
Ε1ΣΙΙΓΠΊΊΚΠ ΕΚΘΕΣΙΙ

Γιά τό σχέδιο Νόμου «— ερί ποδοσφαιρικό».; ’Ανωνύμων Έ-
ταιρειών.».

Πυός την Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. Μέ τό νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται ή οργάνωση σέ 
καθαοά επαγγελματική βάση τοϋ άμειβόμενου ποδοσφαίρου 
στη Χώρα μας. καί ό διαχωρισμός του ατό τις λοιπές άΟ/.η- 
τικέί δραστηριότητες τών σωματείων. πού διατηρούνται 
μέ τήν μορφή τοϋ ερασιτεχνικού αθλητισμού. Επίσης, 
επιδιώκεται ή οργάνωση τών τμημάτων άμειβόμενων ποδο- 
σοαι- ιστών τών σωματείων μέ σαφή επιχειρηματική μορφή, 
ή οποία αναμένεται ότι Οά εξασφαλίσει τήν καλή οικονομική 
διαχείριση καί τήν οικονομική αυτοδυναμία τοϋ ποδοσφαίρου 
στή Χώρα μας. Τέλος, ή οργάνωση αυτή προβλέπετχι βάσιμα, 
ίτι θά βελτιώσει τις συνθήκες άπασ/ολήσεως τών ποδο
σφαιριστών καί Οά θεμελιώσει όμχλές σχέσεις άνάμεσα 
σ’ αυτούς καί τούς εργοδότες τους.

2. Καταβάλλεται προσπάθεια νά λειτουργήσουν τά τμή
ματα άμειβόμενων ποδοσφαιριστών τών άθλητικών σωμα
τείων μέ τό ϊσχϋον στή Χώρα μας καθεστώς τής ’Ανώ
νυμης Εταιρείας, μέ τις όλιγώτερες δυνατές αποκλίσεις, 
ώστε ή δημιουργία τών ποδοσφαιρικών ’Ανωνύμων Ε
ταιρειών νά ένταχθεϊ σέ ολοκληρωμένο καί δοκιμασμένο 
νομοθετικό καί νομολογιακο πλαίσιο. - - -

3. 'Γιά τις ειδικότερες διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου σημειώ
νονται τά ακόλουθα :

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 1, ή μετατροπή σέ ’Ανώνυμες 
Εταιρείες προβλέπετχι μόνο γιά τά τμήματα άμειβόμενων 
ποδοσφαιριστών τών άθλητικών σωματείων. Τά σωματεία 
διάτηροϋνται ώς πρός τις λοιπές δραστηριότητές τους, συμ- 
,περιλαμβανομένου καί τοϋ ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. 
Επιδιώκεται δηλαδή ό σαφής διαχωρισμός έπαγγελματικών 

.καί ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων καί υπαγωγή 
τών πρώτων σέ δεδομένη επιχειρηματική μορφή. Μέ τήν παρ. 
.3 ή πρωτοβουλία δημιουργίας τής ποδοσφαιρικής 'Ανώνυμης 
‘Εταιρείας ανατίθεται στο αθλητικό σωμ'ατεΐο, ένώ μέ τήν 
πίχρ. 4 τής διατάξεως προνόεϊται ή παροχή'ευρύτερου χρόνου 
γιά την οργανωτική προσαρμογή τών καλούμενων ίκάστοτε 
νά άγωνισθοϋν στήν Α' ’Εθνική Κατηγορία Σωματείων, 
ίπειδή οί περιπτώσεις αυτές θά άφοροϋν ίσως όχι σέ μεγάλα 
καί, συνεπώς όχι εύρωστα οικονομικώς σωματεία. "Ετσι, 
ή ύποχρέωση μετατροπής τών ποδοσφαιρικών τους τμημά
των σέ ’Ανώνυμες Εταιρείες φθάνει ώς τήν έναρξη τής 
•δεύτερης ποδοσφαιρικής περιόδου άπό τήν άνοδο στή Α' 
Εθνική Κατηγορία.

Τέλος, προβλέπετχι στό μέλλον, επέκταση τοϋ θεσμού 
καί σέ άγωνιζόμενα σέ άλλες κατηγορίες Σωματεία.

Μέ τό άρθρο 2 εκδηλώνεται ή πρόθεση νά λειτουργήση ό 
είσχγόμενος θεσμός στά πλαίσιά τοϋ ίσχύοντος καθεστώτος 
κανονισμών πρωταθλημάτων κ.λ.π.

■Ή πρόβλεψη, σύμφωνα μέ τήν όποια ρητός όρος τοϋ 
Καταστατικού τής Εταιρείας θά επιβεβαιώνει τήν άποδοχή 
τού Καταστατικού καί τών Κανονισμών τής ‘Ελληνικής Πο
δοσφαιρικής 'Ομοσπονδίας καί τών άποφάσεων τών λοιπών 
κρατικών όργάνων, έχει σημασία όχι τόσο γιά τήν καθυπο- 
βολή τών ποδοσφαιρικών ’Ανωνύμων 'Εταιρειών σε ισχύ- 
ουσες διατάξεις IX ABSTRACTO, όσο γιά τή ρητή καί χω
ρίς άλλη διαδικασία διακήρυξη ισχύος τών σημειουμένων κει
μένων, πού εκφράζουν τό καθεστώς λειτουργίας τοϋ ποδο
σφαίρου πού επικρατεί στή Χώρας μας, παράλληλα με τον 
εΐσαγόμενο θεσμό τής ’Ανώνυμης ‘Εταιρείας.
! Μέ τά άρθρα 3 καί 4 επιδιώκεται ή διατήρηση συνδέσμου 
άνάμεσα στό άθλητικό σωματείο καί τήν ’Ανώνυμη Εται
ρεία. ώστε νά μή δημιουργεΐται άποξένωση πού μπορεί νά 
.έχει ευρύτερους ψυχολογικούς άντικτύποος, τουλάχιστο στήν 
πρώτη εφαρμογή τού θεσμού. Πέρα άπ’ αυτό, ή πρόβλεψη

τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 3 αποβλέπει στό ν’ αποκλείσει έντονη 
εμπορτκοποιηση τής ποδοσφαιρικής ’Ανώνυμης 'Εταιεείας ή 
καθυπχγωγή της στον κύκλο δραστηριότητας δεδοιχένων. φυ
σικών ή νομικών προσώπων.

Μέ τό άρθρο 5 καταβάλλεται προσπάθεια νά έξχσφχλι- 
σθοϋν κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις, ~ού αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμέτοχη ποδοσφαιρικών 
’Ανώνυμων Εταιρειών στις επίσημες διοργανώσεις. Πέοα 
άπό τήν κατά χρήση συνεισφορά . προβλέπετχι στήν παρ. 3 
ύποχρέωση συμβατικής εξασφαλίσεως ανάλογων άθλητικών 
εγκαταστάσεων, ώς προϋποθέσεω: συμμετοχής σέ έπίσταες 
διοργανώσεις.

Ή κατά χρήση συνεισφορά αθλητικών εγκαταστάσεων 
στήν.'Εταιρεία άποτελεϊ καί τρόπο καλύψεως τοϋ κατώτατου 
ορίου κεφαλαίου τής Εταιρείας (5.000.000. δρχ.) γιά σω
ματεία οικονομικώς ασθενή, ένώ εξασφαλίζει ταυτόχρονα 
ί'.ατήρηση ισχυρού συνίέτχσυ αν άμεσα ττό σωματείο καί τήν Ε
ταιρεία. Η ιυνευςορά αυτή τών άόλητιαών έγκαταττάχειον 
περιορίστηκε στις ανάγκες γιά τή συμμετοχή τής ποδοσφαι
ρικής ’Ανώνυμης 'Εταιρείας σέ επίσημες ή φιλικές διορ
γανώσεις καί γιά τήν γενικότερη προετοιμασία τών ομάδων, 
ένώ κάθε άλλη χρήση καί εκμετάλλευση τών άθλητικών έγκα- 
ταστάσεουν παραμένει στό άθλητικό σωματείο.

“Ετσι τά έσοδα άπό διαφημίσεις, εκμισθώσεις κυλικείων 
κ.λ.π. θά είναι δυνατόν νά παραμένουν στό σωματείο. Επί
σης, δέν άποκλείεται ή διάθεση τών εγκαταστάσεων γιά άλλο 
σκοπό (π.χ. γιά τήν τέλεση άγώνος κ.λ.π.), αν δέν παρακω
λύεται ή παραχωρούμενη στήν ποδοσφαιρική ’Ανώνυμη Έ- 
ταιρεία χρήση. . _

Ή έκμίσθωση πού προ βλέπεται γιά τήν περίπτωση μή 
συνεισφοράς κατά χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων θά έ- 
νεργεϊται μέ μίσθωμα ελεύθερα διαπραγματεύσιμο , τό ό
ποιο όμως δέν θά είναι δυνατόν νά υπερβαίνει.εκείνο πού θά 
καθορίζεται έκάστοτε γιά χρήση εθνικών σταδίων. Ή πρό
βλεψη γίνεται γιά νά άποφευχθεΐ αδικαιολόγητη εκμετάλ
λευση τών Εταιρειών άπό τούς προσφέροντες αθλητικές 
εγκαταστάσεις. ’Επί πλέον, προβλέπεται υποχρεωτική έκ
μίσθωση έγκατάστάίτεων τοϋ σωματείου 7ΐρός τήν. Εται
ρεία, ή όποίά προήλθε άπ’ αυτό, άν άΰτή τό ζητήσει, ώστε 
νά άποτραπεϊ ανεξέλεγκτη διαπραγμάτευση αθλητικών έγ- 
καταστάσεων, πού μπορεί νά επηρεάσει δυσμενώς ή χ άνα- 
τρέψει τό πρόγραμμα τών διεξαγόμενων πρωταθλημάτων.

Μέ τό άρθρο 6 τό ποσοστό τών μετοχών πού άντιστόιχεϊ 
στήν άποτίμηση χρήσεως τών άθλητικών έγκαΤάστάσεουν, 
σέ σχέση μέ τό σύνολο τών μετοχών τής ‘Εταιρείας, περιο
ρίζεται σέ 30 % κατ’ άνώτάτο 0pto, γιά νά μή καλυφθεί τό 
μέγιστο μέρος τοϋ κεφαλαίου τής Εταιρείας μέ άποτίμηση 
χρήσεως εγκαταστάσεων καί στερείται· ή ‘Εταιρεία άπό 
ρευστά διαθέσιμα.

Κρίθηκε ένδεδειγμένος ό χαρακτηρισμός «ώς άξίας ύπέρ 
τό άρτιον» τοϋ τμήματος τής άποτιμήσέως τής άξίας χρή
σεως άθλητικών εγκαταστάσεων, πού δέν καλύπτεται άπό 
τήν άξία τοϋ άνωτέρω ποσοστού τών μετοχών. Γΐάτί ή 
εμφάνιση τοϋ συνόλου τής άποτιμήσέως σέ όνο μαστική 
άξίζ μετοχών, θά είχε συνέπεια, κατά περίπτωση, υπέρμε
τρη αύξηση τοϋ κεφαλαίου τών Εταιρειών, μέ ενδεχόμενη 
περαιτέρω δυσχέρεια καλύψεώς του, άν οί μετοχές,πού Οά 
άντιστοιχοϋσχν στήν αποτίμηση χρήσεως περιορίζονταν σέ 
ποσοστό τοϋ συνόλου. Στις μετοχές πού άντιστοιχοϋν στήν 
άποτίμηση χρήσεως δέν έχει δοθεί προνομιακός, χαρακτήρας, 
έκτος άπό τήν κατά προτίμηση άπόδοση τής εισφορά; στήν 
όποια αντιστοιχούν (συνεισφερόμενη χρήση) σέ περίπτωση 
Χύσεως τής ‘Εταιρείας (παρ. 4) καί τον διορισμό ορισμένων 
μελών τής Διοικήσεως τής 'Εταιρείας. ‘Η .άξία_τοϋ υπο
χρεωτικά συνεισφερομένου στήν ποδοσφαιρική ’Ανώνυμη 
‘Εταιρεία διακριτικού τίτλου τοϋ αθλητικού σωματείου, ό 
όποιος μέ τά σημερινά δεδομένα έχει χωρίς άμφιβολία περι
ουσιακή άξία, προβλέπεται νά παρίσταται σέ όνομαστικές 
μετοχές. Οί μετοχές τής κατηγορίας αύτης όρίζεται 6τι 
άντιπροσωπεύουν τό 10 % τοϋ συνόλου τους καί’ ότι ή συ μ-



βέτοχή τόϋ αθλητικού σωματείου στην 'Εταιρεία κατά το 
ποσοστό αυτό είναι σκόπιμη σέ κάθε περίπτωση. Προβλέ- 
πεται προνομιακή είσπραξη μερίσματος πού θά καθορίζεται 
μέ το Καταστατικό της Εταιρείας σέ ποσοστό των άκαθα- 
ρίστων εισπράξεων της 'Εταιρείας, τό όποιο θά κινείται 
μέσα σέ τιθέμενο πλαίσιο, ώστε νά εξασφαλίζονται πόροι 
στα σωματεία γιά εξυπηρέτηση των λοιπών άθλητικών 
δραστηριοτήτων τους (παρ. 5).

Θεωρήθηκε σκόπιμος γενικός άποκλεισμός τών προσώ
πων της διοικήσεως τών σωματείων άπό τη συμμετοχή στή 
διοίκηση τής ποδοσφαιρικής ’Ανώνυμης Εταιρείας, γιά ν’ 
αποφευχθεί ταύτιση διοικήσεως καί έκπροσωπήσεως σωμα
τείου και Εταιρείας. . .. .

··.- Μέ τό άρθρο 7 επιδιώκεται βασικά ή διατήρηση τής πλειο- 
ψηφίας τών μετοχών τής ποδοσφαιρικής ’Ανώνυμης Εται
ρείας στό άθλητικό σωματείο ή στά μέλη του. Συγκεκρι
μένα ; · ,. ;:· .
: α) Προβλέπονται ονομαστικές μετοχές γιά τήν παρά
σταση τοϋ κεφαλαίου τής ποδοσφαιρικής ’Ανώνυμης Εται
ρείας.

β) Προβλέπετάι κάλυψη τοϋ κεφαλαίου τής ποδοσφαι
ρικής ’Ανώνυμης Εταιρείας μέ δημόσια έγγραφή χωρίς 
υποχρέωση εισαγωγής μετοχών στό χρηματιστήριο. Ή 
κάλυψη αυτή συνδυάζεται μέ τό άοθρο 8α τοϋ Ν. 2190/ 
1920. A ■..·*-.·■

γ) Είσάγεται προτίμηση τών μελών τοϋ σωματείου στήν 
άπόκτηση τών μετοχών καί άμεταβίβαστο γιά μία τριετία.

δ) ’Αποκλείονται άπό τήν Εταιρεία ώρισμένα πρόσωπα 
συνδεόμενα μέ αύτή σέ σχέση εργασίας κ.λ.π. καί ·

έ) τέλος, (παρ. 5) αποκλείεται ή σύγχρονη κατοχή άπό 
τό αυτό πρόσωπο'μετοχών περισσοτέρων ’Ανωνύμων ποδο
σφαιρικών 'Εταιρειών, γιά νά τονισθεΐ δτι ή συμμετοχή 
προσώπου' σέ ποδοσφαιρική ’Ανώνυμη 'Εταιρεία δέν έχει 
στενό κερδοσκοπικό χαρακτήρα.' ■ - ;· '■ · '*'· '"'Λ*-

Μέ τό άρθρο 8 επιδιώκεται, ό περιορισμός τών διανεμό
μενων κερδών σέ μετόχους, μέ αύξηση τοϋ ορίου τοϋ τακτι- 
κοϋ άποθεματικοϋ καί πάλι, όμως, 6χι μέ βάση τον καθαρό 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα*‘τής συμμετοχής σέ ποδοσφαιρική 
’Ανώνυμη Εταιρεία. ’ .

Μέ τό άρθρο 9 προβλέπετάι ειδική σύνθεση τών Επιτρο
πών άποτιμήσεως άξίας συνεισφερόμενης χρήσεως εγκατα
στάσεων. Ή άποτίμηση συνδυάζεται μέ τήν προβλεπόμενη 
άπό τό Ν. 75/1975 σχετική άδεια. ...............
' Μέ τό άρθρο 10 προβλέπετάι δυνατότητα χρονικής θητείας 
διοικήσεως ποδοσφαιρικής ’Ανώνυμης Εταιρείας πού κα
λύπτει δύο εταιρικές χρήσεις, ώστε ή διοίκηση νά μπορεί 
νά έφαρμόζει έκάστοτε ευρύτερο πρόγραμμα, άφοϋ ή συνε
χής έναλλαγή αποκλείει αυτήν τήν ευχέρεια. ’Επίσης, ορί
ζεται ότι ή χρήση τής ποδοσφαιρικής ’Ανώνυμης Εταιρείας 
άρχίζει τήν 1 ’Ιουλίου κάθε έτους καί λήγει τήν 30 ’Ιουνίου 
τοϋ έπομένου. ώστε νά εναρμονίζεται μέ τήν ποδοσφαιρική 
περίοδο.

Μέ τό άρθρο 11 είσάγεται έποπτεία τοϋ έπί τοϋ Άθλητι- 
σμόϋ Υπουργού στις ποδοσφαιρικές ’Ανώνυμες Εταιρείες, 

'αντί τοϋ Υπουργού ’Εμπορίου. Ή υπαγωγή αύτή είναι 
άπόλυτα φυσιολογική, άφοϋ δέν υπάρχει οποιοσδήποτε δε
σμός τών Εταιρειών αύτών μέ τό Υπουργείο’Εμπορίου, 
ένώ άντίθετα επιβάλλεται νά υπάρχει δεσμός μέ τό Υπουρ
γείο πού εποπτεύει τον Αθλητισμό. Δέν άντιμετωπίσθηκε 
περίπτωση έκχωρήσεως σχετικής άρμοδιότητας σέ άλλα 
όργανα (Νομάρχες κ.λπ.), γιατί ό αριθμός τών έποπτευομέ- 
νων είναι περιορισμένος.

’Επίσης, είσάγεται ό έλεγχος τών ποδοσφαιρικών ’Ανωνύ
μων Εταιρειών άπό ορκωτούς λογιστές γιά νά καταστεί 
περισσότερο έντονος ό έ/.εγχος αύτός στούς διοικοϋντες τι; 
Εταιρείες. ,

Τό άρθρο 12 περιέχει γενική ρήτρα συμπληρωματικής 
ισχύος τοϋ δικαίου τών Ανωνύμων Εταιρειών καί έπί τών

*—

ποδοσφαιρικών ’Ανωνύμων 'Εταιρειών. ’Έτσι, ή δημιουργία 
τοϋ θεσμού τοποθετείται γενικά σέ δεδομένο καί πλήρες 
νομοθετικό πλαίσιο.

Μέ το άρθρο 13 προβλέπετάι γενική ρήτρα γιά προσαρμογή 
ίσχυουσών διατάξεων (ποδοσφαιρικές ’Ανώνυμες Εταιρείες, 
όπου προβλέπονται αθλητικά σωματεία, σέ σχέση μέ τήν 
δραστηριότητα στόν τομέα τοϋ ποδοσφαίρου). Ή ρύθμιση 
άποβλεπει στήν κάλυψη θεμάτων έκπροσωπήσεως σε ΰπερ- 
κείμενες αρχές, επιχορηγήσεων κ.λπ.

Μέ τά άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 19 καί 20, προβλέπετάι 
ή ίϊρυιη είϊικοΰ καί αυτόνομου οργάνου διοικήσεως τοΰ επαγ
γελματικού ποϊοσςαίρου καί ρυθμίζονται τά άεματα πού αφο
ρούν στήν οργανωτή καί λειτουργία του. Τό σύστημα όιοική- 
σεως τοϋ επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως τό ορίζουν 
οί άνωτέρω διατάξεις, είναι άναγκαία συνέπεια τοΰ διαχω
ρισμού τοϋ επαγγελματικού ποδοσφαίρου άπό τις λοιπές 
αθλητικές δραστηριότητες τών άθλητικών σωματείων, πού 
είσάγεται μέ τό νομοσχέδιο, καί συνεπώς καί άπό τό ερα
σιτεχνικό ποδόσφαιρο. Άναλυτικώτερα :

Μέ τό άρθρο 14 προβλέπετάι ή ίδρυση ιδιότυπου νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου μέ τήν έπωνυμίαν «’Ένωση 
Ποδοσφαιρικών ’Ανωνύμων Εταιρειών (ΕΠΑΕ)».

Τό ίδρυόμενον νομικό πρόσωπο άποτελεΐ τακτικό μέλος 
- τής- ’ Ελληνικής Ποδοσφαιρικής ^'Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) καί 

είναι άρμόδιο γιά τήν οργάνωση καί διεξαγωγή τοϋ Πρω
ταθλήματος ποδοσφαίρου Α' ’Εθνικής Κατηγορίας, μέσα 
στά πλαίσια τών κανονισμών τής ΕΠΟ (Κανονισμών ΙΙρω- 
ταθλημάτων, Γενικών Κανονισμών κ.λ.π.).

Μέ τό άρθρο 15 προβλέπονται τά τών μελο ύ τής ΕΠΑΕ 
(άπόκτηση τής ίδιότητος τοϋ μέλους- απώλεια αυτής).

Μέ τό άρθρο 16 προβλέπονται τά σχετικά μέ τούς πόρους 
τής ΕΠΑΕ, ώστε νά εξασφαλίζεται ή οικονομική αυτοδυ
ναμία της, ή όποια είναι άναγκαία γιά τήν εκπλήρωση τών 
σκοπών-της. ' * - > · . '·' ■

Μέ τό άρθρο 17 προβλέπονται τά όργανα διοικήσεως τής 
ΕΠΑΕ καί ορίζεται ό κύκλος τών προσώπων άπό τον όποιο 
θά λαμβάνονται τά πρόσωπα γιά τήν συγκρότησή τους.

Μέ τό άρθρο 18 παρέχονται εξουσιοδοτήσεις ώς προς τις 
ειδικότερες άρμοδιότητες τής ΕΠΑΕ. τή συγκρότηση.τών 
οργάνων διοικήσεως της, καί γενικώς τή ρύθμιση οργανω
τικών καί λειτουργικών θεμάτων, π.χ. οικονομικής δια- 
χειρίσεως, προσωπικού κ.λ.π. ’Επίσης, προβλέπετάι .-ή 
ρύθμιση τής συμμετοχής στήν ΕΠΑΕ καί τών Εταιρειών 
τής Β' ’Εθνικής Κατηγορίας ή μέλλουσας, ενδεχομένως, νά 
συσταθεϊ Γ' Εθνικής Κατηγορίας, σέ περίπτωση πού ό 
θεσμός τής ποδοσφαιρικής ’Ανώνυμης'Εταιρείας θά έπεκταθεϊ 
καί στις κατηγορίες αύτές.

Μέ τό άρθρο 19 ρυθμίζονται θέματα πού αφορούν στό 
προσωπικό τής ΕΠΑΕ καί προνοεΐται ή εξασφάλιση έμπει
ρου προσωπικού κατά τό πρώτο στάδιο τής λειτουργίας 
της.

Μέ τό άρθρο 20 ρυθμίζεται ή σχέση ΕΠΟ καί ΕΠΑΕ. 
ώς μέλους τής ΕΠΟ, καί προβλέπετάι συμμετοχή τής ΕΓΙΑΕ 
στή διοίκηση τής ΕΠΟ. Ό συνολικός άριθμος τών μελών 
τοΰ Δ.Σ. τής ΕΠΟ ορίζεται σέ 23.

Μέ τά άρθρα 21-26 ρυθμίζονται ειδικά θέματα μέ σκοτ ό 
νά έξασφαλισθεΐ ή ομαλή καί εύρυθμη διεξαγωγή τοϋ πρω
ταθλήματος Α' ’Εθνικής Κατηγορίας, Άναλυτικώτερα :

Μέ τό άρθρο 21 παρέχεται ή δυνατότητα ρυθμίσεως τών 
χρεών τών άθλητικών σωματείων Α' καί Β' ’Εθνικής Κα
τηγορίας προς τό Δημόσιο. Ή ρύθμιση αύτή είναι άναγκαία 
ένόψη τής εισαγωγής καί στή Χώρα μας τοϋ θεσμού του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Μέ τό άρθρο 22 προβλέπετάι ή υποκατάσταση τών 'Εται
ρειών στις υποχρεώσεις τών σωματείων, πού δημιουργοϋνται 
άπό τή δραστηριότητα τοϋ τμήματος άμειβόμενων ποδο
σφαιριστών τους. Ή ρύθμιση αύτή είναι άπαραίτητη, άφοϋ
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πρόκειται γιά χρέη -ου αφορούν στο μετατρεπομενο σε 
"Ανώνυμη Εταιρεία τμήμα άμειβόμενων ποδοσφαιριστών 
έκαστου σωματείου, καί Οά ήταν άδικο νά έπωμισθοϋν τά 
σωαατεΐα τά χρέη αυτά, όταν μάλιστα με την μετατροπή 
αΰτη Οά στερηθούν από τήν πιό σημαντική πηγή εσόδων. 
Έ—ίσης, προνοεΐται αύξηση τοϋ μετοχικού κεφαλαίου τής 
Εταιρεία;, σέ περίπτωση πού τό παθητικό τό όποιο προ
κύπτει από τήν ανωτέρω αιτία, υπερβαίνει τό ύψος τοϋ κε
φαλαίου.

Μέ τό άρθρο 23 προβλέπεται γιά λόγους ομαλής καί 
απρόσκοπτης διεξαγωγής τοϋ πρωταθλήματος, ή διεξαγωγή 
τοϋ πρωταθλήματος Λ' Εθνικής Κατηγορίας άπό τήν ΕΠΟ. 
σέ περίπτωση πού ή ΕΠΑΕ δεν διεξάγει, γι’ όποιοδήποτε 
λόγο, τό πρωτάθλημα.

Μέ τό άρθρο 24 θεσπίζονται, γιά τούς ίδιους λόγους, κυ
ρώσεις εις βάρος των Εταιρειών, σέ περίπτουση μή συμμε
τοχής τους στό πρωτάθλημα.

Μέ τό άρθρο 23 προβλέπονται εύρεϊες εξουσιοδοτήσεις 
ώς πρός τις σχέσεις ποδοσφαιριστών - Εταιρειών, τις προϋ
ποθέσεις μετακινήσεώς τους, τον καθορισμό τών πάσης φύ- 
σεως αποδοχών τους, τήν διαιτησία τών άγώνων τοϋ επαγ
γελματικού ποδοσφαίρου κ.λπ. Ή πρόβλεψη αύτή είναι επι
βεβλημένη, άφοϋ'μέ τήν εισαγωγή τοϋ νέοϋ θεσμοϋ προκύπτει 
αναγκη ριζικών τροποποιήσεων καί μεταβολών τοϋ ισχύον- 
τος καθεστώτος σχετικά μέ τά θέματα αυτά. Έξαλλου, προ- 
πλεπονται κατώτατα όρια αποδοχών τών ποδοσφαιριστών, 
πού καθορίζονται μέ κοινές αποφάσεις τοϋ άρμοδίου γιά τον 
αθλητισμό Ίπουργοϋ καί τοϋ Υπουργού ’Εργασίας.

Μέ τό άρθρο 26 λαμβάνεται πρόνοια εισαγωγής ολοκλη
ρωμένου συστήματος άσφαλίσεως τών έπαγγελματιών ποδο
σφαιριστών. “Ετσι :

α) Οί έπαγγελματίες ποδοσφαιριστές τών ’Ανωνύμων 
Εταιρειών καί τών άθλητικών σωματείων πού άγωνίζονται 
στήν Α' Εθνική Κατηγορία άσφαλίζονται στον κλάδο συν
τάξεων τοϋ Ι.Κ.Α.

β) Οι ανωτέρω ποδοσφαιριστές καθώς καί οί άμειβό- 
μενοι τής Β' ’Εθνικής Κατηγορίας άσφαλίζονται γιά θάνατο 
καί ανικανότητα άπασχολήσεως λόγω ποδοσφαιρικού άτυ- 
χηματος, ως καί διά άσθένεια αυτών καί τών μελών τής οί- 
κογένειάς τους σέ ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό.

Μέ τά άρθρα 27 καί 28 τίθενται διατάξεις μεταβατικού 
χαρακτήρος ώς πρός τήν προσωρινή διοίκηση τών ποδο
σφαιρικών. ’Ανωνύμων Εταιρειών καί τήν κατάσταση τών 
μετά των αθλητικών σωματείων ήδη συνδεομένων ποδο
σφαιριστών.

Με το άρθρο 29 ορίζεται ό χρόνος έντός τοϋ οποίου τά 
μετεχοντα τοϋ πρωταθλήματος Α' ’Εθνικής Κατηγορίας 
αθλητικά σωματεία ύποχρεοϋνται νά ιδρύσουν τις Άνώ- 
νυμες Εταιρείες καί προβλέπονται κυρώσεις σέ περίπτωση 
μή εμπροθέσμου συμμορφώσεώς των.

Με το άρθρο 30 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως λειτουργίας 
τής ΕΠΑΕ, τά δέ άρθρα 31, 32 καί 33 συνιστοΰν τις 
τελικές διατάξεις. -

Εις ταϋτα αποσκοπεΐ τό υποβαλλόμενο σχέδιον Νόμου γιά 
τήν ψήφιση τοϋ όποιου παρακολοΰμεν.

Έν ΆΟήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1979 
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Άε-ύρον 1.

Ίϊρυσις.

1. Εις τό κατ’ έτος :ιοργχ/ούμενον. αατά τάς ΐσχυούσιας 
ίΓατάξεις καί τούς Κχ;ονισμΛϋς τής Ελληνικής Ποδοσφαι
ρικής 'Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), πρωτά&λημα ποδοσφαίρου Α' 
Έύνικής Κατηγορίας, μετέχουν άπυκλειστικώς σωματεία, τά 
όποια διατηρούν τμήματα άμε'.δεμένων ποδοσφαιριστών, έφ’ 
όσον τά τμήματα ταϋτα ή-υελον όργανωύή κατά τάς διατά
ξεις τοϋ παρόντος υπό μορφή··1 ποοοσφχιρκκών ανωνύμων εται
ρειών.

2. Αί ποδοσφαιρικά! ανώνυμοι εταιρεία·, περιλαμβάνουν μό
νον τά τμήματα άμεί&ομίνων ποδοσφαιριστών τών άθλητικών 
σωματείων, τά όποια κατά τά /Λίπα έεα/Λλου-ύοϋν αυτοτε- 
λώς υφιστάμενα, ώς πρός τά τμήματα ερασιτεχνικού ποδο
σφαίρου ή ετερα άύλητικά τμήματα.

~3. Ή όργάλώσις εις ποδοσφαιρικήν ανώνυμον εταιρεία; τοϋ 
έξ άμειόομένω; ποδοσφαιριστών τμήματος τοϋ άίλητνκοϋ σω
ματείου, ώς καί ή τυχόν συνεισφορά ά-ϋληιτικών έγκαταοτά· 
σεων, άποφασίζεται υπό τής Γενικής Συνελευσεως τών μελών 
τοϋ σωματείου. Είδικώς, διά τήν λήψιν τής τοιαυτης αποφά
σε ως απαιτείται ή παρουσία τοϋ ήμίσεος, τουλάχιστον, τών 
μελών καί ή απόλυτος πλειοψηφία τών παρόντων. Εις περί- 
πτωσιν ματχιώσεως τής τα/εδριάσεως τής Γενικής Συνελευ- 
■σεως δι’ ελλειψτ; απαρτίας, χύτη επαναλαμβάνεται έντός 
οκτώ (8) ήμερων, άπαιτουμένης τής παρουσίας τών 2/5. 
τουλάχιστον, τών μελών καί τής απολύτου πλειοψηφιτς τών 
παρόντων, πρός λήψιν άποφάσεως. Εις περίπτωσιν ματχιώ- 
σεως τής συνεδριάσεως καί τής Γενικής ταΰτης ΣυνεΑΑ
σε ως δι’ έλλειψυ; απαρτίας, χύτη έπχυαλαμόάνετχ. εντός πέν
τε (5) ημερών, ότε λογίζεται έν απαρτία ανεξαρτήτως τοϋ 
άριόμοϋ τών παρόντων μελών καί τής άποφάσεως λαμίάνο
μέ νης δι’ απολύτου πλειοψηφίας τών παρόντων.

Διά τής άποφάσεως παρέχεται ή έξουσιοδότησι; εις μέλη 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ σωματείου πρός ίδρυσιν τής 
εταιρείας. .

4. Ά-ϋλητικά σωματεία, τά όποια, κατά τού; Κχ;οντσμούς 
τών δι εξαγομένου·; πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου δικαιούνται 
εί; τό έξη; νά άγωνισύοϋν εις τήν Α' Έϋ-ν.κή; Κατηγορίαν, 
οφείλουν νά ολοκληρώσουν τή·; όργάνωστ; τοϋ έξ άμειόομένων 
ποδοσφαιριστών τμήματός των υπό μο;-φή; ποδοσφαιρικής ά;ω- 
νύμου εταιρείας, μέχρι τής ένάρξεως τή; δουτέρας ποδοσφαι- 
ριής περιόδου άπό τής ανόδου των εις τήν κοτηγορίχ; ταυτήν·. 
’Απράκτου παρερχομένης τής άνω προ-ύεσμίας ή έφ’ όσον πρό 
τχύτης ύπαρξη άρνητική άπόφχσι; τής Γενικής Συνελεύσεως 
τού άόλητικοϋ σωματείου, έν σχίσει πρός τήν ίδρ«σιν ποδο-

σωματείον, τό οποίον οφείλε·, νά ό:γχ;όση τό ποδοσφαιρικό; 
του τμήμα ύπό μορφή·; ποδοσφαιρικής ά;ω·;ύμου εταιρείας,
κατά τάς διατάξεις τού παρόντος.

5. Π οδοσφχ.ρικαί χ/ώνυμοι εταιρεία: ύποδιδαζόμενσι, κατά 
τους οικείους κχ;ον:σμούς, έκ τής Α' Εύνσκής Κατηγορίας 
εις τήν Β' Έύνικήν Κατηγορία·; δύνχται νά μ ετ έχουν τοϋ 
πρωταθλήματος τής Κατηγορίας τχύτης χ/ευ ύποχρεώσεως 
μετατροπής των εις άυλητικά σωματεία.'

6. Διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένσυ προτάσει τοϋ 
αρμοδίου επί -υεμάτων Ά-ύλητισμοϋ 'Τπουργοΰ αί διατάξεις 
τοϋ παρόντος νόμου δύ;αται νά έπεκτχύού; κχί εις τα μετε- 
χαντα τοϋ πρωταθλήματος τής Β' ή τής τνχόν τυσταύησο- 
μένης Γ' Έΰν.κής Κατηγορίας σωματεία καί νά όρίζηται ό 
ό χρόνος τής ένάρξεως ϊσ/ύος τής τοιαύτης έπεκτάσεως.


