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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Βάσει του Άρθρου 2 του Καταστατικού της ΕΠΟ, το ΔΣ της ΕΠΟ τροποποίησε και 
κωδικοποίησης τον παρόντα Κανονισμό και τα παραρτήματά του Α και Β, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού, η δε Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ επικύρωσε 
τα ως άνω. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τον σκοπό αυτού του Κανονισμού οι όροι που παρατίθενται κατωτέρω έχουν την 
εξής έννοια: 

1. FIFA: Διεθνής Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου 

2. Ομοσπονδία: Μια ποδοσφαιρική ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την 
FIFA. Είναι μέλος της FIFA, εκτός εάν μια διαφορετική έννοια δίδεται από 
το κείμενο. 

3. Ένωση (League): Μια οργάνωση σωματείων υπαγόμενη στην Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και μέλος αυτής. 

4. Συνομοσπονδία: Μια ένωση ομοσπονδιών αναγνωρισμένη από την 
FIFA που ανήκει στην ίδια ήπειρο (ή ομοειδή γεωγραφική περιοχή). 

5. Σωματείο: Κάθε οργάνωση, μέλος μίας ένωσης, ανεξάρτητα με την 
νομική της μορφή (ΝΠΙΔ-ΠΑΕ) που συμμετέχει με ομάδα της σε ελληνικό 
πρωτάθλημα. 

6. Αξιωματούχος: Κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου, μέλος επιτροπής, 
διαιτητής και βοηθός διαιτητή, προπονητής, γυμναστής και κάθε άλλο 
πρόσωπο υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά ζητήματα στην 
ΕΠΟ, σε μια Ένωση ή σε ένα Σωματείο. 

7. Ποδοσφαιριστής: Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής εγγεγραμμένος στην 
ΕΠΟ για ένα σωματείο. 

8. Προηγούμενη Ομοσπονδία: Η ομοσπονδία στην οποία το 
προηγούμενο σωματείο υπάγεται. 

9. Προηγούμενο Σωματείο: Το σωματείο από το οποίο ο ποδοσφαιριστής 
αποχωρεί. 

10. Νέα Ομοσπονδία: Η ομοσπονδία στην οποία υπάγεται το νέο σωματείο. 

11. Νέο Σωματείο: Το σωματείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής 
ενσωματώνεται. 

12. Επίσημοι Αγώνες: Οι αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
Οργανωμένου Ελληνικού Ποδοσφαίρου, όπως πανελλήνια ή τοπικά 
πρωταθλήματα, πανελλήνια ή τοπικά κύπελλα, μη 
συμπεριλαμβανομένων όμως των φιλικών ή δοκιμαστικών αγώνων. 

13. Οργανωμένο Ελληνικό Ποδόσφαιρο: Το ποδόσφαιρο που διεξάγεται 
και διοργανώνεται από την ΕΠΟ ή τις ενώσεις-μέλη της κατά ανάθεση 
από αυτήν. 

14. Προστατευόμενη Περίοδος: Μια περίοδος τριών ολοκληρωμένων 
αγωνιστικών περιόδων ή τριετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που 
ακολουθεί την έναρξη ισχύος ενός συμβολαίου, εάν το συμβόλαιο έχει 
συναφθεί πριν το 28ο έτος της ηλικίας του επαγγελματία, ή σε μία 
περίοδο δύο ολοκληρωμένων αγωνιστικών περιόδων ή διετίας 
οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη ισχύος ενός 
συμβολαίου, εάν έχει συναφθεί μετά το 28ο έτος της ηλικίας του 
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επαγγελματία. 

15. Μετεγγραφική Περίοδος – Περίοδος Μετεγγραφών: Μια χρονική 
περίοδος που καθορίζεται από την ΕΠΟ (βλ. Άρθρο 6 παρ.2). 

16. Αγωνιστική Περίοδος: Η περίοδος που αρχίζει με τον πρώτο επίσημο 
αγώνα του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος ή του κυπέλλου 
επαγγελματιών Ελλάδος, και τελειώνει με τον τελευταίο επίσημο αγώνα. 
Ο ορισμός αυτός της αγωνιστικής περιόδου αφορά, και εξυπηρετεί τις 
ανάγκες, μόνον του παρόντος Κανονισμού. 

17. Ανήλικος: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει ακόμα 
το 18 έτος της ηλικίας του. 

18. Ακαδημία: Μια οργάνωση ή ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο του 
οποίου ο κύριος και μακροπρόθεσμος σκοπός είναι να παράσχει προς 
τους ποδοσφαιριστές μακροπρόθεσμη εκπαίδευση μέσω της παροχής 
των απαραίτητων προπονητικών εγκαταστάσεων και υποδομών. Αυτό 
κυρίως θα συμπεριλαμβάνει, μη περιοριστικά, προπονητικά κέντρα 
ποδοσφαίρου, γήπεδα ποδοσφαίρου, σχολές ποδοσφαίρου, κλπ. 

19. Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS): είναι ένα σύστημα 
δεδομένων πληροφορικής με βάση το Web με πρωταρχικό σκοπό 
την απλοποίηση της διαδικασίας διεθνών μετεγγραφών 
ποδοσφαιριστών, όπως και την βελτίωση της διαφάνειας και της 
ροής των πληροφοριών. Παραπέμπουμε επίσης στο εδάφιο 
Ορισμοί του Καταστατικού της FIFA. 

 

 

Όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ισχύουν και για τα δύο 
φύλα. Οποιοσδήποτε όρος στον ενικό αριθμό ισχύει και για τον 
πληθυντικό και αντίστροφα. 
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Συντομογραφίες 

ΕΠΟ :  Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 

ΔΑΠ :  Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών 

ΔΠΜ :  Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής 

ΚΑΠ :  Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου 

ΠΑΕ :  Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία 

ΠΣΑΠ :  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών 

 

Σημείωση: Οι διατάξεις του Κανονισμού με έντονα γράμματα (Bold) και την κάθετη 
γραμμής αριστερά και δεξιά του κειμένου αποτελούν τροποποιήσεις που ισχύουν 
με βάση υποχρεωτική εγκύκλιο της FIFA. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1  Γενικές Αρχές – Όρια Εφαρμογής – Σκοπός 

1. Ο Κανονισμός αυτός μαζί με τα παραρτήματά του Α και Β, καθιερώνει 
δεσμευτικούς κανόνες που ρυθμίζουν και αφορούν: 

 την ιδιότητα των ποδοσφαιριστών, 

 την εγγραφή – μετεγγραφή των ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα, 

 την καταλληλότητά τους να συμμετέχουν στο οργανωμένο ελληνικό 
ποδόσφαιρο, 

 την αρχή της τήρησης των συμβολαίων, 

 την αρχή της λύσης των συμβολαίων λόγω νόμιμης αιτίας, 

 την αρχή της λύσης των συμβολαίων λόγω νόμιμης αθλητικής 
αιτίας, 

 την αρχή της μη λύσης των συμβολαίων κατά την διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου, 

 την αρχή της καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης του 
συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία, και ότι αυτή η αποζημίωση μπορεί 
να προσυμφωνείται στο συμβόλαιο, 

 την αρχή της επιβολής αθλητικών κυρώσεων κατά του υπαίτιου 
μέρους, σε περίπτωση λύσης του συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία. 

2. Τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Κανονισμού αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του. Το παράρτημα Α ρυθμίζει και αναφέρεται σε 
θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, το δε 
παράρτημα Β ρυθμίζει και αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τους 
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. 

3. Οι διατάξεις και ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού, και των 
παραρτημάτων του Α και Β, αποσκοπούν: 

α) στην εισαγωγή και εφαρμογή υποχρεωτικών για το παγκόσμιο 
ποδόσφαιρο διατάξεων, όπως προβλέπονται και καθορίζονται στον 
Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών της 
FIFA, 

β) στην εναρμόνιση με υποχρεωτικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδιαίτερα των συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αφενός και UEFA-FIFA αφετέρου, 

γ) στον σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας, 

δ) στην προστασία του οργανωμένου Ελληνικού ποδοσφαίρου. 
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II. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Άρθρο 2  Ιδιότητα Ποδοσφαιριστών: Ερασιτέχνες και Επαγγελματίες 
Ποδοσφαιριστές 

1. Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο οργανωμένο ελληνικό 
ποδόσφαιρο είναι είτε ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες. 

2. Επαγγελματίας είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ένα γραπτό συμβόλαιο 
με ένα σωματείο και πληρώνεται περισσότερο από τις πραγματικές 
δαπάνες του σε ανταπόδοση της ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας. 
Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θεωρούνται ως ερασιτέχνες. 

 

Άρθρο 3  Επανάκτηση Ερασιτεχνικής Ιδιότητας 

1. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει εγγραφεί ως επαγγελματίας δεν μπορεί 
να επανεγγραφεί ως ερασιτέχνης μέχρι την παρέλευση τουλάχιστον 30 
ημερών μετά τον τελευταίο επίσημο αγώνα του, ως επαγγελματία. 

2. Δεν πληρώνεται αποζημίωση, αθέτησης συμβολαίου, με την 
επανάκτηση της ερασιτεχνικής ιδιότητας. Εάν ένας ποδοσφαιριστής 
επανεγγραφεί ως επαγγελματίας εντός 30 μηνών από την επανάκτηση 
της ερασιτεχνικής ιδιότητας, ο ποδοσφαιριστής και το νέο σωματείο 
είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνοι για τυχόν υπάρχουσες 
οφειλές αποζημίωσης αθέτησης συμβολαίου, από αποφάσεις 
δικαιοδοτικών οργάνων εις βάρος του ποδοσφαιριστή. 

3. Κάθε ερασιτέχνης είναι ελεύθερος να αποκτήσει την επαγγελματική 
ιδιότητα, μόνον σε περίοδο μετεγγραφών. 

 

Άρθρο 4  Λήξη της Ποδοσφαιρικής Δραστηριότητας 

1. Επαγγελματίες που τερματίζουν την σταδιοδρομία τους με τη λήξη ή 
την λύση των συμβολαίων τους και ερασιτέχνες που τερματίζουν τη 
δραστηριότητα τους, θα παραμένουν ως εγγεγραμμένοι στην 
ομοσπονδία του τελευταίου σωματείου τους για μια περίοδο 30 
μηνών. 

2. Η περίοδος αυτή αρχίζει την επόμενη της ημέρας που ο 
ποδοσφαιριστής συμμετείχε για τελευταία φορά σε επίσημο αγώνα του 
σωματείου του. 
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III. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Άρθρο 5  Εγγραφή 

1. Ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΠΟ για 
να αγωνίζεται σ' ένα σωματείο, είτε ως ερασιτέχνης, είτε ως 
επαγγελματίας σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2. Μόνον 
εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές δικαιούνται να συμμετέχουν στο 
οργανωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο.  

2. Ως εγγραφή θεωρείται: 

α) η πρώτη εγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής ουδέποτε 
προηγουμένως έχει εγγραφεί σε ένα σωματείο, 

β) η επανεγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος 
και εγγράφεται σε ένα σωματείο, 

γ) η εγχώρια μετεγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής 
μετεγγράφεται από ένα σωματείο σε ένα άλλο, 

δ) διεθνής μετεγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής μετεγγράφεται 
από ένα σωματείο μίας άλλης ομοσπονδίας, σε ένα ελληνικό 
σωματείο. 

Στην αίτηση εγγραφής, περιέχεται ρήτρα που δηλώνει ότι, ο 
ποδοσφαιριστής συμφωνεί να τηρεί το καταστατικό και τους 
κανονισμούς της ΕΠΟ, της UEFA και της FIFA. Με την εγγραφή ο 
ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε οποιαδήποτε ομάδα του 
σωματείου του, δηλ. Α – Εφηβική – Παιδική, εφόσον επιτρέπεται από 
τους κανονισμούς της οικείας διοργάνωσης. 

3. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος μόνον σ' ένα 
σωματείο κάθε φορά, με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 10. 

4. Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να εγγράφονται (μετεγγράφονται) μόνον σε 
τρία σωματεία το ανώτατο κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου 
έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, ο ποδοσφαιριστής έχει δυνατότητα να αγωνισθεί σε 
επίσημους αγώνες μόνον για δύο σωματεία. 
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Άρθρο 6  Περίοδος Εγγραφών – Μετεγγραφών 

1. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται μόνον κατά 
τη διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων κάθε χρόνο. 

2. Η πρώτη μετεγγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 
31η Αυγούστου, η δε δεύτερη την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Ιανουαρίου κάθε έτους. 

3. Κατ’ εξαίρεση στον κανόνα αυτό, ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, 
του οποίου το συμβόλαιο έχει λήξει, με απόφαση δικαιοδοτικού 
οργάνου και όχι με κοινή συναίνεση, κατά την διάρκεια αλλά πριν το 
τέλος μίας μετεγγραφικής περιόδου μπορεί να εγγραφεί εκτός των ως 
άνω χρονικών περιόδων, παρατεινομένου του δικαιώματος του κατά τις 
ημέρες που μεσολαβούν από την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου 
έως την έκδοση της απόφασης για την λύση του συμβολαίου του. 

4. Κάθε αλλαγή των μετεγγραφικών περιόδων κοινοποιείται στην FIFA και 
ισχύει μετά την πάροδο 12 μηνών από την κοινοποίηση. 

5. Οι ποδοσφαιριστές εγγράφονται - με την εξαίρεση που προαναφέρθηκε 
στο άρθρο 6 παρ.3 - μόνον εάν μια αίτηση από το σωματείο υποβληθεί 
έγκυρα στην ΕΠΟ κατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του παραρτήματος Α. 

6. Οι παρούσες διατάξεις που αφορούν μετεγγραφικές περιόδους δεν 
εφαρμόζονται για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Για τους 
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
παραρτήματος Β του παρόντος. 

 

Άρθρο 7  Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών Ποδοσφαιριστή  

1. Η ΕΠΟ τηρεί και είναι υποχρεωμένη να δώσει στο σωματείο, στο οποίο 
ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εγγράφεται, μαζί με το Δελτίο 
Αθλητικής Ιδιότητας, και το Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών (ΔΑΠ) του 
ποδοσφαιριστή, που θα περιέχει τις σχετικές πληροφορίες για τον 
ποδοσφαιριστή.  

2. Στο Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών του ποδοσφαιριστή εμπεριέχονται 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης του ποδοσφαιριστή, 

β) ονομασία του σωματείου (ή των σωματείων), την κατηγορία και το 
χρονικό διάστημα εγγραφής του ποδοσφαιριστή από την 
συμπλήρωση του 12ου έτους του. 

3. Εάν η συμπλήρωση (του δωδεκάτου έτους) συμπίπτει ανάμεσα σε δύο 
αγωνιστικές περιόδους, ο ποδοσφαιριστής θα καταχωρηθεί στο Δελτίο 
Ατομικών Πληροφοριών του για το σωματείο στο οποίο εγγράφηκε την 
αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί της συμπλήρωσης. 
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Άρθρο 8  Αίτηση Εγγραφής – Μετεγγραφής 

Η αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή υποβάλλεται 
μαζί με ένα αντίγραφο του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του 
παραρτήματος Α. 

Είναι στην κρίση του αρμοδίου δικαιοδοτικού οργάνου αν θα λάβει υπόψη του 
οποιεσδήποτε συμβατικές τροποποιήσεις ή επιπρόσθετες συμφωνίες που δεν 
έχουν υποβληθεί δεόντως σ' αυτό. 

 

Άρθρο 9  Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ΔΠΜ) (ITC) 

1. Οι εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές σε μια ξένη ομοσπονδία, μπορούν 
να εγγραφούν ή μετεγγραφούν στην Ελλάδα μόνον εφόσον η ΕΠΟ έχει 
λάβει ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ΔΠΜ) από την 
προηγούμενη ομοσπονδία. 

Απαγορεύεται να ζητείται η έκδοση ΔΠΜ προκειμένου να 
επιτραπεί η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή σε αγώνες δοκιμής. 

2. Η ΕΠΟ θα πληροφορεί την ομοσπονδία ή τις ομοσπονδίες που 
ανήκει η ομάδα ή οι ομάδες που εκπαίδευσαν και κατάρτισαν τον 
ποδοσφαιριστή μεταξύ των ηλικιών 12 και 23 (βλ. Άρθρο 7) 
εγγράφως, όσον αφορά την εγγραφή του ποδοσφαιριστή ως 
επαγγελματία μετά την λήψη του Διεθνούς Πιστοποιητικού 
Μετεγγραφής. 

3. Για ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών δεν απαιτείται ΔΠΜ. 

 

Άρθρο 10  Δανεισμός Επαγγελματιών 

1. Ένας επαγγελματίας μπορεί να παραχωρηθεί ως δανεικός σε ένα άλλο 
σωματείο μόνον με ένα γραπτό συμβόλαιο μεταξύ του και των (δύο) 
σωματείων.  Ένας τέτοιος δανεισμός υπόκειται στις ίδιες διατάξεις που 
εφαρμόζονται για τις μετεγγραφές των ποδοσφαιριστών. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ.1, η ελάχιστη περίοδος 
δανεισμού θα είναι το διάστημα μεταξύ δύο μετεγγραφικών περιόδων. 

3. Το σωματείο που έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή με δανεισμό δεν 
δικαιούται να τον μετεγγράψει σε τρίτο σωματείο χωρίς την έγγραφη 
άδεια του σωματείου που τον παραχώρησε ως δανεικό και του 
ενδιαφερομένου ποδοσφαιριστή. 

4. Με την λήξη της χρονικής διάρκειας του δανεισμού ή την λύση 
συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωματείο 
που τον δάνεισε, εφ’ όσον το συμβόλαιο με αυτό δεν έχει λήξει. 

5. Η περίοδος δανεισμού προσμετράται στο αρχικό συμβόλαιο του 
ποδοσφαιριστή χωρίς να επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας του. 

6. Για να λυθεί συναινετικά το συμβόλαιο ενός δανεικού ποδοσφαιριστή 
απαιτείται συμφωνία των δύο σωματείων και του ποδοσφαιριστή. 
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7. Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου με υπαιτιότητα της ΠΑΕ, ο 
ποδοσφαιριστής επιστρέφει στην δανείζουσα ΠΑΕ, δύναται δε να 
αγωνίζεται με την έναρξη της νέας, ή της ήδη τρέχουσας, μετεγγραφικής 
περιόδου, η δε υπαίτια ΠΑΕ οφείλει αποζημίωση των αναφερόμενων 
απολαβών στο δανειστικό του συμβόλαιο μέχρι και την έναρξη της 
μετεγγραφικής περιόδου επαυξημένες κατά 50%. 

8. Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου με υπαιτιότητα του ποδοσφαιριστή, 
ουδεμία αποζημίωση οφείλει η ΠΑΕ, επιστρέφει στην δανείζουσα ΠΑΕ 
αγωνίζεται δε και του καταβάλλονται αποδοχές μόνον απ’ την έναρξη 
της νέας μετεγγραφικής περιόδου. 

 

Άρθρο 11  Μη Εγγεγραμμένοι Ποδοσφαιριστές 

Εάν ένας ποδοσφαιριστής, μη εγγεγραμμένος στην ΕΠΟ, συμμετάσχει 
σε επίσημο αγώνα, ο ποδοσφαιριστής θα θεωρηθεί ότι συμμετείχε 
αντικανονικά, ο αγώνας κατακυρούται υπέρ της αντιπάλου ομάδας 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 11 του ΚΑΠ. Με δεδομένη δε την 
συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε αγώνες, μόνον με το εκδιδόμενο 
δελτίο αθλητικής ιδιότητας, περαιτέρω κυρώσεις για πλαστοπροσωπία 
θα επιβληθούν στο σωματείο και τον ποδοσφαιριστή σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παρ. 12 του ΚΑΠ. 

 

Άρθρο 12  Ισχύς Πειθαρχικών Ποινών 

1. Κάθε πειθαρχική ποινή μέχρι τέσσερις αγώνες ή μέχρι τρεις μήνες, 
που έχει επιβληθεί σε έναν ποδοσφαιριστή από την προηγούμενη 
ομοσπονδία, αλλά δεν έχει ακόμη (πλήρως) εκτιθεί μέχρι τον 
χρόνο της μετεγγραφής, θα εφαρμόζεται από την ΕΠΟ 
προκειμένου να εκτιθεί. Κατά την έκδοση ενός ΔΠΜ, η ΕΠΟ θα 
ειδοποιεί την νέα ομοσπονδία μέσω του Συστήματος Συσχετισμού 
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) (για ποδοσφαιριστές που εγγράφονται 
ως επαγγελματίες) ή γραπτά (για ποδοσφαιριστές που 
εγγράφονται ως ερασιτέχνες) για κάθε τέτοια πειθαρχική ποινή η 
οποία δεν έχει ακόμη (πλήρως) εκτιθεί. 

2. Κάθε πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη των τεσσάρων αγώνων ή των 
τριών μηνών η οποία δεν έχει ακόμη (πλήρως) εκτιθεί από έναν 
ποδοσφαιριστή, θα εφαρμόζεται από την ΕΠΟ στην οποία 
εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής μόνο εφόσον η Πειθαρχική 
Επιτροπή της FIFA έχει παρατείνει την πειθαρχική ποινή ώστε να 
έχει παγκόσμια ισχύ. Πρόσθετα, κατά την έκδοση ενός ΔΠΜ, η 
ΕΠΟ θα ειδοποιεί την νέα ομοσπονδία μέσω του Συστήματος 
Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) (για ποδοσφαιριστές που 
εγγράφονται ως επαγγελματίες) ή γραπτά (για ποδοσφαιριστές 
που εγγράφονται ως ερασιτέχνες) για κάθε τέτοια πειθαρχική 
ποινή η οποία εκκρεμεί. 
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IV. ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Άρθρο 13  Σεβασμός – Τήρηση του Συμβολαίου 

1. Ένα συμβόλαιο μεταξύ επαγγελματία και σωματείου επιτρέπεται να 
τερματίζεται μόνον κατά την προβλεπόμενη συμβατική λήξη του ή με 
αμοιβαία συμφωνία οποτεδήποτε. 

2. α) Ως συμβατική λύση ενός συμβολαίου θα καθορίζεται πάντοτε η 
προηγούμενη ημέρα έναρξης μίας μετεγγραφικής περιόδου. 

β) Η με αμοιβαία συμφωνία λύση ενός συμβολαίου γίνεται εγγράφως, 
τηρουμένων όλων των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται 
για την υπογραφή του συμβολαίου και καθορίζει την ημερομηνία 
λύσης-λήξης του συμβολαίου καθώς και κάθε άλλο συμφωνημένο 
θέμα. 

γ) Η αμοιβαία συμφωνία λύσης συμβολαίου επιτρέπεται, χωρίς 
χρονικό περιορισμό, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του. 

3. Ένα συμβόλαιο μεταξύ επαγγελματία και σωματείου λύνεται 
οποτεδήποτε, αναίτια και για τα δύο μέρη, λόγω: 

α) φυσικής αδυναμίας του ποδοσφαιριστή για την εκπλήρωση των 
όρων του συμβολαίου, λόγω ολικής ανικανότητας ή θανάτου, 

β) νομικής αδυναμίας της ΠΑΕ και δη πτώχευσης, ανάκλησης άδειας, 
υποβιβασμού σε ερασιτεχνική κατηγορία. 

γ) μερικής ανικανότητας του ποδοσφαιριστή όπως καθορίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 13 του παραρτήματος Α. 

 

Άρθρο 14  Λύση Συμβολαίου Λόγω Νόμιμης Αιτίας 

1. Ένα συμβόλαιο μπορεί να λυθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς 
συνέπειες οποιουδήποτε είδους, για το αναίτιο μέρος, για λόγους 
νόμιμης αιτίας. 

2. Ο καθορισμός της νόμιμης αιτίας, με εξαίρεση τις ενδεικτικά 
αναφερόμενες περιπτώσεις στον παρόντα Κανονισμό, κρίνεται με τα 
δεδομένα κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης.  

3. Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου: 

α) επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις στο υπαίτιο μέρος, εφόσον η 
αθέτηση συνέβη κατά την διάρκεια της προστατευόμενης περιόδου, 

β) επιβάλλεται πληρωμή αποζημίωσης στο αναίτιο μέρος. 

4. Νόμιμη αιτία λύσης του συμβολαίου αποτελεί: 

α) η μη καταβολή των τακτικών αποδοχών του ποδοσφαιριστή για 
χρονικό διάστημα δύο (2) συνολικά μηνών, 

β) η μη καταβολή των έκτακτων παροχών (πριμς) για χρονικό 
διάστημα δύο (2) συνεχών μηνών, 
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γ) η μη καταβολή δόσης από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο για 
χρονικό διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών, 

δ) η μη καταβολή εκ μέρους της ΠΑΕ των οφειλομένων ποσών για την 
κοινωνική ασφάλιση του ποδοσφαιριστή για χρονικό διάστημα 
πέραν των 45 ημερών, 

ε) η μη υπογραφή συμβολαίου ιδιωτικής ασφάλισης εκ μέρους της 
ΠΑΕ ή της οικείας επαγγελματικής ένωσης, για χρονικό διάστημα 
πέραν των 45 ημερών από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος, 

στ) η τιμωρία του ποδοσφαιριστή για λήψη ουσιών ή χρήση μεθόδων 
απαγορευμένων (doping), 

ζ) η τιμωρία της ΠΑΕ για παρακίνηση του ποδοσφαιριστή για λήψη 
ουσιών ή χρήση μεθόδων απαγορευμένων (doping), 

η) η τιμωρία του ποδοσφαιριστή για πειθαρχικό αδίκημα με 
αποκλεισμό άνω των 8 αγωνιστικών ή 2 ημερολογιακών μηνών για 
μονοετές συμβόλαιο, άνω των έξι μηνών για τριετές συμβόλαιο, 
άνω των 8 μηνών για πενταετές συμβόλαιο, 

θ) ο σπουδαίος λόγος σύμφωνα με την καθοριζόμενη έννοια απ’ την 
ελληνική εργατική νομοθεσία. 

 

Άρθρο 15  Λύση Συμβολαίου για Νόμιμη Αθλητική Αιτία 

1. Ένας καθιερωμένος επαγγελματίας που έχει, κατά την διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου συμμετάσχει σε λιγότερο από το 10% των 
επίσημων αγώνων που έχει δώσει το σωματείο του, μπορεί να λύσει το 
συμβόλαιο του πρόωρα, λόγω νόμιμης αθλητικής αιτίας.  

2. Ένας επαγγελματίας δύναται να λύσει το συμβόλαιό του επί της 
βάσεως αυτής, μόνον εντός 15 ημερών μετά τον τελευταίο επίσημο 
αγώνα της αγωνιστικής περιόδου του σωματείου στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένος. 

3. Η ύπαρξη νόμιμης αθλητικής αιτίας θα αποδεικνύεται κατά περίπτωση. 
Κατά την εκτίμηση αυτών των περιπτώσεων, θα πρέπει να δίδεται η 
δέουσα προσοχή στις συνθήκες που επικαλείται ο ποδοσφαιριστής. 

4. Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου για νόμιμη αθλητική αιτία, δεν 
επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις, είτε στον ποδοσφαιριστή είτε στο 
σωματείο, είναι όμως δυνατή η πληρωμή αποζημίωσης στο σωματείο.  

 

Άρθρο 16  Περιορισμός Λύσης Συμβολαίου Κατά την Διάρκεια Αγωνιστικής 
Περιόδου 

Ένα συμβόλαιο δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς κατά την διάρκεια μίας 
αγωνιστικής περιόδου, με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 14. 
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IV.  ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Άρθρο 17  Συνέπειες Λύσης Συμβολαίου Χωρίς Νόμιμη Αιτία 

Οι ακόλουθες διατάξεις για αποζημίωση και αθλητικές κυρώσεις 
ισχύουν σε περίπτωση λύσης συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία: 

1. Σε κάθε περίπτωση, το μέρος που παραβιάζει τους όρους του 
συμβολαίου υποχρεούται σε πληρωμή αποζημίωσης. Το ποσό της 
οφειλόμενης, στο αναίτιο μέρος, αποζημίωσης για αθέτηση 
συμβολαίου, είτε κατά την προστατευόμενη περίοδο είτε εκτός 
προστατευόμενης περιόδου, μπορεί να καθορίζεται στο συμβόλαιο από 
τα δύο μέρη. 

2. Εάν το ποσό της αποζημίωσης δεν καθορίζεται στο συμβόλαιο, ή 
καθορίζεται μικρότερο των ακόλουθων ποσών, ισχύουν τα εξής: 

α) Εάν υπαίτια της λύσης του συμβολαίου, εκτός προστατευόμενης 
περιόδου, είναι η ΠΑΕ, υποχρεούται να καταβάλει προς τον 
ποδοσφαιριστή: 

i) τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του για τον υπολειπόμενο χρόνο 
μέχρι την λήξη της επόμενης από την λύση μετεγγραφικής 
περιόδου, καθώς και το αναλογούν δώρο εορτών και 
επιδόματος άδειας, και 

ii) χρηματικό ποσό ίσο με το σύνολο των υπολειπομένων δόσεων 
του συμβολαίου μέχρι την συμβατική λήξη του, διαιρούμενο με 
το σύνολο των υπολειπόμενων μετεγγραφικών περιόδων. 

β) Εάν υπαίτια της λύσης του συμβολαίου, κατά την προστατευόμενη 
περίοδο, είναι η ΠΑΕ, υποχρεούται να καταβάλει προς τον 
ποδοσφαιριστή: 

Το διπλάσιο των ως άνω αναφερομένων i) και ii) ποσών. 

3. Εάν υπαίτιος της λύσης του συμβολαίου είναι ο ποδοσφαιριστής, 
χρηματική αποζημίωση οφείλεται αποκλειστικά και μόνον για τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) Λόγω παραπλάνησης της ομάδας με ψευδή στοιχεία ως προς τα 
προαπαιτούμενα έγγραφα για την υπογραφή του συμβολαίου και 
την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας. 

β) Λόγω διάρρηξης του υφιστάμενου συμβολαίου με οποιονδήποτε 
τρόπο, με σκοπό την υπογραφή νέου συμβολαίου με άλλη ομάδα. 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η οφειλόμενη αποζημίωση είναι ανάλογη 
και αντίστοιχη με τα καθοριζόμενα στην παρ. 2α i) ii). 

Εάν η διάρρηξη συμβολαίου (παρ.3β) συντελείται κατά την 
προστατευόμενη περίοδο, τα ποσά της παρ.2α i) ii) οφείλονται στο 
διπλάσιο. 

4. Δικαίωμα σε αποζημίωση δεν μπορεί να αποδοθεί σε τρίτο μέρος. Εάν 
ένας επαγγελματίας υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση, ο 



 

 

 

 

 16 

επαγγελματίας και το νέο σωματείο του θα υπέχουν από κοινού και εις 
ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης. 

5. Επιπρόσθετα της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης, αθλητικές 
κυρώσεις επιβάλλονται στο υπαίτιο μέρος που παραβιάζει τους όρους 
του συμβολαίου κατά την προστατευόμενη περίοδο, ως ακολούθως: 

α) Στον υπαίτιο ποδοσφαιριστή επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής 
σε επίσημους αγώνες για τέσσερις μήνες. Σε περίπτωση 
επιβαρυντικών περιστάσεων, η απαγόρευση θα μπορεί να 
επεκταθεί έως τους έξι μήνες. Η αθλητική κύρωση αυτή θα εκτίεται 
από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου του νέου 
σωματείου.  

β) Στο υπαίτιο σωματείο επιβάλλεται απαγόρευση απόκτησης, με 
οποιονδήποτε τρόπο, ποδοσφαιριστών γηγενών ή αλλοδαπών για 
δύο μετεγγραφικές περιόδους.  

6. Μονομερής παραβίαση χωρίς νόμιμη αιτία ή αθλητική νόμιμη αιτία μετά 
την προστατευόμενη περίοδο δεν επιφέρει αθλητικές κυρώσεις. 

7. Κάθε σωματείο ή πρόσωπο υποκείμενο στο καταστατικό και τους 
κανονισμούς της ΕΠΟ, UEFA, FIFA (εκπρόσωποι σωματείων, 
διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών, ποδοσφαιριστές κλπ.) που ενεργεί 
με τρόπο που αποβλέπει στην υποκίνηση παραβίασης του συμβολαίου 
μεταξύ επαγγελματία και σωματείου, με σκοπό να διευκολύνει την 
μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή, θα τιμωρείται με τις αντίστοιχες ποινές 
που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό ή από τους οικείους 
κανονισμούς. 

 

Άρθρο 18  Ειδικές Διατάξεις που Αφορούν Συμβόλαια Μεταξύ Επαγγελματιών 
και Σωματείων 

1. α) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός συμβολαίου θα πρέπει να είναι 
από την έναρξη ισχύος του έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, 
ενώ η μέγιστη διάρκεια θα είναι τα πέντε χρόνια. Ποδοσφαιριστές 
ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να υπογράφουν συμβόλαιο 
διάρκειας μεγαλύτερης των 3 ετών.  

β) Εάν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν το 28ο έτος της ηλικίας του 
επαγγελματία, μια περίοδος τριών ολοκληρωμένων αγωνιστικών 
περιόδων ή τριετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την 
έναρξη ισχύος ενός συμβολαίου, αποτελεί την προστατευόμενη 
περίοδο. Εάν το συμβόλαιο έχει συναφθεί μετά το 28ο έτος της 
ηλικίας του επαγγελματία, μια περίοδος δύο ολοκληρωμένων 
αγωνιστικών περιόδων ή διετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που 
ακολουθεί την έναρξη ισχύος ενός συμβολαίου, αποτελεί την 
προστατευόμενη περίοδο.  

2. α) Ένα σωματείο που προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο με έναν 
επαγγελματία, θα πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς το σωματείο στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ποδοσφαιριστής, και να λάβει έγγραφη 
συναίνεση, προτού αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με αυτόν τον 
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επαγγελματία. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συναίνεση και 
συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, το σωματείο τιμωρείται με τις 
διατάξεις του άρθρου 17 παρ.6 του παρόντος. 

β) Ένας επαγγελματίας θα είναι ελεύθερος να συνάψει συμβόλαιο με 
ένα άλλο σωματείο, μόνον εάν το συμβόλαιό του έχει λήξει ή 
πρόκειται να λήξει τους επόμενους έξι μήνες. Στην περίπτωση 
αυτή, το ενδιαφερόμενο σωματείο θα πρέπει να ειδοποιήσει 
εγγράφως το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο 
ποδοσφαιριστής, μη απαιτούμενης όμως συναίνεσης για την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων. Οποιαδήποτε παράβαση αυτής 
της διάταξης, που αφορά την έγγραφη ειδοποίηση, τιμωρείται με 
χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000€) έως εκατό 
χιλιάδες Ευρώ (100.000€) κατά περίπτωση. 

3. Η ισχύς ενός συμβολαίου δεν εξαρτάται από: 

α) την αίρεση μίας θετικής ιατρικής εξέτασης του ποδοσφαιριστή, ή 

β) την εξασφάλιση μίας άδειας εργασίας του ποδοσφαιριστή, ή 

γ) την έγκαιρη κατάθεσή του από το νέο σωματείο στα αρμόδια 
όργανα, ή 

δ) την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας.  

Το νέο σωματείο είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση όλων των 
ανωτέρω περιπτώσεων πριν την υπογραφή του συμβολαίου, τυχόν δε 
αδυναμία ή μη συμμόρφωσή του, αποτελεί απόλυτη αθέτηση του 
συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία. 

4. Εάν ένας επαγγελματίας υπογράψει περισσότερα του ενός συμβόλαια 
που καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο, με εξαίρεση την περίπτωση 
του άρθρου 10, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ.3 β), 
επειδή η υπογραφή του δεύτερου συμβολαίου αποτελεί λύση του 
πρώτου συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία. 

5. Εάν ένας διαμεσολαβητής μετεγγραφών εμπλέκεται στην 
διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου, θα πρέπει να αναφέρεται και να 
συνυπογράφει στο συμβόλαιο, σύμφωνα και με το άρθρο 9 παρ.4 του 
παραρτήματος Α. 

 

  



 

 

 

 

 18 

Άρθρο 18bis  Επιρροή τρίτων σε σωματεία 

1. Κανένα σωματείο δεν επιτρέπεται να συνάπτει συμβόλαια τα 
οποία επιτρέπουν σε οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
των εν λόγω συμβολαίων ή τρίτους, να αποκτήσουν την 
δυνατότητα να επηρεάσουν θέματα που αφορούν στην πρόσληψη 
και τις μετεγγραφές, την ανεξαρτησία του σωματείου, τις πολιτικές 
που εφαρμόζει ή την απόδοση των ομάδων του. 

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δύναται να επιβάλλει πειθαρχικά 
μέτρα σε σωματεία που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στο παρόν Άρθρο. 

3. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ δύναται να επιβάλλει πειθαρχικά 
μέτρα σε σωματεία που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στο παρόν Άρθρο ως ακολούθως: 

α) Χρηματική ποινή ύψους από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000). 

β) Απαγόρευση μετεγγραφών. 
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V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

Άρθρο 19  Προστασία των Ανηλίκων 

1. Διεθνείς μετεγγραφές ποδοσφαιριστών επιτρέπονται μόνον εάν ο 
ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. 

2. Στον κανόνα αυτό, ισχύουν οι παρακάτω τρεις εξαιρέσεις: 

α) Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακομίζουν στην Ελλάδα για λόγους 
που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο, ή 

β) Η μετεγγραφή λαμβάνει χώρα εντός της εδαφικής περιοχής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ο ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας 
μεταξύ 16 και 18 ετών. Στην περίπτωση αυτό το νέο σωματείο 
θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες 
υποχρεώσεις: 

i. Εξασφάλιση στον ποδοσφαιριστή επαρκούς ποδοσφαιρικής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σύμφωνα με τα ανώτατα εθνικά 
πρότυπα. 

ii. Εξασφάλιση στον ποδοσφαιριστή μίας ακαδημαϊκής ή σχολικής ή 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επιπρόσθετα της 
ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, που θα του 
επιτρέψει να ακολουθήσει μία σταδιοδρομία πέραν του 
ποδοσφαίρου όταν σταματήσει να παίζει επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο. 

iii. Θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι ο 
ποδοσφαιριστής θα προσεχθεί κατά τον καλύτερα δυνατό τρόπο 
(βέλτιστες δυνατές συνθήκες διαβίωση σε μία φιλοξενούσα 
οικογένεια ή σε εγκαταστάσεις διαμονής του σωματείου, 
διορισμός συμβούλου στο σωματείο, κλπ.). 

iv. Σε περίπτωση τέτοιας μετεγγραφής, το σωματείο θα εφοδιάσει 
την ΕΠΟ και την προηγούμενη Ομοσπονδία με αποδείξεις, ότι 
πληροί όλες τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις. 

γ) Ο ποδοσφαιριστής κατοικεί λιγότερο από 50 χιλιόμετρα απ' τα 
εθνικά σύνορα, και το σωματείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής 
επιθυμεί να μετεγγραφεί στην / ή από την γειτονική 
ομοσπονδία απέχει επίσης λιγότερο των 50 χιλιομέτρων απ' 
τα σύνορα αυτά. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της κατοικίας του 
ποδοσφαιριστή και της έδρας του σωματείου θα πρέπει να 
είναι 100 χιλιόμετρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
ποδοσφαιριστής οφείλει να συνεχίσει να διαμένει στην 
κατοικία του και οι δύο ενδιαφερόμενες ομοσπονδίες θα 
πρέπει να δώσουν την ρητή συγκατάθεση τους. 

3. Οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου θα ισχύουν επίσης και για 
οποιονδήποτε πρωτοεγγραφόμενο ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει 
ελληνική υπηκοότητα. 

4. Κάθε διεθνής μετεγγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 2 και κάθε 
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πρώτη εγγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκειται στην έγκριση 
της υποεπιτροπής της FIFA που διορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας 
Ποδοσφαιριστών για τον σκοπό αυτό. Η αίτηση για έγκριση θα 
υποβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα δίδεται 
η ευκαιρία στην προηγούμενη ομοσπονδία να γνωστοποιήσει την θέση 
της. Πριν από οποιοδήποτε αίτημα από την Ε.Π.Ο. για ένα Διεθνές 
Πιστοποιητικό Μετεγγραφής και/ή πρώτη εγγραφή, θα λαμβάνεται 
πρωτίστως η έγκριση της υποεπιτροπής. Κάθε παραβίαση της 
παρούσας διατάξεως από τις ομάδες οι οποίες συνήψαν συμφωνία για 
την μετεγγραφή του ανηλίκου θα τιμωρείται από την Πειθαρχική 
Επιτροπή της Ε.Π.Ο. με αφαίρεση έξι (6) βαθμών και χρηματική ποινή 
από χίλια έως 5.000 ευρώ. 

5. Οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων στην υποεπιτροπή για 
πρώτη εγγραφή και διεθνές πιστοποιητικό ενός ανηλίκου, 
περιέχονται στο Παράρτημα 2 του Κανονισμού Ιδιότητας και 
Μετεγγραφών της FIFA. 

 

Άρθρο 19(2) Εγγραφή και Δήλωση Ανηλίκων των Ακαδημιών 

1. Οι ομάδες που διατηρούν ακαδημία η οποία έχει νομικούς, 
χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με την ομάδα, είναι 
υποχρεωμένες να δηλώνουν στην Ε.Π.Ο. όλους τους ανηλίκους που 
συμμετέχουν στην ακαδημία. 

2. Η Ε.Π.Ο. είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει ότι όλες οι ακαδημίες που 
δεν έχουν νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με 
μία ομάδα: 

α) διαθέτουν δική τους ομάδα η οποία συμμετέχει στα πρωταθλήματα, 
όλοι δε οι ποδοσφαιριστές θα δηλώνονται στην Ε.Π.Ο. στην οποία 
ανήκει η εδαφική επικράτεια όπου δραστηριοποιείται η ακαδημία, ή 
έχουν εγγραφεί στην ομάδα αυτή, ή  

β) ότι δηλώνονται όλοι οι ανήλικοι που συμμετέχουν στην ακαδημία με 
σκοπό την κατάρτιση. 

3. Η Ε.Π.Ο. θα τηρεί ένα μητρώο  που θα περιέχει τα ονοματεπώνυμα και 
τις ημερομηνίες γέννησης των ανηλίκων που έχουν δηλωθεί σε αυτήν 
από τις ομάδες ή τις ακαδημίες. 

4. Μέσω της δήλωσης, οι ακαδημίες και οι ποδοσφαιριστές υπόσχονται να 
ασκούνται στο ποδόσφαιρο σύμφωνα με το Καταστατικό της FIFA και 
της Ε.Π.Ο. και να σέβονται και να προωθούν τις ηθικές αρχές του 
οργανωμένου ποδοσφαίρου. 

5. Κάθε παραβίαση της παρούσας διάταξης θα τιμωρείται από την 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

6. Το άρθρο 19 θα ισχύει επίσης για την δήλωση όλων των ανηλίκων 
ποδοσφαιριστών που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα. 

7. Το παρόν άρθρο και το άρθρο 19 ισχύουν επίσης και εφαρμόζονται στα 
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σχετικά άρθρα για τις εγγραφές και μετεγγραφές ανηλίκων 
ποδοσφαιριστών που υπάρχουν στο παράρτημα Α και Β του παρόντος 
κανονισμού. 
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VI. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Άρθρο 20  Αρμοδιότητα ΕΠΟ 

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε ποδοσφαιριστή, προπονητή ή 
σωματείου να επιδιώξει αποζημίωση σε αστικό δικαστήριο για 
εργατικού περιεχομένου διαφορές, η ΕΠΟ είναι αρμόδια για: 

1) Διαφορές μεταξύ σωματείων και ποδοσφαιριστών σχετικά με την 
διατήρηση σταθερότητας του συμβολαίου (άρθρα 13-18), την 
επιβολή αθλητικών κυρώσεων ή τον καθορισμό αποζημίωσης για 
αθέτηση συμβολαίου. 

2) Εργατικού περιεχομένου διαφορές μεταξύ σωματείου και 
επαγγελματία ποδοσφαιριστή. 

3) Εργατικού περιεχομένου διαφορές μεταξύ σωματείου 
επαγγελματικής κατηγορίας και προπονητή. 

4) Διαφορές μεταξύ σωματείων επαγγελματικών κατηγοριών που δεν 
εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις 1 έως 5. 

5) Για την επίλυση των οικονομικών διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν 
από την εργασιακή σχέση μεταξύ προπονητών και σωματείων που 
δεν εμπίπτουν στην προαναφερθείσα περίπτωση 3. 

6) Για τον χαρακτηρισμό των ποδοσφαιριστών ως Ερασιτεχνών ή 
επαγγελματιών με βάση τους οικείους Κανονισμούς. 

7) Για τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και του 
νομότυπου αυτών πριν από την έκδοση οιουδήποτε δελτίου 
Αθλητικής Ιδιότητος Ποδοσφαιριστή. 

8) Για την τήρηση των οικείων μητρώων και ευρετηρίων Ερασιτεχνών 
και μη Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών.  

9) Για την λήψη απόφασης για θέμα εγγραφής ή μετεγγραφής 
ποδοσφαιριστή. 

10) Για τον καθορισμό του χαρακτηρισμού των ποδοσφαιριστών, στις 
διάφορες διοργανώσεις αγώνων.  

11) Για την ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού ή των 
Κανονισμών αναφορικά με την εγγραφή ή μετεγγραφή 
ποδοσφαιριστών.  

 

Άρθρο 21  Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών 

1. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών έχει αρμοδιότητα για όλες τις 
υποθέσεις του άρθρου 20 περ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11. 

2. Σε περίπτωση αβεβαιότητας καθόσον αφορά την αρμοδιότητα της 
Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα αποφασίζει για την 
παραπομπή σε άλλη αρμόδια Επιτροπή. 

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών 
εφεσιβάλλονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ (Τμήμα Εφέσεων). 



 

 

 

 

 23 

Άρθρο 22  Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών 
(Π.Ε.Ε.Ο.Δ.) 

1. Ιδρύεται και λειτουργεί για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πενταμελής 
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΠΕΕΟΔ). 

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που αφορά 
στο άρθρο 20 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος. 

3. Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, είναι ανώτερος 
δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία, σε περίπτωση δε αδυναμίας να 
συμμετέχει δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία τότε διορίζεται μη εν 
ενεργεία δικαστικός λειτουργός. Ως λοιπά μέλη διορίζονται, ανάλογα με 
την υπόθεση, δύο από κάθε πλευρά. 

4. Η λειτουργία και η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής καθορίζεται στο 
επόμενο άρθρο και στον Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠΟ. 

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών 
εφεσιβάλλονται στο ανεξάρτητο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ (Τμήμα 
Εφέσεων) εντός 8 ημερών από την κοινοποίησή τους με FAX ή με 
συστημένη επί αποδείξει επιστολή και άλλως σε κάθε περίπτωση εντός 
δεκαπέντε ημερών από την έκδοσή της. 

Εάν παρέλθει η ως άνω προθεσμία άνευ ασκήσεως εφέσεως, οι 
αποφάσεις καθίστανται τελεσίδικες και εκτελεστές, μη επιτρεπομένου 
οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος. 

 

Άρθρο 23  Δικονομικοί Κανόνες 

1. Κατά κανόνα, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και η 
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών θα πρέπει 
να επιληφθούν εντός 10 ημερών από την υποβολή έγκυρου αιτήματος, 
και θα αποφασίζουν εντός 10 ημερών. Οι διαδικασίες θα διέπονται από 
τον Δικονομικό Κανονισμό της ΕΠΟ. 

2. Η ανώτατη δικαστική δαπάνη ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 
εξακοσίων Ευρώ (600€) και του Διαιτητικού Δικαστηρίου ανώτερη των 
χιλίων Ευρώ (1.000€) και θα καταβάλλεται από τον ηττηθέντα διάδικο. 

3. Πειθαρχικές διαδικασίες για παραβίαση αυτού του Κανονισμού θα 
εναρμονίζονται με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στο παρόν.   

4. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και η Πρωτοβάθμια Επιτροπή 
Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, δεν θα εκδικάσουν καμία υπόθεση 
που εμπίπτει σε αυτόν τον κανονισμό εάν έχει παρέλθει ένα έτος από 
το περιστατικό που αποτελεί την βάση της διαφοράς.  Η εφαρμογή του 
ανωτέρω χρονικού ορίου θα εξετάζεται αυτεπάγγελτα σε κάθε υπόθεση. 

5. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και η Πρωτοβάθμια Επιτροπή 
Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, όταν λαμβάνουν τις αποφάσεις των, 
θα εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό συνυπολογίζοντας όλες τις 
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σχετικές ρυθμίσεις, όπως και την ιδιαιτερότητα του αθλήματος, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος.  

6. Η αναλυτική διαδικασία για την επίλυση των διαφορών που 
ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, 
προσδιορίζεται ειδικότερα στον Δικονομικό Κανονισμό της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 24  Διαιτητικό Δικαστήριο ΕΠΟ 

1. Στην ΕΠΟ ιδρύεται και λειτουργεί Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου. 

2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο είναι τριμελές, αποτελούμενο από τον 
Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, που είναι ανώτατοι δικαστικοί 
λειτουργοί, και από δύο μέλη, που ορίζονται ένας από κάθε πλευρά. 

3. Το όργανο λειτουργεί σε δύο τμήματα, ως Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο 
και ως Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων, με τις αρμοδιότητες που 
περιγράφονται στο Καταστατικό της ΕΠΟ. 

4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο (Τμήμα Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο) είναι 
αρμόδιο για την εκδίκαση των διαφορών του άρθρου 20 παρ. 4 και 5, 
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Επίσης είναι αρμόδιο και για όλες τις 
λοιπές διαφορές που αναφέρονται στο Καταστατικό της ΕΠΟ. 

5. Το Διαιτητικό Δικαστήριο (Τμήμα Εφέσεων) είναι αρμόδιο για την 
εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και της Επιτροπής 
Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών. 

6. Οι τελεσίδικες και εκτελεστές αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και οι αποφάσεις 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου (Τμήμα Εφέσεων) εφ’ όσον δεν 
εκτελεσθούν πλήρως και ολοσχερώς από τον υπαίτιο διάδικο εντός 60 
ημερών παρέχουν το δικαίωμα στο άλλο μέρος με έγγραφό του στο 
Διαιτητικό Δικαστήριο να αιτηθεί την επιβολή ποινών στο υπαίτιο μέρος. 

7. Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ποινές είναι  

για τα φυσικά πρόσωπα: 

α) χρηματική ποινή, 

β) αγωνιστικός αποκλεισμός, 

γ) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, 

για τα νομικά πρόσωπα: 

α) χρηματική ποινή, 

β) κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου, 

γ) αφαίρεση βαθμών, 

δ) απαγόρευση μετεγγραφών, 

ε) αποκλεισμός από αγώνες ή διοργάνωση, 
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στ) υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. 

8. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα με την επιβολή σωρευτικώς και 
άλλων ποινών, για αποφάσεις που αφορούν χρηματικές αποζημιώσεις 
από οποιαδήποτε αιτία, θα επιβάλλεται οπωσδήποτε και η ποινή 
κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφλησή τους. 

Οι διοργανώτριες υποχρεούνται στον μη ορισμό των αγώνων των 
υπαίτιων ομάδων. 

 

 

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 25  Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Κάθε προσφυγή που έχει κατατεθεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, αξιολογείται και εκδικάζεται σύμφωνα με τους 
προηγούμενους κανονισμούς. 

2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι υποθέσεις θα 
εκδικάζονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

3. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού κάθε μέρος που θα 
επιλέξει για ικανοποίηση δικαιωμάτων του, όργανα και διαδικασίες μη 
προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό δεν θα νομιμοποιείται να 
αξιώσει προστασία ή εκτέλεση προβλεπόμενη από τον παρόντα 
Κανονισμό. 

4. Τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών ποδοσφαιρικών 
οργάνων που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, δύναται να ικανοποιηθούν (εφαρμοζομένων των 
αθλητικών κυρώσεων του παρόντος) μετά από αίτημα στο Διαιτητικό 
Δικαστήριο της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 26  Απρόβλεπτες Καταστάσεις 

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, θα 
καλύπτονται με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΟ. 
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Άρθρο 27  Έναρξη Ισχύος Διατάξεων 

1. Οι συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων (επαγγελματικές ενώσεις – ΠΣΑΠ), 
οποτεδήποτε, και αφορούν θέματα ποδοσφαιρικών εργασιακών 
σχέσεων (π.χ. μισθοί, αποζημιώσεις, άδειες ποδοσφαιριστών 
κτλ.) ισχύουν άμεσα μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Π.Ο. 

2. Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε 
στις 16.06.2013 με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από 
την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 28.06.2013. 

 

Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Άρθρο 1 Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι ΠΑΕ 

Κάθε ΠΑΕ διατηρεί στη δύναμή της : 

α) Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, 

β) Εκπαιδευόμενους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μέχρι την ηλικία του 

21ου έτους. 

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία συμπληρώνεται το 
21ο έτος της ηλικίας τους, οι ερασιτέχνες αυτοί ποδοσφαιριστές 
καθίστανται ελεύθεροι. 

 

Άρθρο 2 Ιδιότητα Ποδοσφαιριστών 

Η ιδιότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή αποκτάται με την 
υπογραφή συμβολαίου και την εγγραφή στο μητρώο επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 3 Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ 

1. Κάθε ΠΑΕ επιτρέπεται, να διατηρεί στην δύναμή της και να 
χρησιμοποιεί : 

α) Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές Ελληνικής υπηκοότητας ή 
υπηκοότητας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους 
- μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού τομέα, σε αριθμό που η ίδια 
επιθυμεί. 

β) Αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές προερχόμενους από χώρες που δεν 
είναι μέλη της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. μέχρι τον αριθμό πέντε (5) για ΠΑΕ Α΄ 
Εθνικής, από τους οποίους δύναται να χρησιμοποιεί κάθε ΠΑΕ, 
κατά αγώνα και τους πέντε (5) 

Οι ΠΑΕ Β΄ Εθνικής, μπορούν να έχουν στη δύναμή τους μέχρι τρεις 
(3) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, από τους οποίους δύναται να 
χρησιμοποιούν έως δύο (2) κατά αγώνα. Κατ’ εξαίρεση Π.Α.Ε. που 
υποβιβάστηκαν από την Α' στην Β' Εθνική Κατηγορία έχουν το 
δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμη τους και για όσο χρόνο διαρκεί 
η υπάρχουσα κατά τον υποβιβασμό σύμβαση μέχρι πέντε (5) 
αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η 
αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή στον αγώνα τριών (3) εξ αυτών, 
ο τέταρτος αλλοδαπός που αναγράφεται στο Φ.Α. μπορεί να 
αντικαταστήσει μόνον έναν (1) εκ των τριών (3) αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται. 
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2. ΠΑΕ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, που κατά τους οικείους Κανονισμούς 
υποβιβάζονται στη Β΄ Εθνική Κατηγορία, δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν κατά τους αγώνες τους περισσότερους από δύο (2) 
αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές κατά αγώνα. 

3. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκπαιδευομένων ποδοσφαιριστών για 
κάθε ΠΑΕ δεν δύναται να υπερβεί:  

α) τους τετρακόσιους (400) για ΠΑΕ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας. 

β) τους διακόσιους (200) για ΠΑΕ Β΄ Εθνικής Κατηγορίας. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ΠΑΕ δεν δύνανται να διατηρούν 
εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές ηλικίας 18 έως 21, άνω του αριθμού 
των σαράντα (40). 

 

Άρθρο 4 Αντικανονική συμμετοχή 

Η κατά παράβαση του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος, 
χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών, αποτελεί 
αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενων των κυρώσεων που 
προβλέπονται στον Κ.Α.Π. 

 

Άρθρο 5 Εγγραφή Ποδοσφαιριστών 

1. Για να εγγραφεί κάποιος ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πρέπει: 

α) Να έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία και από τον Κανονισμό της FIFA ηλικία. 

β) Να έχει συνάψει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών (συμβόλαιο). 

γ) Το συμβόλαιο ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας του συνυπογράφεται από τους ασκούντες τη γονική 
μέριμνα με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, η δε 
διάρκεια του απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. 

2. Για την εγγραφή ποδοσφαιριστή, ως επαγγελματία, απαιτείται η 
εμπρόθεσμη υποβολή στην ΕΠΟ με κατάθεση στο πρωτόκολλο, των 
παρακάτω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται 
κατά περίπτωση από τα άρθρα του παρόντος παραρτήματος. 

α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή νομότυπα συμπληρωμένη με 
δύο φωτογραφίες, η μία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως 
και σφραγίζεται από την ΠΑΕ. 

β) Φωτοτυπία των πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του 
ποδοσφαιριστή και αν δεν υπάρχει αυτή, βεβαίωση κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την έκδοσή της ή πιστοποιητικό γεννήσεως με 
πρόσφατη φωτογραφία θεωρημένη από την εκδούσα αρχή για την 
ταυτοπροσωπία. 
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γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου διαβιβάζεται από την 
οικεία επαγγελματική Ένωση στην ΕΠΟ σύμφωνα με αυτά που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παρ.2 του παρόντος. 

δ) Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι η ΠΑΕ που επιθυμεί να 
αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι ενήμερη φορολογικά και 
ασφαλιστικά και δεν οφείλει προς την ΕΠΟ – οικεία Ένωση – ΠΣΑΠ 
– ποδοσφαιριστές ή προπονητές. Εάν ελλείπουν βεβαιώσεις ή 
βεβαίωση, η αρμόδια επιτροπή αναβάλλει επί δεκαπενθήμερο την 
εγγραφή μέχρι να προσκομισθούν οι βεβαιώσεις. 

 

Άρθρο 6 Διαδικασία εγγραφής μετεγγραφόμενων Ποδοσφαιριστών 

1. Για την μετεγγραφή επαγγελματία ποδοσφαιριστή διαρκούντος τους 
συμβολαίου απαιτείται έγγραφη συναίνεση της ΠΑΕ που ανήκει. 

2. Για την μετεγγραφή επαγγελματία ποδοσφαιριστή σε ΠΑΕ απαιτείται η 
εμπρόθεσμη υποβολή στην ΕΠΟ, με κατάθεση στο πρωτόκολλο, των 
παρακάτω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται 
κατά περίπτωση στο άρθρο 7 του παρόντος: 

α) αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή νομότυπα συμπληρωμένη με 
δύο φωτογραφίες, η μία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως 
και σφραγίζεται από την ΠΑΕ. 

β) Επικυρωμένο από την οικεία επαγγελματική Ένωση, αντίγραφου 
του συμβολαίου διαβιβάζεται στην ΕΠΟ σύμφωνα με αυτά που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παρ.2. 

γ) Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι η ΠΑΕ που επιθυμεί να 
αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι ενήμερη φορολογικά και 
ασφαλιστικά και δεν οφείλει προς την ΕΠΟ – οικεία Ένωση – ΠΣΑΠ 
– ποδοσφαιριστές ή προπονητές. 

3. Για την εγγραφή ή μετεγγραφή σε ΠΑΕ αλλοδαπών ποδοσφαιριστών 
απαιτείται η εμπρόθεσμη υποβολή στην ΕΠΟ, με κατάθεση στο 
πρωτόκολλο, των παρακάτω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις 
προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση στο άρθρο 7 : 

α) αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή νομότυπα συμπληρωμένη με 
δύο φωτογραφίες, η μία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως 
και σφραγίζεται από την ΠΑΕ. 

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου διαβιβάζεται από την 
οικεία επαγγελματική Ένωση στην ΕΠΟ σύμφωνα με αυτά που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παρ.2. 

γ) Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής της ξένης Ομοσπονδίας 
σχετικό με τη διεθνή μετεγγραφή του, που κατατίθεται στην ΕΠΟ. 
Μέχρι να περιέλθει το πιστοποιητικό αυτό στην ΕΠΟ, απαγορεύεται 
η έκδοση του οικείου δελτίου ιδιότητας καθώς και να αγωνίζεται ο 
ποδοσφαιριστής σε επίσημους αγώνες. Τυχόν τηλεγραφική ή με 
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οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποίηση της συγκατάθεσης της 
ξένης ομοσπονδίας δεν λαμβάνεται υπόψη. 

δ) Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι η ΠΑΕ που επιθυμεί να 
αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι ενήμερη φορολογικά και 
ασφαλιστικά και δεν οφείλει προς την ΕΠΟ – οικεία Ένωση – ΠΣΑΠ 
– ποδοσφαιριστές ή προπονητές. 

 

Άρθρο 7 Χρόνος διενέργειας εγγραφών και μετεγγραφών  
Ποδοσφαιριστών ΠΑΕ 

1. Οι εγγραφές των εκπαιδευομένων ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ως 
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών αυτής, γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. 

Η εγγραφή στο ΔΑΠ του ποδοσφαιριστή όμως, γίνεται στην αμέσως 
επόμενη της υπογραφής του συμβολαίου Μετεγγραφική Περίοδο. 

2. Οι εγγραφές και μετεγγραφές των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών 
γίνονται : 

α) κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο (από 01/07 έως 31/08) κάθε 
έτους, 1η Μετεγγραφική Περίοδος. 

β) κατά τον μήνα Ιανουάριο (από 01/01 έως 31/01) κάθε έτους,  
2η Μετεγγραφική Περίοδος. 

3. Οι μετεγγραφές εκπαιδευομένων ποδοσφαιριστών ως επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών γίνονται κατά τους μήνες της προηγούμενης 
παραγράφου, ως ερασιτεχνών δε γίνονται κατά το χρονικό διάστημα 
που ορίζεται από τα άρθρα του παραρτήματος Β. 
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Άρθρο 8 Περιεχόμενο συμβολαίου 

1. Τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών υπογράφονται σε ειδικό έντυπο που 
εκδίδεται από την οικεία επαγγελματική Ένωση, το περιεχόμενο του 
συμβολαίου θα είναι πανομοιότυπο με το σχέδιο συμβολαίου που 
προσαρτάται ως Υπόδειγμα 1 στον παρόντα κανονισμό. 

2. Τα συμβόλαια δανεισμού ποδοσφαιριστών υπογράφονται σε ειδικό 
έντυπο που εκδίδεται από την οικεία επαγγελματική Ένωση, πριν την 1η 
Μετεγγραφική Περίοδο κάθε έτους. Θα είναι δε πανομοιότυπο με το 
σχέδιο συμβολαίου που προσαρτάται ως Υπόδειγμα 2 στον παρόντα 
κανονισμό. 

3. Τα ως άνω έντυπα Υποδείγματα Συμβολαίων (1 και 2) θα είναι 
μεταφρασμένα στις τέσσερις (4) επίσημες γλώσσες της FIFA, δηλ. 
Αγγλική – Γαλλική – Ισπανική και Γερμανική. Οι μη Έλληνες 
ποδοσφαιριστές συνυπογράφουν μαζί με το ελληνικό έντυπο και ένα 
συμβόλαιο οποιασδήποτε, από τις ως άνω, γλώσσας επιθυμούν, σε 
ίδιο αριθμό αντιγράφων που επισυνάπτονται σε κάθε αντίγραφο του 
ελληνικού συμβολαίου. Σε περίπτωση διαφοράς των προστιθέμενων 
όρων από τα δύο μέρη, το συμβόλαιο του ελληνικού κειμένου επικρατεί 
και θεωρείται ως αυθεντικό. 

 

Άρθρο 9 Τύπος συμβολαίου - Έλεγχος από Διοργανώτρια 

1. Το συμβόλαιο μεταξύ ΠΑΕ και ποδοσφαιριστή συντάσσεται σε έξη (6) 
αντίγραφα σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την οικεία 
επαγγελματική Ένωση και υποβάλλεται σε αυτήν για έλεγχο, με ευθύνη 
της ΠΑΕ, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή του. 
Με την υπογραφή του συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει ένα εκ 
των αντιγράφων. 

2. Η οικεία επαγγελματική Ένωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη 
του συμβολαίου, ελέγχει την νομιμότητα των όρων του και το 
αρχειοθετεί. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί νομικό ελάττωμα ή μη 
πλήρης αναγραφή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων των 
συμβαλλομένων ή οποιουδήποτε άλλου όρου που καθορίζουν ειδικές 
διατάξεις, επιστρέφεται αμέσως στην οικεία ΠΑΕ, η οποία έχει την 
υποχρέωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του να προβεί από 
κοινού με τον ποδοσφαιριστή στις απαραίτητες διορθώσεις ή 
συμπληρώσεις και να το επανυποβάλλει για έλεγχο. Μετά τον τελικό 
έλεγχο του συμβολαίου και την αρχειοθέτησή του, η οικεία 
επαγγελματική Ένωση αποστέλλει από ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο 
στην ΕΠΟ, στην ΠΑΕ και δύο (2) στον ΠΣΑΠ.  Το ένα (1) από τα δύο 
επικυρωμένα αντίγραφα που αποστέλλονται στον ΠΣΑΠ, ανήκει στον 
ποδοσφαιριστή, ο οποίος το παραλαμβάνει οποτεδήποτε. 
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3. α) Τροποποιήσεις των όρων του συμβολαίου από τα συμβαλλόμενα 
μέρη γίνονται, τηρουμένων των ίδιων προϋποθέσεων και στον ίδιο 
αριθμό αντιγράφων που απαιτούνται για τα συμβόλαια, 
οποτεδήποτε εντός του συμβατικού χρόνου και προκύπτουν με 
ποινή ακυρότητάς τους αποκλειστικά με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας υπογραφόμενο από τον ενδιαφερόμενο 
ποδοσφαιριστή και την ΠΑΕ. Τα αντίγραφα αυτά υποβάλλονται με 
ευθύνη της ΠΑΕ για έλεγχο και αρχειοθέτηση, στην οικεία 
επαγγελματική Ένωση εντός επτά (7) ημερών. Η οικεία Ένωση 
μετά τον έλεγχο του τροποποιητικού συμβολαίου και την 
αρχειοθέτησή του, αποστέλλει από ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο 
στην ΕΠΟ, στην ΠΑΕ και δύο (2) στον ΠΣΑΠ.  Το ένα (1) από τα 
δύο επικυρωμένα αντίγραφα που αποστέλλονται στον ΠΣΑΠ, 
ανήκει στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος το παραλαμβάνει 
οποτεδήποτε. 

β) Έγγραφες λύσεις των συμβολαίων με αμοιβαία – κοινή συμφωνία 
των μερών γίνονται, τηρουμένων των ίδιων προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για τα συμβόλαια, οποτεδήποτε εντός του συμβατικού 
χρόνου και προκύπτουν με ποινή ακυρότητάς τους αποκλειστικά με 
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας υπογραφόμενο από τον 
ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και την ΠΑΕ. Είναι υποχρεωτική η 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, τουλάχιστον του 
ποδοσφαιριστή, με ποινή απαραδέκτου. Η κατάθεση της αίτησης 
για την λύση του συμβολαίου πρέπει να γίνει εντός τριών (3) 
ημερών από την ημέρα που υπογράφηκαν τα σχετικά έγγραφα. Η 
χρονική διάρκεια των τριών (3) ημερών είναι αποκλειστική. 

γ) Ειδικώς για τις έγγραφες λύσεις των συμβολαίων με αμοιβαία-κοινή 
συμφωνία των μη Ελλήνων ποδοσφαιριστών απαιτείται, με ποινή 
ακυρότητας της διαδικασίας της συναινετικής λύσεως του 
συμβολαίου, η χρονικά ταυτόχρονη προσυπογραφή της έγγραφης 
συμφωνίας και από τυχόν εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, 
πληρεξούσιο δικηγόρο του ή επίσημο διαμεσολαβητή του, η ειδική, 
ρητή και έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση των ανωτέρω 
νομίμων εκπροσώπων, καθώς και η επί της ανωτέρω συμφωνίας 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Κάθε έγγραφο που 
αφορά την ανωτέρω διαδικασία θα μεταφράζεται υποχρεωτικώς σε 
μία εκ των τεσσάρων (4) επισήμων γλωσσών της FIFA, το δε 
ακριβές της ανωτέρω μεταφράσεως θα βεβαιώνεται, 
υποχρεωτικώς, από επίσημο μεταφραστή ή από τον ασκούντα χρέη 
μεταφραστή ως άνω εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα 
υπογράφει την μετάφραση και θα θεωρεί το γνήσιο της επ’ αυτής 
υπογραφής του. 

4. Διαμεσολαβητές Μετεγγραφών που συμμετέχουν στις 
διαπραγματεύσεις για την σύναψη ενός συμβολαίου, συνυπογράφουν 
το συμβόλαιο υποχρεωτικά. 
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Άρθρο 10 Αποζημιώσεις 

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου, 
έχουν το δικαίωμα, ακόμη και χωρίς την συναίνεση του σωματείου τους, 
να συνάπτουν επαγγελματικά συμβόλαια με Π.Α.Ε., με την 
προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. έχει την υποχρέωση, άλλως δεν εκδίδεται 
δελτίο ιδιότητας από την ΕΠΟ, να καταβάλλει μέσω κατάθεσης στην 
ΕΠΟ, στο αθλητικό σωματείο για την κάλυψη των δαπανών κατάρτισης 
το χρηματικό ποσό των: 

α) τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (35.500€) για Π.Α.Ε.  
Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και 

β) είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500€) για Π.Α.Ε.  
Β΄ Εθνικής Κατηγορίας. 

 

Άρθρο 11 Περιορισμός – Καταβολές  

1. Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και η καταβολή των 
αναφερομένων ποσών γίνονται και αφορούν μόνον τα αμιγώς 
ερασιτεχνικά σωματεία.  

2. Ως αμιγώς ερασιτεχνικά σωματεία θεωρούνται και τα σωματεία τα 
οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποβιβάζονται από την  
Β΄ Εθνική Κατηγορία στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία. 

 

Άρθρο 12 Κυρώσεις από τη συμμετοχή Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών 
στις Εθνικές Ομάδες 

1. Οι ΠΑΕ είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεση της ΕΠΟ τους 
ποδοσφαιριστές τους για τη συμμετοχή αυτών στους πάσης φύσεως 
αγώνες και προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων. 

2. Η αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών αυτών προς την 
Εθνική Ομάδα, τιμωρείται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της 
ΕΠΟ με ποινή αποκλεισμού, από τους επίσημους αγώνες της ΠΑΕ 
στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, τριών (3) αγωνιστικών ημερών. 
Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω ποινή διπλασιάζεται. 

3. Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από την Εθνική Ομάδα λόγω 
τραυματισμού του ή ασθενείας δεν δύναται να μετάσχει σε αγώνα της 
ΠΑΕ στην οποία ανήκει, προ της παρέλευσης οκτώ (8) ημερών από τον 
αγώνα της Εθνικής ομάδας στον οποίο δεν μετείχε για την πιο πάνω 
αιτία. Η τυχόν συμμετοχή αυτού σε αγώνα της ομάδας του, συνιστά 
αντικανονική συμμετοχή που τιμωρείται και αυτεπάγγελτα από την 
οικεία Πειθαρχική Επιτροπή. Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι 
δεν αγωνίσθηκαν με την ομάδα τους, λόγω τραυματισμού ή ασθενείας 
σε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου αμέσως προηγούμενου του 
αγώνα της Εθνικής Ομάδας. 
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Άρθρο 13 Ανικανότητα ποδοσφαιριστή 

1. Η ανικανότητα του ποδοσφαιριστή, που διαρκεί άνω των δύο μηνών για 
μονοετές συμβόλαιο, άνω των τεσσάρων μηνών για διετές συμβόλαιο, 
άνω των έξι μηνών για τριετές συμβόλαιο, άνω των οκτώ μηνών για 
τετραετές συμβόλαιο και άνω των δέκα μηνών για πενταετές 
συμβόλαιο, αποτελεί νόμιμη αιτία λύσης συμβολαίου από την ΠΑΕ άνευ 
υπαιτιότητας του ποδοσφαιριστή. 

2. Εάν η ανικανότητα συνέβη κατά την διάρκεια αγώνα ή προπόνησης ή 
υπηρεσίας εν γένει του ποδοσφαιριστή προς την ΠΑΕ, ο ανωτέρω 
καθοριζόμενος χρόνος ανικανότητας διπλασιάζεται. 

3. Για την λύση του συμβολαίου, αναίτια και για τα δύο μέρη, απαιτείται 
διαπιστωτική πράξη Υγειονομικής Επιτροπής λειτουργούσης στην 
οικεία Επαγγελματική Ένωση. 

4. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από: 

α) έναν ιατρό, διοριζόμενο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ως 
πρόεδρο, 

β) έναν ιατρό, διοριζόμενο από την ΠΑΕ, 

γ) έναν ιατρό, διοριζόμενο από τον ποδοσφαιριστή, 

εκδίδει δε την απόφαση της εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση 
σχετικού αιτήματος. 

Σε περίπτωση μη ορισμού ιατρού, από κάποια πλευρά, ορίζεται από το 
ΔΣ της οικείας επαγγελματικής ένωσης. 

 

Άρθρο 14  Καθορισμός αποδοχών των ποδοσφαιριστών 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων, οι 
τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες παροχές των επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών, καθορίζονται ελεύθερα με το συμβόλαιο που 
υπογράφεται μεταξύ αυτών και της αντίστοιχης ΠΑΕ. 

2. Σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια των τακτικών μηνιαίων 
αποδοχών των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν επιτρέπεται να 
είναι κατώτερα από τις ισχύουσες, βάσει ΕΣΣΕ αποδοχές του 
ανειδίκευτου εργάτη, μηνιαίως. 
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3. α) Έκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και 
προϋποθέσεις καταβολής τους, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 
της ΠΑΕ, η οποία περιέχεται στον εσωτερικό κανονισμό της, που 
εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου κάθε έτους. 

β) Εφόσον μια ΠΑΕ αποφασίζει την χορήγηση έκτακτων παροχών για 
το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή την κατάκτηση θέσης, αυτές δεν 
μπορεί να είναι κατώτερες των ακόλουθων ανά κατηγορία 
αναφερομένων. 

I) Για αγώνες πρωταθλήματος 

Α΄ Εθνική Κατηγορία 

ΝΙΚΗ : 600 ευρώ 

ΙΣΟΠΑΛΙΑ : 300 ευρώ 

Β΄ Εθνική Κατηγορία 

ΝΙΚΗ  : 250 ευρώ 

ΙΣΟΠΑΛΙΑ : 150 ευρώ 

II) Για αγώνες Κυπέλλου 

Στους ποδοσφαιριστές των ομάδων που συμμετείχαν στους 
αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος καταβάλλονται : 

1) Συμμετοχή σε κάθε αγώνα  150 ευρώ 

2) Για την πρόκριση των ομάδων : 

Πρόκριση στους 16 :  έκαστος ποδοσφαιριστής 600 ευρώ 

Πρόκριση στους 8 :  έκαστος ποδοσφαιριστής 900 ευρώ 

Πρόκριση στους 4 :  έκαστος ποδοσφαιριστής 1.200 ευρώ 

ΤΕΛΙΚΟΣ : νικητής 1.500 ευρώ 

 ηττημένος 900 ευρώ 

γ) Ειδικά στους ποδοσφαιριστές που δεν αναγράφονται στο Φ.Α. 
(εκτός δεκαοκτάδας) καταβάλλεται ποσοστό 25% των πριμς που 
λαμβάνουν οι περιλαμβανόμενοι στο Φ.Α. ποδοσφαιριστές. 

δ) Σε κάθε παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) που εκδίδει η ΠΑΕ κατά 
τις πληρωμές των ποδοσφαιριστών της για οποιαδήποτε αιτία, 
αναγράφεται, με ποινή ακυρότητας της πληρωμής, η αιτία για την 
οποία γίνεται η πληρωμή στον ποδοσφαιριστή. Την παραπάνω 
ακυρότητα μπορεί να επικαλεσθεί μόνο ο ποδοσφαιριστής. 

4. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή 
των επαγγελματιών κατά τους αγώνες (επισήμους ή φιλικούς) της ΠΑΕ, 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτή. 

5. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής 
για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις τους. 
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6. Η στράτευση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, δεν αποτελεί νόμιμη αιτία 
λύσης του συμβολαίου τους. Εάν καθίσταται αδύνατη η παροχή των 
υπηρεσιών τους προς την ΠΑΕ, οι καταβαλλόμενες τακτικές και 
έκτακτες μηνιαίες αποδοχές τους μειώνονται στο ήμισυ. 

7. Η ΠΑΕ υποχρεούται στην έγκαιρη και ολοσχερή καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών. 

8. Οι ΠΑΕ ή η οικεία Επαγγελματική Ένωση για όλα τα μέλη της οφείλουν 
να συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια για την ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη όλων των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας.  

Η υπογραφή των συμβολαίων αυτών υποχρεωτικά γίνεται πριν την 
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. 

9. Στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΠΑΕ που εκδίδεται κάθε έτος μέχρι τις 
10 Ιουνίου με απόφαση του ΔΣ της ΠΑΕ, είναι δυνατόν να 
προβλέπονται ποινές για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα των 
ποδοσφαιριστών. Οι ποινές αυτές είναι: 

α) επίπληξη, 

β) χρηματική ποινή. 

Για να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις ως άνω ποινές, απαιτείται η 
προηγούμενη έγγραφη κλήση του ποδοσφαιριστή με συστημένη 
επιστολή σε απολογία.  

Η επιβαλλόμενο χρηματική ποινή δεν δύναται να υπερβαίνει κατά την 
διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου το 3% των συνολικών αντίστοιχων 
ετήσιων οικονομικών απολαβών του ποδοσφαιριστή. Είναι δυνατή η 
επιβολή χρηματικής ποινής ανώτερης του 3%, και μέχρι 15%, με 
απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών. 

 

Άρθρο 15 Διακοπές - Εβδομαδιαίας ανάπαυση ποδοσφαιριστών 
Επιμόρφωση αυτών - Συνδρομές ποδοσφαιριστών 

1. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δικαιούνται ετήσιας άδειας τεσσάρων 
(4) εβδομάδων σε χρόνο που καθορίζεται από την ΠΑΕ ανάλογα με τις 
αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. 

Κατά το χρόνο της άδειας καταβάλλονται στον ποδοσφαιριστή οι 
τακτικές αποδοχές αυτού καθώς και το επίδομα αδείας. 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια είναι συνεχής για δύο (2) 
τουλάχιστον εβδομάδες. Σε περίπτωση που η ΠΑΕ ήθελε ανακαλέσει 
τον ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της άδειάς του έχει την 
υποχρέωση να καταβάλλει σ' αυτόν τις δαπάνες της μετακίνησής του 
αυτής και να του χορηγήσει αριθμό ημερών αδείας ίσο προς το χρόνο 
της διακοπής. 

3. Η ΠΑΕ οφείλει να χορηγεί στους ποδοσφαιριστές της, εβδομαδιαία 
ανάπαυση 24 συνεχών ωρών, σε χρόνο που αγωνιστικές υποχρεώσεις 
της ομάδας το επιτρέπουν. 
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4. Κάθε έτος πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, σε κάθε ΠΑΕ, 
εκλέγονται μεταξύ των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών τρεις (3) 
αρχηγοί της ομάδας.  

5. Επίσης οι ΠΑΕ με την συνεργασία του ΠΣΑΠ υποχρεούνται να 
διοργανώνουν, περιοδικά, ομιλίες με σκοπό την επιμόρφωση των 
ποδοσφαιριστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και κάθε άλλη σχετική 
διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας. 

6. Επίσης σεμινάρια επιμόρφωσης των ποδοσφαιριστών οφείλει να 
οργανώνει και η οικεία επαγγελματική Ένωση με βάση πρόγραμμα που 
καταρτίζει η ίδια. 

Οι ΠΑΕ είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν όλους τους ποδοσφαιριστές 
τους γι' αυτό το σκοπό. 

7. Ο ΠΣΑΠ διοργανώνει ετήσια γιορτή του ποδοσφαιριστή. Κατά την 
ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων μεταξύ ΠΑΕ και 
προπονήσεων. Το ίδιο ισχύει και κατά την ημέρα που ο ΠΣΑΠ συγκαλεί 
τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του (ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα). 

8. Οι ΠΑΕ παρακρατούν υποχρεωτικά για λογαριασμό του ΠΣΑΠ και 
αποδίδουν σ’ αυτόν τις ετήσιες συνδρομές των ποδοσφαιριστών - 
μελών του, το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου κάθε αγωνιστικής 
περιόδου. 

Σε περίπτωση που ΠΑΕ δεν αποδίδει τις συνδρομές αυτές, 
παρακρατούνται από τα έσοδα της ΠΑΕ από την οικεία επαγγελματική 
Ένωση και αποδίδονται στον ΠΣΑΠ. 

 

Άρθρο 16 Σύσταση Επιτροπών 

1. Συγκροτούνται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία  με απόφαση 
του Δ.Σ. αυτής: 

α) Επιτροπή Ελέγχου Συμβολαίων. Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο 
τον έλεγχο της νομιμότητας των όρων των συμβολαίων των 
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.  Η ανωτέρω Επιτροπή ευθύς μετά τη λήξη 
κάθε μετεγγραφικής περιόδου και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών 
προβαίνει στην οριστική έγκριση των υποβληθέντων από την οικεία 
διοργανώτρια στην Ε.Π.Ο. επαγγελματικών συμβολαίων, 
υποβάλλοντας  σχετική προς τούτο έκθεση στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ως 
μόνο αρμόδιο για τις τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες. 
Μέχρι την κατά τα άνω οριστική έγκριση των συμβολαίων τους οι 
ποδοσφαιριστές δύνανται να αγωνίζονται κανονικά. 

β) Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Ποδοσφαιριστών. Συνιστάται στην 
Ε.Π.Ο. Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας συμβολαίων ποδοσφαιριστών 
αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο. που διορίζεται 
από το Δ.Σ. αυτής  ως Πρόεδρο και από έναν (1) εκπρόσωπο των: 
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Super League, Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής 
Κατηγορίας, Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) και ΟΠ.Π.Ε. Αντικείμενο της Επιτροπής 
είναι η εκτίμηση, με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους και 
συντελεστές, της αξίας του ποδοσφαιριστή και του καθορισμού των 
κατωτάτων ορίων αποζημίωσης ανάλογα και με την κατηγορία που 
ανήκει η ΠΑΕ ή το σωματείο με το οποίο έχει συμβληθεί.   

2. Στην οικεία επαγγελματική Ένωση δύναται να συνιστώνται οι 
ακόλουθες επιτροπές: 

α) Επιτροπή Μόρφωσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των 
Ποδοσφαιριστών (ΕΜΕΚΑΠ). Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η 
προς το σκοπό της ενθάρρυνσης του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει 
τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του για μια μεταγενέστερη μετά τη 
λήξη της ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας, επαγγελματική 
απασχόλησή του, παροχή συμβουλών πάνω σε θέματα θεωρητικής 
και επαγγελματικής κατάρτισης, η μέριμνα για την οργάνωση 
προγραμμάτων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης του 
ποδοσφαιριστή στους κόλπους της ΕΠΟ ή της Επαγγελματικής 
Ένωσης, όπως επίσης, η μέριμνα για την οργάνωση 
προγραμμάτων χρηματοδότησης των ανωτέρω σκοπών δια της 
εξευρέσεως των αναγκαίων χώρων από πηγές εντός και εκτός 
ποδοσφαίρου και ιδία δια της αξιοποιήσεως ανάλογων 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 

β) Επιτροπή Εκπαίδευσης και Τεχνικής Κατάρτισης των 
Ποδοσφαιριστών (ΕΕΤΚΑΠ), έργο της οποίας είναι η κατάρτιση των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ, ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους, η συνεργασία με τους σχολικούς φορείς 
προκειμένου για ποδοσφαιριστές - μαθητές καθώς και η 
αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ανακύπτει κατά την εκπαίδευση 
των εκπαιδευομένων ποδοσφαιριστών. 

γ) Επιτροπή Διαπραγματεύσεων και Δεοντολογίας Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου (ΕΔΕΠ), έργο της οποίας είναι η σε μόνιμη βάση 
μελέτη - εισήγηση προς το Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης για 
την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ανακύπτει από την 
εφαρμογή των παρόντων διατάξεων και του ‘’Κανονισμού Ιδιότητας 
και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών (ΚΙΜ)", καθώς και κάθε 
ζητήματος σχετικού με κανόνες Δεοντολογίας του ποδοσφαιριστή. 

3. Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στη σύνθεση, συγκρότηση, θητεία 
και γενικά στην οργάνωση και λειτουργία των Επιτροπών του παρόντος 
άρθρου ρυθμίζονται από εσωτερικό για κάθε επιτροπή κανονισμό που 
καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης, ύστερα από 
γνώμη του Δ.Σ. του ΠΣΑΠ. 
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Άρθρο 17 Δημιουργία Ταμείου 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ, δημιουργείται ειδικό ταμείο για την 
πληρωμή των κάθε είδους αποζημιώσεων ποδοσφαιριστών, με βάση 
τα υπάρχοντα συμβόλαιά τους ή αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών 
από την υπόχρεη ΠΑΕ.  

Με ειδικό Κανονισμό καθορίζονται οι πόροι και η διαδικασία που 
ακολουθείται για τις περιπτώσεις αυτές. 

 

Άρθρο 18 Τελικές Διατάξεις 

1. Τα συμβόλαια των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε 
ΠΑΕ που υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική κατηγορία, λύνονται 
αυτοδίκαια και οι ποδοσφαιριστές καθίστανται ελεύθεροι, μόλις 
επικυρωθεί ο βαθμολογικός πίνακας του πρωταθλήματος.  

Η αυτοδίκαια λύση των συμβολαίων δεν αναιρεί τυχόν υπάρχουσες 
αξιώσεις των ποδοσφαιριστών. 

2. Οι ερασιτέχνες εκπαιδευόμενοι ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ που 
υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική κατηγορία, μεταφέρονται και αποτελούν 
μέρος της δύναμης του ερασιτεχνικού σωματείου. 

3. Οι όροι που καθορίζονται και περιέχονται στα Υποδείγματα 
Συμβολαίων 1, 2 και 3, που είναι συνημμένα στο παρόν παράρτημα, 
ενσωματώνονται στον παρόντα και αποτελούν υποχρεωτικές διατάξεις 
του. 

4. Με εγκύκλιο που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο., καθορίζονται τα 
προαπαιτούμενα και οι υποχρεώσεις των ομάδων σε ότι αφορά τις 
φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και των δια αυτών 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως π.χ. καταβολή φόρων 
μισθωτών υπηρεσιών και ασφαλιστικών περιοδικών δηλώσεων για τους 
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. 
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Άρθρο 19 Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Οι εγγεγραμμένοι μέχρι σήμερα εκπαιδευόμενοι στις ΠΑΕ παραμένουν 
και μεταφέρονται στην κατηγορία των εκπαιδευομένων ερασιτεχνών της 
κάθε ΠΑΕ. 

2. Οι ερασιτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στα ερασιτεχνικά σωματεία που 
ίδρυσαν ΠΑΕ, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μέχρι την 
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, δεν δύνανται να 
υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο με άλλη ΠΑΕ ή να 
μετεγγραφούν ως ερασιτέχνες, χωρίς την συναίνεση της οικείας ΠΑΕ. 

 

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε 
στις 16.06.2013 με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από 
την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 28.06.2013. 

 

Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
 
 

1. Συμβαλλόμενα μέρη : 

Μεταξύ της Π.Α.Ε. : 

 ..............................................................................Α.Μ.: ..........................  
 
και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ :  

 .................................................................................................................  
 (Όνομα) (Επώνυμο) (Πατρώνυμο) 
 
Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……........... 
τα δύο μέρη που υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο, από το ένα μέρος  
ο ………………………………………….. που ενεργεί με την ιδιότητα του 
Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
Π.Α.Ε. ………………………………………………….. που αγωνίζεται στην 
…………… Εθνική Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία 
«Π.Α.Ε.» και από το άλλο μέρος ο …………………………………………., 
όνομα πατρός ………………., ημερομηνία γεννήσεως 
…..………………………, υπηκοότητα ………………………., κάτοικος 
……………………………... οδός ………………….…… αριθμός 
…………… Τ.Κ. ……......, αρ.τηλ. ...…………………….., κάτοχος της 
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ……………………….., που 
στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής» συμφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα : 
 
2. Συμφωνία 

2.1. Η Π.Α.Ε. επιθυμεί να απασχολεί τον ποδοσφαιριστή ως 
επαγγελματία, και ο ποδοσφαιριστής συμφωνεί, με τους όρους που 
τίθενται στο παρόν συμβόλαιο. 

 
2.2. Η περίοδος απασχόλησης του ποδοσφαιριστή αρχίζει την 

……………………………… (κατά την διάρκεια μετεγγραφικής 
περιόδου) και λήγει την …………………………………………… (μια 
μέρα πριν την έναρξη μετεγγραφικής περιόδου). 

 
2.3. Τα δύο μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την 

ισχύ του παρόντος συμβολαίου ή να τερματίσουν νωρίτερα την 
συμφωνία με αμοιβαία συμφωνία. 
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2.4. Οποιαδήποτε πρόσθετη συμφωνία υφίσταται ή θα υπογραφεί σε 
μεταγενέστερο χρόνο, θα περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο, θα γίνεται 
μνεία στην παρούσα συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση για να έχει 
ισχύ θα αποστέλλεται εντός επτά ημερών στα αρμόδια όργανα. 
Κανένα άλλο επιπλέον συμβόλαιο δεν δύναται να ρυθμίζει τη νομική 
σχέση των δύο μερών. 

 
3. Προσδιορισμοί 

Οι όροι της παρούσης συμφωνίας προσδιορίζονται και είναι 
κατανοητοί και από τα δύο μέρη. Όροι που δεν προσδιορίζονται και 
δεν είναι κατανοητοί στην παρούσα έχουν έννοιες και σημασίες 
σύμφωνες με τους προσδιορισμούς τους στα Καταστατικά και τους 
Κανονισμούς των FIFA UEFA ΕΠΟ με τις κατά καιρούς 
τροποποιήσεις τους.   

 
4. Υποχρεώσεις της ομάδας 

4.1. Συμφωνείται ότι, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του ποδοσφαιριστή 
–οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κατώτερες 
από τις ισχύουσες, βάσει Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, μηνιαίως- ορίζονται στο ποσό 
των ………………………………€ που θα καταβάλλονται σε αυτόν 
από την Π.Α.Ε., το αργότερο μέχρι το τέλος του κάθε μήνα, επί 
δώδεκα μήνες το χρόνο.  
Πέρα από τις παραπάνω μηνιαίες τακτικές αποδοχές η Π.Α.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλλει στον ποδοσφαιριστή δώρο 
Χριστουγέννων (ποσό ίσο προς τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές) και 
δώρο Πάσχα (ποσό ίσο προς το μισό των μηνιαίων τακτικών 
αποδοχών), καθώς και επίδομα αδείας (ποσό ίσο προς το μισό των 
μηνιαίων τακτικών αποδοχών). 

 
4.2. Έκτακτες παροχές  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
 
4.3 Άλλες παροχές  ..................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  



 

 

 

 

 3 

4.4. Στον ποδοσφαιριστή θα καταβληθεί συνολικό ποσό ……………..…€ 
σε …………….. δόσεις, ως εξής : 

1η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

2η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

3η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

4η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

5η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

6η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

7η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

8η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

9η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

10η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

11η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

12η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

13η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

14η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

15η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

 
4.5. Ιατρική ασφάλιση όπως προβλέπεται στον Κανονισμό με ατομικό ή 

ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο  ....................................................  

 ..........................................................................................................  

Ασφάλεια ζωής  .................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
4.6. Εισφορά συνταξιοδότησης, έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, όπως 

απαιτείται από το νόμο έγκαιρα και ολοσχερώς καταβαλλόμενα. 
 
4.7. Τα αναγραφόμενα ανωτέρω ποσά (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.) 

καταβάλλονται πλήρως και ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό 
του ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
14 παρ.3δ του παραρτήματος Α. 

 
4.8. α) Η Π.Α.Ε. για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή κατέβαλε  

εφάπαξ ποσόν μετεγγραφής ……………………….…………€  
στο σωματείο ……………. 
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β) Η Π.Α.Ε. για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή θα καταβάλλει 
ποσόν μετεγγραφής ……………………….…………€  
στο σωματείο …………………….. σε δόσεις ως ακολούθως : 

1η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

2η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

3η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

4η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

5η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  
 
4.9. Σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας τα ανωτέρω ποσά 

μειώνονται  .........................................................................................  

 ...........................................................................................................  
Σε περίπτωση ανόδου της ομάδας τα ανωτέρω ποσά αυξάνονται  ....  

 ...........................................................................................................  
 
4.10. Η πληρωμή των φόρων γίνεται όπως απαιτεί η ελληνική 

νομοθεσία. 
 
4.11. Σε περίπτωση λύσης του συμβολαίου με υπαιτιότητα της Π.Α.Ε., με 

την επιφύλαξη των ειδικώς και κατ’ ελάχιστον προβλεπομένων 
στην παρ.2 του άρθρου 17 του Κανονισμού, από τούδε 
συμφωνείται ως οφειλόμενη αποζημίωση στον ποδοσφαιριστή το 
ποσό των: 

α) Κατά την προστατευόμενη περίοδο………………………………€ 

β) Εκτός της προστατευόμενης περιόδου…………………………..€ 
 
4.12 Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αδείας μετ’ αποδοχών τεσσάρων 

εβδομάδων για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο. Τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες θα λαμβάνονται συνεχόμενες. Επιπλέον ο 
ποδοσφαιριστής δικαιούται μίας ημέρας άδεια ανάπαυσης κάθε 
εβδομάδα. 

 
4.13. Η Π.Α.Ε. οφείλει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα του 

ποδοσφαιριστή και την έλλειψη διακρίσεων εις βάρος του 
ποδοσφαιριστή όπως αυτά καθορίζονται από τις διεθνείς 
συμβάσεις. 
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4.14. Η Π.Α.Ε. τηρεί αρχείο τραυματισμών-ασθενειών του 
ποδοσφαιριστή με σεβασμό στην εμπιστευτικότητα και τα 
προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο τηρείται και φυλάσσεται από τον 
υπεύθυνο ιατρό της ομάδας. 

 
4.15. Η Π.Α.Ε. αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά τους 

Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA-UEFA-ΕΠΟ και της οικείας 
Επαγγελματικής Ένωσης. 

 
5. Υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή 

5.1. Οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή προς την ομάδα είναι οι 
ακόλουθες: 

 
5.2. Σε σχέση με την ομάδα: 

α) Να συμμετέχει στους αγώνες με το μέγιστο των ικανοτήτων του 
όταν επιλεγεί να αγωνιστεί. 

β) Να συμμετέχει στις προπονήσεις και στην προετοιμασία για 
αγώνα σύμφωνα με τις οδηγίες των ανωτέρων του (π.χ. 
προπονητής) 

γ) Να ακολουθεί έναν υγιή τρόπο ζωής διατηρώντας τη φυσική του 
κατάσταση σε υψηλά επίπεδα. 

δ) Να συμμορφώνεται και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των 
υπεύθυνων της ομάδας (στο βαθμό που αυτό είναι εύλογο π.χ. 
να διαμένει σε τόπο που εξυπηρετεί την ομάδα). 

ε) Να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ομάδας (αθλητικές-
κοινωνικές αλλά και εμπορικές) 

στ) Να υπακούει στους κανονισμούς της ομάδας 
(συμπεριλαμβανόμενου, όποτε χρήζει εφαρμογής, του 
εσωτερικού κανονισμού ο οποίος του έχει γνωστοποιηθεί 
δεόντως πριν την υπογραφή του συμβολαίου). 

ζ) Να συμπεριφέρεται με αθλητικό πνεύμα απέναντι στα άτομα που 
εμπλέκονται στους αγώνες και τις προπονήσεις, να γνωρίζει και 
να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού και να δέχεται τις 
αποφάσεις των αξιωματούχων του αγώνα. 

η) Να απέχει και να μη συμμετέχει σε άλλες ποδοσφαιρικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες άλλου είδους ή εν δυνάμει 
επικίνδυνες δραστηριότητες που δεν έχουν εκ των προτέρων 
εγκριθεί από την ομάδα και οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
ασφάλεια της ομάδας. 

θ) Να φροντίζει για την ιδιοκτησία της ομάδας και να την επιστρέφει 
μετά τη λήξη του συμβολαίου. 
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ι) Να ειδοποιεί αμέσως την ομάδα σε περίπτωση ασθένειας ή 
ατυχήματος, να μην υποβάλλεται σε καμία ιατρική θεραπεία 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ιατρού της ομάδας 
(εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά) 

κ) Να υποβάλλεται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και ιατρική φροντίδα 
ύστερα από αίτημα του ιατρού της ομάδας. 

λ) Να συμμορφώνεται με τους όρους κάθε πολιτικής εξάλειψης των 
διακρίσεων που ασκείται από την Ε.Π.Ο., την οικεία 
Επαγγελματική Ένωση, την ένωση ποδοσφαιριστών και την 
ομάδα. 

μ) Να μην φέρει την ομάδα ή το ποδόσφαιρο σε ανυποληψία (π.χ. 
μέσω δηλώσεων στα Μ.Μ.Ε.) 

ν) Να μην συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια ή άλλες παρόμοιες 
δραστηριότητες εντός του ποδοσφαίρου 

 
5.3. Ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά, 

Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και της 
οικείας Επαγγελματικής Ένωσης. 

 
5.4. Ο ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα μιας δεύτερης γνωμάτευσης 

ενός ανεξάρτητου ειδικευμένου ιατρού αν αμφισβητεί τη γνωμάτευση 
του ιατρού της ομάδας. Στην περίπτωση που οι γνώμες 
εξακολουθούν να διίστανται τα μέρη συμφωνούν στην αποδοχή μιας 
τρίτης ανεξάρτητης γνωμάτευσης η οποία θα είναι και δεσμευτική. 

 
5.5. Σε περίπτωση λύσης του συμβολαίου με υπαιτιότητα του 

ποδοσφαιριστή, με την επιφύλαξη των ειδικώς και περιοριστικώς 
προβλεπομένων περιπτώσεων στην παρ.3 του άρθρου 17 του 
Κανονισμού, από τούδε συμφωνείται ως οφειλόμενη αποζημίωση 
στην Π.Α.Ε. το ποσό των: 

α)  Κατά την προστατευόμενη περίοδο………………………………€ 

β)  Εκτός της προστατευόμενης περιόδου…………………………..€ 
 
5.6. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου του 

συμβολαίου του με την καταβολή στην Π.Α.Ε. 
ποσού……………………..€ 
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6. Δικαιώματα εικόνας 

Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμφωνούν στην εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων από την εικόνα του ποδοσφαιριστή κατά τον ακόλουθο 
τρόπο: 
α)  Η ομάδα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά τα δικαιώματα από την εικόνα 

του ποδοσφαιριστή μέχρι τον βαθμό που αυτά λειτουργούν ως 
μέρος της δικής της συνολικής εικόνας. 

β)  Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εικόνα 
αποκλειστικά του ποδοσφαιριστή γίνεται από  ...................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
7.  Δανεισμός 

Σε περίπτωση δανεισμού του ποδοσφαιριστή σε άλλη ομάδα θα πρέπει 
να υπογραφεί συμβόλαιο και από τα τρία μέρη. 
 
8. Πειθαρχία και Παράπονα του Ποδοσφαιριστή 

8.1. Ο ποδοσφαιριστής οφείλει να υπακούει και τηρεί τον υπάρχοντα 
εσωτερικό κανονισμό της ομάδας, που προσαρτάται στο παρόν 
συμβόλαιο και φέρει την υπογραφή του ποδοσφαιριστή. 

 
8.2. Ο ποδοσφαιριστής υπόκειται στις κυρώσεις, σε περίπτωση 

παράβασης, που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός. 
 
8.3. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων 

της ομάδας που επιβάλλουν κυρώσεις. 
 
9. Εναντίωση στην λήψη απαγορευμένων ουσιών ή χρήση 

απαγορευμένων μεθόδων (doping) 

9.1. Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμμορφώνονται με όλους τους 
σχετικούς κανονισμούς των ποδοσφαιρικών οργάνων για την λήψη 
απαγορευμένων ουσιών ή χρήση απαγορευμένων μεθόδων. 

 
9.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι είναι αυτές που 

βρίσκονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και 
Απαγορευμένων Μεθόδων της FIFA. 

 
9.3. Η λήψη τέτοιων ουσιών και η χρήση τέτοιων μεθόδων 

απαγορεύεται. Οποιοσδήποτε χορηγεί παράνομες ουσίες ή με 
οποιοδήποτε τρόπο ενθαρρύνει τη χρήση παράνομων μεθόδων θα 
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παραπέμπεται αρμόδια στα Πειθαρχικά Όργανα της Ε.Π.Ο. ή στα 
Διεθνή Πειθαρχικά Όργανα. 

 
9.4. Η ομάδα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε άλλο 

μέτρο εναντίον του ποδοσφαιριστή που έχει κριθεί ένοχος για 
συμμετοχή σε τέτοιες πράξεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπ΄όψιν 
την αρχή της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. 

 
10. Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια 
Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό 
από το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. 

 
11. Ποδοσφαιρικοί Κανονισμοί 

11.1. Οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί είναι τα Καταστατικά, Κανονισμοί και 
Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και, όπου χρήζουν 
εφαρμογής, της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης. 

 
11.2. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα Καταστατικά, Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA, UEFA, 
Ε.Π.Ο. καθώς επίσης και της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης (αν 
χρήζουν εφαρμογής) τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της συμφωνίας- αυτό αναγνωρίζεται από τα μέρη μέσω της 
υπογραφής τους. 

 
11.3. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζουν πως οι παραπάνω 

αναφερόμενοι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί δύναται να 
τροποποιούνται περιοδικά. 

 
12. Στην παρούσα συμφωνία εκτός των δύο μερών συμμετείχαν και οι 

υπογράφοντες το παρόν συμβόλαιο (Διαμεσολαβητής 
μετεγγραφών – διερμηνέας – γονείς ανηλίκου). Με την υπογραφή 
του παρόντος συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής έλαβε ένα 
αντίγραφο. 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
 
 

1. Συμβαλλόμενα μέρη : 

Μεταξύ των Π.Α.Ε. : 

α)  ..........................................................................Α.Μ.: ..........................  

β)  ..........................................................................Α.Μ.: ..........................  
 
και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ :  

 .................................................................................................................  
 (Όνομα) (Επώνυμο) (Πατρώνυμο) 
 
Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……........... 
τα τρία μέρη που υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο,  
α) ο ………………………………………………. που ενεργεί με την 
ιδιότητα του Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της Π.Α.Ε. ………………………………………………….. 
που αγωνίζεται στην …………… Εθνική Κατηγορία και στη συνέχεια θα 
καλείται για συντομία «δανείζουσα Π.Α.Ε.»,  
β)  ο ………………………………………………. που ενεργεί με την 
ιδιότητα του Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της Π.Α.Ε. ………………………………………………….. 
που αγωνίζεται στην …………… Εθνική Κατηγορία και στη συνέχεια θα 
καλείται για συντομία «αποκτώσα Π.Α.Ε.» και 
γ)  ο …………………………………………., όνομα πατρός ………………., 
ημερομηνία γεννήσεως …..………………………, υπηκοότητα 
………………………., κάτοικος ……………………………... οδός 
………………….…… αριθμός …………… Τ.Κ. ……......, αρ.τηλ. 
...…………………….., κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου ……………………….., που στη συνέχεια θα καλείται για 
συντομία «ποδοσφαιριστής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά 
και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα : 
 
2. Συμφωνία 

2.1. Η αποκτώσα Π.Α.Ε. επιθυμεί να απασχολεί τον ποδοσφαιριστή ως 
επαγγελματία, η δανείζουσα Π.Α.Ε. και ο ποδοσφαιριστής 
συμφωνούν, με τους όρους που τίθενται στο παρόν συμβόλαιο. 
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2.2. Η περίοδος δανεισμού του ποδοσφαιριστή αρχίζει την 
……………………………… (κατά την διάρκεια μετεγγραφικής 
περιόδου) και λήγει την …………………………………………… (μια 
μέρα πριν την έναρξη μετεγγραφικής περιόδου). 

 
2.3. Τα τρία μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την 

ισχύ του παρόντος συμβολαίου ή να τερματίσουν νωρίτερα την 
συμφωνία με κοινή συμφωνία. 

 
2.4. Οποιαδήποτε πρόσθετη συμφωνία υφίσταται ή θα υπογραφεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο, θα περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο, θα γίνεται 
μνεία στην παρούσα συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση για να έχει 
ισχύ θα αποστέλλεται εντός επτά ημερών στα αρμόδια όργανα. 
Κανένα άλλο επιπλέον συμβόλαιο δεν δύναται να ρυθμίζει τη νομική 
σχέση των μερών. 

 
3. Προσδιορισμοί 

Οι όροι της παρούσης συμφωνίας προσδιορίζονται και είναι 
κατανοητοί και από τα τρία μέρη. Όροι που δεν προσδιορίζονται και 
δεν είναι κατανοητοί στην παρούσα έχουν έννοιες και σημασίες 
σύμφωνες με τους προσδιορισμούς τους στα Καταστατικά και τους 
Κανονισμούς των FIFA UEFA ΕΠΟ με τις κατά καιρούς 
τροποποιήσεις τους.   

 
4. Υποχρεώσεις της ομάδας 

4.1. Συμφωνείται ότι, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του ποδοσφαιριστή 
–οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κατώτερες 
από τις ισχύουσες, βάσει Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, μηνιαίως- ορίζονται στο ποσό 
των ………………………………€ που θα καταβάλλονται σε αυτόν 
από την Π.Α.Ε., το αργότερο μέχρι το τέλος του κάθε μήνα, επί 
δώδεκα μήνες το χρόνο.  
Πέρα από τις παραπάνω μηνιαίες τακτικές αποδοχές η Π.Α.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλλει στον ποδοσφαιριστή δώρο 
Χριστουγέννων (ποσό ίσο προς τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές) και 
δώρο Πάσχα (ποσό ίσο προς το μισό των μηνιαίων τακτικών 
αποδοχών), καθώς και επίδομα αδείας (ποσό ίσο προς το μισό των 
μηνιαίων τακτικών αποδοχών). 

 



 

 

 

 

 3 

4.2. Έκτακτες παροχές  ............................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
4.3 Άλλες παροχές  .................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
4.4. Στον ποδοσφαιριστή θα καταβληθεί συνολικό ποσό ……………..…€ 

σε …………….. δόσεις, ως εξής : 

1η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

2η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

3η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

4η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

5η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

6η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

7η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

8η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

9η δόση ποσό  ............................... καταβλητέο την  ..........................  

10η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

11η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

12η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

13η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

14η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

15η δόση ποσό  ............................. καταβλητέο την  ..........................  

 
4.5. Ιατρική ασφάλιση όπως προβλέπεται στον Κανονισμό με ατομικό ή 

ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο  ....................................................  

 ..........................................................................................................  

Ασφάλεια ζωής  .................................................................................  

 ..........................................................................................................  
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4.6. Εισφορά συνταξιοδότησης, έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, όπως 
απαιτείται από το νόμο έγκαιρα και ολοσχερώς καταβαλλόμενα. 

 
4.7. Τα αναγραφόμενα ανωτέρω ποσά (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.) 

καταβάλλονται πλήρως και ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό 
του ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό στα αναφερόμενα στο άρθρο 14 
παρ.3δ του παραρτήματος Α. 

 
4.8. α) Η αποκτώσα Π.Α.Ε. για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή 

κατέβαλε εφάπαξ ποσόν μετεγγραφής στην δανείζουσα Π.Α.Ε. 
……………………….…………€. 

β) Η αποκτώσα Π.Α.Ε. για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή θα 
καταβάλλει ποσόν μετεγγραφής ……………………….…………€  
στην δανείζουσα Π.Α.Ε. …………………….. σε δόσεις ως 
ακολούθως : 

1η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

2η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

3η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

4η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  

5η δόση ποσό  ........................ καταβλητέο την  ............................  
 
4.9. Σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας τα ανωτέρω ποσά 

μειώνονται  .........................................................................................  

 ...........................................................................................................  
Σε περίπτωση ανόδου της ομάδας τα ανωτέρω ποσά αυξάνονται  ....  

 ...........................................................................................................  
 
4.10. Η πληρωμή των φόρων γίνεται όπως απαιτεί η ελληνική 

νομοθεσία. 
 
4.11 Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αδείας μετ’ αποδοχών τεσσάρων 

εβδομάδων για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο. Τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες θα λαμβάνονται συνεχόμενες. Επί πλέον ο 
ποδοσφαιριστής δικαιούται μίας ημέρας άδεια ανάπαυσης κάθε 
εβδομάδα. 

 
4.12. Η Π.Α.Ε. οφείλει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα του 

ποδοσφαιριστή και την έλλειψη διακρίσεων εις βάρος του 
ποδοσφαιριστή όπως αυτά καθορίζονται από τις διεθνείς 
συμβάσεις. 
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4.13. Η Π.Α.Ε. τηρεί αρχείο τραυματισμών-ασθενειών του 
ποδοσφαιριστή με σεβασμό στην εμπιστευτικότητα και τα 
προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο τηρείται και φυλάσσεται από τον 
υπεύθυνο ιατρό της ομάδας. 

 
4.14. Η Π.Α.Ε. αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά τους 

Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA-UEFA-ΕΠΟ και της οικείας 
Επαγγελματικής Ένωσης. 

 
5.  Υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή 

5.1. Οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή προς την ομάδα είναι οι 
ακόλουθες : 

 
5.2. Σε σχέση με την ομάδα: 

α)  Να συμμετέχει στους αγώνες με το μέγιστο των ικανοτήτων του 
όταν επιλεγεί να αγωνιστεί. 

β) Να συμμετέχει στις προπονήσεις και στην προετοιμασία για 
αγώνα σύμφωνα με τις οδηγίες των ανωτέρων του (π.χ. 
προπονητής) 

γ) Να ακολουθεί έναν υγιή τρόπο ζωής διατηρώντας τη φυσική του 
κατάσταση σε υψηλά επίπεδα. 

δ) Να συμμορφώνεται και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των 
υπεύθυνων της ομάδας (στο βαθμό που αυτό είναι εύλογο π.χ. 
να διαμένει σε τόπο που εξυπηρετεί την ομάδα). 

ε) Να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ομάδας (αθλητικές-
κοινωνικές αλλά και εμπορικές) 

στ) Να υπακούει στους κανονισμούς της ομάδας 
(συμπεριλαμβανόμενου, όποτε χρήζει εφαρμογής, του 
εσωτερικού κανονισμού ο οποίος του έχει γνωστοποιηθεί 
δεόντως πριν την υπογραφή του συμβολαίου). 

ζ) Να συμπεριφέρεται με αθλητικό πνεύμα απέναντι στα άτομα που 
εμπλέκονται στους αγώνες και τις προπονήσεις, να γνωρίζει και 
να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού και να δέχεται τις 
αποφάσεις των αξιωματούχων του αγώνα. 

η) Να απέχει και να μη συμμετέχει σε άλλες ποδοσφαιρικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες άλλου είδους ή εν δυνάμει 
επικίνδυνες δραστηριότητες που δεν έχουν εκ των προτέρων 
εγκριθεί από την ομάδα και οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
ασφάλεια της ομάδας. 

θ) Να φροντίζει για την ιδιοκτησία της ομάδας και να την επιστρέφει 
μετά τη λήξη του συμβολαίου. 
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ι) Να ειδοποιεί αμέσως την ομάδα σε περίπτωση ασθένειας ή 
ατυχήματος, να μην υποβάλλεται σε καμία ιατρική θεραπεία 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ιατρού της ομάδας 
(εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά) 

κ) Να υποβάλλεται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και ιατρική φροντίδα 
ύστερα από αίτημα του ιατρού της ομάδας. 

λ) Να συμμορφώνεται με τους όρους κάθε πολιτικής εξάλειψης των 
διακρίσεων που ασκείται από την Ε.Π.Ο., την οικεία 
Επαγγελματική Ένωση, την ένωση ποδοσφαιριστών και την 
ομάδα. 

μ) Να μην φέρει την ομάδα ή το ποδόσφαιρο σε ανυποληψία (π.χ. 
μέσω δηλώσεων στα Μ.Μ.Ε.) 

ν) Να μην συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια ή άλλες παρόμοιες 
δραστηριότητες εντός του ποδοσφαίρου 

 
5.3. Ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά, 

Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και της 
οικείας Επαγγελματικής Ένωσης. 

 
5.4. Ο ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα μιας δεύτερης γνωμάτευσης 

ενός ανεξάρτητου ειδικευμένου ιατρού αν αμφισβητεί τη γνωμάτευση 
του ιατρού της ομάδας. Στην περίπτωση που οι γνώμες 
εξακολουθούν να διίστανται τα μέρη συμφωνούν στην αποδοχή μιας 
τρίτης ανεξάρτητης γνωμάτευσης η οποία θα είναι και δεσμευτική. 

 
6. Δικαιώματα εικόνας 

Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμφωνούν στην εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων από την εικόνα του ποδοσφαιριστή κατά τον ακόλουθο 
τρόπο: 
α)  Η ομάδα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά τα δικαιώματα από την εικόνα 

του ποδοσφαιριστή μέχρι τον βαθμό που αυτά λειτουργούν ως 
μέρος της δικής της συνολικής εικόνας. 

β)  Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εικόνα 
αποκλειστικά του ποδοσφαιριστή γίνεται από  ...................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
 
7. Πειθαρχία και Παράπονα του Ποδοσφαιριστή 

7.1. Ο ποδοσφαιριστής οφείλει να υπακούει και τηρεί τον υπάρχοντα 
εσωτερικό κανονισμό της ομάδας, που προσαρτάται στο παρόν 
συμβόλαιο και φέρει την υπογραφή του ποδοσφαιριστή. 
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7.2. Ο ποδοσφαιριστής υπόκειται στις κυρώσεις, σε περίπτωση 
παράβασης, που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός. 

 
7.3. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων 

της ομάδας που επιβάλλουν κυρώσεις. 
 
8. Εναντίωση στην λήψη απαγορευμένων ουσιών ή χρήση 

απαγορευμένων μεθόδων (doping) 

8.1. Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμμορφώνονται με όλους τους 
σχετικούς κανονισμούς των ποδοσφαιρικών οργάνων για την λήψη 
απαγορευμένων ουσιών ή χρήση απαγορευμένων μεθόδων. 

 
8.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι είναι αυτές που 

βρίσκονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και 
Απαγορευμένων Μεθόδων της FIFA. 

 
8.3. Η λήψη τέτοιων ουσιών και η χρήση τέτοιων μεθόδων 

απαγορεύεται. Οποιοσδήποτε χορηγεί παράνομες ουσίες ή με 
οποιοδήποτε τρόπο ενθαρρύνει τη χρήση παράνομων μεθόδων θα 
παραπέμπεται αρμόδια στα Πειθαρχικά Όργανα της Ε.Π.Ο. ή στα 
Διεθνή Πειθαρχικά Όργανα. 

 
8.4. Η ομάδα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε άλλο 

μέτρο εναντίον του ποδοσφαιριστή που έχει κριθεί ένοχος για 
συμμετοχή σε τέτοιες πράξεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπ΄όψιν 
την αρχή της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. 

 
9. Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια 
Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από 
το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο 
 
10. Ποδοσφαιρικοί Κανονισμοί 

10.1. Οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί είναι τα Καταστατικά, Κανονισμοί και 
Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και, όπου χρήζουν 
εφαρμογής, της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης. 

 
10.2. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα Καταστατικά, Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA, UEFA, 
Ε.Π.Ο. καθώς επίσης και της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης (αν 
χρήζουν εφαρμογής) τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο μέρος 
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αυτής της συμφωνίας- αυτό αναγνωρίζεται από τα μέρη μέσω της 
υπογραφής τους. 

 
10.3. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζουν πως οι παραπάνω 

αναφερόμενοι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί δύναται να 
τροποποιούνται περιοδικά. 

 
11. Στην παρούσα συμφωνία εκτός των τριών μερών συμμετείχαν και 

οι υπογράφοντες το παρόν συμβόλαιο (Διαμεσολαβητής 
μετεγγραφών – διερμηνέας – γονείς ανηλίκου). Με την υπογραφή 
του παρόντος συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής έλαβε ένα 
αντίγραφο. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης 
Συμβολαίου Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

 
 

1. Συμβαλλόμενα μέρη : 

Μεταξύ της Π.Α.Ε. : 

 ..............................................................................Α.Μ.: ..........................  
 
και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ :  

 .................................................................................................................  
 (Όνομα) (Επώνυμο) (Πατρώνυμο) 
 
Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……........... 
τα δύο μέρη που υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο, από το ένα μέρος  
ο ………………………………………….. που ενεργεί με την ιδιότητα του 
Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
Π.Α.Ε. ………………………………………………….. που αγωνίζεται στην 
…………… Εθνική Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία 
«Π.Α.Ε.» και από το άλλο μέρος ο …………………………………………., 
όνομα πατρός ………………., ημερομηνία γεννήσεως 
…..………………………, υπηκοότητα ………………………., κάτοικος 
……………………………... οδός ………………….…… αριθμός 
…………… Τ.Κ. ……......, αρ.τηλ. ...…………………….., κάτοχος της 
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ……………………….., που 
στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής» συμφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα : 
 
2. Συμφωνία 

Μεταξύ της Π.Α.Ε. και του ποδοσφαιριστή έχει υπογραφεί το από 
…………………………. Συμβόλαιο Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή. Ήδη 
με το παρόν Συμφωνητικό, τα δύο μέρη τροποποιούν τους όρους του ως 
άνω συμβολαίου ως ακολούθως : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 





 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού 

για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές 
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Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 

1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή αποκτάται δια της εκδόσεως 
από την ΕΠΟ ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστή. 

2. Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή 
γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη 
του κάθε τμήματος περισσότερους από 160 ποδοσφαιριστές, εκ των 
οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των 18. Τα σωματεία των 
ενώσεων, στις οποίες συμμετέχουν στα πρωταθλήματα τους άνω των 
πενήντα (50) σωματείων, δύνανται να διατηρούν στην δύναμη κάθε 
τμήματός τους έως εκατόν ογδόντα (180) ποδοσφαιριστές. 

3. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε σωματεία και δεν δύνανται να 
συμμετέχουν σε αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος λόγω ορίου 
ηλικίας, δύνανται να καταστούν ελεύθεροι με αίτηση τους στην 
Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της ΕΠΟ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 

4. α) Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί στη δύναμη του  
αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές μέχρι την ηλικία  των 18 ετών, χωρίς 
αριθμητικό περιορισμό με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του 
παρόντος άρθρου.  

β) Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί στη δύναμή του 
μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς  ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Το 
σωματείο δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε 
αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, άνω των 18 ετών, που εντάσσονται 
στην κατηγορία του παρόντος εδαφίου, από την ενηλικίωση τους, 
αμέσως μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του 
αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με 
αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών. 

Οι κατά τα ανωτέρω υπεράριθμοι ποδοσφαιριστές που δεν θα 
αποδεσμευτούν, δύνανται να παραμείνουν στη δύναμη του 
σωματείου μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός της 
οποίας ενηλικιώνονται, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους 
αγώνες.  

γ) Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές και οι υπήκοοι χωρών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν λογίζονται ως αλλοδαποί. 
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Άρθρο 2 Πρώτη εγγραφή - Προϋποθέσεις 

Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα της ΕΠΟ 
απαιτείται η ύπαρξη των κατωτέρω ουσιαστικών προϋποθέσεων: 

1. Η έναρξη του δεκάτου (10) έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή, κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή. 

Είναι δυνατή για τις ανάγκες των πρωταθλημάτων προπαίδων κ.λπ. η 
έκδοση ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστών προσωρινής ισχύος ηλικίας 
από επτά (7) έως δέκα (10) ετών. Οι ως άνω ποδοσφαιριστές 
υπογράφουν ελεύθερα κανονικό ατομικό δελτίο ιδιότητας 
ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε σωματείο με την συμπλήρωση του 
δεκάτου (10) έτους της ηλικίας τους. 

2. Για την πρώτη εγγραφή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση 
επανεγγραφής, μετεγγραφής κ.λπ ποδοσφαιριστή που δεν έχει  
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατομικού δελτίου 
ποδοσφαιριστή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων  
τη γονική μέριμνα, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή του στην 
προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή και 
υπεύθυνη δήλωση του για την συναίνεση του στην έκδοση του δελτίου 
θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.  

 

Άρθρο 3 Πρώτη εγγραφή - Δικαιολογητικά 

Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα ερασιτεχνών 
ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ απαιτείται, με ποινή απόρριψης της αίτησης 
ως απαράδεκτης, η υποβολή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. των 
κατωτέρω δικαιολογητικών: 

α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στο έντυπο. 

β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των 
οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από το 
σωματείο στο οποίο εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη 
παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου 
του ποδοσφαιριστή. 

γ) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του 
ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της 
βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της 
ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα 
δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό ή ληξιαρχική 
πράξη γεννήσεως του ποδοσφαιριστή με επικολλημένη πρόσφατη 
φωτογραφία του θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία από την  οικεία 
αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική αρχή. 
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Άρθρο 4 Πρώτη εγγραφή Ομογενών, Υπηκόων Χωρών - Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών 
ποδοσφαιριστών - Δικαιολογητικά 

1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικό 
σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι πλέον 
των δικαιολογητικών εγγραφής του προηγούμενου άρθρου, 
υποβάλλονται στην ΕΠΟ, μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., τα παρακάτω 
δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη διαμονή του 
ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα λόγω σπουδών ή εργασίας του ιδίου ή του 
έχοντος την γονική μέριμνα. 

α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα, 
νόμιμα επικυρωμένο.  

β) Βεβαίωση του αρμοδίου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο 
ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί 
επάγγελμα στην Ελλάδα. 

γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο 
ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικό ίδρυμα 
νοείται εκτός των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κάθε 
ιδιωτικού χαρακτήρα αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή 
επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης. 

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι 
υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού, από το οποίο να 
προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που 
είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, 
εθνικότητα και υπηκοότητα. Η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή 
πρέπει να είναι επικολλημένη στο πιστοποιητικό ή στην μετάφραση 
αυτού και να είναι σφραγισμένη από την εκδούσα Αρχή ή από 
Ελληνική Αρχή που έχει δικαίωμα θεώρησης ταυτοπροσωπίας. 

ε) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από κρατικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα ότι δεν πάσχει από νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία.  

στ) Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει 
να εμφαίνεται στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου 
ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή. 

2. Επιτρέπεται η εγγραφή ομογενών, σε ερασιτεχνικό σωματείο 
οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται και 
φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, που 
εκδίδεται από την Αρμόδια Ελληνική Αρχή ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, από το 
οποίο να προκύπτουν όλα τα σχετικά στοιχεία της ταυτότητας του 
ποδοσφαιριστή. 

Επιπλέον η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει κάθε άλλο έγγραφο επίσημης 
Αρχής του Κράτους του οποίου ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι 
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υπήκοος για την επιβεβαίωση της εθνικότητας και των στοιχείων του 
ποδοσφαιριστή. 

3. Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται και επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ή ταυτότητας που εκδίδει η χώρα- 
μέλος. 

4. Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου, οι κάτω των δώδεκα ετών 
(12) οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και 
υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την 
οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της 
αλλοδαπής. 

Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή δήλωση τιμωρείται με την ποινή 
που προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. 7γ) του παρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 5 Επανεγγραφή ελεύθερων ποδοσφαιριστών - Δικαιολογητικά  

1. Για την επανεγγραφή σε ερασιτεχνικό σωματείο των ελεύθερων  
ποδοσφαιριστών απαιτείται η υποβολή της αίτησης μεταβολών του 
ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. 

2. Σε περίπτωση αλλαγής του επωνύμου του ποδοσφαιριστή με αίτηση 
στην Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών θα ζητείται η διόρθωση με 
την προσκόμιση φωτοτυπίας των δύο όψεων της αστυνομικής 
ταυτότητας ή φωτοτυπίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την 
έκδοση της ή πιστοποιητικό γεννήσεως. 

3. Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικό σωματείο απαιτείται η ουσιαστική 
προϋπόθεση της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα αποδεικνυομένης 
νόμιμα. 

4. Είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ιδιότητας ορισμένου χρόνου. 
Το επιθυμητό χρονικό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών 
του ποδοσφαιριστή και αφορά από μία (1) έως τρεις (3) ολόκληρες 
αγωνιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η 
Ιουνίου κάθε έτους. 
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Άρθρο 6 Προϋπόθεση μετεγγραφής  

1. Για τη μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό 
σωματείο απαιτείται η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο 
ποδοσφαιριστής.  

2. Για την μετεγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή απαιτείται η απόδειξη 
της νόμιμης διαμονής. 

3. Για μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από σωματείο του εξωτερικού σε 
ελληνικό σωματείο απαιτείται διεθνές πιστοποιητικό εγγραφής.  

 

Άρθρο 7 Δικαιολογητικά μετεγγραφής  

Για τη μετεγγραφή ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από το σωματείο 
που ανήκει σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο απαιτείται: 

1. Υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως 
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις 
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.  

2. Για την μετεγγραφή εκπαιδευόμενου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή Π.Α.Ε. 
σε ερασιτεχνικό σωματείο απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της 
Π.Α.Ε.  

3. Για τη μετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, Ελλήνων, 
Ομογενών, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαπών που 
αποκτώνται από το εξωτερικό, απαιτούνται πλέον των δικαιολογητικών 
της παρ.1 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα αντιστοίχως: 

α)  Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, η υποβολή 
πιστοποιητικού γεννήσεως με επικολλημένη επί του εγγράφου 
πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, θεωρημένη για την 
ταυτοπροσωπία από την εκδούσα αρχή ή φωτοτυπία των δύο (2) 
όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας,  

β)  Για τους ομογενείς η υποβολή των δικαιολογητικών που 
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος 
Κανονισμού. 

γ)  Για τους υπηκόους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 4 παρ. 3.  

δ)  Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της 
νόμιμης διαμονής στη χώρα και τα δικαιολογητικά της παρ. 1α του 
άρθρου 4 του παρόντος. 

ε)  Εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών συνυποβάλλεται και 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται από 
τον ποδοσφαιριστή το τελευταίο σωματείο του στο εξωτερικό, 
καθώς και η επιθυμία του να εγκαταλείψει το παλαιό σωματείο και 
την Ομοσπονδία του. 

στ) Το πιστοποιητικό της διεθνούς ελευθέρας μετεγγραφής του 
ποδοσφαιριστή που χορηγείται από την ξένη Ομοσπονδία, ζητείται 
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υποχρεωτικά μέσω της ΕΠΟ. 

Τυχόν τηλεγραφική ή κατά άλλον τρόπο γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσης της ξένης Ομοσπονδίας δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ζ)  Για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται Διεθνές 
Πιστοποιητικό Μετεγγραφής. 

 

Άρθρο 8 Ειδικές διατάξεις για τις μετεγγραφές εξωτερικού  

1. Στην περίπτωση που απαιτείται πιστοποιητικό διεθνούς μετεγγραφής 
ενός ποδοσφαιριστή, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν δύναται να 
αγωνίζεται μέχρι να περιέλθει στην ΕΠΟ το ζητηθέν πιστοποιητικό της 
αλλοδαπής Ομοσπονδίας ή η έγκριση της F.I.F.A. για την εγγραφή του 
ποδοσφαιριστή. 

2. Εάν μία απάντηση στο αίτημα για ΠΔΜ δεν περιέλθει στην ΕΠΟ μέσα 
σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε, τότε η ΕΠΟ 
με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας - Μετεγγραφών, δύναται να 
εκδώσει ένα προσωρινό δελτίο, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή του 
ποδοσφαιριστή στους αγώνες υπέρ του αιτούντος την έκδοση του 
δελτίου του σωματείου. Το προσωρινό δελτίο γίνεται οριστικό μετά την 
παρέλευση έτους από την ημερομηνία κατά την οποία η ΕΠΟ υπέβαλε 
το αίτημά της στην ξένη Ομοσπονδία. Εάν όμως εν τω μεταξύ ελήφθη 
απάντηση από την ξένη Ομοσπονδία στην οποία αναφέρεται ένας 
σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν εξεδόθη το πιστοποιητικό 
μετεγγραφής τότε η ΕΠΟ με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας – 
Μετεγγραφών ανακαλεί το προσωρινό δελτίο του ποδοσφαιριστή. Ως 
ημέρα ανάκλησης θεωρείται η ημέρα έκδοσης της απόφασης. 

3. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που μετεγγράφεται σε σωματείο ξένης 
ομοσπονδίας χωρίς την συγκατάθεση του ημεδαπού σωματείου, 
εφόσον επιστρέψει πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την ως άνω 
μετακίνησή του θα δύναται να μετεγγραφεί με την διαδικασία της 
διεθνούς μετεγγραφής, μόνο στο ημεδαπό σωματείο από το οποίο είχε 
μετακινηθεί. 

 

Άρθρο 9 Χορήγηση υποσχετικής. Προϋποθέσεις - Περιορισμοί  

Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο έχει το δικαίωμα να χορηγήσει σε 
διαφορετικά σωματεία και να αποκτήσει από διαφορετικά σωματεία 
μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με υποσχετική μόνο για μία 
περίοδο εντός του χρονικού διαστήματος από 1/7 έως  31/7  
τηρουμένων των κατωτέρω περιορισμών: 

α) Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από 
το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών (3) ερασιτεχνών 
ποδοσφαιριστών με υποσχετική. 
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β) Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με 
υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μετεγγραφικές 
περιόδους. 

γ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με 
υποσχετική, εάν υπερβαίνει το εικοστό πρώτο  (21) έτος της ηλικίας 
του.  

 

Άρθρο 10 Δικαιολογητικά Υποσχετικής  

Για τη προσωρινή μετεγγραφή με υποσχετική ενός ερασιτέχνη 
ποδοσφαιριστή από το σωματείο που ανήκει, σε άλλο ερασιτεχνικό 
σωματείο απαιτείται η υποβολή της αίτησης μεταβολών του 
ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. 

Μετά τη λήξη του χρόνου της υποσχετικής, ο ποδοσφαιριστής 
αυτοδίκαια επανέρχεται στη δύναμη του σωματείου που του είχε 
χορηγήσει την υποσχετική. 

 

Άρθρο 11 Περιπτώσεις  

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να αποδεσμευθούν από τα 
σωματεία στα οποία ανήκουν και να καταστούν ελεύθεροι υπό τις 
κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Με την υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ 
μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο 
έντυπο. Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται μόνον μέσω της Ε.Π.Σ. στην 
οποία ανήκει το σωματείο που αποδεσμεύει τον ποδοσφαιριστή . 

Η υποβολή της αίτησης για την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή 
πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/7  κάθε 
έτους. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο 
ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του σωματείου μέχρι και την 
έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου  κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου. 

2. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγμένα δεν 
χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες 
ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται μετά από αίτησή του να καταστεί 
ελεύθερος με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας – Μετεγγραφών της 
ΕΠΟ.  

Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν 
δικαίωμα να αγωνίζονται στην ομάδα ανδρών του σωματείου τους. 

Ο χρόνος τιμωρίας, στράτευσης και τραυματισμού δεν προσμετράται 
στον προσδιορισμό του χρόνου της μη συμμετοχής του ποδοσφαιριστή 
στους επίσημους αγώνες του σωματείου που ανήκει. 
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3. Τα σωματεία δύνανται με αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας – 
Μετεγγραφών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές εντός των  
προβλεπομένων προθεσμιών αποδεσμεύσεων (ήτοι από 1/7 μέχρι 
31/7)  και επανεγγραφών (ήτοι από 1/9 μέχρι 30/9 και από 1/1 μέχρι 
31/1 του επομένου έτους), υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του 
σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές. Οι αποδεσμεύσεις 
αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη 
δύναμη του σωματείου μέχρι και την έναρξη της μετεγγραφικής 
περιόδου κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου. Σωματείο που κατά 
παράβαση των ανωτέρω, χορηγήσει αποδέσμευση σε ποδοσφαιριστή, 
τιμωρείται με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 34 1 γ' του Κ.Α.Π.  

4. α) Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής ή 
μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική 
θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων 
οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης 
εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα 
μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων  τη γονική τους 
μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε 
σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους. 

Η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
αποδεικνύεται με την κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας με 
τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας. 

β) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, συντρεχουσών των 
προαναφερομένων προϋποθέσεων, επιτρέπεται η υποβολή 
αίτησης για προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση για νησιά, που 
απέχουν μεταξύ τους ή από την ηπειρωτική χώρα απόσταση 
μικρότερη των 108 ναυτικών μιλίων (=200 χιλιομέτρων) και η 
μετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγμένα κρίνεται δύσκολη 
μέσα στα όρια της ανωτέρω απόστασης, είτε λόγω γεωγραφικών 
συνθηκών, είτε λόγω έλλειψης τακτικής ή απευθείας θαλάσσιας 
συγκοινωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση υποβάλλεται 
πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας 
- Μετεγγραφών της ΕΠΟ από 1/10 - 31/10 κάθε έτους.  

γ) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, 
στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. του σωματείου που τους χορήγησε την 
ανωτέρω προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση, υποχρεούνται 
αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την 
επανένταξή τους στη δύναμη του σωματείου από το οποίο 
προσωρινά μετακινήθηκαν με την υποβολή προς την αρμόδια 
Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής εντός της περιόδου των 
μετεγγραφών (1/7 έως 31/7), είτε με αίτησή τους προς την 
Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ από 1/8 μέχρι 31/8 
κάθε έτους, εντός της οποίας πραγματοποιείται η ανωτέρω 
επανεγκατάσταση τους. 

Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να 
μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο.  
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δ) Οι ως άνω αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται εντός 
πενταετίας να ζητήσουν προσωρινή αποδέσμευση για τους ίδιους 
λόγους των προαναφερόμενων περιπτώσεων α) και β). 

5. Ποδοσφαιριστές, των οποίων τα σωματεία στα οποία ανήκουν, δεν 
δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα, δύνανται εντός τριάντα 
(30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω δήλωση  με 
αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της ΕΠΟ και 
βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, 
προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε 
σωματείο της επιθυμίας τους. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο 
ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο 
προσωρινά αποδεσμεύτηκε.  

6. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο 
(28) έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα (10) προηγούμενες συνεχείς 
αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο σωματείο, δικαιούται να ζητήσει 
την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας - 
Μετεγγραφών της ΕΠΟ που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 

 

Άρθρο 12 Χρονική περίοδος εγγραφών  

1. Η πρώτη εγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται κατά 
το χρονικό διάστημα από 1/9 έως 31/12 και από 1/2  έως 15/5 του 
επομένου έτους. 

2. Η επανεγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που κατέστησαν 
ελεύθεροι κατά τα ανωτέρω οριζόμενα διενεργείται κατά το χρονικό 
διάστημα από 1/9 έως 30/9  και από 1/1 έως 31/1 του επόμενου έτους. 

3. Δεν δύναται να εγγραφούν σε ερασιτεχνικά σωματεία ως ερασιτέχνες, 
ελεύθεροι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές προ της παρόδου 
τουλάχιστον, ενός μηνός από τον τελευταίο αγώνα που αγωνίσθηκαν 
ως επαγγελματίες . 

Στη περίπτωση που ένα (1) μήνα πριν την λήξη ή λύση του συμβολαίου 
ο ποδοσφαιριστής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα αγώνα ως 
επαγγελματίας, δύναται να επαναποκτήσει την ερασιτεχνική ιδιότητα 
αμέσως. 

Στη περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος πριν την 
συμπλήρωση του ενός μηνός από την ημέρα που απέκτησε την 
ιδιότητα του επαγγελματία χωρίς να έχει αγωνισθεί ως επαγγελματίας, 
δύναται να επαναποκτήσει την ερασιτεχνική ιδιότητα μετά την 
παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία που κατέστη 
επαγγελματίας. 
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Άρθρο 13 Χρονική περίοδος μετεγγραφών  

1. Οι μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από ή σε ερασιτεχνικά 
σωματεία, διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/8 
εκάστου έτους. 

Κάθε σωματείο δύναται να αποκτά με μετεγγραφή από 1/1 έως 31/1 
κάθε έτους, μέχρι τρεις (3) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. 

2. Η απόκτηση ποδοσφαιριστών με υποσχετική από ή σε ερασιτεχνικά 
σωματεία  διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 έως  31/7 
εκάστου έτους. 

3. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να μετεγγραφεί σε Π.Α.Ε. 
ως επαγγελματίας, μόνο στις μετεγγραφικές περιόδους επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών του Ιουλίου - Αυγούστου και Ιανουαρίου εκάστου 
έτους, με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις 
ακαδημίες των Π.Α.Ε. 

4. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί-
επανεγγραφεί ως ερασιτέχνης κατά τις περιόδους των επανεγγραφών, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν εγγεγραμμένος σε ερασιτεχνικό 
σωματείο, μετά τη λήξη της περιόδου αποδεσμεύσεων ερασιτεχνών 
ποδοσφαιριστών, της ίδιας ποδοσφαιρικής περιόδου. 

 

Άρθρο 14 Τρόπος υποβολής της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή  

1. Η υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή γίνεται στην 
ΕΠΟ, μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., με κατάθεση: 

α) Δια του ταχυδρομείου, σε κάθε όμως περίπτωση για την 
προτεραιότητα της υποβολής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της οικείας Ε.Π.Σ.  

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται άκυρες οι αιτήσεις 
μεταβολών που παραδίδονται με οποιονδήποτε τρόπο στα γραφεία 
της Ε.Π.Σ., ακόμη και με συστημένες επιστολές, εφόσον η 
παράδοση έγινε μετά την λήξη των καθοριζομένων χρονικών 
περιόδων. 

β) Με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Σ. κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Στην περίπτωση κατάθεσης στο πρωτόκολλο της 
οικείας Ε.Π.Σ. η αρμόδια υπηρεσία αυτής, θα παραδίδει 
υποχρεωτικά στον καταθέτη βεβαίωση κατάθεσης κατά αύξοντα 
αριθμό πρωτοκόλλου που θα αναγράφεται υποχρεωτικά η 
ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης. 

2. Στην περίπτωση υποβολής πολλαπλών αιτήσεων από σωματεία 
διαφορετικών ενώσεων για τον ίδιο ποδοσφαιριστή θα λαμβάνεται 
υπόψη για την κατακύρωση του ποδοσφαιριστή η ημεροχρονολογία 
πρωτοκόλλησης της πρώτης αίτησης. 

3. Το ατομικό δελτίο  και το δελτίο μεταβολών του ποδοσφαιριστή θα 
εκδίδονται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ σύμφωνα με την 
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χρονική σειρά πρωτοκόλλησης των αιτήσεων μεταβολών του 
ποδοσφαιριστή από την αρμόδια Ε.Π.Σ. και κατά την χρονική σειρά 
περιέλευσης στην Ε.Π.Ο. μέσω του Η/Υ. 

4. Ποδοσφαιριστές ή σωματεία που έχουν υποβάλει στην αρμόδια 
ποδοσφαιρική αρχή αιτήσεις πρώτης εγγραφής, επανεγγραφής, 
μετεγγραφής, υποσχετικής και αποδέσμευσης, δεν έχουν το δικαίωμα 
να τις ανακαλέσουν για οποιονδήποτε λόγο. 

5. Η αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι πλήρως 
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οποιαδήποτε 
έλλειψη συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 

Άρθρο 15 Ειδικές διατάξεις - Κυρώσεις - Αποζημίωση 

1. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που υπογράφει περισσότερες από μία 
αιτήσεις  εγγραφής ή επανεγγραφής του υπέρ διαφορετικών σωματείων 
εντός της ίδιας χρονικής περιόδου εγγραφών ή μετεγγραφών, 
τιμωρείται μετά από προηγούμενη κλήση του σε απολογία από την 
ΕΠΟ με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, η έκτιση 
της οποίας αρχίζει από τη χρονολογία της περιέλευσης 
(πρωτοκόλλησης) στην οικεία Ε.Π.Σ. της δεύτερης των ανωτέρω 
αιτήσεων. 

2. Το σωματείο στο οποίο ανήκει ο κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο τιμωρημένος ποδοσφαιριστής, ευθύνεται για την τυχόν 
συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στους αγώνες του από την ημέρα 
κοινοποίησης σε αυτό, με συστημένη επιστολή της ποινής που του 
επεβλήθη. 

3. Το σωματείο που εντός της ίδιας μετεγγραφικής περιόδου χορήγησε 
δύο (2) μετεγγραφές  στον ίδιο ποδοσφαιριστή, τιμωρείται από την ΕΠΟ 
με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο 
συμμετέχει κατά τον χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αυτού 
παραπτώματος, ή το αμέσως επόμενο, ενώ ο ποδοσφαιριστής 
κατακυρώνεται μεν, υπέρ του σωματείου που υπέβαλλε πρώτο κατά 
χρονική προτεραιότητα την αίτηση, τιμωρείται όμως από την ΕΠΟ με 
ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε επίσημο αγώνα. 

Για το χρόνο έναρξης της έκτισης της ποινής ισχύουν τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Η εγγραφή ή μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε Π.Α.Ε. ως 
επαγγελματία πραγματοποιείται ελεύθερα  χωρίς την συγκατάθεση του 
σωματείου που ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Σε κάθε περίπτωση 
καταβάλλεται στο σωματείο ή στα σωματεία η αποζημίωση κατάρτισης 
που προβλέπεται από το άρθρο 10 του παραρτήματος Α. 

5. Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων των οποίων η ομάδα δεν 
κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους 
(περιέπεσε σε αδράνεια) στα τοπικά Πρωταθλήματα, δύνανται να 
εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως ελεύθεροι 
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ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο, προσκομίζοντας 
πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης με 
την οποία να βεβαιώνεται ότι το σωματείο δεν αγωνίστηκε στις 
περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθλημα. 

6. Για την μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό 
σωματείο, το σωματείο που αποκτά τον ποδοσφαιριστή επιτρέπεται να 
καταβάλει στο σωματείο που ανήκε ο ποδοσφαιριστής αποζημίωση, 
υπό την προϋπόθεση ότι το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό 
προέρχεται από δωρεές των μελών και φίλων του σωματείου, οι οποίες 
πρέπει να καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο Ταμείου του 
σωματείου. 

7. α) Η Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της ΕΠΟ μπορεί σε κάθε 
χρονική στιγμή να ανακαλέσει οριστικά το ατομικό δελτίο και το 
δελτίο μεταβολών του ποδοσφαιριστή, εάν κατά την κρίση της, 
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι  εκδόθηκαν  βάσει ψευδών ή 
παραποιηθέντων στοιχείων από παραδρομή ή κατά άλλο 
παράτυπο ή αντικανονικό τρόπο. 

β) Στη περίπτωση της οριστικής ανάκλησης του ατομικού δελτίου του 
ποδοσφαιριστή και του δελτίου μεταβολών, λόγω δόλιας ενέργειας 
και ιδίως λόγω υποβολής ψευδών, ή παραποιηθέντων στοιχείων, ή 
πλαστής ταυτότητας ο παραβάτης ή οι παραβάτες, ποδοσφαιριστής 
ή σωματείο ή και οι δύο τιμωρούνται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 1 γ' του Κ.Α.Π. 

γ) Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή ή παραποιηθέντα στοιχεία 
ή προβαίνει στην απόκρυψη στοιχείων προκειμένου να επιτύχει την 
μεταβολή της κατάστασής του με δόλιο τρόπο, τιμωρείται με ποινή 
αποκλεισμού τριών (3) ετών από κάθε αγώνα. 

Στη περίπτωση που και το σωματείο, το οποίο αναγράφεται στην 
αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή κριθεί συνυπεύθυνο τιμωρείται 
με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 34 παρ. 1 γ' του Κ.Α.Π. 

8. Η διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, κατόχου δελτίου ιδιότητας 
ποδοσφαιριστή από τα μητρώα της ΕΠΟ γίνεται με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της, για τους παρακάτω λόγους: 

α) Συνεπεία πειθαρχικής ποινής (διαγραφής) από το αρμόδιο όργανο. 

β) Λόγω στερήσεως της φίλαθλης ιδιότητας του ποδοσφαιριστή.  

Σε περίπτωση άρσεως των ποινών ή στερήσεων που επιβλήθηκαν, ο 
ποδοσφαιριστής ανήκει στη δύναμη του ίδιου σωματείου. 

γ) Λόγω παρόδου 30 μηνών από τον τελευταίο επίσημο αγώνα στο 
σωματείο του.  

9. Για όλες τις μεταβολές των ποδοσφαιριστών (εγγραφές, μετεγγραφές, 
αποδεσμεύσεις κ.α) ισχυρά ως επίσημα έγγραφα είναι μόνο τα έντυπα 
τα οποία εκδίδει η ΕΠΟ. Το αντίτιμο διάθεσης των εντύπων αυτών 
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ. 
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Για κάθε υποβολή της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή θα 
καταβάλλεται στο Ταμείο της οικείας Ε.Π.Σ., παράβολο που καθορίζεται 
από το Δ.Σ. της ΕΠΟ και αποδίδεται σύμφωνα με την απόφαση στους 
επί μέρους δικαιούχους.  

10. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί ή μετεγγραφεί 
σε ερασιτεχνικό σωματείο  μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε 
αγωνιστικής περιόδου, εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής ειδικών 
διατάξεων με αποφάσεις των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων. 

11. Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, σωματείων Γ' Εθνικής που προάγονται 
στην Β' Εθνική Κατηγορία, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο 
έτος της ηλικίας τους μεταφέρονται και αποτελούν τη δύναμη των 
εκπαιδευομένων - ερασιτεχνών της νεοιδρυθείσας Π.Α.Ε. 

12. Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, σωματείων Γ' Εθνικής που προάγονται 
στην Β' Εθνική Κατηγορία, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος 
της ηλικίας τους και δεν επιθυμούν την σύναψη επαγγελματικού 
συμβολαίου, δύνανται, εφόσον έχουν εξωδίκως προς τούτο κληθεί  
μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους, να αποδεσμευτούν κατόπιν αιτήσεως των 
στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών υπό τον όρο ότι θα καταβληθεί  
στην νεοιδρυθείσα Π.Α.Ε. αποζημίωση ίση με το σύνολο της  
οικονομικής προσφοράς του πρώτου έτους του προτεινομένου προς 
αυτούς συμβολαίου. 

13. Κάθε ποδοσφαιριστής που εκτίει ποινή για βία στους αγωνιστικούς 
χώρους και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή, δεν δικαιούται εγγραφής 
ή μετεγγραφής σε άλλη ομάδα. 

14. Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με 
οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία οφείλουν 
χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές 
(Ενώσεις – Ε.Π.Ο.). 

 

Άρθρο 16 Αρμόδια Δικαιοδοτικά Όργανα  

Για την εκδίκαση όλων των διαφορών και επιβολή των ποινών που 
απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αρμόδιο 
δικαιοδοτικό όργανο είναι σε πρώτο βαθμό η Επιτροπή Ιδιότητας – 
Μετεγγραφών της ΕΠΟ και σε δεύτερο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο 
της ΕΠΟ (Τμήμα Εφέσεων). 

 

Άρθρο 17 Απώλεια ιδιότητας ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή  

Για τη διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή απαιτείται αίτηση του 
ποδοσφαιριστή  προς την Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.  

Στην περίπτωση αυτή ο διαγραφείς ποδοσφαιριστής δεν έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοση ατομικών στοιχείων 
ποδοσφαιριστή, πριν παρέλθει μία πενταετία από την ημερομηνία που 
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αυτός απώλεσε την ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή.   

 

Άρθρο 18 Τέλος - Παράβολο 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση κάθε αιτήσεως – καταγγελίας 
– προσφυγής προς την Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών, απαιτείται 
η καταβολή παραβόλου επί ποινή απαραδέκτου, αναπροσαρμοζόμενο 
εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ. 

 

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε 
στις 16.06.2013 με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από 
την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 28.06.2013. 

 

Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 


