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ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Οι όροι που ακολουθούν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται: 

FIFA:Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

UEFA: Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA). 

Ομοσπονδία: Μια εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία που αναγνωρίζεται από την FIFA 

ως μέλος της. 

Ε.Π.Ο.: Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. 

Λίγκα: Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία υπάγεται σε μια 

Ομοσπονδία. 

Περιφερειακή (Τοπική) Ένωση: Ένωση ερασιτεχνικών σωματείων, η οποία υπάγεται 

σε μια Ομοσπονδία. 

Συνομοσπονδία: Ένας όμιλος ομοσπονδιών οι οποίες ανήκουν στην ίδια ήπειρο (ή 

γεωγραφική περιοχή) και αναγνωρίζεται από την FIFA. 

Ομάδα: Ένα μέλος μιας Περιφερειακής (Τοπικής) ή μιας Πανελλήνιας Ένωσης μιας 

Ομοσπονδίας – Μέλους της F.I.F.A. (η οποία είναι Μέλος της FIFA) ή μιας Λίγκας που 

είναι αναγνωρισμένη από μια Ομοσπονδία, το οποίο συμμετέχει τουλάχιστον σε μια 

συλλογική διοργάνωση. 

Αξιωματούχος: Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, μέλος επιτροπής, διαιτητής και 

βοηθός διαιτητή, προπονητής, γυμναστής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (εκτός των 

ποδοσφαιριστών) που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στην 

FIFA, σε μια Συνομοσπονδία, Ομοσπονδία, Λίγκα ή Ομάδα, (όπως επίσης) και κάθε άλλο 

πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με το Καταστατικό της FIFA.  

Ποδοσφαιριστής: Ένας παίκτης ποδοσφαίρου που είναι εγγεγραμμένος σε μια 

Ομοσπονδία. 

Γενική Συνέλευση: Το ανώτατο και νομοθετικό όργανο της Ε.Π.Ο..  

Εκτελεστική Επιτροπή: Το εκτελεστικό όργανο της Ε.Π.Ο. (πρώην Διοικητικό 

Συμβούλιο). 

Γραμματεία: Οι διοικητικές υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. 

Μέλος: Ένα νομικό πρόσωπο που έχει γίνει δεκτό ως μέλος της Ε.Π.Ο. από τη Γενική 

Συνέλευση. 

Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο: Το παιχνίδι που ελέγχεται από την FIFA και οργανώνεται 

σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

IFAB: Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο. 
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Τακτικά Δικαστήρια: Κρατικά δικαστήρια τα οποία εκδικάζουν δημόσιες ή ιδιωτικές 

νομικές διαφορές. 

Διαιτητικό Δικαστήριο: Ένα ανεξάρτητο και νομίμως συσταθέν ιδιωτικό δικαστήριο, 

που λειτουργεί αντί ενός Τακτικού Δικαστηρίου. 

CAS: Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (Ελβετία). 

Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης: Ανεξάρτητη επιτροπή για 

την επίβλεψη, καθοδήγηση και παρακολούθηση σε θέματα χρηστής 

διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου.    

Σημείωση: Οι όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ισχύουν και για τα δυο φύλα. 

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

αντιστρόφως. 
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Α. Γενικές Διατάξεις 
 

Άρθρο 1 
Επωνυμία – Νομική μορφή – Έδρα – Υπαγωγή– Εμβλήματα 

 

1. Η ιδρυθείσα το έτος 1926, από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, 

Πειραιώς, και Μακεδονίας – Θράκης, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, εγγεγραμμένο νόμιμα στα βιβλία σωματείων του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει έδρα την Αθήνα και την επωνυμία Ελληνική Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία. 

2. Η συντομογραφία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι Ε.Π.Ο. 

3. Η διάρκεια της Ε.Π.Ο. είναι απεριόριστη. 

4. Η έδρα και τα γραφεία της Ε.Π.Ο. ευρίσκονται στην Αθήνα, στο Πάρκο Γουδή. 

5. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι η μόνη και αποκλειστική αρχή για την 

οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του ελληνικού ποδοσφαίρου και την 

εκπροσώπησή του στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η ΕΠΟ είναι νομικό πρόσωπο που 

διέπεται από τους κανόνες της ελληνικής έννομης τάξης και λειτουργεί με βάση το 

καταστατικό της και τους κανόνες και τις οδηγίες των FIFA και UEFA. 

6. Η Ε.Π.Ο. είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), της 

Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) και της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). 

7. Η σημαία της Ε.Π.Ο. είναι χρώματος λευκού, στο κέντρο της οποίας υπάρχει 

στρογγυλό σχήμα σε αποχρώσεις μπλε χρώματος. Στο περίγραμμα αναγράφονται 

κυκλικά οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ και στο εσωτερικό του 

απεικονίζεται μπάλα ποδοσφαίρου, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ο γεωγραφικός 

χάρτης της Ελλάδος. 

8. Τα ανωτέρω σε σμίκρυνση αποτελούν το έμβλημα, το λογότυπο και τη σφραγίδα της 

Ε.Π.Ο. Η σημαία, το έμβλημα και το λογότυπο της Ομοσπονδίας κατοχυρώνονται 

αρμόδια στους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς προστασίας πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

9. Η 4η Ιουλίου κάθε έτους είναι αργία και ορίζεται ως "ημέρα του ποδοσφαίρου" σε 

ανάμνηση της πρώτης κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική 

Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στις 04.07.2004. 
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Άρθρο 2 
Σκοπός 

 

1. Οι σκοποί της Ε.Π.Ο. είναι: 

α.  Να βελτιώνει το παιχνίδι του ποδοσφαίρου αδιαλείπτως και να το προωθεί, 

διευθύνει, διοικεί και ελέγχει σε όλη την ελληνική επικράτεια υπό το φως του ευ 

αγωνίζεσθαι, των ενοποιητικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών και 

ανθρωπιστικών αξιών του, ιδιαιτέρως διαμέσου των προγραμμάτων ανάπτυξης 

των νέων. 

β. Να διοργανώνει τα πρωταθλήματα του Ομοσπονδιακού Ποδοσφαίρου σε όλες 

τους τις μορφές σε εθνικό επίπεδο, ορίζοντας επακριβώς, όπως απαιτείται, τους 

τομείς εξουσίας που παραχωρούνται στα διάφορα Μέλη από τα οποία 

αποτελείται. 

γ. Να προστατεύει τα συμφέροντα των Μελών της. 

δ. Να σέβεται και αποτρέπει κάθε παραβίαση του Καταστατικού, των κανονισμών, 

οδηγιών και αποφάσεων της FIFA, ή της UEFA και της Ε.Π.Ο., όπως επίσης και 

των Κανόνων του Παιχνιδιού, και να διασφαλίζει ότι αυτά γίνονται σεβαστά από 

τα Μέλη της. 

ε. Να προωθεί την ακεραιότητα, δεοντολογία και το «ευ αγωνίζεσθαι» με σκοπό την 

αποτροπή όλων των μεθόδων ή πρακτικών, όπως διαφθορά, φαρμακοδιέγερση 

(ντόπινγκ) ή διαστρέβλωση αγωνιστικών αποτελεσμάτων, που μπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων, διοργανώσεων, 

ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων και Μελών ή να δώσουν έρεισμα για την 

καταστρατήγηση του Ομοσπονδιακού Ποδοσφαίρου. 

στ. Να ελέγχει και εποπτεύει όλους τους φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες σε όλες 

τους τις μορφές και σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

ζ. Να ελέγχει και εποπτεύει το Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο σε εθνικό επίπεδο και 

να ελέγχει και εποπτεύει όλες τις μορφές διεθνών αγώνων ποδοσφαίρου, που 

διεξάγονται στην εδαφική επικράτεια της Ελλάδας, σύμφωνα με το οικείο 

καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA και των Συνομοσπονδιών. 

η. Να διαχειρίζεται όλες τις διεθνείς αθλητικές σχέσεις που συνδέονται με το 

Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο σε όλες του τις μορφές. 

θ. Να σχεδιάζει και υλοποιεί διοργανώσεις σε διεθνή και άλλα επίπεδα. 

2. Η Ε.Π.Ο. ως μέλος της FIFA και της UEFA υποχρεούται: 
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α. Να συμμορφώνεται πλήρως με τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, 

τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις των οργάνων της FIFΑ και της UEFA, οι 

οποίες, σύμφωνα με τα ως άνω καταστατικά, είναι άμεσα εκτελεστές. 

β. Να αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και να σέβεται τις αποφάσεις του Διαιτητικού 

Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) της Λωζάννης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις 

των καταστατικών της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο. 

γ. Να διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στο χώρο του ποδοσφαίρου μέρη 

συμμορφώνονται και τηρούν τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις 

κατευθύνσεις και τις αποφάσεις των οικείων οργάνων της FIFA, της UEFA και της 

ΕΠΟ, οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστές. 

δ. Να διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στο χώρο του ποδοσφαίρου μέρη 

συμμορφώνονται και τηρούν τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου της 

Ε.Π.Ο. και/ή τις αποφάσεις του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (C.A.S.) της 

Λωζάννης. 

ε. Να διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στο χώρο του ποδοσφαίρου μέρη 

συμμορφώνονται και τηρούν τη Σύμβαση Προπονητικής της UEFA (UEFA 

Coaching Convention) και τη Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA (UEFA Refereeing 

Convention). 

3. Η Ε.Π.Ο. θα επιδιώξει την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της υλοποιώντας κάθε 

μέτρο που θεωρεί πρόσφορο, όπως τον καθορισμό κανόνων, τη σύναψη συμφωνιών 

ή συμβάσεων, τη λήψη αποφάσεων ή την υιοθέτηση προγραμμάτων, την ίδρυση 

νομικών προσώπων για την εκμετάλλευση των προϊόντων του ποδοσφαίρου κ.λπ. 

 

Άρθρο 3 
Ουδετερότητα και αμεροληψία 

 

1. Η Ε.Π.Ο. είναι ουδέτερη αναφορικά με θέματα πολιτικής και θρησκείας. 

2. Οι διακρίσεις, οποιασδήποτε μορφής, σε βάρος μιας χώρας, ενός προσώπου ή 

ομάδας προσώπων εξαιτίας της φυλής, χρώματος του δέρματος, της εθνοτικής τους 

προέλευσης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, γένους, γλώσσας, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, πολιτικών πεποιθήσεων ή οποιασδήποτε άλλης πεποίθησης, πλούτου, 

γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας, σεξουαλικής προτίμησης ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορεύονται αυστηρά και τιμωρούνται με αποκλεισμό ή 

αποβολή και/ή πειθαρχικά μέτρα, σύμφωνα με τις πειθαρχικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.  
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Άρθρο 4 
Προώθηση φιλικών σχέσεων 

 

1. Η Ε.Π.Ο. θα προωθεί τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των Μελών, Ομάδων, Αξιωματούχων 

και των Ποδοσφαιριστών της και της κοινωνίας για ανθρωπιστικούς σκοπούς, 

διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε ενέργειες και εκδηλώσεις που υπηρετούν τους 

σκοπούς αυτούς. 

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε οργάνωση που εμπλέκεται σε παιχνίδι του 

Ομοσπονδιακού Ποδοσφαίρου είναι υποχρεωμένο να τηρεί το παρόν, το οικείο 

Καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι», καθώς επίσης και 

τις αρχές της νομιμότητας, της ακεραιότητας και του αθλητικού πνεύματος. 

3. Η Ε.Π.Ο. θα παρέχει τα απαραίτητα θεσμικά μέσα (κανονισμούς, αποφάσεις, 

εγκυκλίους, οδηγίες κ.λπ.) και όργανα για την επίλυση οποιασδήποτε εσωτερικής 

διαφοράς που μπορεί να προκύψει μεταξύ των Μελών, των Ομάδων, των 

Αξιωματούχων και των Ποδοσφαιριστών της. 

 

Άρθρο 5 
Ποδοσφαιριστές 

 

1. Η ιδιότητα των ποδοσφαιριστών και οι διατάξεις της μετεγγραφής τους θα ρυθμίζονται 

από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό 

Ιδιότητας και Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών της FIFA. 

2. Οι Ποδοσφαιριστές θα εγγράφονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 6 
Κανόνες του Παιχνιδιού 

  

1. Η Ε.Π.Ο. και κάθε Μέλος της διεξάγουν το Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο σύμφωνα με 

τους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game) που εκδίδει το Διεθνές Ποδοσφαιρικό 

Συμβούλιο (IFAB). Μόνο το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο επιτρέπεται να καθορίζει 

και να αλλάζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

2. Η Ε.Π.Ο. και το κάθε Μέλος της διεξάγουν το ποδόσφαιρο σάλας (5χ5) και το 

ποδόσφαιρο στην άμμο (Beach Soccer) σύμφωνα με τους Κανόνες Ποδοσφαίρου 

Σάλας (5Χ5) και τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου στην Άμμο. Μόνο η FIFA 

επιτρέπεται να καθορίζει και αλλάζει τους Κανόνες Ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5) και τους 

Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου στην Άμμο. 
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Άρθρο 7 
Συμπεριφορά οργάνων και Αξιωματούχων 

 

Τα Όργανα και οι Αξιωματούχοι της Ε.Π.Ο. υποχρεούνται να τηρούν το Καταστατικό, τους 

Κανονισμούς, τις Οδηγίες, τις Αποφάσεις και τον Κώδικα Δεοντολογίας της FIFA, της UEFA 

και της Ε.Π.Ο. στις δραστηριότητές τους. 

Σε περίπτωση μη τήρησης ή παραβίασης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το παρόν 

καταστατικό και τους οικείους κανονισμούς ποινές. 

 

Άρθρο 8 
Επίσημη γλώσσα – αλληλογραφία 

 

1. Τα επίσημα έγγραφα και κείμενα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η έγγραφη 

επικοινωνία της ΕΠΟ με την FIFA και την UEFA ή κάθε άλλη αλλοδαπή διεθνή 

οργάνωση θα γίνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες τους. 

2. Η επίσημη αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. διακινείται, νομίμως, μέσω ταχυδρομείου, 

ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier), τηλεομοιοτυπίας (FAX) και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail). 
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Β. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 
 

Άρθρο 9 
Αναγνώριση, αναστολή ιδιότητας μέλους και αποβολή 

 

1. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει για την αναγνώριση, την αναστολή ιδιότητας 

μέλους ή την αποβολή ενός Μέλους. 

2. Η αναγνώριση παρέχεται εφόσον το υποψήφιο Μέλος πληροί τις προϋποθέσεις που 

έχουν τεθεί στο παρόν καταστατικό. 

3. Η ιδιότητα του Μέλους διακόπτεται με παραίτηση ή αποβολή. Η απώλεια της ιδιότητας 

του Μέλους δεν απαλλάσσει το Μέλος από τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της 

Ε.Π.Ο. ή άλλων Μελών της Ε.Π.Ο., αλλά ακυρώνει όλα τα δικαιώματα του σε σχέση 

με την Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 10 
Αναγνώριση 

 

Η ιδιότητα Μέλους της Ε.Π.Ο. απονέμεται σε φορείς που ιδρύονται και λειτουργούν στην 

ελληνική επικράτεια, έχουν συγκεκριμένη έδρα και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και 

υλοποίηση ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων σε τοπικό ή πανελλήνιο επίπεδο, σύμφωνα με 

το παρόν Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 

1. Τα υφιστάμενα Μέλη της Ε.Π.Ο. είναι: 

α. Οι τοπικές πενήντα τρεις (53) Ενώσεις Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων (ΕΠΣ), όπως ισχύουν σήμερα, 

β. Η  Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας, συμμετέχουν σωματεία που 

καλλιεργούν του ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης (Ποδόσφαιρο Σάλας) 

γ. Η Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super 

League 1), 

δ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας (Super League 

2), και 

ε. Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ). 

2. Μέλη της Ε.Π.Ο. δύνανται να αναγνωριστούν: 

α. Η  Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών. 

β. Η  Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου, συμμετέχουν σωματεία που 

καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης (Ποδόσφαιρο της Άμμου). 

γ. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ). 
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δ. Η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών. 

3. Κάθε νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει Μέλος της Ε.Π.Ο. θα υποβάλλει γραπτή 

αίτηση στη Γραμματεία της Ε.Π.Ο. 

4. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία: 

α. αντίγραφο του νομίμως επικυρωμένου καταστατικού του και των κανονισμών 

του, που εκδίδονται σε εφαρμογή του παρόντος, 

β. μια δήλωση ότι θα συμμορφώνεται πάντα με το Καταστατικό, τους κανονισμούς 

και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και θα διασφαλίζει ότι αυτά 

γίνονται ομοίως σεβαστά από τα μέλη, τις ομάδες, τους αξιωματούχους και τους 

ποδοσφαιριστές του, 

γ. μια δήλωση ότι θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Κανόνες του Παιχνιδιού, 

δ. μια δήλωση ότι δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του 

Καταστατικού, των Κανονισμών, των Αποφάσεων και των Οδηγιών της FIFA, της 

UEFA και της Ε.Π.Ο. στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν οι κανονισμοί της FIFA, 

της UEFA και της Ε.Π.Ο. προβλέπουν ή ορίζουν ρητά την προσφυγή στα Τακτικά 

Δικαστήρια, 

ε. μια δήλωση ότι αναγνωρίζει το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό 

Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) της Λωζάννης, όπως ορίζεται στο παρόν 

Καταστατικό, καθώς και στο Καταστατικό της FIFA και της UEFA, 

στ. μια δήλωση ότι εδρεύει και είναι εγγεγραμμένο στην ελληνική επικράτεια, 

ζ. μια δήλωση ότι όλοι οι επίσημοι αγώνες του θα διεξάγονται εντός της ελληνικής 

επικράτειας και της αντίστοιχης εδαφικής δικαιοδοσίας κάθε Μέλους, 

η. μια δήλωση ότι η νόμιμη διοίκηση του υποψήφιου Μέλους εγγυάται ότι είναι σε 

θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα και χωρίς οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις τρίτων ή άλλων εξωτερικών παραγόντων, 

θ. έναν κατάλογο Αξιωματούχων, ορίζοντας αυτούς που έχουν δικαίωμα 

υπογραφής και το δικαίωμα να συνάπτουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με 

τρίτους, 

ι. μια δήλωση ότι υπόσχεται να οργανώνει ή συμμετέχει σε φιλικούς αγώνες μόνο 

μετά από την πρότερη έγκριση της Ε.Π.Ο., 

ια. ένα αντίγραφο των πρακτικών της τελευταίας του Γενικής Συνέλευσης. 

5. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει την ιδιότητα των υφιστάμενων Μελών. 
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Άρθρο 11 
Αίτημα και διαδικασία αναγνώρισης Μέλους 

 

1. Η διαδικασία αναγνώρισης θα διέπεται από ειδικό κανονισμό, εγκεκριμένο από την 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αιτείται από τη Γενική Συνέλευση είτε την αναγνώριση είτε 

την μη αναγνώριση του υποψηφίου Μέλους. Το υποψήφιο Μέλος μπορεί να εκθέσει 

τους λόγους για την αίτησή του στη Γενική Συνέλευση. 

3. Το νέο Μέλος θα αποκτά τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, που απορρέουν από την 

ιδιότητα μέλους, αμέσως μόλις αναγνωριστεί. 

 

Άρθρο 12 
Δικαιώματα μελών 

 

1. Τα Μέλη της Ε.Π.Ο. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α. να λαμβάνουν μέρος στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο., να γνωρίζουν την 

ημερήσια διάταξή της εκ των προτέρων, να προσκαλούνται στη Γενική Συνέλευση 

μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο και να ασκούν, δια των εκπροσώπων τους, 

τα δικαιώματα ψήφου που έχουν, 

β. να συντάσσουν προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ημερήσια 

διάταξη της Γενικής Συνέλευσης,  

γ. να προτείνουν υποψηφίους για εκλογή στα ακόλουθα όργανα της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας: την Εκτελεστική Επιτροπή και την Επιτροπή 

Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης (εξαιρουμένων του Προέδρου και 

του Αντιπροέδρου), 

δ. να ενημερώνονται σχετικά με τις υποθέσεις της Ε.Π.Ο. μέσω των επίσημων 

οργάνων και μέσων ενημέρωσης της Ε.Π.Ο. και να ενημερώνονται για τις 

αποφάσεις που λαμβάνει η Εκτελεστική Επιτροπή, 

ε. να συμμετέχουν σε διοργανώσεις και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που 

οργανώνονται από την Ε.Π.Ο. και να διοργανώνουν πρωταθλήματα κατά 

παραχώρηση από την Ε.Π.Ο. και υπό την αιγίδα της, 

στ. να ασκούν όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν 

Καταστατικό και σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τις Οδηγίες και τις Αποφάσεις 

της Ε.Π.Ο., 
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ζ. να ασκούν το δικαίωμα έκδοσης κανονισμών που αφορούν μόνο στη διοικητική 

λειτουργία και οργάνωσή τους. 

2. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων προβλέπεται από άλλες διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού και των ισχυόντων κανονισμών. 

 

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις των Μελών 

 

1. Τα Μέλη της Ε.Π.Ο. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α. να συμμορφώνονται πλήρως με το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες 

και τις αποφάσεις της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο. πάντοτε, και να 

διασφαλίζουν ότι αυτά γίνονται ομοίως σεβαστά από τα μέλη, τους 

ποδοσφαιριστές και τους αξιωματούχους τους, 

β. να διασφαλίζουν την εκλογή των δικαιοδοτικών τους οργάνων τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα έτη, 

γ. να συγκαλούν το ανώτατο και νομοθετικό τους σώμα σε τακτά διαστήματα, κατά 

κανόνα άπαξ του έτους,  

δ. να συμμετέχουν σε διοργανώσεις και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που 

οργανώνονται από την Ε.Π.Ο., 

ε. να καταβάλουν τις συνδρομές μέλους και τα τέλη και να είναι συνεπείς στις 

οικονομικές υποχρεώσεις που ορίζονται με το παρόν καταστατικό ή τους 

κανονισμούς, 

στ. να σέβονται τους Κανόνες του Παιχνιδιού, όπως ορίζονται από το Διεθνές 

Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τους Κανόνες Ποδοσφαίρου Σάλας 5Χ5 και 

τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου στην Άμμο όπως καθορίζονται από την 

FIFA, και να διασφαλίζουν ότι αυτοί γίνονται σεβαστοί από τα μέλη τους μέσω 

καταστατικής διάταξης, 

ζ. να υιοθετήσουν μια καταστατική ρήτρα που θα ορίζει ότι, διαφορές στις οποίες 

έχουν εμπλοκή αυτά ή ένα από τα μέλη τους και αφορά στο Καταστατικό, τους 

κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA, της UEFA, της Ε.Π.Ο. ή των 

Μελών της, δύναται να παραπέμπεται, σε τελευταίο βαθμό (ήτοι αφού έχουν 

εξαντληθεί όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα), μόνο σε ένα ανεξάρτητο και 

αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως εξειδικεύεται στις σχετικές προβλέψεις 

των Καταστατικών των ανωτέρω ποδοσφαιρικών αρχών και τους κανονισμούς 

της ΕΠΟ όπου προσδιορίζονται ειδικότερα η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.  
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η. να γνωστοποιούν προς έγκριση στην Ε.Π.Ο. οποιαδήποτε τροποποίηση στο 

καταστατικό και τους κανονισμούς τους, όπως επίσης και έναν κατάλογο των 

Αξιωματούχων ή προσώπων τους τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να 

υπογράφουν και έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν νόμιμα δεσμευτικές 

συμφωνίες με τρίτους, 

θ. να μην διατηρούν οποιαδήποτε αθλητικής φύσης σχέση με μη αναγνωρισμένες 

οντότητες ή με Μέλη των οποίων η ιδιότητα μέλους έχει ανασταλεί ή που έχουν 

αποβληθεί, 

ι. να τηρούν τις αρχές της πίστης, της ακεραιότητας και της καλής αθλητικής 

συμπεριφοράς, ως έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι, και να διασφαλίζουν ότι αυτές 

τηρούνται επίσης από τα μέλη τους, μέσω καταστατικής διάταξης,  

ια. να συμμορφώνονται με τις αναγκαστικές διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 10 

παράγραφος 4 καθ' όλη την διάρκεια της υπαγωγής τους, 

ιβ. να διαχειρίζονται ένα μητρώο μελών το οποίο θα ενημερώνεται τακτικά, 

ιγ. να έχουν σε ισχύ ένα εγκεκριμένο καταστατικό το οποίο να συμφωνεί απολύτως 

με τις απαιτήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας,  

ιδ. να συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα που προκύπτουν 

από το Καταστατικό και τους λοιπούς κανονισμούς της FIFA, της UEFA και της 

Ε.Π.Ο. 

2. Η παραβίαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Μέλος μπορεί 

να οδηγήσει σε κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό. 

3. Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφερομένων, η Ε.Π.Ο. αναγνωρίζει και συνεργάζεται στο 

χώρο του ποδοσφαίρου μόνο με φορείς που αποδέχονται τα καταστατικά, τους 

κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA, της UEFA, της Ε.Π.Ο. και των 

Μελών της. 

 

Άρθρο 14 
Αναστολή Ιδιότητας Μέλους 

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την αναστολή της ιδιότητας ενός Μέλους. 

Ωστόσο, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αναστείλει, με άμεση ισχύ, την ιδιότητα 

ενός Μέλους, το οποίο παραβιάζει σε σοβαρό βαθμό τις υποχρεώσεις του. Η απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των 

μελών της και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Η 

αναστολή θα ισχύει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Εκτελεστική 

Επιτροπή την έχει, στο μεταξύ, άρει. 
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2. Η αναστολή θα επιβεβαιώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση με την παρουσία 

των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσώπων και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των 

εγκύρων ψήφων. Εάν δεν επιβεβαιωθεί, η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως. 

3. Ένα Μέλος, που τελεί σε αναστολή, θα χάνει τα δικαιώματά του που προέρχονται από 

την ιδιότητα του Μέλους. Δεν επιτρέπεται σε άλλα Μέλη να διατηρούν αθλητικές 

επαφές με το Μέλος που τελεί σε αναστολή. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να 

επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις. Απαγορεύεται κάθε επίσημη ποδοσφαιρική 

δραστηριότητα οποιασδήποτε κατηγορίας, ανεξαρτήτως διοργανώτριας αρχής, στην 

περιοχή ευθύνης του Μέλους. 

4. Τα Μέλη, τα οποία δεν συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες της Ε.Π.Ο. για δύο 

(2) συνεχόμενα, έτη, θα στερούνται το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οι 

εκπρόσωποί τους δεν θα εκλέγονται, ούτε θα διορίζονται μέχρις ότου έχουν 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με αυτό. 

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει ειδικό κανονισμό για τη συμμετοχή στις αθλητικές 

δραστηριότητες και την υποχρεωτικότητα διοργάνωσης πρωταθλημάτων υποδομής. 

 

Άρθρο 15 
Αποβολή 

 

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποβάλλει ένα Μέλος εφόσον: 

α. παραλείπει να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Ε.Π.Ο., 

β. παραβιάζει σοβαρά και επανειλημμένα το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις 

οδηγίες ή τις αποφάσεις της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο., 

γ. ενεργεί κατά τρόπο που παραβιάζει σοβαρά τους σκοπούς και τα συμφέροντα 

της Ε.Π.Ο. 

2. Η παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσώπων, που αντιπροσωπεύουν τα 

Μέλη με δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, είναι απαραίτητη προκειμένου η αποβολή 

να είναι έγκυρη, η δε πρόταση για την αποβολή θα πρέπει να υιοθετηθεί από 

πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. 
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Άρθρο 16 
Παραίτηση 

 

1. Ένα Μέλος μπορεί να παραιτηθεί από την Ε.Π.Ο. με ισχύ από το τέλος της τρέχουσας 

αγωνιστικής περιόδου. Η κοινοποίηση της παραίτησης πρέπει να φθάσει στη 

γραμματεία το αργότερο μέσα σε έξι μήνες πριν από το τέλος της αγωνιστικής 

περιόδου. 

2. Η παραίτηση δεν ισχύει μέχρις ότου το Μέλος, που επιθυμεί να παραιτηθεί, 

εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Ε.Π.Ο. και των υπολοίπων 

Μελών της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 17 
Ανεξαρτησία της Ε.Π.Ο., των Μελών της και των Οργάνων τους 

 

α. Τα όργανα της Ε.Π.Ο. και των Μελών της είναι είτε αιρετά είτε διορισμένα. Το παρόν 

καταστατικό και το καταστατικό κάθε Μέλους της καθορίζει τη διαδικασία η οποία 

διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία εκλογής τους ή διορισμού τους από την Ε.Π.Ο. ή 

το Μέλος αντίστοιχα. 

β. Τα όργανα της Ε.Π.Ο. ή τα όργανα των μελών της ΕΠΟ που δεν έχουν εκλεγεί ή 

διορισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, και 

κάθε απόφασή τους, δεν θα αναγνωρίζονται από την FIFA και την UEFA. 

 

Άρθρο 18 
Ιδιότητα των Τοπικών - Περιφερειακών Ενώσεων, των Επαγγελματικών 

Ενώσεων (Λιγκών), των λοιπών Ενώσεων και των Ομάδων 
 

1. Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, οι Επαγγελματικές Ενώσεις (Λίγκες) ή οι 

τυχόν λοιπές Ενώσεις και οι Ομάδες που συνδέονται με την Ε.Π.Ο. θα υπάγονται σε 

αυτή και θα αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο.. Στην εδαφική επικράτεια της Ε.Π.Ο. θα 

υφίσταται μόνο μία κορυφαία επαγγελματική ένωση. Το παρόν Καταστατικό ορίζει το 

εύρος της εξουσίας και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών των Ενώσεων και 

των Ομάδων. Τα καταστατικά και οι κανονισμοί τους πρέπει να εγκρίνονται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

2. Τα Μέλη της Ε.Π.Ο. θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις για κάθε θέμα που 

αφορά στην ιδιότητα μέλους, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εξωτερικό όργανο. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως της εταιρικής τους δομής. 
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3. Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων μητρικών εταιρειών και 

θυγατρικών) δεν θα μπορεί να εξασκεί έλεγχο σε περισσότερες από μία Ομάδα ή μία 

Ένωση, σε κάθε περίπτωση που θα μπορούσε να διακυβευθεί η ακεραιότητα 

οποιουδήποτε αγώνα ή διοργάνωσης. 

4. Ειδικότερα, για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων 

πρωταθλημάτων, απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής 

μίας ομάδας προκειμένου να επιτύχει την πρόκρισή της και να αποκομίσει αθλητικά 

οφέλη και/ή τη λήψη άδειας συμμετοχής σε πρωτάθλημα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, αλλαγή έδρας, αλλαγή ονομασίας, ή μεταβίβαση μεριδίων – μετοχών μεταξύ 

ομάδων ή την με οποιοδήποτε τρόπο συγχώνευση ομάδων. 
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Γ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ 
 

Άρθρο 19 
Επίτιμος πρόεδρος και επίτιμο μέλος 

 

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να απονείμει τον τίτλο του επιτίμου 

προέδρου ή επιτίμου μέλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξαιτίας ευδόκιμης υπηρεσίας 

στο ποδόσφαιρο. 

2. Οι προτάσεις αυτές θα υποβάλλονται από την Εκτελεστική Επιτροπή.  

3. Ο επίτιμος πρόεδρος ή το επίτιμο μέλος μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική 

Συνέλευση. Μπορούν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου. 
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Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

Άρθρο 20 
Όργανα της Ομοσπονδίας 

 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και το νομοθετικό όργανο. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο.  

3. Οι διαρκείς και ειδικές επιτροπές θα συμβουλεύουν και συνδράμουν την Εκτελεστική 

Επιτροπή στην εκπλήρωση των καθηκόντων της. Τα καθήκοντα, η σύνθεση και οι 

λειτουργίες τους ορίζονται στο παρόν Καταστατικό και/ή ειδικό κανονισμό που 

συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

4. Η Γραμματεία είναι το διοικητικό όργανο.  

5. Τα δικαστικά όργανα είναι η Πειθαρχική Επιτροπή, η Επιτροπή Δεοντολογίας και η 

Επιτροπή Εφέσεων. 

6. Τα όργανα της Ε.Π.Ο. είτε θα εκλέγονται είτε θα ορίζονται από την ίδια την Ε.Π.Ο., 

χωρίς καμία εξωτερική επιρροή και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 

από το παρόν Καταστατικό και τους σχετικούς Κανονισμούς. 

7. Τα δικαιοδοτικά όργανα αδειοδότησης ομάδων είναι υπεύθυνα για το σύστημα 

αδειοδότησης ομάδων μέσα στην Ομοσπονδία. 

8. Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης είναι το όργανο που είναι 

υπεύθυνο για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ΕΠΟ 

όσον αφορά θέματα χρηστής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων 

καθώς και για την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας. 

9. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για 

την ενασχόληση με τα θέματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου. 

10. Κάθε μέλος των οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πρέπει να 

απέχει από την συζήτηση και από την λήψη απόφασης, εάν υπάρχει κίνδυνος ή η 

πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων. 
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Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 21 
Ορισμός και σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η συνεδρίαση στην οποία συγκαλούνται όλα τα Μέλη της 

Ε.Π.Ο. Αντιπροσωπεύει την ανώτατη και τη νομοθετική εξουσία της Ε.Π.Ο. Μόνο μια 

Γενική Συνέλευση η οποία έχει συγκληθεί νόμιμα έχει την εξουσία να λάβει αποφάσεις. 

2. Μια Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη. 

3. Ο Πρόεδρος θα διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ του Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού. 

 

Άρθρο 22 
Εκπρόσωποι και ψήφοι 

 

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το σύνολο των εκπροσώπων των Ενώσεων – 

Μελών οι οποίοι κατανέμονται ως ακολούθως: 

α. Οι πενήντα τρεις (53) Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) 

εκπροσωπούνται από έναν (1) εκπρόσωπο η καθεμία, ο οποίος θα είναι ο 

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της οικείας Ένωσης Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων, παρεκτός αν ο Πρόεδρος είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή, η αντίστοιχη 

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων θα εκπροσωπείται από άλλο μέλος της 

Εκτελεστικής της Επιτροπής. 

β. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας εκπροσωπείται από έναν (1) 

εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

γ. Η Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super 

League 1)εκπροσωπείται από δεκατέσσερις (14) εκπροσώπους. Κάθε 

εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί μία (1) ΠΑΕ – μέλος της Super League 1.Σε 

περίπτωση που ο αριθμός των Π.Α.Ε. αυξηθεί ή μειωθεί, θα αυξηθεί ή μειωθεί 

ανάλογα και ο αριθμός των εκπροσώπων. 

δ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας (Super League 

2) εκπροσωπείται από τρεις (3) εκπροσώπους. 

ε. Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ) εκπροσωπείται από 

έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 
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Όλα τα Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβουν γυναίκες ως 

εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση. 

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΠΟ προκειμένου να αναγνωριστούν ως Μέλη 

της, θα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως: 

α. η  Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών θα εκπροσωπείται από δύο 

(2) εκπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος με ένα 

ακόμα μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

β. η  Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου θα εκπροσωπείται από έναν (1) 

εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

γ. ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) θα 

εκπροσωπείται από δύο (2) εκπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο 

Πρόεδρος με ένα ακόμα μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

δ. η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών θα εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο, ο 

οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

3. Οι εκπρόσωποι πρέπει να ανήκουν στο Μέλος το οποίο εκπροσωπούν και να έχουν 

οριστεί ή εκλεγεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το καταστατικό του Μέλους. 

Πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να εμφανίσουν απόδειξη αυτού. 

4. Τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, της  Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας, της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 

Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) και της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών 

Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ), θα εκλέγουν έναν αναπληρωτή ο οποίος αντικαθιστά τον 

πρόεδρο ως εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. σε περίπτωση που ο 

τελευταίος δεν μπορεί να συμμετέχει. 

5. Οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. - Μελών της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) και οι αναπληρωτές των πρέπει να είναι 

οπωσδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.Ε. την οποία εκπροσωπούν 

και ο ορισμός τους πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. δεν μπορούν να οριστούν 

εκπρόσωποι Π.Α.Ε. Οι εκπρόσωποι θα δηλώνονται στην Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα 

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) η οποία με τη σειρά της θα 

διαβιβάζει στην Ε.Π.Ο. τα έγγραφα νομιμοποίησης εκάστου εκπροσώπου Π.Α.Ε. 

6. Κάθε εκπρόσωπος έχει μία (1) ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Μόνον οι εκπρόσωποι 

που είναι παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος δι' αντιπροσώπου ή με επιστολή, 

δεν επιτρέπεται. 
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7. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Εκτελεστικός Διευθυντής μετέχουν στη 

Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Άρθρο 23 
Τομείς δικαιοδοσίας της Γενικής Συνέλευσης 

 
Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 
 

α. την υιοθέτηση ή τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που Διέπει την 

Εφαρμογή του Καταστατικού, 

β. τον ορισμό τριών (3) εκπροσώπων για να ελέγχουν τα πρακτικά και την έγκριση των 

πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης, 

γ. την εκλογή ή παύση του Προέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

δ. την επικύρωση ή παύση του προέδρου, αναπληρωτή προέδρου και μελών των 

δικαστικών και δικαιοδοτικών οργάνων καθώς και του υπευθύνου για την άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης και του αναπληρωτή του, 

ε. τον ορισμό ψηφολεκτών – εφορευτικής επιτροπής, 

στ. την έγκριση των ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

ζ. την έγκριση του προϋπολογισμού, 

η. την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων, 

θ. τον ορισμό ανεξάρτητων ελεγκτών, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

ι. την τακτοποίηση των συνδρομών των μελών μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, 

ια. την απόφαση, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, για την απονομή του 

τίτλου του επίτιμου προέδρου ή επίτιμου μέλους, 

ιβ. την αποδοχή, την αναστολή ιδιότητας ή την αποβολή ενός Μέλους, 

ιγ. την ανάκληση της εντολής ενός ή περισσοτέρων μελών ενός οργάνου της Ε.Π.Ο., 

ιδ. τη διάλυση της Ε.Π.Ο., 

ιε. τη λήψη απόφασης, κατόπιν εισήγησης ενός Μέλους, σύμφωνα με το παρόν 

Καταστατικό, 

ιστ. την επικύρωση ή παύση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και 

Συμμόρφωσης, 

ιζ.  την εκλογή εκπροσώπου της Ε.Π.Ο και του αναπληρωτή του. στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),  

ιη. οποιοδήποτε άλλο θέμα παραπεμφθεί σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού. 
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Άρθρο 24 
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, θα είναι έγκυρες εφόσον 

παρίσταται μια πλειοψηφία, ήτοι πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) των 

εκπροσώπων των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν.  

2. Εφόσον δεν επιτυγχάνεται η ως άνω απαρτία, θα συγκαλείται δεύτερη Γενική 

Συνέλευση εντός 24 ωρών με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

3. Δεν απαιτείται απαρτία στη δεύτερη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν κάποιο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης προβλέπει την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή του 

Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού, την εκλογή του Προέδρου 

και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, την παύση ενός ή περισσοτέρων μελών 

ενός οργάνου της Ε.Π.Ο., την αναστολή ιδιότητας ή την αποβολή ενός Μέλους της 

Ε.Π.Ο. ή τη διάλυση της Ε.Π.Ο.  

 

Άρθρο 25 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να λάβει απόφαση επί θέματος που δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ονομαστική κλήση κάθε εκπροσώπου και εκδήλωση της 

ψήφου, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των εκπροσώπων των Μελών μυστική 

ψηφοφορία.  

3. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, μια πλειοψηφία (περισσότερο 

του 50%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, αρκεί προκειμένου μια απόφαση να είναι έγκυρη.  

4. Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκές ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των εγκύρων ψήφων. 

5. Η ψήφος απόντος εκπροσώπου Μέλους ή η ψήφος με επιστολή δεν επιτρέπεται. 
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Άρθρο 26 
Αρχαιρεσίες 

 

1. Οι αρχαιρεσίες θα διεξάγονται με κλειστό ψηφοδέλτιο (λίστα) ή κατά θέση, και με 

μυστική ψηφοφορία. Μολαταύτα, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον 

αριθμό των κενών θέσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει 

διαφορετικά. 

2. Οι αρχαιρεσίες της Ε.Π.Ο., για την εκλογή προέδρου, μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και λοιπών εκλεγομένων οργάνων της Ε.Π.Ο., θα διεξάγονται σύμφωνα με 

το Παράρτημα Γ του παρόντος Καταστατικού. 

3. Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται πάντοτε κατά θέση. Ένα άτομο θα εκλέγεται ως Πρόεδρος 

κατά την πρώτη ψηφοφορία εφόσον στηρίζεται από την πλειοψηφία (άνω του 50%) 

των εγκύρων ψήφων. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή, θα διεξάγεται άμεσα δεύτερη 

ψηφοφορία στην οποία θα εκλέγεται το πρόσωπο που στηρίζεται από την πλειοψηφία 

(ήτοι τις περισσότερες ψήφους). Σε περίπτωση ισοψηφίας στην δεύτερη ψηφοφορία, 

θα διεξάγεται άμεσα και τρίτη ψηφοφορία στην οποία θα εκλέγεται το πρόσωπο που 

στηρίζεται από την πλειοψηφία (ήτοι τις περισσότερες ψήφους). Σε περίπτωση 

ισοψηφίας και στην τρίτη ψηφοφορία, η εκλογή θα αποφασίζεται με κλήρωση. 

4. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων εκλέγονται με κλειστό ψηφοδέλτιο (λίστα). Στις θέσεις αυτές θα εκλέγονται 

τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

μεταξύ των προσώπων με τις λιγότερες ψήφους, θα διεξάγεται άμεσα και δεύτερη 

ψηφοφορία μεταξύ τους στην οποία θα εκλέγεται το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που 

στηρίζεται από τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη 

ψηφοφορία, η εκλογή θα αποφασίζεται με κλήρωση. 

5. Η γυναίκα μέλος θα εκλέγεται πάντοτε κατά θέση. Ένα άτομο θα εκλέγεται ως η γυναίκα 

μέλος κατά την πρώτη ψηφοφορία εφόσον στηρίζεται από την πλειοψηφία (άνω του 

50%) των εγκύρων ψήφων. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή, θα διεξάγεται άμεσα δεύτερη 

ψηφοφορία στην οποία το πρόσωπο θα εκλέγεται εάν στηρίζεται από απλή 

πλειοψηφία (ήτοι τις περισσότερες ψήφους). Σε περίπτωση ισοψηφίας στην δεύτερη 

ψηφοφορία, θα διεξάγεται άμεσα και τρίτη ψηφοφορία στην οποία το πρόσωπο θα 

εκλέγεται εφόσον στηρίζεται από την πλειοψηφία (ήτοι τις περισσότερες ψήφους). Σε 

περίπτωση ισοψηφίας και στην τρίτη ψηφοφορία, η εκλογή θα αποφασίζεται με 

κλήρωση. 

6. Τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου καταλαμβάνει αυτοδίκαια ο Πρόεδρος της 

Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1). 
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7. Τα τρία (3) μέλη που εκπροσωπούν την Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1), θα εκλέγονται από την ίδια τη Super 

League 1. 

8. Το μέλος που εκπροσωπεί την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής 

Κατηγορίας (Super League2) θα είναι αυτοδίκαια ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου αυτής. 

9. Το μέλος που εκπροσωπεί την Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών θα είναι αυτοδίκαια ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

10. Για την επικύρωση  των μελών όλων των άλλων οργάνων της Ε.Π.Ο. (ήτοι των 

δικαστικών οργάνων και της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, 

καθώς και του υπευθύνου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και του 

αναπληρωτή του), ο υποψήφιος/οι υποψήφιοι που λαμβάνει/λαμβάνουν τις 

περισσότερες ψήφους σε σχέση με την ελεύθερη θέση/θέσεις θα  

επικυρώνεται/επικυρώνονται, κατά περίπτωση.  

11. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε εκλογή για τα άλλα όργανα της Ε.Π.Ο., θα 

διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη ψηφοφορία, η 

εκλογή θα αποφασίζεται με κλήρωση. 

 

Άρθρο 27 
Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξάγεται κάθε έτος κατά μήνα Ιούνιο. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα καθορίζει τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα ενημερώνει τα μέλη εγγράφως τουλάχιστον εξήντα 

(60) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Η επίσημη πρόσκληση θα γίνεται γραπτά, τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από 

την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση αυτή θα περιέχει την ημερησία 

διάταξη.  

4. Η έκθεση πεπραγμένων του Προέδρου, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια 

έκθεση των ελεγκτών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου του 

καταλόγου υποψηφίων για τις θέσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (που είτε 

εκλέγονται είτε ορίζονται αυτοδίκαια), των δικαστικών οργάνων ή της Επιτροπής 

Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης (εφόσον ισχύει),θα αποστέλλονται στα 

Μέλη επτά (7) μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. 

5. Οι εκπρόσωποι των Μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο., το 

αργότερο προ τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής 
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Συνέλευσης, χωρίς να υπολογίζεται η ημερομηνία αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου 

εγγράφου του Μέλους που εκπροσωπούν. 

 

Άρθρο 28 
Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα συντάσσει την ημερήσια διάταξη βάσει των προτάσεων 

της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Μελών. Οποιαδήποτε πρόταση που ένα Μέλος 

επιθυμεί να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, θα αποστέλλεται στη Γραμματεία 

γραπτά, με μια σύντομη επεξήγηση, τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα 

υποχρεωτικά σε χρονολογική σειρά: 

α. δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το 

Καταστατικό της Ε.Π.Ο.,  

β. ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των μελών και έλεγχος απαρτίας, 

γ. έγκριση της ημερήσιας διάταξης, 

δ. ομιλία του Προέδρου, 

ε. ορισμό τριών (3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών, 

στ. ορισμό τριών (3) ψηφολεκτών, 

ζ. αναστολή ιδιότητας ή αποβολή ενός Μέλους, εάν υφίσταται τέτοιο θέμα, 

η. επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, 

θ. έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

ι. παρουσίαση του ενοποιημένου και αναθεωρημένου ισολογισμού και της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και της ετήσιας έκθεσης των 

ελεγκτών,  

ια. έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

ιβ. έγκριση του προϋπολογισμού, 

ιγ. ψήφιση προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που 

Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού, εάν υφίσταται τέτοιο θέμα, 

ιδ. συζήτηση προτάσεων που υποβάλλονται από τα Μέλη και την Εκτελεστική 

Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1,  

ιε. ορισμό ανεξάρτητων ελεγκτών, εάν υφίσταται τέτοιο θέμα, κατόπιν εισήγησης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, 

ιστ. παύση ενός προσώπου ή κατάργηση ενός οργάνου, εάν υφίσταται τέτοιο θέμα, 
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ιζ. εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, εάν υφίσταται 

τέτοιο θέμα, 

ιη. επικύρωση μελών των δικαστικών οργάνων και του υπευθύνου για την 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης καθώς και του αναπληρωτή του, εάν υφίσταται 

τέτοιο θέμα, 

ιθ. επικύρωση μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης 

που ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εάν υφίσταται τέτοιο θέμα, 

κ. αναγνώριση Μελών, εάν υφίσταται τέτοιο θέμα. 

κα. εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Ε.Π.Ο. στην 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), εάν τέτοιο θέμα υφίσταται. 

3. Η Γενική Συνέλευση δεν θα λαμβάνει απόφαση για οποιοδήποτε θέμα δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 

4. Η σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν τα δύο τρίτα (2/3 των εκπροσώπων 

των Μελών που είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση. Με την ίδια διαδικασία και με 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσώπων των Μελών, μπορούν να 

απαλειφθούν θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Οι αρνητικές ψήφοι κατά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και 

προϋπολογισμού, πρέπει να υποδεικνύουν και να προσδιορίζουν τους λογιστικούς 

κωδικούς στους οποίους αναφέρονται. 

 

Άρθρο 29 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συγκαλεί μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

οποτεδήποτε. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της Ε.Π.Ο., τα οποία υποβάλλουν 

σχετικό αίτημα γραπτά. Το αίτημα θα καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μια 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται εντός ενός μήνα από την λήψη του 

αιτήματος. Εφόσον δεν συγκληθεί μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα Μέλη που το 

ζήτησαν, μπορούν να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση μόνα τους. Ως τελευταίο 

μέτρο, τα Μέλη αυτά, μπορούν να ζητήσουν την συνδρομή της FIFA και της UEFA. 

3. Τα Μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια 

διάταξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης. 
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4. Στην περίπτωση που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν πρωτοβουλίας 

της Εκτελεστικής Επιτροπής, τότε αυτή πρέπει να συντάξει την ημερήσια διάταξη. Όταν 

μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αιτήματος των Μελών, η ημερήσια 

διάταξη πρέπει να περιέχει τα θέματα που προτείνουν τα Μέλη αυτά. 

5. Η ημερησία διάταξη μιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί. 

6. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται από τη γραμματεία στα 

μέλη τουλάχιστον εφτά (7) μέρες πριν από τη Συνέλευση.  

 

Άρθρο 30 
Τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του 

Καταστατικού 
 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση του Καταστατικού και του 

Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού. 

2. Κάθε πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που Διέπει την 

Εφαρμογή του Καταστατικού πρέπει να υποβάλλεται γραπτά, με μια σύντομη 

επεξήγηση, στη Γραμματεία από ένα Μέλος ή από την Εκτελεστική Επιτροπή, σε 

συμμόρφωση με το Άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Μια πρόταση η 

οποία υποβάλλεται από ένα Μέλος είναι έγκυρη, εφόσον υποστηρίζεται γραπτά από 

τουλάχιστον οκτώ (8) Μέλη. 

3. Προκειμένου μια ψηφοφορία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή του Κανονισμού 

που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού να είναι έγκυρη, απαιτείται μια απαρτία 

δύο τρίτων (2/3) των εκπροσώπων των Μελών. 

4. Μια πρόταση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή του Κανονισμού που Διέπει 

την Εφαρμογή του Καταστατικού θα υιοθετείται μόνον εάν ψηφίζεται από τα τρία 

τέταρτα (3/4) των εκπροσώπων των Μελών που είναι παρόντες. 
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Άρθρο 31 
Πρακτικά 

 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των πρακτικών της 

Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά της θα ελέγχονται από τα προς τον σκοπό τούτο 

διορισμένα μέλη της και εγκρίνονται οριστικά στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 32 
Ημερομηνίες θέσης των αποφάσεων σε ισχύ 

 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση θα τίθενται σε άμεση ισχύ, εκτός 

εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή εκτός εάν η Γενική Συνέλευση καθορίσει 

μια άλλη ημερομηνία στην οποία η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ. 
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ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Άρθρο 33 
Σύνθεση 

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη: 

• Τον Πρόεδρο, 

• Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο που εκπροσωπεί τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων. 

• Τους δύο (2) Αντιπροέδρους, εκ των οποίων ο Α' θα προέρχεται από τις 

Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων και ο Β' θα είναι, αυτοδίκαια, ο Πρόεδρος 

της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super 

League 1). 

• Τον Ταμία που προέρχεται και εκπροσωπεί τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων. 

• Τα τρία (3) Μέλη που προέρχονται και εκπροσωπούν την Σουπερλίγκ Ένα 

Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League1). 

• Τον Πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2Εθνικής 

Κατηγορίας (Super League 2), ο οποίος θα ορίζεται αυτοδίκαια. 

• Τη γυναίκα μέλος. 

• Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διαιτητών, ο οποίος θα ορίζεται 

αυτοδίκαια. 

• Τα λοιπά έξι(6) μέλη που προέρχονται και εκπροσωπούν τις Ενώσεις 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων.  

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι γυναίκες 

να εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική της Επιτροπή όπως και στα λοιπά καταστατικά 

όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

2. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα εκλέγονται ή θα 

ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού. 

3. Τα εννέα (9) μέλη που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων θα 

προτείνονται από δύο (2) τουλάχιστον Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, μία εκ των 

οποίων θα είναι η Ένωσή τους. 

4. Η γυναίκα μέλος θα προτείνεται από δύο (2) τουλάχιστον Μέλη. 
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5. Ο Πρόεδρος της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 

(Super League 1),θα ορίζεται αυτοδίκαια ως Β' Αντιπρόεδρος.  

6. Τα τρία μέλη που εκπροσωπούν την Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1), θα εκλέγονται από τη Super League 1. 

7. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας 

(Super League 2), θα ορίζεται αυτοδίκαια ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

8. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διαιτητών θα ορίζεται αυτοδίκαια ως μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

9. Εντός οκτώ (8) ημερών μετά την ημερομηνία εκλογής, ο Πρόεδρος συγκαλεί τη 

νεοεκλεγείσα Εκτελεστική Επιτροπή η οποία, κατόπιν εισήγησής του, εκλέγει με 

μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εννέα (9)μελών που εκπροσωπούν τις Ενώσεις 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων: 

• Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, 

• Τον Α' Αντιπρόεδρο, και 

• Τον Ταμία.  

10. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, είτε αυτά 

εκλέγονται είτε ορίζονται αυτοδίκαια, είναι τετραετής. Η θητεία τους θα συμπίπτει με 

τον ίδιο εκλογικό κύκλο. Η εντολή τους αρχίζει μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης 

η οποία τους εξέλεξε και δύνανται να επανεκλεγούν εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει 

τρεις (3) θητείες (διαδοχικές ή μη). Κάθε μερική θητεία θα λογίζεται ως μία πλήρης 

θητεία. Τα προσόντα και τα κωλύματα για την υποψηφιότητα ή την εκλογή του 

Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνονται και 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α του παρόντος. Όλοι οι υποψήφιοι για μία θέση στην 

Εκτελεστική Επιτροπή, είτε εκλέγονται είτε ορίζονται αυτοδίκαια, θα υποβάλλονται σε 

έλεγχο ακεραιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΣΤ του 

παρόντος, οι οποίοι θα διενεργούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και 

Συμμόρφωσης, πριν από την εκλογή ή την επανεκλογή τους ή τον ορισμό τους 

αυτοδίκαια στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

11. Οι υποψηφιότητες πρέπει να στέλνονται στη Γραμματεία της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων γίνεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ του παρόντος καταστατικού. 

12. Ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι, ταυτοχρόνως, και 

μέλος ενός δικαστικού οργάνου της Ε.Π.Ο., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, 

Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης ή εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. 
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13. Σε περίπτωση που κενωθεί μία θέση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναπληρώνεται από 

ένα αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τη σειρά 

εκλογής του ως αναπληρωματικού μέλους με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 β, γ του 

Παραρτήματος Γ του παρόντος καταστατικού. 

14. Μια θέση θα θεωρείται ότι είναι κενή σε περίπτωση θανάτου, ή μόνιμης ανικανότητας 

ή εάν ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν λάβει μέρος σε τρεις (3) συνεχόμενες 

συνεδριάσεις αδικαιολόγητα. 

 

Άρθρο 34 
Συνεδριάσεις 

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες και θα 

πραγματοποιεί κατ' ελάχιστο έξι (6) συνεδριάσεις κάθε ημερολογιακό έτος. 

2. Ο Πρόεδρος θα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εφόσον το 

ένα τρίτο (1/3) των Μελών αιτηθούν μια συνεδρίαση, ο Πρόεδρος θα τη συγκαλεί μέσα 

σε εφτά (7) ημέρες από τη λήψη του αιτήματος. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την 

αιτούμενη συνεδρίαση μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, τα υπόλοιπα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής θα την συγκαλούν μόνα τους. 

3. Ο Πρόεδρος θα συντάσσει την ημερήσια διάταξη. Κάθε μέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής έχει δικαίωμα να προτείνει θέματα προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 

ημερήσια διάταξη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλουν τα 

θέματα, τα οποία επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη για την 

συνεδρίαση, στη Γραμματεία εφτά (7), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την συνεδρίαση. 

Η ημερήσια διάταξη πρέπει να στέλνεται στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. 

4. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής με συμβουλευτικό ρόλο καθώς και τα μέλη του προσωπικού της ΕΠΟ που 

απαιτούνται. 

5. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν θα είναι ανοιχτές στο κοινό. Η 

Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί ωστόσο, να προσκαλέσει τρίτους προκειμένου να 

παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις είτε σε τακτική βάση είτε όλη ή μέρος της 

συνεδρίασης. Αυτοί οι τρίτοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και μπορούν να εκφράσουν 

μόνον γνώμη μετά από άδεια του Προέδρου. 

6. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας. 
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Άρθρο 35 
Εξουσίες της Εκτελεστικής Επιτροπής 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή: 

α. θα προετοιμάζει και συγκαλεί την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο., 

β. θα ορίζει τους προέδρους, αναπληρωτές προέδρους και μέλη των διαρκών 

επιτροπών, 

γ. μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση ειδικών επιτροπών, εφόσον απαιτείται, 

οποτεδήποτε, 

δ. θα συντάσσει τους κανονισμούς για την οργάνωση των διαρκών επιτροπών και των 

ειδικών επιτροπών, 

ε. θα ορίζει ή παύει τον Εκτελεστικό Διευθυντή, μετά από εισήγηση του Προέδρου, 

στ. θα προτείνει τους ανεξάρτητους ελεγκτές στη Γενική Συνέλευση, 

ζ. θα συντάσσει κανονισμούς που διέπουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την 

οργάνωση των διοργανώσεων της Ε.Π.Ο. και θα διασφαλίζει την εφαρμογή τους. Μόνο 

οι κανονισμοί των διοργανώσεων δεν δύνανται να τροποποιηθούν από την έναρξη των 

πρωταθλημάτων και μέχρι τη λήξη τους και την επικύρωση των βαθμολογικών 

πινάκων. Τυχόν τροποποιήσεις ισχύουν, επί ποινή εκπτώσεως των μελών της Ε.Ε., 

από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατ' εξαίρεση, τροποποιήσεις αναγκαστικού 

χαρακτήρα που αφορούν αποφάσεις των FIFA/UEFA ισχύουν από την οριζόμενη από 

αυτές ημερομηνία θέσης σε ισχύ. 

η. θα ορίζει τους προπονητές των αντιπροσωπευτικών ομάδων και το υπόλοιπο τεχνικό 

προσωπικό, 

θ. θα εγκρίνει τους κανονισμούς οι οποίοι θα ορίζουν την εσωτερική οργάνωση της 

Ε.Π.Ο., 

ι. θα διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το Καταστατικό και θα υιοθετεί τις εκτελεστικές 

διευθετήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του, 

ια. μπορεί να παύσει ένα πρόσωπο ή ένα όργανο ή να αποκλείσει ένα Μέλος της Ε.Π.Ο. 

προσωρινά, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, 

ιβ. μπορεί να αναθέσει εργασίες που προκύπτουν από τον χώρο της εξουσίας της σε άλλα 

όργανα της Ε.Π.Ο. ή σε τρίτους, 

ιγ. μπορεί να προσκαλεί τρίτους να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση ως 

προσκεκλημένοι ή ως σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

ιδ. μπορεί να θεσμοθετεί, οργανώνει και καταργεί επίσημες διοργανώσεις, σε εθνικό 

επίπεδο, 
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ιε. εγκρίνει, μετά από ουσιαστικό έλεγχο για την πλήρη εναρμόνιση, το καταστατικό, τους 

κανονισμούς και τις προκηρύξεις των Μελών (ερασιτεχνικών – επαγγελματικών) 

καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους όσον αφορά την εναρμόνισή τους με το 

καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., 

ιστ. θα αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 36 
Αποφάσεις 

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν θα συζητά έγκυρα, εκτός εάν παρίσταται πλέον του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών της, με την επιφύλαξη διατάξεων του παρόντος 

που προβλέπουν αυξημένη απαρτία.  

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία πλέον του 50% των 

έγκυρων ψήφων, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος που προβλέπουν 

αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία, ο Πρόεδρος θα έχει 

την υπερισχύουσα ψήφο. Η ψήφος δι' αντιπροσώπου ή με επιστολή, δεν επιτρέπεται. 

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταγράφονται και γνωστοποιούνται στα Μέλη της 

Ε.Π.Ο. 

4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή θα έχουν άμεση ισχύ, 

εκτός εάν η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. 

5. Προκειμένου για περιπτώσεις που αφορούν προσωπικά ζητήματα, οι ψηφοφορίες 

είναι πάντοτε μυστικές και δεν συμμετέχουν σ’ αυτές οι εμπλεκόμενοι. 

6. Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα 

επαγγελματικού ποδοσφαίρου εάν δεν συμβουλεύεται προηγουμένως την Επιτροπή 

Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου τις γνώμες της οποίας η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται 

να δεχθεί, να τροποποιήσει ή να απορρίψει. 

 

Άρθρο 37 
Παύση ενός προσώπου ή οργάνου 

 

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει ένα πρόσωπο ή ένα όργανο. Η Εκτελεστική 

Επιτροπή μπορεί να θέσει την παύση ενός προσώπου ή οργάνου στην ημερήσια 

διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί, επίσης, να παύσει 

ένα πρόσωπο ή όργανο προσωρινά. Οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
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μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση για παύση στην ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. 

2. Το αίτημα για παύση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Θα στέλνεται στα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και/ή στα Μέλη της Ε.Π.Ο., μαζί με την ημερήσια διάταξη. 

3. Το εν λόγω πρόσωπο ή εκπρόσωπος ενός οργάνου έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει 

τον εαυτό του. 

4. Το αίτημα για παύση θα αποφασίζεται με μυστική ψηφοφορία. Προκειμένου να εγκριθεί 

το αίτημα από την Εκτελεστική Επιτροπή (προσωρινή παύση) απαιτείται απαρτία δυο 

τρίτων (2/3) και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων, για δε τη Γενική 

Συνέλευση (οριστική παύση) απαρτία τριών πέμπτων (3/5) και πλειοψηφία τριών 

τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. 

5. Το πρόσωπο ή το όργανο που παύεται (προσωρινά) απαλλάσσεται από τα καθήκοντά 

του με άμεση ισχύ. 
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Ζ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Άρθρο 38 
Πρόεδρος 

 

1. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής εκπροσωπεί την Ε.Π.Ο. νόμιμα. 

2. Μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος θα παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη θέση κατέχει 

στην Ε.Π.Ο. και/ή τα μέλη της εντός πέντε (5) ημερών. 

3. Ο Πρόεδρος θα αποφασίζει κατά πόσο θα ενεργεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος ή όχι. 

Σε περίπτωση που θα ενεργεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση θα 

καθορίζει σε ετήσια βάση το ακριβές ύψος της αποζημίωσής του. 

4. Είναι πρωτίστως υπεύθυνος για τα ακόλουθα: 

α. την υλοποίηση, μέσω των διοικητικών υπηρεσιών, των αποφάσεων που 

ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση και την Εκτελεστική Επιτροπή,  

β. τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργάνων της Ε.Π.Ο. 

προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν 

Καταστατικό, 

γ. την εποπτεία της λειτουργίας του Εκτελεστικού Διευθυντή και των διοικητικών 

υπηρεσιών, 

δ. τις σχέσεις μεταξύ της Ε.Π.Ο. και των Μελών της, της FIFA, της UEFA, των 

λοιπών εμπλεκόμενων αθλητικών φορέων (πχ Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή),καθώς και τις σχέσεις με πολιτικά όργανα και άλλους οργανισμούς. 

5. Ο Πρόεδρος εισηγείται τον ορισμό ή την παύση του Εκτελεστικού Διευθυντή.  

6. Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων, και στις επιτροπές 

όπου έχει οριστεί ως προεδρεύων. 

7. Ο Πρόεδρος θα έχει μια κανονική ψήφο στην Εκτελεστική Επιτροπή και, οποτεδήποτε 

υπάρχει ισοψηφία, θα έχει την υπερισχύουσα ψήφο. 

Εάν ο Πρόεδρος είναι απών ή δεν είναι διαθέσιμος, θα αναπληρώνεται από τον 

Αναπληρωτή Πρόεδρο και αυτός κατά σειρά από τον Α' ή Β' Αντιπρόεδρο. 

8. Η θέση του Προέδρου θα θεωρείται ότι έχει χηρέψει σε περίπτωση που δεν λάβει μέρος 

σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αδικαιολόγητα. 

9. Εάν η θέση του Προέδρου χηρέψει, θα αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος μέχρι 

την ημερομηνία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία συγκαλείται ειδική 

Εκλογική Γενική Συνέλευση για την εκλογή Προέδρου. Αυτή η Γενική Συνέλευση θα 
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εκλέγει έναν νέο Πρόεδρο για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας, εκτός εάν η θέση 

χηρέψει στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου της θητείας. 

10. Τυχόν πρόσθετες εξουσίες του Προέδρου περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 39 
Υποψήφιοι για την θέση Προέδρου και θητεία 

 

1. Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μία χρονική περίοδο τεσσάρων 

(4) ετών. Η θητεία του αρχίζει μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης η οποία τον 

εξέλεξε. Ένας Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί, σύμφωνα με το Άρθρο 33 παρ. 10 

του παρόντος Καταστατικού. 

2. Όλα τα Μέλη της Ε.Π.Ο. μπορούν να προτείνουν υποψηφίους για την θέση του 

Προέδρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ του παρόντος καταστατικού. 

 

Άρθρο 40 
Αντιπροσώπευση και υπογραφή 

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νόμιμα την ΕΠΟ. Τα έγγραφα που υπογράφει ο Πρόεδρος εκ 

μέρους της ΕΠΟ, θα προσυπογράφονται κατά περίπτωση από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, 

τον Ταμία ή τον Εκτελεστικό Διευθυντή. 
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Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 41 
Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων 

 

1. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων θα ασχολείται με όλα τα θέματα για τα οποία 

απαιτείται άμεση απόφαση μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η 

Επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο., τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, 

τον Β' Αντιπρόεδρο που είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σουπερλίγκ 

Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1), τον Ταμία και 

ένα (1) άλλο μέλος από την Εκτελεστική Επιτροπή το οποίο θα επιλέγεται από τον 

Πρόεδρο κατά περίπτωση. 

2. Ο Πρόεδρος θα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων και θα 

ενημερώνει άμεσα όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για την τελική σύνθεση και 

το προς συζήτηση θέμα. Εάν μία συνεδρίαση δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί μέσα στο 

κατάλληλο χρονικό διάστημα, οι αποφάσεις μπορεί να ψηφίζονται με άλλους τρόπους 

επικοινωνίας. Οι αποφάσεις αυτές θα έχουν άμεση νομική ισχύ. Ο Πρόεδρος θα 

ειδοποιεί την Εκτελεστική Επιτροπή άμεσα σχετικά με τις αποφάσεις που ψηφίστηκαν 

από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. 

3. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων δεν θα συζητά έγκυρα εκτός εάν τέσσερα (4), 

τουλάχιστον, από τα μέλη της συμμετέχουν στην συζήτηση. Η Επιτροπή Εκτάκτων 

Θεμάτων θα λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία πλέον του 50% των έγκυρων ψήφων. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία, ο Πρόεδρος θα έχει την υπερισχύουσα ψήφο. 

4. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων θα 

αποστέλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή πριν την επόμενη συνεδρίασή της. 

5. Εάν ο Πρόεδρος δεν είναι σε θέση να παρίσταται σε μια συνεδρίαση, θα 

αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. 
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Θ. ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

Άρθρο 42 
Διαρκείς Επιτροπές - Ειδικές Επιτροπές 

 

1. Οι Διαρκείς Επιτροπές της Ε.Π.Ο. είναι οι εξής: 

α. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, 

β. Επιτροπή Διοργανώσεων, 

γ. Τεχνική Επιτροπή,  

δ. Επιτροπή Διαιτησίας, 

ε. Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών, 

στ.  Ιατρική Επιτροπή, 

ζ. Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, 

η. Επιτροπή Ασφάλειας και Γηπέδων. 

2. Ένα τουλάχιστον μέλος των Διαρκών Επιτροπών θα είναι μέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής με εξαίρεση την Επιτροπή Διαιτησίας τα μέλη της οποίας δεν θα ανήκουν 

στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τα μέλη κάθε Διαρκούς Επιτροπής θα ορίζονται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρόταση των Μελών της Ε.Π.Ο. ή του Προέδρου της 

Ε.Π.Ο., εξαιρουμένων των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας. Ο πρόεδρος και τα μέλη 

της Επιτροπής Διαιτησίας θα ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν 

εισήγησης του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σε συνέχεια 

της λήψης της συμφωνίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Κάθε 

διαρκής επιτροπή θα αποτελείται από μέχρι επτά (7) μέλη, ήτοι έναν πρόεδρο, έναν 

αναπληρωτή πρόεδρο και μέχρι πέντε (5) μέλη. Η διάρκεια της θητείας των προέδρων, 

αναπληρωτών προέδρων και μελών των Διαρκών Επιτροπών θα είναι τέσσερα (4) έτη. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να αποφασίζει διαφορετικά. 

3. Κάθε πρόεδρος θα αντιπροσωπεύει την Επιτροπή του και θα διενεργεί τις εργασίες 

σύμφωνα με τον Οργανωτικό Κανονισμό που συντάσσεται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή. 

4. Κάθε πρόεδρος θα ορίζει τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων σε συνεργασία με τον 

Εκτελεστικό Διευθυντή, θα διασφαλίζει ότι εκτελούνται όλες οι εργασίες και θα αναφέρει 

στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

5. Κάθε Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό που 

συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. 
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6. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί, εφόσον απαιτείται, να συστήσει ειδικές επιτροπές με 

ειδικά καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα 

ορίζει έναν πρόεδρο, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και τον αριθμό των μελών που 

απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της Επιτροπής. Τα καθήκοντα και οι λειτουργίες 

καθορίζονται με ειδικούς όρους αναφοράς που συντάσσονται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή. Κάθε ειδική επιτροπή θα αναφέρει απευθείας στην Εκτελεστική Επιτροπή.  

7. Οι διαρκείς επιτροπές είναι όργανα συμβουλευτικά προς την Εκτελεστική Επιτροπή, 

τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας της ΕΠΟ. 

8. Τα μέλη των επιτροπών θα διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία και γνώση 

ώστε να εκπληρώνουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους στις αντίστοιχες 

επιτροπές. 

9. Τα μέλη των διαρκών επιτροπών δεν θα επεμβαίνουν στην καθημερινή εργασία και 

λειτουργία της ΕΠΟ και δεν θα δίδουν οδηγίες προς το προσωπικό της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 43 
Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων 

 

1. Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων θα παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση και θα 

συμβουλεύει την Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα οικονομικής φύσης και διαχείρισης 

των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Π.Ο. Θα αναλύει τον προϋπολογισμό της Ε.Π.Ο. 

και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προετοιμάζονται από τον Εκτελεστικό 

Διευθυντή και θα τα υποβάλλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή.  

2. Πρόεδρός της θα είναι ο Ταμίας της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

3. Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από έκτακτα μέλη – ειδικούς συνεργάτες που 

επιλέγονται από τον Πρόεδρό της. 

 

Άρθρο 44 
Επιτροπή Διοργανώσεων 

 

Η Επιτροπή Διοργανώσεων έχει την ευθύνη για τις διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των κανονισμών που ισχύουν για αυτές. 
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Άρθρο 45 
Τεχνική Επιτροπή 

 

Η Τεχνική Επιτροπή θα αναλύει κυρίως τα βασικά θέματα της ποδοσφαιρικής εκγύμνασης 

και της τεχνικής ανάπτυξης. Στην Επιτροπή ανήκει, ειδικότερα, και το έργο της εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης, πιστοποίησης, ονομασίας, κατηγοριοποίησης κ.λπ. των προπονητών 

ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την Σύμβαση ανταλλαγής προπονητικών προσόντων UEFA-

Ε.Π.Ο. Coaching Convention 2015 και του Grassroots Charter και, επίσης, η ίδρυση και 

λειτουργία των αντίστοιχων Σχολών Προπονητών ποδοσφαίρου.  

 

Άρθρο 46 
Επιτροπή Διαιτησίας 

 

Η Επιτροπή Διαιτησίας θα είναι ανεξάρτητη και θα υλοποιεί τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Θα ορίζει τους διαιτητές για τους αγώνες των διοργανώσεων που οργανώνει η Ε.Π.Ο., θα 

οργανώνει τα θέματα διαιτησίας στα πλαίσια της Ε.Π.Ο. σε συνεργασία με την διοίκηση της 

Ε.Π.Ο. και θα εποπτεύει την κατάρτιση και εκγύμναση των διαιτητών. Η Επιτροπή Διαιτησίας 

θα υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΟ, ο οποίος θα περιέχει 

διατάξεις για την κατάταξη, τον προβιβασμό, την εκπαίδευση, τον αποκλεισμό και την 

ανάπτυξη των διαιτητών. Ο κανονισμός αυτός θα υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, 

μόνο για την ενημέρωσή της. Η λειτουργία, η διαδικασία ορισμού, τα προσόντα και τα 

κωλύματα των μελών αναφέρονται στον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΟ, που εκδίδεται 

πάντοτε σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας της FIFΑ και τη Σύμβαση 

Διαιτησίας UEFA – Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 47 
Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών 

 

Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών θα συμβουλεύει για και ασχολείται με όλα τα θέματα 

που αφορούν στο ποδόσφαιρο γυναικών.  

 

Άρθρο 48 
Ιατρική Επιτροπή 

 

Η Ιατρική Επιτροπή θα ασχολείται με όλα τα ιατρικά θέματα του ποδοσφαίρου. 
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Άρθρο 49 
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών 

 

1. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών θα συστήσει και θα παρακολουθεί την 

συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της 

FIFA και θα καθορίζει την ιδιότητα των Ποδοσφαιριστών για τις διάφορες διοργανώσεις 

της Ε.Π.Ο. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συντάξει ειδικό κανονισμό ο οποίος θα 

διέπει τις εξουσίες δικαιοδοσίας της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών. 

2. Διαφορές στην ιδιότητα των ποδοσφαιριστών, που αφορούν στην Ε.Π.Ο., τα Μέλη της, 

τους Ποδοσφαιριστές, Αξιωματούχους και διαμεσολαβητές αγώνων και 

ποδοσφαιριστών, θα διευθετούνται σε τελευταίο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο, 

σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, εκτός αν απαγορεύεται από την ελληνική 

νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 50 
Επιτροπή Ασφάλειας και Γηπέδων 

 

Η Επιτροπή Ασφάλειας και Γηπέδων θα ρυθμίζει τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 

Ασφάλειας και Προστασίας Γηπέδων και Αγώνων και θα προάγει τις οικείες βελτιώσεις στην 

ασφάλεια των γηπέδων.  
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Ι. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

Άρθρο 51 
Όργανο Αδειοδότησης Ομάδων 

 

Το Όργανο Αδειοδότησης Ομάδων είναι υπεύθυνο για το σύστημα αδειοδότησης ομάδων 

μέσα στην Ομοσπονδία σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 52 

Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης 

 

1. Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης θα είναι ανεξάρτητη και θα 

αποτελείται από εξωτερικούς ειδικούς, οι οποίοι θα επιβλέπουν, καθοδηγούν και 

παρακολουθούν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσον αφορά ζητήματα 

χρηστής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου. 

2. Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης: 

α. θα παρέχει συμβουλές και συστάσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή αναφορικά 

με τις καταλληλότερες εταιρικές πολιτικές διακυβέρνησης για την ΕΠΟ, θα ελέγχει 

τις εν γένει εξελίξεις εταιρικής διακυβέρνησης και θα εισηγείται πρότυπα τα οποία 

θεωρεί δέοντα και τα οποία εξυπηρετούν το καλύτερο δυνατό συμφέρον της ΕΠΟ, 

ενθαρρύνοντας παράλληλα τη δυναμική και ταυτόχρονα ευέλικτη διαχείριση 

χωρίς τη δημιουργία ακραίων διοικητικών επιβαρύνσεων, 

β. θα διασφαλίζει την πληρότητα και αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

λογιστικών και θα αξιολογεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την 

ενοποιημένη οικονομική κατάσταση και την έκθεση των εξωτερικών ορκωτών 

λογιστών, 

γ.  θα συμβουλεύει και συνδράμει την Εκτελεστική Επιτροπή στην εποπτεία των 

χρηματοοικονομικών θεμάτων και θεμάτων συμμόρφωσης της Ομοσπονδίας, 

δ.  θα επιβλέπει τις προσπάθειες της ΕΠΟ να συμμορφώνεται με όλους τους 

οικείους νόμους και κανονισμούς, θα παρακολουθεί τα προγράμματα, τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες συμμόρφωσης που απαιτούνται για τον χειρισμό των 

διαφόρων κινδύνων συμμόρφωσης και κανονιστικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζει η ΕΠΟ, και θα προάγει τη σύννομη και δεοντολογική συμπεριφορά 

όλων των υπαλλήλων και των αξιωματούχων της ΕΠΟ, 

ε. θα εξετάζει την κατακύρωση των εμπορικών συμβάσεων και την επιλογή των 

εμπορικών εταίρων καθώς και την επιλογή προμηθευτών και παρόχων 
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υπηρεσιών, την κατανομή ποσών προς τις ΕΠΣ και τη χρήση των ποσών αυτών 

από μέρους τους, 

στ. θα εισφέρει με απόψεις όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΠΟ περί κοινωνικής 

ευθύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων και κάθε άλλη 

δραστηριότητα εταιρικής ευθύνης που μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική 

λειτουργία της ΕΠΟ ή τη δημόσια εικόνα της. 

3. Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης θα αποτελείται από πέντε 

μέλη τα οποία θα ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και θα επικυρώνονται από 

τη Γενική Συνέλευση για μια θητεία τεσσάρων (4) ετών. Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ θα έχει 

το αποκλειστικό δικαίωμα να προτείνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της 

επιτροπής. Όλα τα υπόλοιπα μέλη θα προτείνονται από τα Μέλη. Ο πρόεδρος, ο 

αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη θα διαθέτουν υπόβαθρο σε νομικά και οικονομικά 

θέματα και θέματα διακυβέρνησης. 

4. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης θα είναι 

ανεξάρτητα. Τόσο τα μέλη καθώς και όλοι οι άμεσοι συγγενείς τους (σύζυγος, τέκνα, 

θετά τέκνα, γονείς, αδέρφια, συμβίος, γονείς του/της συζύγου/συμβίου και αδέρφια και 

τέκνα του συμβίου), δεν θα έχουν καμία σχέση και δεν θα διέπονται από καμία συνθήκη 

που θα μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

αποτελεσματικότητα και αμεροληψία. Ειδικότερα, δεν πρέπει σε καμία χρονική στιγμή 

κατά τα τέσσερα χρόνια που προηγούνται του ορισμού τους ή κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους να έχουν υπάρξει:  

α) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ ή άλλου οργάνου της ΕΠΟ, 

β) μέλη του εκτελεστικού ή ελεγκτικού οργάνου οποιουδήποτε μέλους της ΕΠΟ, 

γ) αξιωματούχοι ή υπάλληλοι επί πληρωμή της ΕΠΟ ή οποιουδήποτε μέλους της 

ΕΠΟ. 

δ) υπάλληλοι επί πληρωμή με θέση ή με σύμβαση (άμεσα ή έμμεσα) σε Μέλος της 

ΕΠΟ ή Συνομοσπονδία, Ένωση (λίγκα) ή Ομάδα (συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε από τις εταιρείες ή φορείς που υπάγονται σε αυτές), ενώ θέση επί 

πληρωμή θα θεωρείται και μια χωρίς αμοιβή θέση με αποζημίωση εξόδων, 

ε) υπάλληλοι εξωτερικού νομικού συμβούλου της Ε.Π.Ο. ή οικονομικού ελεγκτή της 

Ε.Π.Ο. (και ασχολούνταν με τον οικονομικό έλεγχο της Ε.Π.Ο.), 

στ)  υπάλληλοι ή μέλη που κατείχαν οποιαδήποτε, με αμοιβή ή χωρίς, θέση σε έναν 

αφιλοκερδή φορέα στον οποίο η Ε.Π.Ο. και/ή οποιοδήποτε Μέλος, 

Συνομοσπονδία, Ένωση (λίγκα) ή Ομάδα καταβάλλει πληρωμές. 
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5.  Η Επιτροπή θα είναι επίσης υπεύθυνη για την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του παρόντος Καταστατικού, τον Κώδικα 

Αρχαιρεσιών της ΕΠΟ και θα διενεργεί ελέγχους ακεραιότητας, σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΣΤ, όλων των υποψηφίων πριν την εκλογή ή επανεκλογή τους. 

6.  Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, θα πρέπει να αναφέρεται 

ετησίως στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 53 

Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 

1. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (ΕΕΠ) θα αποφαίνεται επί των ακόλουθων 

θεμάτων που αφορούν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο: 

• τα αγωνιστικά ημερολόγια των επαγγελματικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου, σε 

συμμόρφωση με τα διεθνή αγωνιστικά ημερολόγια της UEFA και της FIFA καθώς 

και με το άρθρο 72 του παρόντος Καταστατικού, 

• τους κανονισμούς διοργάνωσης όσον αφορά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 

εξαιρουμένων των θεμάτων που αφορούν στους Κανόνες του Παιχνιδιού, 

πειθαρχικά ζητήματα, την αδειοδότηση των ομάδων, τη διαιτησία, την 

καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης και την ιδιότητα και τις μετεγγραφές 

ποδοσφαιριστών, 

• κάθε μεταβολή στη μορφή ή τη διάρθρωση των επαγγελματικών διοργανώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων προβιβασμού και υποβιβασμού. 

2.  Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα παρέχει, κατόπιν αιτήματος του 

Προέδρου της ΕΠΟ, τη συμφωνία της όσον αφορά την υπόδειξη του προέδρου και των 

μελών της Επιτροπής Διαιτησίας, πριν τον ορισμό τους από την Εκτελεστική 

Επιτροπή.  

3. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μπορεί να υποβάλει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή γνώμες και συμβουλές σχετικά με κάθε ζήτημα επαγγελματικού 

ποδοσφαίρου. 

4. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα συγκροτείται από δεκατρία (13) μέλη, 

τα οποία κατανέμονται ως εξής: 

• Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, 

• Τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τον αναπληρωτή πρόεδρο, τον πρώτο αντιπρόεδρο και τον 
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ταμία, ενώ το τέταρτο μέλος θα υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο και θα 

επικυρώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, 

• Ο Πρόεδρος της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 

(Super League 1), 

• Τέσσερα (4) μέλη που εκπροσωπούν την Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα 

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1). Τα μέλη θα πρέπει να 

είναι οι τέσσερις (4) μεγαλύτερες ομάδες που ανήκουν στη Super League 1 με 

βάση αγωνιστικά κριτήρια, ήτοι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει τον μεγαλύτερο 

αριθμό πρωταθλημάτων πρώτης κατηγορίας (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Α' 

Εθνική και Super League). Σε περίπτωση που δύο ομάδες ισοβαθμούν, τότε η 

θέση θα καταλαμβάνεται από την ομάδα με τους περισσότερους τίτλους 

Κυπέλλου.  

• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας 

(Super League 2). 

• Δύο (2) μέλη από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών που 

θα εκπροσωπούν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Το ένα μέλος θα είναι ο 

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και ο 

δεύτερος θα υποδεικνύεται από τον ΠΣΑΠ. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα ενεργεί ως γραμματέας της Επιτροπής Επαγγελματικού 

Ποδοσφαίρου. 

5. Τα άρθρα 34 και 36 του παρόντος Καταστατικού θα ισχύουν κατ' αναλογία στην 

Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. 

6. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων 

μόνον όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται υπό παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της ΕΠΟ θα έχει την υπερισχύουσα ψήφο. 

7. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή 

για οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται. 

 

 

 



[45] 

ΙΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

Άρθρο 54 
Γραμματεία 

 

Η Γραμματεία θα εκτελεί όλες τις διοικητικές εργασίες της Ε.Π.Ο. υπό τη διεύθυνση του 

Εκτελεστικού Διευθυντή. Τα μέλη της Γραμματείας δεσμεύονται από τον Εσωτερικό 

Οργανωτικό Κανονισμό της Ε.Π.Ο. και θα εκπληρώνουν την αποστολή τους με τον καλύτερο 

τρόπο. 

 

Άρθρο 55 
Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) 

 

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο Επικεφαλής της Γραμματείας και το κεντρικό 

σημείο επικοινωνίας μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής και των λειτουργιών 

της ΕΠΟ. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν επιτρέπεται να είναι εκπρόσωπος στη Γενική 

Συνέλευση ή μέλος οποιουδήποτε οργάνου της Ε.Π.Ο. 

2. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής, υπό την εποπτεία του Προέδρου, θα διαχειρίζεται τη 

συνολική λειτουργία και τους πόρους της ΕΠΟ και θα είναι συγκεκριμένα υπεύθυνος: 

• να καθοδηγεί τις λειτουργίες και τη διοίκηση της ομοσπονδίας,  

• να διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού και 

επιχειρηματικού σχεδίου της ομοσπονδίας, 

• να αναπτύσσει και εφαρμόζει τις πολιτικές και διαδικασίες της ομοσπονδίας, 

• να υλοποιεί τις εμπορικές στρατηγικές προκειμένου να αναπτυχθεί η κερδοφορία, 

• να εδραιώσει και εποπτεύει τα λειτουργικά σχέδια και τα συστήματα οικονομικού 

ελέγχου, 

• να διασφαλίζει ότι η ΕΠΟ διαθέτει επαρκείς πόρους (συμπεριλαμβανομένου 

προσωπικού με σωστές δεξιότητες και εξειδίκευση) και ότι είναι 

οργανωμένη/διαρθρωμένη ώστε να υλοποιεί με επιτυχία την εγκεκριμένη 

στρατηγική και τις επιδόσεις, 

• να διαχειρίζεται το προσωπικό της ΕΠΟ (διαχείριση προσλήψεων και 

επιδόσεων), 

• να αναπτύσσει και διαχειρίζεται τις σχέσεις με αναδόχους και επιχειρηματικούς 

εταίρους, 
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• να διασφαλίζει ότι η ΕΠΟ συμμορφώνεται με κάθε οικεία νομοθεσία και ότι 

διασφαλίζονται οι οικείες διατάξεις, 

• να υποβάλει εκθέσεις προόδου προς τον πρόεδρο και την εκτελεστική επιτροπή, 

• να αναπτύσσει και διατηρεί μια θετική και παραγωγική σχέση με τους βασικούς 

εμπλεκόμενους φορείς. 

• να υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και την 

Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, 

• να παρακολουθεί τη Γενική Συνέλευση και τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων και των διαρκών και ειδικών 

επιτροπών καθώς και κάθε άλλου οργάνου της ΕΠΟ, 

• να οργανώνει τη Γενική Συνέλευση και τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και των λοιπών οργάνων, 

• να συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων και των διαρκών και 

ειδικών επιτροπών καθώς και κάθε άλλου οργάνου της ΕΠΟ, 

• να εποπτεύει την ορθή διαχείριση και τήρηση των λογαριασμών της Ε.Π.Ο.,  

• για την αλληλογραφία της Ε.Π.Ο., 

• για τις σχέσεις με τα Μέλη, τις επιτροπές, την FIFA και την UEFA, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Προέδρου, 

• για την οργάνωση της γραμματείας, 

• να εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τον ορισμό και την παύση ανώτερου 

προσωπικού που εργάζεται στη Γραμματεία, 

3.  Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει καλή γνώση μίας εκ των επισήμων 

γλωσσών των FIFA/UEFA. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής ορίζεται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή κατόπιν εισήγησης του Προέδρου. Θα ορίζεται με βάση μια συμφωνία, η 

οποία θα διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και θα διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά 

προσόντα. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Εκτελεστικού Διευθυντή και γενικά κάθε 

παροχή προς αυτόν καθορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Μετά τον ορισμό 

του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα παραιτείται, με άμεση ισχύ, εντός 5 ημερών από 

κάθε θέση που μπορεί να κατείχε μέσα στην Ε.Π.Ο. και/ή μέσα σε άλλα Μέλη της. Η 

σύμβαση του Εκτελεστικού Διευθυντή είναι ορισμένου χρόνου και θα συμπίπτει με τη 

θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

4. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα ελέγχει και αξιολογεί το προσωπικό της ομοσπονδίας 

και θα προβαίνει σε αναδιαρθρώσεις, όπου απαιτείται.  
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5. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη ενός εσωτερικού 

κανονισμού εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Άρθρο 56 
Εκτελεστικός Γραμματέας 

 

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα αναπληρώνεται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα. 

2. Σε συμφωνία με τον Πρόεδρο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα επιλέγει τον Εκτελεστικό 

Γραμματέα, ο οποίος θα έχει σχέση εργασίας με την ΕΠΟ. 

3. Τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Γραμματέα ορίζονται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, 

κατόπιν διαβούλευσης με τον Πρόεδρο. 
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ΙΒ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Άρθρο 57 
Δικαστικά Όργανα 

 

1. Τα δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο. είναι: 

α. η Πειθαρχική Επιτροπή, 

β. η Επιτροπή Δεοντολογίας, 

γ. η Επιτροπή Εφέσεων. 

2. Τα δικαστικά όργανα θα αποτελούνται από έναν πρόεδρο, έναν αναπληρωτή πρόεδρο 

και έναν συγκεκριμένο αριθμό άλλων μελών. Ως πρόεδροι και αναπληρωτές πρόεδροι 

ορίζονται, εκ των εκλεγέντων, οι κατά σειρά αρχαιότητος δικαστικοί λειτουργοί, 

σύμφωνα με τους οικείους πίνακες των τακτικών δικαστηρίων. 

3. Η σύνθεση των δικαστικών οργάνων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα μέλη, στο σύνολό 

τους, να διαθέτουν την γνώση, τις δεξιότητες και την εξειδικευμένη εμπειρία που 

απαιτείται για τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών τους. Οι πρόεδροι των 

δικαστικών οργάνων θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα να εξασκούν το δίκαιο, 

όλα δε τα μέλη θα λαμβάνουν ειδική επιμόρφωση όσον αφορά την ιδιαιτερότητα του 

αθλήματος του ποδοσφαίρου και τα θέματα της επίλυσης ποδοσφαιρικών διαφορών. 

Η θητεία τους θα είναι τριετής. 

4. Η εκλογή των προέδρων και μελών των δικαστικών οργάνων και του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου θα γίνεται από την Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση, με 

επικύρωση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα ληφθεί με βάση 

τον κατάλογο δικαστών λειτουργών που θα αποστέλλεται στην Ε.Π.Ο. από τις 

αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τα μέλη των δικαστικών οργάνων και του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, δεν δύνανται να είναι μέλη οποιουδήποτε άλλου οργάνου 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.  

5. Εάν ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος ή ένα μέλος ενός δικαστικού οργάνου και 

του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου παύσει μόνιμα να εκτελεί τα επίσημα 

καθήκοντά του κατά την διάρκεια της θητείας του, τότε η Εκτελεστική Επιτροπή θα 

ορίζει τον αντικαταστάτη του από τον πίνακα των αναπληρωματικών, για το υπόλοιπο 

της θητείας. 

6. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των δικαστικών οργάνων θα καθορίζονται στον 

Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο., ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον Πειθαρχικό 

Κώδικα της FIFA και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. 
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7. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος, τα μέλη των δικαστικών οργάνων και του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης και 

ο αναπληρωτής του, θα πληρούν τα ίδια κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο 

άρθρο 52 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. 

8. Οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου 

της Ε.Π.Ο. δεν χρειάζονται επικύρωση από την Εκτελεστική Επιτροπή και δεν 

μπορούν να ελεγχθούν, ανασταλούν ή ακυρωθούν για οποιονδήποτε λόγο από την 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

9. Τα δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο. δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν με οποιονδήποτε 

τρόπο τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 

10. Στην Ε.Π.Ο. ιδρύεται και λειτουργεί υπηρεσία άσκησης πειθαρχικής δίωξης 

ποδοσφαιρικών αδικημάτων συγκροτούμενη από τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικής 

δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι εκλέγονται 

κατά τον ίδιο τρόπο από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και με βάση τον σχετικό κατάλογο εισαγγελέων που αποστέλλεται στην 

Ε.Π.Ο. από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Οι αρμοδιότητες 

των δικαστικών οργάνων, της υπηρεσίας άσκησης πειθαρχικής δίωξης 

ποδοσφαιρικών αδικημάτων και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου ισχύουν με 

την επιφύλαξη των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

αναφορικά με την αναστολή ιδιότητας και την αποβολή Μελών. 

11. Τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) είτε στο πλαίσιο της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα 

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) είτε στο πλαίσιο της Ένωσης 

Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2), 

αποτελούνται από δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό, κατά την αρχική τοποθέτησή 

τους, Πρωτοδίκη ή Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, για την Πειθαρχική Επιτροπή 

και από τρεις (3) Εφέτες της Πολιτικής Δικαιοσύνης και δύο (2) Εφέτες της Διοικητικής 

Δικαιοσύνης για την Επιτροπή Εφέσων. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ 

απαρτίζεται από έναν πρόεδρο Πρωτοδικών ή πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων και από δύο(2)πρωτοδίκες της Πολιτικής Δικαιοσύνης και δύο(2)της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης.  

12. Οι ανωτέρω δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, ορίζονται για τριετή θητεία, η οποία 

μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά και υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους, 

από τα Τριμελή Συμβούλια Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών ή του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και 
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από τα Τριμελή Συμβούλια Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών και του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, κατά προτίμηση μεταξύ των δικαστών και εισαγγελέων με εμπειρία 

στο πειθαρχικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 58 
Πειθαρχική Επιτροπή 

 

1. Η λειτουργία της Πειθαρχικής Επιτροπής θα διέπεται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και λαμβάνει 

αποφάσεις μόνον όταν παρίστανται τρία (3), τουλάχιστον, μέλη.  

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης 

Ευθύνης (Super League 1) θα αποτελείται από ένα (1) τακτικό και ένα (1) 

αναπληρωματικό μέλος. 

Η Πειθαρχική Επιτροπής της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής 

Κατηγορίας (Super League 2) θα αποτελείται επίσης από ένα (1) τακτικό και ένα (1) 

αναπληρωματικό μέλος. 

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο 

παρόν Καταστατικό και στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. σε Μέλη, Αξιωματούχους, 

Ποδοσφαιριστές, Ομάδες, διαμεσολαβητές αγώνων και ποδοσφαιριστών και σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται με το άθλημα του ποδοσφαίρου. 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εκδίδει τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.  

 

Άρθρο 59 
Επιτροπή Δεοντολογίας 

 

1. Η λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας θα διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας 

της Ε.Π.Ο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη και λαμβάνει 

αποφάσεις μόνον όταν παρίστανται τρία (3), τουλάχιστον, μέλη.  

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο 

παρόν Καταστατικό, στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. και στον Πειθαρχικό 

Κώδικα της Ε.Π.Ο. σε Αξιωματούχους, Ποδοσφαιριστές και διαμεσολαβητές αγώνων 

και ποδοσφαιριστών και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται με το άθλημα του 

ποδοσφαίρου. 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εκδίδει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.  
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Άρθρο 60 
Επιτροπή Εφέσεων 

 

1. Η λειτουργία της Επιτροπής Εφέσεων θα διέπεται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. Η Επιτροπή Εφέσεων αποτελείται από 

πέντε (5) μέλη και λαμβάνει αποφάσεις μόνον όταν παρίστανται τρία (3), τουλάχιστον, 

μέλη.  

2. Η Επιτροπή Εφέσεων είναι υπεύθυνη για την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων της 

Πειθαρχικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας που δεν είναι τελεσίδικες, 

σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων δύνανται να προσβληθούν στο Διαιτητικό 

Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάννη της Ελβετίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στους οικείους κανονισμούς της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 61 
Πειθαρχικά μέτρα 

 

Α. Σε περίπτωση αντιαθλητικής συμπεριφοράς, μη τήρησης ή παραβίασης των κανόνων 

του καταστατικού, των κανονισμών, των οδηγιών και των αποφάσεων της Ε.Π.Ο., 

UEFA και FIFA τα δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο. ή των Μελών της και μόνον, δύνανται 

να επιβάλλουν τα ακόλουθα πειθαρχικά μέτρα με βάση τα προβλεπόμενα στο 

καταστατικό και τους κανονισμούς αυτής και μόνο. Τα ακολουθούντα μέτρα μπορούν 

να επιβληθούν και σωρευτικά και αναφέρονται αναλυτικά στον Πειθαρχικό Κώδικα και 

στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.  

Β. Ποινές που επιβάλλονται από όργανα που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν 

καταστατικό ή ποινές που δεν αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και στον 

πειθαρχικό κώδικα της Ε.Π.Ο. δεν ισχύουν και δεν αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο και 

τα μέλη αυτής.  

Γ. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται με βάση ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζονται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

Δ. Ποινές που επιβάλλονται ως ποδοσφαιρικές ποινές από διατάξεις εκτός του 

καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. δεν λαμβάνονται υπόψη σε ό,τι αφορά 

το ποδόσφαιρο και τα όργανα του παρόντος. Απαγορεύεται στα δικαστικά όργανα του 

παρόντος η επιβολή τέτοιου είδους ποινών. 

Ε. Τα πειθαρχικά μέτρα είναι πρωτίστως: 

1. για φυσικά και νομικά πρόσωπα: 
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α. προειδοποίηση, 

β. επίπληξη, 

γ. πρόστιμο, 

δ. επιστροφή τροπαίων. 

2. για φυσικά πρόσωπα: 

α. παρατήρηση, 

β. αποβολή, 

γ. αγωνιστικός αποκλεισμός, 

δ. απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και/ή στον πάγκο των 

αναπληρωματικών, 

ε. απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, 

στ. απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το 

ποδόσφαιρο, 

ζ. κοινωνική εργασία. 

3. για νομικά πρόσωπα: 

α. απαγόρευση μετεγγραφών, 

β. διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές, 

γ. διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο έδαφος, 

δ. απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο, 

ε. ακύρωση του αποτελέσματος ενός αγώνα, 

στ. αποβολή από μια διοργάνωση, 

ζ. έκπτωση, 

η. αφαίρεση βαθμών, 

θ. υποβιβασμός σε χαμηλότερη κατηγορία, 

ι. επανάληψη ενός αγώνα. 
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ΙΓ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ / ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 62 
Διαδικασία Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών σε Εθνικό Επίπεδο 

 

1. Εντός της Ε.Π.Ο. λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο διαιτητικό δικαστήριο η Επιτροπή 

Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΕΕΟΔ) η οποία είναι αρμόδια να επιλύει 

διαφορές μεταξύ ομάδων και ποδοσφαιριστών και προπονητών, αναφορικά με 

την απασχόληση τους και την συμβατική σταθερότητα. Ως διαφορές για την 

εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι κάθε είδους συμβατικές ή οικονομικές ή 

άλλες διαφορές, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

(συμβόλαιο) του ποδοσφαιριστή και του προπονητή όπως αυτές ορίζονται 

στους κανονισμούς της ΕΠΟ. Οι εν λόγω οικονομικές διαφορές μεταξύ 

ποδοσφαιριστών - προπονητών και ΠΑΕ - αθλητικών σωματείων θα 

διευθετούνται σε τελευταίο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου 

της ΕΠΟ. Η Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει ειδικό κανονισμό αναφορικά με 

την σύνθεση, τη δικαιοδοσία, την αρμοδιότητα και τους δικονομικούς κανόνες 

που διέπουν την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών. 

Κατά την ενάσκηση της δικαιοδοσίας της, η ΕΕΟΔ θα εφαρμόζει το καταστατικό 

και τους κανονισμούς της ΕΠΟ, ιδιαίτερα δε αυτούς που υιοθετούνται βάσει του 

Καταστατικού και των Κανονισμών της FIFA. Η ΕΕΟΔ θα λαμβάνει επίσης 

υπόψη της κάθε σύμβαση, νόμο, ιδιαίτερα αναφορικά με το εργατικό δίκαιο και 

τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υφίστανται μεταξύ Επαγγελματικών 

Ενώσεων και ΠΣΑΠ, ως επίσης και την ιδιαιτερότητα του αθλήματος. 

Η ΕΕΟΔ θα συγκροτείται:  

α) από ένα πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα είναι ανώτεροι 

δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία, βαθμού Εφέτη και  θα υποδεικνύονται, 

για τριετή θητεία από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου 

Αθηνών. Η ΕΠΟ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της θα επικυρώνει 

τον κατάλογο των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τους ανωτέρω 

δικαστικούς λειτουργούς. 

β) από ένα διαιτητή εκπρόσωπο των ομάδων με τον αναπληρωτή του, οι 

οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται από την οικεία επαγγελματική ένωση και 

γ) αναλόγως είτε από ένα διαιτητή εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών με τον 

αναπληρωτή του, οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται μετά από πρόταση 
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του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών 

Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) είτε από ένα διαιτητή εκπρόσωπο των 

προπονητών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται 

από την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου. 

2. Εντός της Ε.Π.Ο. λειτουργεί ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο Διαιτητικό Δικαστήριο, το 

οποίο επιλύει σε τελευταίο βαθμό (αφού όλες οι άλλες εσωτερικές διαδικασίες και τα 

ένδικα μέσα έχουν εξαντληθεί), τις εσωτερικές εθνικές διαφορές μεταξύ της Ε.Π.Ο., 

των Μελών, Ομάδων, Ποδοσφαιριστών, Αξιωματούχων και διαμεσολαβητών αγώνων 

και ποδοσφαιριστών της με τον αποκλεισμό κάθε τακτικού - εθνικού δικαστηρίου, εκτός 

αν απαγορεύεται από τον ελληνικό νόμο. Εξαιρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες 

αρμόδιο, κατά το άρθρο 60 του παρόντος καταστατικού και τους κανονισμούς της 

Ε.Π.Ο., είναι το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάννη της Ελβετίας. Η 

Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει έναν ειδικό κανονισμό αναφορικά με την σύνθεση, 

την δικαιοδοσία, την αρμοδιότητα και τους δικονομικούς κανόνες του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. 

Η ΕΠΟ επικυρώνει  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της τον κατάλογο των 

αρμοδίων δικαστικών αρχών με τους πέντε (5) δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν 

στον σχηματισμό του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, ο οποίος αποτελείται 

από δύο (2) Αρεοπαγίτες, δύο (2) προέδρους Εφετών και έναν (1) πρόεδρο Εφετών 

Διοικητικών Δικαστηρίων, για τριετή θητεία. Οι εν λόγω δικαστικοί λειτουργοί 

υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για τριετή θητεία από τον Πρόεδρο 

του Αρείου Πάγου και από τα Τριμελή Συμβούλια Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών 

και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.  

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου συγκροτείται σε σώμα και συνεδριάζει σε: 

α/. Πενταμελή (5μελή) σύνθεση, στην οποία ο Πρόεδρος και δύο Μέλη είναι 

ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και τα άλλα δύο (2) Μέλη είναι διαιτητές που 

ορίζονται ανά ένας (1) από κάθε διάδικο μέρος,  

β/. Τμήματα με τριμελή (3μελή) σύνθεση, στην οποία Πρόεδρος είναι ένας εκ 

των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών και τα δύο (2) μέλη  είναι διαιτητές, 

που ορίζονται ανά ένας (1) από κάθε διάδικο μέρος και  

γ/. Τμήματα με μονομελή (1μέλος) σύνθεση στην οποία Πρόεδρος είναι ένας 

εκ των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. 

3. Η θητεία των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στην Επιτροπή Επίλυσης 

Οικονομικών Διαφορών (ΕΕΟΔ) και το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου 

ανανεώνεται μόνο μία (1) μία φορά και μόνο εφόσον υποδειχθεί εκ νέου από τον 
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Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του οικείου 

δικαστηρίου κατά τα άνω. 

 

Άρθρο 63 
Δικαιοδοσία 

 

1. Η Ε.Π.Ο., τα Μέλη, οι Ομάδες, οι Ποδοσφαιριστές, οι Αξιωματούχοι και οι 

διαμεσολαβητές αγώνων και ποδοσφαιριστών της δεν θα υποβάλλουν καμία διαφορά 

στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε εθνική 

διαφορά θα υποβάλλεται στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο. όπως προβλέπεται στο παρόν 

Καταστατικό.  

2. Η Ε.Π.Ο. θα έχει δικαιοδοσία σε διαφορές εθνικού επιπέδου, δηλαδή διαφορές μεταξύ 

μερών που υπάγονται στην Ε.Π.Ο.Η FIFA και αντιστοίχως η UEFA θα έχουν 

δικαιοδοσία σε διεθνείς και αντίστοιχα ευρωπαϊκές διαφορές. 

 

Άρθρο 64 
Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο 

 

1. Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της FIFA, οποιαδήποτε έφεση κατά 

μιας τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης της FIFA θα εκδικάζεται από το Διαιτητικό 

Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) της Λωζάννης στην Ελβετία. 

2. Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) είναι αρμόδιο για την σε τελευταίο βαθμό 

εκδίκαση, προσφυγών κατά μιας τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης της 

Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 60 του 

παρόντος καταστατικού και τους συναφείς προς τούτο κανονισμούς της ΕΠΟ. 

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από ένα ανεξάρτητο και νομίμως συσταθέν Διαιτητικό 

Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. καθίστανται αμετάκλητες, μη επιτρεπομένης της περαιτέρω 

προσφυγής ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) της Λωζάννης. 

4. Η Ε.Π.Ο. θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της καθώς και τη συμμόρφωση των 

Μελών, Ομάδων, Ποδοσφαιριστών, Αξιωματούχων και διαμεσολαβητών αγώνων και 

ποδοσφαιριστών της με οποιαδήποτε τελεσίδικη απόφαση ελήφθη από ένα όργανο 

της FIFA, από ένα όργανο της UEFA, από το Διαιτητικό Δικαστήριο αναγνωρισμένο 

από την Ε.Π.Ο. ή από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) της Λωζάννης στην 

Ελβετία. 
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ΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 65 
Οικονομική περίοδος 

 

1. Η οικονομική περίοδος (χρήση) της Ε.Π.Ο. θα είναι ετήσια. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 

2. Τα έσοδα και έξοδα της Ε.Π.Ο. θα διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ισοσκελίζονται κατά την διάρκεια της οικονομικής περιόδου. Οι σοβαρές υποχρεώσεις 

της Ε.Π.Ο. στο μέλλον θα διασφαλίζονται μέσω της δημιουργίας αποθεματικού. 

3. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των ετησίων 

ενοποιημένων λογαριασμών της Ε.Π.Ο., και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή 

εταιρειών. 

4. Οι λογαριασμοί εσόδων – εξόδων τηρούνται σύμφωνα με τις κρατούσες αρχές του 

λογιστικού συστήματος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 66 
Έσοδα 

 

Τα έσοδα της Ε.Π.Ο. προέρχονται συγκεκριμένα από τα ακόλουθα: 

α. Ετήσιες συνδρομές των μελών, 

β. πληρωμές που προέρχονται από τα πάσης φύσεως δικαιώματα της Ε.Π.Ο. 

γ. πρόστιμα που επιβάλλονται από τα εξουσιοδοτημένα όργανα, 

δ. λοιπές συνδρομές και πληρωμές που περιέχονται στους σκοπούς που επιδιώκονται 

από την Ε.Π.Ο., 

ε. δωρεές, 

στ. κάθε άλλο έσοδο που συνδέεται με τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες. 

Ειδικότερα, ενδεικτικά αναφέρονται ως έσοδα της Ε.Π.Ο. τα ακόλουθα: 

1. Η ετήσια συνδρομή των Ενώσεων – Μελών αυτής.  

2. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, το οποίο καθορίζεται με όμοια απόφαση.  

3. Οι κάθε φύσεως δωρεές, κληροδοτήματα κάθε μορφής προς αυτήν.  

4. Οι από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς αυτή. 

5. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.  

6. Το προϊόν: 

α. από τα τέλη λειτουργίας των επιτροπών της,  
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β. τα παράβολα συζήτησης των προσφυγών (ενδίκων μέσων) στα θεσμοθετημένα 

με το παρόν και λειτουργούντα σε αυτήν δικαιοδοτικά όργανα,  

γ. τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων στους αγώνες αρμοδιότητας της,  

δ. οι επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές κατά τις διατάξεις του οικείου κανονισμού 

από τα λειτουργούντα σε αυτήν δικαστικά πειθαρχικά όργανα, 

ε. ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των επιβαλλομένων και εισπραχθέντων 

χρηματικών ποινών κάθε είδους για τα πρωταθλήματα της Σουπερλίγκ Ένα 

Ελλάδας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League1) και της 

Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής (Super League2). Το 

υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) επί των επιβαλλομένων και εισπραχθέντων 

αποδίδεται αντίστοιχα στις οικείες διοργανώτριες. 

7. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση, με συμβάσεις κάθε είδους, των αναφερομένων στα 

άρθρα 74 και 75 του παρόντος δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, πνευματικών δικαιωμάτων 

και οπτικοακουστικών δικαιωμάτων κάθε είδους. 

8. Τα έσοδα από την συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα (εταιρείες). 

9. Οι εισπράξεις από τους επίσημους και φιλικούς αγώνες των Εθνικών Ομάδων, καθώς 

και τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκχώρηση των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων 

και των δικαιωμάτων διαφήμισης από τις δραστηριότητες των Εθνικών Ομάδων και 

τους πάσης φύσεως αγώνες που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. 

10. Το ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων πρωταθλήματος και Κυπέλλου τους 

οποίους διοργανώνει η Ε.Π.Ο, καθώς και το ποσοστό από τις εισπράξεις εκχώρησης 

ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και διαφημίσεων κατά τους αγώνες των Ελληνικών 

ομάδων στα διασυλλογικά πρωταθλήματα της U.E.F.A. 

11. Ποσοστό 4,5%, επί των εισπράξεων των αγώνων των Εθνικών Πρωταθλημάτων 

Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Οι Π.Α.Ε. που έχουν την οικονομική επιστασία των 

αγώνων έχουν την ευθύνη της παρακράτησης και απόδοσης του ποσοστού αυτού 

απευθείας στην Ε.Π.Ο. η οποία από αυτό το μεν 3% διανέμει στις λοιπές Ενώσεις – 

Μέλη της, το δε 0,5% διαθέτει για την περίθαλψη και ενίσχυση τραυματιζομένων 

ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. 

12. Ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού οποιασδήποτε συμβάσεως ή χορηγικής 

συνεργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων, των Π.Α.Ε. 

ή των σωματείων ή οποιωνδήποτε τρίτων που αποκτούν δικαιώματα από ολική ή 

μερική παραχώρηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών 

αγώνων οποιασδήποτε μορφής με κάθε είδους ραδιοτηλεοπτικό πάροχο. 
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13. Ποσοστό μέχρι 5% επί του συνολικού ποσού που παρέχεται προς Π.Α.Ε. ή Σωματείο 

για την συγκατάθεση της προς τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε οποιοδήποτε 

γήπεδο κατά την διεξαγωγή αγώνων πρωταθλημάτων ή Κυπέλλου στους οποίους 

μετέχουν Π.Α.Ε. της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 

(Super League1) και της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής (Super 

League2). 

14. Ποσοστό μέχρι 5% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται κάθε φορά για την 

ανανέωση ή απόκτηση, με μετεγγραφή ή αποδέσμευση ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, ποδοσφαιριστή ημεδαπού ή αλλοδαπού μεταξύ Π.Α.Ε. της Σουπερλίγκ Ένα 

Ελλάδας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) και της Ένωσης 

Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής (Super League 2) ή Ερασιτεχνικών 

Σωματείων. Το αυτό ποσοστό ισχύει για τη μετεγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών 

από ομάδες του εξωτερικού σε ομάδες της ημεδαπής και αντίστροφα με βάση το 

ιδιωτικό συμφωνητικό, το συμβόλαιο και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 

15. Ποσοστό μέχρι 5% επί των συμβατικών αμοιβών των ημεδαπών και αλλοδαπών 

τεχνικών, οι οποίοι απασχολούνται σε Π.Α.Ε. της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδας 

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) και της Ένωσης 

Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής (Super League 2) με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

16. Τα ανωτέρω τέλη και τα ποσοστά θα υπολογίζονται επί των ακαθαρίστων εσόδων. 

17. Όλες οι ομάδες πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και για να συμμετάσχουν 

σε αυτά πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους από τελεσίδικες αποφάσεις 

των αρμοδίων οργάνων της FIFA, του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) της 

Λωζάννης και της Ε.Π.Ο. προς ποδοσφαιριστές, προπονητές, άλλες ομάδες, 

διοργανώτριες αρχές και την Ε.Π.Ο. Απαγορεύεται ο προβιβασμός σε ανώτερη 

κατηγορία ομάδων που δεν έχουν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις τους. Η Ε.Π.Ο. 

με απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

δύναται να ανακαλεί την ισχύ Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας για ΠΑΕ ή σωματεία που 

δεν έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω οικονομικές τους υποχρεώσεις και μέχρι τη 

συμμόρφωσή τους. 

I. Η θεώρηση και επικύρωση από την Ε.Π.Ο. όλων των ανωτέρω συμβάσεων (παρ. 12, 

13, 14, 15) είναι υποχρεωτική. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση ισχύουν ή επιβάλλονται τα 

από τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενα μέτρα. 

ΙΙ. Απαγορεύεται κάθε διακανονισμός μεταξύ Π.Α.Ε. ή σωματείου και διοργανώτριας 

αρχής ή της Ε.Π.Ο. για οφειλές κάθε είδους της Π.Α.Ε. ή του σωματείου. Επιτρέπεται 
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ο διακανονισμός μόνο με την εκχώρηση στη διοργανώτρια ή στην Ε.Π.Ο. βέβαιων 

μελλοντικών απαιτήσεων της Π.Α.Ε. ή του σωματείου.  

Ειδικά για τα ερασιτεχνικά σωματεία, που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, 

επιτρέπεται η ρύθμιση της οφειλής των προς την Ε.Π.Ο., με ευθύνη της οικείας ΕΠΣ, 

για μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, άμεσα καταβλητέες από της 

υπογραφής της σχετικής ρύθμισης και εντεύθεν. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ΕΠΣ 

καθίσταται έναντι της Ε.Π.Ο. αυτοδικαίως συνυπόχρεη με το σωματείο, για την 

αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού. 

III.  Με ειδικό κανονισμό, εκδιδόμενο από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., ρυθμίζονται όλες οι 

διαδικασίες και οι λεπτομέρειες που αφορούν τα ποσά, τους υπόχρεους καταβολής, 

τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης και κάθε άλλο συναφές θέμα.  

 

Άρθρο 67 
Δαπάνες 

 

Η Ε.Π.Ο. επιβαρύνεται με τα ακόλουθα: 

α. τις δαπάνες που ορίζονται στον προϋπολογισμό, 

β. άλλες δαπάνες που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και αυτές τις οποίες η 

Εκτελεστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί μέσα στα πλαίσια των 

σκοπών της εξουσίας της, 

γ. κάθε άλλη δαπάνη η οποία συνάδει με τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 68 
Ανεξάρτητοι και εξωτερικοί ελεγκτές 

 

1. Οι ανεξάρτητοι και εξωτερικοί ελεγκτές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, θα 

ελέγχουν σε ετήσια βάση τους λογαριασμούς που εγκρίνονται από την Επιτροπή 

Οικονομικών Θεμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές της λογιστικής και θα 

παρουσιάζουν μια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές θα ορίζονται για ένα 

χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Η εντολή αυτή μπορεί να ανανεωθεί. 

2. Τα αρμόδια κρατικά ελεγκτικά όργανα ελέγχουν μόνο τα ποσά των επιχορηγήσεων 

που έχουν δοθεί στην Ε.Π.Ο. από κρατικές υπηρεσίες. 
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Άρθρο 69 
Συνδρομές μελών 

 

1. Οι συνδρομές των μελών καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 31η Μαρτίου. Η ετήσια 

συνδρομή για τα νέα Μέλη θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από το κλείσιμο των 

εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αναγνωρίστηκαν. 

2. Η Γενική Συνέλευση θα καθορίζει το ποσό της ετήσιας συνδρομής κάθε τέσσερα έτη, 

μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το οποίο θα είναι το ίδιο για κάθε 

Μέλος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

 

Άρθρο 70 
Τακτοποίηση 

 

Η Ε.Π.Ο. μπορεί να χρεώσει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ενός Μέλους προκειμένου 

να τακτοποιήσει αξιώσεις της. 

 

Άρθρο 71 
Τέλη 

 

Η Ε.Π.Ο. μπορεί να ζητήσει την καταβολή ενός τέλους από τα Μέλη της για τους αγώνες. 
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ΙΕ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 72 
Διοργανώσεις 

 

1. Η Ε.Π.Ο. οργανώνει και συντονίζει τις ακόλουθες επίσημες διοργανώσεις 

(πανελλήνιου χαρακτήρα) που διεξάγονται στην εδαφική της επικράτεια: 

α. Κύπελλο Επαγγελματικών Ομάδων 

β. Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων 

γ. Κύπελλο Γ' Εθνικής Κατηγορίας 

δ. Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής Κατηγορίας 

ε. Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Γυναικών 

στ. Κύπελλο ποδοσφαίρου Γυναικών 

ζ. Πρωταθλήματα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων 

η. Οποιαδήποτε άλλα πρωταθλήματα ή διοργανώσεις αποφασίζεται να διεξαχθούν 

από την Εκτελεστική Επιτροπή.  

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει στις Ενώσεις Επαγγελματικού 

Ποδοσφαίρου, που υπάγονται στην Ε.Π.Ο., την εξουσία να διεξάγουν διοργανώσεις, 

μέσω μιας σωστής και ολοκληρωμένης συμφωνίας για το ποδόσφαιρο κορυφής. Οι 

διοργανώσεις που διεξάγονται από τις Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν θα 

εμπλέκονται με τις διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. Οι διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. θα έχουν 

προτεραιότητα. 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εκδίδει ειδικούς προς τούτο κανονισμούς. 

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. παραχωρεί στις Ενώσεις Ερασιτεχνικών 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) – Μέλη της, τοπικού ή πανελλήνιου χαρακτήρα, 

την εξουσία διοργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων τους.  

 

Άρθρο 73 
Αδειοδότηση ομάδων 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. συντάσσει ειδικό κανονισμό συστήματος αδειοδότησης 

ομάδων, που θα διέπει τη συμμετοχή των Ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA και της 

Ε.Π.Ο., σε συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος αδειοδότησης ομάδων 

σύμφωνα με όσα ορίζονται από την UEFA. 
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Για τη συμμετοχή ενός σωματείου ή Π.Α.Ε. σε τοπικές και πανελλήνιες διοργανώσεις και τις 

διοργανώσεις της UEFA, απαιτείται άδεια. Η άδεια παρέχεται για μεν τα τοπικά 

πρωταθλήματα από τις οικείες ενώσεις, για δε τις πανελλήνιες διοργανώσεις και τις 

διοργανώσεις της UEFA από την Ε.Π.Ο. Η διαδικασία αδειοδότησης, τα δικαιοδοτικά όργανα 

όπως επίσης και το σύνολο των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από το σωματείο ή 

την Π.Α.Ε. για τη συμμετοχή στις τοπικές και πανελλήνιες διοργανώσεις και τις διοργανώσεις 

της UEFA, περιγράφονται στον συγκεκριμένο κανονισμό που εγκρίνεται από την Ε.Ε. της 

Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 74 
Δικαιώματα – Κεντρική Διαχείριση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων 

 

1. Η Ε.Π.Ο. και τα Μέλη της είναι οι αρχικοί κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων που 

προκύπτουν από τις διοργανώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις που υπάγονται στην 

αντίστοιχη δικαιοδοσία τους, χωρίς κανένα περιορισμό αναφορικά με το περιεχόμενο, 

τον χρόνο και τον τόπο. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κάθε είδος 

οικονομικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων οπτικοακουστικών και ραδιοφωνικών 

εγγραφών, δικαιωμάτων αναπαραγωγής και αναμετάδοσης, δικαιωμάτων 

πολυμέσων, εμπορικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων διαφημιστικής προώθησης και 

άυλων δικαιωμάτων, όπως εμβλήματα, και δικαιωμάτων που προκύπτουν από το 

δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό 

χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων αυτών και θα συντάσσει ειδικούς προς τούτο 

κανονισμούς.  

3. Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.  

i. Για τους σκοπούς του παρόντος:  

(α) Διοργανώτρια Αρχή είναι οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι Σουπερλίγκ Ένα 

Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) και 

Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας (Super 

League 2). 

(β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι: αα) 

οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη 

προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 4173/2013 (Α'169), ββ) οι νόμιμα 

λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, γγ) οι 
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νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την 

παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, 

κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει 

καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με την 

περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4779/2021 (Α' 27). 

(γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα 

διαδραματίζονται πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα 

έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον 

αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό 

Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., καθώς και στον περιβάλλοντα 

χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων 

των κερκίδων.  

ii. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου 

των Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super 

League 1) και Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας 

(Super League 2 ), εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη 

διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και 

διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 

84 του Ν.2725/1991 όπως εκάστοτε ισχύει με σκοπό η διοργανώτρια Αρχή:  

(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περ. β) της παρ.i, αποκλειστικές 

ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά 

παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην 

αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου 

πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές 

παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να 

αφορούν, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο 

τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων.  

(β) Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την 

παραχώρηση των αδειών της περ. α).  

(γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περ. α) 

και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή 
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διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 

που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των 

δικαιωμάτων αυτών - γηπεδούχους Π.Α.Ε.  

iii. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των 

Π.Α.Ε. από τη διοργανώτρια Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθλημα. 

iv. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. i παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

από το συνολικό ποσό της συμβάσεως παραχώρησης σε αυτούς των αδειών της 

περ. α) της παρ. ii, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην δικαιούχο Ε.Π.Ο.  

v. Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση των 

αδειών της περ. α) της παρ. ii, παρακρατά για την ίδια ποσοστό τέσσερα τοις 

εκατό (4%) για τις άδειες που αφορούν στα πρωταθλήματα Super League 1 και 

Super League 2. 

vi. Οι παρ. i έως v αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης των 

πρωταθλημάτων των Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης 

Ευθύνης (Super League 1) και Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 

Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2), που αποδέχονται οι Π.Α.Ε. που 

συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά.  

vii. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του 

παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με 

την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος 

πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την 

κοινωνία.   

viii. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική εκμετάλλευση 

και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε πρωταθλήματος που 

διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρεί αποκλειστικά για τον 

σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Η 

διοργανώτρια Αρχή δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει 

σύμφωνα με το παρόν για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους. 

ix. Με τα ανωτέρω, δεν θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων 

Π.Α.Ε. που έχουν παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Π.Α.Ε. οι οποίες: α) έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη, 

να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα των Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) και Ένωσης Επαγγελματικού 

Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) την αγωνιστική περίοδο 
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2020 - 2021 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών 

τους δικαιωμάτων πριν από την έναρξη του παρόντος εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής του, μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της άδειας, που 

έχουν παραχωρήσει. 

 

Άρθρο 75 
Εξουσιοδότηση 

 

Η Ε.Π.Ο. και τα Μέλη της είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξουσιοδότηση της 

διανομής εικόνας και ήχου και άλλων φορέων δεδομένων από ποδοσφαιρικούς αγώνες και 

τις άλλες εκδηλώσεις που υπάγονται στην αντίστοιχη δικαιοδοσία τους, χωρίς κανένα 

περιορισμό αναφορικά με το περιεχόμενο, τον χρόνο, τον τόπο και τεχνικά ζητήματα. 
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ΙΣΤ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 76 
Διεθνείς αγώνες και διοργανώσεις 

 

1. Η εξουσία για την οργάνωση διεθνών αγώνων και διοργανώσεων μεταξύ 

αντιπροσωπευτικών ομάδων και μεταξύ Ενώσεων, και/ή ομάδων Συλλόγων και/ή 

μικτών ομάδων, ανήκει αποκλειστικά στη FIFA και στις οικείες Συνομοσπονδίες και/ή 

Ομοσπονδίες. Κανένας αγώνας ή διοργάνωση δεν θα διεξάγεται χωρίς την εκ των 

προτέρων άδεια της FIFA, των οικείων Συνομοσπονδιών και/ή των Ομοσπονδιών, 

σύμφωνα με τον κανονισμό Διεθνών Αγώνων της FIFA.  

2. Η Ε.Π.Ο. δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρόγραμμα αγώνων 

που συντάσσεται από την FIFA. 

 

Άρθρο 77 
Επαφές 

 

Η Ε.Π.Ο., τα Μέλη, οι Ποδοσφαιριστές, Αξιωματούχοι και διαμεσολαβητές αγώνων και 

ποδοσφαιριστών της, δεν θα διεξάγουν κανέναν αγώνα ούτε αθλητική επαφή με 

Ομοσπονδίες οι οποίες δεν είναι μέλη της FIFA ή με προσωρινά μέλη μια Συνομοσπονδίας, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση από την FIFA. 

 

Άρθρο 78 
Έγκριση 

 

1. Οι Ομάδες, Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ή οποιαδήποτε άλλη ένωση 

Ομάδων που υπάγονται στην Ε.Π.Ο. επιτρέπεται να προσχωρήσουν σε μια άλλη 

Ομοσπονδία ή να συμμετέχουν σε επίσημες διοργανώσεις, μόνο με την άδεια της 

Ε.Π.Ο., της άλλης Ομοσπονδίας, των οικείων Συνομοσπονδιών και της FIFA. 

2. Οι Ομάδες, Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ή οποιαδήποτε άλλη ένωση 

Ομάδων, που υπάγονται στην Ε.Π.Ο., δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε φιλικούς 

αγώνες ή τουρνουά που διεξάγονται στην εδαφική επικράτεια μιας άλλης 

Ομοσπονδίας, χωρίς την άδεια της Ε.Π.Ο., της άλλης Ομοσπονδίας, της FIFA και των 

οικείων Συνομοσπονδιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεθνών Αγώνων της FIFA. 

3. Καμία ΠΑΕ δεν δύναται να δηλώσει και να αγωνίζεται, ως γηπεδούχος σε γήπεδο εκτός 

των ορίων της διοικητικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της.  
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4. Τα ερασιτεχνικά σωματεία όλων των κατηγοριών δεν δύνανται να δηλώνουν, ως έδρα, 

και να αγωνίζονται, ως γηπεδούχα, σε γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης 

(Περιφερειακής / Τοπικής) στην οποία ανήκουν, εκτός αν ρητά επιτρέπεται από την 

Ε.Π.Ο. να το πράξουν. 

5. Τα σωματεία που ανήκουν σε Ένωση (Περιφερειακή / Τοπική) η οποία έχει, 

προσωρινά ή οριστικά, αποβληθεί από Μέλος μπορούν να ενταχθούν σε γειτονική 

Ένωση (Περιφερειακή / Τοπική) εντός εξήντα (60) ημερών από την λήψη της σχετικής 

απόφασης, άλλως διαγράφονται. 
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ΙΖ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 79 
Απρόβλεπτες περιπτώσεις και ανωτέρα βία 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει την εξουσία να αποφασίζει σε όλες τις περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας ή πανδημίας και σε όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν 

Καταστατικό. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το σωστό και το 

δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη το παρόν καταστατικό και τους σχετικούς κανονισμούς της 

FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο. 

Αρμοδιότητες και καθήκοντα, που ανατίθενται με το παρόν καταστατικό σε ενώσεις, σε 

όργανα ή σε επιτροπές, τα οποία παραλείπονται να ασκηθούν, με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ασκούνται από αυτή ή τα οριζόμενα από την ίδια 

όργανα. 

 

Άρθρο 80 
Ευθύνη Οργάνων 

 

Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο., στην Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ε.Π.Ο., στα δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο. και σε κάθε άλλο όργανο που 

προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή τους οικείους κανονισμούς δεν φέρουν ευθύνη για 

αποφάσεις που λαμβάνουν παρά μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια. 

 

Άρθρο 81 
Διάλυση 

 

1. Οποιαδήποτε απόφαση σχετίζεται με την διάλυση της Ε.Π.Ο., απαιτεί την παρουσία 

των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εκπροσώπων των Μελών της και 

πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εγκύρων ψήφων, η οποία πρέπει να 

λαμβάνεται στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικώς για τον 

σκοπό αυτό. 

2. Εάν η Ε.Π.Ο. διαλυθεί, τα περιουσιακά της στοιχεία θα μεταβιβασθούν στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.). Αυτή θα διατηρήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως 

παρακαταθήκη με την ιδιότητα του "bonus pater familiae" μέχρις ότου επανιδρυθεί η 

Ε.Π.Ο. Η τελευταία Γενική Συνέλευση μπορεί ωστόσο, να αποφασίσει κάποιον άλλο 

ως αποδέκτη των περιουσιακών στοιχείων με βάση την πλειοψηφία της παραγράφου 

1. 
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Άρθρο 82 
Μεταβατικές Διατάξεις 

 

1. Τα Μέλη της Ε.Π.Ο. οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο παρόν καταστατικό, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος 

του. 

2. Οι θητείες που ασκούνται πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ το 2024, 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς των ορίων θητείας που ορίζονται υπό 

άρθρο 33 παρ. 10. 

3. Κατ' εξαίρεση στο άρθρο 33 παρ. 10, η απαίτηση υποβολής σε έλεγχο ακεραιότητας 

δεν θα ισχύσει για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, είτε αυτά έχουν εκλεγεί είτε 

έχουν οριστεί αυτοδίκαια, που υπηρετούν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 

Καταστατικού, θα ισχύσει ωστόσο για οποιονδήποτε υποψήφιο για μία θέση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, που είτε εκλέγεται είτε ορίζεται αυτοδίκαια, μετά τη θέση σε 

ισχύ του παρόντος Καταστατικού. 

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 83 κάτωθι, το άρθρο 26 παρ. 5 και 9 και το άρθρο 33 

παρ. 1, 4 και 8 τίθενται κατ' εξαίρεση σε ισχύ από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

ΕΠΟ του έτους 2024. 

5. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 παραπάνω και κατ' εξαίρεση στο άρθρο 34 παρ. 5, ο 

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διαιτητών θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου μέχρις ότου καταστεί πλήρες μέλος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό. 

6. Κατ' εξαίρεση στο άρθρο 52 παρ. 3, η διάρκεια της θητείας των πέντε (5) μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης που θα επικυρωθούν στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ του έτους 2022 (εκτός εάν επικυρωθούν 

προηγουμένως), θα διαρκέσει μέχρι την Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ 

του έτους 2024. Η διάρκεια της θητείας των μελών και των αναπληρωματικών μελών 

της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης που εκλέχθηκαν κατά την Ειδική Εκλογική 

Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ του έτους 2021, θα πάψει με την επικύρωση των μελών 

της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης από τη Γενική Συνέλευση 

της ΕΠΟ. 

7. Κατ’ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 62 παρ. 1 και 3 και αφορούν 

την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΕΕΟΔ) της Ε.Π.Ο. έως ότου 

ρυθμιστεί το θέμα των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, η ΕΕΟΔ θα 

συγκροτείται από μη εν ενεργεία ανώτερους ή ανώτατους δικαστικούς 

λειτουργούς, οι οποίοι θα ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμός της, για την 
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διασφάλιση και κατοχύρωση της συνέχειας της λειτουργίας του δικαιοδοτικού – 

διαιτητικού οργάνου. 
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Άρθρο 83 
Ισχύς Καταστατικού 

 

Το παρόν Καταστατικό υιοθετήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Π.Ο. της 30ης 

Ιουνίου 2017, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των Μελών 

της Ε.Π.Ο. της 29ης Ιουνίου 2018, της 28ης Ιουνίου 2019, της 27ης Αυγούστου 2021 και 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2022. 

Οι διατάξεις του Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού (Παραρτήματα Α', 

Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ') αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχουν ισότιμη 

καταστατική ισχύ.  

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022 

 

 

Ο Πρόεδρος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας 

Ο Acting CEO 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ 

 

 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, 

Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης - Μέλους της Ε.Π.Ο., ή των οργάνων αυτής, 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, αθλητικής ανώνυμης 

εταιρίας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο 

ή με απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά 

με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:  

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, και 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα 

ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει 

καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει 

καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που 

εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) 

έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του 

παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το 

άρθρο 41ΣΤ του ν.2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων 

φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, 

λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - 

μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις 

παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της 

αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι 

στερήσεις αυτές. 

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999 και 

για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

Τα κωλύματα της περ. β' της παρούσης παραγράφου ισχύουν και για τους 

μετόχους ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας (Π.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση 

καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 
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2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού 

σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και 

η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, ένωσης ή της Ε.Π.Ο. για 

την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή 

εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε (5) πλήρων ετών από τη διαγραφή 

του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε ή την παρέλευση πέντε 

(5) ετών από τη λήξη του τελευταίου διοριστηρίου του. Η ημερομηνία διαγραφής του 

πιστοποιείται με κάθε νόμιμο τρόπο. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή 

του, ως υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες σωματείου, Ένωσης ή Ε.Π.Ο., και η τυχόν εκλογή 

του είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, 

θεωρούνται επίσης και οι βοηθοί διαιτητές.  

3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία προπονητές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού 

σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας προπονητή, εν ενεργεία ή μη, 

και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, Ένωσης ή της Ε.Π.Ο. 

για την ανάδειξη Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή 

εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε (5), πλήρων, ετών από την κατάθεση 

του διπλώματός του και την αποδεδειγμένη τελευταία ενασχόλησή του ως προπονητή. 

Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή ως υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες 

σωματείου, Ένωσης ή της Ε.Π.Ο., και η τυχόν εκλογή του είναι αυτοδίκαια άκυρες. 

4. Ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί, με αίτησή του, ως μέλος σε σωματείο, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, με την παρέλευση 30 μηνών 

από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα, η οποία 

βεβαιώνεται από την Ε.Π.Ο.. Επίσημος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ο αγώνας που 

διοργανώνεται από μια εθνική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Ένα (1) 

έτος μετά την εγγραφή του ο ποδοσφαιριστής αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι. 

5. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ποδοσφαιρικού σωματείου το προσωπικό του 

σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό 

και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση 

με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά 

είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με 

οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.  Οι 

μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποδοσφαιρικής 
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ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή 

εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε 

υπερκείμενες ενώσεις ή την ΕΠΟ.  

Ομοίως δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ποδοσφαιρικού σωματείου, υπερκείμενης Ένωσης - 

Μέλους και της Ε.Π.Ο. οι εμπίπτοντες στις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ. 8 του 

Ν.2725/1999 όπως ισχύει. 

6. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής 

εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την 

κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού 

συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε 

Ενώσεις ή την Ε.Π.Ο. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει, επίσης, για όσους 

λειτουργούν ατομικά (προσωπικά οι ίδιοι) επιχειρήσεις προγνωστικών και στοιχήματος 

για αγώνες ποδοσφαίρου, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους. 

7. Απαγορεύεται να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, Εκτελεστικής 

Επιτροπής Ένωσης της Ε.Π.Ο. ή των μελών αυτής, Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή 

απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με 

την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα, ιδιοκτήτης, μέτοχος, εργαζόμενος 

ή συμβαλλόμενος με οποιαδήποτε αιτία, ποδοσφαιρικών προπονητικών κέντρων κάθε 

μορφής (π.χ. 5Χ5 κ.λπ.), στα οποία εκπαιδεύονται ή αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ή εν 

γένει καλλιεργείται το άθλημα του ποδοσφαίρου. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα 

πρόσωπα που εμπλέκονται στην ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση Π.Α.Ε. 

8. Τα αναφερόμενα στις παρ.1α και 1β, παρ. 5 και παρ. 6 κωλύματα και περιορισμοί 

ισχύουν και αποτελούν κωλύματα για οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στον χώρο 

του ποδοσφαίρου, όπως ενδεικτικά, διαιτητές, παρατηρητές, προπονητές, 

διαμεσολαβητές (agents) αγώνων και ποδοσφαιριστών.  

9. Απαγορεύεται σε σωματεία και ενώσεις η σύναψη πάσης φύσεως σύμβασης (έργου, 

μίσθωσης, εργασίας κ.λπ.) με πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση μέχρι και 

δευτέρου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτών. Η τυχόν 

υπογραφείσα σύμβαση είναι άκυρη, κάθε δε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που 

συμμετείχε στην σύναψη της σύμβασης, εκπίπτει του αξιώματός του. 

10. Απαγορεύεται η εμπλοκή κάθε προσώπου με οποιαδήποτε ιδιότητα στο χώρο του 

ποδοσφαίρου, στο οποίο έχει επιβληθεί, με τελεσίδικη απόφαση των δικαστικών 
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οργάνων του παρόντος καταστατικού, η ποινή της απαγόρευσης ενασχόλησης του με 

τις δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου. Με την έκδοση της οικείας 

απόφασης κάθε πρόσωπο εκπίπτει άμεσα και αυτοδίκαια της τυχόν ιδιότητάς του. Η 

έκπτωση των κωλυόμενων προσώπων διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου της διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) μηνών 

από την ψήφιση του παρόντος.  

11. Η έκπτωση ενός μέλους σωματείου, μέλους Δ.Σ. σωματείου, μέλους Ε.Ε. Ενώσεως ή 

μέλους της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., από τη θέση που κατέχει, λόγω κωλύματος που 

προβλέπεται στο εν λόγω Παράρτημα Α' ή από το νόμο, επέρχεται είτε με απόφαση 

του Δ.Σ. του σωματείου ή της Ε.Ε. της Ενώσεως ή της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., είτε με 

διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου (κρατικού) οργάνου.  

Το μέλος που εξέπεσε μπορεί να επανέλθει στη θέση που κατείχε, εφόσον το κώλυμα 

που αποτέλεσε την αιτία εκπτώσεως εξέλιπε και συγκεκριμένα: 

α) εκδόθηκε αθωωτική απόφαση (στις περιπτώσεις που ο εισαγγελέας έχει 

δικαίωμα έφεσης αμετάκλητη αθωωτική) ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, 

στην περίπτωση που η έκπτωση είχε επέλθει λόγω ποινής ή δίωξης που 

αφορούσε ποινικό αδίκημα. 

β) εξέλιπε με νόμιμο τρόπο ο λόγος που αποτελούσε το κώλυμα σε όλες τις λοιπές 

περιπτώσεις.  

Το μέλος που εξέπεσε, επανέρχεται στην θέση που κατείχε, είτε: 

α) Με απόφαση του αρμοδίου (κρατικού) οργάνου που είχε εκδώσει την 

διαπιστωτική πράξη εκπτώσεώς του. 

β) Με απόφαση των ιδίων οργάνων, ήτοι του Δ.Σ. του Σωματείου ή της Ε.Ε. της 

Ενώσεως ή της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., τα οποία στην εκάστοτε περίπτωση είχαν 

εκδώσει την απόφαση έκπτωσης του μέλους. 

γ) Με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση που το όργανο ή ο φορέας 

που εξέδωσε την απόφαση αδρανεί. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το κώλυμα που αποτέλεσε την αιτία εκπτώσεως 

εξέλιπε, η απόφαση περί επανόδου του μέλους είναι υποχρεωτική για το όργανο που 

εξέδωσε την απόφαση έκπτωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο1 
Μέλη 

 

1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε ποδοσφαιρικής ένωσης ορίζεται σε δέκα 

(10).Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα (με εξαίρεση 

επαγγελματική ένωση) μέλη της Ένωσης ή άλλες παρόμοιες.  

2. Ποδοσφαιρική Ένωση μπορεί να συσταθεί με απόφαση ιδρυτικής συνέλευσης, ύστερα 

από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής/ Διοικητικού Συμβουλίου των 

ενδιαφερόμενων σωματείων ή Π.Α.Ε.. Η εγγραφή μέλους σε Ένωση γίνεται με 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής/Διοικητικού Συμβουλίου της και η διαγραφή με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. 

 

Άρθρο 2 
Κωλύματα – Περιορισμοί 

 

1. Διατάξεις του Παραρτήματος Α' (παρ 1, 2, 4, 5, 7, 8) του Κανονισμού Εφαρμογής του 

Καταστατικού, εφαρμόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συμμετέχουν στα 

προβλεπόμενα από το παρόν Καταστατικό και τους κανονισμούς, όργανα διοίκησης 

και επιτροπές των οικείων ποδοσφαιρικών ενώσεων.  

2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε άλλο από το καταστατικό 

προβλεπόμενο όργανο ποδοσφαιρικής ένωσης υποψήφιος, εφόσον: 

α) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης ένωσης κατά το χρόνο υποβολής της 

υποψηφιότητας,  

β) είναι υπάλληλος ένωσης ή ομοσπονδίας, 

γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

δ) έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

με ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή Ι.Κ.Ε. και κάθε είδους 

εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή 

κατασκευή αθλητικών ειδών.  

3. Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής/Διοικητικού Συμβουλίου 

ή άλλου, από το καταστατικό προβλεπόμενου οργάνου Ένωσης απαιτείται, κατά το 

χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος ποδοσφαιρικού σωματείου που 

αποτελεί μέλος της Ένωσης με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της 
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προϋπόθεσης αυτής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου σωματείου, που αποτελεί 

μέλος της ένωσης.  

4. Τα μέλη του προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης (εκτός των 

επαγγελματικών) πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην περιφέρεια που καλύπτει η 

Ένωση.  

 

Άρθρο 3 
Εκτελεστική Επιτροπή 

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ένωσης εκλέγεται για τετραετή θητεία και 

αποτελείται από: 

α) επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, εάν η Ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως 

τριάντα (30) σωματεία, 

β) εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, εάν η Ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα ένα 

(31) έως εκατό (100) σωματεία,  

γ) εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η Ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα 

(101) ή περισσότερα σωματεία.  

2. Εάν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης εκλεγεί μέλος Εκτελεστικής 

Επιτροπής ή άλλου οργάνου Ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας άλλου κλάδου 

άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. Με απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω 

παραίτησης. 

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης δεν 

εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, η νέα Εκτελεστική Επιτροπή που θα 

εκλεγεί θα έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας της προηγούμενης. 

4. Οι Επαγγελματικές Ενώσεις έχουν Εκτελεστική Επιτροπή που ο αριθμός των μελών 

της, η θητεία και η εκλογή τους ορίζονται από το καταστατικό τους. 

 

Άρθρο 4 
Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα 

 

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων συμμετέχουν με εκπροσώπους μόνο τα 

ποδοσφαιρικά σωματεία – μέλη που τις απαρτίζουν. Κάθε σωματείο – μέλος της 

Ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν μόνο εκπρόσωπο, ο οποίος 

ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

σωματείου. Εκπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να 
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εκλέγεται. Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε 

σωματείο της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση.  

2. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε σωματείο, εφόσον στο 

προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με 

δεκαοχτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου 

(Σάλας και Άμμου) η συμμετοχή στους αγώνες των οποίων ρυθμίζεται από ειδικότερες 

διατάξεις. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που 

διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία Ένωση ή Ομοσπονδία. Ως συμμετοχή 

νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο 

Φύλλο Αγώνα. Διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις 

άσκησης του δικαιώματος ψήφου ισχύουν.  

3. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις επαγγελματικές ενώσεις όπως αναλυτικότερα 

ρυθμίζονται στο καταστατικό τους.  

4. Όλα τα θέματα της διαδικασίας εκλογής της Εκτελεστικής Επιτροπής και των οργάνων 

των Μελών αναφέρονται και ρυθμίζονται από τον Κώδικα Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα 

 

1. Οι Ενώσεις έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που περιγράφονται στο 

καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 

2. Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί τους κανονισμούς, που ψηφίζει η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται όλα τα θέματα που 

αφορούν την οργάνωση του ποδοσφαίρου από τις ποδοσφαιρικές ενώσεις, οι 

προϋποθέσεις εγγραφής και συμμετοχής στα πρωταθλήματα Ένωσης και οι λόγοι 

ανάκλησής της. 

3. Σε περίπτωση διάλυσης Ένωσης, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την 

εκκαθάρισή της, περιέρχονται στην Ε.Π.Ο. 
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Άρθρο 6 
Επιχορηγήσεις Ε.Π.Ο. – Αθλητικά Κέντρα 

 

1. Οι Ενώσεις έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε 

έτους υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. τον απολογισμό της προηγούμενης 

χρήσεως και τον προϋπολογισμό της ερχομένης. Επίσης υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. κατάσταση που θα περιέχει ανάλυση του τρόπου διάθεσης 

των χορηγηθεισών προς αυτές επιχορηγήσεων. Η Ε.Π.Ο. για τις επιχορηγήσεις αυτές 

που παρέχει προς τις Ενώσεις δικαιούται να ασκεί έλεγχο και με δικά της ελεγκτικά 

όργανα. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποφασίζει την 

αναστολή ή διακοπή κάθε μορφής επιχορήγησής της προς την Ένωση. Οι 

επαγγελματικές ενώσεις, οι ερασιτεχνικές ενώσεις που δεν διοργανώνουν 

πρωταθλήματα και οι Π.Α.Ε. δεν δικαιούνται επιχορήγησης. Με ειδικό κανονισμό η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. αποφασίζει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο. 

2. Τα αθλητικά κέντρα, που κατασκευάσθηκαν με δαπάνες της Ε.Π.Ο., λειτουργούν με 

ειδικό κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο., τα δε οικονομικά αποτελέσματα της 

ετήσιας λειτουργίας τους, ελέγχονται από ελεγκτικά όργανα της Ε.Π.Ο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 1 
Προεδρεύων της Γ.Σ. 

 

1. Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, και εν απουσία του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Εάν δεν παρίσταται ούτε 

ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, τη θέση του Προεδρεύοντος καταλαμβάνουν κατά σειρά Α' 

και Β' Αντιπρόεδροι της ΕΠΟ.  

2. Ο Προεδρεύων θα διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διαδικαστικοί κανόνες. Θα ανοίγει, 

διευθύνει και κλείνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και θα δίδει στους ομιλητές 

την άδεια να πάρουν τον λόγο. 

3. Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης θα τηρεί την τάξη στην Γενική Συνέλευση. 

Δύναται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα κατά συμμετεχόντων της Γενικής Συνέλευσης οι 

οποίοι διακόπτουν τις εργασίες:  

α) ανάκληση στην τάξη, 

β) επίπληξη, 

γ) αφαίρεση δικαιώματος λόγου. 

 

Άρθρο 2 
Γραφείο Γενικής Συνέλευσης 

 

Οι Διευθυντές της Ε.Π.Ο. και οι αρμόδιοι εντεταλμένοι υπάλληλοι θα αποτελούν το Γραφείο 

της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 3 
Ημερησία Διάταξη 

 

1. Η ημερήσια διάταξη θα αναγιγνώσκεται κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 

2. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να εξετάσει μια πρόταση για τροποποίηση του 

Καταστατικού, εκτός εάν περιλαμβάνεται ως θέμα της ημερησίας διάταξης που 

στάλθηκε μαζί με την ειδοποίηση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 
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Άρθρο 4 
Συζήτηση 

 

1. Κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα εισάγεται με μια σύντομη αιτιολογία:  

α) από τον Προεδρεύοντα ή ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

β) από έναν εκπρόσωπο, που έχει οριστεί προς τον σκοπό αυτό από την 

Εκτελεστική Επιτροπή,  

γ) από το Μέλος, το οποίο έθεσε το εν λόγω θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

2. Κατόπιν τούτου, το θέμα θα είναι ανοικτό σε όλους για συζήτηση. 

 

Άρθρο 5 
Άδεια για να Λάβει Κανείς τον Λόγο 

 

1. Θα δίδεται άδεια στους εκπροσώπους να λάβουν τον λόγο με την σειρά που έγιναν οι 

προς τούτο αιτήσεις. Ένας ομιλητής δεν δύναται να λάβει τον λόγο, εκτός εάν και μέχρις 

ότου του δοθεί άδεια να το πράξει. Ένας ομιλητής θα ομιλεί από το σημείο που έχει 

προκαθοριστεί για αυτόν τον σκοπό. 

2. Ένας ομιλητής μπορεί να δευτερολογήσει για το ίδιο θέμα όταν όλοι οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες της Γενικής Συνέλευσης οι οποίοι ζήτησαν να λάβουν τον λόγο είχαν 

την ευκαιρία να μιλήσουν για το εν λόγω θέμα.  

3. Ο Προεδρεύων δύναται να ορίσει ένα χρονικό περιθώριο στους ομιλητές. 

 

Άρθρο 6 
Πρόταση επί Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως 

 

1. Μια πρόταση επί θέματος της ημερησίας διατάξεως θα εξετάζεται πάραυτα. Οιαδήποτε 

άλλη συζήτηση θα αναστέλλεται αμέσως.  

2. Εάν υιοθετηθεί μια πρόταση επί διαδικαστικού θέματος, δικαίωμα να λάβουν τον λόγο 

θα έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση οι οποίοι τον είχαν ήδη ζητήσει 

πριν από την ψηφοφορία. 

3. Ο Προεδρεύων θα αποφασίσει πότε θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, εκτός εάν πλέον του 

ημίσεως των εκπροσώπων που παρίστανται και ψηφίζουν, αποφασίσουν με 

ψηφοφορία διαφορετικά.  
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Άρθρο 7 
Προτάσεις Τροποποίησης και Διαγραφής Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

 

Όλες οι προτάσεις, προτάσεις τροποποίησης και προτάσεις διαγραφής ενός θέματος της 

ημερησίας διατάξεως θα υποβάλλονται εγγράφως. 

 

Άρθρο 8 
Ψηφοφορία 

 

1. Η ψηφοφορία είναι ανοικτή, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 

2. Η ψηφοφορία θα γίνεται δι' ανατάσεως των χειρών (κάρτα ψηφοφορίας ΝΑΙ – ΟΧΙ -

ΛΕΥΚΟ).  

3. Μια ψηφοφορία δύναται να γίνει με ονομαστική κλήση, εάν το ζητήσουν τουλάχιστον 

τα δύο τρία (2/3)των εκπροσώπων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου.  

4. Ουδείς θα υποχρεούται να ψηφίσει. 

5. Προ κάθε ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων, ή το πρόσωπο που έχει προς τούτο ορισθεί 

από αυτόν, θα αναγιγνώσκει την πρόταση και θα εξηγεί την διαδικασία της ψηφοφορίας 

στη Γενική Συνέλευση.  

6. Οι προτάσεις θα ψηφίζονται κανονικά με την σειρά σύμφωνα με την οποία έχουν 

εισαχθεί προς συζήτηση. 

7. Οι προτάσεις για τις οποίες δεν υφίστανται διαφωνίες θα θεωρούνται ότι έχουν 

ψηφιστεί. 

8. Ο Προεδρεύων θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

9. Ουδείς θα λαμβάνει τον λόγο κατά την διάρκεια μιας ψηφοφορίας μέχρις ότου 

ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.  

 

Άρθρο 9 
Αρχαιρεσίες 

 

1. Οι τακτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των Μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ε.Π.Ο., και όλων των λοιπών Οργάνων της Ε.Π.Ο., πλην των 

Δικαστικών και Δικαιοδοτικών Οργάνων, του υπευθύνου για την άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης και του αναπληρωτή του και της Επιτροπής Ελέγχου, 

Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης που επικυρώνονται σύμφωνα με το παρόν 

καταστατικό, διενεργούνται κατά το έτος διεξαγωγής των θερινών ολυμπιακών 
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αγώνων, στην Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται, με το μοναδικό 

αυτό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ειδικά προς τούτο κατά μήνα Ιούνιο ή Ιούλιο.  

Οι αρχαιρεσίες δεν επηρεάζονται από τυχόν έλλειψη οσωνδήποτε μελών της 

απερχόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον η έλλειψη αυτή σημειώνεται μετά την 

προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή και για την ολοκλήρωση των 

εκλογικών διαδικασιών η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμη συγκρότηση 

και λειτουργία με τα εναπομείνοντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), 

καθήκοντα δε Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των συμβούλων και μεταξύ ίσης 

αρχαιότητας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπου της 

Ε.Π.Ο. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) διενεργούνται κατά το χρονικό 

διάστημα που προβλέπεται από το οικείο Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής. 

2. Α. Για την εκλογή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, κάθε Μέλος μπορεί 

να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο. Για την ανακήρυξη, ως υποψήφιου 

προέδρου, απαιτείται στήριξη από οκτώ (8), τουλάχιστον, Μέλη. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρξει υπόδειξη κανενός υποψηφίου από οκτώ (8), τουλάχιστον, 

Μέλη, ως υποψήφιοι ανακηρύσσονται οι δύο (2) πρώτοι με τον μεγαλύτερο 

αριθμό υποδείξεων. Σε περίπτωση που πολλαπλοί υποψήφιοι έχουν ίσο 

μεγαλύτερο αριθμό υποδείξεων, τότε θα ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι. 

Β. Η γυναίκα μέλος θα υποδεικνύεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ΕΠΟ. 

Γ. Τα εννέα (9) μέλη που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

θα προτείνονται από δύο (2) τουλάχιστον Ενώσεις Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων, μία εκ των οποίων θα είναι η Ένωσή τους. 

Δ. Όσον αφορά την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 

που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων και την εκλογή του 

εκπροσώπου της Ε.Π.Ο. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, κάθε Μέλος 

μπορεί να ορίσει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο. 

3. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα Μέλη εγγράφως σαράντα πέντε (45), 

τουλάχιστον, ημέρες πριν την συνερχόμενη για την εκλογή Γενική Συνέλευση. 

4. Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης της Ε.Π.Ο. θα υποβάλλει στη 

Γραμματεία τον τελικό κατάλογο με τους υποψηφίους προς εκλογή, δώδεκα  (12), 

τουλάχιστον, ημέρες, πριν τη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια εκλογής 

ως ακολούθως: 

Α. Ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονοματεπώνυμα, κατά αλφαβητική σειρά, των 

υποψηφίων ως Προέδρων της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
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Β. Ένα (1) ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει σε ξεχωριστή ενότητα: 

α) Τα ονοματεπώνυμα, κατ' αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων προς εκλογή 

για τη θέση της γυναίκας μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

β) Τα ονοματεπώνυμα, κατ' αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων προς εκλογή 

υπολοίπων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

γ) τα ονοματεπώνυμα, κατ' αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων προς εκλογή 

αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή εφορευτική επιτροπή. 

Μολαταύτα, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον αριθμό των κενών 

θέσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει διαφορετικά. 

Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος, που διορίζεται, 

μετά από αίτηση της Ε.Π.Ο., από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του 

τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα δύο μέλη ορίζονται με ψηφοφορία 

από τους εκπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον δεν ορισθεί δικαστής, ως 

πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση ορίζει και τα τρία μέλη. 

5. Κατά την ψηφοφορία: 

Α. Επί του ψηφοδελτίου για την εκλογή προέδρου σημειώνεται με σταυρό 

προτίμησης ο προτεινόμενος ως πρόεδρος. Ψηφοδέλτιο που φέρει 

περισσότερους του ενός (1) σταυρούς προτίμησης, θεωρείται άκυρο. 

Β. Επί του ψηφοδελτίου για την εκλογή της γυναίκας μέλους, η υποψήφια 

σημειώνεται με σταυρό. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους του ενός (1) 

σταυρούς προτίμησης, θεωρείται άκυρο. 

Γ. Επί του ψηφοδελτίου για την εκλογή των υπολοίπων μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, οι 

υποψήφιοι σημειώνονται με σταυρό. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους 

σταυρούς προτίμησης από τις διαθέσιμες θέσεις, θεωρείται άκυρο. 

Δ. Επί του ψηφοδελτίου για την εκλογή εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ε. σημειώνεται με 

σταυρό προτίμησης ο προτεινόμενος ως τακτικό μέλος και ο προτεινόμενος ως 

αναπληρωματικό μέλος. Ψηφοδέλτιο, που φέρει περισσότερους του ενός (1) 

σταυρούς προτίμησης, είτε για τον τακτικό είτε για τον αναπληρωματικό 

εκπρόσωπο στην Ε.Ο.Ε., θεωρείται άκυρο. 

6. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων, η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

7.  Για την επικύρωση εκλογή των υπολοίπων Οργάνων του παρόντος Καταστατικού, 

δηλαδή της Πειθαρχικής Επιτροπής, της Επιτροπής Δεοντολογίας, της Επιτροπής 
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Εφέσεων της Ε.Π.Ο., της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης και 

του Υπευθύνου με τον αναπληρωτή του για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, θα 

εκλέγεται ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους εν 

σχέσει με τις κενές θέσεις. Οι εκλογές αυτές μπορούν να διεξάγονται ομαδικά. 

Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος δέκα (10), τουλάχιστον, εκπροσώπων των Μελών, θα 

διεξάγεται μεμονωμένη ψηφοφορία για έναν συγκεκριμένο υποψήφιο 

8. Η Γραμματεία της Ε.Π.Ο. θα διατηρεί τα ψηφοδέλτια και θα τα καταστρέφει διακόσιες 

(200) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης. 

9. Κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά την εκλογική διαδικασία θα ρυθμίζεται από τον 

Κώδικα Αρχαιρεσιών που εκδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 10 
Διερμηνείς 

 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα φροντίζει να υπάρχουν επαγγελματίες διερμηνείς για τους 

εκπροσώπους των FIFA/UEFA ή άλλων διεθνών οργανώσεων που παρίστανται στη 

συνεδρίαση. 

Άρθρο 11 
Πρακτικά 

 

Ο Προεδρεύων και οι τρεις (3) Γραμματείς της Γ.Σ. θα είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή 

των πρακτικών των εργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Η καταγραφή των πρακτικών θα γίνεται με την απομαγνητοφώνηση των εργασιών κατά τη 

Γενική Συνέλευση.  

 

Άρθρο 12 
Εκπροσώπηση 

 

Οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 22 του 

παρόντος καταστατικού. 

Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων ταξιδίου και διαμονής των εκπροσώπων θα αποφασίζεται 

από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ο. συγκαλεί την Εκτελεστική Επιτροπή. Η ημερήσια διάταξη 

κοινοποιείται στα μέλη προ τριών(3) ημερών. 

2. Η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δύναται να αλλάξει κατά τις 

συνεδριάσεις. 

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών, εκτός από τις περιπτώσεις 

του παρόντος καταστατικού που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. 

4. Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ο. διευθύνει τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής, δίδει το 

λόγο στα μέλη. Σε περίπτωση σοβαρής απρεπούς συμπεριφοράς ή διατάραξης των 

εργασιών του σώματος από μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος δύναται 

να θέσει σε ψηφοφορία, θέμα αποβολής ενός (1) μηνός του ως άνω μέλους. Η 

ψηφοφορία αυτή είναι μυστική. 

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. είναι κυρίως υπεύθυνη για την διασφάλιση της 

τήρησης του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Δύναται να λάβει κάθε 

πρόσφορο μέτρο κατά υπαίτιου σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης του 

Καταστατικού και των Κανονισμών. 

6. Η διαδικασία των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι ομιλίες και οι 

τοποθετήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. Μόνο οι ψηφοφορίες και οι αποφάσεις μαγνητοφωνούνται και 

αποτυπώνονται στα πρακτικά, τα οποία κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά την απομαγνητοφώνηση και καταγραφή σε έντυπο 

πρακτικό, επικυρώνονται και υπογράφονται από τους παρόντες στην αντίστοιχη 

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μετά την ως άνω επικύρωση οι ταινίες των 

μαγνητοφωνήσεων δύναται να καταστρέφονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 
ΕΣΟΔΑ – ΠΟΡΟΙ 

 

Για την οικονομική ανεξαρτησία και αυτονομία του ποδοσφαίρου, η Ε.Π.Ο., τα Μέλη 

της, οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία, οφείλουν να οργανώνουν την λειτουργία τους με σκοπό 

τον προσπορισμό κάθε εσόδου και την ορθολογιστική διενέργεια δαπανών (εξόδων). 

 

Αναφορικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 70 έσοδα της Ε.Π.Ο. ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κάθε διετία καθορίζονται ή 

αναπροσαρμόζονται τα αναφερόμενα στις περ. 1 και 2 ποσά. 

2. Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα γίνονται αποδεκτά με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από έλεγχο του σκοπού ή των προϋποθέσεων που 

τίθενται. 

3. Οι ενισχύσεις των Διεθνών Φορέων Ποδοσφαίρου αποδίδονται και δαπανώνται 

για τους σκοπούς που εδόθησαν. Οι δωρεές από κρατικούς φορείς αποδίδονται 

άμεσα για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, στις τοπικές ή 

πανελλήνιες Ενώσεις Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων. 

4. Τα τέλη λειτουργίας των αντιστοίχων Οργάνων ή τα έσοδα από την κατάπτωση 

παραβόλων, καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας των Οργάνων.  

Τα παράβολα συμμετοχής ομάδων στα πρωταθλήματα καλύπτουν λειτουργικά 

έξοδα της διοργανώτριας.  

5. Οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται και κατά το ποσοστό που περιέρχονται 

σε κάθε φορέα του ποδοσφαίρου, αποδίδονται αποκλειστικά και μόνο για την 

ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Ειδικότερα το ποσό από τις εισπραττόμενες 

χρηματικές ποινές σε ΠΑΕ των επαγγελματικών κατηγοριών που καταβάλλεται 

στο ταμείο της Ε.Π.Ο. αποδίδεται: 

α) κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ε.Π.Ο.,  

β) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), από το σύνολο των εισπραττομένων 

χρηματικών ποινών σε ομάδες της Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1), για τα αναπτυξιακά 

προγράμματα της κατηγορίας,  

γ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), από το σύνολο των εισπραττομένων 

χρηματικών ποινών σε ομάδες της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 
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A2 Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2), για τα αναπτυξιακά 

προγράμματα της κατηγορίας. 

6. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των κατά τα άρθρα 74 και 75 Δικαιωμάτων, 

αποδίδονται και δαπανώνται για την λειτουργία των Εθνικών Ομάδων, πλην της 

Εθνικής Ομάδας Ανδρών.  

7. Οι εισπράξεις των παρ. 9 & 13 του άρθρου 66 δαπανώνται για την λειτουργία και 

οργάνωση της Εθνικής Ομάδας Ανδρών. 

8. Κάθε λοιπό έσοδο δαπανάται για τα λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας και την 

ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στα ερασιτεχνικά Μέλη της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Μέρος 1ο: Γενικές διατάξεις 

 
1. Οι έλεγχοι καταλληλότητας όσον αφορά τους υποψηφίους για, και όσους κατέχουν, 

επίσημες θέσεις εντός της ΕΠΟ, οι οποίοι υπόκεινται στους ελέγχους αυτούς 

("υποψήφιοι ή κατέχοντες"), θα διενεργούνται από το οικείο όργανο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του παραρτήματος αυτού.  

2. Οι υποψήφιοι ή κατέχοντες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τη διαδικασία 

αξιολόγησης και οικειοθελούς υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο 

2ο και το 3ο μέρος παρακάτω. Πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης, κάθε υποψήφιος ή 

κατέχων θα δίδει την έγγραφη συναίνεσή του στην εν λόγω διαδικασία μέσω ενός 

εντύπου που παρέχεται από το οικείο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο ακεραιότητας. 

Εφόσον δεν παρέχεται η έγγραφη συναίνεση, θα θεωρείται ότι οι υποψήφιοι ή κατέχοντες 

δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον έλεγχο καταλληλότητας. 

3. Οι υποψήφιοι ή κατέχοντες θα ενεργούν πάντοτε καλόπιστα και θα συνεργάζονται 

πλήρως για την απόδειξη των σχετικών δεδομένων, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης. 

Εφόσον οι εν λόγω υποψήφιοι ή κατέχοντες δεν συνεργάζονται με το αρμόδιο όργανο 

που διενεργεί τον έλεγχο ακεραιότητας, θα θεωρούνται ότι δεν έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς τον έλεγχο ακεραιότητας. 

4. Οι υποψήφιοι ή κατέχοντες θα θεωρείται ότι δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον έλεγχο 

ακεραιότητας εφόσον: 

α)  έχουν καταδικαστεί ποινικά ή τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από ένα κρατικό 

δικαστήριο, ιδιαιτέρως εφόσον το αδίκημα αφορούσε σε ουσιαστικό θέμα και όχι 

σε ήσσονος σημασίας παραβίαση ή δικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά, 

β) έχουν κριθεί ένοχοι ή καταδικαστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA ή 

άλλο αθλητικό όργανο και τους έχει επιβληθεί κύρωση η οποία θα έθετε σοβαρά 

εν αμφιβόλω την εκτέλεση του σχετικού αξιώματος. 

5. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων όσον αφορά την αποκάλυψη και προώθηση 

των πληροφοριών και των σχετικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των 

ελέγχων ακεραιότητας σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, όλες αυτές οι πληροφορίες 

και τα δεδομένα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς εμπιστευτικά από το όργανο 

το οποίο διενεργεί τους οικείους ελέγχους ακεραιότητας. 
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Μέρος 2ο: Διαδικασία αξιολόγησης 

 
6. Κατά την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, θα γίνεται σε κάθε υποψήφιο ή κατέχοντα 

ένας έλεγχος πιστοποίησης των στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι ή κατέχοντες 

θα υποβάλλουν ένα έγκυρο αντίγραφο του διαβατηρίου τους στο όργανο που διενεργεί 

τον έλεγχο ακεραιότητας. Ο έλεγχος πιστοποίησης των στοιχείων θα περιλαμβάνει την 

επαλήθευση/πιστοποίηση των παρακάτω: 

α) ονοματεπώνυμο, 

β) διεύθυνση κατοικίας, 

γ) ημερομηνία και τόπος γέννησης, 

δ) υπηκοότητα/υπηκοότητες. 

7. Όλοι οι υποψήφιοι ή κατέχοντες πρέπει να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο που 

αναφέρεται στο 3ο μέρος παρακάτω. 

8. Το όργανο που διενεργεί τον έλεγχο καταλληλότητας μπορεί να διενεργεί ανεξάρτητες 

έρευνες προκειμένου να συγκεντρώσει περαιτέρω σχετικές πληροφορίες για έναν 

συγκεκριμένο υποψήφιο ή κατέχοντα, που μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για 

μεσάζοντες και οικεία μέρη, εντολές, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και σημαντικές 

συμμετοχές καθώς και αστικές και ποινικές διαδικασίες/ανακρίσεις. 
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Μέρος 3ο: Ερωτηματολόγιο 

 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Διεύθυνση κατοικίας:  

Ημερομηνία και τόπος γέννησης:  

Υπηκοότητα/υπηκοότητες:  

Επάγγελμα:  

 
9. Έχετε καταδικαστεί στο παρελθόν με τελεσίδικη απόφαση για οποιοδήποτε εκ 

προθέσεως κακούργημα ή για οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα που αντιστοιχεί σε 

παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ ενότητα 5 του 

Κώδικα Δεοντολογίας της FIFA; 

 
Όχι Ναι 
 
Εφόσον ναι, προσδιορίστε: 
 
10. Σας έχει επιβληθεί στο παρελθόν από ένα αθλητικό διοικητικό όργανο πειθαρχική ή 

παρόμοια κύρωση ή μέτρο για ενέργειες οι οποίες αντιστοιχούν σε παραβίαση των 

κανόνων δεοντολογίας που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ ενότητα 5 του Κώδικα 

Δεοντολογίας της FIFA; 

 
Όχι Ναι 
 
Εφόσον ναι, προσδιορίστε: 
 
11. Εκκρεμεί εις βάρος σας οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική διαδικασία ή 

ανάκριση; 

 
Όχι Ναι 
 
Εφόσον ναι, προσδιορίστε: 

 

12. Είναι σε πλήρη γνώση μου ότι υπόκειμαι στις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα και του 

Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ καθώς και στις διατάξεις του Καταστατικού και των 

λοιπών κανονισμών της ΕΠΟ οι οποίοι μπορεί να αναφέρονται σε ζητήματα 

ακεραιότητας, θα συμμορφώνομαι δε με τις διατάξεις αυτές. 
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13. Επί του παρόντος κατέχω τις ακόλουθες θέσεις στο ποδόσφαιρο: 

 

14. Τα παρακάτω περιστατικά και περιστάσεις μπορεί να εγείρουν πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων όσον με αφορά (πρβλ. ιδιαιτέρως άρθρο 20 παρ. 10 του παρόντος 

Καταστατικού): 

 

15. Επισημάνσεις και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια στο πλαίσιο 

του ελέγχου ακεραιότητας: 

 

16. Κατανοώ πλήρως και συμφωνώ με τη διάθεση του παρόντος ερωτηματολογίου προς τα 

μέλη του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΟ. 

17. Είναι σε πλήρη γνώση μου και επιβεβαιώνω ότι οφείλω να κοινοποιήσω στο όργανο που 

διενεργεί τον έλεγχο ακεραιότητας κάθε σχετικό περιστατικό και περίσταση που μπορεί 

να προκύψει μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ακεραιότητας. 

18. Είναι σε πλήρη γνώση μου και επιβεβαιώνω ότι υποχρεούμαι να συνεργαστώ πλήρως 

για την απόδειξη των σχετικών περιστατικών όσον αφορά τον έλεγχο ακεραιότητας στον 

οποίο υποβάλλομαι. Ειδικότερα, θα συμμορφωθώ με αιτήματα για οποιαδήποτε 

έγγραφα, στοιχεία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα οποιασδήποτε φύσης που βρίσκονται στην 

κατοχή μου. Πρόσθετα, θα συμμορφωθώ με την εξεύρεση και παροχή εγγράφων, 

στοιχείων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού οποιασδήποτε φύσης που δεν βρίσκεται στην 

κατοχή μου, αλλά που έχω δικαίωμα να προμηθευτώ. 

19. Είναι σε πλήρη γνώση μου και επιβεβαιώνω ότι το όργανο που διενεργεί τον έλεγχο 

ακεραιότητας μπορεί επίσης να ζητήσει στοιχεία για πιθανές κυρώσεις (βλ. 9 και 10 

παραπάνω) απευθείας από τη FIFA ή από την οικεία συνομοσπονδία καθώς και από 

άλλους θεσμούς όπως το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο στη Λωζάννη της Ελβετίας ή 

τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ως προς τούτο, δια του παρόντος απαλλάσσω τους 

οικείους θεσμούς από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά στα 

σχετικά στοιχεία. 

20. Είναι σε πλήρη γνώση μου και επιβεβαιώνω ότι το όργανο που διενεργεί τον έλεγχο 

καταλληλότητας μπορεί να συλλέξει περαιτέρω στοιχεία για εμένα, σύμφωνα με το 2ο 

μέρος παρ. 8 του παρόντος παραρτήματος. 
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Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας 

Ο Acting CEO 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ 

 

 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 

 


