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Προοίμιο/Ορισμοί

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. σε
εφαρμογή των άρθρων 2 και 35 του Καταστατικού και περιλαμβάνει τους κανόνες
οργάνωσης και λειτουργίας των Διαμεσολαβητών Ποδοσφαιριστών και Ομάδων, τις
υποχρεώσεις των ίδιων και τις αντίστοιχες των ομάδων και των ποδοσφαιριστών
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, καθώς, επίσης, τις υποχρεώσεις τους προς
την Ε.Π.Ο. και τις υπερεθνικές ποδοσφαιρικές αρχές (F.I.F.A. – U.E.F.A.)

Ορισμός της έννοιας διαμεσολαβητής
Πρόκειται για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, έναντι αμοιβής ή δωρεάν,
εκπροσωπεί ποδοσφαιριστές και/ή ομάδες σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την
σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ή που εκπροσωπεί ομάδες σε διαπραγματεύσεις
με σκοπό την σύναψη μιας σύμβασης μετεγγραφής.

Σημειώσεις:
α)

Όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα, ισχύουν και για τα δύο φύλα,
όπως επίσης και για νομικά πρόσωπα.

β)

Οποιοσδήποτε όρος που εμφανίζεται στον ενικό αριθμό, ισχύει και στον
πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα.

γ)

Όπου αναφέρεται ο όρος ομάδα, εννοείται το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο.
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Άρθρο 1
Σκοπός
1.

Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
χρησιμοποίησης των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή από ποδοσφαιριστές και
ομάδες με σκοπό:
α)

την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και
μιας ομάδας, ή

β)
2.

την σύναψη μιας σύμβασης μετεγγραφής μεταξύ δυο ομάδων.

Ο παρών Κανονισμός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των σχετικών συμβάσεων
εργασίας ή/ και μετεγγραφής.

Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1.

Οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες διαμεσολαβητών όταν συνάπτουν μία σύμβαση εργασίας και/ή μια
σύμβαση μετεγγραφής.

2.

Κατά την διαδικασία επιλογής και χρήσης διαμεσολαβητών, οι ποδοσφαιριστές
και οι ομάδες οφείλουν να ενεργούν με δέουσα επιμέλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
όρος δέουσα επιμέλεια σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες θα
χρησιμοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι
διαμεσολαβητές θα υπογράφουν την σχετική Δήλωση Διαμεσολαβητή και την
Σύμβαση εκπροσώπησης που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

3.

Κάθε φορά που κάποιος διαμεσολαβητής εμπλέκεται σε μια συναλλαγή, θα
εγγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 κατωτέρω.

4.

Η

χρησιμοποίηση

ως

διαμεσολαβητή

μέλους

διοικητικού

συμβουλίου

σωματείου μέλους της ΕΠΟ, μέλους επιτροπής της ΕΠΟ, διαιτητή και/ ή
βοηθού διαιτητή, προπονητή, εκπαιδευτή και κάθε άλλου προσώπου που είναι
υπεύθυνο

για

τεχνικά,

ιατρικά

και

διοικητικά

θέματα

στη

FIFA,

σε

συνομοσπονδία, ομοσπονδία- μέλος της FIFA, σωματείο ή άλλη νομική
οντότητα που είναι μέλος της ΕΠΟ και σύμφωνα με τα υπό σημείο 11 του
Τμήματος των Ορισμών του Καταστατικού της FIFA οριζόμενα εν γένει,
απαγορεύεται.
5.

Η χρησιμοποίηση ως διαμεσολαβητή προσώπου που συμμετέχει, είτε άμεσα
είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδέεται με στοιχηματισμό,
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τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές που
συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες απαγορεύεται. Ομοίως απαγορεύεται
η χρησιμοποίηση προσώπου που μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες,
επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ., που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή
διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές.

Άρθρο 3
Εγγραφή διαμεσολαβητών
1.

Για λόγους διαφάνειας, η ΕΠΟ ιδρύει και εφαρμόζει δια του παρόντος σύστημα
εγγραφής διαμεσολαβητών, το οποίο θα δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 6 κατωτέρω. Οι διαμεσολαβητές είναι
υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο οικείο σύστημα εγγραφής κάθε φορά που
εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή (πρβλ. παραγράφους 2 και 3
κατωτέρω).

2.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προαναφερθέντος συστήματος εγγραφής, οι
ομάδες και οι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός
διαμεσολαβητή, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΕΠΟ τουλάχιστον την
Δήλωση Διαμεσολαβητή, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα 1 και 2 του
παρόντος Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει
περαιτέρω πληροφορίες και/ή στοιχεία.

3.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, κάθε ποδοσφαιριστής, ο
οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της
παραγράφου 1α του Άρθρου 1 ανωτέρω, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΠΟ,
τουλάχιστον την Δήλωση Διαμεσολαβητή και κάθε άλλο έγγραφο που θα
απαιτήσει η ΕΠΟ. Σε περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης μίας σύμβασης
εργασίας, κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός
διαμεσολαβητή, οφείλει να υποβάλλει επίσης στην ΕΠΟ τα ανωτέρω έγγραφα.

4.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, κάθε ομάδα η οποία
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της παραγράφου
1β του Άρθρου 1 ανωτέρω, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΠΟ, τουλάχιστον την
Δήλωση Διαμεσολαβητή και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτήσει η ΕΠΟ.
Εφόσον η αποδεσμεύουσα ομάδα χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες ενός
διαμεσολαβητή, αυτή η ομάδα οφείλει επίσης να υποβάλλει ένα αντίγραφο της
Δήλωσης Διαμεσολάβησης στην ΕΠΟ.
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5.

Η προαναφερθείσα υποβολή από ποδοσφαιριστές και ομάδες πρέπει να
πραγματοποιείται κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε δραστηριότητα υπό
την έννοια της παραγράφου 1του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις εγγραφής
1.

Πρόσθετα

στα

στοιχεία

που

παρέχονται

προς

την

ΕΠΟ

από

τον

ποδοσφαιριστή ή την ομάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 ανωτέρω,
και πριν να εγγραφεί ο οικείος διαμεσολαβητής, η ΕΠΟ θα πρέπει τουλάχιστον
να ικανοποιηθεί σε ότι αφορά στην άμεμπτη υπόληψη του εμπλεκόμενου
διαμεσολαβητή.
2.

Εφόσον ο οικείος διαμεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, η ΕΠΟ, η οποία είναι
υπεύθυνη για την καταχώριση της συναλλαγής, θα πρέπει επίσης να
ικανοποιηθεί σε ότι αφορά στην άμεμπτη υπόληψη των προσώπων που
εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο της οικείας συναλλαγής.

3.

Η ΕΠΟ θα πρέπει επίσης να ικανοποιηθεί ως προς το ότι κατά την εκτέλεση
των δραστηριοτήτων του, ο διαμεσολαβητής που προσλήφθηκε από μια ομάδα
και/ή έναν ποδοσφαιριστή, δεν έχει καμία συμβατική σχέση με λίγκες,
ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την FIFA, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Ο διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να
αφήνει να εννοηθεί, εμμέσως ή αμέσως, ότι υφίσταται τέτοια συμβατική σχέση
με ομάδες, λίγκες, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση με τις
δραστηριότητές του.

4.

Θεωρείται ότι η ΕΠΟ έχει ικανοποιηθεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις
παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις της, εφόσον έχει
λάβει από τον οικείο διαμεσολαβητή μια νόμιμα υπογεγραμμένη Δήλωση
Διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα 1 και 2 του παρόντος
Κανονισμού.

5.

Η σύμβαση εκπροσώπησης που συνάπτει ένας διαμεσολαβητής με έναν
ποδοσφαιριστή και/ή μια ομάδα (πρβλ. Άρθρο 5 κατωτέρω) πρέπει να
κατατίθεται στην ΕΠΟ κατά την εγγραφή του διαμεσολαβητή.
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Άρθρο 5
Σύμβαση εκπροσώπησης
1.

Για λόγους σαφήνειας, οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές θα προσδιορίζουν
στην οικεία σύμβαση εκπροσώπησης την φύση της νομικής σχέσης που έχουν
με τους διαμεσολαβητές τους, για παράδειγμα, το εάν οι δραστηριότητες του
διαμεσολαβητή παρέχονται στα πλαίσια μιας υπηρεσίας, ή της παροχής
συμβουλών στο πλαίσιο της εφαρμογής της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του
παρόντος Κανονισμού, ή μίας θέσης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης νομικής
σχέσης.

2.

Τα κύρια σημεία της νομικής σχέσης, η οποία δημιουργείται μεταξύ ενός
ποδοσφαιριστή και/ή μιας ομάδας και ενός διαμεσολαβητή, θα αποτυπώνονται
εγγράφως πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή. Η
σύμβαση εκπροσώπησης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα ελάχιστα στοιχεία:
τα ονοματεπώνυμα των μερών, το αντικείμενο των υπηρεσιών, την διάρκεια
της νομικής σχέσης, την αμοιβή που καταβάλλεται προς τον διαμεσολαβητή,
τους γενικούς όρους πληρωμής, την ημερομηνία της σύμβασης, τους όρους
καταγγελίας και τις υπογραφές των μερών. Εφόσον ο ποδοσφαιριστής είναι
ανήλικος, η σύμβαση εκπροσώπησης πρέπει να υπογράφεται επίσης από τον
ή τους νόμιμους κηδεμόνες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της χώρας της
κατοικίας του ποδοσφαιριστή.

Άρθρο 6
Γνωστοποίηση και δημοσίευση
1.

Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΠΟ
(πρβλ. Άρθρο 3, παρ. 2 και 3) τα πλήρη στοιχεία και κάθε άλλη συμφωνημένη
αμοιβή ή πληρωμή οποιασδήποτε φύσης οπωσδήποτε, την οποία έχουν ήδη
πραγματοποιήσει

ή

πρόκειται

να

πραγματοποιήσουν

προς

έναν

διαμεσολαβητή. Πρόσθετα, οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες, όταν τους
ζητηθεί, με εξαίρεση την σύμβαση εκπροσώπησης, η γνωστοποίηση της
οποίας είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 5 ανωτέρω,
να γνωστοποιούν στα αρμόδια όργανα των λιγκών (ενώσεων), ομοσπονδιών,
συνομοσπονδιών και της FIFA, όλες τις συμβάσεις, συμφωνίες και αρχεία με
διαμεσολαβητές που συνδέονται με τις δραστηριότητες των διατάξεων του
παρόντος, για τον σκοπό των από αυτά διεξαγόμενων ερευνών. Οι
ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες οφείλουν ειδικότερα να συνάπτουν ειδικές
συμφωνίες με τους διαμεσολαβητές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν
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υφίστανται κωλύματα στην γνωστοποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων
και εγγράφων.
2.

Όλες οι προαναφερθείσες συμβάσεις θα επισυνάπτονται στην σύμβαση
μετεγγραφής ή την σύμβαση εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, για τον
σκοπό της εγγραφής του ποδοσφαιριστή. Οι ομάδες ή οι ποδοσφαιριστές
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κάθε σύμβαση μετεγγραφής ή σύμβαση εργασίας
που συνάπτεται με την συνδρομή των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή, φέρει
το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή αυτού του διαμεσολαβητή. Σε
περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής και/ή μία ομάδα δεν χρησιμοποίησαν τις
υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, τα συναφή έγγραφα
που υποβάλλονται στο πλαίσιο της οικείας συναλλαγής θα περιέχουν ειδική
μνεία του γεγονότος αυτού.

3.

Η ΕΠΟ θα δημοσιοποιεί στο τέλος του Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους,
στον επίσημο

διαδικτυακό της τόπο,

τα

ονοματεπώνυμα όλων των

διαμεσολαβητών που έχει εγγράψει, όπως επίσης και τις μεμονωμένες
συναλλαγές στις οποίες ενεπλάκησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Επιπροσθέτως η ΕΠΟ θα δημοσιεύει το συνολικό ποσόν όλων των αμοιβών ή
πληρωμών που

πραγματοποιήθηκαν

προς

διαμεσολαβητές

από

τους

εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές τους και από τις ομάδες που υπάγονται σε
αυτήν. Τα ποσά που θα δημοσιεύονται αποτελούν το ενοποιημένο συνολικό
ποσόν για όλους τους ποδοσφαιριστές και το ενοποιημένο συνολικό ποσόν
των μεμονωμένων ομάδων.
4.

Η ΕΠΟ μπορεί επίσης να διαθέτει προς τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές
της και τις ομάδες που υπάγονται σε αυτή κάθε στοιχείο που αφορά στις
συναλλαγές, οι οποίες βρέθηκε ότι παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού, και είναι συναφές με τις σχετικές παραβιάσεις.

Άρθρο 7
Πληρωμές προς διαμεσολαβητές
1.

Το ποσόν της αμοιβής που καταβάλλεται προς έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος
έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενεργήσει εκ μέρους ενός ποδοσφαιριστή,
θα υπολογίζεται βάσει του ακαθάριστου εισοδήματος αυτού του ποδοσφαιριστή
που προκύπτει από την οικεία σύμβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια
αυτής.

2.

Οι ομάδες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή θα τον
αποζημιώνουν με πληρωμή ενός εφάπαξ ποσού που συμφωνείται πριν από
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την σύναψη της οικείας σύμβασης. Εφόσον συμφωνηθεί, η πληρωμή αυτή
μπορεί να καταβάλλεται σε δόσεις.
3.

Οι πληρωμές προς τους διαμεσολαβητές για τις υπηρεσίες τους, καθορίζονται
ως ακολούθως:
α)

Το συνολικό ποσόν της αμοιβής ανά σύμβαση που καταβάλλεται προς
έναν διαμεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
ενεργήσει εκ μέρους ενός ποδοσφαιριστή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
οκτώ τοις εκατό (8%) του βασικού ακαθάριστου εισοδήματος αυτού του
ποδοσφαιριστή που προκύπτει από την οικεία σύμβαση εργασίας και για
την συνολική διάρκεια αυτής.

β)

Το συνολικό ποσόν της αμοιβής ανά σύμβαση που καταβάλλεται προς
έναν διαμεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
ενεργήσει εκ μέρους μίας ομάδας ώστε να συναφθεί μία σύμβαση
εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%)του
βασικού ακαθάριστου εισοδήματος αυτού του ποδοσφαιριστή για
την οικεία σύμβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια αυτής.

γ)

Το συνολικό ποσόν της αμοιβής ανά σύμβαση που καταβάλλεται προς
έναν διαμεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
ενεργήσει εκ μέρους μιας ομάδας ώστε να συναφθεί μια σύμβαση
μετεγγραφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%)του
ποσού της μετεγγραφής σε σχέση με την οικεία μετεγγραφή του
ποδοσφαιριστή.

4.

Οι ομάδες οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται
από μια ομάδα προς μια άλλη σε σχέση με μια μετεγγραφή, όπως η
αποζημίωση μετεγγραφής, η αποζημίωση εκγύμνασης ή οι συνεισφορές
αλληλεγγύης, δεν καταβάλλονται σε διαμεσολαβητές και ότι η πληρωμή δεν
πραγματοποιείται

από

διαμεσολαβητές.

Αυτό

συμπεριλαμβάνει,

μη

περιοριστικά, την κατοχή οποιουδήποτε μεριδίου σε οποιαδήποτε αποζημίωση
μετεγγραφής ή μελλοντικής αξίας μετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή. Επίσης,
απαγορεύεται η εκχώρηση αξιώσεων.
5.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 7 και του Άρθρου 8
κατωτέρω, κάθε πληρωμή για τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή θα
καταβάλλεται αποκλειστικά από τον πελάτη του διαμεσολαβητή προς τον
διαμεσολαβητή.

6.

Μετά την ολοκλήρωση της οικείας σύμβασης και μετά από συμφωνία της
ομάδας, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει την γραπτή του συγκατάθεση
προκειμένου η ομάδα να πληρώσει τον διαμεσολαβητή εκ μέρους του. Η
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πληρωμή η οποία πραγματοποιείται εκ μέρους του ποδοσφαιριστή θα
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που συμφωνήθηκαν μεταξύ του
ποδοσφαιριστή και του διαμεσολαβητή.
7.

Μέλη διοικητικού συμβουλίου σωματείου μέλους της ΕΠΟ, μέλη επιτροπής,
διαιτητής και/ή βοηθός διαιτητή, προπονητής, εκπαιδευτής και κάθε άλλο
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στη
FIFA, σε συνομοσπονδία, ομοσπονδία- μέλος της FIFA, σωματείο ή άλλη
νομική οντότητα που είναι μέλος της ΕΠΟ και σύμφωνα με τα υπό σημείο 11
του Τμήματος των Ορισμών του Καταστατικού της FIFA οριζόμενα εν γένει,
απαγορεύεται να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωμή από κάποιον διαμεσολαβητή
είτε του συνόλου είτε μέρους της αμοιβής που καταβλήθηκε σε αυτόν τον
διαμεσολαβητή σε μια συναλλαγή. Οποιοσδήποτε εξ΄ αυτών παραβιάσει την
ως άνω διάταξη θα τιμωρείται με πειθαρχική ποινή.

8.

Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός
διαμεσολαβητή κατά την διαπραγμάτευσης μίας σύμβασης εργασίας και/ή μιας
σύμβασης μετεγγραφής, απαγορεύεται να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε
πληρωμή σε αυτόν τον διαμεσολαβητή εάν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι
ανήλικος.

Άρθρο 8
Σύγκρουση συμφερόντων
1.

Πριν από την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή, οι
ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε εύλογη
προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται καμία σύγκρουση
συμφερόντων, ούτε ενδέχεται να υπάρξει, είτε για τους ποδοσφαιριστές και/ή
τις ομάδες είτε για τον διαμεσολαβητή.

2.

Καμία σύγκρουση συμφερόντων δεν θα θεωρείται ότι υφίσταται, εφόσον ο
διαμεσολαβητής

γνωστοποιήσει

εγγράφως

οποιαδήποτε

υφιστάμενη

ή

ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να υπάρχει με ένα από τα
άλλα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση, σε σχέση με μια σύμβαση
εγγραφής,

σύμβαση

μετεγγραφής,

σύμβαση

εκπροσώπησης

ή

κοινά

συμφέροντα, και εφόσον λάβει την ρητή έγγραφη συγκατάθεση όλων των
υπολοίπων εμπλεκομένων μερών πριν από την έναρξη των σχετικών
διαπραγματεύσεων.
3.

Εφόσον ένας ποδοσφαιριστής και μια ομάδα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν
τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή μέσα στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης,
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σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 ανωτέρω, ο εν λόγω
ποδοσφαιριστής και η ομάδα θα δίδουν την ρητή γραπτή τους συγκατάθεση
πριν από την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, και θα βεβαιώνουν
εγγράφως ποιο μέρος (ο ποδοσφαιριστής και/ή η ομάδα) θα αποζημιώσει τον
διαμεσολαβητή. Τα μέρη θα πληροφορούν εγγράφως την ΕΠΟ σχετικά με
οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία και θα υποβάλλουν αντίστοιχα όλα τα
προαναφερθέντα έγγραφα στοιχεία που απαιτούνται στα πλαίσια της
διαδικασίας εγγραφής (πρβλ. Άρθρο 3 και 4 ανωτέρω).

Άρθρο 9
Επίλυση Διαφορών- Κυρώσεις
1.

Αρμόδια όργανα για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο ή /
και από την από την εφαρμογή του παρόντος είναι σε πρώτο βαθμό η
ΕΕΟΔ/ΕΠΟ και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο της
ΕΠΟ.

2.

Αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επιβολή ποινών σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που υπάγεται στην δικαιοδοσία της ΕΠΟ και
παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι η Επιτροπή
Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

3.

Η ΕΠΟ υποχρεούται να δημοσιοποιεί και να ενημερώνει την FIFA σχετικά με
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, η οποία επιβλήθηκε εις βάρος οποιουδήποτε
διαμεσολαβητή. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εν συνεχεία θα αποφασίζει
την επέκταση της ποινής, ήτοι εάν η ποινή θα έχει παγκόσμια ισχύ, σύμφωνα
με τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA.

Άρθρο 10
Έλεγχος Εφαρμογής Κανονισμού
1.

Η FIFA θα εποπτεύει την σωστή υλοποίηση του παρόντος Κανονισμού από την
ΕΠΟ και μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον η τελευταία δεν
συμμορφώνεται με τις αρχές της.

2.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA είναι αρμόδια για να αντιμετωπίζει αυτά τα
θέματα μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA.
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Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
1.

Ο

παρών

Κανονισμός

υπερισχύει

των

προηγούμενων

Κανονισμών

Διαμεσολαβητών Μετεγγραφών Ποδοσφαίρου της Ελληνική Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας.
2.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αρχικού Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές (22/5/2015), το προηγούμενο σύστημα αδειοδότησης έπαυσε
αυτόματα να ισχύει, ενώ όλες οι υφιστάμενες άδειες που δόθηκαν με το
σύστημα αυτό ακυρώθηκαν και οι κάτοχοί τους είναι υποχρεωμένοι να τις
επιστρέψουν στην ΕΠΟ.

3.

Οι αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο.
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού και ισχύουν από την ημέρα
που εγκρίθηκαν και εκδόθηκαν

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στη
συνεδρίαση στις 19 Μαΐου 2016 (Νο 56)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Δήλωση Διαμεσολαβητή για Φυσικά Πρόσωπα
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Ημ/νία γεννήσεως:
Υπηκοότητα /-ες :
ΑΔΤ ή Διαβατήριο:
Εκδ. Αρχή:
Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. :
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ε-mail :
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένη
…………………………………………………………………………………….
(Όνομα και επώνυμο του διαμεσολαβητή)
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:
1.
Υπόσχομαι να σέβομαι και να συμμορφώνομαι με κάθε υποχρεωτική διάταξη της κείμενης εθνικής
και διεθνούς νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται με την
απασχόληση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μου ως διαμεσολαβητή. Επιπροσθέτως,
συμφωνώ να δεσμεύομαι από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. όπως επίσης και
από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA στο πλαίσιο της εκτέλεσης των
δραστηριοτήτων μου ως διαμεσολαβητή.
2.
Δηλώνω ότι δεν κατέχω θέση αξιωματούχου, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 11 της ενότητας των
Ορισμών του Καταστατικού της FIFA, ούτε και θα κατέχω τέτοια θέση στο άμεσο μέλλον.
3.
Δηλώνω ότι έχω άμεμπτη υπόληψη και ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για
την τέλεση κάποιου εγκλήματος οικονομικής φύσεως, εγκλήματος κατά περιουσιακών
δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας, σχετικού με υπομνήματα ή εγκλήματος σχετιζομένου με οποιοδήποτε
τρόπο με τη βία.
4.
Δηλώνω ότι δεν έχω καμία συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και
ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές
συνομοσπονδίες ή την FIFA, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, υποχρεούμαι να γνωστοποιώ κάθε σχετική σύμβαση. Αναγνωρίζω
επίσης ότι δεν επιτρέπεται να υπονοήσω, αμέσως ή εμμέσως, ότι υφίσταται τέτοια συμβατική
σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις,
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση με τις
δραστηριότητές μου ως διαμεσολαβητή.
5.
Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι δεν θα δεχθώ καμία πληρωμή, που καταβάλλεται από ένα νομικό
πρόσωπο προς ένα άλλο σε σχέση με μια μετεγγραφή, όπως αποζημίωση μετεγγραφής,
αποζημίωση εκγύμνασης ή συνεισφορά αλληλεγγύης.
6.
Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι δεν θα δεχθώ καμία πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον
αφορά ανήλικο ποδοσφαιριστή.
7.
Δηλώνω ότι δεν συμμετέχω και θα συμμετάσχω, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο δεν θα συνδεθώ με στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοιες εκδηλώσεις ή
συναλλαγές που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι απαγορεύεται να μετέχω
με οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ., που προωθούν,
μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές.
8.
Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. λαμβάνει το σύνολο των στοιχείων οποιασδήποτε
πληρωμής οποιασδήποτε φύσης που καταβλήθηκε προς εμένα από μια ομάδα ή έναν
ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες μου ως διαμεσολαβητή.
9.
Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η ΕΠΟ, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι ποδοσφαιρικές
συνομοσπονδίες και η FIFA, λαμβάνουν, εφόσον είναι απαραίτητο για τον σκοπό των ερευνών
τους, αντίγραφα όλων των συμβάσεων, συμφωνιών και αρχείων σε σχέση με τις δραστηριότητές
μου ως διαμεσολαβητή. Ομοίως συναινώ όπως οι προαναφερθείσες λαμβάνουν επίσης αντίγραφο
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10.

11.

12.

13.
14.

κάθε άλλου σχετικού εγγράφου από κάθε τρίτο ου συμβουλεύει, διευκολύνει ή συμμετέχει ενεργά
στις διαπραγματεύσεις για τις οποίες είμαι υπεύθυνος.
Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. διατηρεί και επεξεργάζεται κάθε δεδομένο που με
αφορά με σκοπό την δημοσίευσή του.
Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. δημοσιεύει τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πειθαρχικής
κύρωσης μου επιβλήθηκε ή τυχόν θα μου επιβληθεί και ενημερώνει την FIFA αναλόγως.
Συναινώ όπως οποιαδήποτε διαφορά μου με οποιοδήποτε πρόσωπο προκύπτει στο πλαίσιο και
από την εφαρμογή του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΕΠΟ, θα παραπέμπεται,
σε τελευταίο βαθμό μόνο στο ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.
Είμαι πλήρως ενήμερος και συναινώ όπως η παρούσα δήλωση ευρίσκεται στη διάθεση των μελών
των αρμόδιων οργάνων της Ε.Π.Ο..
Σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Η παρούσα δήλωση γίνεται με καλή πίστη, η δε αλήθεια αυτής βασίζεται στις πληροφορίες και στο υλικό
που έχω σήμερα στην διάθεσή μου και συμφωνώ ότι η Ε.Π.Ο. θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε
όποιους ελέγχους θεωρεί απαραίτητους, προκειμένου να επαληθεύσει τις πληροφορίες που περιέχονται
στην παρούσα δήλωση. Αναγνωρίζω επίσης ότι, έχοντας υποβάλλει την παρούσα δήλωση, σε
περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής κάποιας από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, είμαι
υποχρεωμένος να ειδοποιήσω άμεσα την Ε.Π.Ο..
………………………………………………………………….………………………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα
Επωνυμία:
Διακριτικός τίτλος:
Έδρα:
Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. :
Τηλέφωνο:
Fax:
Ε-mail :
Ιστοσελίδα:
Εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία»
Στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία:
(Σημείωση: Εάν πρόκειται για περισσότερα του ενός, τότε κάθε ένα από αυτά οφείλει να συμπληρώσει μία
ξεχωριστή Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα):
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Ημ/νία γεννήσεως:
Υπηκοότητα /-ες :
ΑΔΤ ή Διαβατήριο:
Εκδ. Αρχή:
Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. :
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ε-mail :
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένη
… … … …………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … .
(Όνομα και επώνυμο)

νόμιμα εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπώ την ανωτέρω εταιρεία δυνάμει του με στοιχεία :
……………………………………………………………………………………………….. συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου που επισυνάπτεται στην παρούσα.
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ:
1.
Δηλώνω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ και εγώ ο ίδιος θα σεβόμαστε και να θα
συμμορφωνόμαστε με κάθε υποχρεωτική διάταξη της κείμενης εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται με την απασχόληση κατά την εκτέλεση
των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή. Επιπροσθέτως, δηλώνω ότι αμφότεροι, συμφωνούμε να
δεσμευόμαστε από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. όπως επίσης και από το
Καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μου
ως διαμεσολαβητή.
2.
Δηλώνω ότι δεν κατέχω θέση αξιωματούχου, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 11 της ενότητας των
Ορισμών του Καταστατικού της FIFA, ούτε και θα κατέχω τέτοια θέση στο άμεσο μέλλον.
3.
Δηλώνω ότι έχω άμεμπτη υπόληψη και ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για
την τέλεση κάποιου οικονομικού εγκλήματος, εγκλήματος κατά περιουσιακών δικαιωμάτων,
ιδιοκτησίας, σχετικού με υπομνήματα ή εγκλήματος σχετιζομένου με οποιοδήποτε τρόπο με τη βία.
4.
Δηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν έχουμε καμία συμβατική σχέση
με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις,
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ή την FIFA, που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, υποχρεούμαστε να
γνωστοποιούμε κάθε σχετική σύμβαση. Αναγνωρίζω επίσης ότι η εταιρεία δεν επιτρέπεται να
υπονοήσει, αμέσως ή εμμέσως, ότι υφίσταται τέτοια συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών
σωματείων και ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες,
ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση με τις δραστηριότητές της ως
διαμεσολαβητή.
5.
Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα δεχθούμε
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

καμία πληρωμή, που καταβάλλεται από ένα νομικό πρόσωπο προς ένα άλλο σε σχέση με μια
μετεγγραφή, όπως αποζημίωση μετεγγραφής, αποζημίωση εκγύμνασης ή συνεισφορά
αλληλεγγύης.
Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με
Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα δεχθούμε
καμία πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον αφορά ανήλικο ποδοσφαιριστή.
Δηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν συμμετέχουμε και δεν θα
συμμετάσχουμε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα συνδεθούμε με
στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές που συνδέονται
με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι στην εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά και σε εμένα
απαγορεύεται να μετέχουμε με οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ.,
που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές.
Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. λαμβάνει το
σύνολο των στοιχείων οποιασδήποτε πληρωμής οποιασδήποτε φύσης που καταβλήθηκε προς την
εταιρεία από μια ομάδα ή έναν ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες της ως διαμεσολαβητή.
Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η ΕΠΟ, οι
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες και η FIFA, λαμβάνουν, εφόσον
είναι απαραίτητο για τον σκοπό των ερευνών τους, αντίγραφα όλων των συμβάσεων, συμφωνιών
και αρχείων σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας ως διαμεσολαβητή. Ομοίως συναινώ
όπως οι προαναφερθείσες λαμβάνουν επίσης αντίγραφο κάθε άλλου σχετικού εγγράφου από κάθε
τρίτο ου συμβουλεύει, διευκολύνει ή συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τις οποίες η
εταιρεία που εκπροσωπώ είναι υπεύθυνη.
Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. διατηρεί και
επεξεργάζεται κάθε δεδομένο που αφορά την εταιρεία με σκοπό την δημοσίευσή του.
Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
Άρθρου 9 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. δημοσιεύει
τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης που επιβλήθηκε ή τυχόν θα επιβληθεί σε
βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ και ενημερώνει την FIFA αναλόγως.
Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ όπως, οποιαδήποτε διαφορά της
εταιρείας αυτής με οποιοδήποτε πρόσωπο προκύπτει στο πλαίσιο και από την εφαρμογή του
Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΕΠΟ, θα παραπέμπεται, σε τελευταίο βαθμό
μόνο στο ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.
Είμαι πλήρως ενήμερος και συναινώ όπως η παρούσα δήλωση ευρίσκεται στη διάθεση των μελών
των αρμόδιων οργάνων της Ε.Π.Ο..
Σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Η παρούσα δήλωση γίνεται με καλή πίστη, η δε αλήθεια αυτής βασίζεται στις πληροφορίες και στο υλικό
που έχω σήμερα στην διάθεσή μου και συμφωνώ ότι η Ε.Π.Ο. θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε
όποιους ελέγχους θεωρεί απαραίτητους, προκειμένου να επαληθεύσει τις πληροφορίες που περιέχονται
στην παρούσα δήλωση. Αναγνωρίζω επίσης ότι, έχοντας υποβάλλει την παρούσα δήλωση, σε
περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής κάποιας από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, είμαι
υποχρεωμένος να ειδοποιήσω άμεσα την Ε.Π.Ο.
…………………………………………………………….
………………………………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
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(Υπογραφή)
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Ο παρών Κανονισμός, που αποτελείται από έντεκα (11) άρθρα και δύο (2)
παραρτήματα, εγκρίθηκε στις 19 Μαίου 2016 με απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής (E.E.) της ΕΠΟ. (Νο 56)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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