων, την εκμετάλλευση διαφημίσεων και πς
μισθώσεις χώρων (αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων).
Κύριο χαρακτηριστικό των διατάξεων αυτών αποτελεί η
διασφάλιση της ανεξαρτησάς και του κύρους των οργάνων
που είναι αρμόδια για την απονομή της αθλητικής δικαιο
σύνης.
II. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η ειδικότερη ρύθμιση
της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του επαγγελμα
τικού ποδοσφαίρου και των τμημάτων αμειβομένων αθλητών
καλαθοσφαίρισης-πετοσφαίρισης.
Το πρώτο τμήμα του δεύτερου μέρου (άρθρα 47-58)
αφορά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Επιχειρείται ο οαφής
προσδιορισμός των εννοιών όλων των φορέων που συν
θέτουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, καθορίζεται το ελά
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
χιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου των ΠΑΕ, επεκτείνεται ο
επάγγελμάπσμός και στην Β' Εθνική η οποία αποτελεί
Οι επί μέρους διατάξεις του νομοσχεδίου κατατάσσονται
τακτικό μέλος της επαγγελματικής ένωσης, ενώ η Γ' Εθνική
σε τέσσερα κύρια μέρη: Γενικές διατάξεις, επαγγελματικό
αποτελεί και αυτή πάρεδρο μέλος της ένωσης περιλαμβάποδόσφαιρο και τμήματα αμειβομένων αθλητών καλαθοσφαίνουσα στη δύναμή της ΠΑΕ ή τμήματα αμειβομένων ποδο
ρισης-πετοσφαίρισης, διαιτησία ομαδικών αθλημάτων και
σφαιριστών, έτσι ώστε επιτυγχάνεται πλέον ο πλήρης δια
μεταβατικές διατάξεις.
χωρισμός του αμειβόμενου από το ερασιτεχνικό ποδόσφαι
I.
Στο πρώτο τμήμα του πρώτου μέρους (άρθρα 1-4) ρο. Απόρροια του πλήρους αυτού διαχωρισμού είναι και η
προβλέπεται η διαδικασία με την οποία μπορεί να καθορισθεί
θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση σε περίπτωση υποβιβασμού
ο κλάδος άθλησης όπου συμμετέχουν αθλητές με αμοιβή
της από την Γ' Εθνική στην οικεία κατηγορία του ερασιτε
καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα σωματεία
χνικού ποδοσφαίρου, καθώς και η συρρίκνωση του ποσοστού
που ανήκουν στον κλάδο αυτό υποχρεούνται να ιδρύσουν
συμμετοχής του ιδρυτικού της ΠΑΕ σωματείου στο μετοχικό
και οργανώσουν τμήματα αμειβομένων αθλητών. Κύριο χα
της κεφάλαιο στο 10%, πράγμα που cru πλέον δημιουργεί
ρακτηριστικό αυτών των διοδικασιών είναι, όπ για την ε
προϋποθέσεις αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης των
νεργοποίησή τους απαιτείται συνεργασία Πολιτείας και
ΠΑΕ. Κύριος όμως παράγων του πλήρους διαχωρισμού του
Αθλητικών Ομοσπονδιών.
επαγγελματικού από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που επιΣτο δεύτερο τμήμα του πρώτου μέρους (άρθρα 5-17)
χειρειται στο Τμήμα αυτό είναι η ιδιαίτερη ρύθμιση της
προβλέπεται η δυνατότης ίδρυσης αθλητικών ανωνύμων
δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Ένωσης
εταιριών, οι οποίες υποκαθίστανται στα δικαιώματα και υ
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (ΕΝΕΠ) και η αναγνώριση σ'
ποχρεώσεις των τμημάτων αμειβομένων αθλητών των σω
αυτήν πλήρους διοικητικής, οργανωτικής και οικονομικής
ματείων. Στο τμήμα αυτό ρυθμίζονται οι σχέσεις των εται
αυτονομίας.
ριών με τα σωματεία καθώς και η οργάνωσή τους σε
Στο δεύτερο τμήμα του δεύτερου μέρους (άρθρα 60-63)
επαγγελματικές ενώσεις. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των
επιχειρείται η ρύθμιση της οργάνωσης των τμημάτων αμειδιαδικασιών είναι όπ εισάγονται μετά από συνεργασία όχι
βομένων καλαθοσφαιριστών και πετοσφαριστών με τρόπο
μόνο Πολιτείας και ομοσπονδιών αλλά και των ενδιαφερο
ώστε vc εισάγεται πλέον υποχρεωτικά η επαγγελματική
μένων σωματείων.
οργάνωση των τμημάτων αυτών, να προσδιορίζονται οι
κατηγορίες και ο αριθμός των αμειβομένων αθλητών στα
Στο τρίτο τμήμα του πρώτου μέρους (άρθρα 18-30)
ρυθμίζεται στο νομικό καθεστώς των αμειβομένων, επαγτμήματα αυτά και να τίθε.ται σαφή κίνητρα για αθλητική
γελματιών και ημιεπαγγελμαπών αθλητών. Διευκρινίζεται με
διάκριση και κριτήρια για λήψη κρατικής επιχορήγησης.
σαφήνεια η νομική φύση των παρεχομένων από αυτούς
Κυριότερο στοιχείο διαχωρισμού της επαγγελματικής από
την εραστεχνική δραστηριότητα στα αθλήματα αυτά είναι
υπηρεσιών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώ
σεων τους, το ασφαλιστικό τους καθεστώς και οι προϋπο
η πρόβλεψη για ίδρυση επαγγελματικής ένωσης, ίδρυση που
θέσεις των μετεγγραφών τους. Κύριο χαρακτηριστικό των
όσον αφορά το χώρο της καλαθοσφαίρισης επιχειρείται ήδη
ρυθμίσεων αυτών είναι η συμμετοχή των αθλητών κατά τη
άμεσα στο τμήμα αυτό του νόμου με την ίδρυση της Ένωσης
διαμόρωση του νομικού τους STATUS αλλά συγχρόνως και
Σωματείων Αμσ5ομένων Καλαθοσφαιριστών (ΕΣΑΚ).
α σημαντικές διαφοροποιήσεις στο STATUS αυτό ανάλογα
Τέλος στο τρίτο τμήμα του δεύτερου μέρους (άρθρο 64)
με την κατάταξή τους σε μία από πς τρεις προανοφερθείσες
προβλέπεται η έκδοση δω ταγμάτων και κανονισμών που θα
κατηγορίες.
αφορούν ειδικότερες ρυθμίσεις επί μέρους θεμάτων του
Στο τέταρτο τμήμα του πρώτου μέρους (άρθρα 31-<1)
δεύτερου μέρους του νσμοσχεδίου.
ρυθμίζονται οι εν γενει υποχρεώσεις των επχριών και των
II:. Στα τρίτο μέρος του νομοσχεδίου (άρθρα 65-70)
τμημάτων εχιειβομενων αθλητών ένανπ της Πολιτείας και
προβλέπεται π οργάνωσε κα.· λειτουργία των συνδέσμων και
της οικείος επαγγελματικής ένωσης αλλα και ένανπ των
ομοσπονδιών διαιτητών . Δί.-ετοι ιδιαίτερη βαρύτητα στη διε
αθλητών τους. Με πς διατάξεις αυτές σκοπείτε.' ο έλεγχος
θνή ποατπχΓ -,ι_
ά,οτα. ετττες της διαιτησίας, ως
γνα την επίτευξη χρηστής και ορθολογικής ο,Οικτ,σης και
μέτοχου στο οθλητκε γιγνευϊκμ στην οργανωτική της σύν
διαχείρισης καθώς και διαφάνειας σπς οικονομικές δραστη
δεση με την αντίστοιχη αδλσττκή ομοσπονδία και τις δημο4ριότητες των εταιριών ή των τμημάτων αμειβομένων αθλη
κραπκές δωδοιαεμς ανάδεαης και λχιτουργιας των ορ
τών.
γάνων της.
Τέλος, στο πέμπτο τμήμα του πρώτου μέοου (άρθρα
IV. Τέλος με τις τελικές - μεταβατικές διατάξεις ρυθμί
42-46) ρυθμίζονται θέματα ανοφερομενο στην απονομή
ζονται εξέίδικευυενα θέματα, κυρεος μεταβατικού χαρακτή
αθλητικής δικαιοσύνης, την οργάνωση και λειτουργά των
ρα. του επαγναλχιατικού ποδοσφαίρου και των τμημάτων
οργανωτικές μονάδες του επαγγελματικού αθλητισμού κα
θώς και τα απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις και
γενικώτερα η διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος των
μονάδων αυτών.
Τέλος, ως έχοοσα άμεση συνάφεια με τη λειτουργία του
επαγγελματικού αθλητισμού, παρά το γεγονός ότι δεν α
ποτελεί συστατικό στοιχείο της δομής του, ρυθμίζεται με
το παρόν νομοσχέδιο και η διαιτησία, σε τρόπο ώστε να
προσαρμόζεται απόλυτα προς τις ανάγκες και ιδιαιτερότη
τες του επαγγελματικού αθλητισμού σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα Ιδιαίτερα ως προς το χώρο του ποδοσφαίρου,
ελήφθη υπόψη η ανάγκη προσαρμογής και οργάνωσης της
διαιτησίας σύμφωνα με το καταστατικό της διεθνούς ομο
σπονδίας (FIFA) καθώς και η ανάγκη μετεξέλιξής της στο
άμεσο μέλλον οε καθαρά επαγγελματική δραστηριότητα,
όπως ήδη επιχειρείται στο διεθνή χώρο (Ιταλία κ.λπ.)
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αμειβομένων καλαθοσφαιριστών και πετοσφαιριστών.
Στις ποραπάνω ρυθμίσεις αποβλέπει το προτεινόμενο
σχέδιο νόμου το οποίο έχουμε την τιμή να θέσουμε στην
Εθνική Αντιπροσωπεία για ψήφιση.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 1991
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τζαννής Τζαννετώκης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παν. Δελημήτσος

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 879 (ΦΕΚ 56 τ.Α/21.3.1979)
Περ! Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων εταιρειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
Άρθρον 1
Ίδρυσις
1. Εις το κατ' έτος διοργανούμενον, κατά τας ισχυούοος
στάξεις και τους Κανονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαι<ής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Α’
'•νικής Κατηγορίας, μετέχουν αποκλειστικώς σωματεία τα
οία διατηρούν τμήματα αμειβομένων ποδοσφαιριστών, εφον τα τμήματα ταΰτα ήθελον οργανωθή, κατά τας διαίεις του παρόντος, υπό μορφήν ποδοσφαιρικών ανωνύν εταιρειών.
2. Αι ποδοσφαιρικοί ανώνυμοι εταιρείαι περιλαμβάνουν
/ον τα τμήματα αμειβομένων ποδοσφαιριστών των αθληόν σωματείων, τα οποία, κατά τα λοιπά, εξακολουθούν
Ότελώς υφιστάμενα, ως προς τα τμήματα ερασιτεχνικού
!οσφαίρου ή έτερα αθλητικά τμήματα.
2. Η οργάνωσις εις ποδοσφαιρικήν ανώνυμον εταιρείαν
εξ αμειβομένων ποδοσοαιοιστών τμήματος του αθληύ σωματείου, ως και η τυχόν συνεισφορά αθλητικών
τταστάσεων αποφάσιζεται υπό της Γενικής Συνελεύ■ς των μελών του σωματείου. Ειδικώς. δια την λήψτν της
ύτης αποφόσεως απαιτείται η παρουσία του ημίσεος.
-Δχιστον, των μελών, και η απόλυτος πλειοψηφία των
ίντων. Εις περίπτωστν ματαιώσεως της συνέδριάσεως
~ενικής Συνελεύσεως δι- έλλειψιν απαρτίας, αύτη επα:μβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών, απαιτουμένης της
χισίας των 2/5, τουλάχιστον, των μελών και της απσJ πλειοψηφΐας τωνπαρόντων. προς λήψιν αποφόσεως.
τερίπτωσιν ματαιώσεως της συνεδριάσεως και της Γε: τούτης Συνελεύσεως δι' έλλειψιν απαρτίας, αύτη ελαμβάνεται εντός πέντε (5) ημερών, ότε λογίζεται εν
τία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών
ς αποφόσεως λαμβανουένης δι' απολύτου πλειοψηφΐας
ταρόντων.
της αποφόσεως παρέχεται η εξουσιοδότησις εις μέλη
,οικητικού Συμβουλίου του σωματείου προς ίδρυσιν της
-ίας.
Αθλητικά σωματεία, τα οποία, κατά τους Κανονισμούς
/εξαγομένων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου δυιαιού.ς το εξής να αγωνισθούν εις την Α' Εθνικήν Κατη

γορίαν οφείλουν να ολοκληρώσουν την οργάνωεκν του εξ
αμειβομένων ποδοσφαιριστών τμήματός των υπό μορφήν
ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας, μέχρι της ενάρξεως
της δευτέρας ποδοσφαιρικής περιόδου από της ανόδου των
εις την κατηγσοίαν τούτην.
Απράκτου παρερχομένης της άνω προθεσμίας ή εφ' όσον
προ τούτης υπάρξη αρνητική απόφασις της Γενικής Συνε
λεύσεως του αθλητικού Σωματείου, εν σχέσει προς την
ίδρυσιν ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας, καλείται να αγωνισθή εις την Α' Εθνικήν Κατηγορίαν σωματείον εκ της
Β' Εθνικής Κατηγορίας κατά την σειράν κατατάξεως εις τον
οικείον πίνοκα του πρωταθλήματος της αμέσως προηγουμένης ποδοσφαιρικής περιόδου, ως ούτος διαμορφούται
τελικώς μετά την, κατά τους οικείους κανονισμούς ένταξιν
των εκ της Α' Εθνικής Κατηγορίας υποβιβαζομένων εται
ρειών ή σωματείων. Το σωματείον τούτο οφείλει να οργανώση το ποδοσφαιρικόν του τμήμα υπό μορφήν ποδο
σφαιρικής ανωνύμου εταιρείας, κατά τας διατάξεις του πα
ρόντος.
5. Ποδοσφαιρικοί ανώνυμοι εταιρείαι υποβιβαζόμεναι, κατά
τους οικείους κανονισμούς, εκ της Α' Εθνικής Κατηγορίας
εις την Β' Εθνικήν Κατηγορίαν δύναται να μετέχουν του
πρωταθλήματος της Κατηγορίας τούτης άνευ υποχρεώσεως
μετατροπής των εις αθλητικά σωματεία.
6. Διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει
του αρμοδίου επί θεμάτων Αθλητισμού Υπουργού αι διατά
ξεις του παρόντος νόμου δύναται να επεκταθούν και εις
τα μετέχοντα του πρωταθλήματος της Β- ή της τυχόν
συσταθησομένης Γ' Εθνικής Κατηγορίας σωματεία και να
ορίζηται ο χρόνος της ενάρξεως ισχύος της τοιαύτης
επεκτάσεως.
Αρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας είναι
η σύστασις, οργάνωσις και διοίκησις επαγγελματικών πο
δοσφαιρικών ομάδων και η οργάνωσις ποδοσφαιρικών αγώ
νων και εν γένει εκδηλώσεων, εις τα πλαίσια των επισήμων
ή φιλικών διοργανώσεων, συμφώνως προς τους εκάστοτε
ισχύοντος Κανονισμούς Πρωταθλημάτων Εθνικής Κατηγο
ρίας, τους σκοπούς κα τας αποφάσεις της ΕΠΟ.
2. Η αποδοχή του Καταστατικού και των εκάστοτε ιχυόντων Κανονισμών της ΕΠΟ και των αποφάσεων των λοιπών
εντεταλμένων κρατικών οργάνων, δέον να επιβεβαιούται δια
ρητού όρου του Καταστατικού της εταιρείας επί ποινή
ακυρότητος αυτού.
‘Αρθρον 3
Επωνυμία
1. Η επωνυμία της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας
περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τον τίτλον του ιδρύσαντος αυ
τήν αθλητικού σωματείου, και τας λέξεις ποδοσφαιρική
ανώνυμος εταιρεία.
2. Δεν δύναται να παρέχεται εις την επωνυμίαν ονοματεπώνυμον φυσικού προσώπου ή η επωνυμία ετέρος εμπο
ρικής εταιρείας.
3. Η ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία χρησιμοποιεί υπο
χρεωτικώς το σήμα (έμβλημα) και τα διακριτικά εμφανίσεως
(χρώματα) του ιδρύσατος αυτήν αθλητικού σωματείου.
Α. Η χρήσκ; εις την επωνυμίαν της ποδοσφαιρικής ανω
νύμου εταιρείας του τίτλου του αθλητικού σωματείου, ως
και η υπό τούτης χρήσις του σήματος.κα των διακριτικών
εμφανίσεως αυτού δεν αποκλείει την χρήαν τούτων κα υπό
του αθλητικού σωματείου εν σχέσει προς τα λαπά διατη
ρούμενα παρ' αυτού αθλητικά τμήματα.
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Άρθρον 4
Εδρα

πόθεσιν ότι το αθλητικόν σωματείον δαθέτει και δατηρεί,
εν ενεργεία, έτερα αθλητικά τμήματα πλην του ποδοσφαί
ρου.
2. Αι μέτοχοί αι οποίοι αντιπροσωπεύουν την αποτιμησιν
Η έδρα της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας δέον να
της συνεισφερομένης χρήσεως εγκαταστάσεων, δεν δύναται
συμπίπτη με την έδραν του ιδρύσαντος αυτήν αθλητικού
να υπερβαίνουν συνολικώς ποοοστόν 30% του συνόλου των
σωματείου.
Η μεταγενεστέρα αλλαγή της έδρας του σωματείου δεν
μετοχών της εταιρείας. Το τμήμα της αποτιμήσεως της
συνεπάγεται αναγκαίως την αλλαγήν της έδρας της εται
αξίας της συνεισφερομένης χρήσεως αθλητικών εγκατα
ρείας. Κατά πάοαν περίπτωσιν δεν επιτρέπεται να ορισθή
στάσεων, το οποίον δεν καλύπτεται υπό της ονομαστικής
ως νέα έδρα της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας Δήμος
αξίας του αριθμού των μετοχών, ο οποίος αντιστοιχεί εις
ευρισκόμενος εκτός των ορίων του Νομού, όπου η κατά
το όνω ποοοστόν, δυνατοί να παρίσταται ως υπέρ το άρτιον
αξία των μετοχών τούτων, μειουμένη εις περίπτωσιν μελ
την ίδρυσιν της εταιρείας έδρα αυτής.
λοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Άρθρον 5
προς αντίστοιχον κάλυψιν εκάστοτε της αξίας αριθμού με
τοχών, εκδδομένων, ωσαύτως, προς κάλυψιν της αποτιμή
Συνεισφορά-Μίσθωσις Αθλητικών Εγκαταστάσεων
σεως της συνεισφερομένης χρήσεως αθλητικών
1. Η χρήσις των αθλητικών εγακταστάσεων αι οποίοι
εγκαταστάσεων, μέχρι του σημειωθέντος ποσοστού του
ανήκουν εις τα αθλητικά σωματεία δύονται να συνεισφέ
συνόλου αυτών.
'
3. Αι μέτοχοί αι οποίοι αντιστοιχούν εις την αξίαν του
ρεται εις τας υπό τούτων ιδρυομένας ποδοσφαιρικός ανω
νύμους εταιρείας, αποτιμωμένη, κατά τα εις το άρθρον 9
συνειοφερομένου τίτλου αντιπροσωπεύουν το 10% του συ
νόλου των μετοχών της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας.
του παρόντος οριζόμενα, προς κάλυψιν αντιστοίχου τμή
Των μετοχών τούτων κομιστής είναι το αθλητικόν σωμα
ματος του κεφαλαίου αυτών.
2. Η κατά την πρηγουμένην παράγραφον συνεισφερομένη
τείον.
εις την ποδοσφαιρικήν ανώνυμον εταιρείαν χρήσις αθλητι
4. Εις περίπτωσιν λύσεως καθ' οιονδήποτε τρόπον της
εταιρείας η συνεισφερομένη χρήσις των αθλητικών εγκα
κών εγκαταστάεων, δέον, κατά πρόβλεψιν του καταστατικού
ταστάσεων, άνευ οιαοδήποτε υποχρεώσεως προς τρίτους,
της, να καλύπτη πάσας τας εκ της συμμετοχής της εις τας
επανέρχεται εις το αθλητικόν οωματείον, εφ' όσον τούτο
επισήμους ή φιλικός δοργανώσεις εν γένει ανάγκας, ως
εξακολουθεί να είναι κομιστής των αντιστοιχουοών εις την
και τας ανάγκας της προπονήσεως και προετοιμασίας των
συνεισφερομένην χρήσιν μετοχών. Το περαιτέρω δικαίωμα
ομάδων, της κατά τα λοιπά χρήσεως και εκμεταλλεύσεως
των αθλητικών εγκαταστάσεων δυναμένης να παραμείνη εις
του κομιστού των μετοχών τούτων να μετάσχη εις την
το συνεισφέρον αθλητικόν σωματείον.
δανομήν του καθαρού ενεργητικού της εταιρείας δεν επη
3. Εν ελλείψει συνεισφοράς κατά χρήσιν εις την ποδο
ρεάζεται.
5. Αι μέτοχοί αι οποίοι αντιστοιχούν εις την αξίαν συνει
σφαιρικήν ανώνυμον εταιρείαν αθλητικών εγκαταστάσεων
αύτη τριάκοντα (30) ημέρας το βραδύτερον προ της ενάρσφοράς του τίτλου του αθλητικού σωματείου, απολαύουν
ξεως εκάστης ποδοσφαιρικής περιόδου δέον να εξασφάλιση
προνομίου συνισταμένου εις την καταβολήν παγίου μερί
σματος, ανεξαρτήτως υπάρξεως κερδών, ανερχομένου, κα
συμβατικώς και δα χρόνον καλύπτοντα όλην την δάρκειαν
τά χρήσιν. εις ποοοστόν των, κατά την δάρκειαν αυτής,
της περιόδου τοιαύτας εγκαταστάσεις εντός του Νομού
ακαθαρίστων εισπράξεων της ποδοσφαιρικής ανωνύμου ε
όπου η έδρα της εταιρείας, πληρούσας τος κατά τας
ταιρείας. καθοριζόμενον δα του Καταστατικού της εταιρείας
ισχυοόσας δατάξεις απαιτήσεις καταλληλότητος, προς διε
και μη δυνάμενον να είναι, εις πάοαν περίπτωσιν, κατώτερον
νέργειαν των αγώνων, κατά το ισχύον πρόγραμμα των
επισήμων δοργανώσεων. Το δια τοιαύτην μίσθωσιν μίσθωμα
του 5% και ανώτερον του 10% αυτών ή να μεταβληθή άνευ
συναινέοεως ποσού των μετοχών τούτων προς συμμετοχήν
είναι ίσον προς το εκάστοτε ισχύον ποοοστόν μισθώματος
εις την δανομήν κερδών της εταιρείας κατά χρήσιν, κατά
δα την χρήσιν των εθνικών γυμναστηρίων. Η ανατοίνωσις
εις την οργανώτριαν του πρωταθλήματος αρχήν της συμ
τα τυχόν υπερβαίνοντα το πάγιον μέρισμα ποσά. Το συνειβατικής εξαοφαλίοεως αθλητικών εγκαταστάσεων, δια κοισφερόμενον δικαίωμα επί του τίτλου του σωματείου παύα
υφιστάμενον δια της καθ' οιονδήποτε τρόπον λύσεως της
νοποιήσεως του σχετικού εγγράφου, προ της ενάρξεως της
ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας εις το οικείον πρωτά
εταιρείας, μη δυνάμενον να μεταβιβασθή εις έτερον φορέα.
6. Το αθλητικόν οωματείον. ως κομμιστής μετοχών περί
θλημα και τας λοιπός επισήμους δοργανώσεις.
4. Η εκ μέρους του αθλητικού σωματείου εκμίσθωσις των
των οποίων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου έχα
πάντα τα λοιπό εν σχέσει προς την εταιρείαν δικαιώματα
αθλητικών εγκαταστάσεων του προς την υπ* αυτού ιδρυ
και υποχρεώσεις των λοιπών μετόχων. Επιφμλαοσομένης
θείσαν ποδοσφαιρικήν ανώνυμον εταιρείαν δια τας ανάγκας
συμμετοχής της ποδοσφαιρικής ομάδος της εις τος επισή
της δατόξεως του επομένου εδαφίου' η μεταβίβασις των
μους ή φιλικός διοργανώσεις, είναι υποχρεωτική, εφ' όσον
μετοχών τούτων εις έτερον πρόσωπον απαγορεύεται.
Το αθλητικόν οωμοτείον ας περίπτωσιν κατά την οποίαν
ζητηθή εκ μέρους της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταρείας.
Το δεύτερον εδάφιον της παρ. 3 του παρόντος άρθρου,
ήθελε μεταβίβασα κατά τας καμένος διατάξεις τα δικαώιματό του επί των εις χρήαν συναοφερθειοών αθλητικών
ως προς το μίσθωμα ισχύει κα εν προκειμένω.
εγκαταστάσεων, υποχρεούται και ας την μεταβίβααιν των
αντίστοιχων μετοχών. Ειδκώς, ως προς την συμμετοχήν
Αρθρον 6
Αποτίμησις χρήσεως Αθλητικών Εγκαταστάσεων
ας την Διοικησιν της ετπψιείπς, το Καταστατικόν τούτης
δέον να ορίζη αριθμόν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
1.
Η αποτίμησις της συνεισφερομένης εις την ποδοσφαι τα οποία δικαιούται να δορίση ο κομιστής μετοχών, λόγω
ρικήν ανώνυμον εταιρείαν χρήσεως αθλητικών εγκαταστά
συνεισοφράς χρήσεως αθλητικών εγκαταστάσεων ή του
σεων παρίστσται εις αντιστοίχους ονομαστικός μέτοχός
τίτλου του σωματείου, ως και τον τροπον υποδείξεων των.
υπέρ του αθλητικού σωματείου. Ομοίως, εις ονομαστικός
Ο αριθμός είναι ανάλογος του ποσοστού των αντίστοιχων
μέτοχός παρίστσται η αξία του υποχρεωτικώς συνεισφερομετοχών εν σχέσα προς το σΰνολον των μετοχών της
μένου τίτλου του σωματείου κα της εν γένει οργανώσεως
ετπιραπς, ισχυούσης κατά τα λοιπά της δατόξεως του
του ποδοσφαιρικού τμήματος, εκδδομένας υπό την προύάρθρου 18 παρ.3 Κωδ.Ν_2190/1920 ‘περί Ανωνύμων Ετοι-
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ρειών". Είναι ασυμβίβαστος η ιδιότης του μέλους Διοικήσεως
αθλητικού σωματείου προς την ιδιότητα του μέλους Διοικήσεως αθλητικού σωματείου προς την ιδιότητα του μέλους
Διοικήσεως ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας ή του εκκαθαριστού αυτής.
7. Απαγορεύεται επί πενταετίαν από της ισχύος του
παρόντος ή υπό του αθλητικού σωματείου κατύ τας κείμενος
διατάξεις μεταβίβασις των δικαιωμάτων του επί των εις
χρήσιν συνεισφεοθεισών αθλητικών εγκαταστάσεων. Δια την
αποτίμησιν των δικαιωμάτων τούτων εις περίπτωσιν μεταβιβάσεώς των, μετά την παρέλευσιν της ανωτέρω προθε
σμίας. αποφαινεται η Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος.
8. Το αθλητικόν σωματείον δια τα μερίσματα τα προερ
χόμενα εκ των μετοχών τας οποίας αποκτά κατά τα εν
παραγράφοις 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα,
απαλάσσεται του φόρου εισοδήματος.
Άρθρον 7
Μετοχικόν Κεφάλαιον - Κάλυ^κς
1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της ποδοσφαιρικής ανωνύμου
εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερον των 5.000.000
δρχ., παρίσταται δε εις ονομαστικός μετοχάς, ίσης, προσ
διορισμένης εις το Καταστατικόν, αξίας εις δραχμάς, μη
δυναμένης να υπερβή το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000)
δραχμών.
2. Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου,
κατά τας διατάξεις του Ν.2190 θα περιέρχεται άνευ πλη
ρωμής τινός ισόποσος αριθμός των νέων μετοχών, ώστε
να διατηρήται αμείωτον το επί του μετοχικού κεφαλαίου
ποσοστόν του σωματείου. Η αξία των ούτω παραχωρουμένων μετοχών εις το Σωματείον καταβάλλεται αναλόγως υπό
των εγγραφομένων μετοχών επί των υπολοίπων νέων με
τοχών.
3. Το μετοχικόν κεφάλαιον της ποδοσφαιρικής ανωνύμου
εταιρείας (εξαιρέσει του ποσοστού του καλυπτομένου δια
συνεισφοράς χρήσεως αθλητικών εγκαταστάσεων, εφ' όσον
συντρέχει τοιαύτη περίπτωσις) καλύπτεται δια δημοσίας
εγγραφής, χωρούσης εν προκειμένω άνευ υποχρεώσεως
εισαγωγής των μετοχών εις το χρηματιστήριον και μόνον
τοις μετρητοίς.
4. Εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου προτιμώνται
πρόσωπα έχοντα την ιδιότητα μέλους του ιδρύσαντος την
εταιρείαν αθλητικού σωματείου. Αι υπό των προσώπων τού
των αποκτώμενοι μέτοχοί είναι ελευθέρως μεταβιβασταϊ
μόνον μετά παρέλευσιν τριετίας.
5. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3
του άρθρου 6 του παρόντος, ο συνολικός αριθμός των υπό
έκαστου των μετόχων, αποκτωμένων μετοχών, συνυπολο
γισμένων και των τυχόν υπό της συζύγου και των συγγενών
αυτού πρώτου βαθμού αποκτωμένων. δεν δύναται να αντι
προσωπεύει ποσοστόν μείζσν του 20% του εκάστοτε εται
ρικού κεφαλαίου.
6. Δεν δύναται επί ποινή ακυρότητος της μεταβιβάσεως
να καταστούν μέτοχοι αασδήποτε ποδοσφαιρικής ανωνύμου
εταιρείας εν ενεργεία ποδοσφαιρισταί ή προπονηταί ποδο
σφαίρου, ή διαιτηταί ποδοσφαίρου, ή διατηρούντες πρακτο
ρεία ΠΡΟ-ΠΟ, ως και αι σύζυγοι ή συγγενείς αυτών πρώτου
βαθμού.
7. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος της μεταβιβάσεως
εις την ποδοσφαιρικήν ανώνυμον εταιρείαν ή εις μετόχους
τούτης, ως και εις το ίδρυσαν την εταιρείαν αθλητικόν
σωματείον να αποκτήσουν μετοχάς ετέρων ποδοσφαιρικών
ανωνύμων εταιρειών.
8. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του
παρόντος, απαγορεύεται παροχή δια του Καταστατικού πο
δοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας οιουδήποτε προνομίου υ

πέρ κατηγορίας μετόχων της.
Άρθοον 8
Αποθεματικόν
1. Το εκ των καθαρών κερδών της ποδοσφαιρικής ανω
νύμου εταιρείας αιικιιρούμενον, κατά εταιρικήν χρήσιν, πο
σόν προς δημιουργίαν τακτικού εποθεματικού, ανέρχεται εις
το δέκατον των κερδών τουλάχιστον. Η υποχρέωσις αύτη
υφίσταται ανεξαρτήτως του ύψους του απόθεματικού εν
σχέσει προς το κεφάλαιον της εταιρείας.
2. Τα εκ της μετεγγραφής ποδοσφαιριστών εισπραττά
με να χρηματικά ποσά εγγράφονται εις ειδικόν λογαριασμόν
και διατίθενται αποκλειστικώς προς κάλυψιν δαπανών δη
μιουργίας ή βελτιώσεως εγκαταστάσεων, αποκτήσεως νέων
ποδοσφαιριστών ως και δαπανών λειτουργίας της εταιρείας,
απαγορευομένης της καθ’ οιονδήποτε τρόπον διανομής
τούτων εις τους μετόχους.
Άρθρον 9
Επιτροπή Αποτιμήσεως
1. Δια την αποτίμησιν της τυχόν συνεισφερομένης εις
την ποδοσφαιρικήν ανώνυμον εταιρείαν χρήσεως αθλητικών
εγκαταστάσεων κατά την Ιδριχπν της εταιρείας, αποφαινεται
Επιτροπή συγκροτουμένη δι' αποφάσεως του αρμοδίου επί
του Αθλητισμού Υπουργού, εντός 15 ημερών από της
υποβολής της σχετικής αιτήσεως και αποτελουμένη εξ ενός
(1) δικαστικού λειτουργού ως Προέδρου, υποδεικνυομένου
υπό του Προέδρου του οικείου Εφετείου, ενός (1) ανωτάτου
ή ανωτέρου υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητι
σμού (ΓΓΑ), ενός (1) ανωτάτου ή ανωτέρου οικονομικού
δημοσίου υπαλλήλου, ενός (1) μέλους του Ανωτάτου Συμβουλίυο Αθλητισμού ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ,
προτεινομένου υπ' αυτής και μη έχοντας δεσμόν τινά προς
το αθλητικόν σωματείον, το οποίον εζήτησε την αποτίμησιν
και ενός (1) εκπροσώπου του συνεισφέροντος την χρήσιν
των αθλητικών εγκαταστάσεων σωματείου προτεινομένου
υπ' αυτού.
2. Η Επιτροπή αποφαινεται εντός μηνός από του ορισμού
της, περί της αξίας της συνεισφερομένης χρήσεως, δι'
ητιολογημένης εκθέσεως και βάσει υφισταμένων και αφορώντων τον χρόνον της συνεισφοράς στοιχείων περί της
τρεχούσης προσόδου των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων
ή της αξίας χρήσεως ομοειδών τοιούτων. Εις την αποτίμησιν
λαμβάνεται υπ" όψιν ύπαρξις τυχόν περιορισμών ή βαρών
της συνεισφερομένης χρήσεως, ως και η ύπαρξις ή μη δια
τας συνεισφεοουένος αθλητικός εγκαταστάσεις της κατ'
άρθρον 18 Ν.75/1975 ’περί οργανώσεως του εξωσχολικού
αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" αδειας ή η
έκτασκ; των βελτιώσεων και προσθηκών, των απαιτουμένων
δια την χορήγησιν τοιαύτης αδειας.
3. Η αποζημίωσις των μελών της Επιτροπής και τα τυχόν
έξοδα κινήσεως καθορίζονται δια της περί συγκροτήσεως
αυτής αποφάσεως. βαρύνουν δε τον αιτούντα την αποτίμησιν.
Άρθρον 10
θητεία Διοικητικού Συμβουλίου - Ετήσια Χρήσις.
1. Το κατά το Καταστατικόν της ποδοσφαιρικής ανωνύμου
εταιρείας θητεία των μελών της διοικήσεως της δεν δύναται
να υπερβαίνη τας δύο εταιρικός χρήσεις, μη αποκλεισμένου
του δικαιώματος επανεκλογής.
2. Η χρήσις της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρίας έρ
χεται την Ιην Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την 30ην
Ιουνίου του επομένου έτους. Η πρώτη από της συσιάσεως
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της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας χρήσις διαρκεί μέχρι
τύλους της επομένης, εν σχέσει προς τον χρόνον ιδρύσεώς
της χρήσεως.
Άρθρον 11
Εποπτεία - Έλεγχος
1. Η κατά την ισχύοοσα νομοθεσίαν εποπτεία του Υπουρ
γού Εμπορίου επί των ανωνύμων εταιρειών και η συμμετοχή
τούτου εις την ίδρυσιν, εξέλιξιν και λειτουργίαν αυτών,
ασκείται προκειμένου περί ποδοσφαιρικών ανωνύμων εται
ρειών, υπό του αρμοδίου επί θεμάτων Αθλητισμού Υπουρ
γού.
2. Ο τακτικός έλεγχος, ως και ο κατ' άρθρον 40 επ. Ν.
2190/1920 έλεγχος, προκειμένου περί ποδοσφαιρικής ανω
νύμου εταιρείας, χωρεί εκ μέρους ενός ή δύο ορκωτών
λογιστών, κατά πρόβλεψιν του Καταστατικού της, μη ισχυούσης της υπό στοιχείον γ διατάξεως του άρθρου 37
του ανωτέρου νόμου.
3. Ο εποΓττεύων τας ποδοσφαιρικός ανωνύμους εταιρείας
αρμόδιος επί θεμάτων Αθληπσμού Υπουργός δύναται να
ορίζη αντιπρόσωπόν του, κατ' άρθρον 53 Ν. 2190/1920 εις
τας γενικός συνελεύσεις.
"Αρθρον 12
Εφαρμοστέον Δίκαιον
Η ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία διέπεται κατά τα μη
ειδικώς υπό του παρόντος ρυθμιζόμενα θέματα, υπό των
εκάστοτε ισχυουσών γενικώς περί Ανωνύμων Εταιρειών
διατάξεων.
Άρθρον 13
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις
Τα εκ της κειμένης νομοθεσίας και των Κανονισμών εκ
γένει της ΕΠΟ δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητικών σω
ματείων κα ποδοσφαιριστών αυτών εις ό,τι αφορά το ποδόσφαιρον, ισχύουν δια τας αντιστοίχους ποδοσφαιρικός
Ανωνύμους Εταιρείας και τους ποδοσφαιριστάς αυτών μετά
την υπό την μορφήν τούτην οργάνωσιν των ποδοσφαιρικών
τμημάτων των σωματείων, εκτός αν άλλως ορίζεται υπό
των διατάξεων του παρόντος και εκ των εις εκτέλεσιν
τούτου εκδιδομένων κανονιστικών εν γένει πράξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'
ΔΙΟΙΚΗΣ1Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρον 14
Ίδρυσις Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών
-Σκοπός
1. Δια του παρόντος ιδρύεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού
δικαίου υπό την επωνυμίαν “Ενωας Ποδοσφαιρικών Ανω
νύμων Εταιρειών' (ΕΠΑΕ) εδρεϋον ος Αθήνας.
2. Η ΕΠΑΕ αποτελεί τακτικόν μέλος της ΕΠΟ κα διέπεται
υπό των διατάξεων του παρόντος και των εις εκτέλεσιν
τούτου εκδιδομένων διαταγμάτων και Υπουργικών αποφά
σεων.
3. Σκοπός της ΕΠΑΕ είναι:
α) Η, ιχμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντος κανονι
σμούς πρωταθλημάτων Εθνικής Κατηγορίας, τους σκοπούς
και τας αποφάσεις της ΕΠΟ. οργάνωσις κα διαξαγωγή του
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας μεταξύ
των εταιρειών, ως και η επίλυσις παντός ζητήματος ανακύπτοντος εκ της διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλή
ματος τούτου, κατά το ειδικώτερον, καθοριζόμενα, δια των

κατ' άρθρον 18 του παρόντος ειδιδομένων διατάγμάτων.
β) Η οργάνωσις φιλικών αγώνων μεταξύ των εταιρειών
και η ρύιθμκπς παντός ζητήματος σχετικού με τη διεξαγωγήν
αυτών.
γ) Η ρύθμισις των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών και των εταιρειών, πλην της τηρήσεως του
μητρώου επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και της εκδόσεως
δελτίου αναγνωρίσεως αυτών, των αρμοδιοτήτων τούτων
ανηκουσών εις την ΕΠΟ.
Άρθρον 15
Μέλη της ΕΠΑΕ
1. Μέλη της ΕΠΑΕ καθίστανται αυτοδικαίως άπασαι αι
κατά τους οικείους κανονισμούς δικαιούμενοι να αγωνισθούν
εις το πρωτάθλημα Α' Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαιρικοί
Ανώνυμοι Εταιρείαι και αθλητικά σωματεία.
2. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος μέλη της
ΕΠΑΕ καθίστανται αυτοδικαίως:
α) αι υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμεναι ποδοσφαι
ρικοί Ανώνυμοι Εταιρείαι, άμα τη ιδρύσει των.
β) Τα κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 1 του παρόντος
δικαιούμενα να αγωνισθούΛ/ εις την Α' Εθνικήν Κατηγορίαν
αθλητικά σωματεία, άμα τη αποκτήσει του δικαιώματος τού
του.
3. Αποβάλλουν αυτοδικαίως, την ιδιότητα του μέλους της
ΕΠΑΕ αι κατά τους οικείους Κανονισμούς υποβιβαζόμεναι
εκ της Α" Εθνικής Κατηγορίας εις την Β' Εθνικήςν Κατη
γορίαν ποδοσφαιρικοί Ανώνυμοι Εταιρείαι και αθλητικά σω
ματεία.
Άρθρον 16
Πόροι της ΕΠΑΕ
Πόροι της ΕΠΑΕ είναι:
α) Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας αυτής.
β) Αι πόσης φύισεως εισφαραί δωρεαί κληρονομίαι και
κληροδοσία!.
γ) Το προϊόν εκ των χρηματικών προστίμων, των παραβόλων συμμετοχής των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών
και των αθλητικών σωματείων εις τους αγώνας του Πρω
ταθλήματος Α' Εθνικής Κατηγορίας, ως και των παραβόλων
των απορριπτομένων ενστάσεων.
δ) Ποσοστόν εκ των εισπράξεων των υττ- αυτής διοργα
νουμένων πόσης φύισεως αγώνων, καθοριζόμενον δΓ αποφάσεών της. εκγρινομένων υπό του αρμοδίου επί θεμάτων
αθληπσμού Υπουργού. Δ*α της διατάξεως τούτης, δεν θί
γεται το κατ' άρθρον 51 του Ν. 7S/1975 δικαίωμα της ΕΠΟ.
Άρθρον 17
Όργανα της ΕΠΑΕ
1. Όργανα της ΕΠΑΕ είνα ιδία η Γ ενική Συνέλευσις. το
Διοικητικόν Συμβούλισν, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Ε
ξελεγκτική Επιτροπή.
2. Τα ανωτέρω όργανα συγκροτούνται εξ εκπροσώπων
των εταιρειών, της ΕΠΟ κα εκ φιλάθλων οριζομένων υπό
του αρμοδίου επί του Αθληπσμού Υπουργού κατά τα ειδικώτερον, καθοριζόμενα, δια των κατ' άρθρον 18 του παρό
ντος εκδιδομένων διαταγμάτων.
Άρθρον 18
Εξουσιοδοτήσεις
1.
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάση
του αρμοδίου επί θεμάτων Αθληπσμού Υπουργού καθορί
ζονται:
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α) Τα των ειδικωτέρων αρμοδιοτήτων της ΕΠΑΕ.
β) Τα της εκπροσωπήσεως αυτής.
γ) Τα της συνθέσεως, συγκροτήσεως θητείας και ειδικωτέρων αρμοδιοτήτων των οργάνων της ΕΠΑΕ.
δ) Τα της συστάοεως των δια την άοκησιν των αρμοδιο
τήτων αυτής περιτέρω Επιτροπών και λοιπών οργάνων,
συνθέσεως, συγκροτήσεως. θητείας αυτών, ως κα η ειδικωτέρα δικαιοδοσία αυτών.
ε) Η παροχή ή μη αποζημιώσεως των οργάνων της ΕΠΑΕ,
ως και το όργανον καθορισμού τούτης.
στ) Παν έτερον θέμα α φορών εις την οργάνωσιν και
λειτουργίαν της ΕΠΑΕ και των οργάνων αυτής.
2. Εις περίπτωσιν επεκτάσεως του θεσμού της ποδο
σφαιρικής Ανωνύμου Εταιρείας και εις αθλητικά σωματεία
μετέχοντα εις το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Β' Εθνικής
Κατηγορίας ή της τυχόν συσταθησομένης Γ Εθνικής Κα
τηγορίας, κατά πρόβλεψιν του άρθρου 1 παρ. 6 του παρό
ντος. δυνατοί δια του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος,
να ρυθμίζεται η συμμετοχή και των εταιρειών τούτων εις
την ΕΠΑΕ και τα όργανα αυτής.
3. Δια Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΠΑΕ καθορίζονται:
α) Η οργανωτική διάρθρωσις, η οικονομική διαχείρισις και
ο τρόπος λειτουργίας της ΕΠΑΕ.
β) Οι διέποντες της πρόσληψιν και την κατάστασιν του
προσωπικού της ΕΠΑΕ όρου
γ) Η διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας της ΕΠΑΕ.
4. Οι υπό στοιχεία α' και β' της προηγουμένης παραγρά
φου κανονισμοί εγκρίνονται υπό του αρμοδίου επί θεμάτων
Αθλητισμού Υπουργού μετά γνώμην της ΕΠΟ.
Άρθρον 19
Προσωπικόν
1. Το πόσης φύσεως προσωπικόν της ΕΠΑΕ προσλαμ
βάνεται επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η δε πρόσληψις και εν γένει κατά στάσις ρυθμίζεται δια κανονισμού
εκδιδομένου κατ' άρθρον 18 του παρόντος.
2. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος η ΕΠΟ
υποχρεούται να διαθέση εις την ΕΠΑΕ το αναγκαίον δια
την λειτουργίαν αυτής προσωπικόν. Η διάθεσις αυτή ενερ
γείται δια κοινής αποφάσεως των Προέδρων των Διοικητι
κών Συμβουλίων της ΕΠΟ κα της ΕΠΑΕ ο δε χρόνος
υπηρεσίας εις την ΕΠΑΕ λογίζεται ως χρόνος πραγματικής
υπηρεσίας εις την θέαν, την οποίαν οργανικώς κατέχει ο
αποσπώσμενος. Η μισθοδοσία των αποσπωμένων, τα πόσης
φύσεως επιδόματα και αι ειοφαραί εργοδότου εις τα αντί
στοιχα κύρια κα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία βαρύνουν
την ΕΠΟ. η δε ΕΠΑΕ υποχρεούτα να καταβάλλη εις την
ΕΠΟ εντός του επομένου μηνός τα αντίστοιχα ποσά.
3. Δι" ομοίων, κατά την προηγουμένην παράγραφον, α
ποφάσεων δύναται να μεταταγή προσωπικόν της ΕΠΟ εις
την ΕΠΑΕ, κατόπιν ατήσεώς του, χωρίς να θτγούν τα
κεκτημένα δικαιώματα αυτού.
"Αρθρον 20
Σχέας ΕΠΟ κα ΕΠΑΕ
1. Η ΕΠΑΕ ως τακτικόν μέλος της ΕΠΟ, έχει τα υπό της
κειμένης νομοθεσίας του Καταστατικού κα των οικείων
κανονισμών της ΕΠΟ οριζόμενα κα δια τας λαπάς ενώσεις
- μέλη αυτής δικαιώματα κα υποχρεώσεις ως τροποπαούντα κα αμπληρούντα δια των διατάξεων του παρόντος.
2. Η ΕΠΑΕ μετέχα δια δύο (2) αντιπροσώπων αυτής εις
το Διοικητικόν Συμβούλιον της ΕΠΟ. του συνολικού αριθμού
των μελών αυτού οριζομένου εις είκοσι τρκα (23).
3. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του Προεδρικού

Διατάγματος 56/1976 "περί της συνθέσεως κα συγκροτή
σεως των Διοικήσεων των Ποδοσφαρικών Ενώσεων κα της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συγκροτήσεως των
Γ ενικών Συνελεύσεων των μελών αυτών, τρόπου διεξαγω
γής αρχαιρεσιών δια την ανάδειξιν των οργάνων διοικήσεως
αυτών κα ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", η ΕΠΑΕ λογίζεται
ως ιδρύτρια ένωσις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αρθρον 21
Ρύθμιας χρεών προς το Δημόσιον
1. Οφειλαί των Αθλητικών Σωματείον Α" κα Β" Εθνικής
Κατηγορίας εκ πόσης ατίας προς το Δημόσιον, βεβαιωθείσαι
εις τα Δημόσια Ταμεία μέχρι της ενάρξεως ισχύος του
παρόντος, δύναντα να καταβάλλωνται εις Ισος μηνιαίας
δόσεις, μετά των αναλογουσών εις εκάστην δόσιν προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής των οφειλομένων μέχρι
της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
Η εις δόσεις καταβολή ως κα ο αριθμός των μηνιαίων
δόσεων, α οποία δεν δύναντα να υπερβαίνουν τας εξή
κοντα (60), καθορίζοντα δια κοινής αποφάσεως του αρμο
δίου επί θεμάτων Αθλητισμού Υπουργού κα Υπουργού Οικο
νομικών κατόπιν ατήσεως των οφειλετών υποβαλλομένης
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως
του παρόντος.
2. Η καθυστέρησις καταβολής ααοδήποτε δόσεως συνεπάγετα την επιβάρυναν αυτής, πέραν των οφειλομένων
μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος προσαυξήσουν
εκπροθέσμου καταβολής, κα με τααύτας, υπολογιζομένας
επί του βασικού ποσού της καθυστερουμένης δόσεως ή
μέρους αι/τής, κατά περίπτωσιν, από της επομένης ημέρας,
κατά την οποίαν έδει να πραγματοποιηθή η καταβολή αυτής,
συμιρώνως προς την ως άνω ρύθμιαν.
Η καθυστέρηας καταβολής τριών (3) συνεχών δόσεων,
συνεπάγετα την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής του
χρέους βάσει της ανωτέρω ρυθμίσεως δια το εναπομένον
υπόλοιπον της οφειλής.
3. Τυχόν ληφθέντα πόσης φύσεως αναγκαστικά ή ασφα
λιστικά μέτρα, προς είσπραξιν ή διασφάλισιν των οφειλών
περί των οποίων το παρόν άρθρον, εξακολουθούν ισχύοντα
κατά την διάρκειαν της ρυθμίσεως, αναστελλομένης της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως κατά το χρονικόν
τούτο διάστημα.
4. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η εγγραφή υποθήκης κατά
την διάρκειαν της ως άνω ρυθμίσεως. δι οφειλάς υπαχθείσας
εις αυτήν.
5. Κατά την διάρκειαν της ιδίας ρυθμίσεως και επί εξάμηνσν μετ' αυτήν αναστέλλεται η παραγραφή των ως άνω
οφειλών.
"Αρθρον 22.
Υ πόκα τάστα σις των εταιρειών
εις τα υποχρεώσεις των σωματείων
1. Εκάστη ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία έμα τη ι
δρύσει της υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ άλλης τινός
διατυπώσεως. εις απάσας τας έναντι του Δημοσίου, παντός
νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κα αουδήποτε τρίτου ενοχικός υποχρεώσεις του ιδρύσαντος αυτήν
αθλητικού σωματείου τας δημιουργη6είσας εκ της δραστηριότητος του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών αυ
τού κα προκυπτούσας εκ των επισήμων βιβλίων του. Δεν
περιλαμβάνοντα εις την ανωτέρω ρύθμιαν α ενοχικοί υ
ποχρεώσεις α αφορώοα εις την δημιουργίαν αθλητικών
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εγκαταστάσεων. Εκκρεμείς δίκαι, αφορώσαι ας τας ανωτέρω
ενοχικός υποχρεώσεις, συνεχίζονται επ' ονόμαπ της πο
δοσφαιρικής Ανωνύμου Εταιρείας, νομιμοποιούμενης παθη•πκώς προς τούτο, χωρίς να επέρχεται β*αία διακοπή της
δίκης.
2. Επί τυχόν αμφισβητήσεων κατά την εφαρμογήν της
προηγουμένςη παραγράφου τα ενδιαφερόμενο μέρη δύναντας κατόπιν συμφωνίας των, να υπαγάγουν την αμφισβήτησιν εις την κρίσιν της Επιτροπής του άρθρου 9 του
παρόντος η οποία αποφαίνεται οριστικώς. Εις την Επιτρο
πήν τούτην μετέχει και εκπρόσωπος της εταιρείας οριζό
μενος υπό τούτης.
3. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 21 του
παρόντος άπασαι αι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των
προηγουμένων παραγράφων προκύπτουσαι λοιποί οφειλαί
των εταιρειών εξοφλούνται εις είκοσι τέοσαρας (24) Ιοας
μηνιαίας δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης μετά την
παρέλευσιν ενός έτους από της ιδρύσεως της εταιρείας.
Τυχόν συμφωνίαι ορίζουσαι χρόνον εξοφλήσεως μεγαλύτερον του ανωτέρω εξακολουθούν ισχύουοαε Δικαστικοί απο
φάσεις αφορώσαι εις οφειλάς περί των οποίων το παρόν
άρθρον δεν εκ τελούνται διαρκούσης της ανωτέρω ρυθμίσεως.
4. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το κατ' εφαρμογήν
των διατάξων του παρόντος άρθρου προκύπτον παθητικόν
της εταιρείας υπερβαίνει το ύψος του κεφαλαίου αυτής, η
εταιρεία υποχρεούται εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών, εις
αύξησιν τούτου μέχρι του ποσού του παθητικού τουλάχιστον.
'Αρθρον 23.
Διεξαγωγή Πρωταθλήματος υπό της ΕΠΟ.
Εις περίπτωσιν μη διεξαγωγής πρωταθλήματος τινός Α'
Εθνικής Κατηγορίας υπό της ΕΠΑΕ, δΓ οιονδήποτε λόγον
αναγόμενον ας αυτήν, αι επί του πρωταθλήματος τούτου
αρμοδιότητες ασκούνται μετ' απόφασιν του αρμοδίου επί
θεμάτων Αθληπσμού Υπουργού, υπό της ΕΠΟ.
Άρθρον 24.
Κυρώσας εν μη συμμετοχή των εταιρειών
ας το Πρωτάθλημα.
Ποδοσφαιρικοί Ανώνυμοι Εταιρείαι και αθλητικά σωματεία,
μέλη τη ΕΠΑΕ, μη μετέχουσαι αυτοβούλως ας τους αγώνας
του πρωταθλήματος Α' Εθνικής Κατηγορίας, υπόβιβάζονται
ας την Β" Εθνικήν Κατηγορίαν, καλούνται δε να αγωνισθούν
ας το άνω πρωτάθλημα αθλητικά σωματεία ή εταιρείαι εκ
της Β" Εθνικής Κατηγορίος, κατά τα ας την παράγραφον
4 του άρθρου 1 του παρόντος οριζόμενα.
Αι ούτως υποβιβαζόμεναι εταιρείαι και σωματεία μετέχουν
ας το πρωτάθλημα της Β" Εθνικής Κατηγορίος από της
επομένης, του χρόνου του υποβιβασμού των, ποδοσφαιρικής
περιόδου, απαγορευόμενης της εν τω μεταξύ χρόνω τελέσεως υπ" αυτιών φιλικών αγώνων ας την ημεδαπήν ή την
αλλοδαπήν.
Άρθρον 25.
Εξουσιοδοτησας.1
1. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσα
του αρμοδίου επί θεμάτων Αθληπσμού Υπουργού καθορί
ζονται ο αριθμός των, κατά ποδοσφαιρικήν ανώνυμον εται
ρεία ποδοσφαιριστών, α όροι κα: α ττρουποθέσας των
εγγροφών και μετεγγραφών ή αποδέσμευσών αυτών, ο
χρόνος διενεργείας τούτων, η διαδικασία και τα αρμόδια
προς έγκρισιν αυτών όργανα, ως και παν έτερον συναφές
προς τ' ανωτέρω θέμα.

2. Δια Κανονισμού εκδιδομένου δι’ αποφάσεως του αρ
μοδίου επί θεμάτων Αθληπσμού Υπουργού μετά γνώμην της
ΕΠΟ της ΕΠΑΕ και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π ΙΑ Π) ρυθμίζονται τα αφορώ ντα εις
την μορφήν και το περιεχόμενον των σχέσεων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών προς τας ποδοσφαιρικός ανω
νύμους εταιρείας θέματα. Ειδικώτερον ρυθμίζονται:
α) οι όροι και αι προϋποθέσεις αποκτήσεως της ιδιότητας
του επαγγελματίου ποδοσφαιριστού.
β) ο τύπος το περιεχόμενον και η χρονική διάρκεια του
μεταξύ των συναπτομένου συμβολαίου, ως και η διαδικασία
συνάψεως αυτού.
γ) ch όρος αι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανεώσεως,
διακοπής και λύσεως του συμβολαίου.
δ) τα των πόσης φύσεως παροχών των ποδοσφαιρικών
ανωνύμων εταιρειών προς τους ποδοσφαιριστάς αυτών και
τα του τρόπου καταβολής αυτών.
ε) τα της επιλύαεως των μεταξύ των ποδοσφαιρικών
ανωνύμων εταιρειών και ποδοσφαιριστών οικονομικών δια
φορών.
στ) παν έτερον θέμα συναφές προς τ' ανωτέρω.
3. Δι' ομοίου Κανονισμού ρυθμίζονται οι όροι και αι προϋ
ποθέσεις συμμετοχής εις το κατ' έτος διεξαγδμενον πρωτάθημα Α' Εθνικής Κατηγορίας των δικαιουμένων κατά τους
οικείους Κανονισμούς να αγωνισθούν εις αυτό εταιρειών και
αθλητικών σωματείων.
4. Άπασαι αι μεταξύ ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών
και των ποδοσφαιριστών αυτών σχέσεις, διέποντας κατά
ρητήν πρόβλεψιν του μεταξύ των συμβολαίων, υπό των
διατάξεων του κατά την παράγραφον 2 εκδιδομένου κανο
νισμού, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων
της εργατικής νομοθεσίας.
5. Δι' ομοίου κατά την παράγραφον 2 του παρόντος
άρθρου κανονισμού ρυθμίζοντας κατά παρέκκλισιν από πό
σης άλλης διατάξεως τα αφορώντα εις την διαιτησίαν των
αγώνων του πρωταθλήματος Α' Εθνικής Κατηγορίας θέματα.
Ειδικώτερον ρυθμίζονται:
α) τα των προσόντων των διαιτητών Α' Εθνικής Κατηγο
ρίας,
β) τα της επιλογής αυτών, ως και το αρμόδιον προς
τούτο άργανον,
γ) τα της αποζημιώσεως αυτών, ως και το όργανον
καθορισμού αυτής,
δ) τα του πειθαρχικού δικαίου αυτών,
ε) πάν έτερον θέμα συναφές προς τ' ανωτέρω.
6. Τα κατώτατα όρια των τακτικών αποδοχών των επαγ
γελμάτων ποδοσφαιριστών καθορίζονται δια κοινής απο
φάσεως του αρμοδίου επί δεμάτων Αθλητισμού Υπουργού
και του Υπουργού Εργασίας, δημοσιευομένης δια της Εφη
μερίδας της Κυβερνήσεος.
Άρθρον 25.
Ασφάλισις Ποδοσφαιριστών.
1. Ος μετά αγωνιζομένων ας την Α' Εθνικήν Κατηγορίαν,
ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών κα αθλητικών σωμα
τείων, συνδεόμενα επαγνελαατίαι ποδοσφαιρισταί υπάγο
νται ας την ασφάλασιν του Κλάδου συντάξεων του Ιδρύ
ματος Κανωνικών Ασφαλίσεων (Ι.ΚΆ.) εξαιρούμενα της
ασφαλίσεως ας τους ετέρους κλάδους αυτού, ως και ας
τους φορείς, των οποίων τα έσοδα συνασπράττονται υπό
του ΙΚΑ.
2. Οι μετά των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών και
αθλητικών σωματείων Α' κα: Β" Εθνικής Κατηγορίας συν
δεόμενα ποδοσφαφχσταί ασφαλίζονται μερίμνη της ΕΠΟ ας
ιδιωτικόν ασφαλιστικόν τομέα (ανώνυμον ασφαλιστικήν ε
ταιρείαν), άα θάνατον κα ανικανότητα απασχολήσεως, προ-
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κ αλουμένων εξ ατυχημάτων, οφειλώμενων εις την ποδο
σφαιρικήν των δραστηριότητα ως και δΓ ασθένειαν, αυτών
της συζύγου των και των τέκνων των. Η δια την τοιαύτην
ασφάλισιν δαπάνη βαρύνει κατά το εν τρίτον (1/3) τον
ασφαλιζόμενον ποδοσφαιριστήν και κατά τα δύο τρίτα (2/3)
την ΕΠΟ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 27.
Προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον Εταιρείας.
Δια του Καταστατικού της ποδοσφαιρικής ανωνύμου ε
ταιρείας ορίζεται, πενταμελές τουλάχιστον, προσωρινόν
Διιοικητικόν Συμβούλιον ταύτης, το οποίον έχει ιδία ως
αποστολήν την τήρησιν των επιβαλλομένων κατά την ίδρυσιν της εταιρείας διατυπώσεων, την βεβαίωσιν περί της
καταβολής του κεφαλαίου της εταιρείας και την προπαρασκευήν αμέσου συγκλήσεως συνελεύσεως των μετόχων,
προς εκλογήν τακτικής διοικήσεως της εταιρείας, το βραδύτερον εντός εξ (6) μηνών από της εγκρίσεως του Κα
ταστατικού της.
Αρθρον 28.
Εφαρμογή διατάξεων επί αμειβομένων
ποδοσφαιριστών αθλητικών σωματείων.
Μέχρις εκδόσεως του κατά την παράγραφον 1 του άρ
θρου 25 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και του
κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου Κανονισμού οι
κατά την δημοσίευσιν του παρόντος συνδεόμενοι μετ' α
θλητικών σωματείων δι1 εγγράφου συμβάσεως (συμβολαίου)
αμειβόμενοι ποδοσφαιρισταί εξακολουθούν διεπόμενος ως
προς τα θέματα της χρονικής διάρκειας και της ανανεώσεως
της συμβάσεώς των, υπό των διατάξεων του δια της υπ'
αριθ. 16988 της 16/16.9.1975 (ΦΕΚ Β' 1001) αποφάσεως
του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως εγκριθέντος Εσω
τερικού Κανονισμού Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών
(Ε.ΚΑ.Π.).
Αρθρον 29.
Χρόνος ιδρόσεως των Εταιρειών.1 2

1. Επιφιιλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 4
του άρθρου 1 του παρόντος, άπαντα τα μετέχοντα του
πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Κατηγορίας αθλητικά σω
ματεία υποχρεούνται να ιδρύσουν την ποδοσφαιρικήν ανώ
νυμον εταιρείαν, συμφώνως προς τος διατάξεις του πα
ρόντος. το βραδΰτερον μέχρι της 30ής Ιουλίου 1979. Εις
περίιττωσιν μη ολοκληρώσεως της διαδικασίας ιδρύσεως της
εταιρείας εντός της προθεσμίας ταύτης. δι" αποφάσεως του
αρμοδίου επί του αθλητισμού Υπουργού, παρέχετα, κατόπιν
αιτήσεως του, κατ' άρθρον 27, του παρόντος προσωρινού
Διοικητικού Συμβουλίου, της υπό ίδρυσιν εταιρείας, υποβαλλομένης προ της 30ής Ιουλίου 1979, νέα προθεσμία μη
δυναμένη να εκταθή πέραν του χρόνου ενάρξεως του
πρωταθλήματος της ποδοσφαιρικής περιόδου 1979-1980.
Παρερχομένων απράκτων των προθεσμιών τούτων τα ανω
τέρω αθλητικά σωματεία υποβιβάζονται εις την Β' Εθνικήν
Κατηγορίαν, εις την θέσιν δε τούτων καλούνται τα αθλητικά
σωματεία εκ της Β’ Εθνικής Κατηγορίας, κατά τα εις την
παράγραφον 4 του άρθρου 1 του παρόντος οριζόμενα.
2. Εις περίιττωσιν λήξεως της θητείας των μελών των
Διοικήσεων των αθλητικών σωματείων της προηγουμένης
παραγράφου εντός των υπό τούτης τασσομένων προθε
σμιών δια την ίδρυσιν των εταιρειών, αύτη παρατείνεται

μέχρι λήξεως των προθεσμιών τούτων.
3.
Επιτρέπεται η διαρκούντος του πρωταθλήματος Κ
Εθνικής Κατηγορίας της ποδοσφαιρικής περιόδου 19781979 οργάνωσις των Τμημάτων Αμειβομένων Ποδοσφαιρι
στών των εις αυτό μετεχόντων αθλητικών σωματείων υπό
την μορφήν των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών.
Αρθρον 30.
Χρόνος ενάρξεως ασκήσεως των αρμοδιοτήτων της
ΕΠΑΕ.
1. Η υπό της ΕΠΑΕ άσκησις των αρμοδιοτήτων της των
αναφερομένων εις την οργάνωσιν και διεξαγωγήν του πρω
ταθλήματος Α" Εθνικής Κατηγορίας άρχεται από της ποδο
σφαιρικής περιόδου 1979-1980. Η συγκρότησις των ορ
γάνων διοικήσεως της ΕΠΑΕ άρχεται μετά την 30 Ιουλίου
1979. Αθλητικά σωματεία μη ολοκλήρωσαντα μέχρι της
προθεσμίας ταύτης την διαδικασίαν ιδρύσεως της εταιρείας
και εις τα οποία παρεσχέθη κατά την παρ.1 του προηγου
μένου άρθρου νέα προθεσμία, λογίζονται, προκειμένου περί
της, κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος συγκροτήσεως των οργάνων διοικήσεως της ΕΠΑΕ, μέλη αυτής.
2. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος και μέχρι
της συγκροτήσεως των οργάνων διοικήσεως της ΕΠΑΕ,
όπου υπό των διατάξεων του παρόντος απαιτείται γνώμη
της ΕΠΑΕ δια την έκδοσιν κανονιστικών, εν γένει, πράξεων,
αύτη παρέχεται υπό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο
σπονδίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε\
ΤΕΛΙΚΑΙ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρον 31.
Δι' αποφάσεως του αρμοδίου επί θεμάτων αθλητισμού
Υπουργού ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του πα
ρόντος νόμου.
Άρθρον 32.
Καταργούμεναι διατάξεις.
Από της ισχύος του παρόντος καταργείται πάσα γενική
ή ειδική διάταξις ανπκειμένη εις τος διατάξεις του παρόντος
ή αναφερομένη εις τα υπ- αυτού ρυθμιζόμενα θέματα.
Αρθρον 33.
Έναρξις ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως
αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. πλην αν
άλλως ορίζετε* εν αυτώ.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 20 Μαρτίου 1979.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους οφραγίς.
Εν Αθήναις τη 20 Μαρτίου 1979.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεδρίαση αριθμός 48 της 11 Ιουνίου 1991, ώρα 6.00
μ.μ.
Συνεδρίασε το τμήμα Β' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Πανταζόπουλος,
επίτιμος αρεοπαγίτης, X. Πλουμής, αρεοπαγίτης, Α. Φαρμάκης και Σ. Χαραλαμπίδης (εισηγητής), σύμβουλοι επικρα
τείας, Γ. Πατρινέλης, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Κ.
Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ., Π. Μπούρας (εισηγητής) πρόεδρος
εφετών Δ.Δ., Κ. Λυμπερόπουλος (εισηγητής) πρόεδρος εφετών, Γ. Παπαμεντζελόπουλος (εισηγητής) πάρεδρος ΣτΕ
και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου και
επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού
με τίτλο 'Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές Α
νώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις'.
Κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε ο Α. Τσούτσος, Επίτιμος
Αντιπρόεδρος ΣτΕ, λόγω ασθένειας.
Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργού Α. Ρουμπής.
Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου
και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:
Α- Γ ενικές παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο να υπογράφει από όλους τους υπουρ
γούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες στις
διατάξεις του.
2. Όπου αναφέρονται νόμοι και διατάγματα να μην πα
ρατίθεται η περίληψη, αλλά να παρατίθεται σε παρένθεση,
κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και ο αριθμός του φύλλου
της Εφ. Κυβ. λ.χ. π.δ. 56/1976 (Α.17). Ειδικά ο ν. 2190/1920,
που έχει κωδικοποιηθεξ να αναφέρεται: 'κ.ν. 2190/1920".
3. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται, μόνο
κατά την πρώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση
τα αρχικά γράμματα λ_χ. Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
4. Γίνεται μεγάλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κεί
μενο του νομοσχεδίου λ_χ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ
κλπ., ΤΜΗΜΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα,
Αμειβόμενων Αθλητών. Ανώνυμες Εταιρείες, Κλάδων Άθλη
σης, Ολομέλεια, Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο, Γενικό Γρι^ιματέα,
Κεφάλαιο, Ενώσεις, Κανονισμού. Διβτησίος, Νομικό Πρό
σωπο κ.λπ.
5. Κ:· :ά την κοθαρογροφή του νομοσχεδίου να προσεχθεί
η στίξη και η ομοιομορφία του κειμένου από γλωσσική
άποψη.
Ε' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 2:
α) Στην παρ. 2, περ. β. δεύτερο στίχο, αντί του ρήματος:
'χορηγείται' να τεθεί το ρήμα: 'παρέχεται' και στην περ. γ,
πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 'μετ'· να τεθεί: "μετά από".
β) Στην παρ. 3, πρώτο στίχο, το ρήμα: 'απολαμβάνουν*
να διορθωθεί αε: "απολάβουν*, στο δεύτερο στίχο, αντί:
"απέναντι στα* να τεθεί: 'εν σχέσει με τα* και στον τρίτο
στίχο, προ του ρήματος: ‘τηρούντα* να προστεθεί η φράση:

Άπό το σωματείο*.
γ) Στην παρ. 6, δεύτερο στίχο, μετά'τη λέξη: 'εφ' όσον"
να προστεθεί η λέξη: 'τούτο'.
δ) Στην παρ. 7. πρώτο στίχο, η λέξη: 'τμήμα' να διορθωθεί
σε 'τμήματα'.
2. Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ. 1, πέμπτο στίχο, αντί: 'με σύμβαση' να
τεθεί: "δια συμβάσεως", στον ένατο στίχο μετά τη λέξη:
'αθλητών' να τεθεί τελεία και αντί της λέξης: "που* να τεθεί
η φράση: Ή ανάθεση αυτή' και στο δέκατο στίχο μετά τη
λέξη: 'με' να προστεθεί η φράση: 'νέα συμφωνώ κατά'.
β) Στην παρ. 3, πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 'πλην* να
τεθεί η λέξη: 'Εκτός'.
γ) Η Επιτροπή φρονεί ότι από τις ρυθμίσεις των παρ. 3
και 4 ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα εκπροσώ
πησης και ευθυνών στα σωματεία από τη διεύθυνση του
τμήματος αμειβομένων αθλητών από το προσώπο στο οποίο
έχει ανατεθεί με σύμβαση η ευθύνη κάλυψης του συνόλου
ή μέρος των δαπανών και συνιστά την επανεξέταση του
θέματος.
3. Στο άρθρο 4. παρ. 1, περ. α, πρώτο στίχο, αντί Ή
εισήγηση' να τεθεί: "Την εισήγηση' και περ. β, πρώτο στίχο,
αντί: Ή διαπραγμάτευση" να τεθεί: "Τη διαπραγμάτευση' και
στον τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη: 'και' να προστεθεί το
άρθρο: "την*.
4. Στο άρθρο 5, παρ. 1, στίχο 12, να τεθεί κόμμα μετά
τη λέξη: 'πράξεων*, να απαλειφθεί το: 'και* και μετά τη
λέξη: 'συμπληρωματικά' να προστεθεί η λέξη: 'δε'.
5. Στο άρθρο 6:
α) Στην παρ. 1. τρίτο στίχο, να τεθεί κόμμα μετά τη λέξη:
'και' και να προστεθεί η λέξη: 'αυτού,' με κόμμα μετά τη
λέξη: 'ανυπαρξία'.
β) Στην παρ. 4, έκτο στίχο, αντί: 'Σε περίπτωση έλλειψης'
να τεθεί: 'Ελλείψει', στον όγδοο στίχο μετά τη λέξη: Άν'
να προστεθεί: "και τότε", στον ένατο στίχο μετά το ρήμα:
'επαναλαμβάνεται' να προστεθεί: "η ΓΣ' και οι στίχοι 10-11
να διατυπωθούν ως εξής: 'οπότε αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε μελών'.
6. Στο άρθρο 7, παρ. 2. στίχο 5 να απαλειφθεί η φράση:
"ή οργάνων*
7. Στο άρθρο 8:
α) Στον τίτλο του άρθρου αντί: 'Σήμα* να τεθεί: “Εμβλημα*.
β) Στην παρ. 2 η φράση: 'το σήμα (έμβλημα)* να διορθωθεί
σε: *το έμβλημα (σήμα)*.
8. Στο άρθρο θ:
α) Στην παρ. 2 στον έβδομο στίχο να τεθεί τελεία μετά
τη λέξη: "αναγκών*, να απαλειφθεί το άρθρο: *της* και η
φράση: ‘κατά εκμεταλλεύαεως* να διορθωθεί σε: 'κατά τα
λοιπά η χρήση και εκμετάλλευση* και στον όγδοο στίχο αντί
της λέξης: ‘ανήκουσες* να τεθεί το ρήμα: "ανήκουν*.
9. Στο άρθρο 10 παρ. 1, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης:
'που* να τεθεί η φράοη: *το οποίο*.
10. Στο άρθρο 13:
α) Στην παρ. 1, στίχοι 5-6, η φράση: "Η εχ._ είδος* να
διορθωθεί σε: Ή εισφορά αυτή*.
β) Στην παρ. 2, όγδοο στίχο, η φράση: *Η αξία ... αυτών*
να διορθωθεί σε: Ή αξία των ως άνω εκδιδομένων* κα στο
στίχο 12, η φράση: "των μετοχών αυτών* να διορθωθεί σε:
"των εν λόγω μετοχών*.
11. Στο άρθρο 14, παρ. 2. δεύτερο στίχο, αντί της λέξης:
*αν* να τεθεί η λέξη: *να*.
1Ζ Στο άρθρο 15, παρ. 3, το τελευταίο εδάφιο: *Σε_
αυτής.' να διατυπωθεί ως εξής: 'Σε περίπτωση ποινής
εκτττώσεως από το εταιρικό αξίωμα το κώλυμα αρχίζει μετά
την έκττση της ποινής.*.
13.
Στο άρθρο 16, παρ. 1, στίχοι 11-13, η φράση: 'που...
δίκης.' να διατυπωθεί ως εξής: 'παθητικώς νομιμοπουχμέ-

νης, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.-.
14. Στο άρθρο 17:
α) Στην παρ. 1, ένατο στίχο, να απαλειφθεί το κόμμα
μετά τη λέξη: "οργανωτικά- και να προστεθεί η λέξη: -και-.
β) Στην παρ. 2, δεύτερο στίχο, το ρήμα: 'απολαμβάνουν*
να διορθωθεί σε: 'απολάβουν*.
γ) Στην παρ. 4, οι στίχοι 1-2 να διατυπωθούν ως εξής:
"Στην αρμοδιότητα των επαγγελματικών ενώσεων ανήκει: ',
και στην περ. στ στον πρώτο στίχο, αντί: 'άλλη αρμοδιότητα'
να τεθεί: 'άλλο θέμα* και αντί: *σ* αυτήν* να τεθεί -σε αυτές'
και στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: ’γενικά-.
15. Στο άρθρο 18, πρώτο στίχο, αντί της φράσης: ’του
νόμου αυτού* να τεθεί η φράση: ‘του παρόντος νόμου*.
16. Στο άρθρο 20:
α) Στις παρ. 4 και 5, στίχοι 6 κο» 3, αντιστοίχως, μετά
τη λέξη: 'πριν* να προστεθεί η λέξη: -από-.
β) Στην παρ. 9, τρίτο στίχο, αντί του ρήματος: 'περάσει'
να τεθεί το ρήμα: 'παρέλθει*.
γ) Στην παρ. 12. τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη:'παρόντος'
να προστεθεί η λέξη: 'άρθρου* και στην περ. β, πέμπτο
στίχο, αντί του ρήματος: 'καλύπτουν- να τεθεί το ρήμα:
'κατέχουν*.
δ) Στην παρ. 13 στο τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 'απόφασης*
να τεθεί τελεία, ο τέταρτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής:
Ή εταιρεία ή το σωματείο δικαιούνται, σε περίπτωση που
καταβάλλουν το πρόστιμο, να εισπράξουν το καταβληθέν
πρόστιμο από τα υπαίτια για' και στον έκτο στίχο αντί του
ρήματος: 'αναπληρώσει' να τεθεί το ρήμα: 'αντικαταστή
σουν*.
17. Στο άρθρο 21:
α) Στην παρ. 1, δέκατο στίχο, μετά τη λέξη: Έδικότερα'
να προστεθεί η φράση : "με τον κανονισμό*.
β) Στην παρ. 3 στον τρίτο στίχο, αντί: *με την* να τεθεί:
"μετά τη*, στον τέταρτο στίχο μετά τη λέξη: 'μήνες' να
προστεθεί η λέξη 'τουλάχιστον' και στον πέμπτο στίχο να
προστεθεί το άρθρο 'της' προ της λέξης:'τριετίας·.
18. Στο άρθρο 22 στην παρ. 2 οι στίχοι 5-7 να διατυ
πωθούν ως εξής: "σε αυτόν τις δαπάνες για τη μετακίνηση
και να χορηγήσει σε αυτόν άδεια καλύπτουοα το χρόνο της
διακοπής'.
19. Στο άρθρο 23 στην παρ. 3 στον πρώτο στίχο αντί
της φράσης: 'της προηγουμένης παραγράφου' να τεθεί η
φράση: 'της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου' και στον
πέμπτο στίχο η λέξη: 'προ*αλουμένων* να διορθωθεί σε:
' προκαλούμενα'.
20. Στο άρθρο 24. παρ. 2, τρίτο στίχο, να προστεθεί η
λέξη: 'από' μετά τη λέξη: 'πριν*.
21. Στο άρθρο 26:
α) Στην παρ. 1, δεύτερο στίχο, η λέξη: "καταχωρούμενη*
να διορθωθεί σε: 'καταχωριζόμενη*.
β) Στην παρ. 2. δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'όχι* να
τεθεί η λέξη: "μη*.
22. Στο άρθρο 27 στην παρ. 3 στο στίχο 14 αντί της
φράσης:
‘που ανήκε*, να τεθεί η φράση: * στο οποίο ανήκει', στο
στίχο 18 να απαλειφθεί η λέξη: "κι" και στο στίχο 19 το
ρήμα: 'καταβάλει' να γραφεί με ένα 'λ'.
23. Στο άρθρο 28, παρ. 3. δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη:
'πριν* να προστεθεί η λέξη: 'από'.
24. Στο άρθρο 30 στην παρ. 2 στην περ α, πρώτο στίχο,
να προστεθεί η φράση: Ό αθλητής" προ του ρήματος:
'εγγράφεται', στην περ. β, τρίτο στίχο, αντί της φράσης:
'στην εταιρεία* να τεθεί η φράση: 'έναντι της εταιρίας' και
στην περ. γ. πέμπτο στίχο, το ρήμα: 'καταβάλει* να γραφεί
με ένα *λ*.
25. Στο άρθρο 31 στην παρ. 1, τρίτο στίχο, να προστεθεί
η λέξη: 'από* μετά τη λέξη: 'πριν* και στον όγδοο στίχο η

λέξη: 'ελλείματα' να γραφεί με δυο *μ*.
26. Στο άρθρο 35, παρ. 1. τρίτο στίχο, μετά τη λέξη:
'τις* να προστεθεί η φράση: 'προς αυτές*, η οποία να
απαλειφθεί από τον έκτο στίχο.
27. Στο άρθρο 36, παρ. 1, έκτο στίχο, το ρήμα: 'χάνει*
να διορθωθεί σε: 'χάνουν*.
28. Στο άρθρο 37, παρ. 1, έκτο στίχο, αντί της λέξης:
'τροποποιθυμένου* να τεθεί η λέξη: 'εφαρμοζομένου*.
29. Στο άρθρο 38, παρ. 1, έκτο στίχο, μετά τη λέξη:
■συμφωνίας* να προστεθεί η φράση: 'απαγόρευετα και είναι
απολύτως άκυρη', η οποία να απαλειφθεί από τον πρώτο
στίχο.
30. Στο άρθρο 39:
α) Στον τίτλο του άρθρου η λέξη: 'Κωλύματα' να γραφεί
με ένα 'μ'.
β) Στην παρ. 3, έκτο στίχο, αντί της λέξης: 'που* να
τεθεί η φράση: 'της οποίας'.
γ) Στην παρ. 5, περ. γ, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στα
αδικήματα που αναφέρονται δεν περιλαμβάνεται το αδίκημα
της ψευδορκίας.
31. Στο άρθρο 40:
α) Στην παρ. 3, έβδομο στίχο, να τεθεί κόμμα μετά τη
λέξη: 'παρόντος', απαλειφθεί το 'και' και αντί της λέξης:
'όμως' να τέθει η λέξη: 'δανείου'.
β) Στην παρ. 4 στον τρίτο στίχο, αντί της φράσης: 'την
αντικανονικότητα" να τεθεί η φράση: 'το αντικανονικό' και
στον τέταρτο στίχο μετά το ρήμα: 'εξετάζεται' να προστεθεί
το 'και'.
32. Στο άρθρο 43:
α) Στην παρ. 2. περ. β, η φράση του πρώτου στίχου:
'των ποινών' να μεταφερθεί στο δεύτερο στίχο προ του
άρθρου: 'οι'.
β) Η παρ. 3 να διατυπωθεί ως εξής:
'3. Οι αποφάσεις των οργάνων του παρόντος άρθρου
είναι αμέσως εκτελεστές ακόμη και όταν προσβάλλονται
ενώπιον δευτεροβάθμιου οργάνου',
γ) Στην παρ. 4:
οα) Οι στίχοι 1-4 να διατυπωθούν ως εξής:
'4. Οι αποφάσεις των οργάνων του παρόντος άρθρου
προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του οικείου δευτεροβάθ
μιου οργάνου στις ακόλουθες περιπτώσεις:'.
ββ) Στην περ. α αντί της λέξης: Αποφάσεων* να τεθεί
η φράση: “Οταν εκδίδσνται'.
γγ) Στην περ. β αντί της φράσης: Επιβολής ποινών* να
τεθεί η φράση: “Οταν επιβάλλονται ποινές*.
δδ) Στην περ. γ ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής;
* τον επιβάλλουν:, στην υποπερ. οα. πρώτο στίχο, προ της
λέξης: ‘στέρησης* να προστεθεί η λέξη: "Ποινές·, στην
υποπερ. ββ, πρώτο στίχο, προ της λέξης: 'αποκλεχεψού* να
προστεθεί η λέξη: 'Ποινές' και στην υποπερ. γγ. πρώτο
στίχο αντί της φράσης: 'Επιβολής.- προσφυγή' να τεθεί η
φράση: 'Οωνδήποτε ποινών γνα τις οποίες επιτρέπεται
έφεση*.
δ) Η παρ. 5 να απαλειφθεί και α παρ. 6-10 να αναριθμηθούν σε παρ. 5-9, αντιστοίχως.
32. Στο άρθρο 46. παρ. 3. έβδομο στίχο, αντί της φράσης:
'την ακυρότητα' να τεθεί η φράση: 'αυτοδικαίως τη λύση*.
33. Στο άρθρο 47. παρ. 4. πρώτο στίχο, μετά τη λέξη:
'άρθρου* να τεθεί ο αριθμός: '49*.
34. Στο άρθρο 48 τα μέσα σε παρένθεση χρηματικά ποσά
να προταχθούν της λέξης: 'δραχμών*.
35. Στο άρθρο 50 στην παρ. 1, τρίτο στίχο, προ του
ρήματος: 'τίθενται· να προστεθεί; 'διαλύονται και" και στην
παρ. 2. τελευταίο στίχο, η λέξη: 'εφαρμοζόμενη' να διορ
θωθεί σε 'εφαρμοζόμενης*.
36. Στο άρθρο 52, παρ. 1, περ. α, πρώτο στίχο, η λέξη:
'διοίκησης* να διορθωθεί σε: 'διοίκηση'.
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37. "Στο άρθρο 55, παρ. 4, περ. γ, αντί: Ή διεξαγωγή"
να τεθεί; "Ο τρόπος διεξαγωγής".
Τμήματα Αμειδομένων Αθλητών- Αθλητικές ανώνυμες ε38. Στο άρθρο 56 να απαλειφθει η λέξη; "προσόντα" από
ταιρίες και άλλες διατάξεις
τον τίτλο του άρθρου.
39. Στο:άρθρο 58:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
α) Στην map. 1, περ. γ, πρώτο στίχο, να απαλειφθει η
Γ ενικές διατάξεις
φράση:
"Επίσης αποφασίζει".
ΤΜΗΜΑ Α'
β) Η παρ. 5 να διατυπωθεί ως εξής:
"5. Οι αποφάσεις του διχαιοδοπκού οργάνου είναι αμέσως
Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών
εκτελεστές.",
Άρθρο 1
γ) Στην παρ. 6:
Καθορισμός κλάδων άθλησης
αα) Στην περ. α αντί της λέξης: "Αποφάσεων" να τεθεί
για αθλητές με αμοιβή
η φράση: "Οταν εκ δίδονται".
ββ) Στην περ. β αντί της φράση: "Επιβολής ποινών" να
τεθεί η φράση: "'Οταν επιβάλλονται ποινές".
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκ δίδεται ύστερα από
γγ) Στην περ. γ ο πρώτο στίχος να διατυπωθεί ως εξής:
πρόταση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού,
"Όταν επιβάλλουν:", στην υποπερ. αα, πρώτο στίχο, προ
μετά από εισήγηση ή γνώμη της οικείας αθλητικής ομο
της λέξης: "στέρησης" να προστεθεί η λέξη: "Ποινές", στην
σπονδίας, μπορεί να καθορίζεται ο κλάδος άθλησης και οι
υποπερ. ββ, πρώτο στίχο, προ της λέξης: "αποκλεισμού" να
κατηγορίες των αγώνων πρωταθλημάτων αυτού, στη διεξα
προστεθεί η λέξη: "Ποινές" και στην υποπερ. γγ, πρώτο
γωγή των οποίων επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών _με
στίχο, αντί της φράσης: "Επιβολής...προσφυγή" να τεθεί η
αμοιβή.
φράση: "Οιωνδήποτε ποινών για τις οποίες επιτρέπεται
2. Στην εισήγηση ή γνωμοδότηση της προηγούμενης
παραγράφου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οικονομικοτεέφεση'·
δ) Η παρ. 7 να απαλειφθει και η παρ. 8 να αναριθμηθεί
χνικά στοιχεία βιωσιμότητας του κλάδου άθλησης, στους
σε παρ. 7.
αγώνες του οποίου ζητείται να επιτραπεί η συμμετοχή
40. Στο άρθρο 62:
αθλητών με αμοιβή.
α) Στην παρ. 4, πρώτο στίχο, το ρήμα: "μπορούν" να
διορθωθεί σε: "μπορεί".
Άρθρο 2
β) Στην παρ. 5 στους στίχους 3-4 αντί: "στις περιπτώσεις"
Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Προϋποθέσεις ίδρυσης
να τεθεί: "στην περίπτωση" και η λέξη: "ελλειμματικό" να
γραφεί με δύο "μ".
1. Όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή των
41. Στο άρθρο 63:
κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πρά
α) Στην παρ. 1, δεύτερο στίχο, να κλείσουν τα εισαγωγικά
ξεων επιτρέπεται σε αθλητικά σωματεία η διατήρηση αθλη
. μετά τη λέξη: "Καλαθοσφαιριστών".
τών με αμοιβή, τα σωματεία αυτά έχουν την υποχρέωση να
β) .Στην παρ. 5. περ. γ, στους στίχους 4-5, η φράση:
ιδρύσουν και οργανώσουν ειδικό, κατά περίπτωση, Τμήμα
"των αρμοδιοτήτων..,ΕΟΚ" να διατυπωθεί ως εξής: "αρμο
Αμειβομένων Αθλητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα
διότητες που ανήκουν στην ΕΟΚΛ
ρόντος κεφαλαίου.
γ) Στην παρ. 6, έβδομο στίχο, αντί της λέξης: "όπως" να
2. Για την ίδρυση και διατήρηση Τμημάτων Αμειβομένων
τεθεί η λέξη: "καθώς".
Αθλητών από αθλητικά σωματεία απαιτείται:
42.
'Στο άρθρο 65, παρ. 4, πέμπτο στίχο, αντί: "για την" α) Απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών -του
να τεθεί: "η".
σωματείου λαμβανόμενη με την απόλυτη πλειοψηφϊα των
παρόντων ύστερα από εκτίμηση των οικονομικοτεχνικών
43. Στο άρθρο 68, παρ. 2, τέταρτο στίχο, η φράση: "και
εν... και" να διατυπωθεί ως εξής: "και σε περίπτωση ελλείστοιχείων βιωσιμότητας του τμήματος.
ψεως από εν ενεργεία,".
β) Έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία
και παρέχεται υποχρεωτικά, εφ' όσον πληρούται η υπό σταχ.
44. Στο άρθρο 76. περ. α, πρώτο στίχο, αντί της λέξης:
"όπου" να τεθεί η φράση: "η οποία".
α' ανωτέρω προϋπόθεση.
45. Στο άρθρο 78. παρ. 4. α στίχοι 1-3 να διατυπωθούν
γ) Ειδική αναγνώριση από τη Γ ενική Γ ραμματεία Αθλητι
κού μεΤ έλεγχο της νομιμότητος και εκτίμησης της βιωσι
ως εξής: "4. Μέχρι την οριστική ρύθμιση με το νόμο για τα
αθλητικά σωματεία και τις ενώσεις αυτών επιτρέπεται η
μότητας του Τμήματος.
εφάπαξ με τεδ. τροποποίηση του π .δ. 56M976 (A. 17Τ κα
3. Τα Τρήματα Αμειβομένων Αθλητών απολαύουν οικο
νομικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας, εν σχέσα με τα
στον έβδομο στίχο, αντί της λέξης: "που" να τεθεί η φράση:
"τα οποία".
λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα του αθλητικού σωματείου. Τη
46. Στο άρθρο 79. επειδή η ρύθμιση είναι γενική και
ρούνται ίδια ββλία για ττς αποφάσεις της διοικήσεως. ίδια
βιβλία εσόδων και εξόδων αυτού κα καταρτίζεται Ιδιος
αόριστη, η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να εξευρεθούν κα
να μνημονευθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις που καταρπροϋπολογισμός και ισολογισμός του τμήματος, που δημο
γούντπι με τον παρόντα νόμο.
σιεύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από πς ισχύουαες
για τη δημοσίευση των ισολογισμών των ανωνύμων εταιριών
47. Το άρθρο 80 να διατυπωθεί ως εξής:
"Εναρξη ισχύος
διατάξεις, αναλόγως εφαρμοζόμενες. Το οικονομικό έτος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του
αυτών αρχίζει την 1η kxjA-o-j και τελειώνει την 30ή Ιουνίου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια
του επόμενου έτους.
φορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.".
4. Επιτρέπεται ο διορισμός τριμελούς επιτροπής διοίκη
σης και διαχείρισης του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών,
Αθήνα 11 Ιουνίου 1991
ύστερα από απόφαση του Δ.Ι. του σωματείου, εγκρινόμενη
από τη γενική συνέλευση αυτού. Με την ίδια ή όμοια
Ο Πρόεδρος
0 Γραμματέας
απόφαση ή με αποφάσεις του Δ.Σ. του σωματείου κοθορίΓ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ζοντα οι ειδικότερες διοικητικές και διαχειριστικές αρμοΣ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

