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I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
Άξζξν 1 : Δπωλπκία – Ννκηθή κνξθή – Έδξα – Τπαγωγή 
 
1. Η θαηά ην έηνο 1926 ηδξπζείζα, απφ ηηο Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ 

Αζελψλ, Πεηξαηψο, θαη Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία, είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν  ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, έρεη έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία 

Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.). 

 

2. Η Δ.Π.Ο. απέρεη απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάθξηζε ελαληίνλ ρψξαο, 

πξνζψπνπ ή νκάδαο πξνζψπσλ εμ αηηίαο ηεο εζληθήο πξνέιεπζεο, ηνπ θχινπ, 

ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο πνιηηηθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ. Κάζε 

επηδεηθλπφκελε ζπκπεξηθνξά ηέηνηνπ είδνπο ζην πνδφζθαηξν, ηηκσξείηαη κε 

πνηλέο απνθιεηζκνχ ή απνπνκπήο. 

 

3. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δ.Π.Ο. είλαη απεξηφξηζηε. 

 

4. Η έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δ.Π.Ο. επξίζθνληαη ζηελ Αζήλα, Οιπκπηαθά Αθίλεηα, 

Πάξθν Γνπδή. 

 

5. α) Η Δ.Π.Ο. είλαη ε κφλε θαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα αλψηαηε αξρή γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ.  

β) Δίλαη ππνρξεσκέλε λα απνδέρεηαη θαη λα ηεξεί ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο, ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο ηεο FIFA θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπο απ’ φια ηα φξγαλα, ηνπο παξάγνληεο, ηηο 

ελψζεηο, ηηο νκάδεο θαη γεληθά θάζε εκπιεθφκελνπ ζηνλ ρψξν ηνπ 

πνδνζθαίξνπ.  

γ)  Δίλαη ππνρξεσκέλε λα απνδέρεηαη θαη λα ηεξεί ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο UEFA θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε 

ηνπο απ’ φια ηα φξγαλα, ηνπο παξάγνληεο, ηηο ελψζεηο, ηηο νκάδεο θαη 

γεληθά θάζε εκπιεθφκελνπ ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ.  

 

6. Η Δ.Π.Ο. σο κέινο ηεο FIFA θαη ηεο UEFA απνδέρεηαη φηη ην πνδφζθαηξν πνπ 

ηειεί ππφ ηελ αηγίδα θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο ζα δηεμάγεηαη 
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ζχκθσλα κε ηνπο «Καλφλεο Παηρληδηνχ» πνπ θαζνξίδνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη 

απφ ην Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB). 

 

7. Η Δ.Π.Ο. σο νκνζπνλδία πνπ εθπξνζσπεί απνθιεηζηηθά  ην πνδφζθαηξν ζηελ 

Διιάδα θαη παγθφζκηα, είλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο". 

 

Άξζξν 2 : θνπόο 
 
1. Η Δ.Π.Ο. έρεη σο ζθνπφ:  

α) ηελ νξγάλσζε, δηάδνζε, έιεγρν, επνπηεία θαη ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζ’ φιεο ηηο κνξθέο ηνπ ( αλνηθηφ, ζάιαο, 

πνδφζθαηξν ζηελ άκκν θ.ιπ.) ζ’ φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

β) λα εληζρχεη ην άζιεκα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ «επ 

αγσλίδεζζαη» (fairy play)  

γ) λα νξγαλψλεη θάζε είδνπο πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ 

κνξθψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη λα θαηαλέκεη αξκνδηφηεηεο δηνξγάλσζεο 

ζηηο εξαζηηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο .  

δ) λα ειέγρεη θαη λα θαηαλέκεη αξκνδηφηεηεο δηνξγάλσζεο φισλ ησλ θηιηθψλ 

αγψλσλ φισλ ησλ κνξθψλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

ε) λα ρεηξίδεηαη φιεο ηηο δηεζλείο αζιεηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ζ’ φιεο ηνπ ηηο κνξθέο.  

ζη) λα πξναζπίδεη θαη λα εληζρχεη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ αζρνινπκέλσλ 

(θπζηθψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ) κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ.  

 

2. A.  Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ:  

Η Δ.Π.Ο. εθδίδεη θαλνληζκνχο γηα ηε ξχζκηζε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πνδνζθαίξνπ, ελδεηθηηθά :  

α)  κε θαλνληζκνχο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη 

επηθπξψλνληαη απφ ηελ Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

ξπζκίδνληαη  

– νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ πάζεο θχζεσο αγψλσλ 

θαη πξσηαζιεκάησλ  

– νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ  
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– ε άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο επί ησλ ελψζεσλ, ησλ 

ζσκαηείσλ, ησλ Π.Α.Δ., ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ 

παξαγφλησλ, ησλ δηαηηεηψλ, ησλ ηερληθψλ ζηειερψλ, ησλ 

ππαιιήισλ ησλ Π.Α.Δ., ησλ θηιάζισλ θαη ελ γέλεη θάζε θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εκπιέθεηαη κε ην 

πνδφζθαηξν, νη πνηλέο θαη ηα φξγαλα επηβνιήο απηψλ. 

– ε ιήςε εηδηθψηεξσλ κέηξσλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ δηνξγαλψζεσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα 

γήπεδα θαη ηε θαξκαθνδηέγεξζε.  

– νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο θαη ελ γέλεη ηα ζπκβφιαηα θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα 

ζρεηηδφκελν κ’ απηά.  

– νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαηηεζία, ηα φξγαλα θαη ηε ιεηηνπξγία 

απηήο 

– νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή θαη ηελ 

πξνπνλεηηθή. 

β)  Οη σο άλσ αλαθεξφκελνη ελδεηθηηθά θαλνληζκνί φπσο θαη θάζε άιινο 

δελ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

πξσηαζιεκάησλ θαη κέρξη ηε ιήμε ησλ αγψλσλ θαη ηελ επηθχξσζε 

ησλ βαζκνινγηθψλ πηλάθσλ. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ επί 

πνηλή εθπηψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. απφ ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Καη' εμαίξεζε ηξνπνπνηήζεηο αλαγθαζηηθέο κε άκεζε ηζρχ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ θαζνξηδφκελεο απφ ηελ UEFA ή 

ηελ FIFA ηζρχνπλ θαη ελζσκαηψλνληαη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο 

ηζρχνο ηνπο.  

 

Β.  Η Δ.Π.Ο.:  

α) ιακβάλεη θάζε κέηξν γηα ηε  δεκηνπξγία ή ηε βειηίσζε ησλ 

αγσληζηηθψλ ρψξσλ  

β) επηκειείηαη ηελ έθδνζε νπνησλδήπνηε,  έρεη  ζρέζε κε ην άζιεκα,  

εληχπσλ   

γ) ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο  

δ) ηδξχεη λνκηθά πξφζσπα  θάζε είδνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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ε) ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί ζρνιέο εζληθέο ή ηνπηθέο, πνδνζθαίξνπ, 

δηαηηεζίαο θαη  πξνπνλεηψλ .   

ζη) αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο δηνηθεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ 

απνθάζεσλ, ησλ νδεγηψλ ηεο FIFA θαη ηεο UEFA,  ηηο νπνίεο θαη 

αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη κε ην παξφλ.  

δ) Η Δ.Π.Ο. θαη νη Δλψζεηο - Μέιε ηεο δχλαληαη λα ηδξχνπλ ή λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα (ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ 

δηθαίνπ) κε αληηθείκελν ηελ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε  ησλ πξντφλησλ 

πνδνζθαίξνπ, αζιεηηθψλ πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ, θέληξσλ 

πνδνζθαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζρνιψλ εθκάζεζεο ηνπ αζιήκαηνο 

ηνπ πνδνζθαίξνπ θιπ.  

 

3. Α. Η Δ.Π.Ο. σο κέινο ηεο FIFA θαη ηεο UEFA ππνρξενχηαη : 

α) ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο FIFA θαη ηεο UEFA νη 

νπνίεο ζχκθσλα κε ηα σο άλσ θαηαζηαηηθά είλαη ηειεζίδηθεο θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε έθεζε. 

β) λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνξγαλψζεηο ηνπο. 

γ) λα θαηαβάιιεη ηηο ζπλδξνκέο κέινπο πξνο απηέο. 

δ) λα δηαζθαιίδεη φηη φια ηα εκπιεθφκελα ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ 

κέξε ζπκκνξθψλνληαη θαη ηεξνχλ ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο FIFA θαη ηεο UEFA νη 

νπνίεο ζχκθσλα κε ηα σο άλσ θαηαζηαηηθά είλαη ηειεζίδηθεο θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε έθεζε. 

ε) λα ζέβεηαη ηνπο «Καλφλεο Παηρληδηνχ». 

ζη) λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φιεο ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηαζηαηηθά θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIFA θαη 

UEFA. 

δ) λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην δηεζλέο πξφγξακκα αγψλσλ πνπ 

ζπληάζζεηαη απφ ηελ FIFA. 

ε) λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ηεξεί ε ίδηα, νη ελψζεηο νκάδσλ θαη νη 

νκάδεο ηηο δηαηάμεηο δηνξγάλσζεο δηεζλψλ αγψλσλ κεηαμχ 

νκνζπνλδηψλ, ελψζεσλ νκάδσλ θαη νκάδσλ πνπ εθδίδεη ε FIFA θαη 
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UEFA. Οπδείο αγψλαο ή δηνξγάλσζε ηέηνηαο κνξθήο επηηξέπεηαη 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο FIFA, UEFA θαη ηεο ΔΠΟ. 

ζ) θαη αλαγλσξίδεη φηη θακηά έλσζε νκάδσλ ή νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζ’ 

απηήλ δελ κπνξεί λα αλήθεη ζ’ άιιε νκνζπνλδία ή λα ζπκκεηέρεη ζε 

δηνξγαλψζεηο εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο άιιεο νκνζπνλδίαο, 

εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΟ, ηεο 

άιιεο νκνζπνλδίαο, ηεο FIFA θαη UEFA. 

η) λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αθνζίσζεο, αθεξαηφηεηαο θαη θαιήο αζιεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο σο έθθξαζε ηνπ επ αγσλίδεζζαη. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο φισλ ησλ δηεμαγφκελσλ 

πξσηαζιεκάησλ, απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηεο λνκηθήο κνξθήο ή 

ηεο εηαηξηθήο δνκήο κίαο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

εθπιήξσζε αζιεηηθψλ θξηηεξίσλ ή ε ιήςε άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε 

πξσηάζιεκα. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη π.ρ. αιιαγή έδξαο, αιιαγή 

νλνκαζίαο ή κεηαβίβαζε κεξηδίσλ-κεηνρψλ κεηαμχ νκάδσλ. 

ηα)  λα αλαγλσξίδεη ηελ δηθαηνδνζία θαη λα ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

CAS ηεο Λνδάλλεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ FIFA θαη UEFA.  

ηβ)  λα παξαπέκπεη ζηνλ ηειεπηαίν βαζκφ θάζε εζληθήο δηάζηαζεο 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ ή θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. ζε άιιν αλεμάξηεην θαη 

ακεξφιεπην δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα εθδηθάζεη ηε δηαθνξά κε ηνλ 

απνθιεηζκφ νπνηνπδήπνηε ηαθηηθνχ δηθαζηεξίνπ, εθηφο εάλ ξεηά 

απαγνξεχεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ λφκν    

ηγ) λα δηαζθαιίζεη φηη νη ελψζεηο, νη νκάδεο, νη πνδνζθαηξηζηέο, νη 

αμησκαηνχρνη, νη δηακεζνιαβεηέο αγψλσλ θαη πνδνζθαηξηζηψλ δηα 

κέζνπ ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο, ησλ αδεηψλ ηνπο, ηεο εγγξαθήο ηνπο 

ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ηηο 

δχν πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη φηη ζπκθσλνχλ λα 

δεζκεχνληαη απφ ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη 

ηηο απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA θαη Δ.Π.Ο.   
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Β. Η ΔΠΟ απνδέρεηαη φηη νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηα σο άλσ θαηαζηαηηθά ηεο FIFA θαη UEFA. 

 

Γ. α) ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζηα Α, Β ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ε Δ.Π.Ο. αλαγλσξίδεη θαη ζπλεξγάδεηαη ζην ρψξν ηνπ 

πνδνζθαίξνπ κφλν κε θνξείο πνπ απνδέρνληαη ηα θαηαζηαηηθά,  ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο FIFA, 

ηεο UEFA θαη ηεο Δ.Π.Ο. 

β) χλδεζκνη, ελψζεηο, νκνζπνλδίεο πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ, 

εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ γηα λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 

θαη ηηο ελψζεηο - κέιε ηεο  ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηα 

θαηαζηαηηθά ηνπο θαη λα ππνβάινπλ ζηελ Δ.Π.Ο. ηελ σο άλσ ξήηξα 

απνδνρήο. 

 

Άξζξν 3 : εκαία – Έκβιεκα – Λνγόηππνο – πληνκνγξαθία. 
 
1. Η ζεκαία ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ, 

ζην θέληξν ηεο νπνίαο ππάξρεη ζηξνγγπιφ ζρήκα ζε απνρξψζεηο κπιε 

ρξψκαηνο ζην πεξίγξακκα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη θπθιηθά νη ιέμεηο 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ, ζην δε εζσηεξηθφ ηνπ 

απεηθνλίδεηαη κπάια πνδνζθαίξνπ, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ππάξρεη ν 

γεσγξαθηθφο ράξηεο ηεο Διιάδνο.  

 

2. Σα αλσηέξσ ζε ζκίθξπλζε απνηεινχλ ην  έκβιεκα, ην ινγφηππν θαη ηε 

ζθξαγίδα ηεο Δ.Π.Ο. Η ζεκαία, ην έκβιεκα θαη ην ινγφηππν ηεο Οκνζπνλδίαο 

θαηνρπξψλνληαη αξκφδηα ζηνπο ζρεηηθνχο εζληθνχο θαη δηεζλείο θνξείο 

πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

3. Η ζπληνκνγξαθία ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ είλαη 

Δ.Π.Ο. 
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4. Η 4ε Ινπιίνπ θάζε έηνπο είλαη αξγία θαη νξίδεηαη σο "εκέξα ηνπ πνδνζθαίξνπ" 

ζε αλάκλεζε ηεο πξψηεο θαηάθηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζηηο 

4.7.2004 απφ ηελ Δζληθή Οκάδα Πνδνζθαίξνπ ησλ Αλδξψλ. 

 

Άξζξν 4 : Δπίζεκε Γιώζζα 
 
1. Η επίζεκε γιψζζα ηεο Δ.Π.Ο. είλαη ε ειιεληθή. Σα επίζεκα  έγγξαθα θαη 

θείκελα  γξάθνληαη ζ’ απηή ηε γιψζζα.  

 

2. Η επίζεκε γιψζζα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ε ειιεληθή. 

 

3. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζε έγγξαθα κεηαθξαζκέλα ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

γιψζζα, σο απζεληηθφ ζεσξείηαη ην ειιεληθφ θείκελν. 

 

II. ΜΔΛΖ 
 
Άξζξν 5 : Καηεγνξίεο Μειώλ  
 
Μέιε ηεο Δ.Π.Ο. είλαη νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε : α) 

Δξαζηηερληθέο Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ  (Δ.Π..) θαη β) Δπαγγεικαηηθέο  

Δλψζεηο. 

 

Άξζξν 6 : Πξνϋπνζέζεηο Απόθηεζεο Ηδηόηεηαο Μέινπο 
 
1. ε θάζε Ννκφ ηεο Υψξαο πθίζηαηαη κία κφλν Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ 

σκαηείσλ (Δ.Π..). Κάζε αίηεζε λένπ κέινπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ηα αθφινπζα: 

α) δήισζε φηη ηα θεληξηθά γξαθεία βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο (Ννκνχ) 

ζηελ νπνία ε Δ.Π.Ο. είλαη αλψηαηε πνδνζθαηξηθή αξρή. 

β) δήισζε φηη φινη νη επίζεκνη πνδνζθαηξηθνί αγψλεο εληφο έδξαο, ζα 

γίλνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο (Ννκνχ) ζηελ νπνία  ε Δ.Π.Ο. είλαη 

αλψηαηε πνδνζθαηξηθή αξρή. 

 

2. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ή θαηάξγεζεο Ννκψλ, ηα κέιε παξακέλνπλ σο 

έρνπλ, ε δε Γ.. ζα απνθαζίδεη γηα θάζε ζρεηηθφ ζέκα.  
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Άξζξν 7 : Γηαδηθαζίεο γηα ηελ Απόθηεζε ηεο Ηδηόηεηαο Μέινπο 
 
1. Κάζε αίηεκα λένπ κέινπο – έλσζεο ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο 

Δ.Π.Ο. 

 

2. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

α) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

β) ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ηεο έλσζεο ζε ζψκα  

γ) δήισζε ζπκθσλίαο θαη δέζκεπζεο πξνο ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο ηεο FIFA, UEFA  θαη Δ.Π.Ο. θαη ηηο ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

δ) δήισζε φηη ζα δηαζθαιίζεη ηελ απνδνρή ηεο ππφ ζηνηρεία γ’ ξήηξαο  θαη 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, κε ην νπνίν ζα έρεη 

ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ην πνδφζθαηξν. 

ε) δήισζε απνδνρήο ηεο δηαηηεηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη 

αλαγλψξηζεο ηεο απνθιεηζηηθήο εμνπζίαο ησλ αξκφδησλ αζιεηηθψλ 

νξγάλσλ (δηθαηνδνηηθψλ - πεηζαξρηθψλ)  αλαθνξηθά κε φιεο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ απηφ ή άιιν εθ ησλ κειψλ ηνπ. 

ζη) αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο Γ..   

 

Άξζξν 8 : Απόθαζε γηα ηελ εηζδνρή 
 
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο. έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα γηα ηελ εηζδνρή 

λένπ κέινπο. 

 

2. Γελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε εηζδνρή λένπ κέινπο εθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία 

θαη ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 

Άξζξν 9 : Ννκηθή κνξθή ηωλ Μειώλ 
 
Σα Μέιε ηεο Δ.Π.Ο. είλαη : α) Οη κελ  Δξαζηηερληθέο Δλψζεηο,  λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Α.Κ. θαη  β) Οη δε 

Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο, είηε  λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Α.Κ. είηε ζπλεηαηξηζκνί ηνπ Ν.1667/1986. 
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Άξζξν 10 : Δλώζεηο νκάδωλ 
 
1. Σα ζσκαηεία θαη νη Π.Α.Δ. απαξηίδνπλ ηηο ελψζεηο ζηα πξσηαζιήκαηα ησλ 

νπνίσλ ιακβάλνπλ κέξνο. 

 

2. Οη ελψζεηο ζσκαηείσλ θαη νη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ηδξχνληαη κφλν κε ηε ξεηή 

ζπγθαηάζεζε ηεο Δ.Π.Ο. ηεο νπνίαο θαη απνηεινχλ κέιε. Η Δ.Π.Ο. εγθξίλεη ηα 

θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηνπο, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 

3. Η Δ.Π.Ο. παξαρσξεί φια ηα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχεη αληίζηνηρα κε φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηα κέιε ηεο, νχησο ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο θαηαζηαηηθνχο 

ζθνπνχο. Κχξην έξγν ησλ ελψζεσλ κειψλ ηεο Δ.Π.Ο. είλαη ε κε αλάζεζε εθ 

κέξνπο ηεο, θάζε θνξά, ηεο δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπο, 

σο επίζεο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. απνδίδεηαη ζε θάζε κέινο ηεο.  

 

4. Η Δ.Π.Ο. θαη νη Δλψζεηο αληίζηνηρα ιακβάλνπλ θάζε κέηξν ψζηε λα 

δηαζθαιηζζεί φηη φιεο νη ππαγφκελεο ζ’ απηνχο νκάδεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπο σο ππαγφκελα κέιε ζ’ απηέο, κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε άιινπ εμσηεξηθνχ νξγάλνπ. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απ’ 

ηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο νκάδαο, νχηε θπζηθά, νχηε λνκηθά πξφζσπα 

είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ έιεγρν επί πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο νκάδαο.  

 

Άξζξν 11 : Γηθαηώκαηα Μειώλ 
 
Σα κέιε έρνπλ : 

α) ην δηθαίσκα γλψζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεο 

θιήζεο ζηνλ θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε πλέιεπζε 

θαη ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ.  

β) ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο, επί ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. κέζσ ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

γ) ην δηθαίσκα  δηνξγάλσζεο  πξσηαζιεκάησλ θαηά παξαρψξεζε ηεο Δ.Π.Ο. θαη 

ππφ ηελ αηγίδα  απηήο. 
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δ) ην δηθαίσκα έθδνζεο θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη 

νξγάλσζε ηνπο θαη κφλν.  

ε) Σν δηθαίσκα πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ θαλνληζκψλ, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξφηαζεο γηα ηε ιήςε άιιεο απφθαζεο. Οη πξνηάζεηο 

γηα ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ή θαλνληζκψλ απνζηέιινληαη ζηηο ινηπέο 

ελψζεηο θαη ζηελ Δ.Π.Ο. κέρξη ηνλ Απξίιην θάζε έηνπο. Οη πξνηάζεηο γηα ιήςε 

άιισλ απνθάζεσλ απνζηέιινληαη ζηηο ινηπέο ελψζεηο θαη ζηελ Δ.Π.Ο, 

δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

ζη) θάζε άιιν δηθαίσκα πνπ απνλέκεηαη ζχκθσλα κε απηφ ην θαηαζηαηηθφ ή 

ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο, νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Ο.  

 

Άξζξν 12 : Τπνρξεώζεηο Μειώλ 
 
Κάζε κέινο ηεο Δ.Π.Ο. έρεη: 

α) ηελ ππνρξέσζε λα είλαη πηζηφ ζηελ Δ.Π.Ο., λνείηαη δε ηδηαηηέξσο φηη ην κέινο ζα 

πξέπεη λα απέρεη απφ νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληίθεηληαη ζηα 

ζπκθέξνληα ηεο Δ.Π.Ο. 

β) ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιεί  φια ηα νθεηιφκελα πνζά ησλ ζπλδξνκψλ θ.ιπ. 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

γ) ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δ.Π.Ο. νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην 

θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ.  

δ) ηελ ππνρξέσζε λα ζπκθσλήζεη φηη δεζκεχεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο FIFA, UEFA θαη ηεο Δ.Π.Ο.  

ε) ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη απηνί γίλνληαη ζεβαζηνί απφ ηα κέιε ηνπ θαη 

άιια πξφζσπα (παίθηεο, ζηειέρε θ.ιπ.)  κε ηα νπνία δηαηεξεί νηαζδήπνηε 

κνξθήο ζρέζε. 

ζη) ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ηνπ Γηεζλνχο 

Πνδνζθαηξηθνχ πκβνπιίνπ (IFAB) θαη λα δηαζθαιίδεη φηη απηνί ηεξνχληαη 

νκνίσο απφ ηα κέιε ηνπ. 

δ) ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο θαηαζηαηηθήο δηάηαμεο πνπ ζα νξίδεη φηη 

νπνηεζδήπνηε πξνζθπγέο, πνπ απαηηνχλ ηελ εκπινθή δηαηηεζίαο θαη αθνξνχλ 

απηφ (ην κέινο) ή έλα απφ ηα κέιε ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο FIFA – UEFA θαη Δ.Π.Ο., ζα  

απνηειεί αληηθείκελν ηεο απνθιεηζηηθήο εμνπζίαο ησλ αζιεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 
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(δηθαηνδνηηθψλ-πεηζαξρηθψλ) ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη 

κφλν ηα νπνία ζα απνθαζίδνπλ νξηζηηθά γηα ηηο πξνζθπγέο. 

ε) Σελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ θαλνληζκνχ Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ ηεο FIFA 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ θαλνληζκνχ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε FIFA. 

ζ) ηελ ππνρξέσζε ηεο Γεληθήο ηνπ πλέιεπζεο λα εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη, 

φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηα πεηζαξρηθά ηνπ φξγαλα. 

η) ηελ ππνρξέσζε λα κε δηαηεξεί αζιεηηθήο θχζεο ζρέζεηο κε κε αλεγλσξηζκέλα 

πνδνζθαηξηθά πξφζσπα  ή κε κέιε ηα νπνία έρνπλ παπζεί ή απνθιεηζηεί. 

ηα) ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο πξνππνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 7 

ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ. 

ηβ) ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αθνζίσζεο, αθεξαηφηεηαο θαη θαιήο 

αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζαλ έθθξαζε ηνπ επ αγσλίδεζζαη. 

ηγ) φιεο ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Ο.    

 

Άξζξν 13 : Παύζε 
 
1. νβαξή παξαβίαζε ησλ θαηαζηαηηθνχ, θαλνληζκψλ, νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ 

ηεο Δ.Π.Ο. δχλαηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.., ηελ 

παχζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Δ.Π.Ο. γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν (2)  

εηψλ. 

 

2. Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη απφ ηε Γ.. κε παξνπζία ηνπ εκίζενο ηνπιάρηζηνλ 

ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ εγθχξσλ ςήθσλ. 

 

3. Γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παχζε, ην κέινο ράλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή. 

 

Άξζξν 14 : Απώιεηα ηεο Ηδηόηεηαο Μέινπο 
 
1. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη κε ηελ παξαίηεζε ηνπ κέινπο, ηελ απνβνιή ή ηελ 

δηάιπζε ηνπ. 

 

2. Η απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο δελ ην απαιιάζζεη απφ ηηο ηπρφλ 

νηθνλνκηθέο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ  Δ.Π.Ο. ή ηπρφλ άιιεο Δλψζεηο – κέιε.   
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Άξζξν 15 : Παξαίηεζε Μέινπο 
 
Έλα κέινο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

επέξρνληαη κεηά ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Η παξαίηεζε γίλεηαη έγγξαθα 

κεηά απφ  απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κειψλ ηνπ παξαηηνχκελνπ κέινπο, ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ.  

 

Άξζξν 16 : Απνβνιή Μέινπο 
 
1. Η Γ.. δχλαηαη λα απνθιείζεη  έλα κέινο – Έλσζε πνπ δελ δηνξγαλψλεη 

πιήξσο θαη άλεπ απνθάζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. ηα πξσηαζιήκαηά ηεο. 

Σα ζσκαηεία πνπ είλαη κέιε ηεο σο άλσ έλσζεο θαη ηα νπνία είλαη 

αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ Δ.Π.Ο. κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε γεηηνληθή έλσζε 

εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ απφθαζε πεξί δηαγξαθήο,  άιισο 

δηαγξάθνληαη. 

 

2. Η πεξί ππαγσγήο ή δηαγξαθήο ησλ αλσηέξσ ζσκαηείσλ απφθαζε, ιακβάλεηαη 

απφ ην Γ.. κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο σο άλσ 60 

ήκεξεο πξνζεζκίαο.   

 

Άξζξν 17 : Γηάιπζε 
 
1. Η δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κηαο Έλσζεο – Μέινπο είηε εθνπζία, είηε 

επηβαιινκέλε απφ ηνλ λφκν, ζπλεπηθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απψιεηα ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο. 

 

2. Δθφζνλ κία έλσζε πεξηιακβάλεη ζηηο ηάμεηο ηεο ιηγφηεξα απφ δέθα (10) 

ζσκαηεία,  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ηεο,  δηαιχεηαη 

αλαγθαζηηθά.  

 

Άξζξν 18 : Δηδηθέο πεξηπηώζεηο 
 
Η ιεηηνπξγία ησλ Δ.Π.. θαη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Δλψζεσλ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο, νη 

επηηξνπέο ηνπο , ηα πξνζφληα – θσιχκαηα ησλ κειψλ ησλ Γ.. είλαη αλάινγα θαη 

αληίζηνηρα θαη ειάρηζηνλ κε ηα πεξηιακβαλφκελα  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θαηαζηαηηθνχ. 
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III. ΟΡΓΑΝΧΖ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  
 
Άξζξν 19 : Όξγαλα  
 
1. α) Σα φξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ Δλψζεσλ - Μειψλ ηεο είλαη είηε αηξεηά, είηε 

δηνξηζκέλα. Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ην θαηαζηαηηθφ θάζε κέινπο ηεο 

θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε αλεμαξηεζία 

εθινγήο ηνπο ή δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή ηελ Έλσζε - Μέινο 

αληίζηνηρα. 

β) Η Δ.Π.Ο. απνδέρεηαη φηη φξγαλα πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή δηνξηζζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α, αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή πεξίνδν, 

δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ FIFA θαη ηελ UEFA.  

γ) Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή δηνξηζζεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α, αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή πεξίνδν, δελ ζα 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ FIFA θαη ηελ UEFA. 

δ) Σα φξγαλα ησλ ελψζεσλ - κειψλ ηεο Δ.Π.Ο. πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή 

δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α', αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή 

πεξίνδν, δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 

ε) Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ησλ ελψζεσλ - κειψλ ηεο Δ.Π.Ο. πνπ δελ 

έρνπλ εθιεγεί ή δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α', αθφκε θαη 

γηα πξνζσξηλή πεξίνδν, δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 

 

2. Σα αθφινπζα απνηεινχλ φξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. 

α) Η Γεληθή πλέιεπζε 

β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γ) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 

δ) Σα Γηθαηνδνηηθά Πεηζαξρηθά φξγαλα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα 

άξζξα 39 θαη 41 ηνπ παξφληνο. 

Σα σο άλσ φξγαλα θαη ηα κέιε ηνπο είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, κέινο ελφο 

νξγάλνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή 

απφθαζεο εθφζνλ αθνξά ηνλ ίδην, ή ην ζσκαηείν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ή αλ 

πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή ππφλνηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.  
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3. Αληίζεηα νη κφληκεο επηηξνπέο, πνπ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 42 δελ 

έρνπλ ηε ηδηφηεηα νξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο. αιιά έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ – ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηήξα. 

Σν Γ.. έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο εηδηθψλ επηηξνπψλ. Οη επηηξνπέο 

απηέο ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθνχο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εγθξίλνληαη απφ 

ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., νη δε εηζεγήζεηο ηνπο εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. 

 

4. Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ αθνινπζεί ηελ 

ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. , κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

παξφληνο θαηαζηαηηθνχ πνπ νξίδνπλ άιισο. Σα απεξρφκελα κέιε 

εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κέρξη ηε λέα ζπγθξφηεζε ηνπ 

νξγάλνπ.  

 

5. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα απαιιάμεη απφ ηα θαζήθνληά 

ηνπ νπνηνδήπνηε κέινο νξγάλνπ ή επηηξνπήο πνπ έρεη δηνξηζζεί κε απφθαζε 

ηνπ Γ.., θαη πξν ηεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδξνκήο 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ηνπ, απφ ηξεηο (3)  ζπλερείο 

ζπλεδξηάζεηο. 

 

6. Χο Πξφεδξνο ησλ επηηξνπψλ νξίδεηαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. εθηφο αλ 

δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ.  

 

7. Καλέλαο δελ κπνξεί λα κεηέρεη σο κέινο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα ή 

επηηξνπέο κε εμαίξεζε ηα κέιε ηνπ Γ..  Η  ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη 

πάληνηε  άκηζζε. 

 

8. Σα κέιε φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη:  

α) λα είλαη έιιελεο πνιίηεο 

β) λα απνιακβάλνπλ πιήξσο ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ  

γ) λα έρνπλ ηα πξνζφληα, ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ νξγάλνπ ή ηεο επηηξνπήο. 

δ) πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνδνηηθά – πεηζαξρηθά - δηαηηεηηθά φξγαλα λα κελ 

έρνπλ ζρέζε ή εμάξηεζε ή εληνιή κε ζσκαηεία ή Π.Α.Δ. ή πνδνζθαηξηζηέο 

ή πξνπνλεηέο ή δηακεζνιαβεηέο κεηεγγξαθψλ.   
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ε) λα κελ εκπίπηνπλ ζηα θσιχκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Δθαξκνγήο Καηαζηαηηθνχ. 

Δηδηθφηεξα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ ελψζεσλ - κειψλ απηήο ηα 

νπνία θαηαδηθάδνληαη κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ εθπίπηνπλ 

απηνδίθαηα απφ ηε ηδηφηεηα ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο. ε 

πεξίπησζε παξαπνκπήο κε ακεηάθιεην δηθαζηηθφ βνχιεπκα ησλ σο άλσ 

πξνζψπσλ ην Γ. ππνρξενχηαη λα απνθαζίδεη πεξί ηεο αλαζηνιήο ή κε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.  

 

9. Γελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ησλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ, εθηφο αλ άιισο 

νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ δηαηηεηέο ελ ελεξγεία, πξνπνλεηέο, 

πνδνζθαηξηζηέο, νη ππάιιεινη ηεο Δ.Π.Ο. θαη νη ζπκβεβιεκέλνη κε απηήλ. 

 

10. Σα ζπιινγηθά φξγαλα θαη νη επηηξνπέο λφκηκα ζπλεδξηάδνπλ αλ ηα παξφληα 

κέιε είλαη πεξηζζφηεξα ησλ απφλησλ, νη δε απνθάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ 

θαηαζηαηηθφ. Με εηδηθνχο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην 

Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο 

ησλ νξγάλσλ θαη ησλ επηηξνπψλ. 

 

Α. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 
Άξζξν 20 : Οξηζκόο θαη ύλζεζε 
 
1. Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειείηαη  απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.Ο.  Η Γ.. 

είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δ.Π.Ο. Μφλν κία λφκηκα ζπγθιεζείζα ζπλέιεπζε 

έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη απνθάζεηο. 

 

2. ηε Γ.. ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γ. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο κε 

δηθαίσκα ιφγνπ θαη φρη ςήθνπ. 
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3. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ). 

Σα ηξίηα πξφζσπα δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, αιιά δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο γηα εηδηθά ζέκαηα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ..  

 

Άξζξν 21 : Καζνξηζκόο ηωλ Αληηπξνζώπωλ 
 
1. Κάζε Έλσζε εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. δηα αληηπξφζσπνπ ηεο. 

 

2. Σαθηηθφο αληηπξφζσπνο είλαη ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. ν δε αλαπιεξσκαηηθφο 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ πξνέδξνπ, ν 

πξφεδξνο νξίδεη ηνλ ηαθηηθφ αληηπξφζσπν. Οη νξηδφκελνη ζε θάζε πεξίπησζε 

είλαη νπσζδήπνηε κέιε ηνπ Γ..  

 

3. Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Δ.Π.Ο. ην αξγφηεξν 

πξν ηξηψλ εκεξψλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο απνζηνιήο, εηδηθνχ 

πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηεο αληηπξνζσπεπνκέλεο  Έλσζεο – Μέινπο.  

 

4. Μέινο ηνπ Γ..  θαη ηεο Δ.Δ.  ηεο Δ.Π.Ο. δελ κπνξεί λα είλαη αληηπξφζσπνο 

έλσζεο – κέινπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθηφο απφ ηνλ Α Αληηπξφεδξν ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Α Δζληθήο Καηεγνξίαο.  

 

Άξζξν 22 : Αξηζκόο θαη πξνέιεπζε Αληηπξνζώπωλ 
 
1. Κάζε Έλσζε εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. απφ έλαλ ηαθηηθφ θαη έλαλ 

αλαπιεξσκαηηθφ  αληηπξφζσπν. 

 

2. Κάζε Έλσζε δηαζέηεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κία ςήθν. 

 

Άξζξν 23 : Αξκνδηόηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο   
 
Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) ηεο έγθξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ  

β) ηεο επηθχξσζεο ησλ εγθξηζέλησλ απφ ην Γ.. ηξνπνπνηήζεσλ ησλ θαλνληζκψλ 

γ) ηεο έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ. 

δ) ηεο έγθξηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. 

ε) ηεο εθινγήο θάζε ηεηξαεηία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 
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ζη) ηεο εθινγήο ησλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

δ) ηεο απφθαζεο εηζδνρήο – απνβνιήο θ.ιπ. ελφο κέινπο 

ε) ηεο απφθαζεο απνδνρήο παξαίηεζεο ελφο κέινπο 

ζ) ηνπ νξηζκνχ αλεμάξηεησλ -  εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

η) ηεο επηζθφπεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο νκνζπνλδίαο  

ηα) ηεο απφθαζεο γηα ηα ηέιε εγγξαθήο κειψλ  

ηβ) ηεο ζπδήηεζεο πξνηάζεσλ - ζεκάησλ ησλ κειψλ. 

ηγ) ηεο δηάιπζεο ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Άξζξν 24 : Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 
 
1. Η ηαθηηθή Γ.. ζπγθαιείηαη ηνλ Ινχλην θάζε έηνπο. Η πξφζθιεζε ζηε ζπλέιεπζε 

απνζηέιιεηαη πξν ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηελ νξηδφκελε 

ζχγθιεζε θαη αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, ηνλ ηφπν θαη 

ρξφλν δηεμαγσγήο. 

 

2. Σα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα νξίδνληαη απφ ην Γ..  Ο δηνηθεηηθφο απνινγηζκφο, ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

έγγξαθν (ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ – θαλνληζκψλ) απνζηέιιεηαη ζηα κέιε 

ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε.  

 

Άξζξν 25 : Θέκαηα Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 
 
1. Η εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηελ ηαθηηθή Γ.. ζπκπεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζέκαηα:  

α) επηθχξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζψπσλ  θαη έιεγρνο απαξηίαο 

παξηζηακέλσλ κειψλ. 

β) έθζεζε δηνηθεηηθνχ απνινγηζκνχ  

γ) έγθξηζε δηνηθεηηθνχ απνινγηζκνχ  

δ) έθζεζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ  

ε) έθζεζε εμειεγθηηθήο επηηξνπήο  

ζη) έγθξηζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ 

δ) έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

ε) απφθαζε γηα πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη θαλνληζκψλ θαη  

ζ) άιια ζέκαηα  
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2. Οη αξλεηηθέο ςήθνη θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

ινγηζηηθνχο θσδηθνχο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη.  

 

3. Απνθάζεηο γηα ηελ εηζδνρή λένπ κέινπο ζπδεηνχληαη σο ηειεπηαίν ζέκα, 

αληίζεηα απνθάζεηο γηα ηελ παχζε ή απνβνιή κέινπο ζπδεηνχληαη σο πξψην 

ζέκα ηεο Γ..  

 

4. Θέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δχλαληαη λα απαιεηθζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζεί ε 

ζεηξά ζπδήηεζήο ηνπο, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 

ησλ εγθχξσλ ςήθσλ.   

 

Άξζξν 26 : Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε 
 
1. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γ.. εάλ θξίλεη απηφ 

απαξαίηεην. 

 

2. Έθηαθηε Γ.. ππνρξεσηηθά ζπγθαιείηαη εθφζνλ ππνβιεζεί αίηεκα απφ ηα 2/5 

ησλ κειψλ, δεφλησο αηηηνινγεκέλν θαη ζε έγγξαθε κνξθή. Σν Γ.. ζπγθαιεί ηελ 

Γ.. κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο.  

 

3. Δηδνπνίεζε γηα ηε ζπλέιεπζε πξέπεη λα απνζηαιεί ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) 

εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε.  

 

4. Οπνηαδήπνηε ζρεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα κέιε 

ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε εκέξεο (15) πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε.  

 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαθηε Γ.. ζπγθαιείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ.. απηφ 

θαζνξίδεη θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηε πεξίπησζε πνπ ζπγθαιείηαη κεηά απφ 

αίηεκα κειψλ, ε εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ 

απ’ απηά ηα κέιε. 

 

6. Η εκεξήζηα δηάηαμε ηεο έθηαθηεο Γ.. δελ κπνξεί λα αιιάμεη γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν.  
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Άξζξν 27 : Απαξηία 
 
1. Η Γ.. ιακβάλεη έγθπξεο απνθάζεηο κφλνλ φηαλ παξεπξίζθεηαη θαη 

εθπξνζσπείηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία (50% + 1) ησλ κειψλ πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

παξφλ θαηαζηαηηθφ.  

 

2. Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία, ηφηε ε Γ.. επαλαιακβάλεηαη εληφο 24 σξψλ κεηά ηελ 

πξψηε, κε ηελ απηή εκεξήζηα δηάηαμε. Γελ απαηηείηαη απαξηία γηα απηή ηε 

δεχηεξε Γ.., εθηφο αλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξά πεξηπηψζεηο γηα ηηο 

νπνίεο πξνβιέπεηαη εηδηθή απαξηία.  

 

Άξζξν 28 : Δξγαζίεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 
 
1. Σεο Γ.. πξνεδξεχεη πάληνηε ν Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

 

2. Η ζπλέιεπζε δηνξίδεη ηξεηο (3) γξακκαηείο ππεχζπλνπο γηα ηελ ηήξεζε θαη 

επηθχξσζε  ησλ πξαθηηθψλ καδί κε ηνλ Πξφεδξν. 

 

Άξζξν 29 : Απνθάζεηο 
 
1. Η Γ.. δελ δχλαηαη λα ιάβεη απφθαζε επί ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

2. Σα κέιε αζθνχλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπο κέζσ ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ. 

Κάζε αληηπξφζσπνο έρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ θαη δελ δχλαηαη λα 

αληηπξνζσπεχζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε. Ο αλαπιεξσκαηηθφο ςεθίδεη 

εθφζνλ απνπζηάδεη ν ηαθηηθφο. 

 

3. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη  κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία (50% +1) ησλ εγθχξσλ 

ςήθσλ, εθηφο αλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεηαη 

εηδηθή πιεηνςεθία ή απαξηία.  

 

4. Φεθνδέιηηα άθπξα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ιεπθέο ςήθνη ή άιιεο κνξθέο 

απνρήο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εγθχξσλ ςήθσλ.  
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5. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε νλνκαζηηθή θιήζε θάζε κέινπο θαη εθδήισζε ηεο 

ςήθνπ, εθηφο εάλ απνθαζηζζεί απφ ηα 2/3 ησλ κειψλ κπζηηθή ςεθνθνξία Οη 

αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη πάληνηε σο κπζηηθέο κε ςεθνδέιηηα.   

 

6. Η ςήθνο απφληνο κέινπο κε επηζηνιή δελ επηηξέπεηαη Οη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηε ζπλέιεπζε ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ 

έγθξηζή ηνπο εθηφο εάλ ε ζπλέιεπζε νξίζεη άιιε εκεξνκελία ή εθηφο εάλ 

απαηηνχληαη άιιεο λφκηκεο δηαδηθαζίεο . 

 

7. α) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απαηηείηαη παξνπζία ηνπ εκίζενο 

ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ ππέξ 

ηεο πξφηαζεο. 

β) γηα ηελ παχζε νξγάλσλ απαηηείηαη παξνπζία ηνπ εκίζενο ησλ κειψλ θαη 

πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ ππέξ ηεο πξφηαζεο. 

γ) γηα ηελ απνβνιή – παχζε κέινπο  ηεο Γ..  απαηηείηαη παξνπζία ηνπ 

εκίζενο ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ 

ππέξ ηεο πξφηαζεο. 

 

Β.  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
Άξζξν 30 : ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.Ο. απαξηίδεηαη απφ είθνζη έλα (21) κέιε απφ 

ηα νπνία: 

α) Ο πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε 

Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

β) Γεθαπέληε (15) κέιε εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο.  

γ) Σξία (3) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Έλσζε ηεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. 

δ) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, ν νπνίνο θαη 

ηνπνζεηείηαη σο Α Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

ε) Ο Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Β΄ & Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. 
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2. Έλα κέινο ηνπ Γ.. δελ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα είλαη κέινο δηθαηνδνηηθνχ 

νξγάλνπ ηεο Δ.Π.Ο.  

 

3. Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο εθιέγνληαη 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο. Σα θσιχκαηα θαη νη 

πεξηνξηζκνί είλαη αληίζηνηρα θαη αλάινγα κε απηά ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γ.. 

ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Άξζξν 31 : Γηάξθεηα ζεηείαο 
 
Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. είλαη ηεηξαεηήο. 

 

Άξζξν 32 : πγθξόηεζε Γ.. θαη Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο 
 
1. Μέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ζπλέξρεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ απφ ηνλ Α’ Αληηπξφεδξν ή ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο ή αξλήζεσο απηνχ, απφ ηνλ αξραηφηεξν ησλ εθιεγέλησλ, ην λέν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ζπγθξνηείηαη ζε ψκα, 

εθιέγνλ κεηαμχ ησλ κειψλ απηνχ, κε εμαίξεζε ηα κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο, ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν, ηνλ Β΄ Αληηπξφεδξν, ηνλ 

Γ΄ Αληηπξφεδξν, ηνλ Σακία θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Σακία. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε 

εθιέγνληαη θαη νη Πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ. 

 

2. πληζηάηαη ζηελ Δ.Π.Ο. επηακειήο Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία πνπ απνηειείηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν, ηνπο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 

Αληηπξνέδξνπο,  ηνλ Σακία θαη ην κέινο ηνπ Γ.. πνπ έρεη νξηζζεί σο πξφεδξνο 

ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο. Δάλ ζην ίδην κέινο ηνπ Γ.. ζπκπίπηνπλ νη 

πξναλαθεξφκελεο ηδηφηεηεο κε απηή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο, 

ηφηε ηα έβδνκν κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο Δ.Π.Ο. ζπλέξρεηαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη 

ζπλεδξηάδεη βάζεη εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κε ηελ ηήξεζε πιήξσλ πξαθηηθψλ. 

Απνθαζίδεη ακεηάθιεηα κφλν γηα θαηεπεηγνχζεο θαη ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα 

θαη ελεκεξψλεη γη’ απηά ην Γ.. ζηελ πξψηε επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπ, ην νπνίν 

θαη επηθπξψλεη ηηο απνθάζεηο. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηαθηηθή δηαρείξηζε, νη 
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φπνηεο πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, ζα 

εηζάγνληαη πξνο έγθξηζε ζην ακέζσο επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Η 

Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) απφ ηα αλσηέξσ κέιε ηεο θαη νη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ.  

 

3. Πξφηαζε κνκθήο  θαηά κέινπο ή κειψλ ηνπ Γ.. ή ηεο Δ.Δ. γίλεηαη δεθηή απφ ηε 

Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. εθφζνλ ππεξςεθηζζεί απφ ηα 2/3 ησλ ελψζεσλ - κειψλ  απηήο. 

Η ππνβιεζεζφκελε  πξφηαζε κνκθήο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα 

πξνζππνγξάθεηαη απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ελψζεηο – κέιε ηεο Δ.Π.Ο. 

Μέινο ή κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. πνπ εμέπεζαλ ηνπ αμηψκαηφο 

ηνπο κε κνκθή δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη θαηά ηηο δχν επφκελεο 

θαηά ζεηξά αξραηξεζίεο. 

 

Άξζξν 33 : Οη πλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
1. Ο Πξφεδξνο ζπγθαιεί ην Γ.. κία (1) θνξά ην κήλα, ή θάζε θνξά πνπ απηφο 

θξίλεη ηνχην σο αλαγθαίν. 

 

2. Με έγγξαθν αίηεκα ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα 

ζπγθαιέζεη ην  Γ.. κε ζέκα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ην αλαθεξφκελν ζηελ αίηεζή 

ηνπο.. 

 

3. Σα κέιε ηνπ Γ.. δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.., θνηλνπνηψληαο ηα έγθαηξα  ζηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γξακκαηέα. Η εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.. θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε πξν δχν 

ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. 

 

4. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο εηζεγείηαη θαηά πεξίπησζε ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλαθνηλψλεη ηελ αιιεινγξαθία θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ. 
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5. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. δελ είλαη δεκφζηεο. Σν Γ.. δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ απφ ηξίηνπο ή δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ 

έθζεζε ελψπηνλ ηνπ,  γεγνλφησλ ή απφςεσλ απφ ηξίηνπο.   

 

Άξζξν 34 : Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
1. Σν Γ..  έρεη ελδεηθηηθά αξκνδηφηεηα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. 

β) ηελ αληηπξνζψπεπζε θαη δέζκεπζε ηεο Δ.Π.Ο.  έλαληη ηξίησλ.   

γ) ηελ εθινγή θαη θαηαλνκή ησλ ινηπψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ  Γ.. 

δ) ηελ πξφζιεςε ησλ πξνπνλεηψλ  ησλ εζληθψλ  αληηπξνζσπεπηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ  θαη ηνπ ππφινηπνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ απηψλ θαζψο 

θαη ηελ απφιπζή ησλ. 

ε) ηελ εθαξκνγή ηεο κέγηζηεο επνπηείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δ.Π.Ο. 

ζη) ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζχγθιεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ. 

δ) ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ. 

ε) ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ απνινγηζκνχ απηψλ. 

ζ) ην δηνξηζκφ, θαη φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη, ηελ παχζε ησλ κειψλ ησλ 

επηηξνπψλ. 

η) ηελ έθδνζε θαη έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ ζα επηθπξσζνχλ απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε, ηελ έθδνζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

θαλνληζκψλ, θαη ηελ έθδνζε ή ηξνπνπνίεζε νδεγηψλ-εγθπθιίσλ πξνο ηηο 

επηηξνπέο. 

ηα) ηε ζεζκνζέηεζε, νξγάλσζε θαη θαηάξγεζε επηζήκσλ δηνξγαλψζεσλ,  ζε 

εζληθφ επίπεδν. 

ηβ) ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε δηεζλείο θαη εζληθνχο αζιεηηθνχο θνξείο θαη 

επίζεο ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφηαζεο αληηπξνζψπσλ ηεο 

Δ.Π.Ο., γηα εθινγή ηνπο  ζ’ απηνχο. 

ηγ) ηελ πξφηαζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, είλαη 

θαηάιιειν ψζηε λα ηνπ απνλεκεζεί ν ηίηινο ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ ή 

κέινπο ηεο Δ.Π.Ο. 
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ηδ) ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηα κέιε ηεο Δ.Π.Ο. θαη ην θνηλφ. 

ηε) ηελ έγθξηζε κεηά απφ νπζηαζηηθφ έιεγρν γηα ηελ πιήξε ελαξκφληζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ πξνθεξχμεσλ ησλ Δλψζεσλ – 

Μειψλ (εξαζηηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ) θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο.  

ηζη) ηελ πξφζιεςε ή ηελ απφιπζε ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. 

κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα.  

 

2. Δπηπξνζζέησο ην Γ.. αζθεί ηνπο ηνκείο δηθαηνδνζίαο πνπ δελ έρνπλ αλαηεζεί 

ξεηά ζε θάπνην άιιν φξγαλν. 

 

3. Καηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, ην Γ.. δχλαηαη λα αλαζέηεη εξγαζίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη λα δεηήζεη ππεξεζίεο 

ζπκβνχισλ ή λα παξαρσξήζεη εληνιέο πξνο ηξίηνπο.  

 

Άξζξν 35 : Απνθάζεηο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
1. Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη λφκηκα εάλ ηα παξφληα  κέιε  είλαη πεξηζζφηεξα ησλ 

απφλησλ.  

 

2. Λακβάλεη απνθάζεηο κε απιή πιεηνςεθία  ησλ εγθχξσλ ςήθσλ ησλ κειψλ 

πνπ είλαη παξφληα. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξφεδξνο έρεη ηελ 

ππεξηζρχνπζα ςήθν. Σα κέιε πνπ απνπζηάδνπλ δελ δχλαληαη λα ςεθίζνπλ. Οη 

ςεθνθνξίεο είλαη πάληνηε θαλεξέο εθηφο αλ δηαθνξεηηθά απνθαζίδεη ην Γ..  

 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα πεξηπηψζεηο απφ αθνξνχλ πξνζσπηθά δεηήκαηα, νη 

ςεθνθνξίεο είλαη πάληνηε κπζηηθέο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηέο νη 

εκπιεθφκελνη. 

 

4. Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, θάζε κέινο ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ηε 

γλψκε ηνπ. 

 

5. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηα νπνία 

επηθπξψλνληαη ζε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο,  ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 
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παξεπξεζέληεο ζην αληίζηνηρν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 

ελψζεηο – κέιε ηεο Δ.Π.Ο. ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.   

 

6. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Γ.. ηίζεληαη ζε ηζρχ άκεζα, εθηφο εάλ 

απηφ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.  

 

Άξζξν 36 : Πξόεδξνο – Αλαπιεξωηήο Πξόεδξνο  
 
1. Σα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

α) λα εθπξνζσπεί ηελ Δ.Π.Ο. θαζ’ φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. 

β) λα ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

γ) λα πξνεδξεχεη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπσο επίζεο θαη ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..  

δ) λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 

ηνπ Γ..  

ε) λα δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 

ηεο Δ.Π.Ο. θαη λα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ησλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ.  

 

2. Σνλ Πξφεδξν πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη ν εθιεγκέλνο απφ ην 

Γ.. σο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο. Ο Πξφεδξνο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα 

εθρσξεί αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη θαζήθνληα ζηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν. 

 

3. Σνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν πνπ απνπζηάδεη ή πνπ θσιχεηαη, 

αλαπιεξψλεη ν Α΄ Αληηπξφεδξνο, απηφλ ν Β΄ Αληηπξφεδξνο, απηφλ ν Γ΄ 

Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν πξεζβχηεξνο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ.  

 

Άξζξν 37 : Α.  Σακίαο   –   Β.  Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο 
 
Α. Σακίαο 
 
O Tακίαο ελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, ππνγξάθνληαο ηα γξακκάηηα 

εηζπξάμεσλ θαη πξνζππνγξάθνληαο καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. 

Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηηο επηηαγέο γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ 

ζηηο Σξάπεδεο ρξεκάησλ, εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε νηθνλνκηθφ κέηξν 
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πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζπξάμεσο ησλ πφξσλ ηεο Δ.Π.Ο. 

Σεξεί ηα βηβιία ηεο δηαρείξηζεο, εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ππνβάιιεη ζε απηφ ηνλ απνινγηζκφ θάζε ρξήζεσο, ππνρξενχηαη 

δε λα θαηαζέηεη επ΄νλφκαηη ηεο Δ.Π.Ο. ζε κία εθ ησλ ζηελ έδξα ηεο αλαγλσξηζκέλσλ 

Σξαπεδψλ ηελ ζε κεηξεηά ή αμηφγξαθα πεξηνπζία απηήο, φηαλ ην πνζφ είλαη 

κεγαιχηεξν ησλ 3.000 επξψ  θαη επζχλεηαη γηα ηα δηαπηζηεπκέλα ζε απηφλ ρξήκαηα. 

Σνλ ηακία πνπ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ηνλ αλαπιεξψλεη ν αλαπιεξσηήο Σακίαο θαη 

ηνχην ην ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. νξηδφκελν κέινο απηνχ. 

 

Β. Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο 
 
1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

πξνζιακβάλεηαη θαη' επηινγή, πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εηδηθή 

δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη γλψζε ησλ αζιεηηθψλ πξαγκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ, πνπ έρεη δηαθξηζεί ζηνλ επαγγεικαηηθφ ή επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, 

είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο λνκίκσο αλαγλσξηζκέλνπ θαη γλσξίδεη άξηζηα 

ηνπιάρηζηνλ ηελ αγγιηθή γιψζζα.  

 

2. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη απηφ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ελδεηθηηθά θαη ηηο παξαθάησ: Δπνπηεχεη θαη δηεπζχλεη  ηηο ππεξεζίεο θαη 

ην πξνζσπηθφ ηεο Δ.Π.Ο. θαη θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ, κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ηεξεί ην αξρείν  θαη ηα 

βηβιία ηεο, θξνληίδεη γηα ηε δηεμαγσγή φιεο ηεο αιιεινγξαθίαο θ.ιπ.   

Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έγθξηζε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ  θαη 

άιιεο αξκνδηφηεηεο πξνο ηνλ εθηειεζηηθφ γξακκαηέα.  

 

3. Η ζχκβαζε ηνπ εθηειεζηηθνχ γξακκαηέα είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ιχεηαη δε είηε  

κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.., είηε κε παξαίηεζε ηνπ, είηε κε θαηαγγειία γηα 

ζπνπδαίν ιφγν. 

Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ εθηειεζηηθνχ γξακκαηέα  θαη γεληθά θάζε 

παξνρή πξνο απηφλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ..    



 27 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
Άξζξν 38 : Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή – Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο 
 
Σα ειεγθηηθά φξγαλα ζηελ Δ.Π.Ο. είλαη : 

 
α) Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή  

Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο. Απηή παξαθνινπζεί θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηηο εηζπξάμεηο, πιεξσκέο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

ειέγρεη ηνπο ππνβαιιφκελνπο ηζνινγηζκνχο, ζπληάζζεη δε θαη ππνβάιιεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο θαη 

εθζέζεηο ηεο. 

Η ζεηεία ηεο  είλαη  ίζε κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθιέγεηαη καδί κε απηφ 

θαη αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηεο κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηεο. 

Η Δπηηξνπή απηή ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη έθζεζε, δέθα ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο 

πξηλ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ νπνία θαη νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα λα ηελ ζπκπεξηιάβεη ππνρξεσηηθά 

ζηε ινγνδνζία ηνπ  Γ.. πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

β) Αλεμάξηεηνη νξθωηνί ειεγθηέο. 

Αλεμάξηεην ειεγθηηθφ φξγαλν (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο Γ.. κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ. 

Η Γ.. ιακβάλεη γλψζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ. 

 

γ) Αξκφδηα θξαηηθά ειεγθηηθά φξγαλα θαη κφλνλ γηα ηα πνζά επηρνξεγήζεσλ πνπ 

έρνπλ δνζεί ζηελ Δ.Π.Ο. απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Γ. ΓΗΚΑΗΟΓΟΣΗΚΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Άξζξν 39 : Καηεγνξίεο 
 
α) Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο - Μεηεγγξαθψλ  

β) Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο  (Κ.Δ.Γ.)  

γ) Πξσηνβάζκην Όξγαλν Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ  

δ) Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ  

ε) Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή 

ζη) Δπηηξνπή Δθέζεσλ  
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δ) Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην Πνδνζθαίξνπ.  

 

Άξζξν 40 : Πεηζαξρηθά κέηξα 
 
Α. ε πεξίπησζε αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηήξεζεο ή παξαβίαζεο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ νδεγηψλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

ηεο Δ.Π.Ο., UEFA θαη FIFA  ηα δηθαηνδνηηθά - πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο Δ.Π.Ο.  ή 

ησλ ελψζεσλ - κειψλ ηεο θαη κφλνλ, δχλαληαη λα επηβάιινπλ ηα αθφινπζα 

πεηζαξρηθά κέηξα κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο απηήο θαη κφλν. Σα αθνινπζνχληα κέηξα  κπνξνχλ λα  επηβιεζνχλ 

θαη ζσξεπηηθά θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πεηζαξρηθφ θψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. 

Πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ φξγαλα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 

θαηαζηαηηθφ ή πνηλέο πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ζην 

πεηζαξρηθφ θψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. δελ ηζρχνπλ θαη δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ 

Δ.Π.Ο θαη ηα κέιε απηήο.  

 

Β. Οη πνηλέο απηέο επηβάιινληαη κε βάζε εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδνληαη 

απφ ηελ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. Πνηλέο πνπ επηβάιινληαη σο πνδνζθαηξηθέο πνηλέο 

απφ δηαηάμεηο, εθηφο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο., δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε φηη αθνξά ην πνδφζθαηξν θαη ηα φξγαλα ηνπ παξφληνο. 

Απαγνξεχεηαη ζηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ παξφληνο ε επηβνιή ηέηνηνπ είδνπο 

πνηλψλ.  

 

1. Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηηκσξνχληαη κε ηηο αθφινπζεο πνηλέο: 

α) πξνεηδνπνίεζε, 

β) επίπιεμε, 

γ) ρξεκαηηθή πνηλή 

δ) επηζηξνθή ηξνπαίνπ 

 

2. Οη αθφινπζεο πνηλέο επηβάιινληαη κφλνλ ζε θπζηθά πξφζσπα: 

α) παξαηήξεζε, 

β) απνβνιή, 

γ) αγσληζηηθφο απνθιεηζκφο, 
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δ) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηα απνδπηήξηα ή ζηελ ηερληθή πεξηνρή (πάγθν 

αλαπιεξσκαηηθψλ), 

ε) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζην γήπεδν, 

ζη) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν. 

 

3. Οη αθφινπζεο πνηλέο επηβάιινληαη κφλνλ ζε λνκηθά πξφζσπα: 

α) αθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα, 

β) θαηαθχξσζε αγψλα ππέξ αληηπάινπ (απψιεηα αγψλα), 

γ) αθαίξεζε βαζκψλ, 

δ) απαγφξεπζε αγψλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γήπεδν, 

ε) δηεμαγσγή αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν, 

ζη) δηεμαγσγή αγψλα ρσξίο ζεαηέο, 

δ) απαγφξεπζε κεηεγγξαθψλ, 

ε) απνθιεηζκφο απφ αγψλεο ή απφ δηνξγάλσζε, 

ζ) ππνβηβαζκφο ζηελ επφκελε θαηψηεξε θαηεγνξία, 

η) αλάθιεζε ή κε έθδνζε δειηίσλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

Η πνηλή απηή επηβάιιεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. γηα νθεηιέο νκάδσλ 

ζηελ Δ.Π.Ο. ή ζε Δλψζεηο - κέιε ηεο. 

 

Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΖ Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 41 : ύλζεζε – Αξκνδηόηεηεο – Λεηηνπξγία ηωλ Οξγάλωλ ηεο Δ.Π.Ο. 
 
Α. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ – ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη ζε πξψην βαζκφ:  

α) Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ σο Δξαζηηερλψλ ή 

επαγγεικαηηψλ κε βάζε ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο. 

β) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ λνκφηππνπ 

απηψλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε νηνπδήπνηε δειηίνπ Αζιεηηθήο Ιδηφηεηνο 

Πνδνζθαηξηζηή. 

γ) Γηα ηελ ηήξεζε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ θαη επξεηεξίσλ Δξαζηηερλψλ θαη κε 

Δξαζηηερλψλ Πνδνζθαηξηζηψλ.  

δ) Γηα ηελ ιήςε απφθαζεο γηα θάζε ζέκα εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο 

πνδνζθαηξηζηή. 
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ε) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ζηηο 

δηάθνξεο δηνξγαλψζεηο αγψλσλ.  

ζη) Γηα ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ Καλνληζκψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή ή κεηεγγξαθή πνδνζθαηξηζηψλ. 

 

2. Η Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο. Ο Πξφεδξνο θαη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πξέπεη 

λα είλαη λνκηθνί. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο πξνζβάιινληαη κε έθεζε ελψπηνλ 

ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ πνδνζθαίξνπ.  

 

Β.  ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ (Κ.Δ.Γ.) 
 
1. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο έρεη σο έξγν φια ηα αλαθεξφκελα θαζήθνληα 

ζηνλ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο. 

 

2. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Δ.Π.Ο. 

Η Κ.Δ.Γ. ζηειερψλεηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πςεινχ θχξνπο πνπ νξίδνληαη απφ 

ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., έρνπλ δηεηή ζεηεία θαη κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κφλν 

απφ απηφ. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

3. Οη απνθάζεηο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο, είλαη νξηζηηθέο θαη ακέζσο 

εθηειεζηέο θαη δελ πξνζβάιινληαη ελψπηνλ άιινπ νξγάλνπ, πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηψο πξνζβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ Γηαηηεηψλ. 

 

4. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηηεζία πνδνζθαίξνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ δηαηηεζίαο, ν νπνίνο ςεθίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δ.Π.Ο. Ο θαλνληζκφο νθείιεη λα θαηνρπξψλεη ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ηζνλνκίαο θαη λα δηαζθαιίδεη ην αλεπεξέαζην έξγν ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη 

γεληθά ησλ δηαηηεηψλ.  
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Γ. ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΟΜΑΓΧΝ (Π.Ο.Α.) 
 
ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί ηξηκειέο πξσηνβάζκην φξγαλν αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε ησλ ΠΑΔ γηα ηα δηεμαγφκελα Δπαγγεικαηηθά Πξσηαζιήκαηα θαη ηηο 

δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA, ζχκθσλα κε ηνλ εγθξηζέληα απφ ηελ UEFA Καλνληζκφ 

Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ. 

 

Γ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΦΔΔΧΝ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΟΜΑΓΧΝ 
 
ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο (Δ.Δ.Α.) αξκφδηα 

γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ 

Αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ. 

 

Δ. ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
1. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα : 

α) Γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. γηα παξαπηψκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά ηνπο 

αγψλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ’ Δζληθήο Καηεγνξίαο, Κππέιινπ 

Διιάδνο, Δξαζηηερλψλ θαη κε Δξαζηηερλψλ Πνδνζθαηξηζηψλ, Μηθηψλ 

Οκάδσλ θαη Πξσηαζιήκαηνο Γπλαηθείσλ Οκάδσλ, Πξσηαζιήκαηνο 

Δξαζηηερλψλ Πνδνζθαηξηζηψλ σκαηείσλ πνπ ίδξπζαλ Π.Α.Δ., θαζψο θαη 

ηνπο δηεζλείο θηιηθνχο αγψλεο.  

β) Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζρεζε, παξνρή 

ή απνδνρή δνιίσλ παξνρψλ θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ αγψλσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

γ) Γηα ηελ εθδίθαζε θάζε άιιεο παξάβαζεο θαη ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ 

πνηλψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή κε Καλνληζκνχο ή απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

2. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε. Ο πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη έλα κέινο ηεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο είλαη αλψηεξνη 

δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ελ ελεξγεία. Σν άιιν κέινο, είλαη δηθεγφξνο κε εηδηθέο 

γλψζεηο ζην πνδφζθαηξν. ε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ζπκκεηέρνπλ δηθαζηηθνί 

ιεηηνπξγνί ελ ελεξγεία ηφηε δηνξίδνληαη κε ελ ελεξγεία αλψηεξνη δηθαζηηθνί 

ιεηηνπξγνί. Σα κέιε δηνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 
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3. Δηδηθά θαη κφλν γηα ηνπο αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ Α΄, Β΄, Γ΄ Δζληθψλ 

Καηεγνξηψλ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ –κε εμαίξεζε ηνπο αγψλεο 

Κππέιινπ- ζηελ επαγγεικαηηθή έλσζε Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο ιεηηνπξγεί 

Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, θαη΄ αληηζηνηρία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα 

κέιε ηεο νπνίαο δηνξίδνληαη απφ ηελ έλσζε ηεο. 

 

4. Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ επηηξέπεηαη πξνζθπγή-έθεζε 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. Η άζθεζε πξνζθπγήο δελ 

αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο. 

 

5. Οη απνθάζεηο ησλ Πξσηνβαζκίσλ Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ ησλ παξ. 2, 3 δελ 

ρξεηάδνληαη επηθχξσζε απφ ηα αληίζηνηρα Γ.., νη δε ηειεζίδηθεο δελ  κπνξνχλ 

λα ειεγρζνχλ, αλαζηαινχλ ή αθπξσζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ηα Γ.. 

απηψλ. 

 

6. Σα σο άλσ πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά φξγαλα θαη ην δεπηεξνβάζκηα ηεο Δ.Π.Ο. 

δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα λα ειέγρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

 

7. Σα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πεηζαξρηθά φξγαλα δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ επί ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. Η 

αξκνδηφηεηα απηή αλήθεη κφλνλ ζηελ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Σ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΦΔΔΧΝ – ΟΡΓΑΝΟ ΑΚΖΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΧΞΖ 
 
1. Η Δπηηξνπή Δθέζεσλ, είλαη αξκφδηα γηα ηελ ζε δεχηεξν θαη ηειεπηαίν βαζκφ 

θξίζε ησλ απνθάζεσλ: 

α) Σεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο. 

β) Σεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο επαγγεικαηηθήο έλσζεο. 

γ) Σσλ Πξσηνβαζκίσλ Δπηηξνπψλ ησλ Δλψζεσλ – Μειψλ ηεο Δ.Π.Ο. κεηά 

ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηψλ. 

δ) Σσλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ  ησλ Δλψζεσλ – Μειψλ 

ηεο Δ.Π.Ο. πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ ηεο 

Δ.Π.Ο. 
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ε) Κάζε άιινπ ζέκαηνο, πνπ αλαηίζεηαη ζ΄ απηή κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. ή πξνβιέπεηαη απφ θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηελ Δ.Π.Ο. 

 

2. Η Δπηηξνπή Δθέζεσλ απνηειείηαη  απφ ηξία (3) κέιε. Ο πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη έλα κέινο απηήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο είλαη αλψηαηνη 

δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ελ ελεξγεία, ην δε ηξίην κέινο είλαη δηθεγφξνο κε εηδηθέο 

γλψζεηο ζην πνδφζθαηξν. ε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ζπκκεηέρνπλ δηθαζηηθνί 

ιεηηνπξγνί ελ ελεξγεία ηφηε δηνξίδνληαη κε ελ ελεξγεία αλψηαηνη δηθαζηηθνί 

ιεηηνπξγνί. Σα κέιε δηνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

 

3. Η πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο. 

είλαη πέληε (5) εκέξεο, ησλ νξγάλσλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ δχν (2) 

εκέξεο θαη ησλ Δ.Π.. νθηψ (8) εκέξεο. 

 

4. Η Δπηηξνπή Δθέζεσλ δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

 

5. Με εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ξπζκίδνληαη ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεηζαξρηθψλ 

επηηξνπψλ (ΔΠΟ - επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ) θαη ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο 

Δ.Π.Ο.  

Οη απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ απηψλ είλαη νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο, κε 

επηηξεπνκέλνπ θαλελφο άιινπ ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ ελδίθνπ κέζνπ (π.ρ. 

αλαςειάθεζεο). 

Οη απνθάζεηο απηέο εθηεινχληαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

 

6. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.Ο. δχλαηαη ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

σο π.ρ. βάλαπζεο πξνζβνιήο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ, λα ζπγθξνηεί  

εηδηθή επηηξνπή απφ κέιε ηνπ, ε νπνία ζα εθδηθάδεη ηηο ππνζέζεηο απηέο ζε 

πξψην βαζκφ θαη ζα επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο αζιεηηθέο 

δηαηάμεηο, θπξψζεηο. ε δεχηεξν βαζκφ ζα επηιακβάλεηαη ε νινκέιεηα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 
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7.  ηελ Δ.Π.Ο. ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί ππεξεζία άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο 

πνδνζθαηξηθψλ αδηθεκάησλ. Ο ππεχζπλνο άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ είλαη αλψηαηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία ή κε. Με 

εηδηθφ θαλνληζκφ ή κε δηαηάμεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. ξπζκίδεηαη 

ε αξκνδηφηεηα θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ απηνχ.  

 
 
Ε. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
 
1. ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί αλεμάξηεην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην αλψηαηνπ βαζκνχ. Σν 

φξγαλν είλαη ηξηκειέο, απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

πνπ είλαη αλψηαηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία θαη απφ δχν κέιε πνπ 

νξίδνληαη έλαο απφ θαη θάζε δηάδηθν κέξνο. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ζπκκεηέρεη δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία ηφηε 

δηνξίδεηαη κε ελ ελεξγεία αλψηαηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο. 

 

2. Σν φξγαλν ιεηηνπξγεί ζε δχν ηκήκαηα, σο Σαθηηθφ Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην θαη σο 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην Δθέζεσλ. Δηδηθφηεξα: 

α) Σν Σαθηηθφ Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην γηα ηελ επίιπζε θάζε 

δηαθνξάο, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. ζε πξψην θαη ηειεπηαίν 

βαζκφ. ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ππάγνληαη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ 

Π.Α.Δ. κε Π.Α.Δ., σκαηείν κε Π.Α.Δ., Π.Α.Δ. κε Δπαγγεικαηηθή Έλσζε, 

Π.Α.Δ. κε Δ.Π.Ο., Δπαγγεικαηηθή Έλσζε κε Δ.Π.Ο., σκαηείνπ κε Δ.Π.., 

Δ.Π.. κε Δ.Π.., Δ.Π.. κε Δ.Π.Ο., πνδνζθαηξηζηή κε δηακεζνιαβεηή, 

δηακεζνιαβεηή κε Π.Α.Δ. 

β) Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην Δθέζεσλ, είλαη αξκφδην γηα ηελ επίιπζε ζε 

δεχηεξν βαζκφ δηαθνξψλ πνπ εθδηθάζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δπίιπζεο 

Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ κεηαμχ πνδνζθαηξηζηψλ ή πξνπνλεηψλ κε Π.Α.Δ. 

θαη δηαθνξψλ πνπ ζε πξψην βαζκφ εθδηθάζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ιδηφηεηνο θαη Μεηεγγξαθψλ. 

γ) Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κε απνθάζεηο ηνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη αξκνδηφηεηα 

επίιπζεο δηαθνξψλ ζηα ηκήκαηα ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. 
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3. ηε δηθαηνδνζία ηνπ Σαθηηθνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, δχλαηαη εθφζνλ ππάξρεη 

ζρεηηθφ ζπλππνζρεηηθφ λα ππαρζεί θαη θάζε δηαθνξά ησλ αλσηέξσ θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

 

4. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ, ηα πξνζφληα 

ησλ κειψλ, ν ηξφπνο επηινγήο ησλ θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Πνδνζθαίξνπ, αλαθέξνληαη θαη 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

5. Γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ή 

πξνπνλεηψλ κε Π.Α.Δ. ιεηηνπξγεί Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δπίιπζεο 

Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ (Π.Δ.Δ.Ο.Γ.). Η επηηξνπή είλαη πεληακειήο, κε 

πξφεδξν καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ είλαη αλψηεξνο δηθαζηηθφο 

ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία. ε πεξίπησζε αδπλακίαο, λα ζπκκεηέρεη δηθαζηηθφο 

ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία, ηφηε δηνξίδεηαη κε ελ ελεξγεία δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφο. Σα 

ινηπά κέιε δηνξίδνληαη δχν (2) απφ ην Γ.. ηνπ Π..Α.Π. θαη δχν (2) απφ ηα Γ.. 

ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Δλψζεσλ. 

 

6. Γηα φια ηα φξγαλα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαζνξίδεη ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

7. Σν ηαθηηθφ δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην θαη ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην εθέζεσλ ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο θαζνξίδνπλ, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ζε άιιν νηθείν 

θαλνληζκφ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ν εηηεζείο δηάδηθνο νθείιεη λα 

εθηειέζεη ηελ απφθαζε, ηδηαίηεξα δε γηα πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε 

είδνπο ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ή απνδεκηψζεσλ. Παξάιιεια δε ζα 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ε απεηινχκελε πνηλή θαηά ηνπ ππαίηηνπ ζε 

πεξίπησζε παξφδνπ απξάθηνπ ηνπ θαζνξηζζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Χο 

απεηινχκελε πνηλή κπνξεί λα θαζνξηζηεί κία ή πεξηζζφηεξεο θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 40 ηνπ παξφληνο 

θαηαζηαηηθνχ. 
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Άξζξν 42 : ύλζεζε θαη θαζήθνληα κνλίκωλ επηηξνπώλ 
 
Α. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΒΗΑ 
 
1. Η Δπηηξνπή ζεκάησλ αζθαιείαο απνηειείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν θαη δύν (2) 

κέιε. 

 

2. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ην Γ.. κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Σα 

ππφινηπα κέιε νξίδνληαη απφ ην Γ..  

 

3. Ο Πξφεδξνο αληηπξνζσπεχεη ηελ Δπηηξνπή, θαλνλίδεη ηηο εκεξνκελίεο 

ζπλεδξηάζεσλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γ..,  δηαζθαιίδεη 

φηη εθηεινχληαη φιεο νη εξγαζίεο θαη αλαθέξεηαη ζην Γ..  

 

4. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα:   

α) λα εμεηάδεη θαη λα αζρνιείηαη κε ζέκαηα  πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ 

απηέο  πεξηνρψλ, νη νπνίεο  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνδνζθαηξηθνχο 

ζθνπνχο.  

β) λα εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα  

γ) λα εξεπλά φια ηα κέηξα πνπ ελδερφκελα βειηηψλνπλ ηελ αζθάιεηα, θαηά 

ηε δηάξθεηα  δηεμαγσγήο ησλ πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ. 

δ) λα θαηαξηίδεη νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ αζθάιεηα ηεο δηεμαγσγήο 

ησλ πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ. 

ε) λα εξεπλά θαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν ζρεηηθφ κε ηελ πξφιεςε βίαο ζηνπο 

πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο 

 

Β. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή λνκηθψλ ζεκάησλ απνηειείηαη απφ έλαλ (1) πξφεδξν θαη ηέζζεξα 

(4) κέιε. 

 

2. Ο πξφεδξνο νξίδεηαη απφ ην Γ.. κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Σα  ππφινηπα  κέιε 

νξίδνληαη απφ ην Γ.., ζ’ απηά δε  ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνληαη  δχν (2) 

δηθεγφξνη εθ ηεο Ννκηθήο  Τπεξεζίαο ηεο Δ.Π.Ο.  
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3. Ο πξφεδξνο αληηπξνζσπεχεη ηελ Δπηηξνπή, θαλνλίδεη ηηο εκεξνκελίεο 

ζπλεδξηάζεσλ, δηαζθαιίδεη φηη εθηεινχληαη φιεο νη εξγαζίεο θαη αλαθέξεηαη ζην 

Γ..  

 

4. Η Δπηηξνπή λνκηθψλ ζεκάησλ είλαη αξκφδηα:  

α) λα παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλψκε επί φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ, 

δηαθνξψλ ή εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή. 

β) λα πξνηείλεη πξνο ην Γ.. ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 

ησλ θαλνληζκψλ, πνπ ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη είλαη ρξήζηκεο. 

γ) λα ειέγρεη ηα θαηαζηαηηθά θαη ηνπο  θαλνληζκνχο ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη 

λα εηζεγείηαη  ζην Γ.. ηελ έγθξηζε ή ηελ  ηξνπνπνίεζή ηνπο. 

δ) γηα νπνηνδήπνηε άιιν παξεκθεξέο ζέκα πνπ ζα αλαηεζεί κε απφθαζε ηνπ 

Γ..  

 

Γ. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 
ΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ  

 
ε θάζε Έλσζε κέινο ηεο Δ.Π.Ο. ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε δηνξγάλσζε 

νησλδήπνηε πξσηαζιεκάησλ ιεηηνπξγεί αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ  δηεμαγσγή ησλ. 

ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Κππέιινπ Δξαζηηερλψλ θαη κε Δξαζηηερλψλ 

Πνδνζθαηξηζηψλ, αξκφδηα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ Κππέιινπ, κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ησλ αγψλσλ ηεο Β΄ θάζεσο Κππέιινπ Δξαζηηερλψλ. 

Η Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη πξνεδξεχεηαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δ.Π.Ο., νη δε  απνθάζεηο ηεο  ππφθεηληαη ζε επηθχξσζε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

 

Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
1. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα: 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή επίβιεςε φισλ ησλ αγψλσλ αξκνδηφηεηαο Δ.Π.Ο. 

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηέζζεξα (4) κέιε πνπ νξίδνληαη απφ απηφ. 
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3. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο απφ έθηαθηα κέιε – ζπλεξγάηεο, πνπ 

επηιέγνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο. 

 

Δ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηελ δηελέξγεηα θαηαζθεπαζηηθψλ ή κε εξγαζηψλ, εθφζνλ ε 

δαπάλε ππεξβαίλεη ηα  ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. 

Γηα δαπάλε απφ 1.501 επξψ κέρξη 4.500 επξψ  πξνθεξχζζεη πξφρεηξν 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ελψ γηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ηεο Δ.Π.Ο. δχλαηαη λα εθδψζεη 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα φια ηα αλσηέξσ θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεη ηα  πξναλαθεξφκελα  πνζά. 

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Π.Ο., ηα νπνία νξίδνληαη απφ απηφ.  

 

Σ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
πγθξνηείηαη απφ πέληε (5) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο., βξίζθεηαη δε 

ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ, απφ ηα κέιε ηεο. 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Δ.Π.Ο. επηηξέπεηαη ε αχμεζε ησλ 

κειψλ ηεο επηηξνπήο κε κέιε πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο. 

 

Έξγν ηεο είλαη ε κειέηε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ δεηήκαηνο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

πνδφζθαηξν, ηηο Δζληθέο Οκάδεο, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ πξνγξακκάησλ 

εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ θαζψο θαη ε εηζήγεζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δ.Π.Ο. θάζε κέηξνπ πνπ θξίλεη πξφζθνξν γηα ηελ άλνδν θαη 

πξναγσγή ηνπ επηπέδνπ ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηε ρψξα καο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ Δζληθψλ Πνδνζθαηξηθψλ Οκάδσλ. 

 

Ε. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
πγθξνηείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ν Πξφεδξνο ηεο πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 
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Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη γηαηξνί ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ Πξφεδξν ηεο 

εθφζνλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. ππάξρεη γηαηξφο. 

Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα απμεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

Έξγν ηεο είλαη ε αζιεηηθνταηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ησλ αγψλσλ 

αξκνδηφηεηνο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ε εηζήγεζε ζην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,  νπνηνπδήπνηε 

κέηξνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

 

Ζ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΠΔΓΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή ηαηηζηηθήο θαη Γεπέδσλ είλαη αξκφδηα: 

α) Γηα ηελ ηήξεζε ηαηηζηηθήο ησλ ηεινπκέλσλ αγψλσλ φισλ ησλ 

Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ θαη ηε ζπγθέληξσζε θάζε ζηνηρείνπ πνπ 

αθνξά  αγψλεο πξσηαζιεκάησλ, θηιηθψλ κε αιινδαπέο νκάδεο θιπ. 

β) Γηα ηελ ζπγθέληξσζε θάζε ζηνηρείνπ πνπ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ Π.Α.Δ., πξνυπνινγηζκνχο – 

ηζνινγηζκνχο απηψλ, γήπεδα, έκκηζζν πξνζσπηθφ, αηπρήκαηα, 

αζθαιίζεηο, θίιαζινη θιπ. 

γ) Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε γλσκνδφηεζε επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηηο ηνπηθέο Δλψζεηο γηα ηελ, ζ΄ απηέο, εγγξαθή λέσλ 

ζσκαηείσλ-κειψλ. 

δ) Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε γλσκνδφηεζε επί αηηήζεσο αλαγλψξηζεο λέαο 

ηνπηθήο Έλσζεο θαη εγγξαθήο ηεο ζηελ Δ.Π.Ο. 

ε) Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηάηαμε ζηελ νηθεία θαηεγνξία θάζε γεπέδνπ, σο 

πιεξνχληνο ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ηέιεζεο αγψλσλ 

πξσηαζιήκαηνο. 

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δχν (2) κέιε, πνπ νξίδνληαη απ΄ απηφ. 

 

Θ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη 

αξκφδηα: 
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α) Γηα ηελ πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ελεκέξσζε ηεο 

θίιαζιεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ αξκνδίσλ αξρψλ επί ζεκάησλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην πνδφζθαηξν. 

β) Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. 

γ) Γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζ΄ φια ηα γεγνλφηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ Δ.Π.Ο. 

δ) Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 

2. Η Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηέζζεξα (4) κέιε πνπ νξίδνληαη 

απφ απηφ. ηελ Δπηηξνπή απηή ππάγεηαη ην Γξαθείν Σχπνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Η. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ 
 
Πξνεδξεχεηαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ζπγθξνηείηαη 

απφ δχν (2) αθφκε κέιε. 

Σηο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δ.Π.Ο. κε απφθαζε ηνπ. 

 

ΗΑ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΧΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ  
 
Η Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο,  πξνεδξεχεηαη απφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.  θαη 

κεηέρνπλ απηήο έλαο (1) εθ ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη έλαο (1) 

εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΠ. Έρεη αξκνδηφηεηα γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

 

ΗΒ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
 
Η Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο, πξνεδξεχεηαη απφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. Η Δπηηξνπή 

έρεη αξκνδηφηεηα ηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ πξσηαζιεκάησλ εξαζηηερληθνχ 

πνδνζθαίξνπ. Η ιεηηνπξγία ηεο θαζνξίδεηαη απφ εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εθδίδεη ην Γ.. 

ηεο Δ.Π.Ο.   
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ΗΓ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
 
1. Η Δπηηξνπή Δξαζηηερληθνχ Πνδνζθαίξνπ είλαη αξκφδηα: 

α) Γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ Δξαζηηερληθνχ Πνδνζθαίξνπ κε φια ηα κέζα πνπ 

θξίλνληαη αξκνδίσο αλαγθαία θαη 

β) Γηα ηε δηνξγάλσζε εξαζηηερληθψλ ζπλαληήζεσλ πνδνζθαίξνπ. 

2. Η Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ πξέπεη λα 

είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Πξφεδξν ησλ Μηθηψλ νκάδσλ 

Δλψζεσλ, ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ’ Δζληθήο, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γπλαηθείνπ 

πνδνζθαίξνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ έλαλ (1) Πξφεδξν ή κέινο Γ.. ΔΠ πνπ 

νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

 

ΗΓ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Γ’ ΔΘΝΗΚΖ 
 
1. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ.  

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

θαη δχν αθφκε κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.. απηήο. 

 

ΗΔ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΗΚΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΝΧΔΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηνξγάλσζε Πξσηαζιεκάησλ ησλ Μηθηψλ 

Οκάδσλ ησλ Δλψζεσλ. 

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

θαη απφ ηέζζεξα  αθφκε κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.. απηήο. 

 

ΗΣ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
1. Η Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

2. Η Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Ο., ή Πξφεδξν Δ.Π.. θαη ηέζζεξα (4) κέιε εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) 

πξνπνλεηέο κε δίπισκα θαηεγνξίαο PRO - UEFA πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ ηεο 

Δ.Π.Ο.  



 42 

Απφ ηνπο δχν πξνπνλεηέο κε δίπισκα UEFA PRO, ν έλαο ππνρξεσηηθά ζα 

είλαη ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο - ππεχζπλνο ησλ ζρνιψλ. 

 
ΗΕ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΓΤΝΑΗΚΧΝ  
 
1. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ γπλαηθείνπ πνδνζθαίξνπ. 

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν πνπ είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

θαη απφ δχν (2) αθφκε κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.. απηήο.  

 

IV. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
 
Άξζξν 43 : Οηθνλνκηθή πεξίνδνο 
 
Σν νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ 

έηνπο.  

 

Άξζξν 44 : Έζνδα – Πόξνη  
 
I. Οη πφξνη ηεο Δ.Π.Ο. είλαη: 

1. Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ Δλψζεσλ – Μειψλ απηήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη 

εθάζηνηε κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο, κε πιεηνςεθία 

ηνπ εκίζενο πιένλ ελφο ησλ παξφλησλ κειψλ. 

2. Σν εθάπαμ δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε φκνηα 

απφθαζε. 

3. Οη θάζε θχζεσο δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θάζε κνξθήο πξνο απηήλ. 

4. Οη απφ νπνηαδήπνηε αηηία νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πξνο 

απηή είηε απφ ην θξάηνο είηε απφ δηεζλείο ζπλνκνζπνλδίεο πνδνζθαίξνπ 

5. Σα εηζνδήκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηεο. 

6. Σν πξντφλ:  α) απφ ηα ηέιε ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ ηεο, β) ηα 

παξάβνια ζπδήηεζεο ησλ πξνζθπγψλ (ελδίθσλ κέζσλ) ζηα 

ζεζκνζεηεκέλα κε ην παξφλ θαη ιεηηνπξγνχληα ζ' απηήλ δηθαηνδνηηθά 

φξγαλα, γ) ηα παξάβνια ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζηνπο αγψλεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο, δ) νη επηβαιιφκελεο ρξεκαηηθέο πνηλέο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ απφ ηα ιεηηνπξγνχληα ζ’ απηήλ 
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δηθαηνδνηηθά πεηζαξρηθά φξγαλα, ε) πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) επί 

ησλ επηβαιινκέλσλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θάζε είδνπο γηα ηα 

πξσηαζιήκαηα Α’, Β’ , Γ’ Δζληθήο θαηεγνξίαο. Σν ππφινηπν ζαξάληα ηνηο 

εθαηφ (40%) απνδίδεηαη αληίζηνηρα ζηηο νηθείεο δηνξγαλψηξηεο. 

7. Σα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε κε ζπκβάζεηο θάζε είδνπο, ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 51 ηνπ παξφληνο δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο, 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ δηθαησκάησλ θάζε 

είδνπο. 

8. Σα έζνδα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα (εηαηξείεο). 

9. Οη εηζπξάμεηο απφ ηνπο επίζεκνπο θαη θηιηθνχο αγψλεο ησλ Δζληθψλ 

Οκάδσλ, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο έζνδα απφ ηελ εθρψξεζε ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ δηαθήκηζεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ θαη ηνπο πάζεο θχζεσο αγψλεο 

πνπ δηνξγαλψλεη ε Δ.Π.Ο. 

10. Σν πνζνζηφ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο θαη 

Κππέιινπ ηνπο νπνίνπο δηνξγαλψλεη ε Δ.Π.Ο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ απφ 

ηηο εηζπξάμεηο εθρψξεζεο ξαδηνηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

δηαθεκίζεσλ θαηά ηνπο αγψλεο ησλ Διιεληθψλ νκάδσλ ζηα δηαζπιινγηθά 

πξσηαζιήκαηα ηεο U.E.F.A. 

11. Πνζνζηφ 3,5%, επί ησλ εηζπξάμεσλ ησλ αγψλσλ ησλ Δζληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ. Οη Π.Α.Δ. πνπ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή επηζηαζία ησλ αγψλσλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθξάηεζεο 

θαη απφδνζεο  ηνπ πνζνζηνχ απηνχ  απεπζείαο ζηελ Δ.Π.Ο. ε νπνία απ' 

απηφ ην κελ 3%  δηαλέκεη  ζηηο ινηπέο Δλψζεηο – Μέιε ηεο, ην δε 0,5% 

δηαζέηεη γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ελίζρπζε ηξαπκαηηδνκέλσλ εξαζηηερλψλ 

πνδνζθαηξηζηψλ. 

12. Πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ νπνηαζδήπνηε ζπκβάζεσο πνπ 

ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, ησλ Π.Α.Δ. ή ησλ 

ζσκαηείσλ ή νπνησλδήπνηε ηξίησλ πνπ απνθηνχλ δηθαηψκαηα απφ νιηθή 

ή κεξηθή παξαρψξεζε ηειενπηηθψλ ή ξαδηνθσληθψλ δηθαησκάησλ 

πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο. 

13. Πνζνζηφ κέρξη 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ παξέρεηαη πξνο Π.Α.Δ. 

ή σκαηείν γηα ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο πξνο ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ 

πηλαθίδσλ ζε νπνηνδήπνηε γήπεδν θαηά ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ 
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πξσηαζιεκάησλ ή Κππέιινπ ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ Π.Α.Δ. ή σκαηεία 

Α – Β – Γ Δζληθψλ Καηεγνξηψλ. 

14. Πνζνζηφ κέρξη 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά 

γηα ηελ αλαλέσζε ή απφθηεζε κε κεηαγξαθή ή απνδέζκεπζε 

πνδνζθαηξηζηή εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ κεηαμχ Π.Α.Δ. Α – Β – Γ Δζληθψλ 

Καηεγνξηψλ ή Δξαζηηερληθψλ σκαηείσλ.  

Σν απηφ πνζνζηφ ηζρχεη γηα ηελ κεηεγγξαθή αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ 

απφ νκάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζε νκάδεο ηεο εκεδαπήο θαη αληίζηξνθα κε 

βάζε ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ,  ην ζπκβφιαην θαη θάζε άιιν απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν. 

15. Πνζνζηφ κέρξη 5% επί ησλ ζπκβαηηθψλ ακνηβψλ ησλ εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ ηερληθψλ, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε Π.Α.Δ. θαη σκαηεία Α 

– Β – Γ Δζληθψλ Καηεγνξηψλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα.  

 

II. Η ζεψξεζε θαη επηθχξσζε απφ ηελ Δ.Π.Ο. φισλ ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ 

(παξ. 12, 13, 14, 15) είλαη ππνρξεσηηθή. ε θάζε αληίζεηε πεξίπησζε ηζρχνπλ ή 

επηβάιινληαη ηα απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. πξνβιεπφκελα κέηξα. 

 

III. Με εηδηθφ θαλνληζκφ εθδηδφκελν απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., ξπζκίδνληαη φιεο νη 

δηαδηθαζίεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηα πνζά, ηνπο ππφρξενπο 

θαηαβνιείο, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν είζπξαμεο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα.  

 

Άξζξν 45 : Έμνδα 
 
Η Δ.Π.Ο. δαπαλά ηα πνζά πνπ: 

α) πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

β) εγθξίλνληαη απφ ηε Γ.. θαζψο θαη εθείλα πνπ επηθνξηίδεηαη ην Γ.. ζχκθσλα κε 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη  

γ) φιεο ηηο άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ 

ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Άξζξν 46 : Λνγηζηηθό ζύζηεκα 
 
Οη ινγαξηαζκνί εζφδσλ – εμφδσλ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θξαηνχζεο αξρέο ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  
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V. ΓΗΑΛΤΖ 
 
Άξζξν 47 : Απόθαζε δηάιπζεο 
 
Γηα ηε δηάιπζε ηεο Δ.Π.Ο. απαηηείηαη απφθαζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εηδηθά 

ζπγθαινχκελεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ 

ςήθσλ θαη κε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ησλ 3/4 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο.  

 

Άξζξν 48 : Σύρε πεξηνπζίαο 
 
ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Δ.Π.Ο. ε πεξηνπζία ηεο πεξηέξρεηαη ζηελ Διιεληθή 

Οιπκπηαθή Δπηηξνπή.  

 

VI. ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
Άξζξν 49 : Οξγάλωζε Πξωηαζιεκάηωλ 
 
1. Η Δ.Π.Ο. έρεη ην απφιπην δηθαίσκα λα δηνξγαλψλεη, λα εγθξίλεη ή λα θαηαξγεί 

πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ. Έρεη ηε δηθαηνδνζία θαη επνπηεία  δηνξγάλσζεο 

θαη ζπληνληζκνχ φισλ ησλ επηζήκσλ θαη θηιηθψλ αγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηε 

Υψξα. Δηδηθφηεξα  δηνξγαλψλνληαη ηα αθφινπζα πξσηαζιήκαηα: 

α) Σνπηθά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα 

β) Παλειιήληα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα (Αλδξψλ - Γπλαηθψλ - 

Τπνδνκήο) . 

γ) Παλειιήληα ή ηνπηθά πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ άιαο  

δ) Παλειιήληα ή ηνπηθά πξσηαζιήκαηα  νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο (beach 

soccer θιπ)  

ε) Παλειιήληα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα.  

 

2. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. παξαρσξεί ζηηο Δλψζεηο – Μέιε ηεο,  ηελ εμνπζία 

δηνξγάλσζεο  θαη δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ. Δηδηθφηεξα: 

α) ηηο Δ.Π.. ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ Α’, Β’, Γ’ θαηεγνξηψλ θαη ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο 

ηνπο. 
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β) ηηο Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ 

Παλειιήλησλ επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ Α’, Β’, Γ’ Δζληθήο 

θαηεγνξίαο θαη ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο ηνπο.  

 
3. Γηα ηε ζπκκεηνρή ελφο ζσκαηείνπ ή Π.Α.Δ. ζε ηνπηθέο, παλειιήληεο θαη δηεζλείο 

δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA  απαηηείηαη  εηδηθή άδεηα. Η άδεηα παξέρεηαη γηα κελ ηα 

ηνπηθά πξσηαζιήκαηα απφ ηηο νηθείεο ελψζεηο, γηα δε ηα παλειιήληα θαη ηα 

δηεζλή απφ ηελ Δ.Π.Ο. Η δηαδηθαζία γηα ηελ ιήςε ηεο άδεηαο θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα πιεξεί ην ζσκαηείν ή ε Π.Α.Δ. 

θαζνξίδνληαη ζε εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

γηα ηηο εζληθέο δηνξγαλψζεηο θαη  ηεο UEFA γηα ηηο δηνξγαλψζεηο ηεο.     

 

Άξζξν 50 : Πνδνζθαηξηθό ηνίρεκα – Πνιπηδηνθηεζία 
 
1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο αμησκαηνχρνπο λα εκπιέθνληαη, είηε άκεζα, είηε έκκεζα, 

ζε ζηνηρεκαηηζκνχο, πξνγλσζηηθά αγψλσλ θαη θιεξψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο. Με εηδηθφ θαλνληζκφ ή εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη απαγνξεχζεηο, νη 

θπξψζεηο, νη δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ.  

 
2. Απαγνξεχεηαη ε ζπληδηνθηεζία, νκάδσλ ή Π.Α.Δ. πνπ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία Πξσηαζιήκαηνο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Με εηδηθφ 

θαλνληζκφ πνπ ςεθίδεηαη απφ ην Γ.. κεηά απφ πξφηαζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Δλψζεσλ, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη απαγνξεχζεηο, νη θπξψζεηο, νη 

δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.   

 

Άξζξν 51 : Δθκεηάιιεπζε ηωλ Γηθαηωκάηωλ – Μ.Μ.Δ. 
 
Α. 1. Η Δ.Π.Ο. εθκεηαιιεχεηαη φια ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία θαηέρεη ή κνηξάδεηαη 

κε ηξίηνπο, φπσο ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο νηαζδήπνηε κνξθήο, 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηθαηψκαηα γηα νπηηθναθνπζηηθέο 

θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο δηακέζνπ εηθφλαο ή θνξέα δεδνκέλσλ 

νηνπδήπνηε ηχπνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κέζσλ κεηάδνζεο 

εηθφλσλ απφ ππνινγηζηέο, κεηά ή άλεπ ήρνπ, φπσο ην δηαδίθηπν, 

ππεξεζίεο on-line ή παξφκνηα, είηε απηά πθίζηαληαη, είηε φρη).  
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 απηά πεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγή, αλαπαξαγσγή, δηάδνζε θαη 

αλακεηάδνζε εηθφλσλ, ήρνπ ή θνξείο δεδνκέλσλ νηνπδήπνηε ηχπνπ απφ 

ηελ ΔΠΟ κφλε ή κε ηξίηνπο. 

 
2. Η Δ.Π.Ο. κφλε, ή κε ηξίηνπο, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπζηήλεη, δηαρεηξίδεηαη  

θαη ζπλεθκεηαιιεχεηαη εηαηξείεο νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο.  

 
Β. Οπηηθναθνπζηηθέο θαη Ραδηνθωληθέο Μεηαδόζεηο. 
 
Η Δ.Π.Ο. θαη ηα Μέιε ηεο θαηέρνπλ ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο 

νηαζδήπνηε κνξθήο ήρνπ, εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ φισλ ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ 

θαη ησλ εθδειψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ. Σα δηθαηψκαηα απηά 

κπνξνχλ λα εθρσξνχλ κε νηαζδήπνηε θχζεσο αληάιιαγκα ή  κε ηελ κνξθή ηεο 

ζπλεθκεηάιιεπζεο κε ηξίηνπο, είηε ζε δσληαλή κεηάδνζε, είηε ζε καγλεηνζθνπεκέλε, 

είηε ζε ζπλνιηθή, είηε απνζπαζκαηηθή, είηε κε νηαδήπνηε άιιε έληππε ή ειεθηξνληθή 

κνξθή κεηάδνζεο.  

Σν Γ.. ηεο ΔΠΟ ζα εθδίδεη θαλνληζκνχο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ 

δηθαησκάησλ. 

 

Άξζξν 52 : Απνβνιή κέινπο νξγάλνπ ή νξγάλωλ 
 
1. Σν Γ.. δχλαηαη λα ζέζεη ηελ  παχζε ελφο πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οπνηνδήπνηε κέινο δχλαηαη λα ππνβάιιεη 

πξφηαζε ζην Γ.. ψζηε λα ζέζεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε  αίηεκα γηα παχζε. 

 

2. Σν αίηεκα γηα παχζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλν. Απνζηέιιεηαη ζηα κέιε 

ηεο Δ.Π.Ο. καδί κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

3. Σν ελ ιφγσ πξφζσπν ή φξγαλν έρεη ην δηθαίσκα λα ακπλζεί ελψπηνλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

4. Δάλ ην αίηεκα γηα παχζε επηθπξσζεί, ηφηε ε Γεληθή πλέιεπζε ιακβάλεη ηε 

δένπζα απφθαζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί, ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ησλ 

επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 
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5. Σν πξφζσπν ή φξγαλν πνπ παχεηαη  ζα πξέπεη λα απαιιαγεί ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ άκεζα. 

 

Άξζξν 53 : Πξνζθπγέο – Ρήηξα Γηαηηεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Γηεζλέο 
Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην γηα ηνλ Αζιεηηζκό (CAS) 

 
1. Κάζε πξφζσπν λνκηθφ ή θπζηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πνδνζθαίξνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίδεη ηελ 

δηθαηνδνζία θαη λα ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ CAS ηεο Λνδάλλεο, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ FIFA θαη UEFA.  

 

2. Κάζε πξφζσπν λνκηθφ ή θπζηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πνδνζθαίξνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ππνρξενχηαη λα ζέβεηαη, λα ηεξεί θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη  κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο FIFA.  

 

VII. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ  ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
 
Άξζξν 54 : Ηζρύο ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
 
1. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. δηαζθαιίδεη ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη 

απνθαζίδεη γηα θάζε κέηξν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ Δθαξκνγήο Καηαζηαηηθνχ (Παξαξηήκαηα Α΄, Β΄, 

Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαη έρνπλ 

ηζφηηκε θαηαζηαηηθή ηζρχ. 

 

Άξζξν 55 : Σεθκήξην αξκνδηόηεηαο 
 
1. ε πεξίπησζε αζάθεηαο δηαηάμεσλ  ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο θαη γηα 

ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηέο,  απνθαζίδεη ην Γ.. ζηα πιαίζηα ηνπ 

νξζνχ θαη δίθαηνπ. 

2. Αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ζε 

ελψζεηο, ζε φξγαλα ή ζε επηηξνπέο, ηα νπνία παξαιείπνληαη λα αζθεζνχλ, κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. αζθνχληαη απφ απηφ. 
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Άξζξν 56 : Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο  
 
1. Μέρξη ζπγθξνηήζεσο ησλ λέσλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ 

Καηαζηαηηθφ ιεηηνπξγνχλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ηα ήδε 

ππάξρνληα. 

 

2. Οη Δλψζεηο–κέιε ηεο Δ.Π.Ο. νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα Καηαζηαηηθά ηνπο 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ, εληφο δχν (2) κελψλ. 

 

Αζήλα  5 Ηνπλίνπ 2010 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

νθνθιήο Πηιάβηνο 

 





 51 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 

 Κωιύκαηα εγγξαθήο – Πεξηνξηζκνί 

 πξνζώπωλ εκπιεθνκέλωλ ζην ρώξν ηνπ Πνδνζθαίξνπ 

 

 

1. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο ζσκαηείνπ ή κέινο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ζσκαηείνπ, Γ.. έλσζεο ηεο Δ.Π.Ο., ή ησλ νξγάλσλ απηήο, Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ή 

ησλ νξγάλσλ απηήο,  αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο ή εηδηθφο ζπλεξγάηεο 

απηψλ, νχηε κπνξεί λα αλαιάβεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή απφθαζε ησλ 

αλσηέξσ θνξέσλ νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ή έξγν, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε, δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ηνπ θνξέα:  

α) Όπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

β) Όπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο, θαζψο 

θαη φπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο  ακεηάθιεηα κε 

δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είηε ζε πνηλή 

θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ είηε, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο 

πνηλήο, γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε 

νπζηψλ ή κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, θαηαζθνπεία, θινπή, ππεμαίξεζε, 

δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, δσξνιεςία, 

παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, έγθιεκα θαηά ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, πεξί φπισλ θαη πεξί 

κεζαδφλησλ. Δηδηθφηεξα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ ελψζεσλ-κειψλ 

απηήο ηα νπνία θαηαδηθάδνληαη κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ άξζξν εθπίπηνπλ απηνδίθαηα απφ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο. ε 

πεξίπησζε παξαπνκπήο κε ακεηάθιεην δηθαζηηθφ βνχιεπκα ησλ σο άλσ 

πξνζψπσλ, ην Γ.. ππνρξενχηαη λα απνθαζίδεη πεξί ηεο αλαζηνιήο ή κε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 
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γ) Όπνηνο έρεη ζηεξεζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε. 

 

2. Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, κέιε ησλ νηθείσλ ζπλδέζκσλ 

δηαηηεηψλ θαη νη ελ ελεξγεία πξνπνλεηέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε 

αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο δηαηηεηή, ελ 

ελεξγεία ή κε, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αξραηξεζίεο πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ, 

έλσζεο ή ηεο Δ.Π.Ο. γηα ηελ αλάδεημε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ή εθπξνζψπεζεο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε πέληε 

πιήξσλ εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπ  απφ ηα κεηξψα ηνπ ζπλδέζκνπ δηαηηεηψλ 

ζηνλ νπνίν αλήθε. Η εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ πηζηνπνηείηαη κε θάζε λφκηκν 

ηξφπν. Η θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπκκεηνρή ζε αξραηξεζίεο 

ζσκαηείνπ, έλσζεο ή Δ.Π.Ο. θαη ε ηπρφλ εθινγή είλαη απηνδίθαηα άθπξεο. Χο 

δηαηηεηέο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, ζεσξνχληαη επίζεο θαη νη 

βνεζνί δηαηηεηέο.  

 

3. Πνδνζθαηξηζηήο κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ζε ζσκαηείν, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν πνδνζθαηξηθφ αγψλα. 

Δπίζεκνο πνδνζθαηξηθφο αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ 

Δ.Π.Ο. ή δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζή ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηνλ 

ηειεπηαίν επίζεκν αγψλα ηνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ηα κεηξψα ηεο Δ.Π.Ο. γηα λα γίλεη κέινο ζσκαηείνπ. Έλα (1) 

έηνο κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ δηαγξαθή ηνπ ν δηαγξαθείο πνδνζθαηξηζηήο 

απνθηά ην δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

 

4. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζσκαηείνπ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ κε 

απηφ θαη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηε ιήμε ηεο, θαζψο επίζεο θαη φζνη ζπλάπηνπλ 

ζχκβαζε κε ην ζσκαηείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε έξγνπ κε 

ακνηβή είηε αηνκηθά είηε σο νκφξξπζκνη εηαίξνη είηε σο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. ή 

κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξίαο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα έλα (1) ρξφλν 

κεηά ηε ιήμε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο ζχκβαζεο ή ηελ παξάδνζε ηνπ 
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έξγνπ, αληίζηνηρα. Έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη, 

δηαρεηξηζηέο θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο 

θαη θάζε είδνπο εκπνξηθήο εηαηξίαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν 

εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή εμειεγθηηθήο επηηξνπήο 

ζσκαηείνπ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνί ηνπ ζε ελψζεηο ή ηελ Δ.Π.Ο. Η 

απαγφξεπζε απηή ηζρχεη επίζεο γηα φζνπο δηαηεξνχλ πξαθηνξεία 

πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα 

θαη ηνπο γνλείο ηνπο.  

 

5. Απαγνξεχεηαη λα είλαη κέινο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ζσκαηείνπ, Γ.. έλσζεο 

ηεο Δ.Π.Ο. ή ησλ νξγάλσλ απηήο, Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ή ησλ νξγάλσλ απηήο, νχηε 

κπνξεί λα αλαιάβεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή απφθαζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ 

νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ή έξγν, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε, δηνίθεζε 

ή δηαρείξηζε ηνπ θνξέα, ηδηνθηήηεο, κέηνρνο, εξγαδφκελνο ή ζπκβαιιφκελνο κε 

νπνηαδήπνηε αηηία, πνδνζθαηξηθψλ πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ θάζε κνξθήο (π.ρ. 

5Υ5 θ.ιπ.) ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη ή αγσλίδνληαη πνδνζθαηξηζηέο ή ελ γέλεη 

θαιιηεξγείηαη ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ. Σν θψιπκα απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα 

πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία, δηνίθεζε ή δηαρείξηζε Π.Α.Δ. 

 

6. Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξ.1, α, β, γ, παξ. 4 θαη παξ. 5, θσιχκαηα θαη 

πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ θαη απνηεινχλ θσιχκαηα γηα νπνηoδήπνηε πξφζσπν 

εκπιεθφκελν ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ, φπσο ελδεηθηηθά, δηαηηεηέο, 

παξαηεξεηέο, πξνπνλεηέο, δηακεζνιαβεηέο (agents) αγψλσλ θαη 

πνδνζθαηξηζηψλ. 

 

7. Απαγνξεχεηαη ζε ζσκαηεία, ελψζεηο ε ζχλαςε θάζε θχζεσο ζχκβαζεο (έξγνπ, 

κίζζσζεο, εξγαζίαο θιπ) κε πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπγγεληθή ζρέζε κέρξη θαη 

ηέηαξηνπ βαζκνχ κε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.. απηψλ. Η ηπρφλ ππνγξαθείζα 

ζχκβαζε είλαη άθπξε, θάζε δε κέινο ηνπ Γ.. πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηνο. 
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8. Η έθπησζε ησλ θσιπφκελσλ πξνζψπσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο δηνξγαλψηξηαο ή ηεο Δ.Π.Ο. ζε θάζε πεξίπησζε, εληφο 

δχν (2) κελψλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο. 

 

Αζήλα  5 Ηνπλίνπ 2010 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

 

νθνθιήο Πηιάβηνο 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β 

 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ 

 

 

Άξζξν  1 

Μέιε 
 

1. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ θάζε πνδνζθαηξηθήο έλσζεο νξίδεηαη ζε δέθα 

(10). Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα (κε εμαίξεζε 

επαγγεικαηηθή έλσζε) κέιε ηεο έλσζεο ή άιιεο παξφκνηεο. 

 

2. Πνδνζθαηξηθή έλσζε κπνξεί λα ηδξπζεί κε απφθαζε ζπζηαηηθήο ζπλέιεπζεο, 

χζηεξα απφ απφθαζε ησλ Γ.. ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζσκαηείσλ ή Π.Α.Δ. Η 

εγγξαθή κέινπο ζε έλσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ 

θαη ε δηαγξαθή κε απφθαζε ηεο γεληθήο ηεο ζπλέιεπζεο. 

 

Άξζξν  2 

Κωιύκαηα – Πεξηνξηζκνί 
 

1. Γηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ (παξ. 1, 2, 4, 5, 7, 8) ηνπ θαλνληζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζηα πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο, 

φξγαλα δηνίθεζεο θαη επηηξνπέο ησλ νηθείσλ πνδνζθαηξηθψλ ελψζεσλ. 

 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί ζην Γ.. ή ζε άιιν απφ ην θαηαζηαηηθφ 

πξνβιεπφκελν φξγαλν πνδνζθαηξηθήο  έλσζεο ππνςήθηνο, εθφζνλ: 

α) είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ άιιεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο, 

β) είλαη ππάιιεινο  έλσζεο ή νκνζπνλδίαο. 

γ) είλαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ  

δ) έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ κε αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη θάζε 
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είδνπο εκπνξηθήο εηαηξίαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ 

ηελ εκπνξία ή θαηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ.  

 

3. Τπνςήθηνο γηα λα εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ, απφ ην θαηαζηαηηθφ 

πξνβιεπφκελνπ νξγάλνπ έλσζεο απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

ππνςεθηφηεηαο, λα είλαη κέινο πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ πνπ απνηειεί κέινο 

ηεο έλσζεο κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Η ζπλδξνκή ηεο 

πξνυπφζεζεο απηήο, απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζσκαηείνπ, πνπ 

απνηειεί κέινο ηεο έλσζεο. 

 

4. Σα κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γ.. ηεο έλσζεο (εθηφο ησλ επαγγεικαηηθψλ) 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεη ε έλσζε. 

 

Άξζξν  3 

Γηνηθεηηθό  πκβνύιην 
 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (Γ..) ηεο έλσζεο εθιέγεηαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία θαη 

απνηειείηαη απφ: 

α) επηά (7) έσο ελλέα (9) κέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο δέθα (10) 

έσο ηξηάληα (30) ζσκαηεία, 

β) ελλέα (9) έσο έληεθα (11) κέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο ηξηάληα 

έλα (31) έσο εθαηφ (100) ζσκαηεία, 

γ) ελλέα (9) έσο δεθαπέληε (15) κέιε, εάλ ε έλσζε έρεη ζηε δχλακή ηεο 

εθαηφλ έλα (101) ή πεξηζζφηεξα ζσκαηεία. 

 

2. Δάλ κέινο ηνπ Γ.. έλσζεο εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ νξγάλνπ έλσζεο ή 

αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο άιινπ θιάδνπ άζιεζεο, ζεσξείηαη φηη παξαηηείηαη 

απηνδηθαίσο απφ ην πξψην αμίσκα. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο έλσζεο 

δηαπηζηψλεηαη ε επέιεπζε ηεο πην πάλσ παξαίηεζεο. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην Γ.. ηεο έλσζεο δελ εμαληιήζεη 

ηε ζεηεία γηα ηελ νπνία εθιέρζεθε, ην λέν Γ.. πνπ ζα εθιεγεί έρεη ζεηεία γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ.  
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4. Οη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο έρνπλ Γ.. πνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ, ε ζεηεία 

θαη ε εθινγή ηνπο νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο.  

 

Άξζξν  4 

πλειεύζεηο – Αξραηξεζίεο – Όξγαλα 
 

1. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ  ελψζεσλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξνζψπνπο κφλν 

ηα πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία – κέιε πνπ ηηο απαξηίδνπλ. Κάζε ζσκαηείν – κέινο 

ηεο έλσζεο εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε έλαλ κφλν αληηπξφζσπν, 

ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ. 

Αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα 

εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζσκαηείν. 

Κάζε ζσκαηείν ηεο έλσζεο δηαζέηεη κία κφλν ςήθν ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

 

2. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο θάζε ζσκαηείν, 

εθφζνλ ζην πξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εκεξνινγηαθφ έηνο δελ είρε ζπκκεηνρή 

ζε αγψλεο κε δεθανρηψ (18) ηνπιάρηζηνλ πνδνζθαηξηζηέο. Η ζπκκεηνρή 

απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα θχιια αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ νηθεία έλσζε ή νκνζπνλδία. Γηαηάμεηο θαηαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνπλ 

απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηζρχνπλ. 

 

3. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλάινγα  θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο φπσο 

αλαιπηηθφηεξα ξπζκίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο. 

 

Άξζξν  5 

Τπνρξεώζεηο – Γηθαηώκαηα 
 

1. Οη ελψζεηο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

2. Η έλσζε ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ ςεθίδεη ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο. Με ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ πνδνζθαίξνπ απφ ηηο αζιεηηθέο ελψζεηο, νη 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα έλσζεο θαη νη 

ιφγνη αλάθιεζήο ηεο.  
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3. ε πεξίπησζε δηάιπζεο έλσζεο, φια ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, κεηά ηελ 

εθθαζάξηζή ηεο, πεξηέξρνληαη ζηελ Δ.Π.Ο. 

 

Άξζξν  6 

Δπηρνξεγήζεηο Δ.Π.Ο. – Αζιεηηθά Κέληξα. 
 

1. Οη ελψζεηο έρνπλ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα. Μέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ 

θάζε έηνπο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Π.Ο. ηνλ απνινγηζκφ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εξρνκέλεο. Δπίζεο 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Π.Ο. θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηέρεη 

αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ ρνξεγεζεηζψλ πξνο απηέο επηρνξεγήζεσλ. 

Η Δ.Π.Ο. γηα ηηο επηρνξεγήζεηο απηέο πνπ παξέρεη πξνο ηηο ελψζεηο δηθαηνχηαη 

λα αζθεί έιεγρν θαη κε δηθά ηεο ειεγθηηθά φξγαλα.  

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

απνθαζίδεη ηελ αλαζηνιή ή δηαθνπή θάζε κνξθήο επηρνξήγεζήο ηεο πξνο ηελ 

έλσζε. Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. απνθαζίδεη θάζε 

άιιν πξφζθνξν κέηξν. 

 

2. Σα αζιεηηθά θέληξα πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ κε δαπάλεο ηεο Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγνχλ 

κε εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ηα δε  νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο θαη έηνο ιεηηνπξγίαο ησλ, ειέγρνληαη απφ ειεγθηηθά φξγαλα 

ηεο Δ.Π.Ο.  

 

Αζήλα  5 Ηνπλίνπ 2010 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

νθνθιήο Πηιάβηνο 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ 

 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ Δ.Π.Ο. 

 

 

Άξζξν 1 

Πξνεδξεύωλ ηεο Γ.. 
 

1. Πξνεδξεχσλ ηεο Γ.. ζα είλαη ν Πξφεδξνο, θαη ελ απνπζία ηνπ, ν Αλαπιεξσηήο 

ηνπ. Δάλ δελ παξίζηαηαη νχηε ν Αλαπιεξσηήο ηελ ζέζε ηνπ Πξνεδξεχνληνο 

θαηαιακβάλνπλ νη θαηά ζεηξάλ ηάμεο Αληηπξφεδξνη ηεο ΔΠΟ.  

 

2. Ο Πξνεδξεχσλ ζα δηαζθαιίδεη φηη ηεξνχληαη νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο. Θα 

αλνίγεη, δηεπζχλεη θαη θιείλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Γ.. Θα δίδεη ζηνπο νκηιεηέο ηελ 

άδεηα λα πάξνπλ ηνλ ιφγν.  

 

3. Ο Πξνεδξεχσλ ζα ηεξεί ηελ ηάμε ζηε Γ.. Γχλαηαη λα ιάβεη ηα αθφινπζα κέηξα 

θαηά ζπκκεηερφλησλ ηεο Γ.. νη νπνίνη δηαθφπηνπλ ηηο εξγαζίεο:  

α) αλάθιεζε ζηελ ηάμε, 

β) επίπιεμε, 

γ) αθαίξεζε δηθαηψκαηνο ιφγνπ.  

 

Άξζξν 2 

Γξαθείν Γ.. 
 

Οη Γηεπζπληέο ηεο ΔΠΟ θαη νη αξκφδηνη εληεηαικέλνη ππάιιεινη ζα απνηεινχλ ην 

Γξαθείν ηεο Γ..  

 

Άξζξν 3 

Ζκεξεζία Γηάηαμε 
 

1. Η εκεξήζηα δηάηαμε ζα αλαγηγλψζθεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο Γ..  
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2. Η εκεξήζηα δηάηαμε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλν, εάλ 

ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δχν ηξίηα ησλ παξφλησλ Δλψζεσλ Μειψλ.  

 

3. Η Γ.. δελ δχλαηαη λα εμεηάζεη κία πξφηαζε πξνο ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, παξεθηφο εάλ πεξηιακβάλεηαη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο πνπ απεζηάιε καδί κε ηελ εηδνπνίεζε ηεο ζχγθιεζεο ηεο 

Γ..  

 

Άξζξν 4 

πδήηεζε 
 

1. Κάζε αληηθείκελν ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζα εηζάγεηαη κε κία ζχληνκε 

αηηηνινγία:  

α) απφ ηνλ Πξνεδξεχνληα ή έλα κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, 

β) απφ έλαλ αληηπξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί πξνο ηνλ ζθνπφ ηνχην απφ ηελ 

Δπηηξνπή, 

γ) απφ ηελ Έλσζε Μέινο ε νπνία έζεζε ην ελ ιφγσ ζέκα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε. 

 

2. Καηφπηλ ηνχηνπ, ην ζέκα ζα είλαη αλνηθηφ πξνο φινπο γηα ζπδήηεζε. 

 

Άξζξν 5 

Άδεηα γηα λα Λάβεη Καλείο ηνλ Λόγν 
 

1. Θα δίδεηαη άδεηα ζηνπο εθπξνζψπνπο λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν κε ηελ ζεηξά πνπ 

έγηλαλ νη πξνο ηνχην αηηήζεηο. Έλαο νκηιεηήο δελ δχλαηαη λα ιάβεη ηνλ ιφγν 

εθηφο εάλ θαη κέρξηο φηνπ ηνπ δνζεί άδεηα λα ην πξάμεη. Έλαο νκηιεηήο ζα νκηιεί 

απφ ην ζεκείν πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ.  

 

2. Έλαο νκηιεηήο δχλαηαη λα ιάβεη ηνλ ιφγν γηα δεχηεξε θνξά επί ηνπ απηνχ 

ζέκαηνο φηαλ φινη νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ηεο Γ.. νη νπνίνη δήηεζαλ λα 

ιάβνπλ ηνλ ιφγν είραλ ηελ επθαηξία λα νκηιήζνπλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα.  

 

3. Ο Πξνεδξεχσλ δχλαηαη λα νξίζεη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην ζηνπο νκηιεηέο.  
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Άξζξν 6 

Πξόηαζε επί Θέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεωο 
 

1. Μία πξφηαζε επί ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζα εμεηάδεηαη πάξαπηα. 

Οηαδήπνηε άιιε ζπδήηεζε ζα αλαζηέιιεηαη ακέζσο.  

 

2. Δάλ πηνζεηεζεί κία πξφηαζε επί ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, κφλνλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο Γ.. νη νπνίνη ήδε έρνπλ δεηήζεη ηνλ ιφγν πξν ηεο 

ςεθνθνξίαο ζα έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν.  

 

3. Ο Πξνεδξεχσλ ζα απνθαζίζεη πφηε ζα νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε, εθηφο εάλ 

πιένλ ηνπ εκίζεσο ησλ Δλψζεσλ Μειψλ πνπ παξίζηαληαη θαη ςεθίδνπλ, 

απνθαζίζνπλ κε ςεθνθνξία άιισο.  

 

Άξζξν 7 

Πξνηάζεηο Σξνπνπνηήζεωο Θέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεωο θαη Πξνηάζεηο  

Γηαγξαθήο Θέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεωο 
 

Όιεο νη πξνηάζεηο, πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσο θαη πξνηάζεηο δηαγξαθήο ελφο 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζα γίλνληαη εγγξάθσο.  

 

Άξζξν 8 

Φεθνθνξία 
 

1. Η ςεθνθνξία είλαη αλνηθηή, εθηφο εάλ ε Γ.. απνθαζίζεη άιισο.  

 

2. Η ςεθνθνξία ζα γίλεηαη δη' αλαηάζεσο ησλ ρεηξψλ (ςεθνδέιηην ΝΑΙ-ΟΥΙ).  

 

3. Μία ςεθνθνξία δχλαηαη λα γίλεη δη' νλνκαζηηθήο θιήζεσο, εάλ ην δεηήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 15 Δλψζεηο Μέιε πνπ παξίζηαληαη θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

4. Οπδείο ζα ππνρξενχηαη λα ςεθίζεη.  

 

5. Πξν θάζε ςεθνθνξίαο, ν Πξνεδξεχσλ, ή ην πξφζσπν πνπ έρεη πξνο ηνχηνπ 

νξηζζεί ππ' απηνχ, ζα αλαγλψζεη ηελ πξφηαζε θαη ζα εμεγήζεη ηελ δηαδηθαζία 

ηεο ςεθνθνξίαο ζηε Γ..  
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6. Οη πξνηάζεηο ζα ςεθίδνληαη θαλνληθά κε ηελ ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

έρνπλ εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε. 

 

7. Οη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαληαη δηαθσλίεο ζα ζεσξνχληαη σο 

πηνζεηεκέλεο.  

 

8. Ο Πξνεδξεχσλ ζα αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.  

 

9. Οπδείο ζα ιακβάλεη ηνλ ιφγν θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο ςεθνθνξίαο ή κέρξηο φηνπ 

έρεη αλαθνηλσζεί ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.  

 

Άξζξν 9 

Αξραηξεζίεο 
 

1. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δηελεξγνχληαη θαηά ην έηνο δηεμαγσγήο ησλ 

ζεξηλψλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ, ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη, 

κε ην κνλαδηθφ απηφ ζέκα, εηδηθά πξνο ηνχην θαηά κήλα Οθηψβξην θαη δελ 

επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ έιιεηςε νζσλδήπνηε κειψλ ηνπ απεξρνκέλνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ε έιιεηςε απηή ζεκεηψλεηαη κεηά ηελ 

πξνθήξπμε ησλ αξραηξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη φηη έρεη λφκηκε 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία κε ηα ελαπνκείλνληα κέιε, εθφζνλ απηά είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία, θαζήθνληα δε Πξνέδξνπ αζθεί ν αξραηφηεξνο ησλ 

ζπκβνχισλ θαη κεηαμχ ίζεο αξραηφηεηαο, ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία. Οη 

αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπνπ ηεο Δ.Π.Ο. ζηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή 

Δπηηξνπή δηελεξγνχληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

νηθείν Καηαζηαηηθφ ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο. 

 

2. α) Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θάζε έλσζε-κέινο, πιελ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη έλαλ (1) ππνςήθην. Γηα 

ηελ αλαθήξπμε σο ππνςήθηνπ πξνέδξνπ απαηηείηαη ππφδεημε απφ νθηψ 

(8) ηνπιάρηζηνλ ελψζεηο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ππφδεημε νθηψ 
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(8) ηνπιάρηζηνλ ελψζεσλ γηα δχν (2) ππνςεθίνπο, σο ππνςήθηνη 

αλαθεξχζζνληαη νη δχν (2) πξψηνη κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνδείμεσλ. 

β) Γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηελ 

εθινγή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δ.Π.Ο. ζηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή 

θάζε  έλσζε – κέινο, πιελ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Δλψζεσλ, κπνξεί λα  

ππνδεηθλχεη έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ ππνςήθην σο ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) 

ηνπιάρηζηνλ σο αλαπιεξσκαηηθφ. 

γ) Κάζε έλσζε κέινο δχλαηαη ειεχζεξα λα πξνηείλεη γπλαίθεο σο 

ππνςεθίνπο πνπ ζα εθιέγνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ εθιέγνληαη νη 

άλδξεο.  

 

3. Η ππφδεημε ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηηο Δλψζεηο – Μέιε εγγξάθσο δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ ζπλεξρφκελε, γηα ηελ εθινγή ηεο Γηνηθήζεσο, 

Γεληθή πλέιεπζε. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππφδεημε θαηαηίζεηαη ζηελ Δ.Π.Ο. 

πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπ φηη 

δελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ 

Καλνληζκνχ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ.  

 

4. Η Γηνίθεζε ηεο Δ.Π.Ο. αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο  πξνο εθινγή, πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη θαηαξηίδεη ηα ςεθνδέιηηα  

εθινγήο σο αθνινχζσο: 

Α. Έλα (1) ςεθνδέιηην κε ηα νλνκαηεπψλπκα θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ 

πξνηεηλνκέλσλ σο πξνέδξσλ ηνπ Γ..  

Β. Έλα (1) ςεθνδέιηην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζε μερσξηζηή ελφηεηα: 

α) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ  σο 

ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ 

ππνςεθίσλ σο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ. 

γ) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ ππνςεθίσλ σο 

ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

δ) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη ΄αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ σο 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Η εθινγή ησλ κειψλ δηελεξγείηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηξηκειή  

εθνξεπηηθή επηηξνπή. Πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη δηθαζηηθφο 
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αληηπξφζσπνο πνπ δηνξίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Δ.Π.Ο. απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ 

αξραηξεζηψλ. Σα ππφινηπα δχν κέιε εθιέγνληαη κε ςεθνθνξία απφ ηα κέιε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. Δθφζνλ δελ νξηζζεί  δηθαζηήο σο πξφεδξνο, ε Γ.. εθιέγεη 

θαη ηα ηξία κέιε.  

 

5. Καηά ηε ςεθνθνξία: 

Α.  Δπί ηνπ ςεθνδειηίνπ γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ ζεκεηψλεηαη κε ζηαπξφ 

πξνηίκεζεο ν πξνηεηλφκελνο σο πξφεδξνο.  

Β.  Δπί ηνπ ςεθνδειηίνπ γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ηαθηηθψλ - 

αλαπιεξσκαηηθψλ) θαη κειψλ Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (ηαθηηθψλ - 

αλαπιεξσκαηηθψλ) ζεκεηψλνληαη κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο:  

α)  ππνρξεσηηθά δέθα πέληε (15) ππνςήθηνη απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

σο ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ..  

β)  κέρξη δέθα πέληε (15) απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε ηνπ Γ..  

γ)  ππνρξεσηηθά ηξεηο (3) απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο ηαθηηθά κέιε ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

δ)  κέρξη δχν (2) απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Γ. Δπί ηνπ ςεθνδειηίνπ γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπνπ ζηελ Δ.Ο.Δ. 

ζεκεηψλεηαη κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο ν πξνηεηλφκελνο σο ηαθηηθφ κέινο θαη 

ν πξνηεηλφκελνο σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Γ. α) Φεθνδέιηην πνπ θέξεη πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο (1) ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ, ζεσξείηαη άθπξν. 

β) Φεθνδέιηην πνπ θέξεη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν αξηζκφ ζηαπξψλ 

πξνηίκεζεο απφ ηνλ αξηζκφ δέθα πέληε (15) γηα ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ 

Γ.. θαη (3) γηα ηα κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (πεξίπησζε α’, 

γ’ )  ζεσξείηαη άθπξν. 

Οκνίσο ςεθνδέιηην πνπ θέξεη ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πεξηζζφηεξνπο  

απφ  ηνπο αλαθεξφκελνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο β’, δ’ ζεσξείηαη επίζεο 

άθπξν. 
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γ) Φεθνδέιηην πνπ θέξεη πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο (1) ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο, είηε γηα ηνλ ηαθηηθφ είηε γηα ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ 

εθπξφζσπν ζηελ Δ.Ο.Δ., ζεσξείηαη άθπξν. 

 

6. Μεηά ηελ δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ ε εθνξεπηηθή επηηξνπή αλαθεξχζζεη: 

α)  ηνλ επηηπρφληα σο πξφεδξν πνπ έιαβε ην 50 + 1 ησλ εγθχξσλ ςήθσλ.  

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο πιεηνςεθίαο απηήο, ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη είηε ηελ ίδηα, είηε ηελ επφκελε εκέξα κε ππνςήθηνπο ηνλ 

πξψην θαη ηνλ δεχηεξν (εθφζνλ ππήξραλ πιένλ ηνπ ελφο) ζε αξηζκνχο 

ςήθσλ ππνςεθίνπο.  

β)  σο επηηπρφληεο ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. 

ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έιαβαλ ην 50 + 1 ησλ εγθχξσλ ςήθσλ.  

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο πιεηνςεθίαο απηήο, ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη είηε ηελ ίδηα, είηε ηελ επφκελε εκέξα κε ππνςήθηνπο 

ηνπο κε ιαβφληεο ηελ πιεηνςεθία απηή.  

γ)  ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή είηε πξνέδξνπ, είηε κειψλ 

Γ.. θαη Δ.Δ., είηε αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Γ.. θαη Δ.Δ. σο επηηπρφληεο 

ζεσξνχληαη νη ιαβφληεο ηελ ζρεηηθή πιεηνςεθία. 

δ)  ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ελεξγείηαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

θιήξσζε, παξνπζία θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. 

ε)  Τπνςήθηνη νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί δελ εθιέγνληαη 

σο ηαθηηθά κέιε. 

 

7. Η Γηνίθεζε ηεο Δ.Π.Ο. ζα δηαηεξεί ηα ςεθνδέιηηα, θαη ζα ηα θαηαζηξέθεη  

200 εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ.. 

 

8. Δηδηθά θαη κφλν γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Ο. θαζψο θαη γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπνπ ζηελ Δ.Ο.Δ. νη πξφεδξνη ησλ 

ελψζεσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. δχλαληαη λα είλαη αληηπξφζσπνη 

ησλ ελψζεψλ ηνπο. 
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Άξζξν 10 

Γηεξκελείο 
 

Ο Πξνεδξεχσλ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κεηάθξαζε ζε παξεπξηζθφκελνπο 

εθπξνζψπνπο πλνκνζπνλδηψλ Πνδνζθαίξνπ. 

 

Άξζξν 11 

Πξαθηηθά 
 

Ο Πξνεδξεχσλ θαη νη 3 Γξακκαηείο ηεο Γ.. ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ πξαθηηθψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε Γ.. 

Η θαηαγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ζα γίλεηαη κε ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαηά ηελ Γ.. 

 
Άξζξν 12 

Δθπξνζώπεζε 
 

1. Κάζε Έλσζε Μέινο ζα έρεη κία ςήθν. 

 

2. Μία Έλσζε Μέινο δχλαηαη λα εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. κε έλαλ ηαθηηθφ θαη έλαλ 

αλαπιεξσκαηηθφ εθπξφζσπν. 

 

3. Σα έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο ησλ εθπξνζψπσλ ζα βαξχλνπλ ηελ 

Οκνζπνλδία. Σν Γ.. ηεο ΔΠΟ ζα απνθαζίδεη γηα ην πνζφ ησλ εμφδσλ. 

 
Αζήλα  5 Ηνπλίνπ 2010 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

νθνθιήο Πηιάβηνο 

 

 

 

 

 



 67 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

1. Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ο. ζπγθαιεί ην Γ.. Η εκεξήζηα δηάηαμε θνηλνπνηείηαη ζηα 

κέιε πξν δχν (2) εκεξψλ. 

 

2. Η ζεηξά ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δχλαηαη λα αιιάμεη θαηά ηηο 

ζπλεδξηάζεηο. 

 

3. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ κειψλ. 

 

4. Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ο. δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.., δίδεη θαη αθαηξεί ηνλ 

ιφγν απφ ηα κέιε. ε πεξίπησζε ζνβαξήο απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο ή 

δηαηάξαμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζψκαηνο απφ κέινο ηνπ Γ.., ν Πξφεδξνο 

δχλαηαη λα ζέζεη ζε ςεθνθνξία, ζέκα απνβνιήο ελφο (1) κελφο ηνπ σο άλσ 

κέινπο. Η ςεθνθνξία απηή είλαη κπζηηθή. 

 

5. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. είλαη θπξίσο ππεχζπλν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. Γχλαηαη λα ιάβεη θάζε 

πξφζθνξν κέηξν θαηά ππαηηίνπ ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο παξάβαζεο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ. 

 

6. Η δηαδηθαζία ηνπ Γ.., νη νκηιίεο θαη νη απνθάζεηο καγλεηνθσλνχληαη. ε 

επφκελε ζπλεδξίαζε θαη κεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε θαη θαηαγξαθή ζε 

έληππν πξαθηηθφ, επηθπξψλνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο παξφληεο ζην 
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αληίζηνηρν Γ.. Μεηά ηελ σο άλσ επηθχξσζε νη ηαηλίεο ησλ καγλεηνθσλήζεσλ 

δχλαηαη λα θαηαζηξέθνληαη. 

 

Αζήλα  5 Ηνπλίνπ 2010 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

 

νθνθιήο Πηιάβηνο 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ 

 ΔΟΓΑ – ΠΟΡΟΗ 

 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία ηνπ πνδνζθαίξνπ, ε Δ.Π.Ο., νη 

Δλψζεηο-κέιε ηεο, νη Π.Α.Δ. θαη ηα ζσκαηεία, νθείινπλ λα νξγαλψλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο κε ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ θάζε εζφδνπ θαη ηελ νξζνινγηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ δηελέξγεηα δαπαλψλ (εμφδσλ). 

 

Αλαθνξηθά κε ηα εηο ην άξζξν 44 πεξηερφκελα έζνδα ηεο Δ.Π.Ο. ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 

1. Με απνθάζεηο ηεο Γ.. θάζε δηεηία θαζνξίδνληαη ή αλαπξνζαξκφδνληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο πεξ. 1, 2 πνζά. 

 

2. Οη δσξεέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα γίλνληαη απνδεθηά κε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά 

απφ έιεγρν ηνπ ζθνπνχ ή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη. 

 

3. Οη εληζρχζεηο ησλ Γηεζλψλ πλνκνζπνλδηψλ απνδίδνληαη θαη δαπαλψληαη γηα 

ηνπο ζθνπνχο πνπ εδφζεζαλ. Οη επηρνξεγήζεηο απφ θξαηηθνχο θνξείο 

δαπαλψληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ, είηε κε ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ ζηηο ηνπηθέο ελψζεηο είηε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. 

 

4. Σα ηέιε ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ ή ηα έζνδα απφ ηελ θαηάπησζε 

παξαβφισλ, θαιχπηνπλ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ. 

Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο νκάδσλ ζηα πξσηαζιήκαηα θαιχπηνπλ ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

5. Οη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη θαη θαηά ην πνζνζηφ πνπ πεξηέξρνληαη 

ζε θάζε θνξέα ηνπ πνδνζθαίξνπ, απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πνδνζθαίξνπ. Δηδηθφηεξα ην πνζφ απφ ηηο επηβαιιφκελεο 
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ρξεκαηηθέο πνηλέο Α΄, Β΄ & Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηεο 

Δ.Π.Ο. θαη απνδίδεηαη: 

α) θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) γηα ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Δ.Π.Ο.,  

β) θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), απφ ην ζχλνιν ησλ επηβαιιφκελσλ 

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζε νκάδεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, γηα ηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο (Super 

League),  

γ) θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), απφ ην ζχλνιν ησλ επηβαιιφκελσλ 

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζε νκάδεο Β΄ & Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, γηα ηα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο Β΄ & Γ΄ Δζληθήο 

Καηεγνξίαο,  

 

6. Σα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαηά ην άξζξν 51 Γηθαησκάησλ, απνδίδνληαη 

θαη δαπαλψληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ (εθηφο Α΄ Οκάδαο). 

 

7. Οη εηζπξάμεηο ηεο παξ. I. εδ. 9 & 13 ηνπ άξζξνπ 44 δαπαλψληαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο Δζληθήο Οκάδαο Αλδξψλ. 

 

8. Κάζε ινηπφ έζνδν δαπαλάηαη γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ησλ 

εξαζηηερληθψλ ελψζεσλ-κειψλ ηεο. 

 

Αζήλα  5 Ηνπλίνπ 2010 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

 

νθνθιήο Πηιάβηνο 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Σ 

 ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 

 

 

Άξζξν 1 

Γηθαζηέο (Γηαηηεηέο) 
 

Απφ θάζε εθπξφζσπν-θνξέα δηνξίδνληαη ζην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην Πνδνζθαίξνπ, 

ηξεηο (3) ή πέληε (5) δηθαζηέο-δηαηηεηέο θαη φπσο αλαιπηηθφηεξα αθφινπζα 

θαζνξίδεηαη: 

1. Απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ηεο Α΄ Δζληθή θαηεγνξία, ηξία (3) κέιε. 

2. Απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ηεο Β΄ Δζληθή θαηεγνξία, ηξία (3) κέιε. 

3. Απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ηεο Γ΄ Δζληθή θαηεγνξία, ηξία (3) κέιε. 

4. Απφ ηηο Δξαζηηερληθέο Πνδνζθαηξηθέο Δλψζεηο ηξία (3) κέιε, κεηά απφ 

ςεθνθνξία. 

5. Απφ ηα Δξαζηηερληθά σκαηεία ηξία (3) κέιε, δηνξηδφκελα απφ ην Γ.. ηεο 

Δ.Π.Ο. 

6. Απφ ηνπο Δπίζεκνπο Γηακεζνιαβεηέο Δ.Π.Ο. ηξία (3) κέιε, δηνξηδφκελα κεηά 

απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο επηηξνπήο. 

7. Απφ ηνπο Πξνπνλεηέο ηνπ Μεηξψνπ ηεο Δ.Π.Ο. ηξία (3) κέιε, δηνξηδφκελα κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

8. Απφ ην Γ.. ηνπ Π..Α.Π., πέληε (5) κέιε. 

9. Απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., πέληε (5) κέιε. 

 

Άξζξν 2 

Κωιύκαηα - Πξνζόληα Γηαηηεηώλ – Αλεμαξηεζία 
 

1. Γελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ φζνη εκπίπηνπλ ζηα 

θσιχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α (παξ. 1, 2, 3, 4, 5) ηνπ 

Καλνληζκνχ Δθαξκνγήο Καηαζηαηηθνχ. 
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2. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα είλαη δηθεγφξνη κε εκπεηξία θαη γλψζε ησλ 

πνδνζθαηξηθψλ θαλνληζκψλ. 

 

3. Κάζε δηαηηεηήο ζα είλαη θαη πξέπεη λα παξακείλεη αλεμάξηεηνο ησλ δηαδίθσλ, 

πξέπεη δε ακέζσο λα απνθαιχςεη νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο πνπ ελδερνκέλσο 

ζα επεξεάζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αλαθνξηθά κε νπνηνλδήπνηε εθ ησλ 

δηαδίθσλ.  

Κάζε δηαηηεηήο θαη ν θνξέαο απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη, ζα αλαγξάθεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. 

 

Άξζξν 3 

Δθπξνζώπεζε 
 

Οη δηάδηθνη δχλαηαη λα εθπξνζσπνχληαη απφ πξφζσπα ηεο επηινγήο ηνπο. ε 

πεξίπησζε ζπκβηβαζκνχ, απαηηείηαη πιεξεμνχζην ηνπ δηαδίθνπ ή απφθαζε ηνπ Γ.., 

ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Άξζξν 4 

Αίηεκα δηαηηεζίαο 
 

Ο δηάδηθνο πνπ ζθνπεχεη λα ππνβάιιεη παξαπνκπή ζε δηαηηεζία, ζα ππνβάιιεη έλα 

αίηεκα ζην Σαθηηθφ Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πνπ ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα:  

 νλνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε ηνπ αληίδηθνπ, 

 δήισζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ λνκηθψλ επηρεηξεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αηηήκαηνο πξνο Γηαηηεηηθή θξίζε, 

 κλεία ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ, 

Με ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ν αηηψλ ζα θαηαβάιιεη ηα έμνδα θαη ηα ηέιε πνπ 

πξνβιέπνληαη. 

Δάλ ηα πξναλαθεξζέληα πξναπαηηνχκελα δελ ηεξεζνχλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο γηα δηαηηεζία, ε Γξακκαηεία ηνπ Σαθηηθνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, δίδεηαη 

πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ειιεηπφλησλ, ζε πεξίπησζε δε 

κε ζπκκνξθψζεσο ην αίηεκα ζα ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζέλ. 
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Άξζξν 5 

Έλαξμε δηαδηθαζίαο 
 

Η Γξακκαηεία ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα 

γλσζηνπνηεί ην αίηεκα ζηνλ αληίδηθν, ζα πξνζθαιεί ηνπο δηαδίθνπο λα εθθξαζζνχλ 

επί ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ ζηελ νπζία ηεο δηαθνξάο θαη ζα θαζνξίδεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ ζηνλ αληίδηθν, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην αίηεκα δηαηηεζίαο.  Η απάληεζε ζα πεξηέρεη ηα 

αθφινπζα:  

 κία ζχληνκε δήισζε ηεο ππεξαζπίζεσο, 

 νπνηνλδήπνηε ηζρπξηζκφ πεξί ειιείςεσο δηθαηνδνζίαο, 

 ηπρφλ αληαπαηηήζεηο. 

 

Άξζξν 6 

Γηνξηζκόο ηωλ Γηαηηεηώλ 
 

Κάζε πιεπξά κε ηελ αίηεζε ηεο δηνξίδεη έλα δηαηηεηή απφ ηνλ πξνηαζέληα νηθείν 

πίλαθα. Ο πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο θαζνξίδεη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο εθδίθαζεο ηεο 

ππφζεζεο θαη ηελ εκέξα ηεο θαηάζεζεο ησλ γξαπηψλ πξνηάζεσλ. 

 

Άξζξν 7 

Γηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
 

Η δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο απνηειείηαη απφ έγγξαθεο πξνηάζεηο θαη κία 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ, θαλέλαο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο δελ κπνξεί λα εγείξεη λέα αηηήκαηα ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ. 

Οη δηάδηθνη, καδί κε ηηο έγγξαθεο πξνηάζεηο ηνπο, ζα θαηαζέηνπλ φια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα επί ησλ νπνίσλ ζθνπεχνπλ λα βαζηζζνχλ.  

ηηο έγγξαθεο πξνηάζεηο ηνπο, νη δηάδηθνη ζα θαζνξίδνπλ ηπρφλ κάξηπξεο ηνπο 

νπνίνπο ζθνπεχνπλ λα θαιέζνπλ θαη δειψλνπλ νπνηαδήπνηε άιια απνδεηθηηθά 

κέζα. Σπρφλ έλνξθεο θαηαζέζεηο καξηχξσλ, ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηηο έγγξαθεο 

πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ. 
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Άξζξν 8 

Αθξνακαηηθή Γηαδηθαζία 
 

Μεηά ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνηάζεσλ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα θαζνξίδεη ηελ 

εκεξνκελία ηεο αθξφαζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα δηελεξγεί ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ζα 

δηαζθαιίδεη φηη, νη αγνξεχζεηο είλαη ζπλνπηηθέο θαη πεξηνξίδνληαη ζην αληηθείκελν ησλ 

εγγξάθσλ πξνηάζεσλ.  

Γχλαηαη λα ηεξνχληαη πξαθηηθά ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Οη δηάδηθνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηα έμνδα ησλ καξηχξσλ πνπ 

θαινχλ πξνο εμέηαζε.  

 

Άξζξν 9 

Δθαξκνζηέν νπζηαζηηθό δίθαην 
 

Η Δπηηξνπή ζα θξίλεη ηελ δηαθνξά ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο 

Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ην Διιεληθφ Γίθαην. Οη δηάδηθνη δχλαληαη λα 

εμνπζηνδνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή λα θξίλεη ζχκθσλα κε ην νξζφ θαη ην δίθαην. 

 

Άξζξν 10 

Γηαηηεηηθή Απόθαζε 
 

Η Γηαηηεηηθή απφθαζε ζα ιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα κεηά ην ηέινο ηεο αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε πιεηνςεθία. Σν δηαηαθηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη απζεκεξφλ. Οιφθιεξε ε 

Γηαηηεηηθή απφθαζε ζα είλαη γξαπηή, ζα θέξεη εκεξνκελία, ζα είλαη ππνγεγξακκέλε 

θαη ζα εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 

Η Γηαηηεηηθή απφθαζε πνπ θνηλνπνηείηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σαθηηθνχ 

Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ είλαη νξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο δηαδίθνπο.  

 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ ΣΖΝ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΦΔΔΧ 

 
Άξζξν 11 

Έθεζε 
 

Γχλαηαη λα ππνβιεζεί έθεζε θαηά απνθάζεσο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο 

Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Ιδηφηεηνο θαη Μεηεγγξαθψλ. 
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Πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο ελψπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ είλαη νθηψ (8) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο.  

Η ηεξνχκελε δηαδηθαζία γηα ηηο εθδηθάζεηο ησλ εθέζεσλ είλαη παξφκνηα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 4 έσο 9 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 12 

πκβηβαζκόο 
 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε ηεο Σαθηηθήο, είηε ηεο Δθέζεσλ, ν 

Πξφεδξνο θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε ηεο δηαθνξάο. 

ε πεξίπησζε απνδνρήο θαη ζπκθσλίαο εθ κέξνπο ησλ δηαδίθσλ, ε Γηαηηεηηθή 

απφθαζε εθδίδεηαη θαη ηζρχεη άκεζα. 

 

Άξζξν 13 

Απνδεκίωζε κειώλ – έμνδα, ηέιε δηαδηθαζίαο 
 

Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηαηηεηηθνχ νξγάλνπ θαηά απνθνπή. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα έμνδα θαη ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 

δηαδίθνπο. 

 

Αζήλα  5 Ηνπλίνπ 2010 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

 

νθνθιήο Πηιάβηνο 
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