
 

 

 
 
 
 
 
 

  
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
Η γενική οικονομική κατάσταση, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της νέας δομής των πρωταθλημάτων 
 
Οι διαμορφωμένες ήδη, με βάση το Μνημόνιο και τις ευρύτερες οικονομικές, θεσμικές 
και διοικητικές αλλαγές, συνθήκες στη χώρα αλλά και οι σαφείς προβλέψεις 
κυβέρνησης και ειδικών για τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες εξελίξεις στην ελληνική 
οικονομία, δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν άμεσα τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
τόσο στο οικονομικό πεδίο όσο και στη δομή και διάρθρωση του συνόλου των 
κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. 
Οι επιπτώσεις αυτές είναι ήδη ορατές σε όλο το εύρος των ποδοσφαιρικών 
δραστηριοτήτων στη χώρα και συνδέονται άμεσα με: 

1. Τη σαφή και διακηρυγμένη απόφαση της Πολιτείας να προβεί σε σημαντικές 
περικοπές στο επίπεδο της επιχορήγησης τόσο των αθλητικών Ομοσπονδιών 
(της Ε.Π.Ο. περιλαμβανομένης), όσο και σε αυτό των ερασιτεχνικών 
σωματείων, με στόχο την δραστική μείωση του κόστους συντήρησης και 
λειτουργίας τους.  

2. Τη δεδομένη άρνηση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. να συμμετάσχει, μέσω χορηγικών 
πακέτων, στη χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων αλλά και 
την περιορισμένη συμμετοχή της στα πρωταθλήματα Β΄ και Γ΄ Εθνικής. 

3. Το έντονα αρνητικό κλίμα στην αγορά και στις επιχειρήσεις, που επηρεάζει 
άμεσα τις χορηγίες προς τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο σε συνάρτηση με 
την διαχρονική αδυναμία να στηρίξει η εγχώρια αγορά τόσες επαγγελματικές 
ομάδες. 

4. Τη θεαματική αύξηση του κόστους συντήρησης τόσο για τις Π.Α.Ε. της Super 
League και τις ΠΑΕ και τα Τ.Α.Π. της Β΄- Γ΄ Εθνικής όσο και των σωματείων 
της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών υπηρεσιών 
και προϊόντων (αύξηση ΦΠΑ, κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης, 
μεγιστοποίηση εξόδων μετακίνησης, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.) σε 
συνδυασμό με τη μείωση των εισιτηρίων στα γήπεδα. 

5. Τη σταδιακή, από τώρα, και ολοκληρωτική από το 2012 επιβολή του 
«financial fair play» από την UEFA για τις ευρωπαϊκές και εγχώριες 
διασυλλογικές διοργανώσεις. 

 
Η απάντηση του ποδοσφαίρου 
Το προνομιακό πεδίο, στο οποίο το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί και πρέπει άμεσα 
να σχεδιάσει και να οργανώσει την παρέμβασή του, για να απαντήσει στα παραπάνω 
δεδομένα, είναι η δομή και διάρθρωση των πρωταθλημάτων του. Μια τέτοια 
παρέμβαση, που θα οδηγήσει σε λιγότερες εθνικές κατηγορίες, με μείωση των 
ομάδων που συμμετέχουν και μετατροπή του νομικού καθεστώτος κατηγοριών, είναι 
απολύτως απαραίτητη επειδή: 

1. Θα εξορθολογήσει τη σημερινή διάρθρωση που έχει προ πολλού απωλέσει 
κάθε επαφή με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα και στηρίζεται, επί 
της ουσίας, στην παραδοσιακή κρατικοδίαιτη λογική των επιχορηγήσεων από 



 

την Πολιτεία, των χορηγιών, κατόπιν παρακλήσεων, από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 
και τα τηλεοπτικά συμβόλαια. 

2. Θα μειώσει σημαντικά, μέσω της αλλαγής του νομικού καθεστώτος, το κόστος 
λειτουργίας Π.Α.Ε., Τ.Α.Π. και σωματείων σε συνδυασμό με την αναγκαία 
στροφή όλων στην παραγωγική διαδικασία. 

3. Θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο ελληνοποίησης των πρωταθλημάτων, 
άρα θα αυξήσει το ενδιαφέρον της ποδοσφαιρικής οικογένειας και των 
φιλάθλων. 

4. Θα αναδείξει ως κομβικό στοιχείο την περιφέρεια, άρα θα δημιουργήσει 
συνθήκες σύνδεσης με την περιφερειακή αγορά και οικονομία. 

5. Θα οδηγήσει, με τις κατάλληλες συνθήκες, στην επιδιωκόμενη συγχώνευση 
σωματείων (ερασιτεχνικών και επαγγελματικών), άρα θα μειώσει τον αριθμό 
τους και θα διευρύνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά και στην κρατική 
επιχορήγηση. 

6. Θα υποδεχθεί θετικά και παραγωγικά το δεδομένο άνοιγμα της αγοράς των 
παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ειδικώς του ποδοσφαιρικού στοιχήματος 
(πάνω από 20 άδειες), το οποίο θα προσφέρει, έτσι ή αλλιώς, νέο χρήμα στην 
αγορά με βασικό αποδέκτη το ποδόσφαιρο. 

 
Η νέα κατηγορία 
Σε πρώτη φάση, με απόφαση της Γ.Σ. της  Ε.Π.Ο. και τη συνδρομή της Ενωσης Β΄- 
Γ΄ Εθνικής, της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της Γ.Γ.Α., οποιαδήποτε θεσμική παρέμβαση 
πρέπει να ξεκινήσει από την αναδιάρθρωση τόσο της σημερινής Γ΄ Εθνικής 
κατηγορίας (με την μετατροπή του νομικού καθεστώτος των Π.Α.Ε. και Τ.Α.Π. που τη 
συγκροτούν σε ερασιτεχνικά σωματεία), όσο και της Δ΄ Εθνικής και τη συγχώνευσή 
τους σε μια νέα Κατηγορία Περιφερειακού πρωταθλήματος, τη Νέα Γ΄ Εθνική 
Κατηγορία, με τους παρακάτω όρους: 
 
Νέα Γ΄ Εθνική Κατηγορία 
 

1. Νομική Μορφή: Ερασιτεχνική κατηγορία ειδικού τύπου με προδιαγραφές 
αδειοδότησης σε θέματα οικονομικά, υποδομής, γηπέδου και διοίκησης. Ο 
κανονισμός αδειοδότησης θα εκπονηθεί από την Ε.Π.Ο. Η μετάβαση από το 
σημερινό καθεστώς του ερμαφρόδιτου επαγγελματισμού στο ειδικό 
ερασιτεχνικό θα γίνει με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. και τη συνδρομή της 
Πολιτείας για τη μετατροπή και πλήρη εκκαθάριση των σημερινών εταιρειών  
σε ερασιτεχνικά σωματεία, με ειδική πρόβλεψη για την εξόφληση των οφειλών 
σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και προσωπικό. 

2. Αριθμός ομάδων: Εξήντα τέσσερις (4 όμιλοι Χ 16 ομάδες ο καθένας), στη 
λογική «μια πόλη - μια ομάδα», ώστε το πρωτάθλημα να έχει πανελλήνιο 
χαρακτήρα και να κινητοποιεί όλη τη χώρα. 

3. Διοργανώτρια Αρχή: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. 
4. Κύπελλο Ελλάδος: Οι ομάδες της νέας Γ’ Εθνικής συμμετέχουν στη 

διοργάνωση. 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

1. Γήπεδο: Χωρητικότητα (ελάχιστη) πεντακόσιες (500) θέσεις καθημένων. Ολοι 
οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι και υποδομές (αποδυτήρια κ.λ.π.). Στον όρο 
«γήπεδο» περιλαμβάνεται η αποκλειστική αρμοδιότητα της ομάδας να 
διαχειρίζεται όλους τους χώρους, να τους συντηρεί και να έχει το αποκλειστικό 
δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης. 

2. Μέλη: Τετρακόσια (400), ως ελάχιστος αριθμός με υποχρεωτική ετήσια 
συνδρομή εκατό (100) ευρώ. Πλήρης απελευθέρωση της διαδικασίας 
εγγραφής μελών. 



 

3. Προϋπολογισμός: Πλαφόν εσόδων - εξόδων και ισοσκελισμένος. Το 
ανώτατο ύψος δεν θα ξεπερνάει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ. 
Κάθε υπέρβαση για οποιονδήποτε λόγο θα βαρύνει αποκλειστικώς και 
ατομικώς τα μέλη της διοίκησης ή του σωματείου ή δωρεές και όχι το 
σωματείο. Κάθε άλλου είδους υπέρβαση θα δημιουργεί αρνητικές συνθήκες 
για την αδειοδότηση της ομάδας. 

4. Δυναμικό: Αποκλειστικά Ελληνες ποδοσφαιριστές αποκλειομένων όλων των 
αλλοδαπών και των κοινοτικών. Υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα 
ποδοσφαιριστών κάτω των είκοσι (20) ετών καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα 
και επιβολή ανώτατου ορίου ηλικίας για τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές. 
Προσδιορισμένο αριθμητικά ρόστερ στην αρχή της περιόδου και στις 31 
Ιανουαρίου. Περιορισμένες μετεγγραφές τον Ιανουάριο. 

5. Υποδομές: Υποχρεωτική η διατήρηση ομάδων Παίδων και Νέων και 
συμμετοχή σε αντίστοιχα πρωταθλήματα. 

6. Προπονητής: Ελληνας υποχρεωτικώς με δίπλωμα UEFA  Β’ τουλάχιστον. Το 
ίδιο και οι βοηθοί. 

7. Εμπορικά - Χορηγικά - Τηλεοπτικά Δικαιώματα: Κεντρική διαχείριση από 
την Ε.Π.Ο. με διαμορφωμένους από την αρχή συντελεστές διανομής στις 
ομάδες. 

8. Υπεύθυνοι: Μ.Μ.Ε., Γηπέδου, Ασφάλειας. 
9. Προβιβασμός - Υποβιβασμός: Η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου 

προβιβάζεται στην Β΄ Εθνική Κατηγορία (4 ομάδες). Οι τέσσερις (4) τελευταίες 
ομάδες (16 ομάδες) στην κατάταξη υποβιβάζονται στα τοπικά πρωταθλήματα. 

10. Πρώτη Εφαρμογή: Σε πρώτο στάδιο η νέα Γ΄ Εθνική θα μπορούσε να 
συγκροτηθεί από τις ομάδες της σημερινής Γ΄ Εθνικής που θα παραμείνουν 
στην κατηγορία αγωνιστικά και επιθυμούν να συμμετάχσουν στη νέα Γ’ 
Εθνική, με τον αριθμό να συμπληρώνεται από το πρωτάθλημα της σημερινής 
Δ΄ Εθνικής. Ολες οι ομάδες θα πρέπει να περάσουν τη διαδικασία 
αδειοδότησης από την Ε.Π.Ο. 

11. Τακτική Επιχορήγηση: Από την Πολιτεία, σε ετήσια βάση, ύψους είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε σωματείο, με κεντρική διαχείριση από την 
Ε.Π.Ο. για την κάλυψη αναγκών ρουχισμού και διαιτησίας. 

 
Β΄  Εθνική Κατηγορία: 
 

1. Νομική Μορφή: 1η επιλογή: Αμειβόμενη (δηλαδή Τμήματα Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών). 2η επιλογή:  Επαγγελματική ( Π.Α.Ε.). Αδειοδότηση  από 
Ε.Π.Ο. 

2. Αριθμός ομάδων: 1η επιλογή: Δεκαέξι (16) σε πρωτάθλημα δύο γύρων 
χωρίς αγώνες κατάταξης. 2η επιλογή: Δώδεκα (12) σε πρωτάθλημα τριών 
γύρων. 

3. Διοργανώτρια Αρχή: 1η επιλογή: Η Ε.Π.Ο. 2η επιλογή: Η Ενωση Β΄ 
Εθνικής Κατηγορίας. 

4. Δυναμικό: Οριοθετημένο αριθμητικά ρόστερ, με αρχική δήλωση πριν το 
πρωτάθλημα και ενδιάμεση τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένος αριθμός νεαρών 
ποδοσφαιριστών και ερασιτεχνών. Οχι ξένοι ποδοσφαιριστές. Περιορισμένος 
αριθμός κοινοτικών ποδοσφαιριστών (έως πέντε). 

5. Γήπεδο: Χωρητικότητα (ελάχιστη) δύο χιλιάδες (2.000) θέσεις καθημένων. 
Αποκλειστική εκμετάλλευση εμπορικών δραστηριοτήτων. 

6. Προϋπολογισμός: Ισοσκελισμένος με ανώτατο όριο το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ. Κάθε υπέρβαση βαρύνει αποκλειστικώς και ατομικώς τους 
μετόχους  ή τα μέλη της διοίκησης ή δωρεές και όχι το Τ.Α.Π. ή την ΠΑΕ και 
δημιουργεί αρνητικές συνθήκες στη διαδικασία αδειοδότησης. 



 

7. Προπονητής: Ελληνας, υποχρεωτικώς, με δίπλωμα UEFA Α΄ τουλάχιστον. 
Το ίδιο και οι βοηθοί. 

8. Υποδομές: Ομάδες Νέων και Παίδων με συμμετοχή σε αντίστοιχα 
πρωταθλήματα. Οριοθετημένος αριθμός εκπαιδευομένων. 

9. Εμπορικά - Χορηγικά - Τηλεοπτικά Δικαιώματα: Κεντρική Διαχείριση από 
τη διοργανώτρια για το Πρωτάθλημα με διαμορφωμένους από την αρχή 
συντελεστές διανομής στις ομάδες. 

10. Υπεύθυνοι: Μ.Μ.Ε., Γηπέδου, Ασφαλείας, Υποδομών. 
11. Προβιβασμός - Υποβιβασμός: Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες προβιβάζονται 

στην Super League. Οι τέσσερις (4) τελευταίες υποβιβάζονται στην Νέα Γ΄ 
Εθνική  κατηγορία. 

12. Σημείωση: Ο προβιβασμός στην κατηγορία από τη Γ΄ Εθνική έχει 
πειραματικό χαρακτήρα, ως προς τη νέα (Τ.Α.Π.) νομική μορφή του 
σωματείου που προβιβάζεται, το οποίο σε ένα χρόνο θα πρέπει να 
αποφασίσει για την εξέλιξη σε συνδυασμό με την παραμονή του ή όχι στην 
κατηγορία. Κριτήρια αλλαγής νομικής μορφής με βάση την αδειοδότηση. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τις ομάδες που υποβιβάζονται από τη Β΄ Εθνική στη Γ΄ 
Εθνική. 

 
Τοπικά – Περιφερειακά πρωταθλήματα 
 
Τα τοπικά πρωταθλήματα παραμένουν ως έχουν ως προς τη σύνθεση (τοπικές 
κατηγορίες) και τη διεξαγωγή τους με την αποκλειστική ευθύνη της τοπικής Ε.Π.Σ. Η 
Πολιτεία και η Ομοσπονδία προσφέρουν κίνητρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
για συγχωνεύσεις σωματείων. Η Ε.Π.Ο. συγκροτεί με απόφασή της δεκαέξι 
περιφέρειες κατανέμοντας τις πενήντα τρεις Ε.Π.Σ. Οι πρωταθλητές της Α΄ 
Κατηγορίας των Ενώσεων αγωνίζονται μεταξύ τους για την ανάδειξη πρωταθλητή 
Περιφέρειας. Οι Πρωταθλητές Περιφερειών προβιβάζονται στη Γ΄ Εθνική κατηγορία. 
Υποχρεωτική είναι η αδειοδότηση των πρωταθλητών από την Ε.Π.Ο. 
 
 


