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Κ Α Ν Ο Ν Ι  Μ Ο   Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Σ Ω Ν  Π Ο Γ Ο  Φ Α Ι Ρ Ο Τ  

 

Προοίκηο 

Ο παξώλ θαλνληζκόο εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

Δ.Π.Ο. θαη πξνβιέπεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνπο πξνπνλεηέο πνδνζθαίξνπ. Η 

Δ.Π.Ο. θαη νη Δλώζεηο - κέιε ηεο αλαγλσξίδνπλ θαη δύλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο 

ή όξγαλα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό, αιιά έρνπλ ηεξήζεη ηε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ.3 Γ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 1 

 Προπολεηής 

Πξνπνλεηήο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο είλαη θάζε πξόζσπν πνπ έρεη 

ηα απαηηνύκελα από ηνλ θαλνληζκό απηό πξνζόληα θαη δηθαηνύηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνύ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) ηεο Δ.Π.Ο. λα εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό 

ρώξν θαη λα δίδεη νδεγίεο, από ηελ ηερληθή πεξηνρή, έξγν ηνπ δε είλαη ε ππεύζπλε 

πξνεηνηκαζία, εθγύκλαζε θαη ελ γέλεη αγσληζηηθή θαηάζηαζε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θάζε 

νκάδνο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 2 

 Γηθαίφκα άζθεζες ηοσ επαγγέικαηος ηοσ προπολεηή από εκεδαπούς 

Σν επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ ζην νξγαλσκέλν ειιεληθό πνδόζθαηξν, 

δει. ζηα  πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ Δ.Π.Ο. ή πνπ θαηά 

παξαρώξεζε ηεο δηνξγαλώλνληαη από ηηο ελώζεηο - κέιε ηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

αζθήζνπλ: 

Α)  Οη Γηπισκαηνύρνη ηεο ρνιήο Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. – UEFA. 

Β)  Οη θάηνρνη δηπιώκαηνο αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιώλ πξνπνλεηώλ ησλ ρσξώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ όπσο ηζρύνπλ θαη πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ύκβαζεο ακνηβαίαο 

αλαγλώξηζεο ησλ πξνπνλεηηθώλ πξνζόλησλ ηεο UEFA. 

Γ)  Οη θάηνρνη δηπισκάησλ πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ Γ.Γ.Α. - Δ.Π.Ο. όπσο 

θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ύκβαζεο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο πξνπνλεηηθώλ 
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πξνζόλησλ ηεο UEFA θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ κλεκνλίνπ ησλ νθηώ ζέζεσλ UEFA - 

Δ.Π.Ο. 

Γ)  Οη πηπρηνύρνη ησλ ηκεκάησλ θπζηθήο αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ( Σ.Δ.Φ.Α.Α. ) ησλ 

ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ κε θύξηα εηδηθόηεηα ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ πνπ 

έρνπλ ηελ εηδηθή αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο από ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή 

Οκνζπνλδία, όπσο θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ύκβαζεο ακνηβαίαο 

αλαγλώξηζεο πξνπνλεηηθώλ πξνζόλησλ ηεο UEFA θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

κλεκνλίνπ ησλ νθηώ ζέζεσλ UEFA - Δ. Π. Ο. 

Δ) Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε, γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ 

γηα κελ ηνπο έιιελεο είλαη ε εγγξαθή ηνπο, σο κέινο ζε ύλδεζκν ή σκαηείν 

Πξνπνλεηώλ - Μέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ Διιάδνο 

(ΟΠΠΔ) πνπ ηήξεζε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ.3 Γ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο., γηα δε ηνπο αιινδαπνύο ε ηήξεζε ησλ όξσλ ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 3 

 Γηθαίφκα άζθεζες ηοσ επαγγέικαηος ηοσ προπολεηή από αιιοδαπούς 

1. Γελ επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε αιινδαπνύ (εθηόο ησλ επηηξεπνκέλσλ από ηε 

ύκβαζε ηεο UEFA) πξνπνλεηή από εξαζηηερληθά ζσκαηεία. 

2.  Η πξόζιεςε θαη απαζρόιεζε αιινδαπνύ πξνπνλεηή ζε νκάδεο επαγγεικαηηθώλ 

θαηεγνξηώλ,  επηηξέπεηαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη εμήο πξνϋπνζέζεηο. 

α)  Να είλαη θάηνρνο ηζόηηκνπ δηπιώκαηνο PRO-UEFA ησλ ζρνιώλ ηεο ύκβαζεο 

ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο γηα ηα πξνπνλεηηθά πξνζόληα ηεο UEFA. 

β)  Να έρεη εξγαζηεί σο πξνπνλεηήο ζε νκάδα εζληθώλ θαηεγνξηώλ γηα κία (1) 

ηνπιάρηζηνλ αγσληζηηθή πεξίνδν ή ζε εζληθή νκάδα. 

γ) Να έρεη ειηθία κέρξη εβδνκήληα πέληε (75) εηώλ. 

δ)  Να απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο ηζρύνπζαο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο θαη λα δειώλεη κε ην ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, πνπ θαηαξηίδεηαη θαη 

ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ (Γ.Γ.Α.), ηελ Διιεληθή 

Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.) θαη ζηνλ ύλδεζκν ή σκαηείν 

Πξνπνλεηώλ ή αλ δελ ππάξρεη ζηελ ΟΠΠΔ, όηη απηό είλαη ην κόλν πνπ 

αλαγλσξίδεη, ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε 

πνδνζθαηξηθήο ή άιιεο αξρήο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 
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ε)  Η ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πξνϋπνζέζεσλ πηζηνπνηείηαη κε απόθαζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 4 

 Ιδηφηηθό ζσκθφλεηηθό πρόζιευες προπολεηή 

1. Σν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό πξόζιεςεο κεηαμύ ηνπ πξνπνλεηή θαη ηεο Π. Α. Δ. ή ηνπ 

ζσκαηείνπ, θαζώο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνύ, θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

αξκόδηα Γ.Ο.Τ., επίζεκν δε αληίγξαθν ηνπ θαηαηεζέληνο ζηελ Γ.Ο.Τ. 

ζπκθσλεηηθνύ θαηαηίζεηαη, γηα κελ ηηο εζληθέο θαηεγνξίεο ζηελ Δ.Π.Ο. θαη ηνλ 

ηνπηθό ύλδεζκν Πξνπνλεηώλ ή ηελ Ο.Π.Π.Δ., εάλ δελ ππάξρεη ύλδεζκνο, γηα δε 

ηα ζσκαηεία ηνπηθώλ θαηεγνξηώλ ζηελ νηθεία ηνπηθή Έλσζε θαη ηνλ ηνπηθό 

ύλδεζκν Πξνπνλεηώλ, ή ηελ Ο.Π.Π.Δ., εάλ δελ ππάξρεη ύλδεζκνο, ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 

2. Σν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: 

α) ηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

β) Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 

γ) Σηο πάζεο θύζεσο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο απνδνρέο, θαζώο θαη ηηο ινηπέο ζε 

είδνο παξνρέο ηνπ πξνπνλεηή 

δ) Ρήηξα ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ππνρξεσηηθά 

ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη όηη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ 

επίιπζε ησλ ηπρόλ κεηαμύ ηνπο νηθνλνκηθώλ δηαθνξώλ, ηηο αξκόδηεο 

επηηξνπέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθό θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Π.Ο. 

ε) πληζηάηαη ζηελ Δ.Π.Ο. Δπηηξνπή Απνηίκεζεο Αμίαο ηδησηηθώλ 

ζπκθσλεηηθώλπξνπνλεηώλ απνηεινύκελε από έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο 

Δ.Π.Ο. πνπ δηνξίδεηαη από ην Γ.. απηήο σο Πξόεδξν θαη από έλαλ (1) 

εθπξόζσπν ησλ: Super League, Έλσζεο Δπαγγεικαηηθνύ Πνδνζθαίξνπ Β'- 

Γ Δζληθήο Καηεγνξίαο, Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Ακεηβνκέλσλ 

Πνδνζθαηξηζηώλ (Π..Α.Π.) θαη ΟΠ.Π.Δ. Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε 

εθηίκεζε, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο θαη ζπληειεζηέο, ηεο αμίαο ηνπ 

πξνπνλεηή θαη ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ θαησηάησλ νξίσλ απνδεκίσζεο αλάινγα 

θαη κε ηελ θαηεγνξία δηπιώκαηνο πνπ απηόο θαηέρεη θαη ηελ θαηεγνξία πνπ 

αλήθεη ε ΠΑΔ ή ην ζσκαηείν κε ην νπνίν έρεη ζπκβιεζεί. 
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 ΑΡΘΡΟ 5  

 Καηεγορίες προπολεηώλ 

Οη θαηεγνξίεο ησλ πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ ζηελ Διιάδα είλαη UEFA C, 

πηζηοποίεζε UEFA B, UEFA B, πηζηοποίεζε UEFA Α, UEFA A, UEFA A ELITE 

YOUTH θαη PRO-UEFA. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 6 

 Γηθαίφκα εργαζίας αλάιογα κε θαηεγορία – Δθπαηδεσηές ποδοζθαίροσ – 

 Δηήζηα ζεκηλάρηα 

1. Οη πξνπνλεηέο πνδνζθαίξνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα απηό 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο σο εμήο: 

α)  Οη PRO-UEFA, ζε ζσκαηεία θαη Π. Α. Δ. όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, 

β)  Οη ELITE YOUTH, ζηηο νκάδεο ησλ λέσλ θαη ησλ έθεβσλ ηεο SUPER 

LEAGUE. 

γ)  Οη UEFA A, ζε εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη ζηης οκάδες ηφλ λέφλ θαη ηφλ 

εθήβφλ όιφλ ηφλ θαηεγορηώλ. 

δ)  Οη κε πηζηοποηεηηθό UEFA A, ζε εραζηηετληθά ζφκαηεία κέτρη θαη Γ΄ 

εζληθής θαηεγορίας, θαζώς θαη ζηης αθαδεκίες ηφλ οκάδφλ Β΄ θαη Γ΄ 

εζληθής θαηεγορίας. 

ε) Οη UEFA B ζε εξαζηηερληθά ζσκαηεία κέρξη θαη Γ΄ εζληθής θαηεγορίας θαη 

ζηης κηθηές οκάδες ηφλ ελώζεφλ.  

ζη)  Οη UEFA C ζε αθαδεκίεο όιφλ ηφλ ζφκαηείφλ θαη ΠΑΔ θαζώς θαη ζε 

αθαδεκίεο νκάδσλ ησλ κηθηώλ ησλ ελώζεσλ. 

δ)  Οη κε πηζηοποηεηηθό UEFA B ζε εξαζηηερληθά ζσκαηεία Β' θαη Γ' θαηεγνξίαο 

ησλ ηνπηθώλ ελώζεσλ θαη ζε αθαδεκίεο νκάδσλ ηνπηθώλ ελώζεσλ. 

2. Σα πξνζόληα ησλ ηαθηηθώλ εθπαηδεπηώλ πνπ δηδάζθνπλ ζηηο ζρνιέο πνδνζθαίξνπ, 

πέξαλ ηεο θαηνρήο δηπιώκαηνο πξνπνλεηή PRO-UEFA, θαζνξίδνληαη κε απόθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ( ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ 

αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο παλεπηζηεκίνπ κε δηδαθηηθή θαη ζπγγξαθηθή εκπεηξία ζην 

άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη λα έρνπλ νλνκαζζεί "θαζεγεηέο πνδνζθαίξνπ" από 

ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., κεηά από εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ρνιήο ). 

3. Η Δ.Π.Ο. δύλαηαη λα δηνξγαλώλεη θάζε ρξόλν κεηά ηε ιήμε θαη πξηλ ηελ έλαξμε 

πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, αιιά θαη ζηελ δηάξθεηα απηήο, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

πξνπνλεηώλ. Σν δηθαίσκα απηό παξέρεηαη θαη πξνο ηελ ΟΠΠΔ ή ηνπο 



 

[5] 

πλδέζκνπο κέιε ηεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ππάξρεη ε απαξαίηεηε έγθξηζε ηεο 

Δ.Π.Ο. θαη νη δηδάζθνληεο ζα νξίδνληαη από ηελ Δ.Π.Ο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 7 

 Τποτρέφζε πρόζιευες προπολεηή από Π.Α.Δ. θαη ζφκαηεία 

1. Οη Π.Α.Δ. θαη ηα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα απαζρνινύλ 

πξνπνλεηή ηεο Α' πνδνζθαηξηθήο ηνπο νκάδαο, θάηνρν δηπιώκαηνο, αλάινγν ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 6 παξ.1. 

2. Από ηελ ππνρξέσζε πξόζιεςεο πξνπνλεηή θαηά ηα αλσηέξσ εμαηξνύληαη ηα 

εξαζηηερληθά ζσκαηεία Β', Γ' θαηεγνξίαο ησλ Δ. Π. .. Με απόθαζε ηνπ Γ. . ηεο 

Δ.Π.Ο. θαζνξίδεηαη γηα ηηο νκάδεο ησλ ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ θάζε ρξόλν ε 

ππνρξέσζε πξόζιεςεο ή κε πξνπνλεηή κε δίπισκα αλάινγν ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζην άξζξν 6 παξ. 1. 

3. Από ηελ ππνρξέσζε πξόζιεςεο πξνπνλεηή θαηά ηα αλσηέξσ εμαηξνύληαη ηα 

εξαζηηερληθά ζσκαηεία Α' θαη Α΄1 θαηεγνξίαο ησλ Δ. Π. . εθόζνλ ζηνλ νηθείν Ννκό 

δελ ππάξρνπλ πξνπνλεηέο κε Γίπισκα UEFA ζε αξηζκό δηπιάζην, ηνπιάρηζηνλ, 

από ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ ηεο θαηεγνξίαο. 

4. ε πεξίπησζε αλόδνπ Π.Α.Δ. ή ζσκαηείνπ δύλαληαη ε Π.Α.Δ. ή ην ζσκαηείν λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ πξνπνλεηή ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ, αλεμάξηεηα από ηελ 

θαηεγνξία ηνπ δηπιώκαηνο πνπ απηόο θαηέρεη. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 8 

 Δπηηροπές Δπίισζες Οηθολοκηθώλ Γηαθορώλ 

1. Οη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ πξνπνλεηώλ θαη εξαζηηερληθώλ 

ζσκαηείσλ επηιύνληαη από ην Σαθηηθό Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην ηεο Δ.Π.Ο. 

2. Οη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ πξνπνλεηώλ θαη Π.Α.Δ. ή Σ. Α. Π. 

επηιύνληαη από ηελ Α' ΔΔΟΓ ηεο ΔΠΟ. 

Οη απνθάζεηο απηέο πξνζβάιινληαη ζε δεύηεξν βαζκό ελώπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνύ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

3. Ωο κέιε - δηθαζηέο ησλ δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, ην εθπαηδεπηηθό ζπκβνύιην ηεο 

Δ.Π.Ο., πξνηείλεη απηνύο πνπ ππνδεηθλύεη ε ΟΠΠΔ. 
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 ΑΡΘΡΟ 9 

 Δθπαηδεσηηθό σκβούιηο 

1. ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί ε Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ κε αξκνδηόηεηα γηα 

όια ηα ζέκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό. 

2. Η Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηέζζεξα (4) κέιε εθ ησλ νπνίσλ 

δύν (2) πξνπνλεηέο κε δίπισκα PRO UEFA θαηεγνξίαο πνπ νξίδνληαη από ην Γ.. 

ηεο Δ.Π.Ο. Από ηνπο δύν πξνπνλεηέο κε δίπισκα UEFA PRO, ν έλαο ππνρξεσηηθά 

ζα είλαη ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο - ππεύζπλνο ησλ ζρνιώλ θαη ο άιιος 

εθπρόζφπος ποσ σποδεηθλύεηαη από ηο Γ.. ηες ΟΠΠΔ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 10 

 Δπηηροπή Ιζοηηκηώλ 

Η αλαγλώξηζε ηίηισλ ζπνπδώλ ρνιώλ πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ ηεο αιινδαπήο θαη 

ε ηζνηηκία ηνπο πξνο ηίηινπο ζπνπδώλ ησλ ρνιώλ πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ ηεο 

εκεδαπήο θαη ε θαηάηαμε ζε αλάινγε θαηεγνξία, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ θαλνληζκώλ 

ησλ δηεζλώλ ζπλνκνζπνλδηώλ, γίλεηαη από Δπηηξνπή Ιζνηηκηώλ ηεο Δ.Π.Ο. ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ: 

α)  Ο πξόεδξνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο., σο Πξόεδξνο, 

β)  Έλαο (1) εθπξόζσπνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ, 

γ) Έλαο εθπξόζσπνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Π.Ο., 

δ)  Γύν (2) κέιε πνπ ππνδεηθλύνληαη από ην Γ.. ηεο ΟΠΠΔ. 

Η Δπηηξνπή νξίδεηαη από ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., εδξεύεη ζηελ Δ.Π.Ο. θαη θαζήθνληα 

Γξακκαηέα αζθεί ππάιιεινο απηήο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 11 

 Μεηρώο προπολεηώλ – Σασηόηεηα προπολεηή – Γειηίο πηζηοποίεζες 

 εηζόδοσ ζηολ αγφληζηηθό τώρο (ηετληθή περηοτή). 

1. ηελ Δ.Π.Ο. ηεξείηαη κεηξών πξνπνλεηώλ αλά θαηεγνξία. 

Η Δ.Π.Ο. εθδίδεη ηηο ηαπηόηεηεο πξνπνλεηώλ, νη νπνίεο έρνπλ ηξηεηή δηάξθεηα. Γηα 

ηελ έθδνζε ηεο ελ ιόγσ ηαπηόηεηαο, εθηόο ησλ άιισλ, πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη βεβαίσζε όηη είλαη κέινο  πλδέζκνπ Πξνπνλεηώλ, ν νπνίνο  

αλήθεη ζηελ Ο.Π.Π.Δ. , εθόζνλ έρεη ηεξήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 2 παξ.3 Γ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο. 
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2. Η ηαπηόηεηα πξνπνλεηή, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε ύκβαζε ακνηβαίαο 

αλαγλώξηζεο πξνπνλεηηθώλ πξνζόλησλ ηεο UEFA, πξέπεη λα αλαζεσξείηαη εληόο 

ηξηεηίαο από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο κεηά από δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

από ηελ σο άλσ ύκβαζε (πκκεηνρή - παξαθνινύζεζε από ηνλ πξνπνλεηή 

ζρεηηθνύ ζεκηλαξίνπ αλαζεώξεζεο ηνπιάρηζηνλ 16 σξώλ). 

3. Μεηά ηελ απόθηεζε ηνπ Γηπιώκαηνο πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ, όπσο πξνβιέπεηαη 

από ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

θαη από ηε ύκβαζε ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο πξνπνλεηηθήο πξνζόλησλ ηεο UEFA, 

ν πξνπνλεηήο πιένλ ηεο έθδνζεο ηαπηόηεηαο πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ 

ΔΠΟ-UEFA, ππνρξενύηαη λα εθδώζεη θαη Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο 

Πξνπνλεηή Πνδνζθαίξνπ από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ. 

4. Κάζε λέα αγσληζηηθή πεξίνδν ε Δ.Π.Ο. γηα ηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα θαη νη 

Δ. Π. . γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα θαη ηελ Γ' Δζληθή εθδίδνπλ δειηίν 

πηζηνπνίεζεο  εηζόδνπ ηνπ πξνπνλεηή ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν (ηερληθή πεξηνρή). 

Σν δειηίν πηζηνπνίεζεο εηζόδνπ, είλαη νλνκαζηηθό ζε πεξίπησζε δε 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνπνλεηή, ζα πξέπεη λα εθδνζεί λέν. 

5. Πξνπνλεηήο θαη ν ηπρόλ βνεζόο πξνπνλεηή ν νπνίνο δελ θαηέρεη ην σο άλσ δειηίν 

πηζηνπνίεζεο εηζόδνπ  ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν (ηερληθή πεξηνρή) απαγνξεύεηαη λα 

εηζέιζεη ζ’ απηόλ. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη από ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα, ζύκθσλα 

κε ηνλ Κ.Α.Π.  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 12 

 Κσρώζεης ζε ζφκαηεία θαη Π.Α.Δ. 

σκαηεία θαη Π.Α.Δ. πνπ δελ ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 ,7 θαη 11 ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ ηηκσξνύληαη από ηα αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα κε ηελ επηβνιή ρξεκαηηθνύ 

πξνζηίκνπ σο αθνινύζσο: 

α)  σκαηεία ηνπηθώλ θαηεγνξηώλ κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 έσο 1.500 επξώ 

β)  σκαηεία Γ' Δζληθήο θαηεγνξίαο κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 600 έσο 2.000 επξώ 

γ)  Π.Α.Δ. Γ' Δζληθήο θαηεγνξίαο κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 1.000 έσο 3.000 επξώ 

δ)  Π.Α.Δ. Β' Δζληθήο θαηεγνξίαο κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 2.000 έσο 4.000 επξώ  

θαη 

ε)  Π.Α.Δ. Α' Δζληθήο θαηεγνξίαο κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 2.500 έσο 6.000 επξώ 

πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε 
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εηδνπνίεζε ηνπ νηθείνπ θνξέα (Δ.Π.Ο. - Δ.Π..), ε πνηλή ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ 

κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ δηπιαζηάδεηαη. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 13 

 Πεηζαρτηθός έιεγτος 

1. Οη πξνπνλεηέο ππόθεηληαη ζε πεηζαξρηθό έιεγρν ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη 

ζηνπο νηθείνπο θαλνληζκνύο ηηκσξνύκελνη από ηα νηθεία δηθαηνδνηηθά όξγαλα. Η 

άζθεζε ηεο δίσμεο θαη παξαπνκπή γίλεηαη θαη κε απόθαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

2. ε πεξίπησζε ζνβαξήο παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ην 

Δθπαηδεπηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα εηζεγείηαη πξνο ην αξκόδην πεηζαξρηθό όξγαλν 

ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηνλ πεηζαξρηθό θώδηθα πνηλώλ. 

3. Γηπισκαηνύρνη πξνπνλεηέο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάζνληαη ζηνλ πάγθν ησλ 

αλαπιεξσκαηηθώλ θαη ηελ ηερληθή πεξηνρή κε ηδηόηεηα άιιε, εθόζνλ δελ έρνπλ 

παξαηηεζεί θαη θαηαζέζεη ην δίπισκά ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθόζνλ δειαδή 

θάζνληαη ζηνλ πάγθν ή ζηελ ηερληθή πεξηνρή κε άιιε ηδηόηεηα πιελ ηνπ πξνπνλεηή, 

είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά από θαηαγγειία, ππνρξεσηηθά αλαθαιείηαη ην δίπισκά 

ηνπο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 14 

Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κε απόθαζή ηνπ θαζνξίδεη θάζε έηνο, ην πνζνζηό παξαθξάηεζεο επί 

ησλ ακνηβώλ ησλ πξνπνλεηώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην θαηαζηαηηθό ηεο θαη ζηνπο 

θαλνληζκνύο ηεο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 15 

1. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό απνθαζίδεη 

ζρεηηθά ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ. 

2. Ο παξώλ θαλνληζκόο πνπ έρεη ελαξκνληζηεί ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε ακνηβαίαο 

αλαγλώξηζεο ησλ πξνπνλεηηθώλ πξνζόλησλ ηεο Νπόλ ηελ 11.12.2003 θαη ζηελ 

Αζήλα ηελ 9.3.2007, θαη ηζρύεη όπσο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη 
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εγθξίζεθε από ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ζηηο 20.05.2011 θαη επηθπξώζεθε ζηηο 22.07.2011 

κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Δλώζεσλ - Μειώλ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Αζήλα 22 Ιοσιίοσ 2011 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 ΟΦΟΚΛΗ ΠΙΛΑΒΙΟ ΠΑΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
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