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Κ ΑΝ Ο Ν Ι ΣΜ Ο Σ Β ' Ο Μ ΑΔ Ω Ν
Προοίμιο
Ο παρών Κανονισμός περιγράφει το δικαίωμα συμμετοχής Β' Ομάδων (ανδρών) ΠΑΕ της
Super League 1 στο πρωτάθλημα της Super League 2 σε κατώτερα αυτού πρωταθλήματα,
καθώς και τους κανόνες, τους σχετικούς όρους, προϋποθέσεις, δικαιώματα και
υποχρεώσεις.

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Β' Ομάδα: Η δεύτερη ομάδα των ΠΑΕ της SL1, εξαιρουμένων των ομάδων που αγωνίζονται
στα πρωταθλήματα υποδομών, μίας Κύριας Ομάδας ΠΑΕ.
Κύρια Ομάδα: Η κύρια ομάδα μίας ΠΑΕ, ήτοι η ομάδα που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται σε
ανώτερο σε σχέση με τη Β' Ομάδα εθνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα.
Super League 1: Το πρωτάθλημα της πρώτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας ανδρών, όπως κι
αν αυτό τυχόν ονομαστεί στο μέλλον.
Super League 2: Το πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας ανδρών, όπως
κι αν αυτό τυχόν ονομαστεί στο μέλλον.
ΚΙΜΠ: Ο Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ ως εκάστοτε
ισχύει.
ΠΚ: Ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, ως εκάστοτε ισχύει.
ΚΑΠ: Ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ως εκάστοτε ισχύει.
Διεθνής αγώνας: ένας αγώνας μεταξύ δύο ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικές
ομοσπονδίες.
Φιλικός αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται από μία ποδοσφαιρική οργάνωση,
σωματείο ή άλλο πρόσωπο, μεταξύ ομάδων που επιλέχθηκαν για την περίπτωση αυτή και
ενδεχομένως ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες λειτουργίας. Το αγωνιστικό αποτέλεσμα του
αγώνος επηρεάζει μόνον τον εν λόγω αγώνα ή την εν λόγω διοργάνωση.
Επίσημος αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της ΕΠΟ από ενώσειςμέλη της ή από την ίδια.
Αξιωματούχος: κάθε μέλος συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Εκτελεστικής
Επιτροπής), μέλος επιτροπής, διαιτητής και βοηθός διαιτητή, προπονητής, γυμναστής και
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τυχόν άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στην ΕΠΟ, σε μία
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.), επαγγελματική ένωση, ΠΑΕ ή Σωματείο, όπως
επίσης και κάθε άλλο πρόσωπο που υποχρεούται να συμμορφώνεται με το Καταστατικό της
ΕΠΟ (με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές και διαμεσολαβητές). Επίσης και τα άτομα που
ασκούν εν τοις πράγμασι διοίκηση σε ΠΑΕ ή Σωματεία ακόμα και αν δεν προκύπτει τυπικά η
συμμετοχή τους.
Αξιωματούχος Αγώνα: ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητών, ο τέταρτος διαιτητής, ο παρατηρητής
του αγώνα, ο παρατηρητής της διαιτησίας, οι διαιτητές του VAR το πρόσωπο το οποίο είναι
επιφορτισμένο με την ασφάλεια, και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που διορίζονται από την
ΕΠΟ ή ένωση-μέλος της να αναλαμβάνουν ορισμένες ευθύνες εν σχέσει με έναν αγώνα.
Ουδέτερο γήπεδο: Ως ουδέτερο νοείται το γήπεδο που απέχει, αν είναι δυνατό, την ίδια
περίπου χιλιομετρική απόσταση από την έδρα των διαγωνιζομένων ομάδων και ορίζεται από
τη διοργανώτρια. Προκειμένου για τοπικά πρωταθλήματα η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα
να ορίζει γήπεδο μόνον εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης.
Σωματείο: Νομικό πρόσωπο που καλλιεργεί το άθλημα του ποδοσφαίρου με ομάδα ή
ομάδες που συμμετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αποτελεί μέλος ερασιτεχνικής
ένωσης.
Π.Α.Ε.: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που διατηρεί ομάδα σε επαγγελματικό πρωτάθλημα
και είναι μέλος επαγγελματικής ένωσης.
Διοργανώτρια: Η ΕΠΟ ή ένωση-μέλος της με αρμοδιότητα διεξαγωγής και οργάνωσης
πρωταθλήματος/των.
Διοργάνωση: Ένα ξεχωριστό σύνολο αγώνων που διακρίνεται είτε με την μορφή
πρωταθλήματος είτε κυπέλλου. Ως διοργάνωση νοείται και ο αγώνας του Super Cup μεταξύ
πρωταθλητή και κυπελλούχου.
Εκτελεστική Επιτροπή ΕΠΟ ή ΕΕ: Το εκτελεστικό όργανο (πρώην ΔΣ) της ΕΠΟ.
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Άρθρο 2
Δικαίωμα Σύστασης Β' Ομάδας και Συμμετοχής σε Πρωταθλήματα για τις αγωνιστικές
περιόδους 2021-22 και 2022-23
1.

ΠΑΕ που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Super League 1 αγωνιστικής
περιόδου 2021-22, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν εφάπαξ και ενιαία συμμετοχή Β'
Ομάδας τους στο Πρωτάθλημα Super League 2 αγωνιστικών περιόδων 2021-22,
2022-2023 και 2023-24, καθ' υπέρβαση του προκαθορισμένου αριθμού ομάδων της εν
λόγω κατηγορίας.

2.

Ειδικότερα, το ως άνω δικαίωμα θα αποκτούν, κατά σειρά προτίμησης, οι τέσσερεις (4)
ΠΑΕ της παρ. 1 ανωτέρω, που κατά τις δέκα (10) αγωνιστικές περιόδους 2010-11 έως
και 2019-20 συγκέντρωσαν αθροιστικά (και όχι κατά μέσο όρο), τους περισσότερους
βαθμούς στο πρωτάθλημα υποδομών Κ20-Κ19 της Super League 1. Εφόσον μία ή
περισσότερες εξ αυτών δεν δηλώσουν συμμετοχή, το δικαίωμα αποκτούν κατά σειρά
οι επόμενες ΠΑΕ κατά το ως άνω σύστημα κατάταξης. Το ως άνω δικαίωμα αποκτούν
αρχικά τέσσερεις (4) ομάδες και ούτως την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 θα
αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της SUPERLEAGUE 2 τέσσερεις (4) Β' ομάδες
(ασχέτως του αριθμού των ομάδων με τον οποίο θα διεξαχθεί αυτό). Την επόμενη
αγωνιστική περίοδο το ζήτημα της τυχόν αύξησης του ως άνω αριθμού των ομάδων
θα επανεξεταστεί.

3.

Στην περίπτωση που δηλώσει συμμετοχή μονός αριθμός ΠΑΕ με B' Ομάδες στο
πρωτάθλημα Super League 2 των αγωνιστικών περιόδων 2021-22, 2022-23 και 20232024, τότε θα χάνει το δικαίωμα η τελευταία στην σειρά, κατά το ως άνω σύστημα
κατάταξης ΠΑΕ (ήτοι θα απορρίπτεται η δήλωση συμμετοχής της), ώστε να προκύπτει
ζυγός αριθμός Β' ομάδων. Εφόσον δήλωση συμμετοχής υποβάλλει μία (1) μόνο ΠΑΕ,
τότε καμία Β' Ομάδα δε θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα Super League 2.

4.

Η δήλωση συμμετοχής Β' Ομάδας γίνεται εγγράφως και χωρίς όρους και επιφυλάξεις
προς τη Super League 2 (με κοινοποίηση στην ΕΠΟ και τη Super League 1) το
αργότερο μέχρι την 20η Αυγούστου 2022. Η ΕΕ της ΕΠΟ, με απόφασή της, μπορεί να
παρατείνει την εν λόγω προθεσμία έως και δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν την
έναρξη του πρωταθλήματος Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.
Εφόσον πληρούνται οι οικείες προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού η Super
League 2 θα αποδέχεται την οικεία δήλωση συμμετοχής Β' Ομάδας εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής άρνησης
της Super League 2 να αποδεχτεί την ανωτέρω δήλωση, η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΠΟ δε θα επικυρώνει την τυχόν υποβληθείσα προκήρυξή της, αλλά θα ασκεί το
δικαίωμα τροποποίησης αυτής, κατά το άρθρο 7 παρ. 4(α) του ΚΑΠ, ώστε να
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συμμετέχουν οι Β' Ομάδες στο οικείο πρωτάθλημα της Super League 2 κατά τα
ανωτέρω. Κάθε σχετική διαφορά θα επιλύεται με απόφαση του Διαιτητικού
Δικαστηρίου της ΕΠΟ.
5.

Οι προκηρύξεις της Super League 2 αγωνιστικών περιόδων 2021-22, 2022-2023 και
2023-24, θα προβλέπουν το δικαίωμα συμμετοχής των Β' Ομάδων των ως άνω ΠΑΕ
της Super League 1 που θα υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής Β' Ομάδας, έστω και
χωρίς ονομαστική αναφορά σε αυτές εφόσον κατά το χρόνο ψήφισης ή/και έγκρισης
των οικείων προκηρύξεων δεν έχει προκύψει ο αριθμός ή/και η ταυτότητα των Β'
Ομάδων που θα συμμετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα Super League 2. Εφόσον δεν
υπάρξει τέτοια διάταξη θα προστίθεται από την ΕΠΟ, κατά τη διαδικασία έγκρισης της
προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4(α) του ΚΑΠ.

6.

ΠΑΕ που θα συμμετέχουν με τη Β' Ομάδα τους στο Πρωτάθλημα Super League 2,
κατόπιν της δήλωσης συμμετοχής του παρόντος άρθρου 2, θα συμμετέχουν στο εν
λόγω πρωτάθλημα υποχρεωτικά και για τις τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους 2021-22,
2022-2023 και 2023-24, χωρίς να υποβιβάζονται σύμφωνα με τα κατωτέρω τις δύο
πρώτες από αυτές. Αν με το πέρας της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 κάποια από
τις Β' ομάδες υποβιβαστεί από τη Super League2 θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα
της κατώτερης κατηγορίας (Γ' Εθνική) εφόσον το επιθυμεί. Εξαιρείται η περίπτωση
κατά την οποία η Κύρια ομάδα της ΠΑΕ υποβιβαστεί στη Super League2, οπότε, στην
περίπτωση αυτή, η B' Ομάδα της ίδιας ΠΑΕ θα διαλύεται και πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος Super League 2 της σχετικής αγωνιστικής περιόδου, μία άλλη ΠΑΕ
της Super League 1, κατά το σύστημα κατάταξης της παρ. 2 ανωτέρω, θα έχει
δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή Β' Ομάδας της στη Super League 2, το αργότερο
μέχρι την 1η Αυγούστου.

7.

Σε περίπτωση που μια ΠΑΕ προβεί στη δήλωση συμμετοχής του παρόντος και αυτή
γίνει δεκτή από τη Super League 2, (με σχετική αναφορά στην προκήρυξη και την
έγκριση αυτής από την ΕΠΟ, κατά τα ανωτέρω), δε θα δικαιούται να αποχωρήσει ή να
μη συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτάθλημα Super League2 των
αγωνιστικών περιόδων 2021-2022, 2021-2022 και 2023-2024. Σε περίπτωση
παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης τότε θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης πέντε (-5)
βαθμών από την Κύρια Ομάδα αυτής και προστίμου εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ
εις βάρος της οικείας ΠΑΕ, με απόφαση του Πειθαρχικού Οργάνου της SL1, για κάθε
αγωνιστική περίοδο που δεν θα συμμετάσχει. Σε περίπτωση που η Β' ομάδα δεν θα
λάβει μέρος έως 2 αγώνες καθ' όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος της SUPER
LEAGUE 2 που συμμετάσχει, τότε δεν θα έχει εφαρμογή η ανωτέρω διάταξη περί
επιβολής ποινών, αλλά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του ΚΑΠ.
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Μία Β' Ομάδα δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να προβιβαστεί στη Super League 1
ακόμη κι αν ακόμη την ίδια χρονιά τύχει να υποβιβαστεί η κύρια ομάδα της ίδιας ΠΑΕ
από τη Super League 1 στη Super League 2.Στην δεύτερη περίπτωση η Β' ομάδα
διαλύεται κατά τα ανωτέρω. Η Β' Ομάδα δεν θα συμμετέχει σε Playoffs της Super
League 2.

9.

Οι Β' Ομάδες των ΠΑΕ της SL1 που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της SL2 για
τις δύο (2) αγωνιστικές περιόδους, την τρέχουσα 2021-2022 και την επόμενη 20222023, δεν θα υποβιβαστούν σε κατώτερη κατηγορία ασχέτως των θέσεων που θα
καταλάβουν στον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Στην περίπτωση που
η Α' ομάδα υποβιβαστεί από την SL1 τότε η Β' Ομάδα θα διαλύεται. Από την
αγωνιστική περίοδο 2023-2024, που οι Β' ομάδες θα μπορούν να υποβιβαστούν αν
καταλάβουν τις σχετικές θέσεις στον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της
SUPER LEAGUE 2, θα συμμετέχουν κανονικά στα play out (υποβιβασμού).

Άρθρο 3
Συμμετοχή Β' Ομάδων σε πρωταθλήματα από την αγωνιστική περίοδο 2023-24 και
εντεύθεν
1.

Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 (τρίτη κατά σειρά αγωνιστική
περίοδο από σήμερα) θα παραμείνουν στη Super League 2 όσες Β' Ομάδες δεν
υποβιβαστούν σε κατώτερη κατηγορία. Εφόσον τότε προκύψουν κενές θέσεις Β'
Ομάδων στη Super League 2 (είτε επί συνόλου 4 είτε επί περισσοτέρων εφόσον μέχρι
τότε έχει αποφασιστεί κάτι διαφορετικό), τότε το δικαίωμα κατάληψης των κενών
θέσεων θα αποκτούν οι ΠΑΕ με δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Super League
1 αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 κατά τη σειρά κατάταξης του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας κατάταξης
της παρ. 2 του άρθρου 2 ανωτέρω θα αφορά τις προηγούμενες δέκα [10] αγωνιστικές
περιόδους του πρώτου τη τάξει πρωταθλήματος υποδομών της Super League 1 μη
περιλαμβανομένης της τελευταίας που είτε έχει μόλις λήξει είτε τυχόν είναι ακόμα σε
εξέλιξη. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και προ της έναρξης κάθε επόμενης
αγωνιστικής περιόδου και θα ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του
παρόντος. Από την αγωνιστική περίοδο 2024-25 και μετά μία ΠΑΕ δικαιούται, προ της
έναρξης της αγωνιστικής περιόδου και δη πριν την 10η Αυγούστου κάθε έτους να
αποσύρει (διαλύει) τη Β' Ομάδα της, με έγγραφη δήλωσή της προς την οικεία
διοργανώτρια και την ΕΠΟ, χωρίς καμία συνέπεια. Στην περίπτωση αυτή θα
εφαρμόζεται η ανωτέρω διαδικασία περί αναπλήρωσης κενών θέσεων εφόσον τέτοιες
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προκύπτουν.
2.

Εφόσον μία Β' Ομάδα μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 και εντεύθεν
υποβιβαστεί στην κατώτερη (τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία) τότε θα δικαιούται να
αγωνίζεται σε αυτή κανονικά. Εφόσον υποβιβαστεί, όμως και από αυτή, θα διαλύεται.
Μία Β' Ομάδα, που, τυχόν, λόγω υποβιβασμού της, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της
τρίτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, δύναται να προβιβάζεται κανονικά εκ νέου στο
πρωτάθλημα της Super League 2. ΠΑΕ που διατηρεί Β' Ομάδα η οποία υποβιβάζεται
στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία θα δικαιούται να μη συμμετέχει στην τελευταία,
χωρίς καμία συνέπεια, εφόσον το δηλώσει εγγράφως στην ΕΠΟ το αργότερο
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την τελική επικύρωση της βαθμολογίας της Super League
2 εκ της οποίας προέκυψε ο υποβιβασμός της. Το ίδιο δικαίωμα μη συμμετοχής στην
τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία και διάλυσης της οικείας Β' Ομάδας χωρίς καμία
συνέπεια θα ισχύει και για κάθε επόμενη αγωνιστική περίοδο εφόσον δηλώνεται προς
τη διοργανώτρια αρχή της εν λόγω κατηγορίας το αργότερο μέχρι την 10η Αυγούστου
προ της έναρξης του οικείου πρωταθλήματος. Στις περιπτώσεις, ωστόσο αποχώρησης
κατά τα δύο (2) προηγούμενα εδάφια, η οικεία ΠΑΕ για τις δύο (2) επόμενες
αγωνιστικές περιόδους δε θα δικαιούται να επανασυστήσει Β' Ομάδα.

3.

Εφόσον η κύρια ομάδα μίας ΠΑΕ που διατηρεί και Β' Ομάδα υποβιβαστεί στην Super
League 2, η Β' Ομάδα αυτής θα διαλύεται.

4.

Δεδομένου ότι από την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και εντεύθεν όταν τεχνικά θα
υπάρχει ι η δυνατότητα μίας Β' ομάδας που έχει υποβιβαστεί από το πρωτάθλημα της
SL2 μία προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2023-2024) να προβιβαστεί εκ νέου σε
αυτό (2024-2025 και μετά), στην προκήρυξη του πρωταθλήματος της SL2 για την
αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα ενσωματωθεί διάταξη κατόπιν συμφωνίας SL1 –
SL2 και ΕΠΟ για το πώς θα διαμορφώνεται το πλαίσιο των Β' ομάδων στο
πρωτάθλημα της SL2, πόσες θα είναι οι συνολικές θέσεις και πως αυτές θα
καλύπτονται, (ποια θέση θα καταλαμβάνει η προβιβαζόμενη, αν και με ποιο τρόπο θα
καλύπτονται οι κενές θέσεις στη Super League 2 που θα προκύπτουν μετά τον
υποβιβασμό Β' Ομάδων στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία, κ.λπ.).
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Άρθρο 4
Σύνθεση Β' Ομάδων – Ζητήματα Ποδοσφαιριστών & Προπονητών
1.

Σε μία Β' Ομάδα δικαιούνται να συμμετέχουν:
α)

Ποδοσφαιριστές που κατά την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους μετά την
έναρξη του οικείου πρωταθλήματος στο οποίο θα μετέχει η Β' Ομάδα δεν έχουν
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και που κατά το χρόνο που
αγωνίζονται σε ένα αγώνα της Β' Ομάδας έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας τους.

β)

Κατ' εξαίρεση του ως άνω ανώτατου ορίου των 23 ετών, δύνανται σε κάθε αγώνα
μίας Β' Ομάδας να αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα και να αγωνίζονται έως
πέντε (5) ποδοσφαιριστές, άνω των 23 ετών.

γ)

Στο ΦΑ κάθε αγώνα των Β' Ομάδων (και κατά το μέρος που αφορά την δική τους
σύνθεση) θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον δέκα (10) ποδοσφαιριστές
που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις εθνικές Ελλάδος ή δέκα (10)
ποδοσφαιριστές που έχουν εκπαιδευθεί σε ακαδημίες ελληνικών ομάδων για
τουλάχιστον τρία (3) έτη κατά τις ηλικιακά έτη 15 έως και 21 (locally trained). Με
ειδική απόφαση ή οδηγία της ΕΕ της ΕΠΟ μπορεί να καθορίζονται οι
προϋποθέσεις απόδειξης τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης. Η μη τήρηση της
εν λόγω υποχρέωσης συνιστά αντικανονική συμμετοχή.

δ)

Σε όλους τους αγώνες των Β' ομάδων θα συμμετέχουν καθ' όλη την διάρκεια του
αγώνα υποχρεωτικά πέντε (5)ποδοσφαιριστές που έχουν το δικαίωμα να
αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές ομάδες

2.

Μία ΠΑΕ της Super League 1 που διατηρεί Β ομάδα δύναται, κατά παρέκκλιση των
όσων ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Παραρτήματος Α του ΚΙΜΠ, να διατηρεί
στη δύναμη της αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές προερχόμενους από χώρες που δεν
είναι μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ, κατ' ανώτατο όριο δώδεκα (12), εκ των οποίων έως οκτώ (8)
μπορεί να είναι άνω των είκοσι τριών (23) ετών. Από αυτούς τους δώδεκα δύναται
κάθε ΠΑΕ να χρησιμοποιεί ανά αγώνα πρωταθλήματος Super League 1, ήτοι να
αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και να αγωνίζονται μέχρι πέντε (5) χωρίς ηλικιακό
περιορισμό, ενώ ανά αγώνα της Β' ομάδας για το πρωτάθλημα Super League 2,
δύνανται να εγγραφούν στο φύλλο αγώνα και να αγωνιστούν, κατ' ανώτερο, όσοι θα
επιτρέπονται και για τις λοιπές ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτό σύμφωνα με την
προκήρυξη της Super League 2.

3.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές (Έλληνες, κοινοτικοί και αλλοδαποί) που κατά την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου ανήκουν στο ρόστερ μίας ΠΑΕ που διαθέτει Β' ομάδα, μπορούν
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να μετακινούνται και να αγωνίζονται ελεύθερα καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου σε αγώνες τόσο της Κύριας όσο και της Β' ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τους
ποδοσφαιριστές που αποκτώνται από την ΠΑΕ κατά τη διάρκεια των μετεγγραφικών
περιόδων τρεχούσης της αγωνιστικής περιόδου.
4.

Η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στους αγώνες ή και στις προπονήσεις της κύριας
και της Β' Ομάδας μίας ΠΑΕ δε συνιστά νέα εγγραφή, επανεγγραφή, μετεγγραφή ή
δανεισμό. Ωσαύτως η μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή από την κύρια προς τη Β'
Ομάδα και αντιστρόφως θεωρείται ως εγγραφή σε μία ομάδα (και όχι σε δύο) υπό την
έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του ΚΙΜΠ και της παραγράφου 8 του
άρθρου 19 του ΚΑΠ.

5.

Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί (πραγματική συμμετοχή στον αγώνα
είτε στην αρχική ενδεκάδα είτε ως αλλαγή) σε δύο (2) αγώνες της Κύριας και της Β'
Ομάδας, αν μεταξύ της λήξης του πρώτου και της έναρξης του δεύτερου αγώνα δεν
έχουν παρέλθει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες.

6.

Αν η Β' Ομάδα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2 τότε δεν επιτρέπεται
η συμμετοχή σε αυτή ερασιτεχνών της ΠΑΕ ή του ιδρυτικού σωματείου. Αν η Β' Ομάδα
συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, εξακολουθεί να
ανήκει κανονικά στην οικεία ΠΑΕ και επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή
ερασιτεχνών της ΠΑΕ και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών του οικείου ιδρυτικού
αθλητικού σωματείου.

7.

Ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για τις Β' Ομάδες οι περιορισμοί και προϋποθέσεις
του ΚΙΜΠ, του ΚΑΠ και της προκήρυξης της Super League 2, περί συμμετοχής σε ένα
αγώνα αλλοδαπών ποδοσφαιριστών. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6 του
άρθρου 3 του Παραρτήματος Α' του ΚΙΜΠ μια ΠΑΕ που διατηρεί και Β' Ομάδα
δικαιούται να διατηρεί έως εβδομήντα (70) ποδοσφαιριστές ηλικίας 18 έως 21 ετών.

8.

Δεν αποτελεί λόγο λύσης του συμβολαίου ενός ποδοσφαιριστή η απαίτηση της ΠΑΕ
να αγωνιστεί αυτός σε αγώνα ή να συμμετέχει στις προπονήσεις της Β' Ομάδας, πλην
αν άλλως ορίζεται στο συμβόλαιο ή σε άλλη έγγραφή συμφωνία μεταξύ αυτού και της
ΠΑΕ. Οι ΠΑΕ είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν εγγράφως, πριν την έναρξη των
πρωταθλημάτων, τους ποδοσφαιριστές τους για την πιθανή μετακίνησή τους, εντός
της αγωνιστικής περιόδου, είτε στην κύρια ομάδα είτε στη Β' ομάδα.

9.

Μία Β' Ομάδα πρέπει να έχει ένα προπονητή διαφορετικό από τον προπονητή της
κύριας ομάδας. Ο τελευταίος δε δικαιούται να συμμετέχει και να αναγράφεται στο
Φύλλο Αγώνα αγώνων της Β' Ομάδας με οποιαδήποτε ιδιότητα. Ο προπονητής της
Β’ Ομάδας θα διαθέτει την κατηγορία διπλώματος που προβλέπεται στον
κανονισμό προπονητών για τη Super League 2. Τα λοιπά μέλη της κύριας ομάδας
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(προπονητικό και ιατρικό team, φροντιστές κ.λπ.) δικαιούνται να συμμετέχουν
κανονικά και να αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα αγώνων της Β' Ομάδας.
10.

ΠΑΕ που διατηρεί Β' Ομάδα οφείλει να έχει ασφαλισμένους (στο πλαίσιο ομαδικής ή
ατομικής ασφάλισης) το σύνολο των ποδοσφαιριστών της, σύμφωνα με τους όρους
που ισχύουν για την κατηγορία που ανήκει η κύρια ομάδα αυτής, σε κάθε περίπτωση.

11.

Η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στη Β' Ομάδα αποτελεί συμμετοχή και
προσμετράται κανονικά για τη συμπλήρωση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ΚΙΜΠ.

12.

Μια ΠΑΕ υποχρεούται να υπογράφει με ένα ποδοσφαιριστή συμβόλαιο σε έντυπο
συμβόλαιο της διοργανώτριας αρχής όπου ανήκει η κύρια ομάδα αυτής σε κάθε
περίπτωση. Ο έλεγχος αυτού, κατά το άρθρο 6 του Παραρτήματος Γ' του ΚΙΜΠ γίνεται
από την διοργανώτρια αρχή όπου αγωνίζεται η κύρια ομάδα της οικείας ΠΑΕ.

13.

Μία απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου περί επιβολής ή ενεργοποίησης ποινής
αφαίρεσης βαθμών λόγω οφειλών σε ποδοσφαιριστή ή προπονητή κατά το άρθρο 24
του ΚΙΜΠ ισχύει σε κάθε περίπτωση εις βάρος της κύριας ομάδας της οικείας ΠΑΕ και
κοινοποιείται στη διοργανώτρια που αγωνίζεται αυτή.

14.

Ως «οικεία επαγγελματική ένωση» για την εφαρμογή του άρθρου 8 του Παραρτήματος
Α΄ του ΚΙΜΠ ορίζεται η διοργανώτρια αρχή στην οποία αγωνίζεται η κύρια ομάδα μίας
ΠΑΕ, σε κάθε περίπτωση.

15.

Σε περίπτωση που μία Β' Ομάδα υποβιβαστεί στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία και
αυτή είναι ερασιτεχνική, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του
Παραρτήματος Α' του ΚΙΜΠ.

16.

Σε περίπτωση που σε μία ΠΑΕ που διατηρεί Β' Ομάδα επιβληθεί ποινή απαγόρευσης
ή περιορισμού μεταγραφών με απόφαση οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού
δικαιοδοτικού ή δικαστικού οργάνου (λ.χ., ενδεικτικά, απόφαση οργάνου της FIFA,
πειθαρχικών οργάνων διοργανωτριών ή της ΕΠΟ, οργάνων αδειοδότησης της ΕΠΟ
κ.λπ.) τότε η εν λόγω ποινή ισχύει καθολικά εις βάρος της οικείας ΠΑΕ και αφορά τόσο
την κύρια όσο και τη Β' Ομάδα αυτής, αλλά και τις ομάδες υποδομών.
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Άρθρο 5
Πειθαρχικά Ζητήματα
1.

Οι χρηματικές πειθαρχικές ποινές του Π.Κ. επιβάλλονται κατά την κατηγοριοποίηση
της παραγράφου 4 του άρθρου του 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Π.Κ.,
αναλόγως του που αγωνίζεται η οικεία κύρια ή Β' ομάδα μίας ΠΑΕ και σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Π.Κ. Εφόσον η Β' Ομάδα μίας ΠΑΕ αγωνίζεται σε
ερασιτεχνική κατηγορία ισχύουν οι διατάξεις του Π.Κ. περί ποινών σε Σωματεία (ιδίως,
δε η παρ. 5 του άρθρου 3 του Π.Κ.), πλην αν άλλως ορίζεται στον Π.Κ.

2.

Οι κίτρινες κάρτες που δέχεται ένας ποδοσφαιριστής δεν μεταφέρονται από το ένα
πρωτάθλημα στο άλλο, προσμετρώνται χωριστά και οι ποινές από συμπλήρωση
κίτρινων καρτών εκτίονται χωριστά στο πρωτάθλημα που τις έλαβε ο ποδοσφαιριστής.
Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 7(β) του άρθρου 7 του ΠΚ που αφορά μετακινήσεις
κατά την διάρκεια των μετεγγραφικών περιόδων. Η δήλωση της παρ. 4(δ) του άρθρου
7 του ΠΚ γίνεται στην οικεία διοργανώτρια όπου αγωνίζεται η οικεία ομάδα (κύρια ή Β'
Ομάδα) και εφόσον έχουν συμπληρωθεί 4 ή 7 κίτρινες κάρτες σε αγώνες της κάθε
κατηγορίας χωριστά.

3.

Οι ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού που είναι αποτέλεσμα απευθείας αποβολής με
κόκκινη κάρτα, εκτίονται μόνο στο πρωτάθλημα που ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει την
κάρτα και στο κύπελλο Ελλάδος, όμως ταυτόχρονα μέχρι την έκτιση όλης της ποινής ο
ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο άλλο πρωτάθλημα. Κατ' εξαίρεση
σε περίπτωση που το πρωτάθλημα που ο ποδοσφαιριστής έχει λάβει την κόκκινη
κάρτα, διακοπεί για δύο (2) αγωνιστικές και πάνω, η ποινή τότε εκτίεται και στο άλλο
πρωτάθλημα (εφόσον ο ποδοσφαιριστής ανήκει σε αυτούς που έχουν το δικαίωμα να
αγωνίζονται και στις δύο ομάδες, Έλληνες και κοινοτικοί).

4.

Ένας αξιωματούχος ΠΑΕ που διατηρεί Β' Ομάδα και στον οποίο επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού, εκτίει αυτή σε κάθε επόμενο αγώνα της ΠΑΕ (τόσο της κύριας όσο και
της Β' Ομάδας) εφόσον είναι κατάλληλα δηλωμένος και έχει το δικαίωμα να
εκπροσωπεί και τις δύο ομάδες από μία συγκεκριμένη θέση αξιωματούχου της ΠΑΕ. Ο
κανόνας αυτόν δεν ισχύει για τους προπονητές και τους αξιωματούχους που
σχετίζονται αποκλειστικά με την κύρια ή τη Β' Ομάδα.

5.

Για την υποτροπή, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 και στο άρθρο
15 του Π.Κ., λαμβάνονται υπόψη χωριστά και αυτοτελώς οι ποινές και τα
παραπτώματα στο πλαίσιο αγώνων της κύριας και της Β' Ομάδας.

6.

Ποινή αφαίρεσης βαθμών, απαγόρευσης διεξαγωγής αγώνων σε συγκεκριμένο
γήπεδο, διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο ή κεκλεισμένων των θυρών,
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αποκλεισμού από αγώνες ή διοργάνωσης και υποβιβασμού εις βάρος ΠΑΕ που
διατηρεί Β' Ομάδα υπολογίζονται και εκτίονται αποκλειστικά εντός της κατηγορίας που
αγωνίζεται η κύρια ή η Β' Ομάδα, αναλόγως των περιστάσεων και σε σχέση με τη
διοργάνωση εντός της οποίας έλαβε χώρα το οικείο πειθαρχικό παράπτωμα. Σε
περίπτωση αμφιβολίας, τα πειθαρχικά δικαιοδοτικά όργανα οφείλουν να διευκρινίζουν
ρητά το εν λόγω ζήτημα με τις αποφάσεις τους.
7.

Οι ποινές της παρ. 1(γ) του άρθρου 16 του Π.Κ. επιβάλλονται αναλόγως της
κατηγορίας που αγωνίζεται η κύρια και η Β' Ομάδα.

8.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα εκδικάζονται από τα πειθαρχικά όργανα του άρθρου 36
του ΚΑΠ αναλόγως της διοργάνωσης κατά την οποία συνέβησαν οι αντίστοιχες
παραβάσεις. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αμφιβολία για το αρμόδιο πειθαρχικό
δικαιοδοτικό όργανο (της διοργανώτριας αρχής της κύριας ή της Β' Ομάδας μίας ΠΑΕ)
οι πρόεδροι των δυο οργάνων αποφαίνονται (ακόμα και προφορικά), κατά την
διακριτική τους ευχέρεια, σχετικά με το όργανο το οποίο θα χειριστεί την υπόθεση.
Εφόσον δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσων της
ΕΠΟ αποφαίνεται κατά την δική του διακριτική ευχέρεια. Οι αποφάσεις αυτές, σχετικά
με την αρμοδιότητα, επιτρέπεται μόνο να προσβληθούν σε συνδυασμό με έφεση κατά
της οριστικής απόφασης του οργάνου στο οποίο είχε ανατεθεί η υπόθεση.

9.

Παράβαση του άρθρου 35 του ΚΑΠ οδηγεί στην επιβολή της ποινής αποκλεισμού από
αγώνες της οικείας διοργανώτριας, πλην αν η παραβίαση δε μπορεί να συσχετιστεί με
την κύρια ή τη Β' Ομάδα οπότε επιβάλλεται και από τις δύο οικείες διοργανώτριες . Η
ποινή της απαγόρευσης μεταγραφών επιβάλλεται ενιαία εις βάρος της ΠΑΕ.

10.

Όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν ωσαύτως και για ποινές που προβλέπονται
στον ΚΑΠ και σε κάθε άλλον Κανονισμό της ΕΠΟ ή σε προκήρυξη πρωταθλήματος.

Άρθρο 6
Συμμετοχή της ΠΑΕ στη διοργανώτρια αρχή της Β' Ομάδας
1.

Η Β' Ομάδα εγγράφεται κανονικά ως μέλος της Super League 2, διοργανώτριας αρχής
όπου αγωνίζεται, και συμμετέχει με εκπρόσωπό της κανονικά στις εργασίες και στο
σύνολο των καταστατικών ή άλλων οργάνων αυτής, με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις όμοια με αυτά των λοιπών μελών, πλην αν άλλως ορίζεται στον παρόντα
κανονισμό. Κατ' εξαίρεση οι ΠΑΕ που διατηρούν Β' ομάδες δεν θα έχουν δικαίωμα
ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου ή Αντιπροέδρου/Αναπληρωτή
Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή ή
άλλου προσώπου με αντίστοιχες αρμοδιότητες (ασχέτως της ονομασίας του) στην
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ένωση της Β' επαγγελματικής κατηγορίας SL2.
2.

Η διοργανώτρια αρχή όπου μετέχει μία ή περισσότερες Β' Ομάδες δε θα μπορεί να
επιβάλλει εξαιρετικούς δυσμενείς αγωνιστικούς, εμπορικούς, οικονομικούς ή άλλους
όρους εις βάρος των ΠΑΕ που διατηρούν Β' Ομάδες (λ.χ. επιβολή αυξημένων
παραβόλων, δικαιωμάτων συμμετοχής κλπ.) με οποιοδήποτε τρόπο. Αντιστοίχως οι
ΠΑΕ που διατηρούν Β' Ομάδες δε θα δικαιούνται πρόσθετων παροχών, εκ της
αυξημένης τυχόν εμπορικής αξίας αυτών ή για άλλο συναφή λόγο.
Άρθρο 7
Αγωνιστικά ζητήματα – Τίτλος Β' Ομάδας

1.

Μια Β' Ομάδα δε μπορεί να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες στην κύρια έδρα που έχει
δηλώσει η κύρια ομάδα αυτής, πλην αν αυτό επιτραπεί ρητά από τη διοργανώτρια
αρχή της κύριας ομάδας. Η τελευταία δεν θα αρνείται ένα τέτοιο αίτημα (το οποίο
μπορεί να υποβάλλει και η φιλοξενούμενη ομάδα) ιδίως όταν προκύπτουν ζητήματα
ασφάλειας των αποστολών των ομάδων ή / και των θεατών.

2.

ΠΑΕ που διατηρεί Β' Ομάδα μπορεί να δώσει ως δανεικούς δύο (2) ποδοσφαιριστές σε
ΠΑΕ που ανήκει στην κατηγορία όπου αγωνίζεται η Β' Ομάδα αυτής. Εφόσον
προκύψει παραβίαση του εν λόγω περιορισμού, το συμβόλαιο ενός τρίτου δανεισμού
θα θεωρείται ανίσχυρο, ο δανειζόμενος ποδοσφαιριστής δε θα δικαιούται να
αγωνίζεται στη νέα ΠΑΕ, η συμμετοχή του σε αγώνα θα θεωρείται αντικανονική και θα
γεννάται δικαίωμα αζήμιας λύσης του συμβολαίου δανεισμού.

3.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Β' Ομάδων στο Κύπελλο Ελλάδος.

4.

ΠΑΕ που διατηρεί Β' Ομάδα δεν υποχρεούται να συμμετέχει στα Πρωταθλήματα
Υποδομής που τυχόν διοργανώνει η διοργανώτρια αρχή στην οποία μετέχει η Β'
Ομάδα. Αντιθέτως η ίδια ΠΑΕ συμμετέχει υποχρεωτικά στα Πρωταθλήματα Υποδομής
που διοργανώνει η διοργανώτρια αρχή στην οποία μετέχει η κύρια ομάδα αυτής και για
τα οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή για όλες τις ΠΑΕ της κατηγορίας.

5.

Μια Β' Ομάδα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά το διακριτικό τίτλο της κύριας ομάδας
ακολουθούμενο από το γράμμα «Β» στο τέλος αυτού.
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Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
1.

Εφόσον μία ομάδα της SUPER LEAGUE 1 έχει λάβει άδεια για το πρωτάθλημα της
SL1 δεν απαιτείται η λήψη ειδικής άδειας για την Β' ομάδα ώστε να αγωνιστεί αυτή στο
πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 2.

2.

Με ειδικές οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που μπορούν να εκδίδονται
οποτεδήποτε, με άμεση ισχύ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τις Β' Ομάδες και δε
ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό με σαφήνεια.

Ο Παρών Κανονισμός εγκρίθηκε στη συνεδρίαση αριθμ. 29 της 22/07/2022 της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΠΟ.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ACTING CEO

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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