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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα 

 
Επωνυμία:  

Διακριτικός τίτλος:  

Έδρα:  

Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. :  

Τηλέφωνο:  

Fax:  

Ε-mail :  

Ιστοσελίδα:  
Εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία»  
Στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα να εκπροσωπεί 
την Εταιρεία: (Σημείωση: Εάν πρόκειται για περισσότερα του ενός, τότε κάθε ένα από αυτά 
οφείλει να συμπληρώσει μία ξεχωριστή Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα):  

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Όνομα Πατρός:  

Όνομα Μητρός:  

Ημ/νία γεννήσεως:  

Υπηκοότητα /-ες :  

ΑΔΤ ή Διαβατήριο:  

Εκδ. Αρχή:  

Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. :  

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Fax:  

Ε-mail :  
 
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένη  

………………………………………………………………………………………….  
(Όνομα και επώνυμο) 

 
νόμιμα εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπώ την ανωτέρω εταιρεία δυνάμει του με στοιχεία :  

………………………………………………………………………………………………..  
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου που επισυνάπτεται στην παρούσα.  
 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ:  
1. Δηλώνω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ και εγώ ο ίδιος θα σεβόμαστε και να θα 

συμμορφωνόμαστε με κάθε υποχρεωτική διάταξη της κείμενης εθνικής και διεθνούς 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται με την 
απασχόληση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή. 
Επιπροσθέτως, δηλώνω ότι αμφότεροι, συμφωνούμε να δεσμευόμαστε από το 
Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. όπως επίσης και από το Καταστατικό και 
τους κανονισμούς της FIFA στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μου ως 
διαμεσολαβητή.  

2. Δηλώνω ότι δεν τυγχάνω μέλος εκτελεστικής επιτροπής/ διοικητικού συμβουλίου της 
ΕΠΟ, ΕΠΣ, σωματείου, ομάδας ή άλλης νομικής οντότητας που είναι μέλος της ΕΠΟ, 
μέλος επιτροπής της ΕΠΟ, ποδοσφαιριστής, διαιτητής και/ ή βοηθός διαιτητή, 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

προπονητής, εκπαιδευτής και δεν είμαι υπεύθυνος για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά 
θέματα στη FIFA, σε συνομοσπονδία, ομοσπονδία- μέλος της FIFA, ΕΠΣ, σωματείο, 
ομάδα ή άλλη νομική οντότητα που είναι μέλος της ΕΠΟ και αξιωματούχος, όπως αυτός 
ορίζεται στο σημείο 13 της ενότητας των Ορισμών του Καταστατικού της FIFA, ούτε και 
θα κατέχω τέτοια θέση στο άμεσο μέλλον.  

3. Δηλώνω ότι έχω άμεμπτη υπόληψη και ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί 
ποτέ για την τέλεση κάποιου οικονομικού εγκλήματος, εγκλήματος κατά περιουσιακών 
δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας, σχετικού με υπομνήματα ή εγκλήματος σχετιζομένου με 
οποιοδήποτε τρόπο με τη βία.  

4. Δηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν έχουμε καμία 
συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και ποδοσφαιρικές 
επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες 
ή την FIFA, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, υποχρεούμαστε να γνωστοποιούμε κάθε σχετική σύμβαση. 
Αναγνωρίζω επίσης ότι η εταιρεία δεν επιτρέπεται να υπονοήσει, αμέσως ή εμμέσως, ότι 
υφίσταται τέτοια συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και 
ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές 
συνομοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση με τις δραστηριότητές της ως διαμεσολαβητή.  

5. Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με 
Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα 
δεχθούμε καμία πληρωμή, που καταβάλλεται από ένα νομικό πρόσωπο προς ένα άλλο 
σε σχέση με μια μετεγγραφή, όπως αποζημίωση μετεγγραφής, αποζημίωση εκγύμνασης 
ή συνεισφορά αλληλεγγύης.  

6. Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με 
Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα 
δεχθούμε καμία πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον αφορά ανήλικο 
ποδοσφαιριστή.  

7. Δηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν συμμετέχουμε και δεν 
θα συμμετάσχουμε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα 
συνδεθούμε με στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοιες εκδηλώσεις ή 
συναλλαγές που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι στην εταιρεία 
που εκπροσωπώ αλλά και σε εμένα απαγορεύεται να μετέχουμε με οποιοδήποτε τρόπο 
ή να απασχολούμαστε σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ., που προωθούν, 
μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές.  

8. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η 
Ε.Π.Ο. λαμβάνει το σύνολο των στοιχείων οποιασδήποτε πληρωμής οποιασδήποτε 
φύσης που καταβλήθηκε προς την εταιρεία από μια ομάδα ή έναν ποδοσφαιριστή για τις 
υπηρεσίες της ως διαμεσολαβητή.  

9. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η ΕΠΟ, 
οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες και η FIFA, 
λαμβάνουν, εφόσον είναι απαραίτητο για τον σκοπό των ερευνών τους, αντίγραφα όλων 
των συμβάσεων, συμφωνιών και αρχείων σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας 
ως διαμεσολαβητή. Ομοίως συναινώ όπως οι προαναφερθείσες λαμβάνουν επίσης 
αντίγραφο κάθε άλλου σχετικού εγγράφου από κάθε τρίτο ου συμβουλεύει, διευκολύνει ή 
συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τις οποίες η εταιρεία που εκπροσωπώ είναι 
υπεύθυνη.  

10. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η 
Ε.Π.Ο. διατηρεί και επεξεργάζεται κάθε δεδομένο που αφορά την εταιρεία με σκοπό την 
δημοσίευσή του.  

11. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του Άρθρου 9 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η 
Ε.Π.Ο. δημοσιεύει τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης που 
επιβλήθηκε ή τυχόν θα επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ και 
ενημερώνει την FIFA αναλόγως.  

12. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ όπως, οποιαδήποτε διαφορά 
της εταιρείας αυτής με οποιοδήποτε πρόσωπο προκύπτει στο πλαίσιο και από την 
εφαρμογή του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΕΠΟ, θα παραπέμπεται, 
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σε τελευταίο βαθμό μόνο στο ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο της 
ΕΠΟ.  

13. Η εταιρεία που εκπροσωπώ και εγώ προσωπικά είμαστε πλήρως ενήμεροι και 
συναινούμε όπως η παρούσα δήλωση ευρίσκεται στη διάθεση των μελών των αρμόδιων 
οργάνων της Ε.Π.Ο..  

14. Σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

 
Η παρούσα δήλωση γίνεται με καλή πίστη, η δε αλήθεια αυτής βασίζεται στις πληροφορίες 
και στο υλικό που έχω σήμερα στην διάθεσή μου και συμφωνώ ότι η Ε.Π.Ο. θα έχει το 
δικαίωμα να προβεί σε όποιους ελέγχους θεωρεί απαραίτητους, προκειμένου να επαληθεύσει 
τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα δήλωση. Αναγνωρίζω επίσης ότι, έχοντας 
υποβάλλει την παρούσα δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής κάποιας από τις 
προαναφερθείσες πληροφορίες, είμαι υποχρεωμένος να ειδοποιήσω άμεσα την Ε.Π.Ο.  
 
 
………………………………………………………………….………………………………… 
 (Τόπος και ημερομηνία)  (Υπογραφή) 
 


