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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Σκοπός της εργασίας μας είναι να  δώσει μια εικόνα για τη δομή των 
Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) και ιδιαίτερα των Αθλητικών Ανώνυμων 
Εταιρειών (Α .Α .Ε.).

Στο Α ’ Μ έρος και στο πρώτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την 
Α.Ε. καθώς και για  την ίδρυση και την διαδικασία σύστασης αυτής, 
όπως και την κάλυψη και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τα  
διοικητικά όργανα αυτής, που είναι η Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο και 
οι Ελεγκτές.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του Α ’ Μ έρους θα αναφερθούμε 
στη διάλυση και την εκκαθάριση της Α.Ε.

Στο Β ’ Μ έρος και στο πρώτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την 
σύσταση, την επωνυμία και το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Α.Ε.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα διοικητικά στελέχη της 
Α.Α.Ε. (Ε.Π.Α.Ε. & Ε.Σ.Α.Κ.) όπως και για  τα  όργανα και τα μέλη της.

Τ έλος στο Γ ’ Μ έρος θα αναφερθούμε στις συγκρίσεις της 
νομοθεσίας των Α.Ε. και των Α.Α.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

I. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Ανώνυμη εταιρεία ονομάζεται η εταιρεία της οποίας το 
μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μερίδια, τις μετοχές, που 
είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και της οποίας, οι μέτοχοι 
ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.

Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Α.Ε. ε ίνα ι:

1. Η διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, τα 
οποία παρίστανται με τίτλους, που είναι αξιόγραφα και 
λέγονται μετοχές. Αυτές, εκδίδονται, συνήθως στον 
κομιστή (ανώνυμες), σε ορισμένες όμως περιπτώσεις είναι 
ονομαστικές όταν το επιβάλλει ο νόμος και κατά κανόνα 
μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως κάθε κινητό πράγμα.

2. Για τη σύστασή της απαιτείται να μετάσχουν δύο 
τουλάχιστον πρόσωπα.

3. Για την σύστασή της, απαιτείται συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, άδεια συστάσεως αυτής και καταχώριση σε 
ειδικό Μητρώο της Νομαρχίας της έδρας της εταιρείας. 
(Βλέπουμε σχετικά στην επόμενη παράγραφο).

4. Υπόκειται, σε συνεχή κρατικό έλεγχο (εποπτεία), γιατί η 
εταιρεία αυτή, λόγω του μεγέθους της επηρεάζει την 
οικονομία και υπάρχει κίνδυνος καταχρήσεων.

5. Οι εταίροι της εταιρείας αυτής, που λέγονται μέτοχοι, 
ευθύνονται περιορισμένα μέχρι του ποσού της εισφοράς 
τους. Μετά την καταβολή της εισφοράς από τους 
μετόχους, οι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία έχουν 
δικαίωμα να ικανοποιηθούν μόνο από την εταιρική 
περιουσία. Γι’ αυτό, η εταιρεία αυτή, ονομάζεται 
κεφαλαιουχική ή απρόσωπη γιατί σ’ αυτή το προσωπικό 
στοιχείο εξαφανίζεται, ή δε προσωπικότητα των εταίρων 
καθώς και η περιουσία τους, σύμφωνα με το νόμο, δεν 
υπολογίζεται. Ο θάνατος, η απαγόρευση ή η πτώχευση 
ενός από αυτούς δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας.
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6. Καταγγελία της εταιρείας από μέτοχο πριν από το τέλος 
της διάρκειας της δεν επιτρέπεται λόγω του χαρακτήρα 
της εταιρείας της Α.Ε. ως απρόσωπης και
κεφαλαιουχικής. Ο μέτοχος δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας 
της εταιρείας για τη λύσει, μπορεί όμως να αποχωρήσει 
απ’ αυτήν με μεταβίβαση των μετοχών του σε άλλον. 
Αυτό, αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες διαφορές 
μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.

7. Η διάρκεια αυτής, είναι μεγάλη, συνήθως 40 - 50 έτη.

8. Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εταίρων, στη 
διοίκηση της εταιρείας.

9. Οι αποφάσεις για τα σπουδαιότερα θέματα λαμβάνονται, 
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά πλειοψηφία. 
Έτσι, όποια απόφαση συγκεντρώσει το 51% του 
εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, υπερισχύει.

Έχουμε και κάποια βασικά γνωρίσματα της Α.Ε. από 
οικονομική 

άποψη και ε ίνα ι:

■ Η συγκέντρωση μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων, που ανήκουν 
σε

μεγάλο αριθμό προσώπων. Το κεφάλαιο που συγκεντρώνεται με 
τον τρόπο αυτό, τίθεται στη διάθεση της εταιρείας και αποκτά 
αυτοτέλεια και αυτονομία, ανεξάρτητη από αυτούς που εισέφεραν, 
αποτελεί δε τη μόνη εγγύηση για την εξασφάλιση των απαιτήσεων 
των εταιρικών δανειστών. Ο επι μερισμός του επιχειρηματικού 
κινδύνου σε πλήθος προσώπων. Γι’ αυτό και η εταιρεία αυτή είναι 
συνυφασμένη με την εκτέλεση ριψοκίνδυνων έργων (Διώρυγα 
Σουέζ, Παναμά κ.λ.π.) και την πλήρη αξιοποίηση των μεγάλων 
τεχνικών ανακαλύψεων.

Γενικά, η Α.Ε. αποτελεί την σπουδαιότερη οικονομική και 
παραγωγική μονάδα της σύγχρονης οικονομικής ζωής. Είναι με 
άλλα λόγια, η εταιρεία του μεγάλου κεφαλαίου.
Διαδικασία συστάσεων Α.Ε.

Για την σύσταση της Α.Ε. απαιτούνται :

Α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα περιέχει το 
καταστατικό της εταιρείας.



Σύμφωνα με το νόμο το καταστατικό της Α.Ε. πρέπει να περιέχει 
διατάξεις:

■ Για την εταιρική επωνυμία και τον σκοπό σύστασης της 
εταιρείας.

■ Για την έδρα της εταιρείας.

■ Για την διάρκειά της.

■ Για το ποσό και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού 
κεφαλαίου

■ Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν 
περισσότερες κατηγορίες μετοχών.

■ Για την μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή 
ανωνύμων σε ονομαστικές.

■ Για τη σύγκληση, κατάρτιση, λειτουργία και αρμοδιότητα του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

■ Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις 
αρμοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων.

■ Για τους ελεγκτές.

■ Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών.

■ Για τα δικαιώματα των μετόχων.

■ Για τη διάλυση της εταιρείας κι εκκαθάριση της περιουσίας 
της.

■ Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων 
που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας.

■ Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των 
δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας.

Η εταιρεία είναι άκυρη, αν στο καταστατικό της δεν περιέχει
ένα

από τα παραπάνω στοιχεία.

Β) Απόφαση του Νομάρχη της έδρας της εταιρείας, η οποία θα
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περιέχει την άδεια ίδρυσης και θα εγκρίνει το καταστατικό.
Μετά την υπογραφή του καταστατικού από τους ιδρυτές, 

αντίγραφο αυτού επικυρωμένο από το συμβολαιογράφο, 
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας για να πληρωθεί 
ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, που είναι 1% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου. Ο φόρος αυτός πρέπει να μεταβληθεί μέσα σε 15 ημέρες 
από την σύνταξη του καταστατικού. Αφού πληρωθεί ο φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου, αντίγραφο του καταστατικού που θεώρησε 
η Δ.Ο.Υ. κατά την καταβολή του φόρου αυτού, υποβάλλεται στη 
Νομαρχία της έδρας της εταιρείας για έγκριση. Ο Νομάρχης μπορεί να 
απορρίψει το καταστατικό και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης, μόνο αν διαπιστώσει ότι αυτό δεν συντάχθηκε σύμφωνα με 
το νόμο.

Γ) Καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της 
διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την 
έγκριση του καταστατικού.

Μετά τον έλεγχο του καταστατικού η Νομαρχία εγκρίνει αυτό 
και χορηγεί την άδεια σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του 
καταστατικού, καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, τα 
οποίο τηρείται από την Υπηρεσία Εμπορίου κάθε Νομαρχίας. Το 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αποτελείται από :

1. Το βιβλίο μητρώου ανωνύμων εταιριών.

2. Τη μερίδα κάθε εταιρείας.

3. Το φάκελο της εταιρείας και

4. Το ευρετήριο των εταιριών.

Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η
επωνυμία

κάθε ανώνυμης εταιρείας. Οι καταχωριζόμενες εταιρείες 
αριθμούνται, ο δε αριθμός καταχώρισης, που αποτελεί τον αριθμό 
μητρώου της εταιρείας, αναγράφεται στο φάκελο και τη μερίδα της 
εταιρίας.

Στη μερίδα της εταιρίας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία 
που υποβάλλονται σε δημοσιότητα καθώς και κάθε στοιχείο που 
υποβάλλεται στην υπηρεσία Εμπορίου κάθε Νομαρχίας για την 
άσκηση της Κρατικής εποπτείας. Στη μερίδα, αυτή αναγράφονται η 
επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια, και το κεφάλαιο της εταιρίας, τα 
ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προσώπων τα οποία από 
κοινού ή μεμονωμένα εκπροσωπούν την εταιρία και το 
ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου που είναι 
εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων, που
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κοινοποιούνται στην εταιρία. Στο φάκελο της εταιρίας τηρούνται 
όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην μερίδα της.

Στο ευρετήριο των εταιριών αναγράφονται με αλφαβητική 
σειρά η ακριβής επωνυμία κάθε εταιρίας και ο αριθμός μητρώου 
της.

Δ. Δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο Δελτίο Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε. , το οποίο αποτελεί παράρτημα της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.

Η Νομαρχία μετά, την καταχώρηση της άδειας σύστασης της 
εταιρείας στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, συντάσσει ανακοίνωση 
περίληψης του Καταστατικού, την οποία διαβιβάζει στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση.

'Έτσι, από την ημέρα της καταχώρησης της διοικητικής 
αποφάσεως στο Μητρώο Α.Ε. η ανώνυμη εταιρεία αποκτά νομική 
προσωπικότητα και από την ημέρα αυτή αρχίζει η υποχρέωσή της, 
για την τήρησή των λογιστικών της βιβλίων.

Οι συναλλαγές που γίνονται στο διάστημα σύστασης της Α.Ε. 
π.χ. αμοιβή δικηγόρου για την σύνταξη του καταστατικού, 
συμβολαιογραφικά έξοδα, χαρτόσημα κ.λ.π. καταχωρίζονται σε 
προσωρινά βιβλία, τα οποία θεωρούνται στο όνομα εκείνου από 
τους ιδρυτές, που θα τα προσκομίζει στον Οικονομικό Έφορο της 
κατοικίας του. Τα δεδομένα των προσωρινών βιβλίων 
μεταφέρονται συγκεντρωτικά, στα οριστικά βιβλία της Α.Ε. μετά τη 
σύστασή της και πριν καταχωρισθούν σε αυτά άλλες συναλλαγές 
εκτός από τις εγγραφές έναρξης.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

Όπως είδαμε για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας 
απαιτείται σύμβαση και επομένως για την σύστασή της απαιτείται 
η σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεων δυο τουλάχιστον προσώπων, 
τα οποία θα καταρτίσουν την ιδρυτική σύμβαση της Α.Ε. Τα 
πρόσωπα αυτά είναι οι ιδρυτές της Α.Ε. Η ιδρυτική σύμβαση 
περιέχει το καταστατικό το οποίο καθορίζει τους όρους λειτουργίας 
της Α.Ε.

Τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας τα απαριθμήσαμε στην πιο πάνω 
παράγραφο. Καταστατικό που δεν περιέχει ένα από τα στοιχεία 
που αναφέραμε εκεί δεν έχει νομίμως συνταχθεί και επομένως η 
εταιρεία είναι άκυρη. Όσον αφορά το καταστατικό πρέπει να
παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Η ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει την επωνυμία της από το
είδος της επιχείρησης που ασκεί και τις λέξεις «Ανώνυμη 
Εταιρεία» οι οποίες μπορεί να συντηχθούν σε Α.Ε. π.χ. 
«Ανώνυμη Εταιρεία Τσιμέντων Χαλκίδος» ή «Α.Ε. Τσιμέντα 
Χαλκίδος» Η επωνυμία «Αετός Α.Ε.» δεν είναι νόμιμη, 
γιατί δεν υπάρχει έκφραση δηλωτική του είδους της
επιχείρησης. Η σύντμηση Α.Ε. δεν δημιουργεί προβλήματα 
ούτε στην πρακτική, ούτε στα δικαστήρια. Τέτοια 
σύντμηση απαγορεύεται ρητώς από το νόμο στην εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης. Στην επωνυμία μπορεί εκτός από 
το είδος της επιχείρησης που ασκεί η ανώνυμη εταιρεία, να 
περιέχεται και ονοματεπώνυμο ενός ιδρυτού ή άλλου
φυσικού προσώπου ή η επωνυμία κάποιας εμπορικής 
εταιρείας π.χ. «Κυλινδρόμυλοι Δούλη Α.Ε.» Παπαστράτος 
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέτων».

2. Ο σκοπός της εταιρείας καθορίζεται στο καταστατικό. Ο 
καθορισμός μπορεί να είναι ευρύς, αλλά όχι αόριστος. Δεν 
μπορεί να ορίζεται ότι σκοπός είναι «η άσκηση εμπορίας» 
ή η «αγορά και μεταπώληση εμπορευμάτων».

3. Ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ένας δήμος ή 
μια κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας. Από την έδρα 
της εταιρείας προσδιορίζονται:

■ Η εθνικότητα της εταιρείας.

■ Η δωσιδικία αυτής.
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■ Το αρμόδιο μητρώο Α.Ε. στο οποίο καταχωρείται 
εταιρεία.

■ Ο τρόπος της υποχρεωτικής σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης.

■ Ο καταρχήν τόπος της υποχρεωτικής συνεδρίασης του 
Δ.Σ.

4. Η διάρκεια ζωής της Α.Ε. καθορίζεται στο καταστατικό. Δεν 
μπορεί να υπάρξει ανώνυμη εταιρεία αορίστου διάρκειας. Ο 
νόμος δεν απαιτεί κατώτατο ή ανώτατο όριο διάρκειας της Α.Ε. 
Συνήθως, η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από 30 έως 50 
έτη. Κατά την κρατούσα γνώμη, η διάρκεια πρέπει να έχει 
βέβαιη και αναμφίβολη ημερομηνία λήξης, αλλιώς η διοίκηση 
πρέπει να αρνηθεί την έγκριση του καταστατικού.

5. Για να συσταθεί η ανώνυμη εταιρεία απαιτείται, έγγραφο το 
οποίο είναι συστατικό και όχι αποδεικτικό στοιχείο. Το 
έγγραφο πρέπει να είναι δημόσιο και μάλιστα 
συμβολαιογραφικό. Το περιεχόμενο του εγγράφου αποτελεί 
το καταστατικό της εταιρείας. Το καταστατικό όμως μπορεί 
να περιέχει και περιέχει συνήθως και διατάξεις, οι οποίες 
ρυθμίζουν και άλλα θέματα τα οποία ανοίγονται στη 
λειτουργία της εταιρείας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, 
φυσικά, εφόσον βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο που θέτει ο 
νόμος για την οργάνωση γενικά της ανώνυμης εταιρείας. 
Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα, τροποποιήσεων του 
καταστατικού και μάλιστα όχι με ομόφωνη απόφαση των 
αρχικών ιδρυτών ή των κάθε φορά μετόχων, αλλά με 
απόφαση της «καταστατικής» γενικής συνέλευσης.
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2. ΚΑΛΥΨΗ. ΜΕΤΟΧΕΣ. ΑΥΞΗΣΗ

Μετοχή είναι ο τίτλος μεταβιβάσιμος, ο οποίος δίνει στο 
κάτοχό της δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, και τα 
κέρδη ή μόνο στα κέρδη. Η τελευταία, περίπτωση αναφέρεται στις 
μετοχή αποτελείται από το κύριο σώμα και τις μερισματαποδείξεις. 
Αυτές είναι αποδείξεις που υπάρχουν στο κάτω μέρος της 
μετοχής.

Κάθε χρόνο μετά την έγκριση του Ισολογισμού από την Γ.Σ., 
ο μέτοχος αποκόπτει τη σχετική μερισματαπόδειξη την οποία 
προσκομίζει στο Ταμείο της εταιρείας και εισπράττει το μέρισμά του. 
Η ονομαστική αξία της μετοχής δεν μπορεί να οριστεί κατώτερη 
από 100δρχ. και ανώτερη από 30.000δρχ.

Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν στο άρτιο, πάνω από το 
άρτιο και κάτω από το άρτιο. Στην πρώτη περίπτωση, ο μέτοχος 
καταβάλλει για την απόκτησή της το ποσό της ονομαστικής αξίας 
που αναφέρεται πάνω στη μετοχή, στη δεύτερη περίπτωση 
καταβάλλει μεγαλύτερο και στην τρίτη μικρότερο ποσό από την 
ονομαστική αξία. Στην περίπτωση, που οι μετοχές εκδοθούν πάνω 
από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει θα εμφανιστεί 
υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο λογαριασμό με τον τίτλο «Έκδοση 
μετόχων κάτω από το άρτιο απαγορεύεται από την ελληνική 
νομοθεσία. Οι μετοχές διακρίνονται:

Α) Ανάλογα με τον τρόπο που καταβάλλεται η αξία τους.

1. Σε μετοχές σε χρήμα, όταν η τιμή τους καταβάλλεται σε 
οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο εκτός από χρήμα. Οι 
εισφορές σε είδος αποτιμούνται όσον αφορά την πραγματική 
τους αξία από την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 9 του 
νόμου 2190. Οι εισφορές σε είδος καταβάλλονται ολοσχερώς 
κατά την σύσταση της εταιρίας.

Β) Ανάλογα με το αν στη μετοχή αναγράφεται ή όχι το όνομα του 
μετόχου.

1. Σε μετοχές ονομαστικές, στις οποίες αναγράφονται το όνομα 
του μετόχου δηλ. στις μετοχές αυτές αναγράφονται η φράση 
«τίτλος μιας μετοχής που ανήκει στο Δ.Δημητρίου».

2. Σε μετοχές ανώνυμες, στις οποίες δεν αναγράφονται το όνομά 
ορισμένου προσώπου. Στις μετοχής αυτές αναγράφεται η 
φράση «τίτλος μιας μετοχής ή πέντε κ.λ.π. που ανήκει στον 
κομιστή».



9

Γ) Ανάλογα με τα εταιρικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στη μετοχή.

1. Σε μετοχές κοινές. Είναι εκείνες για τις οποίες δεν ορίζεται 
κανένα προνόμιο.

2. Σε μετοχές προνομιούχες. Είναι εκείνες που για τις οποίες 
ορίζονται τα πιο κάτω προνόμια :

■ Προηγούνται στην απόληξη του πρώτου μερίσματος που 
είναι 6% στο κεφάλαιο που καταβλήθηκε.

■ Προηγούνται στην απόληξη της εισφοράς τους σε 
περίπτωση διάλυσης της εταιρείας.

■ Είναι δυνατό να συμφωνηθεί να παίρνουν μέρισμα από 
μεταγενέστερη κερδοφόρα χρήση και προηγούμενες 
χρήσεις που δεν υπήρχαν κέρδη για διανομή. Έτσι, αν 
οι δύο προηγούμενες χρήσεις έκλεισαν με ζημιά και η 
φετινή χρονιά έκλεισε με κέρδος, εφόσον έχει 
παραχωρηθεί το προνόμιο αυτό, θα δοθεί μέρισμα 
εφέτος 6% + 6% + 6% = 18%.

Το προνόμιο αυτό είναι δυνητικό, δηλ. δεν είναι υποχρεωτικό 
όπως τα δύο προηγούμενα προνόμια. Οι προνομιούχες μετοχές 
μπορεί να εκδοθούν με δικαίωμα ψήφου ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Αν εκδοθούν χωρίς δικαίωμα ψήφου, επιτρέπεται να παραχωρηθεί 
σε αυτές το δικαίωμα να παίρνουν ορισμένο τόκο σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν κέρδη ή που τα κέρδη είναι ανεπαρκή. 
Προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν μπορούν να 
εκδοθούν παραπάνω από το % του κεφαλαίου τη εταιρείας. Ο 
περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις των 
προνομιούχων μετοχών. Επίσης, οι προνομιούχες μετοχές με ψήφο 
μπορούν να εκδοθούν και σαν μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οπότε 
ορίζεται και ο χρόνος μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής 
ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωση την οποία 
υποβάλλει στην ανώνυμη εταιρεία, ισχύει δε η μετατροπή από την 
επόμενη ημέρα της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία ασκήθηκε το 
δικαίωμα. Οι προνομιούχες μετοχές πρέπει να γράφουν μπροστά 
με μεγάλα στοιχεία τις λέξεις : «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ» καθώς 
και τα κύρια χαρακτηριστικά τους π.χ. «ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ» ή «ΜΗ 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ», «ΜΕ ΨΗΦΟ» ή «ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ» και πίσω τα 
προνόμια που έχουν χορηγηθεί.
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3. Σε μετοχές επικαρπίας. Είναι εκείνες που εκδίδονται σε 
περίπτωση απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μπορεί μια Α.Ε. να διαθέτει καθαρά κέρδη και να επιστρέφει στους 
μετόχους την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Στην περίπτωση 
αυτή η Α.Ε. κληρώνει έναν αριθμό μετόχων τις οποίες αποκτά και 
ακυρώνει. Σε αντικατάσταση των μετοχών που ακυρώνει εκδίδει 
άλλες μετοχές που λέγονται μετοχές επικαρπίας και δίνονται στους 
κατόχους των μετόχων που αποσβέστηκαν. Οι κύριοι των μετόχων 
που αποσβέσθηκαν. Οι κύριοι των μετόχων επικαρπίας διατηρούν 
πλήρη, τα δικαιώματα του μετόχου. Δε μετέχουν στη διανομή μόνο 
του εταιρικού κεφαλαίου και του πρώτου μερίσματος. Μετέχουν 
όμως στο υπόλοιπο που θα απομένει ύστερα από την πλήρη 
ικανοποίηση των μετόχων των οποίων οι μετοχές δεν έχουν 
αποσβεστεί.
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ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 
Α.Ε.

Το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης 
εταιρείας πρέπει να είναι σύμφωνα με το νόμο 10.000.000δρχ. 
τουλάχιστον και να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση 
της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο, διαιρείται σε ίσα μερίδια, τις 
μετοχές, των οποίων η ονομαστική αξία, όπως είχαμε αναφέρει, 
δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 100δρχ. και ανώτερη από 
30.000δρχ. Με βάση τις μετοχές γίνεται πρώτα η κάλυψη του 
μετοχικού κεφαλαίου και μετά ακολουθεί η καταβολή του. Κάλυψη 
του μετοχικού κεφαλαίου ονομάζουμε την ανάληψη υποχρέωσης 
από μέρος των μετόχων για την καταβολή του. Η κάλυψη μπορεί 
να γίνει με δύο τρόπους:

Α) Οι ιδρυτές της Α.Ε. δύο τουλάχιστον, αναλαμβάνουν τις 
μετοχές με την πρόθεση, ενδεχομένως, να μεταβιβάσουν κατόπιν 
μέρος από αυτές σε άλλα πρόσωπα.

Β) Με πρόσκληση προς το κοινό να εγγράφει και να αναλάβει τις 
μετοχές και επομένως να καλύψει το κεφάλαιο. Η κάλυψη του 
μετοχικού κεφαλαίου, με δημόσια εγγραφή σε περίπτωση ίδρυσης 
Α.Ε. επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτή έχει μετοχικό κεφάλαιο 
10.000.000δρχ. τουλάχιστον, το οποίο κεφάλαιο θα καταβληθεί 
ολοσχερώς και ενεργείται μέσω τράπεζας.

Η καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να διακριθεί από την 
κάλυψη. Η κάλυψη γίνεται με την δημιουργία ενοχικής 
υποχρέωσης, η δε καταβολή με την αξία κάθε μετοχής. Ο τρόπος 
της καταβολής καθορίζεται από το καταστατικό.

Η καταβολή του κεφαλαίου μπορεί να γίνει εφ’ άπαξ με την 
ίδρυση της Α.Ε. ή σε δόσεις. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει 
να καταβληθεί το % από την ονομαστική αξία κάθε μετοχής μέσα 
στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και το υπόλοιπο 
μέσα σε μια δεκαετία. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη 
μερική καταβολή πρέπει να είναι οπωσδήποτε 10.000.000δρχ. 
Επομένως, αν το κεφάλαιο της Α.Ε. ορίστηκε σε 10.000.000δρχ. 
δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής του, σε δόσεις. Έτσι, 
προϋπόθεση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σε δόσεις, είναι 
οι εισφορές των μετόχων να είναι σε χρήμα και όχι σε είδος, γιατί 
στην περίπτωση εισφορών σε είδος, αυτές πρέπει να καταβληθούν 
ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Όταν το κεφάλαιο καταβάλλεται σε δόσεις της Α.Ε. έχει 
υποχρέωση σε κάθε έγγραφο, διαφήμιση ή δημοσίευμα, στο οποίο
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αναφέρεται το ονομαστικό κεφάλαιο να μνημονεύει και το κεφάλαιο 
που έχει καταβληθεί. Αν, ένας από τους μετόχους καθυστερήσει 
την καταβολή κάποιας δόσης, η εταιρεία τον προκαλεί με 
δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες για την 
καταβολή της δόσης μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Αν περάσει, 
τρίμηνο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προθεσμίας που 
καθορίστηκε τότε, οι μετοχές για τις οποίες δεν καταβλήθηκε η δόση 
που ζητήθηκε, γίνονται αυτοδικαίως άκυρες.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, μέσα σε ένα μήνα, από τη 
ληξη του παραπάνω τριμήνου, να εκδώσει νέες μετοχές, ισάριθμες με 
αυτές που ακυρώθηκαν και να τις πουλήσει στο Χρηματιστήριο. Στο 
μέτοχο καταβάλλεται κάθε πλεόνασμα που προκύπτει από την 
εκποίηση μετά την αφαίρεση των εξόδων και από τον οποίο η 
εταιρεία μπορεί να αξιώσει κάθε ζημιά που προκύπτει από την 
παραπάνω, εκποίηση. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της 
Α.Ε. πρέπει να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική 
συνεδρίαση και να πιστοποιήσει ότι έγινε η ολική ή μερική καταβολή 
του κεφαλαίου και ακόμη, να συντάξει σχετικό πρακτικό, έγγραφο, 
αντίγραφο του οποίου μέσα στην ίδια προθεσμία θα υποβάλλει 
στον Αρμόδιο Νομάρχη.
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο της οικονομικής ζωής η αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Ε. με προσφυγή στους παλαιούς 
ή σε νέους μετόχους. Με την αύξηση του κεφαλαίου της Α.Ε. 
αποκτά νέα χρηματικά ποσά ή άλλα οικονομικά αγαθά, τα οποία 
είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των εργασιών της, την 
επέκτασή της σε άλλους παραγωγικούς τομείς, στον 
εκσυγχρονισμό του μηχανικού της εξοπλισμού με σκοπό την επίτευξη 
μικρότερου κόστους παραγωγής και γενικότερα την οικονομική 
εξυγίανσή της. Η αύξηση δε του μετοχικού κεφαλαίου είναι κατ’ 
αρχήν επωφελής για την εταιρεία. Το μέγεθος του εταιρικού
κεφαλαίου καθορίζεται από το καταστατικό. Επομένως, η αύξηση 
του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και 
μάλιστα, ουσιώδη και μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της
καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δηλαδή με 
ενισχυμένη απαρτία και πλειοψηφία. Η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου από την καταστατική Γενική Συνέλευση δεν υπόκειται σε 
περιορισμούς ή προϋποθέσεις. Έτσι ο νόμος για να διευκολύνει την 
αύξηση του κεφαλαίου, επιτρέπει όπως η σχετική απόφαση να 
ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση με τη συνήθη απαρτία και
πλειοψηφία, ακόμη δε και από μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και
χωρίς η αύξηση αυτή να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Για 
την αύξηση όμως αυτή ο νόμος θέτει ορισμένους όρους :

> Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, από τη συνηθισμένη 
Γενική Συνέλευση απαιτείται να υπάρχει σχετική διάταξη στο 
καταστατικό. Χωρίς αυτή τη διάταξη στο καταστατικό, η 
συνηθισμένη (τακτική) Γενική Συνέλευση δεν έχει τέτοιο 
δικαίωμα.

> Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αυξήσει το κεφάλαιο με έκδοση 
νέων μετόχων, χωρίς να υπάρχει εξαιρετική απαρτία και 
πλειοψηφία, αλλά μόνο μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικώς 
καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση 
της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με έκδοση νέων μετόχων. Η 
απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου δεν δημιουργεί 
υποχρέωση των μετόχων για νέα εισφορά. Οι μέτοχοι έχουν 
δικαίωμα να μετάσχουν στην αύξηση και να αποκτήσουν νέες 
μετοχές με νέα εισφορά αλλά ποτέ υποχρέωση.

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν
γίνεται με
εισφορά σε είδος καθώς & έκδοσης ομολογιών με δικαιώματα 

μετατροπής σε μετοχές, ο νόμος δίνει στους παλαιούς μετόχους το
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δικαίωμα να αναλάβουν αυτοί κατά προτίμηση και προτεραιότητα 
τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους 
στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αυτό, το δικαίωμα έχουν οι παλιοί 
μέτοχοι σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε 
μετοχές. Το δικαίωμα της προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 
δεν παρέχεται υποχρεωτικά από ο νόμο σε αύξηση του κεφαλαίου 
που γίνεται με εισφορά σε είδος.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το δικαίωμα της 
προτίμησής τους μέσα σε μία ορισμένη προθεσμία, που όρισε το 
όργανο που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από ένα μήνα. Όταν περάσει η προθεσμία που 
καθορίστηκε, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν διαθέτονται ελεύθερα 
από το Διοικητικό Συμβούλιο σε νέους μετόχους. Η πρόσκληση για την 
ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η 
προθεσμία που πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο 
τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καταχωρίζεται 
στο Μητρώο Α.Ε. και αντίγραφο της ανακοίνωσης αύξησης, αυτού, 
διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Δελτίο 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

/. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η Α.Ε. για την πραγματοποίηση του σκοπού της, έχει ανάγκη 
διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της. Τα αρμόδια όργανα για 
το σκοπό αυτό είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι 
Τακτικοί Ελεγκτές.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο άσκησης της 
εταιρικής εξουσίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική 
υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που 
είναι απόντες ή διαφωνούν. Οι γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε

Α. Τακτικές, όταν επιφέρουν ουσιώδεις μεταβολές του καταστατικού.

Β. Έκτακτες, όταν συνέρχονται έκτακτα σε οποιοδήποτε χρονική 
περίοδο.

Η καταστατική Γ.Σ. ασχολείται με τα σοβαρότερα θέματα που 
αναφέρονται σε θεμελιώδεις τροποποιήσεις του καταστατικού. Έτσι, η 
καταστατική Γ.Σ. αποφασίζει για :

>  Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

>  Την μεταβολή του αντικειμένου της.

> Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από 
το καταστατικό.

>  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

>  Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

>  Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

> Τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
εταιρείας.

Τη μετατροπή της Α.Ε. σε Α.Α.Ε.
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Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική 
χρήση

και μέσα σε έξι μήνες το αργότερο από τη λήψη της χρήσης. 
Αρμοδιότητα της συνέλευσης αυτής, είνα ι:

> Η έγκριση του ισολογισμού.

> Η απαλλαγή των συμβούλων και των ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη.

> Η εκλογή Δ.Σ.

> Ο διορισμός ελεγκτών για την επόμενη χρήση.

Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται έκτακτα σε οποιαδήποτε χρονική 
περίοδο για

ζητήματα που παρουσιάζονται στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης και 
δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της καταστατικής Δ.Σ. είτε οι ελεγκτές 
είτε ομάδα από μετόχους οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του 
καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και νόμιμα συνεδριάζει 
όταν είναι παρόντες σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά αναβάλλεται για 
δεύτερη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή, θα γίνει μέσα σε 20 μέρες και 
πρέπει να είναι παρόντες μέτοχοι οι οποίοι θα εκπροσωπούν, 
τουλάχιστο το ΛΑ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά 
αναβάλλεται για Τρίτη συνεδρίαση. Σ’ αυτή, πρέπει να προσέλθουν 
μέτοχοι που να εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/3 του καταβλημένου 
κεφαλαίου. Οι αποφάσεις στη συνέλευση, λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούν στη Γ.Σ. Η 
Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα 
της εταιρείας.

Αν στην Γ.Σ. είναι παρών ένας μόνο μέτοχος, τότε την 
παρακολουθεί

και αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου (υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας ) ή συμβολαιογράφος 
της έδρας της εταιρείας ο οποίος μαζί με τον μέτοχο.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται υποχρεωτικά 
στην έδρα της εταιρείας. Για να είναι νόμιμη η σύγκληση οποιαδήποτε 
Γ.Σ. πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προθεσμίες και διατυπώσεις.:

>  20 πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση δημοσιεύεται 
πρόσκληση

προς τους μετόχους. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 
καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια 
δημοσιεύεται:

α. Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα 
και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σ’ όλη τη 
χώρα.

γ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται ανελλιπώς, 
τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια και έχει κυκλοφορία 
τουλάχιστον 5.000 φύλλα την ημέρα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την Αθήνα, η πρόσκληση 
πρέπει να δημοσιευτεί και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
εφημερίδες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας. 
Στην προθεσμία 20 ημερών, υπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η 
ημέρα της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η ημέρα συνεδρίασης αυτής.

> 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση η πρόσκληση 
τοιχοκολλείται σε εμφανές μέρος του καταστήματος της 
εταιρείας.

> 1 0  ημέρες πριν της συνεδρίασης της τακτικής Γ.Σ., κάθε 
μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία της ετήσιες 
οικονομικές της καταστάσεις (τον Ισολογισμό το λογ/σμό 
«Αποτελέσματα Χρήσεως» και το Προσάρτημα), καθώς και τις 
σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

5 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη Γ.Σ. οι 
μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της 
εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Μέτοχοι, που δεν θα 
καταθέσουν τις μετοχές τους, μετέχουν στη Γ.Σ. μόνο ύστερα από 
άδειά της. Μέσα στην προθεσμία των 5
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> ημερών, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τις 
αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους.

> 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. τοιχοκολλείται σε 
εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των 
μετόχων με τις διευθύνσεις τους που έχουν δικαίωμα ψήφου 
στη Γ.Σ.
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο με το οποίο 
διοικείται η Α.Ε. και αποτελείται από τρεις τουλάχιστον
συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. 
των μετόχων. Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι μέτοχοι ή και άλλα 
πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι.

Το Δ.Σ. εκπροσωπεί στα δικαστήρια και εξώδικα την Α.Ε. και 
είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη 
διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την 
επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμη και αν είναι έξω 
από τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους 
τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση 
του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν.

Το Δ.Σ. ενεργεί συλλογικά. Στην πράξη όμως για τη 
διευκόλυνση των συναλλαγών, υποδεικνύεται ένα από τα μέλη του 
Δ.Σ. το οποίο με τον τίτλο Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος, 
ενεργεί για λογαριασμό του Δ.Σ. κάθε πράξη που δεσμεύει την 
Α.Ε.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ουδέποτε μπορεί να
υπερβαίνει τα 6 έτη, οι σύμβουλοι όμως είναι επανεκλέξιμοι. Το 
Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει μια φορά, κάθε μήνα στην έδρα του 
Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν 
είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτό οι μισοί συν ένας από 
τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων 
συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων συμβούλων, 
εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό.

Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην 
διεύθυνση της Α.Ε. καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν 
κατ’ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γ.Σ. για λογαριασμό τους ή για 
λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που 
επιδιώκονται από την εταιρεία ή μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι 
σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης, 
απαγορεύονται και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του 
Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι άμισθα ή να αμείβονται. Στην 
τελευταία περίπτωση κάθε χορηγούμενη στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβή 
πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που 
μένει κατά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και 
του ποσού που απαιτείται για τη διανομή στους μετόχους του πρώτου 
μερίσματος, το οποίο είναι 6% τουλάχιστο, στο καταβλημένο εταιρικό 
κεφάλαιο.



20

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του 
Δ.Σ., η τήρηση του οπίου επιβάλλεται από το νόμο.

4. ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Κατά τη διαχείριση από τρίτα πρόσωπα, οποιασδήποτε 
περιούσιας είναι δυνατό να γίνουν λάθη και να διαπραχθούν 
καταχρήσεις. Συνεπώς, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη λήψης των 
κατάλληλων μέτρων, για την διασφάλιση της καλής διαχείρισης των 
κεφαλαίων της επιχειρήσεως και την βιωσιμότητά τους, έτσι ώστε 
η επιχείρηση να αποτελεί κύτταρο της κοινωνικής οικονομίας που 
εκπληρώνει κοινωνιο - οικονομικό σκοπό. Έτσι, βασικοί σκοποί του 
ελέγχου μπορούν να αναφερθούν:

Η πρόληψη σφαλμάτων και καταχρήσεων. Πρόκειται για τον 
καλούμενο προληπτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από 
εσωτερικό ελεγκτή.

Η αποκάλυψη σφαλμάτων και καταχρήσεων. Πρόκειται για τον 
καλούμενο κατασταλτικό έλεγχο, ο οποίος διενεγείται μετά την 
εκτέλεση της διαχειριστικής πράξης ή της λογιστικής απεικόνισης. 
Ασκείται κατά κύριο λόγο από εξωτερικό ελεγκτή.

Η πιστοποίηση, μετά από συστηματικό έλεγχο, της ακρίβειας και 
ειλικρίνειας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ( π.χ. 
ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης κ.λ.π .) Το έργο αυτό, ανήκει 
αποκλειστικά σε εξωτερικό ελεγκτή.

Όσον αφορά στον έλεγχο της διοίκησης της Α.Ε. αυτός δεν 
μπορεί να

ασκηθεί, κατ’ αρχήν από μεμονωμένο μέτοχο. Ο νόμος καθορίζει δύο 
είδη ελέγχου της διοίκησης της Α.Ε. Τον έλεγχο που διενεργείται από 
τους τακτικούς ελεγκτές και τον τακτικό έλεγχο που ασκείται από 
ελεγκτές που διορίζεται από τη δικαστική αρχή.
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ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αυτοί εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. για κάθε 
εταιρική χρήση και είναι δύο τουλάχιστον. Μαζί μ’ αυτούς, εκλέγονται 
και δύο αναπληρωματικοί. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν συμπληρωμένο 
το τριακοστό έτος της ηλικίας τους, να είναι διπλωματούχοι του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και να έχουν 
πάρει το πτυχίο τους τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από το διορισμό τους.

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γ.Σ. σχετικά με τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί 
προηγουμένως από τους ελεγκτές.

Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία και το ποσό της 
αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ. με την οποία διορίζονται. 
Η εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Υπουργείο Εμπορίου τον 
περιορισμό της αμοιβής που ορίσθηκε.

Οι τακτικοί ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να 
παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. 
Επίσης, υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το 
Δ.Σ. και σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση του Νόμου ή 
του καταστατικού, να αναφέρονται στο Νομάρχη της έδρας της 
εταιρείας ή στο Υπουργείο Εμπορίου, που ασκεί εποπτεία.

Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη Γ.Σ. και να 
παρέχουν κάθε πληροφορία στους μετόχους, σχετικά με τον 
έλεγχο που έκαναν. Οι ελεγκτές, κατά την άσκηση του καθήκοντος 
τους, ευθύνονται για κάθε πταίσμα είναι υποχρεωμένοι να 
αποζημιώσουν γι’ αυτό την εταιρία.
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Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τον έκτακτο έλεγχο προκαλεί η μειοψηφία αλλά και η πολιτεία 
δια του Υπουργείου του Εμπορίου ή της Επιτροπής του 
Χρηματιστηρίου. Ο έλεγχος αυτός, ενεργείται με ελεγκτές, οι οποίοι 
διορίζονται από την δυναστικοί αρχή από κατάλογο ειδικό που 
καταρτίζεται με τον τρόπο που ο νόμος ορίζει.

Η αίτηση για τον έκτακτο έλεγχο δεν μπορεί να είναι γενική, 
αλλά

πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες 
καθορίζονται στην αίτηση, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται 
πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από 2 
χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της 
χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.



23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

1. ΔΙΑΛΥΣΗ

Λύση της Α.Ε.
Η Α.Ε. διαλύεται:

1. Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας που 
ορίζεται στο καταστατικό και εφόσον δεν προηγήθηκε απόφαση 
της καταστατικής Γ.Σ. η οποία παρατείνει τη διάρκειά της Σιωπηρή 
παράταση της διάρκειας της Α.Ε. αποκλείεται εντελώς.

2. Ύστερα από απόφαση της καταστατικής Γ.Σ. για λύση της 
εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου για τον οποίο 
συστήθηκε.

3. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

4. Όταν ανακληθεί η απόφαση του Νομάρχη ή του Υπουργού 
Εμπορίου, κατά περίπτωση, με την οποία συστήθηκε η Α.Ε..

Όταν στον ισολογισμό που συντάσσεται σύμφωνα με τους 
κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ. το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το 
Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία 6 
μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της 
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου π.χ. τη λογιστική μείωση 
του κεφαλαίου λόγω ζημιών, τη μετατροπή ή συγχώνευση της 
εταιρείας.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. για να 
αποφασίσει σχετικά, αλλά η λύση της εταιρείας δεν είναι 
υποχρεωτικά για τη Γ.Σ., αλλά δυνητική. Ο νόμος ρητά ορίζει ότι

η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρείας σ’ ένα μόνο 
πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. Ο νόμος 
προβλέπει την αναβίωση Α.Ε. που λύθηκε στις εξής περιπτώσεις:

ο® Αν λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας.
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ο& Αν λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ο« Αν λύθηκε λόγω πτώχευσης και μετά την πτώχευση έγινε 
πτωχευτικός συμβιβασμός και αποκατάσταση.

Η αναβίωση γίνεται με απόφαση της καταστατικής Γ.Σ.
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2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Τη λύση της Α.Ε. εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, 
ακολουθεί, όπως και στις προσωπικές εταιρείες, το στάδιο της
εκκαθάρισης. Στο στάδιο της εκκαθάρισης γίνεται η ρευστοποίηση 
του ενεργητικού και η εξόφληση των υποχρεώσεων. Μετά, το 
στάδιο της εκκαθάρισης γίνεται διανομή στους μετόχους του 
ποσού της περιουσίας που μένει. Η Α.Ε. που διαλύθηκε διατηρεί 
τη νομική της προσωπικότητα και επωνυμία και γενικά, όλα τα 
δικαιώματά της μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

Μόλις λυθεί η Α.Ε. παύει η εξουσία του Δ.Σ. και των
Ελεγκτών, η δε εκκαθάριση αναθέτεται, σε εκκαθαριστές οι οποίοι 
εκλέγονται από τη Γ.Σ., η οποία μπορεί και να τους
αντικαταστήσει. Οι εκκαθαριστές είναι εντολοδόχοι και εκπρόσωποι 
της Α.Ε. που διαλύθηκε.

Οι εκκαθαριστές είναι υπεύθυνοι, απέναντι στην Α.Ε. η 
οποία διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης όλα τα 
δικαιώματά της. Στη Γ.Σ. της Α.Ε. που λύθηκε λογοδοτούν οι
εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, οφείλουν να κάνουν απογραφή της 
εταιρικής περιουσίας. Ο ισολογισμός που θα προκύψει από την 
απογραφή πρέπει να δημοσιευθεί στον τύπο και στο δελτίο Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε. αντίγραφο δε του ισολογισμού πρέπει να υποβληθεί 
στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Ύστερα , γίνεται η διανομή στους μετόχους της περιουσίας 
που μένει, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των μετόχων που 
απέχει ο κάθε μέτοχος. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να 
ρευστοποιήσουν όλο το Ενεργητικό ακόμη και όταν αυτό δεν είναι 
αναγκαίο για την εξόφληση των υποχρεώσεων, γιατί στην Α.Ε. 
είναι αδύνατο να γίνει στους μετόχους διανομή ενεργητικού που 
δεν ρευστοποιήθηκε.

Οι εκκαθαριστές, αφού τελειώσουν την εντολή που τους 
ανατέθηκε, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στη Γ.Σ. των 
μετόχων τους λογαριασμούς εκκαθάρισης, η οποία αφού τους 
εγκρίνει απαλλάσσει αυτούς από κάθε ευθύνη. Η ίδια Γ.Σ. ορίζει 
σε ποιόν θα παραδώσουν τα λογιστικά βιβλία και έγγραφα της 
εταιρείας για φύλαξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1. Σύσταση και Σκοπός

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, μετά από εισήγηση ή 
γνώμη της οικείας ένωσης των σωματείων που διατηρούν Τμήματα 
Αμειβόμενων Αθλητών και εφ’ όσον δεν υπάρχει, της οικείας 
Αθλητικής Ομοσπονδίας, διατυπούμενη ύστερα από πρόταση ή 
γνώμη των ενδιαφερομένων σωματείων, μπορεί να ορίζεται, ότι τα 
Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών, συγκεκριμένου κλάδου άθλησης 
λειτουργούν, κατά μετατροπή τους, ως αθλητικές ανώνυμες εταιρείες 
για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του παρόντος και σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων 
κανονιστικών πράξεων, συμπληρωματικά δε προς αυτές 
εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις εμπορικές ανώνυμες εταιρείες, 
καθώς και οι διατάξεις της αθλητικής γενικώς, νομοθεσίας στο μέτρο 
που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος.

Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα, επιτρέπεται να εισάγονται περαιτέρω 
ρυθμίσεις, κατά παρέκκλιση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των 
διατάξεων της νομοθεσίας για τις εμπορικές ανώνυμες εταιρείες, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος καθώς και να ρυθμίζεται 
κάθε συναφές προς το ανωτέρω θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Στην εισήγηση ή γνώμη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οικονομοτεχνικά στοιχεία 
βιωσιμότητας των υπό ίδρυση αθλητικών ανώνυμων εταιρειών.
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Σύσταση -  Νουική Υπόσταση Αθλητικικ Ανώνυιιικ εταιοείοκ.

1. σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο με την 
μορφή της οργάνωσης του τμήματος αμειβόμενων αθλητών και 
εν ανυπαρξία αυτού, του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών 
αθλητικού σωματείου σε ανώνυμη εταιρεία, κατά τις διατάξεις του 
παρόντος.

2. Η σύσταση αυτής, επάγεται και υποκατάσταση της ιδρυόμενης 
εταιρείας στις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου από την 
δραστηριότητα του τμήματος αμειβόμενων και εν’ ανυπαρξία 
ερασιτεχνών αθλητών αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 16 του παρόντος.

3. Κατά τα λοιπά, ή κατ’ αυτόν τον τρόπο, σύσταση εταιρείας δεν 
επηρεάζει την υπόσταση και λειτουργία του ιδρύσαντος την 
εταιρεία αθλητικού σωματείου, το οποίο διατηρεί τα αθλητικά του 
τμήματα, συμπεριλαμβανομένου και του αντιστοίχου 
ερασιτεχνικού αθλητικού τμήματος.

4. Για τη σύσταση εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των μελών του σωματείου. Για τη λήψη αυτής της 
απόφασης, απαιτείται η παρουσία του ήμισυ τουλάχιστον των 
μελών και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση, 
επαναλαμβάνεται μέσα σε (8) οκτώ ημέρες, οπότε αρκεί η 
παρουσία των δύο πέμπτων (2/5) των μελών του σωματείου. Αν 
και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία, η γενική συνέλευση, 
επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες, οπότε για την 
απαρτία αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε μελών.

5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση της γενικής 
συνέλευσης ενέχει και εξουσιοδότηση του διοικητικού 
συμβουλίου του σωματείου, να προχωρήσει στη διαδικασία
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ίδρυσης της εταιρείας, σύμφωνα προς την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

Σκοπός αθλητικών ανωνύυων εταιρειών

1. Σκοπός των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών είναι η δημιουργία, 
οργάνωση και διοίκηση επαγγελματικών αθλητικών ομάδων και η 
οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού 
χαρακτήρα και γενικότερα, εκδηλώσεων που αφορούν στο 
αντίστοιχο άθλημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους 
ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις της οικείας 
επαγγελματικής ένωσης, εφ’ όσον υπάρχει και της οικείας αθλητικής 
ομοσπονδίας.

2. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει με ποινή 
ακυρότητας, ρητό όρο ότι αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα το 
καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων 
υπερκείμενων αθλητικών αρχών και των λοιπών αρμοδίων αρχών ή 
οργάνων.
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Εττωνυιιία

Επωνυιιία - Έιιβληιια Διακριτικά Εικρανίσεακ -  Έδρα.

1. Στην επωνυμία της εταιρείας αναφέρεται, υποχρεωτικά ο τίτλος 
του ιδρυτικού σωματείου από το οποίο αυτή προέρχεται και οι 
λέξεις «Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία».

2. Η εταιρεία χρησιμοποιεί υποχρεωτικά το έμβλημα (σήμα) και τα 
διακριτικά εμφανίσεως (χρώματα) του ιδρυτικού σωματείου.

3. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώματα του σωματείου στον 
τίτλο, στο σήμα και στα διακριτικά εμφανίσεως, που 
εξακολουθούν να ανήκουν στο σωματείου και να χρησιμοποιούν 
ελευθέρως και ακωλύτως σε όλα τα ερασιτεχνικά του τμήματα.

4. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συμπίπτει, κατά την ίδρυση, με 
την έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου.

5. Μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας του σωματείου δεν 
συνεπάγεται αυτοδικαίως, μεταβολή και της έδρας της εταιρείας.

6. Σε περίπτωση απόφασης για μεταβολή της έδρας της εταιρείας 
δεν επιτρέπεται να ορίζεται ως νέα έδρα αυτής, δήμος, που 
βρίσκεται έξω από τα όρια του νομού που βρίσκεται η έδρα της 
εταιρείας κατά το χρόνο της ίδρυσής της.
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Μ£τογέ€ και Μετογικό Κεφάλαιο

Μετογικό Κεφάλαιο

1. Το ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου των αθλητικών εταιρειών, το 
οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 
ελάχιστου ορίου, που ορίζει ο νόμος για τις εμπορικές ανώνυμες 
εταιρείες , καθορίζεται είτε από ειδικές διατάξεις του παρόντος, 
είτε από το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 5 του παρόντος.

2. Οι μετοχές, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας, είναι ονομαστικές και έχουν ίση αξία, που ορίζεται στο 
καταστατικό. Η ονομαστική αυτή αξία δεν επιτρέπεται να είναι 
μεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιάδων δρχ. κατά μετοχή, που μπορεί 
να αναπροσαρμόζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 5 
του παρόντος.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με μόνη εξαίρεση το 
προβλεπόμενο στο άρθρο 13 του παρόντος ποσοστό, καλύπτεται 
με δημόσια εγγραφή, χωρίς υποχρέωση εισαγωγής των μετόχων 
στο χρηματιστήριο. Η καταβολή της αξίας της μετοχής γίνεται 
αμέσων και ολοσχερώς σε μετρητά.

4. Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά την σύσταση της 
εταιρείας έχουν, με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθεμαι; 
στο επόμενο άρθρο για την απόκτηση μετοχών, δικαίωμα 
προτίμησης τα μέλη του ιδρυτικού της εταιρείας σωματείου. Οι 
μετοχές που αποκτώνται μ' αυτόν τον τρόπο από μέλη του 
σωματείου είναι αμεταβίβαστε επί μία τριετία (3) χρόνια.

Μέτογοι -  Περιορισμοί στην απόκτηση ιιετογών.

1. Μέτοχοι των εταιρειών μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα 
ελληνικής υπηκοότητας ή ομογενείς, φορείς του δημοσίου τομέα, 
όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
οργανισμοί ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων η ξένη 
συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 25% και τα μέλη των οποίων, βάσει



31

των καταστατικών που τις διέπουν, έχουν απολύτως γνωστή 
ταυτότητα.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως γνωστή άκυρη η απόκτηση 
μετοχών αθλητικών ανώνυμων εταιρειών από αθλητές με ενεργό 
δράση, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας του 
αντιστοίχου, κατά περίπτωση, αθλήματος και προκειμένου, για το 
ποδόσφαιρο και από όσους εκμεταλλεύονται πρακτορεία ΠΡΟ -  
ΠΟ , καθώς επίσης από συζύγους των προσώπων, αυτών και 
συγγενείς του πρώτου βαθμού.

3. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση για το ίδιο 
άθλημα μετοχών εταιρείας από άλλη εταιρεία ή από μετόχους της 
τελευταίας, συμπεριλαμβανομένου και του ιδρυπκού της 
αθλητικού σωματείου, ή από μέλη του σωματείου αυτού.

4. Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό εταιρείας 
οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της πλην του προνομίου 
που προβλέπει το άρθρο 13 του παρόντος για τις αναφερόμενες 
σ’ αυτό μετοχές.

5. Όλες οι νομικές πράξεις ή διαπραγματεύσεις των μετόχων μιας 
εταιρείας, που αφορούν στη μεταβίβαση μετοχών της, πρέπει να 
γνωστοποιούνται από την εταιρεία στην οικεία επαγγελματική 
ένωση και εφ’ όσον δεν υπάρχει, στην ουσία αθλητική 
ομοσπονδία, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται με 
κανονισμό αυτής.
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Διοικητικό ΣυιιΒούλιο -  Εταιρική γοήση -  Εττοτττεία -  Έλενγο€ 
Αποτίιιηση α£ίας αθλητών.

1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα 
διορισμού ενός (1) συμβούλου στο Δ.Σ. της εταιρείας. Το 
δικαίωμα αυτό πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά στο 
καταστατικό της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Για την 
διαμόρφωση της σχετικής καταστατικής ρήτρας ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφου 3 κι 4 του άρθρου 18 του 
Ν.2190/1920

2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. εταιρείας άτομα, στο 
πρόσωπο των οποίων συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 39 του παρόντος.

3. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Δ.Σ. εταιρείας πρόσωπα, στα οποία 
έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιοσδήποτε μορφής πειθαρχική 
ποινή, δύο (2) τουλάχιστον φορές μέσα σε δύο συνεχή έτη, για 
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος ή της αθλητικής γενικά 
νομοθεσίας.

Το κώλυμα της παραγράφου αυτής ισχύει κάθε φορά για μία 
πλήρη τριετία, από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε 
περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωμα, το κώλυμα 
αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής.

4. Η κατά το καταστατικό της εταιρείας θητεία των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο 
εταιρικές χρήσεις. Επανεκλογή ως μελών του διοικητικού 
συμβουλίου προσώπων, που έχουν διατελέσει ήδη μέλη του, δεν 
απαγορεύεται.

5. Η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει 
την 30ην Ιουνίου του επόμενου έτους, εκτός και αν διαφορετικά 
ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 του παρόντος.

Ειδικώς, η πρώτη μετά την σύσταση της εταιρείας χρήση διαρκεί 
έως το τέλος της επομένης, του χρόνου της ίδρυσης, χρήσης.

6. Η κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες 
εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου και οι αναγνωριζόμενες σ’ 
αυτόν αρμοδιότητες ως προς τη σύσταση -  τροποποίηση και 
λειτουργία ανώνυμων εταιρειών ανήκουν, όταν πρόκειται για 
αθλητική ανώνυμη εταιρεία, στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού 
Υπουργό.
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7. Η κατά το άρθρο 53 του κ.ν. 2190/1920 εποτττεία του Υπουργού 
Εμπορίου με εκπρόσωπό του, υπάλληλο του Υπουργείου 
Εμπορίου ασκείται, όταν πρόκειται για αθλητική ανώνυμη 
εταιρεία, με αντιπρόσωπο του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού 
Υπουργού, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

8. Ο τακτικός έλεγχος και η κατά τα άρθρα 4 και επόμενα του κ.ν. 
2190/1920 έλεγχος των ανωνύμων εταιρειών ασκείται, όταν 
πρόκειται για αθλητική ανώνυμη εταιρεία, από έναν ή δύο 
ορκωτούς λογιστές. Σχετική πρόβλεψη διαλαμβάνεται 
υποχρεωτικά στο καταστατικό κάθε εταιρείας.

9. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 
2190/1920, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, καθώς και της παρ. 3 
του άρθρου 77 του παρόντος, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
της εταιρείας συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η αξία των 
επαγγελματικών αθλητών αυτής, η οποία προσδιορίζεται από 
ειδική επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του αρμοδίου για 
θέματα αθλητισμού Υπουργού, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της κυβερνήσεως και την οποία ρυθμίζονται τα 
αφορώντα στην σύνθεση, θητεία, οργάνωση και λειτουργία αυτής 
θέματα, καθώς και τα κριτήρια προσδιορισμού της ανωτέρω 
αξίας.

10. Με το καταστατικό της εταιρείας ορίζεται προσωρινό 
διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον 
μέλη, το οποίο έχει ιδίως ως αποστολή την τήρηση των 
διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρείας, τη 
βεβαίωση καταβολής του κεφαλαίου της και την προπαρασκευή 
άμεσης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για 
την εκλογή τακτικού διοικητικού συμβουλίου, το βραδύτερο σε 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έγκριση του 
καταστατικού της.

11. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται σε 
κάθε περίπτωση ίδρυσης αθλητικής ανώνυμης εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

I. Διοικητικά στελέγη της Ε.Π.Α.Ε. και Ε.Σ.Α.Κ.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύιιων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.)

1. Η με το Ν. 879/1979 «περί ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών» 
ιδρυθείσα «Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών» 
(Ε.Π.Α.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει 
στην Αθήνα.

2. Η Ε.Π.Α.Ε. είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και διέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών 
πράξεων.

3. Η Ε.Π.Α.Ε. ως τακτικό μέλος της Ε.Π.Ο. έχει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις, που ορίζονται για τις ιδρύτριες ενώσεις 
ποδοσφαιρικών σωματείων από τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, του καταστατικού και τους κανονισμούς.

4. Η Ε.Π.Α.Ε. μετέχει με πέντε (5) εκπροσώπους της στο διοικητικό 
συμβούλιο της Ε.Π.Ο..

5. Τα σχετικά με την προέλευση, υπόδειξη, εκλογή και ιδιότητα ως 
μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο. των εκπροσώπων 
της προηγούμενης παραγράφου θέματα ρυθμίζονται με τα 
προεδρικά διατάγματα του άρθρου 55 του παρόντος και κατά την 
πρώτη εφαρμογή με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 
του άρθρου 78 του παρόντος.
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Σκοποί τηο Ε.Π.Α.Ε.

1. Σκοποί της Ε.Π.Α.Ε. είναι:

α. Η διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
μέσα στα πλαίσια των νόμων του κράτους, του καταστατικού, των 
κανονισμών, των αποφάσεων και των σκοπών της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)

β. Η οργάνωση και διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών 
πρωταθλημάτων της Α’ , Β’ & Γ  εθνικής κατηγορίας, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά, τους σκοπούς και τις 
αποφάσεις της Ε.Π.Ο., καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε 
ζητήματος ανακύπτει από την διεξαγωγή των αγώνων των 
πρωταθλημάτων αυτών και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα 
άλλου οργάνου.

γ. Η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλημάτων 
παίδων, εφήβων -  νέων, μεταξύ των τμημάτων εκπαιδευόμενων 
ποδοσφαιριστών των εταιρειών -  μελών της, καθώς και φιλικών 
αγώνων και η ρύθμιση κάθε ζητήματος σχετικού με τους αγώνες 
αυτούς.

δ. Η εκπροσώπηση των Π.Α.Ε. στις σχέσεις με την Ε.Π.Ο. ή 
τρίτους, η αντιμετώπιση ασφαλιστικής φύσεως ζητημάτων, ο 
καθορισμός των γενικών όρων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών επαγγελματία ποδοσφαιριστή προς Π.Α.Ε. με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Ε.Π.Ο. για την τήρηση του 
Μητρώου Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών και την έκδοση 
δελτίου αναγνώρισής τους.

ε. Η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και 
προβολής δραστηριοτήτων της, που υπάγονται στην εκπλήρωση 
των σκοπών της και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού 
συμφέροντος των μελών της με κάθε νόμιμο τρόπο με την ύστερα 
από σχετική εντολή από τις Π.Α.Ε. εκπροσώπησή τους για την 
σύναψη συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων, ή 
στιγμιότυπων τους μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας και με την επιφύλαξη ιδιαίτερα των διατάξεων που 
διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών ραδιοτηλεοπτικής 
ενημέρωσης του κοινού.
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στ. Η θέσπιση κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των Π.Α.Ε. 
και σωματείων μελών της, οι κυρώσεις καθώς και η εποπτεία και 
ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

ζ. Η ρύθμιση των οικονομικών σχέσεων και η επίλυση των 
οικονομικών διαφορών μεταξύ των εταιρειών και των 
ποδοσφαιριστών τους, καθώς και των προπονητών τους.

η. Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας υπό τους όρους του 
παρόντος και του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.

θ. Η Αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος αναγκαίου για την 
προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της 
χώρας, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2. Με την Επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος, οι για την 
εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Π.Α.Ε. εκδιδόμενοι κανονισμοί, 
ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση των μελών της και 
εγκρίνονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Π.Ο., με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού 
Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
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Ένωση Σωματείων Αιιειβόυενων Καλαθοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Κ·)

Ίδρυση -  Αουοδιότητες

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία 
«Ένωση Σωματείων Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών» 
(Ε.Σ.Α.Κ.) με έδρα την Αθήνα.

2. Η Ε.Σ.Α.Κ. αποτελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαιριστών (Ε.Ο.Κ.) και διέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών 
γενικά πράξεων.

3. Τακτικά μέλη της Ε.Σ.Α.Κ. είναι τα σωματεία που κατά τους 
οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 
εθνικής κατηγορίας, που ιδρύουν Τμήματα Αμειβόμενων 
Καλαθοσφαιριστών.

4. Τακτικά επίσης μέλη της Ε.Σ.Α.Κ. καθίστανται και τα σωματεία 
της Α2 εθνικής κατηγορίας από την έκδοση της υπουργικής 
απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 60 του παρόντος.

δ. Στην Ε.Σ.Α.Κ. ανήκουν ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Η σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς 
πρωταθλημάτων εθνικής κατηγορίας, τους σκοπούς και τις 
αποφάσεις της Ε.Ο.Κ., οργάνωση και διεξαγωγή του 
πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης ΑΣ1 εθνική κατηγορίας από 
την αγωνιστική περίοδο 1992 -  1993, καθώς και η επίλυση κάθε 
ζητήματος που προκύπτει από την διεξαγωγή των αγώνων του 
πρωταθλήματος αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις 
κανονιστικές πράξεις του άρθρου 55 του παρόντος.

β. Η οργάνωση φιλικών αγώνων μεταξύ των σωματείων που 
διατηρούν Τμήματα Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών και η 
ρύθμιση κάθε ζητήματος σχετικού με την διεξαγωγή αυτών.

γ. Η ρύθμιση των σχέσεων των Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών 
και των σωματείων, με την επιφύλαξη των ορισμών του 
κανονισμού του άρθρου 21 του παρόντος, πλην της τηρήσεως 
του μητρώου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών και της εκδόσεως 
δελτίου αναγνωρίσεως αυτών, αρμοδιότητες που ανήκουν στην 
Ε.Ο.Κ..
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6. Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στις σχέσεις Ε.Ο.Κ. και 
Ε.Σ.Α.Κ. τους πόρους αυτής, τα όργανα διοίκησης και λοιπά 
ατομικά και συλλογικά όργανα, που είναι αναγκαία για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και τα κάθε είδους 
οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της Ε.Σ.Α.Κ. ρυθμίζονται με 
τις κανονιστικές πράξεις του άρθρου 55 του παρόντος, το οποίο 
καθώς και τα άρθρα 56, 57 και 58 αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα 
και στην Ε.Σ.Α.Κ.
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2. Όονανα Ε.Π.Α.Ε.

1. Όργανα της Ε.Π.Α.Ε. είναι ιδίως η γενική συνέλευση, η 
συνέλευση κατηγορίας, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική 
επιτροπή και η εξελεγκτική επιτροπή.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του 
αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υπουργού και ύστερα από την 
γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. καθορίζονται:

α. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτής.

β. Η εκπροσώπηση αυτής.

γ. Η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία και οι ειδικότερες 
αρμοδιότητες των οργάνων της Ε.Π.Α.Ε..

δ. Η σύσταση των για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Ε.Π.Α.Ε. περαιτέρω ατομικών και συλλογικών οργάνων, η 
σύνθεση, συγκρότηση η θητεία αυτών καθώς και η ειδικότερη 
δικαιοδοσία τους.

ε. Η παροχή ή μη αποζημιώσεως στα όργανά της Ε.Π.Α.Ε., 
καθώς και το όργανο καθορισμού αυτής.

στ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία 
της Ε.Π.Α.Ε. και των οργάνων αυτής.

3. Με τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου 
μπορεί να ορίζεται, ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. μπορεί 
να συνιστώνται και άλλα όργανα αποφασιστικής ή γνωμοδοτικής 
αρμοδιότητας, εφ’ όσον κατά την κρίση του είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Π.Α.Ε..

4. Με κανονισμούς που εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο της 
Ε.Π.Α.Ε. καθορίζονται:

α. Η οργανωτική διάρθρωση, η οικονομική διαχείριση και ο 
τρόπος λειτουργίας της Ε.Π.Α.Ε.

β. Οι όροι που διέπουν την πρόσληψη και κατάσταση του πάσης 
φύσεως προσωπικού της Ε.Π.Α.Ε., καθώς και οι αποδοχές και 
αποζημιώσεις αυτού.

γ. Ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας της Ε.Π.Α.Ε..
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5. Οι κανονισμοί που προβλέπονται στις περιπτώσεις της α’ και β’ 
της προηγούμενης παραγράφου, εγκρίνονται από τον αρμόδιο 
για θέματα αθλητισμού Υπουργό.

Σύσταση -  Συγκρότηση -  Λειτουργία επιτρόπων και λοιττών 
οργάνων.

1. Στην Ε.Π.Α.Ε. λειτουργούν ως όργανα αυτής, επιτροπές, 
συμβούλια ή μονομελή όργανα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
από τις διατάξεις του παρόντος.

2. Με τις κανονιστικές πράξεις του άρθρου 55 του παρόντος, 
καθώς και με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να 
συνιστώνται και άλλα όργανα αποφασιστικής ή γνωμοδοτικής 
αρμοδιότητας, εφ’ όσον κατά την κρίση του, είναι αναγκαία για 
την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Π.Α.Ε.. Με τις ίδιες 
αποφάσεις καθορίζονται και οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων 
οργάνων.

3. Όλα τα όργανα του παρόντος άρθρου, συγκροτούνται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. με θητεία των μελών τους 
ετήσια, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διέπουσες το 
συγκεκριμένο όργανο διατάξεις. Η θητεία μπορεί να 
ανανεώνεται.
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Δικαιοδοτικό Όργανο

1. Στην Ε.Π.Α.Ε. λειτουργεί μονομελές Δικαιοδοτικό όργανο, το 
οποίο είναι αρμόδιο:

α. Για την εκδίκαση των παραβάσεων και επιβολή των ποινών, 
οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 
Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά 
(άρθρα 27, 30 κ.λ.π.).

β. Για την εκδίκαση και λήψη απόφασης επί των συστάσεων 
κατά κύρους αγώνα.

γ. Για κάθε άλλο θέμα που ανατίθενται σ’ αυτό από ειδικές 
διατάξεις του παρόντος ή άλλου νόμου ή κανονισμού.

2. Το δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Α.Ε. ορίζεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών, με απόφαση του 
αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. Είναι 
υποχρεωτικός για τον Υπουργό ο διορισμός προσώπου, που 
υποδεικνύεται ομόφωνα από την Γ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε..

3. Ως δικαιοδοτικό όργανο ορίζεται δικαστικός λειτουργός εν 
ενεργεία ή εν συντάξει ή νομικός εν γένει, ο οποίο έχει ειδική 
εμπειρία και γνώση στα αθλητικά πράγματα και το αθλητικό 
δίκαιο και δεν έχει την ιδιότητα του μέλους διοικητικού οργάνου ή 
μετόχου Π.Α.Ε. ή του μέλους ιδρυτικού Π.Α.Ε. αθλητικού 
σωματείου από πενταετίας τουλάχιστον.

4. Ο αναπληρωτής του δικαιοδοτικού οργάνου ασκεί τις με 
απόφαση αυτό ανατιθέμενες σ’ αυτόν, αρμοδιότητές του, στην 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του.

5. Οι αποφάσεις του δικαιοδοτικού οργάνου είναι αμέσως 
εκτελεστές ακόμη και όταν προσβάλλονται ενώπιον 
δευτεροβάθμιου οργάνου.

6. Οι αποφάσεις του δικαιοδοτικού οργάνου, προσβάλλονται με 
έφεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 
στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν εκδίδονται επί συστάσεων κατά του κύρους του αγώνα.

β. Όταν επιβάλλουν ποινές για πράξεις βίας, εφ’ όσον πρόκειται 
για ποινές αποκλεισμού της έδρας του σωματείου ή τέλεσης του
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αγώνα χωρίς θεατές, για τρεις (3) τουλάχιστον αγωνιστικές και 
στις δύο περιπτώσεις.

γ. Όταν επιβάλλουν:

α.α. Ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου στους 
αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών (3) μηνών ή για έκπτωση από το εταιρικό αξίωμα για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

β.β. Ποινές αποκλεισμού από αγώνες σε ποδοσφαιριστές, για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) μήνες και εφ’ όσον 
πρόκειται για παράβαση που δεν έχει αναγραφεί σε φύλλο 
αγώνα.

γ.γ. Οποιεσδήποτε ποινές για τις οποίες επιτρέπεται έφεση 
ενώπιον της Δικαστικής επιτροπής Εφέσεων από ειδικές 
διατάξεις της αθλητικής, γενικά νομοθεσίας των καταστατικών 
ή κανονισμών.

7. Στο δικαιοδοτικό όργανο καθώς και στον αναπληρωτή του, 
καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με 
την απόφαση διορισμού, η δε δαπάνη βαρύνει την Ε.Π.Α.Ε.
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4. Ελενκτέ€ -  Ελεγκτικό Συμβούλιο.

1. Στην Ε.Π.Α.Ε., συνιστάται Ελεγκτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) 
αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη οριζόμενα με θητεία δύο (2) 
ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του αρμοδίου για 
θέματα αθλητισμού Υπουργού.

2. Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, τα 
μέλη του Ε.Σ. μπορεί να αυξάνονται μέχρι του αριθμού των 
δεκαπέντε (15) κατ’ ανώτατο όριο.

3. Έργο του Ε.Σ. είναι ο έλεγχος των Π.Α.Ε. -  Μελών της Ε.Π.Α.Ε. 
για την διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και 
την εκτέλεση αυτού, εκδιδόμενων κανονιστικών γενικά πράξεων, 
καθώς και ο έλεγχος της εκπλήρωσης των οικονομικών 
υποχρεώσεών προς την Ε.Π.Α.Ε. τους ποδοσφαιριστές, τους 
προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.

4. Το Ε.Σ. διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους:

α. Ετήσιο τακτικό

β. Έκτακτο, ύστερα από εντολή του αρμοδίου για θέματα 
αθλητισμού Υπουργού ή του διοικητικού συμβουλίου της 
Ε.Π.Α.Ε., ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αυτής, ή 
στις περιπτώσεις, που το ίδιο κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή 
του, αναγκαίο έλεγχο.

γ. Μηνιαίο έλεγχο, για την εφαρμογή ιδίως των διατάξεων των 
άρθρων 20 και 31 έως και 41 του παρόντος.

5. Ως τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται:

α. Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 
οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμου της αλλοδαπής.
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β. Αποδεδειγμένη δεκαετή τουλάχιστον, λογιστική και ελεγκτική 
πείρα, εφ’ όσον πρόκειται για μέλη της επομένης παραγράφου.

6. Πέντε (5) από τα μέλη επιλέγονται από ειδικό κατάλογο , που 
περιέχει διπλάσιο αριθμό και που προτείνεται από την 
Επαγγελματική Ένωση Λογιστών -  Ελεγκτών και τα οποία έχουν 
τα τυπικά προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.

7. Τα μέλη του Ε.Σ. δεν μπορούν να είναι μέτοχοι Π.Α.Ε. ή μέλη 
αθλητικών σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε., ή να μετέχουν στα 
όργανα διοίκησης των αθλητικών αυτών σωματείων ή των Π.Α.Ε., 
ούτε να έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη εξάρτηση από τα 
παραπάνω νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

8. Το Ε.Σ. μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσει έκθεση ελέγχου που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά:

α. Στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό.

β. Στο Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε.

γ. Στη Γ.Σ. των μετόχων της Π.Α.Ε. που αφορά ο έλεγχος, 

δ. στο Δ.Σ. της ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)

9. Το Ε.Σ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει 
υποχρέωση να περιλάβει την έκθεσή το τις , κατά την κρίση του, 
ενδεικνυόμενες ενέργειες για την διαπίστωση των τυχόν 
διοικητικών, διαχειριστικών, πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών 
του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ή των μελών των οργάνων 
διοίκησης αυτού.

10. Οι υπό στοιχεία α', β ' και γ ' της παραγράφου 8 του 
παρόντος άρθρου αποδέκτες της έκθεσης, έχουν υποχρέωση 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή αυτής να 
διαβιβάσουν πλήρες αντίγραφό της:
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α. Στο δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Α.Ε., για τον έλεγχο των 
παραβάσεων αρμοδιότητας του και την επιβολή των νομίμων 
κυρώσεων και

β. Στον αρμόδιο εισαγγελέα στις περιπτώσεις, που 
πιθανολογείται παραβάσεις ποινικού χαρακτήρα.

11. Τα μέλη του Ε.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 
λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών 
της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Π.Α.Ε. που ελέγχουν

12. Τιμωρείται από το δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Α.Ε. με 
αποβολή από το οικείο πρωτάθλημα, η Π.Α.Ε. της οποίας μέλος 
του Δ.Σ., διευθυντής ή άλλος υπάλληλος αυτής αρνείται να θέσει 
στη διάθεση των ελεγκτών τα βιβλία, τους λογαριασμούς, 
ισολογισμούς, απολογισμούς καθώς και άλλα έγγραφα της 
εταιρείας, αναγκαία για την άσκηση του έργου τους ή αρνείται να 
παράσχει στους ελεγκτές τις ζητούμενες πληροφορίες ή στοιχεία 
ή παρεμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο δυσχέρειες στην άσκηση 
του ελέγχου από αυτούς.

13. Με ειδικό κανονισμό, που καταρτίζεται από Ε.Σ. και 
εγκρίνεται από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, 
μετά γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. καθορίζονται τα θέματα 
εσωτερικής λειτουργίας αυτού.

14. Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού 
Υπουργού, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών του Ε.Σ., 
ο τρόπος καταβολής της καθώς και οι φορείς που βαρύνονται με 
αυτήν.
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3. Μέλη ττκ Ε.Π.Α.Ε.

1. Μέλη της Ε.Π.Α.Ε., καθίστανται οι Π.Α.Ε. ή σωματεία, που κατά 
τους οικείους κανονισμούς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα 
ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Α ', Β' και Γ  εθνικής 
κατηγορίας και πληρούν τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου 76 του παρόντος.

2. Τα μέλη της Ε.Π.Α.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα, ως 
ακολούθως:

α. Τακτικά μέλη είναι οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία, που κατά τους 
οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Α', 
Β ' εθνικής κατηγορίας.

β. Πάρεδρα μέλη είναι οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία, που κατά τους 
οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ' 
εθνικής κατηγορίας.

3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος, αναφέρεται ο όρος «Μέλη της 
Ε.Π.Α.Ε.» νοούνται και τα τακτικά και τα πάρεδρα μέλη.

4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος, αναφέρεται ο όρος «Π.Α.Ε.» 
νοούνται και τα αθλητικά σωματεία, μέλη αυτής, όπου δε 
αναφέρεται ο όρος «μέτοχοι» νοούνται και τα μέλη των 
αθλητικών σωματείων, μέλη της Ε.Π.Α.Ε..

δ. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μέλους της 
Ε.Π.Α.Ε. καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται 
με κανονισμό που εκδίδονται σύμφωνα, με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 52 του παρόντος.

6. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους της Ε.Π.Α.Ε. οι Π.Α.Ε. που 
κατά τους οικείους κανονισμούς, υποβιβάζονται από την Γ' 
εθνική κατηγορία σε κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
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ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Ε.Π.Α.Ε.
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4. Αύληση το» Μετογικού Κεφαλαίο» Π.Α.Ε.

1. Τα αθλητικά σωματεία της Β' εθνικής κατηγορίας οφείλουν να 
ολοκληρώσουν την διαδικασία οργάνωσης του Τμήματος 
Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών τους σε Π.Α.Ε. μέχρι την έναρξη 
αγωνιστικής περιόδου 1992 -  1993.

2. Π.Α.Ε., των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο υπολείπεται των 
κατώτατων ορίων μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται 
κατά περίπτωση από τις διατάξεις του άρθρου 48 του παρόντος, 
έχουν την υποχρέωση να προβούν στην αύξησή τους, 
τουλάχιστον μέχρι του ποσού των κατώτατων ορίων, μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Π.Α.Ε., των οποίων το παθητικό υπερβαίνει το ύψος τους 
κεφαλαίου τους, έχουν την υποχρέωση να προβούν στην αύξησή 
του, τουλάχιστον μέχρι τους ποσού του παθητικού, μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων 
συνεπάγεται σε βάρος της υπαίτιας Π.Α.Ε. τις συνέπειες, που 
προβλέπει η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 49 του παρόντος η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται η εισφορά των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου 
στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, που είχε τυχόν 
πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν, 879/1979 
«περί ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών».

6. Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
υποχρεούνται τα Δ.Σ. των Π.Α.Ε., στις οποίες είχαν εισφερθεί οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ιδρυτικού σωματείου να προβούν 
στης σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεσμεύεται να
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αποφασίσει την κατά τροποποίηση του καταστατικού ισόποση 
προς την ονομαστική αξία της εισφοράς των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του σωματείου, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Π.Α.Ε. και την ταυτόχρονη, αντίστοιχη ισόποση αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου σε χρήμα. Αν δεν εκτελεστεί η 
νομοθετικά επιτασσόμενη αυτή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Π.Α.Ε. που υπάγεται σ’ αυτήν την ρύθμιση, μέσα στην 
επόμενη αγωνιστική περίοδο από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, που μπορεί να παρατείνεται για χρονικό 
διάστημα μέχρι ενός (1) έτους με απόφαση του αρμοδίου για 
θέματα αθλητισμού Υπουργού, η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία 
εφιστάται τις συνέπειες που προβλέπει η διάταξη του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παρόντος, η 
οποία εφαρμόζεται αναλόγως.

7. Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της κατά την 
προηγούμενη παράγραφο αύξησης για την οποία έχουν δικαίωμα 
προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι κατά λόγο της συμμετοχής 
καθενός απ’ αυτούς στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 
εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του 
παρόντος.

8. Οι μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της παραπάνω 
αύξησης, εκδίδονται σε τιμή υπέρ το άρτιο, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη του 10% της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Το υπέρ το άρτιο αυτό ποσό αποδίδεται αμέσως από την Π.Α.Ε. στο 
ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο.
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ΜΕΡΟΣ Π

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΙΣ Α.ΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ Α.Α.Ε.

ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ 
Α.Α.Ε. ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ Η ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΟΥΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ.

1. ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε. ME Α.Α.Ε.

Για τη σύσταση της Α.Ε. απαιτείται κατ’ αρχήν η συμμετοχή 
δύο τουλάχιστον προσώπων. Απαιτείται συμβολαιογραφικό 
έγγραφο το οποίο θα περιέχει το καταστατικό της εταιρείας, 
απόφαση του Νομάρχη της έδρας της εταιρείας η οποία θα 
παρέχει την άδεια ίδρυσης και θα εγκρίνει το καταστατικό. 
Επίσης χρειάζεται η καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας 
και την έγκριση του καταστατικού και τέλος πρέπει να δημοσιεύει η 
περίληψη του καταστατικού στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το 
οποίο αποτελεί παράρτημα της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
Αντίθετα η σύσταση μιας Α.Α.Ε. επιτρέπεται μόνο με την 
μετατροπή του τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) και αν 
αυτό δεν υπάρχει, τότε με την μετατροπή του τμήματος 
ερασιτεχνών αθλητών. Για τη σύσταση της Α.Α.Ε. απαιτείται 
απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου, η οποία 
λαμβάνεται με την παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών 
του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Άρα σύμφωνα 
με τα παραπάνω από τη μια πλευρά απλά χρειάζεται η 
σύμπτωση δηλώσεων βούλησης δύο τουλάχιστον προσώπων τα 
οποία θα καταρτίσουν την ιδρυτική σύμβαση της Α.Ε., από την
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άλλη για τη σύστασή της Α.Α.Ε. πρέπει να προϋπάρχει κάτι 
άλλο και μέσω αυτού να δημιουργηθεί.

Πρέπει να υπάρξει Τ.Α.Α. ή τμήμα ερασιτεχνών αθλητών 
για να γίνει η σύστασή της.
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Τόσο η Α.Ε. όσο και η Α.Α.Ε. έχουν κάποιο σκοπό. Μια 
εταιρεία ή κάποιο αθλητικό σωματείο ιδρύονται για κάποιο 
συγκεκριμένο σκοπό. Στην Α.Ε. ο σκοπός της καθορίζεται στο 
καταστατικό. Ο καθορισμός μπορεί να είναι ευρύς αλλά όχι όμως 
και αόριστος. Δηλαδή δεν μπορεί να οριστεί ως σκοπός «η 
άσκηση εμπορίας» ή «η αγορά και μεταπώληση εμπορευμάτων». 
Από οικονομική άποψη όμως σκοπός της Α.Ε. είναι η 
συγκέντρωση μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων. Το κεφάλαιο που 
θα συγκεντρωθεί θα τεθεί στη διάθεση της εταιρείας και αποκτά 
αυτοτέλεια και αυτονομία ανεξάρτητη από αυτούς που το 
εισέφεραν. Αντίθετα με την Α.Ε. η Α.Α.Ε. έχει σαν σκοπό την 
δημιουργία, την οργάνωση και την διοίκηση επαγγελματικής 
αθλητικής ομάδας. Στοχεύει στην οργάνωση επίσημων ή φιλικών 
αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής, 
τη συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες και την οργάνωση 
εκδηλώσεων που έχουν σχέση με το άθλημα. Οπωσδήποτε τα 
παραπάνω πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
τους ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του 
οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής 
ομοσπονδίας.

2. Σ Κ Ο Π Ο Σ  Α .Ε . Μ Ε Α.Α.Ε.

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ Α.Α.Ε.

Ένα από τα στοιχεία που περιέχονται στο καταστατικό της 
Α.Ε. αλλά και της Α.Α.Ε. είναι η επωνυμία. Στην Α.Ε. η επωνυμία 
λαμβάνεται από το είδος της επιχείρησης που ασκείται και τις 
λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία». Οι λέξεις αυτές μπορεί να συντμηθούν 
σε «Α.Ε.» π.χ. «Κλωστήρια Χρισλάν Ανώνυμη Εταιρεία» ή 
«Κλωστήρια Χρισάν Α.Ε.». Η επωνυμία «Ηρακλής Α.Ε.» δεν είναι 
νόμιμη γιατί δεν δηλώνει το είδος της επιχείρησης. Η σύντμηση 
«Α.Ε.» δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε στην πρακτική ούτε στα 
δικαστήρια. Στην επωνυμία εκτός από το είδος της επιχείρησης 
μπορεί να περιέχεται και ονοματεπώνυμο ενός ιδρυτού ή άλλου 
φυσικού προσώπου ή η επωνυμία κάποιας εμπορικής εταιρείας. 
Στην επωνυμία της Α.Α.Ε. αναγράφεται υποχρεωτικά ως πρώτο 
συνθετικό η επωνυμία του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, ο 
κλάδος άθλησης και τέλος οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία». Για 
παράδειγμα η επωνυμία μιας αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας έχει 
ως εξής : «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΟ -  ΠΑΕ». Το 
σίγουρο είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις είναι απαραίτητο να 
περιέχεται στην επωνυμία οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία». Επίσης
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όπως στην Α.Ε. πρέπει να αναφέρεται το είδος άθλησης πχ. 
«Τσιμέντα Ηρακλής Α.Ε.» ή «Κλωστήρια Χρισάν Α.Ε.», έτσι και 
στην Α.Α.Ε. πρέπει να αναφέρεται ο κλάδος άθλησης π.χ. «ΠΑΟ -  
ΠΑΕ» ή «ΠΑΟ -ΚΑΕ» κ.τ.λ.
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4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α .Ε . ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Α.Ε.

Κύριο νομικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τόσο της Α.Ε. όσο 
και της Α.Α.Ε. είναι το μετοχικό κεφάλαιο. Εξίσου και στις δύο
εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μερίδια τα οποία
ονομάζονται μετοχές. Στην Ανώνυμη Εταιρεία το κατώτατο όριο του 
μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να είναι σύμφωνα με το νόμο, 
10.000.000δρχ. και να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη
σύσταση της εταιρείας. Αντίθετα με την Α.Α.Ε. το κατώτατο όριο 
μετοχικού κεφαλαίου διαφέρει κατά πολύ. Σε μια Π.Α.Ε. το
μετοχικό κεφάλαιο εξαρτάται από την κατηγορία που αγωνίζεται. 
Για παράδειγμα το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου για ΠΑΕ 
που αγωνίζεται στην Α’ Εθνική Κατηγορία είναι 200.000.000δρχ. 
για μια ΠΑΕ που συμμετέχει στην Β’ Εθνική είναι 120.000.000δρχ. 
και για μια ΠΑΕ της Γ  Εθνικής είναι 50.000.000δρχ. Όπως 
καταλαβαίνουμε, υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά στο όριο του 
μετοχικού κεφαλαίου. Παρ’ όλα αυτά όμως όπως στην Α.Ε. έτσι και 
στην Α.Α.Ε. η καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να γίνει κατά τη 
σύσταση της. Και για τις δύο εταιρείες απαγορεύεται η ανάληψη 
ποσού μέχρι την καταβολή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. 
Μια ακόμη ομοιότητα είναι ότι η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται 
υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας σε 
οποιαδήποτε τράπεζα. Σε περίπτωση μη κάλυψης του μετοχικού 
κεφαλαίου για την Α.Α.Ε. και μετά από δημόσια εγγραφή και 
παρεχόμενης άπρακτης της προθεσμίας που έχει ορισθεί, τα ποσά 
επιστρέφονται στους καταθέτες. Αντίθετα στην Α.Ε. σε περίπτωση 
που κάποιος από τους μετόχους καθυστερήσει την καταβολή μιας 
δόσης, η εταιρεία τον προκαλεί με δημοσίευση να καταβάλλει τη 
δόση μέσα σε ορισμένη χρονική προθεσμία. Με τη λήξη της 
προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μέσα σε ένα μήνα να 
εκδώσει νέες μετοχές, ισάριθμες με αυτές που ακυρώθηκαν για να 
τις πουλήσει στο χρηματιστήριο. Η ονομαστική αξία για μια μετοχή 
Ανώνυμης Εταιρείας δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη από 100δρχ. 
και ανώτερη από 30.000δρχ. Αντίθετα στην Α.Α.Ε. η ονομαστική 
αξία της μετοχής δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του ποσού 
των 10.000δρχ. Ακόμα τόσο στην Α.Ε. όσο και στην Α.Α.Ε. το 
ύψος του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από τη γενική συνέλευση 
και δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο του ελάχιστου ορίου, το 
οποίο ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του νόμου.
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5. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Π.Α.Ε.

Εκτός των όσων αναφέραμε παραπάνω, ένα συνηθισμένο 
φαινόμενο στην οικονομική φύση μιας Α.Ε. είναι η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου που σκοπεύει στην επίτευξη μικρότερου 
κόστους παραγωγής και γενικότερα στην οικονομική της εξυγίανση.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να οφείλεται στην 
ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας, ή στην επέκτασή της σε 
άλλους τομείς παραγωγικούς είτε στον εκσυγχρονισμό του 
μηχανικού της εξοπλισμού. Η αύξηση αυτή είναι επωφελής για την 
εταιρεία αρκεί να μην είναι αλόγιστη γιατί συνοδευόμενη με την 
είσοδο νέων μετοχών μπορεί να ανατραπεί η πλειοψηφία των 
παλαιών μετοχών στη Γ.Σ. με συνέπεια τη βλάβη των 
συμφερόντων τους. Το μέγεθος του κεφαλαίου της εταιρείας 
καθορίζεται από το καταστατικό. Άρα η αύξηση του κεφαλαίου 
αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Αντιθέτως στην Α.Α.Ε. σε 
περίπτωση ανόδου της ομάδας της, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 
αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο 
όριο που υπάρχει γι’ αυτήν την κατηγορία. Σε μια Αθλητική Ανώνυμη 
Εταιρεία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να οφείλεται στην 
υπέρβαση του παθητικού σε σχέση με το ύψος του κεφαλαίου. Σε 
περίπτωση που υπάρχει εισφορά αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει 
να γίνει τροποποίηση του καταστατικού ισόποση προς την 
ονομαστική αξία της εισφοράς αυτής μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
σε χρήμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω και για τις δύο εταιρείες η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπει τροποποίηση του 
καταστατικού. Επίσης τόσο στην Α.Ε. όσο και σε μια Π.Α.Ε. η αύξηση 
αυτή μπορεί να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση. Επίσης ένα 
ακόμη κοινό στοιχείο είναι ότι σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ο νόμος δίνει το 
δικαίωμα προτεραιότητας στους παλιούς μετόχους ανάλογα με τη 
συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Τέλος, θα λέγαμε πως η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Α.Ε. είναι προαιρετική διότι δεν 
θεωρείται αναγκαίο και άκρως απαραίτητο η επέκτασή της σε 
παραγωγικούς άλλους τομείς ή γενικότερα η ανάπτυξη των εργασιών 
της. Μπορεί να είναι περιττή αλλά και παρακινδυνευμένη ενέργεια αν 
ανταποκρίνεται στις γενικότερες οικονομικές απαιτήσεις με τα ήδη 
υπάρχοντα κεφάλαιά της. Από την άλλη πλευρά η άνοδος της 
ομάδος μιας εταιρείας αθλητικής, δηλαδή, μιας Π.Α.Ε. την 
υποχρεώνει να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο σύμφωνα με το 
κατώτατο όριο που προβλέπει ο νόμος. Δεν μπορεί να 
αποφευχθεί αυτό διότι με παράβαση του παραπάνω η εταιρεία 
υποβιβάζεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία.
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6. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
Ε.Π.Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Σ.Α.Κ.

Όσον αφορά τη διοίκηση, τα διοικητικά όργανα της Α.Ε. είναι 
η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τακτικοί 
Ελεγκτές. Τα διοικητικά όργανα της Ε.Π.Α.Ε. είναι η Γενική 
Συνέλευση, η Συνέλευση Κατηγορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, η 
Εκτελεστική Επιτροπή και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Ομοίως 
συμβαίνει και στην Ε.Σ.Α.Κ. Στην Α.Ε. ανώτατο όργανο αποτελεί η 
Γενική Συνέλευση. Αντίθετα από πλευράς Α.Α.Ε. και ειδικότερα 
Ε.Π.Α.Ε. την απόλυτη εξουσία έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Καθήκοντα Προέδρου της Γ.Σ. καθώς και των συνελεύσεων 
κατηγοριών ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε.

7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ Δ.Σ.
Α.Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο με το οποίο διάκειται 
η Α.Ε. και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Μέλη του Δ.Σ. 
μπορεί να είναι μέτοχοι ή άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι. Το 
Δ.Σ. ενεργεί συλλογικά, όμως για διευκόλυνση υποδεικνύεται ένα 
από τα μέλη και με τον τίτλο Εντεταμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος 
ενεργεί για λογαριασμό του Δ.Σ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν 
υπερβαίνει τα έξι (6) έτη αλλά οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι. 
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι άμισθοι ή μπορεί και να αμείβονται. 
Αντίθετα στην Α.Α.Ε. το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο 
έχει δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας. 
Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό της 
Α.Α.Ε. με την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο 
διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα 
αθλητικά τμήματα. Ο διορισμός του ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. για 
την Α.Α.Ε. φαίνεται όμοιος με αυτόν της Α.Ε. δεν υπερβαίνει τα 
έξι (6) έτη και τα μέλη της είναι επανεκλέξιμα, όπως και στην Α.Ε. 
Σε σύγκριση όμως με το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. η Α.Ε. εμφανίζει 
κάποιες διαφορές. Κατ’ αρχήν μέλη της Ε.Π.Α.Ε. στο Δ.Σ. μπορεί 
να είναι όχι οποιοσδήποτε, αλλά μόνο μέλη του Δ.Σ. Π.Α.Ε. Τα 
μέλη που αποτελούν το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. είναι δεκαεπτά (17) στον 
αριθμό. Η θητεία των μελών είναι τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την 
ημερομηνία εκλογής τους. Η ομοιότητα που διακρίνουμε είναι ότι το 
αξίωμα των μελών της Ε.Π.Α.Ε. είναι τιμητικό και άμισθο όπως 
συμβαίνει και στην Α.Ε.
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8. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ Α.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Π.Α.Ε.

Τέλος θα συγκρίνουμε τους ελεγκτές της Α.Ε. με αυτούς της Α.Α.Ε. 
και της Ε.Π.Α.Ε.. Στην Α.Ε. ο έλεγχος διενεργείται με δύο τρόπους. 
Είναι έλεγχος από τους τακτικούς ελεγκτές και ο έκτακτος έλεγχος που 
ασκείται από ελεγκτές που διορίζονται από τη δικαστική αρχή. Στον 
τακτικό έλεγχο εκλέγονται δύο ελεγκτές και μαζί τους και δύο 
αναπληρωματικοί. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντα και οι αμοιβή τους 
καθορίζεται από την απόφαση με την οποία διορίσθηκαν. Συνήθως 
εκλέγονται για ένα χρόνο, μπορεί όμως να
επανεκλέγονται απεριόριστα. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να διορισθεί 
ως ελεγκτής. Οι τακτικοί ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της 
εταιρείας και δικαιούνται να έχουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 
λογαριασμού ή εγγράφου. Πρέπει να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία 
υπόδειξη προς το Δ.Σ. και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του 
καταστατικού να αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου. Στο τέλος της 
χρήσεως, αφού ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό 
«Αποτελέσματα Χρήσεως» υποβάλλουν στην Γ.Σ. έκθεση με το 
πόρισμα του ελέγχου τους. Πρέπει να είναι παρόντες στη Γ.Σ. και να 
πληροφορούν τους μετόχους για τον έλεγχο που έκαναν. Οι Α.Ε. έχουν 
δικαίωμα να προσλαμβάνουν ως ελεγκτές ορκωτούς λογιστές. Όσον 
αφορά τον έκτακτο έλεγχο τον προκαλεί η μειοψηφία αλλά και η 
πολιτεία μέσω του Υπουργείου Εμπορείου. Οι ελεγκτές ορίζονται από 
την δικαστική αρχή και η αίτηση για έκτακτο έλεγχο δεν μπορεί να είναι 
γενική αλλά να αναφέρεται σε συγκεκριμένες πράξεις.

Οσον αφορά την Α.Α.Ε. και την Ε.Π.Α.Ε. σε αντίθεση με την Α.Ε.
στην

μεν πρώτη τον έλεγχο αναλαμβάνει το ελεγκτικό Συμβούλιο, στη 
δεύτερη η ελεγκτική επιτροπή. Σε αντίθεση με την Α.Ε., στην Α.Α.Ε. τα 
μέλη του Ε.Σ. είναι έντεκα (11) και με θητεία (3) τριών ετών και στην 
Ε.Π.Α.Ε. τα μέλη της Ε.Ε. είναι (5) πέντε και με θητεία πάλι (3) τριών 
ετών. Οπως στην Α.Ε. έτσι και στην Α.Α.Ε. και στην Α.Α.Ε. και στην 
Ε.Π.Α.Ε. δεν μπορούν να διορισθούν μέλη του Ε.Σ. ή της Ε.Ε., μέτοχοι 
της Α.Α.Ε. ή μέτοχοι Π.Α.Ε. αντίστοιχα αλλά να μην μετέχουν επίσης 
στα όργανα διοίκησης της Α.Α.Ε. και της Ε.Π.Α.Ε. Ένα ακόμη κοινό 
στοιχείο των μελών της Ε.Ε. και του Ε.Σ. με τους ελεγκτές της Α.Ε. είναι 
ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει υποχρέωση να 
υποδείξει τις απαραίτητες ενέργειες για την λύση τυχόν διοικητικών ή 
διαχειριστικών ευθυνών στα μέλη των διοικητικών οργάνων. Επίσης 
δικαιούνται να έχουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή 
εγγράφου. Μια ακόμη ομοιότητα των μελών του Ε.Σ. της Α.Ε. και των 
μελών της Ε.Ε. της Ε.Π.Α.Ε. με τους ελεγκτές της Α.Ε. είναι ότι μετά το 
τέλος του ελέγχου συντάσσουν έκθεση ελέγχου που υποβάλλεται στο 
Δ.Σ. και την Γ.Σ. αντίστοιχα, αλλά και στους αντίστοιχους αρμόδιους 
φορείς.
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Ε Π IΛ  Ο ΓΟ Σ

Σύμφωνα με τα παραπάνω προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την 
εικόνα τόσο της Ανώνυμης Εταιρείας, όσο και της Αθλητικής Ανώνυμης 
Εταιρείας. Έγινε προσπάθεια να τις προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τονίζοντας έτσι κάποια σημεία. Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι 
γνωστή σε όλους μας τόσο για την κεφαλαιουχική της μορφή, όσο και 
για τον κερδοσκοπικό της σκοπό αλλά και την νομοθεσία της 
γενικότερα. Η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι απορρέει όσον αφορά την νομοθεσία της από την Α.Ε., όμως έχει 
κάποιες ιδιαιτερότητες. Καταβάλλεται προσπάθεια να λειτουργήσουν τα 
τμήματα αμειβόμενων αθλητών με το ισχύον καθεστώς της Ανώνυμης 
Εταιρείας μας στην χώρα μας, με τις λιγότερες δυνατές αποκλίσεις, 
ώστε η δημιουργία των Α.Α.Ε. να ενταχθεί σε ολοκληρωμένο και 
δοκιμασμένο νομοθετικό και νομολογικό πλαίσιο. Η νομοθετική 
παρέμβαση για την διαμόρφωση των όρων οργάνωσης και ανάπτυξης 
του επαγγελματισμού στον αθλητισμό δεν αποτελεί ελληνική επινόηση 
αλλά διεθνή πραγματικότητα. Ο επαγγελματισμός στον αθλητισμό δεν 
αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων μόνο χρόνων. Η ραγδαία ανάπτυξή 
του τα τελευταία χρόνια προσδίδει στις αθλητικές έννομες σχέσεις 
κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία 
η νομοθετική παρέμβαση για την ρύθμιση των εννόμων σχέσεων που 
αναπτύσσονται κατά την άσκησή της, η εφαρμογή της νομοθεσίας που 
ρυθμίζει την επιχειρηματική και επαγγελματική δράση, με αποτέλεσμα 
να είναι απαραίτητη η ειδική νομοθετική ρύθμιση αυτών των σχέσεων.

Αρα ο νομοθέτης πρέπει να όχι μόνο να διορθώσει τα κακώς κείμενα
ή να συμπληρώσει τυχόν παραλείψεις και κενά του προηγούμενου, 

νομοθετικού καθεστώτος στον αθλητισμό αλλά πρέπει να προβλέψει 
ρυθμίσεις και να προσαρμόσει το καθεστώς αυτό στις εξελίξεις και στις 
ανάγκες της νέας κοινωνικής, οικονομικής και αθλητικής 
πραγματικότητας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την πάροδο του 
χρόνου. Τέλος πρέπει να γίνει διάκριση και ρύθμιση του 
επαγγελματικού αθλητισμού ως προς τις οργανωτικές του μονάδες, 
δηλαδή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τις έννομες σχέσεις των 
οποίων διαμορφώνεται το όλο πλέγμα δομής, οργάνωσης και 
ανάπτυξης του επαγγελματισμού στον αθλητισμό. Δηλαδή θα έχει ως 
εξής:

1. Ο αθλητής, επαγγελματίας ή αμειβόμενος.
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2. Ο πρωτοβάθμιος οργανωτικός φορέας δηλαδή η Α.Α.Ε. ή το 
Τ.Α.Α.

Διοργανώνει και διοικεί την επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα 

κάθε κλάδο άθλησης.

3. Ο δευτεροβάθμιος οργανωτικός φορέας δηλαδή η αρχή που 
διοργανώνει και διοικεί την επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα 
σε κάθε κλάδο άθλησης.



60

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΤΕΛΙΟΥ -  ΜΑΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 2000 «Αθλητική 

Νομοθεσία» Αθήνα -  Κομοτηνή, Σάκκουλας.

2. ΛΕΒΑΝΤΗ Φ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 1997 «Ανώνυμες Εταιρείες» Έκδ. 

9η Αθήνα -  Κομοτηνή, Σάκκουλας

3. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, 1994 «Εμπορικό Δίκαιο» Αθήνα, Έλλην

4. ΣΑΚΕΛΛΗ I. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 1998 «Ισολογισμός των Α.Ε. και 

των Ε.Π.Ε.» Τόμος Α', Αθήνα, Πάμισος.

5. ΤΟΤΣΗ ΧΡ. «Κώδικας Νομοθεσίας Α.Ε.& Ε.Π.Ε. 1998, Έκδ. 6η 
Αθήνα, Πάμισος.


