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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΟ, ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΔΠΟ 
εμέδσζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ Α θαη Β, ηα νπνία 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηνχ. 
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I. ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΟΡΙΜΟΙ 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ νη φξνη πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ έρνπλ ηελ 
εμήο έλλνηα: 

1. FIFA: Γηεζλήο πλνκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ 

2. Οκνζπνλδία: Μηα πνδνζθαηξηθή νκνζπνλδία αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ 
FIFA. Δίλαη κέινο ηεο FIFA, εθηφο εάλ κηα δηαθνξεηηθή έλλνηα δίδεηαη απφ 
ην θείκελν. 

3. Έλσζε (League): Μηα νξγάλσζε ζσκαηείσλ ππαγφκελε ζηελ Διιεληθή 
Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θαη κέινο απηήο. 

4. πλνκνζπνλδία: Μηα έλσζε νκνζπνλδηψλ αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ 
FIFA πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα ήπεηξν (ή νκνεηδή γεσγξαθηθή πεξηνρή). 

5. σκαηείν: Κάζε νξγάλσζε, κέινο κίαο έλσζεο, αλεμάξηεηα κε ηελ 
λνκηθή ηεο κνξθή (ΝΠΙΓ-ΠΑΔ-ΣΑΠ) πνπ ζπκκεηέρεη κε νκάδα ηεο ζε 
ειιεληθφ πξσηάζιεκα. 

6. Αμησκαηνχρνο: Κάζε κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κέινο επηηξνπήο, 
δηαηηεηήο θαη βνεζφο δηαηηεηή, πξνπνλεηήο, γπκλαζηήο θαη θάζε άιιν 
πξφζσπν ππεχζπλν γηα ηερληθά, ηαηξηθά θαη δηνηθεηηθά δεηήκαηα ζηελ 
ΔΠΟ, ζε κηα Έλσζε ή ζε έλα σκαηείν. 

7. Πνδνζθαηξηζηήο: Οπνηνζδήπνηε πνδνζθαηξηζηήο εγγεγξακκέλνο ζηελ 
ΔΠΟ γηα έλα ζσκαηείν. 

8. Πξνεγνχκελε Οκνζπνλδία: Η νκνζπνλδία ζηελ νπνία ην 
πξνεγνχκελν ζσκαηείν ππάγεηαη. 

9. Πξνεγνχκελν σκαηείν: Σν ζσκαηείν απφ ην νπνίν ν πνδνζθαηξηζηήο 
απνρσξεί. 

10. Νέα Οκνζπνλδία: Η νκνζπνλδία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην λέν ζσκαηείν. 

11. Νέν σκαηείν: Σν ζσκαηείν ζην νπνίν ν πνδνζθαηξηζηήο 
ελζσκαηψλεηαη. 

12. Δπίζεκνη Αγψλεο: Οη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ 
Οξγαλσκέλνπ Διιεληθνχ Πνδνζθαίξνπ, φπσο παλειιήληα ή ηνπηθά 
πξσηαζιήκαηα, παλειιήληα ή ηνπηθά θχπειια, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φκσο ησλ θηιηθψλ ή δνθηκαζηηθψλ αγψλσλ. 

13. Οξγαλσκέλν Διιεληθφ Πνδφζθαηξν: Σν πνδφζθαηξν πνπ δηεμάγεηαη 
θαη δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΔΠΟ ή ηηο ελψζεηο-κέιε ηεο θαηά αλάζεζε 
απφ απηήλ. 
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14. Πξνζηαηεπφκελε Πεξίνδνο: Μηα πεξίνδνο ηξηψλ νινθιεξσκέλσλ 
αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ ή ηξηεηίαο, νπνηαδήπνηε πξνεγεζεί, πνπ 
αθνινπζεί ηελ έλαξμε ηζρχνο ελφο ζπκβνιαίνπ, εάλ ην ζπκβφιαην έρεη 
ζπλαθζεί πξηλ ην 28ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ επαγγεικαηία, ή ζε κία 
πεξίνδν δχν νινθιεξσκέλσλ αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ ή δηεηίαο 
νπνηαδήπνηε πξνεγεζεί, πνπ αθνινπζεί ηελ έλαξμε ηζρχνο ελφο 
ζπκβνιαίνπ, εάλ έρεη ζπλαθζεί κεηά ην 28ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 
επαγγεικαηία. 

15. Μεηεγγξαθηθή Πεξίνδνο – Πεξίνδνο Μεηεγγξαθψλ: Μηα ρξνληθή 
πεξίνδνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ (βι. Άξζξν 6 παξ.2). 

16. Αγσληζηηθή Πεξίνδνο: Η πεξίνδνο πνπ αξρίδεη κε ηνλ πξψην επίζεκν 
αγψλα ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ θππέιινπ 
επαγγεικαηηψλ Διιάδνο, θαη ηειεηψλεη κε ηνλ ηειεπηαίν επίζεκν αγψλα. 
Ο νξηζκφο απηφο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ αθνξά, θαη εμππεξεηεί ηηο 
αλάγθεο, κφλνλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

17. Αλήιηθνο: Έλαο πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη 
αθφκα ην 18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

18. Αθαδεκία: Μηα νξγάλσζε ή έλα αλεμάξηεην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 
νπνίνπ ν θχξηνο θαη καθξνπξφζεζκνο ζθνπφο είλαη λα παξάζρεη 
πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο καθξνπξφζεζκε εθπαίδεπζε κέζσ ηεο 
παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ πξνπνλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ππνδνκψλ. Απηφ θπξίσο ζα ζπκπεξηιακβάλεη, κε πεξηνξηζηηθά, 
πξνπνλεηηθά θέληξα πνδνζθαίξνπ, γήπεδα πνδνζθαίξνπ, ζρνιέο 
πνδνζθαίξνπ, θιπ. 

 

Όξνη πνπ αλαθέξνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα ηζρχνπλ θαη γηα ηα δχν 
θχια. Οπνηνζδήπνηε φξνο ζηνλ εληθφ αξηζκφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ 
πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα. 

 

Οπνηαδήπνηε δηάηαμε αλαθέξεηαη ή ηζρχεη γηα ηηο ΠΑΔ, εθαξκφδεηαη θαη 
ηζρχεη θαη γηα ηα ΣΑΠ. 
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πληνκνγξαθίεο 

ΔΠΟ :  Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 

ΓΑΠ :  Γειηίν Αηνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

ΓΠΜ :  Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Μεηεγγξαθήο 

ΚΑΠ :  Καλνληζκφο Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 

ΠΑΔ :  Πνδνζθαηξηθή Αλψλπκε Δηαηξεία 

ΣΑΠ :  Σκήκα Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ 

ΠΑΠ :  Παλειιήληνο χλδεζκνο Ακεηβνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ 

 

εκείσζε: Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ κε έληνλα γξάκκαηα (Bold) θαη ηελ θάζεηε 
γξακκήο αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ θεηκέλνπ απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 
απφ Οθηψβξην 2009 κε βάζε ππνρξεσηηθή εγθχθιην ηεο FIFA. 
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I. ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 1  Γεληθέο Αξρέο – Όξηα Δθαξκνγήο – θνπφο 

1. Ο Καλνληζκφο απηφο καδί κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ Α θαη Β, θαζηεξψλεη 
δεζκεπηηθνχο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ θαη αθνξνχλ: 

 ηελ ηδηφηεηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, 

 ηελ εγγξαθή – κεηεγγξαθή ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηελ Διιάδα, 

 ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην νξγαλσκέλν ειιεληθφ 
πνδφζθαηξν, 

 ηελ αξρή ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ, 

 ηελ αξρή ηεο ιχζεο ησλ ζπκβνιαίσλ ιφγσ λφκηκεο αηηίαο, 

 ηελ αξρή ηεο ιχζεο ησλ ζπκβνιαίσλ ιφγσ λφκηκεο αζιεηηθήο 
αηηίαο, 

 ηελ αξρή ηεο κε ιχζεο ησλ ζπκβνιαίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, 

 ηελ αξρή ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ 
ζπκβνιαίνπ ρσξίο λφκηκε αηηία, θαη φηη απηή ε απνδεκίσζε κπνξεί 
λα πξνζπκθσλείηαη ζην ζπκβφιαην, 

 ηελ αξρή ηεο επηβνιήο αζιεηηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ ππαίηηνπ 
κέξνπο, ζε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ρσξίο λφκηκε αηηία. 

2. Σα παξαξηήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. Σν παξάξηεκα Α ξπζκίδεη θαη αλαθέξεηαη ζε 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, ην δε 
παξάξηεκα Β ξπζκίδεη θαη αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 
εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο. 

3. Οη δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαη ησλ 
παξαξηεκάησλ ηνπ Α θαη Β, απνζθνπνχλ: 

α) ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ππνρξεσηηθψλ γηα ην παγθφζκην 
πνδφζθαηξν δηαηάμεσλ, φπσο πξνβιέπνληαη θαη θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ ησλ Πνδνζθαηξηζηψλ ηεο 
FIFA, 

β) ζηελ ελαξκφληζε κε ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο 
αθελφο θαη UEFA-FIFA αθεηέξνπ, 

γ) ζηνλ ζεβαζκφ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

δ) ζηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαλσκέλνπ Διιεληθνχ πνδνζθαίξνπ. 
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II. ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

Άξζξν 2  Ιδηφηεηα Πνδνζθαηξηζηψλ: Δξαζηηέρλεο θαη Δπαγγεικαηίεο 
Πνδνζθαηξηζηέο 

1. Πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην νξγαλσκέλν ειιεληθφ 
πνδφζθαηξν είλαη είηε εξαζηηέρλεο είηε επαγγεικαηίεο. 

2. Δπαγγεικαηίαο είλαη ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη έλα γξαπηφ ζπκβφιαην 
κε έλα ζσκαηείν θαη πιεξψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξαγκαηηθέο 
δαπάλεο ηνπ ζε αληαπφδνζε ηεο πνδνζθαηξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
Όινη νη ππφινηπνη πνδνζθαηξηζηέο ζεσξνχληαη σο εξαζηηέρλεο. 

 

Άξζξν 3  Δπαλάθηεζε Δξαζηηερληθήο Ιδηφηεηαο 

1. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη εγγξαθεί σο επαγγεικαηίαο δελ κπνξεί 
λα επαλεγγξαθεί σο εξαζηηέρλεο κέρξη ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 30 
εκεξψλ κεηά ηνλ ηειεπηαίν επίζεκν αγψλα ηνπ, σο επαγγεικαηία. 

2. Γελ πιεξψλεηαη απνδεκίσζε, αζέηεζεο ζπκβνιαίνπ, κε ηελ 
επαλάθηεζε ηεο εξαζηηερληθήο ηδηφηεηαο. Δάλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο 
επαλεγγξαθεί σο επαγγεικαηίαο εληφο 30 κελψλ απφ ηελ επαλάθηεζε 
ηεο εξαζηηερληθήο ηδηφηεηαο, ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ην λέν ζσκαηείν 
είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνη γηα ηπρφλ ππάξρνπζεο 
νθεηιέο απνδεκίσζεο αζέηεζεο ζπκβνιαίνπ, απφ απνθάζεηο 
δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ εηο βάξνο ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

3. Κάζε εξαζηηέρλεο είλαη ειεχζεξνο λα απνθηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή 
ηδηφηεηα, κφλνλ ζε πεξίνδν κεηεγγξαθψλ. 

 

Άξζξν 4  Λήμε ηεο Πνδνζθαηξηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

1. Δπαγγεικαηίεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο κε ηε ιήμε ή 
ηελ ιχζε ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο θαη εξαζηηέρλεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ζα ζεσξνχληαη σο εγγεγξακκέλνη ζην ηειεπηαίν 
ζσκαηείν ηνπο γηα κηα πεξίνδν 30 κελψλ. 

2. Η πεξίνδνο απηή αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο εκέξαο πνπ ν 
πνδνζθαηξηζηήο ζπκκεηείρε γηα ηειεπηαία θνξά ζε επίζεκν αγψλα ηνπ 
ζσκαηείνπ ηνπ. 
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III. ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

Άξζξν 5  Δγγξαθή 

1. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηελ ΔΠΟ γηα 
λα αγσλίδεηαη ζ' έλα ζσκαηείν, είηε σο εξαζηηέρλεο, είηε σο 
επαγγεικαηίαο ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2. Μφλνλ 
εγγεγξακκέλνη πνδνζθαηξηζηέο δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην 
νξγαλσκέλν ειιεληθφ πνδφζθαηξν.  

2. Ωο εγγξαθή ζεσξείηαη: 

α) ε πξψηε εγγξαθή, δει. φηαλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο νπδέπνηε 
πξνεγνπκέλσο έρεη εγγξαθεί ζε έλα ζσκαηείν, 

β) ε επαλεγγξαθή, δει. φηαλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ειεχζεξνο 
θαη εγγξάθεηαη ζε έλα ζσκαηείν, 

γ) ε εγρψξηα κεηεγγξαθή, δει. φηαλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο 
κεηεγγξάθεηαη απφ έλα ζσκαηείν ζε έλα άιιν, 

δ) δηεζλήο κεηεγγξαθή, δει. φηαλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο κεηεγγξάθεηαη 
απφ έλα ζσκαηείν κίαο άιιεο νκνζπνλδίαο, ζε έλα ειιεληθφ 
ζσκαηείν. 

ηελ αίηεζε εγγξαθήο, πεξηέρεηαη ξήηξα πνπ δειψλεη φηη, ν 
πνδνζθαηξηζηήο ζπκθσλεί λα ηεξεί ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο ΔΠΟ, ηεο UEFA θαη ηεο FIFA. Με ηελ εγγξαθή ν 
πνδνζθαηξηζηήο δχλαηαη λα αγσλίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε νκάδα ηνπ 
ζσκαηείνπ ηνπ, δει. Α – Δθεβηθή – Παηδηθή, εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ 
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο δηνξγάλσζεο. 

3. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο κπνξεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο κφλνλ ζ' έλα 
ζσκαηείν θάζε θνξά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 10. 

4. Οη πνδνζθαηξηζηέο κπνξεί λα εγγξάθνληαη (κεηεγγξάθνληαη) κφλνλ ζε 
ηξία ζσκαηεία ην αλψηαην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ινπιίνπ 
έσο 30 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
πεξηφδνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο έρεη δπλαηφηεηα λα αγσληζζεί ζε 
επίζεκνπο αγψλεο κφλνλ γηα δχν ζσκαηεία. 
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Άξζξν 6  Πεξίνδνο Δγγξαθψλ – Μεηεγγξαθψλ 

1. Οη επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη κφλνλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ δχν κεηεγγξαθηθψλ πεξηφδσλ θάζε ρξφλν. 

2. Η πξψηε κεηεγγξαθηθή πεξίνδνο αξρίδεη ηελ 1ε Ινπιίνπ θαη ιήγεη ηελ 
31ε Απγνχζηνπ, ε δε δεχηεξε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε 
Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. 

3. Καη’ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ, έλαο επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο, 
ηνπ νπνίνπ ην ζπκβφιαην έρεη ιήμεη, κε απφθαζε δηθαηνδνηηθνχ 
νξγάλνπ θαη φρη κε θνηλή ζπλαίλεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα αιιά πξηλ ην 
ηέινο κίαο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ κπνξεί λα εγγξαθεί εθηφο ησλ σο 
άλσ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, παξαηεηλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαηά ηηο 
εκέξεο πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ 
έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ ιχζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ. 

4. Κάζε αιιαγή ησλ κεηεγγξαθηθψλ πεξηφδσλ θνηλνπνηείηαη ζηελ FIFA θαη 
ηζρχεη κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε. 

5. Οη πνδνζθαηξηζηέο εγγξάθνληαη - κε ηελ εμαίξεζε πνπ πξναλαθέξζεθε 
ζην άξζξν 6 παξ.3 - κφλνλ εάλ κηα αίηεζε απφ ην ζσκαηείν ππνβιεζεί 
έγθπξα ζηελ ΔΠΟ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

6. Οη παξνχζεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ κεηεγγξαθηθέο πεξηφδνπο δελ 
εθαξκφδνληαη γηα ηνπο εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο. Γηα ηνπο 
εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
παξαξηήκαηνο Β ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 7  Γειηίν Αηνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ Πνδνζθαηξηζηή  

1. Η ΔΠΟ ηεξεί θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα δψζεη ζην ζσκαηείν, ζην νπνίν 
ν επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο εγγξάθεηαη, καδί κε ην Γειηίν 
Αζιεηηθήο Ιδηφηεηαο, θαη ην Γειηίν Αηνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΑΠ) ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή, πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
πνδνζθαηξηζηή.  

2. ην Γειηίν Αηνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή εκπεξηέρνληαη 
ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) νλνκαηεπψλπκν θαη εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, 

β) νλνκαζία ηνπ ζσκαηείνπ (ή ησλ ζσκαηείσλ), ηελ θαηεγνξία θαη ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα εγγξαθήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή απφ ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ 12νπ έηνπο ηνπ. 

3. Δάλ ε ζπκπιήξσζε (ηνπ δσδεθάηνπ έηνπο) ζπκπίπηεη αλάκεζα ζε δχν 
αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα θαηαρσξεζεί ζην Γειηίν 
Αηνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηνπ γηα ην ζσκαηείν ζην νπνίν εγγξάθεθε ηελ 
αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηεο ζπκπιήξσζεο. 
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Άξζξν 8  Αίηεζε Δγγξαθήο – Μεηεγγξαθήο 

1. Η αίηεζε εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο ελφο επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή 
ππνβάιιεηαη καδί κε έλα αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ πνδνζθαηξηζηή 
θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 5 θαη 6 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

2. Οπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, γηα λα 
ηζρχνπλ, ζα πξέπεη λα ζχκθσλεο θαη λα θαηαηίζεληαη ζηα αξκφδηα 
φξγαλα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

 

Άξζξν 9  Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Μεηεγγξαθήο (ΓΠΜ) 

1. Οη εγγεγξακκέλνη πνδνζθαηξηζηέο ζε κηα μέλε νκνζπνλδία, κπνξνχλ 
λα εγγξαθνχλ ή κεηεγγξαθνχλ ζηελ Διιάδα κφλνλ εθφζνλ ε ΔΠΟ έρεη 
ιάβεη έλα Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Μεηεγγξαθήο (ΓΠΜ) απφ ηελ 
πξνεγνχκελε νκνζπνλδία. 

2. Γηα πνδνζθαηξηζηή ειηθίαο θάησ ησλ δψδεθα εηψλ δελ απαηηείηαη ΓΠΜ. 

 

Άξζξν 10  Γαλεηζκφο Δπαγγεικαηηψλ 

1. Έλαο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα παξαρσξεζεί σο δαλεηθφο ζε έλα άιιν 
ζσκαηείν κφλνλ κε έλα γξαπηφ ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ θαη ησλ (δχν) 
ζσκαηείσλ.  Έλαο ηέηνηνο δαλεηζκφο ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη γηα ηηο κεηεγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18 παξ.1, ε ειάρηζηε πεξίνδνο 
δαλεηζκνχ ζα είλαη ην δηάζηεκα κεηαμχ δχν κεηεγγξαθηθψλ πεξηφδσλ. 

3. Σν ζσκαηείν πνπ έρεη πάξεη έλαλ πνδνζθαηξηζηή κε δαλεηζκφ δελ 
δηθαηνχηαη λα ηνλ κεηεγγξάςεη ζε ηξίην ζσκαηείν ρσξίο ηελ έγγξαθε 
άδεηα ηνπ ζσκαηείνπ πνπ ηνλ παξαρψξεζε σο δαλεηθφ θαη ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ πνδνζθαηξηζηή. 

4. Με ηελ ιήμε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλεηζκνχ ή ηελ ιχζε 
ζπκβνιαίνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν 
πνπ ηνλ δάλεηζε, εθ’ φζνλ ην ζπκβφιαην κε απηφ δελ έρεη ιήμεη. 

5. Η πεξίνδνο δαλεηζκνχ πξνζκεηξάηαη ζην αξρηθφ ζπκβφιαην ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ. 

6. Γηα λα ιπζεί ζπλαηλεηηθά ην ζπκβφιαην ελφο δαλεηθνχ πνδνζθαηξηζηή 
απαηηείηαη ζπκθσλία ησλ δχν ζσκαηείσλ θαη ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

7. ε πεξίπησζε ιχζεο ζπκβνιαίνπ κε ππαηηηφηεηα ηεο ΠΑΔ, ν 
πνδνζθαηξηζηήο επηζηξέθεη ζηελ δαλείδνπζα ΠΑΔ, δχλαηαη δε λα 
αγσλίδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο, ή ηεο ήδε ηξέρνπζαο, κεηεγγξαθηθήο 
πεξηφδνπ, ε δε ππαίηηα ΠΑΔ νθείιεη απνδεκίσζε ησλ αλαθεξφκελσλ 
απνιαβψλ ζην δαλεηζηηθφ ηνπ ζπκβφιαην κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηεο 
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κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ επαπμεκέλεο θαηά 50%. 

8. ε πεξίπησζε ιχζεο ζπκβνιαίνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ πνδνζθαηξηζηή, 
νπδεκία απνδεκίσζε νθείιεη ε ΠΑΔ, επηζηξέθεη ζηελ δαλείδνπζα ΠΑΔ 
αγσλίδεηαη δε θαη ηνπ θαηαβάιινληαη απνδνρέο κφλνλ απ’ ηελ έλαξμε 
ηεο λέαο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ. 

 

Άξζξν 11  Με Δγγεγξακκέλνη Πνδνζθαηξηζηέο 

Δάλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο, κε εγγεγξακκέλνο ζηελ ΔΠΟ, ζπκκεηάζρεη 
ζε επίζεκν αγψλα, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα ζεσξεζεί φηη ζπκκεηείρε 
αληηθαλνληθά, ν αγψλαο θαηαθπξνχηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 11 ηνπ ΚΑΠ. Με δεδνκέλε δε ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζε αγψλεο, κφλνλ κε ην εθδηδφκελν 
δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο, πεξαηηέξσ θπξψζεηο γηα πιαζηνπξνζσπία 
ζα επηβιεζνχλ ζην ζσκαηείν θαη ηνλ πνδνζθαηξηζηή ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 23 παξ. 12 ηνπ ΚΑΠ. 

 

Άξζξν 12  Έθηηζε Πεηζαξρηθψλ Πνηλψλ 

1. Οπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή έρεη επηβιεζεί ζε πνδνζθαηξηζηή πξηλ 
ηελ εγγξαθή ηνπ ζε έλα λέν ζσκαηείν, ζα εθηίεηαη ζε απηφ. 

2. Ο πνδνζθαηξηζηήο θαη ην λέν ζσκαηείν, έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 
έθηηζε ηεο πνηλήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ ΚΑΠ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο ΔΠΟ. 

 

 

IV. ΣΗΡΗΗ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 

Άξζξν 13  εβαζκφο – Σήξεζε ηνπ πκβνιαίνπ 

1. Έλα ζπκβφιαην κεηαμχ επαγγεικαηία θαη ζσκαηείνπ επηηξέπεηαη λα 
ηεξκαηίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ πξνβιεπφκελε ζπκβαηηθή ιήμε ηνπ ή κε 
ακνηβαία ζπκθσλία νπνηεδήπνηε. 

2. α) Ωο ζπκβαηηθή ιχζε ελφο ζπκβνιαίνπ ζα θαζνξίδεηαη πάληνηε ε 
πξνεγνχκελε εκέξα έλαξμεο κίαο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ. 

β) Η κε ακνηβαία ζπκθσλία ιχζε ελφο ζπκβνιαίνπ γίλεηαη εγγξάθσο, 
ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία 
ιχζεο-ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζπκθσλεκέλν 
ζέκα. 
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γ) Η ακνηβαία ζπκθσλία ιχζεο ζπκβνιαίνπ επηηξέπεηαη, ρσξίο 
ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ. 

3. Έλα ζπκβφιαην κεηαμχ επαγγεικαηία θαη ζσκαηείνπ ιχλεηαη 
νπνηεδήπνηε, αλαίηηα θαη γηα ηα δχν κέξε, ιφγσ: 

α) θπζηθήο αδπλακίαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, ιφγσ νιηθήο αληθαλφηεηαο ή ζαλάηνπ, 

β) λνκηθήο αδπλακίαο ηεο ΠΑΔ θαη δε πηψρεπζεο, αλάθιεζεο άδεηαο, 
ππνβηβαζκνχ ζε εξαζηηερληθή θαηεγνξία. 

γ) κεξηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή φπσο θαζνξίδεηαη 
εηδηθφηεξα ζην άξζξν 13 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

 

Άξζξν 14  Λχζε πκβνιαίνπ Λφγσ Νφκηκεο Αηηίαο 

1. Έλα ζπκβφιαην κπνξεί λα ιπζεί απφ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο, ρσξίο 
ζπλέπεηεο νπνηνπδήπνηε είδνπο, γηα ην αλαίηην κέξνο, γηα ιφγνπο 
λφκηκεο αηηίαο. 

2. Ο θαζνξηζκφο ηεο λφκηκεο αηηίαο, κε εμαίξεζε ηηο ελδεηθηηθά 
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, θξίλεηαη κε ηα 
δεδνκέλα θάζε ηδηαίηεξεο πεξίπησζεο.  

3. ε πεξίπησζε ιχζεο ζπκβνιαίνπ: 

α) επηβάιινληαη αζιεηηθέο θπξψζεηο ζην ππαίηην κέξνο, εθφζνλ ε 
αζέηεζε ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηφδνπ, 

β) επηβάιιεηαη πιεξσκή απνδεκίσζεο ζην αλαίηην κέξνο. 

4. Νφκηκε αηηία ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ απνηειεί: 

α) ε κε θαηαβνιή ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) ζπλνιηθά κελψλ, 

β) ε κε θαηαβνιή ησλ έθηαθησλ παξνρψλ (πξηκο) γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) ζπλερψλ κελψλ, 

γ) ε κε θαηαβνιή δφζεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο ζην ζπκβφιαην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, 

δ) ε κε θαηαβνιή εθ κέξνπο ηεο ΠΑΔ ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ γηα ηελ 
θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
πέξαλ ησλ 45 εκεξψλ, 

ε) ε κε ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο εθ κέξνπο ηεο 
ΠΑΔ ή ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
πέξαλ ησλ 45 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο, 
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ζη) ε ηηκσξία ηνπ πνδνζθαηξηζηή γηα ιήςε νπζηψλ ή ρξήζε κεζφδσλ 
απαγνξεπκέλσλ (doping), 

δ) ε ηηκσξία ηεο ΠΑΔ γηα παξαθίλεζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή γηα ιήςε 
νπζηψλ ή ρξήζε κεζφδσλ απαγνξεπκέλσλ (doping), 

ε) ε ηηκσξία ηνπ πνδνζθαηξηζηή γηα πεηζαξρηθφ αδίθεκα κε 
απνθιεηζκφ άλσ ησλ 8 αγσληζηηθψλ ή 2 εκεξνινγηαθψλ κελψλ γηα 
κνλνεηέο ζπκβφιαην, άλσ ησλ έμη κελψλ γηα ηξηεηέο ζπκβφιαην, 
άλσ ησλ 8 κελψλ γηα πεληαεηέο ζπκβφιαην, 

ζ) ν ζπνπδαίνο ιφγνο ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηδφκελε έλλνηα απ’ ηελ 
ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 15  Λχζε πκβνιαίνπ γηα Νφκηκε Αζιεηηθή Αηηία 

1. Έλαο θαζηεξσκέλνο επαγγεικαηίαο πνπ έρεη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζπκκεηάζρεη ζε ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ 
επίζεκσλ αγψλσλ πνπ έρεη δψζεη ην ζσκαηείν ηνπ, κπνξεί λα ιχζεη ην 
ζπκβφιαην ηνπ πξφσξα, ιφγσ λφκηκεο αζιεηηθήο αηηίαο.  

2. Έλαο επαγγεικαηίαο δχλαηαη λα ιχζεη ην ζπκβφιαηφ ηνπ επί ηεο 
βάζεσο απηήο, κφλνλ εληφο 15 εκεξψλ κεηά ηνλ ηειεπηαίν επίζεκν 
αγψλα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλνο. 

3. Η χπαξμε λφκηκεο αζιεηηθήο αηηίαο ζα απνδεηθλχεηαη θαηά πεξίπησζε. 
Καηά ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ε 
δένπζα πξνζνρή ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθαιείηαη ν πνδνζθαηξηζηήο. 

4. ε πεξίπησζε ιχζεο ζπκβνιαίνπ γηα λφκηκε αζιεηηθή αηηία, δελ 
επηβάιινληαη αζιεηηθέο θπξψζεηο, είηε ζηνλ πνδνζθαηξηζηή είηε ζην 
ζσκαηείν, είλαη φκσο δπλαηή ε πιεξσκή απνδεκίσζεο ζην ζσκαηείν.  

 

Άξζξν 16  Πεξηνξηζκφο Λχζεο πκβνιαίνπ Καηά ηελ Γηάξθεηα Αγσληζηηθήο 
Πεξηφδνπ 

Έλα ζπκβφιαην δελ κπνξεί λα ιπζεί κνλνκεξψο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο 
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 13 θαη 14. 
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IV.  ΣΗΡΗΗ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 

Άξζξν 17  πλέπεηεο Λχζεο πκβνιαίνπ Υσξίο Νφκηκε Αηηία 

Οη αθφινπζεο δηαηάμεηο γηα απνδεκίσζε θαη αζιεηηθέο θπξψζεηο 
ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε ιχζεο ζπκβνιαίνπ ρσξίο λφκηκε αηηία: 

1. ε θάζε πεξίπησζε, ην κέξνο πνπ παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ηνπ 
ζπκβνιαίνπ ππνρξενχηαη ζε πιεξσκή απνδεκίσζεο. Σν πνζφ ηεο 
νθεηιφκελεο, ζην αλαίηην κέξνο, απνδεκίσζεο γηα αζέηεζε 
ζπκβνιαίνπ, είηε θαηά ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξίνδν είηε εθηφο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηφδνπ, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ζην ζπκβφιαην απφ 
ηα δχν κέξε. 

2. Δάλ ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο δελ θαζνξίδεηαη ζην ζπκβφιαην, ή 
θαζνξίδεηαη κηθξφηεξν ησλ αθφινπζσλ πνζψλ, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Δάλ ππαίηηα ηεο ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, εθηφο πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηφδνπ, είλαη ε ΠΑΔ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πξνο ηνλ 
πνδνζθαηξηζηή: 

i) ηηο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν 
κέρξη ηελ ιήμε ηεο επφκελεο απφ ηελ ιχζε κεηεγγξαθηθήο 
πεξηφδνπ, θαζψο θαη ην αλαινγνχλ δψξν ενξηψλ θαη 
επηδφκαηνο άδεηαο, θαη 

ii) ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν κε ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπνκέλσλ δφζεσλ 
ηνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηελ ζπκβαηηθή ιήμε ηνπ, δηαηξνχκελν κε 
ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπφκελσλ κεηεγγξαθηθψλ πεξηφδσλ. 

β) Δάλ ππαίηηα ηεο ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαηά ηελ πξνζηαηεπφκελε 
πεξίνδν, είλαη ε ΠΑΔ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πξνο ηνλ 
πνδνζθαηξηζηή: 

 
Σν δηπιάζην ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ i) θαη ii) πνζψλ. 

3. Δάλ ππαίηηνο ηεο ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη ν πνδνζθαηξηζηήο, 
ρξεκαηηθή απνδεκίσζε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) Λφγσ παξαπιάλεζεο ηεο νκάδαο κε ςεπδή ζηνηρεία σο πξνο ηα 
πξναπαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη 
ηελ έθδνζε δειηίσλ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο. 

β) Λφγσ δηάξξεμεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπκβνιαίνπ κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν, κε ζθνπφ ηελ ππνγξαθή λένπ ζπκβνιαίνπ κε άιιε νκάδα. 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε νθεηιφκελε απνδεκίσζε είλαη αλάινγε 
θαη αληίζηνηρε κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ. 2α i) ii). 

Δάλ ε δηάξξεμε ζπκβνιαίνπ (παξ.3β) ζπληειείηαη θαηά ηελ 
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πξνζηαηεπφκελε πεξίνδν, ηα πνζά ηεο παξ.2α i) ii) νθείινληαη ζην 
δηπιάζην. 

4. Γηθαίσκα ζε απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ηξίην κέξνο. Δάλ 
έλαο επαγγεικαηίαο ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη απνδεκίσζε, ν 
επαγγεικαηίαο θαη ην λέν ζσκαηείν ηνπ ζα ππέρνπλ απφ θνηλνχ θαη εηο 
νιφθιεξνλ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο. 

5. Δπηπξφζζεηα ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αζιεηηθέο 
θπξψζεηο επηβάιινληαη ζην ππαίηην κέξνο πνπ παξαβηάδεη ηνπο φξνπο 
ηνπ ζπκβνιαίνπ θαηά ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξίνδν, σο αθνινχζσο: 

α) ηνλ ππαίηην πνδνζθαηξηζηή επηβάιιεηαη απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο 
ζε επίζεκνπο αγψλεο γηα ηέζζεξηο κήλεο. ε πεξίπησζε 
επηβαξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ, ε απαγφξεπζε ζα κπνξεί λα 
επεθηαζεί έσο ηνπο έμη κήλεο. Η αζιεηηθή θχξσζε απηή ζα εθηίεηαη 
απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ λένπ 
ζσκαηείνπ.  

β) ην ππαίηην ζσκαηείν επηβάιιεηαη απαγφξεπζε απφθηεζεο, κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πνδνζθαηξηζηψλ γεγελψλ ή αιινδαπψλ γηα 
δχν κεηεγγξαθηθέο πεξηφδνπο.  

6. Μνλνκεξήο παξαβίαζε ρσξίο λφκηκε αηηία ή αζιεηηθή λφκηκε αηηία κεηά 
ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξίνδν δελ επηθέξεη αζιεηηθέο θπξψζεηο. 

7. Κάζε ζσκαηείν ή πξφζσπν ππνθείκελν ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο ΔΠΟ, UEFA, FIFA (εθπξφζσπνη ζσκαηείσλ, 
δηακεζνιαβεηέο πνδνζθαηξηζηψλ, πνδνζθαηξηζηέο θιπ.) πνπ ελεξγεί 
κε ηξφπν πνπ απνβιέπεη ζηελ ππνθίλεζε παξαβίαζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ 
κεηαμχ επαγγεικαηία θαη ζσκαηείνπ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ 
κεηεγγξαθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζα ηηκσξείηαη κε ηηο αληίζηνηρεο πνηλέο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ή απφ ηνπο νηθείνπο 
θαλνληζκνχο. 

 

Άξζξν 18  Δηδηθέο Γηαηάμεηο πνπ Αθνξνχλ πκβφιαηα Μεηαμχ Δπαγγεικαηηψλ 
θαη σκαηείσλ 

1. α) Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ελφο ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ έσο ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, 
ελψ ε κέγηζηε δηάξθεηα ζα είλαη ηα πέληε ρξφληα. Πνδνζθαηξηζηέο 
ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ δελ κπνξνχλ λα ππνγξάθνπλ ζπκβφιαην 
δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 3 εηψλ.  

β) Δάλ ην ζπκβφιαην έρεη ζπλαθζεί πξηλ ην 28ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 
επαγγεικαηία, κηα πεξίνδνο ηξηψλ νινθιεξσκέλσλ αγσληζηηθψλ 
πεξηφδσλ ή ηξηεηίαο, νπνηαδήπνηε πξνεγεζεί, πνπ αθνινπζεί ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ελφο ζπκβνιαίνπ, απνηειεί ηελ πξνζηαηεπφκελε 
πεξίνδν. Δάλ ην ζπκβφιαην έρεη ζπλαθζεί κεηά ην 28ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπ επαγγεικαηία, κηα πεξίνδνο δχν νινθιεξσκέλσλ 
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αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ ή δηεηίαο, νπνηαδήπνηε πξνεγεζεί, πνπ 
αθνινπζεί ηελ έλαξμε ηζρχνο ελφο ζπκβνιαίνπ, απνηειεί ηελ 
πξνζηαηεπφκελε πεξίνδν.  

2. α) Έλα ζσκαηείν πνπ πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε έλαλ 
επαγγεικαηία, ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη γξαπηψο ην ζσκαηείν ζην 
νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν πνδνζθαηξηζηήο, θαη λα ιάβεη έγγξαθε 
ζπλαίλεζε, πξνηνχ αξρίζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε απηφλ ηνλ 
επαγγεικαηία. Δάλ δελ ππάξρεη έγγξαθε ζπλαίλεζε θαη 
ζπλερίδνληαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο, ην ζσκαηείν ηηκσξείηαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ.6 ηνπ παξφληνο. 

β) Έλαο επαγγεικαηίαο ζα είλαη ειεχζεξνο λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε 
έλα άιιν ζσκαηείν, κφλνλ εάλ ην ζπκβφιαηφ ηνπ έρεη ιήμεη ή 
πξφθεηηαη λα ιήμεη ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο ην ζσκαηείν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν 
πνδνζθαηξηζηήο, κε απαηηνχκελεο φκσο ζπλαίλεζεο γηα ηελ 
έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε απηήο 
ηεο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε, ηηκσξείηαη κε 
ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηάληα ρηιηάδεο Δπξψ (30.000€) έσο εθαηφ 
ρηιηάδεο Δπξψ (100.000€) θαηά πεξίπησζε. 

3. Η ηζρχο ελφο ζπκβνιαίνπ δελ εμαξηάηαη απφ: 

α) ηελ αίξεζε κίαο ζεηηθήο ηαηξηθήο εμέηαζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ή 

β) ηελ εμαζθάιηζε κίαο άδεηαο εξγαζίαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ή 

γ) ηελ έγθαηξε θαηάζεζή ηνπ απφ ην λέν ζσκαηείν ζηα αξκφδηα 
φξγαλα, ή 

δ) ηελ έθδνζε δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο.  

Σν λέν ζσκαηείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ 
αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηπρφλ δε 
αδπλακία ή κε ζπκκφξθσζή ηνπ, απνηειεί απφιπηε αζέηεζε ηνπ 
ζπκβνιαίνπ ρσξίο λφκηκε αηηία. 

4. Δάλ έλαο επαγγεικαηίαο ππνγξάςεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπκβφιαηα 
πνπ θαιχπηνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 
ηνπ άξζξνπ 10, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ.3 β), 
επεηδή ε ππνγξαθή ηνπ δεχηεξνπ ζπκβνιαίνπ απνηειεί ιχζε ηνπ 
πξψηνπ ζπκβνιαίνπ ρσξίο λφκηκε αηηία. 

5. Δάλ έλαο δηακεζνιαβεηήο κεηεγγξαθψλ εκπιέθεηαη ζηελ 
δηαπξαγκάηεπζε ελφο ζπκβνιαίνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα 
ζπλππνγξάθεη ζην ζπκβφιαην, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 9 παξ.4 ηνπ 
παξαξηήκαηνο Α. 
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V. ΓΙΔΘΝΔΙ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

Άξζξν 19  Πξνζηαζία ησλ Αλειίθσλ 

1. Γηεζλείο κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηψλ επηηξέπνληαη κφλνλ εάλ ν 
πνδνζθαηξηζηήο είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ. 

2. ηνλ θαλφλα απηφ, ηζρχνπλ νη παξαθάησ δχν εμαηξέζεηο: 

α) Οη γνλείο ηνπ πνδνζθαηξηζηή κεηαθνκίδνπλ ζηελ Διιάδα γηα ιφγνπο 
πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην πνδφζθαηξν, ή 

β) Δάλ ν πνδνζθαηξηζηήο είλαη ειηθίαο κεηαμχ 16 κε 18 εηψλ θαη ην 
ζσκαηείν ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο: 

i. Δμαζθάιηζε ζηνλ πνδνζθαηξηζηή επαξθνχο πνδνζθαηξηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηα αλψηαηα εζληθά 
πξφηππα. 

ii. Δμαζθάιηζε ζηνλ πνδνζθαηξηζηή κίαο αθαδεκατθήο ή ζρνιηθήο ή 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο επηπξφζζεηα ηεο 
πνδνζθαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, πνπ ζα ηνπ 
επηηξέςεη λα αθνινπζήζεη κία ζηαδηνδξνκία πέξαλ ηνπ 
πνδνζθαίξνπ φηαλ ζηακαηήζεη λα παίδεη επαγγεικαηηθφ 
πνδφζθαηξν. 

iii. Θα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ν 
πνδνζθαηξηζηήο ζα πξνζερζεί θαηά ηνλ θαιχηεξα δπλαηφ ηξφπν 
(βέιηηζηεο δπλαηέο ζπλζήθεο δηαβίσζε ζε κία θηινμελνχζα 
νηθνγέλεηα ή ζε εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο ηνπ ζσκαηείνπ, 
δηνξηζκφο ζπκβνχινπ ζην ζσκαηείν, θιπ.). 

iv. ε πεξίπησζε ηέηνηαο κεηεγγξαθήο, ην ζσκαηείν ζα εθνδηάζεη 
ηελ ΔΠΟ θαη ηελ πξνεγνχκελε Οκνζπνλδία κε απνδείμεηο, φηη 
πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο. 

3. Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα ηζρχνπλ επίζεο θαη γηα 
νπνηνλδήπνηε πξσηνεγγξαθφκελν πνδνζθαηξηζηή ν νπνίνο δελ 
έρεη ειιεληθή ππεθνφηεηα. 

4. Κάζε δηεζλήο κεηεγγξαθή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 θαη θάζε 
πξψηε εγγξαθή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ππφθεηηαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο ππνεπηηξνπήο ηεο FIFA πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Πνδνζθαηξηζηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Η 
αίηεζε γηα έγθξηζε ζα ππνβάιιεηαη απφ ηελ Διιεληθή 
Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία. Θα δίδεηαη ε επθαηξία ζηελ 
πξνεγνχκελε νκνζπνλδία λα γλσζηνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο. Πξηλ 
απφ νπνηνδήπνηε αίηεκα απφ ηελ Δ.Π.Ο. γηα έλα Γηεζλέο 
Πηζηνπνηεηηθφ Μεηεγγξαθήο θαη/ή πξψηε εγγξαθή, ζα ιακβάλεηαη 
πξσηίζησο ε έγθξηζε ηεο ππνεπηηξνπήο. Κάζε παξαβίαζε ηεο 
παξνχζαο δηαηάμεσο απφ ηηο νκάδεο νη νπνίεο ζπλήςαλ 
ζπκθσλία γηα ηελ κεηεγγξαθή ηνπ αλειίθνπ ζα ηηκσξείηαη απφ ηελ 
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Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ ηεο Δ.Π.Ο κε αθαίξεζε έμη 
(6) βαζκψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ ρίιηα έσο 5.000 επξψ. 

 

Άξζξν 19(2) Δγγξαθή θαη Γήισζε Αλειίθσλ ησλ Αθαδεκηψλ 

1. Οη νκάδεο πνπ δηαηεξνχλ αθαδεκία ε νπνία έρεη λνκηθνχο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ή πξαγκαηηθνχο δεζκνχο κε ηελ νκάδα, 
είλαη ππνρξεσκέλεο λα δειψλνπλ ζηελ Δ.Π.Ο. φινπο ηνπο 
αλειίθνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αθαδεκία. 

2. Η Δ.Π.Ο. είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη αθαδεκίεο 
πνπ δελ έρνπλ λνκηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ή πξαγκαηηθνχο 
δεζκνχο κε κία νκάδα: 

α) δηαζέηνπλ δηθή ηνπο νκάδα ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηα 
πξσηαζιήκαηα, φινη δε νη πνδνζθαηξηζηέο ζα δειψλνληαη 
ζηελ Δ.Π.Ο. ζηελ νπνία αλήθεη ε εδαθηθή επηθξάηεηα φπνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ε αθαδεκία, ή έρνπλ εγγξαθεί ζηελ νκάδα 
απηή, ή  

β) φηη δειψλνληαη φινη νη αλήιηθνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
αθαδεκία κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε. 

3. Η Δ.Π.Ο. ζα ηεξεί έλα κεηξψν  πνπ ζα πεξηέρεη ηα νλνκαηεπψλπκα 
θαη ηηο εκεξνκελίεο γέλλεζεο ησλ αλειίθσλ πνπ έρνπλ δεισζεί 
ζε απηήλ απφ ηηο νκάδεο ή ηηο αθαδεκίεο. 

4. Μέζσ ηεο δήισζεο, νη αθαδεκίεο θαη νη πνδνζθαηξηζηέο 
ππφζρνληαη λα αζθνχληαη ζην πνδφζθαηξν ζχκθσλα κε ην 
Καηαζηαηηθφ ηεο FIFA θαη λα ζέβνληαη θαη λα πξνσζνχλ ηηο εζηθέο 
αξρέο ηνπ νξγαλσκέλνπ πνδνζθαίξνπ. 

5. Κάζε παξαβίαζε ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ζα ηηκσξείηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ. 

6. Σν άξζξν 19 ζα ηζρχεη επίζεο γηα ηελ δήισζε φισλ ησλ αλειίθσλ 
πνδνζθαηξηζηψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα. 

7. Σν παξφλ άξζξν θαη ην άξζξν 19 ηζρχνπλ επίζεο θαη 
εθαξκφδνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα γηα ηηο εγγξαθέο θαη 
κεηεγγξαθέο αλειίθσλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην 
παξάξηεκα Α θαη Β ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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VI. ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ – ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

Άξζξν 20  Αξκνδηφηεηα ΔΠΟ 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο θάζε πνδνζθαηξηζηή, πξνπνλεηή ή 
ζσκαηείνπ λα επηδηψμεη απνδεκίσζε ζε αζηηθφ δηθαζηήξην γηα 
εξγαηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαθνξέο, ε ΔΠΟ είλαη αξκφδηα γηα: 

1) Γηαθνξέο κεηαμχ ζσκαηείσλ θαη πνδνζθαηξηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ 
δηαηήξεζε ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ (άξζξα 13-18), ηελ 
επηβνιή αζιεηηθψλ θπξψζεσλ ή ηνλ θαζνξηζκφ απνδεκίσζεο γηα 
αζέηεζε ζπκβνιαίνπ. 

2) Δξγαηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαθνξέο κεηαμχ ζσκαηείνπ θαη 
επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή. 

3) Δξγαηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαθνξέο κεηαμχ ζσκαηείνπ 
επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο θαη πξνπνλεηή. 

4) Γηαθνξέο κεηαμχ ζσκαηείσλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο 1 έσο 5. 

5) Γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ, νη νπνίεο αλαθχπηνπλ 
απφ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε κεηαμχ πξνπνλεηψλ θαη ζσκαηείσλ πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε 3. 

6) Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ σο Δξαζηηερλψλ ή 
επαγγεικαηηψλ κε βάζε ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο. 

7) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ 
λνκφηππνπ απηψλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε νηνπδήπνηε δειηίνπ 
Αζιεηηθήο Ιδηφηεηνο Πνδνζθαηξηζηή. 

8) Γηα ηελ ηήξεζε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ θαη επξεηεξίσλ Δξαζηηερλψλ 
θαη κε Δξαζηηερλψλ Πνδνζθαηξηζηψλ.  

9) Γηα ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ζέκα εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο 
πνδνζθαηξηζηή. 

10) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ζηηο 
δηάθνξεο δηνξγαλψζεηο αγψλσλ.  

11) Γηα ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ 
Καλνληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή ή κεηεγγξαθή 
πνδνζθαηξηζηψλ.  

 

Άξζξν 21  Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Πνδνζθαηξηζηψλ 

1. Η Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Πνδνζθαηξηζηψλ έρεη αξκνδηφηεηα γηα φιεο ηηο 
ππνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 πεξ. 6, 7, 8, 9, 10 θαη 11. 
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2. ε πεξίπησζε αβεβαηφηεηαο θαζφζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 
Δπηηξνπήο, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα απνθαζίδεη γηα ηελ 
παξαπνκπή ζε άιιε αξκφδηα Δπηηξνπή. 

3. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ιδηφηεηαο Πνδνζθαηξηζηψλ 
εθεζηβάιινληαη ζην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ΔΠΟ (Σκήκα Δθέζεσλ). 

 

Άξζξν 22  Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ 
(Π.Δ.Δ.Ο.Γ.) 

1. Ιδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί γηα ην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν πεληακειήο 
Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ (ΠΔΔΟΓ). 

2. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε θάζε δηαθνξάο πνπ αθνξά 
ζην άξζξν 20 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο. 

3. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, είλαη αλψηεξνο 
δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία, ζε πεξίπησζε δε αδπλακίαο λα 
ζπκκεηέρεη δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία ηφηε δηνξίδεηαη κε ελ 
ελεξγεία δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο. Ωο ινηπά κέιε δηνξίδνληαη, αλάινγα κε 
ηελ ππφζεζε, δχν απφ θάζε πιεπξά. 

4. Η ιεηηνπξγία θαη ε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαζνξίδεηαη ζην 
επφκελν άξζξν θαη ζηνλ Γηθνλνκηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΟ. 

5. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ 
εθεζηβάιινληαη ζην αλεμάξηεην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ΔΠΟ (Σκήκα 
Δθέζεσλ) εληφο 8 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο κε FAX ή κε 
ζπζηεκέλε επί απνδείμεη επηζηνιή θαη άιισο ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 
δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. 
Δάλ παξέιζεη ε σο άλσ πξνζεζκία άλεπ αζθήζεσο εθέζεσο, νη 
απνθάζεηο θαζίζηαληαη ηειεζίδηθεο θαη εθηειεζηέο, κε επηηξεπνκέλνπ 
νπνηνπδήπνηε άιινπ έλδηθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο. 

 

Άξζξν 23  Γηθνλνκηθνί Καλφλεο 

1. Καηά θαλφλα, ε Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Πνδνζθαηξηζηψλ θαη ε 
Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ ζα πξέπεη 
λα επηιεθζνχλ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή έγθπξνπ αηηήκαηνο, 
θαη ζα απνθαζίδνπλ εληφο 10 εκεξψλ. Οη δηαδηθαζίεο ζα δηέπνληαη απφ 
ηνλ Γηθνλνκηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΠΟ. 

2. Η αλψηαηε δηθαζηηθή δαπάλε ελψπηνλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο 
Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ησλ 
εμαθνζίσλ Δπξψ (600€) θαη ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ αλψηεξε ησλ 
ρηιίσλ Δπξψ (1.000€) θαη ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εηηεζέληα δηάδηθν. 

3. Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο γηα παξαβίαζε απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ ζα 
ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα ηεο ΔΠΟ, εθηφο εάλ νξίδεηαη 
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δηαθνξεηηθά ζην παξφλ.   

4. Η Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Πνδνζθαηξηζηψλ θαη ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή 
Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ, δελ ζα εθδηθάζνπλ θακία ππφζεζε 
πνπ εκπίπηεη ζε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ εάλ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ 
ην πεξηζηαηηθφ πνπ απνηειεί ηελ βάζε ηεο δηαθνξάο.  Η εθαξκνγή ηνπ 
αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ ζα εμεηάδεηαη απηεπάγγειηα ζε θάζε ππφζεζε. 

5. Η Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Πνδνζθαηξηζηψλ θαη ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή 
Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ, φηαλ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ, 
ζα εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζπλππνινγίδνληαο φιεο ηηο 
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αζιήκαηνο, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο.  

6. Η αλαιπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 
αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 
πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Γηθνλνκηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΠΟ. 

 

Άξζξν 24  Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ΔΠΟ 

1. ηελ ΔΠΟ ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην Πνδνζθαίξνπ. 

2. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην είλαη ηξηκειέο, απνηεινχκελν απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ είλαη αλψηαηνη δηθαζηηθνί 
ιεηηνπξγνί, θαη απφ δχν κέιε, πνπ νξίδνληαη έλαο απφ θάζε πιεπξά. 

3. Σν φξγαλν ιεηηνπξγεί ζε δχν ηκήκαηα, σο Σαθηηθφ Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 
θαη σο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην Δθέζεσλ, κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΟ. 

4. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην (Σκήκα Σαθηηθφ Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην) είλαη 
αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 θαη 5, 
ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. Δπίζεο είλαη αξκφδην θαη γηα φιεο ηηο 
ινηπέο δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΟ. 

5. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην (Σκήκα Δθέζεσλ) είλαη αξκφδην γηα ηελ 
εθδίθαζε ησλ εθέζεσλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 
Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο 
Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ. 

6. Οη ηειεζίδηθεο θαη εθηειεζηέο απνθάζεηο ηεο ΠΔΔΟΓ θαη νη απνθάζεηο 
ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (Σκήκα Δθέζεσλ) εθ’ φζνλ δελ 
εθηειεζζνχλ πιήξσο θαη νινζρεξψο απφ ηνλ ππαίηην δηάδηθν εληφο 60 
εκεξψλ παξέρνπλ ην δηθαίσκα ζην άιιν κέξνο κε έγγξαθφ ηνπ ζην 
Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην λα αηηεζεί ηελ επηβνιή πνηλψλ ζην ππαίηην κέξνο. 
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7. Οη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πνηλέο είλαη  

γηα ηα θπζηθά πξφζσπα: 

α) ρξεκαηηθή πνηλή, 

β) αγσληζηηθφο απνθιεηζκφο, 

γ) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν, 

 
γηα ηα λνκηθά πξφζσπα (θαη ηα ΣΑΠ): 

α) ρξεκαηηθή πνηλή, 

β) θαηαθχξσζε αγψλα ππέξ αληηπάινπ, 

γ) αθαίξεζε βαζκψλ, 

δ) απαγφξεπζε κεηεγγξαθψλ, 

ε) απνθιεηζκφο απφ αγψλεο ή δηνξγάλσζε, 

ζη) ππνβηβαζκφο ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. 

8. ε θάζε πεξίπησζε, θαη αλεμάξηεηα κε ηελ επηβνιή ζσξεπηηθψο θαη 
άιισλ πνηλψλ, γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο 
απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζα επηβάιιεηαη νπσζδήπνηε θαη ε πνηλή 
θαηαθχξσζεο αγψλα ππέξ αληηπάινπ, κέρξη ηελ πιήξε θαη νινζρεξή 
εμφθιεζή ηνπο. 

Οη δηνξγαλψηξηεο ππνρξενχληαη ζηνλ κε νξηζκφ ησλ αγψλσλ ησλ 
ππαίηησλ νκάδσλ. 

 

 

VII. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 25  Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

1. Κάζε πξνζθπγή πνπ έρεη θαηαηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο, αμηνινγείηαη θαη εθδηθάδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πξνεγνχκελνπο θαλνληζκνχο. 

2. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, φιεο νη ππνζέζεηο ζα 
εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

3. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θάζε κέξνο πνπ ζα 
επηιέμεη γηα ηθαλνπνίεζε δηθαησκάησλ ηνπ, φξγαλα θαη δηαδηθαζίεο κε 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ δελ ζα λνκηκνπνηείηαη λα 
αμηψζεη πξνζηαζία ή εθηέιεζε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ. 
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4. Σειεζίδηθεο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ ή δηθαηνδνηηθψλ πνδνζθαηξηθψλ 
νξγάλσλ πνπ εθδφζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, δχλαηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ (εθαξκνδνκέλσλ ησλ 
αζιεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο) κεηά απφ αίηεκα ζην Γηαηηεηηθφ 
Γηθαζηήξην ηεο ΔΠΟ. 

 

Άξζξν 26  Απξφβιεπηεο Καηαζηάζεηο 

Θέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζα 
θαιχπηνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο ΔΠΟ. 

 

Άξζξν 27  Καηάξγεζε Γηαηάμεσλ – Έλαξμε Ιζρχνο Γηαηάμεσλ 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 25 ηνπ παξφληνο,  
αληηθαζίζηαληαη νη έσο ζήκεξα ηζρχνληεο Καλνληζκνί (1 θαη 2) θαη νη 
δηαηάμεηο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, θαη ν Καλνληζκφο 
Δξαζηηερλψλ Πνδνζθαηξηζηψλ. 

 

2. Ο παξψλ θαλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε 
κε ηελ απφ 4.6.2008 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  ησλ Δλψζεσλ 
– Μειψλ  ηεο Δ.Π.Ο., θαζψο θαη κε ηηο ππ' αξηζ. 51/18.7.2008 θαη 
52/29.8.2008 απνθάζεηο  ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.  

 

Αζήλα 29 Απγνχζηνπ 2008 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 ΒΑΙΛΗ ΓΚΑΓΚΑΣΗ Dr. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ 
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Άξζξν 1 Πνδνζθαηξηζηέο πνπ δχλαηαη λα δηαηεξνχλ νη ΠΑΔ 

 
Κάζε ΠΑΔ δηαηεξεί ζηε δχλακή ηεο : 

α) Δπαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, 

β) Δθπαηδεπφκελνπο εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο κέρξη ηελ ειηθία ηνπ 

21νπ έηνπο. 

ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη ην 
21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, νη εξαζηηέρλεο απηνί πνδνζθαηξηζηέο 
θαζίζηαληαη ειεχζεξνη. 

 

Άξζξν 2 Ιδηφηεηα Πνδνζθαηξηζηψλ 

 
Η ηδηφηεηα ηνπ επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή απνθηάηαη κε ηελ 
ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ θαη ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν επαγγεικαηηψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ ηεο ΔΠΟ. 

 

Άξζξν 3 Αξηζκφο πνδνζθαηξηζηψλ θαηά ΠΑΔ 

 
1. Κάζε ΠΑΔ επηηξέπεηαη, λα δηαηεξεί ζηελ δχλακή ηεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί : 

α) Δπαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο Διιεληθήο ππεθνφηεηαο ή 
ππεθνφηεηαο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θξάηνπο 
- κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ ηνκέα, ζε αξηζκφ πνπ ε ίδηα 
επηζπκεί. 

β) Αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο πξνεξρφκελνπο απφ ρψξεο πνπ δελ 
είλαη κέιε ηεο Δ.Δ./Δ.Ο.Υ. κέρξη ηνλ αξηζκφ πέληε (5) γηα ΠΑΔ Α΄ 
Δζληθήο, απφ ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε ΠΑΔ, 
θαηά αγψλα θαη ηνπο πέληε (5) 

Οη ΠΑΔ Β΄ Δζληθήο, κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δχλακή ηνπο κέρξη ηξεηο 
(3) αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο, απφ ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ έσο δχν (2) θαηά αγψλα. Καη΄ εμαίξεζε Π.Α.Δ. πνπ 
ππνβηβάζηεθαλ απφ ηελ Α' ζηελ Β' Δζληθή Καηεγνξία έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ζηε δχλακε ηνπο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί 
ε ππάξρνπζα θαηά ηνλ ππνβηβαζκφ ζχκβαζε κέρξη πέληε (5) 
αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο. ηελ πεξίπησζε απηή επηηξέπεηαη ε 
αλαγξαθή ζην Φ.Α. κέρξη ηεζζάξσλ (4) αιινδαπψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα ηξηψλ (3) εμ απηψλ, 
ν ηέηαξηνο αιινδαπφο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. κπνξεί λα 
αληηθαηαζηήζεη κφλνλ έλαλ (1) εθ ησλ ηξηψλ (3) αιινδαπψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ πνπ αγσλίδνληαη. 

Οη ΠΑΔ Γ΄ Δζληθήο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δχλακή ηνπο 
αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο. 
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2. Κάζε ΠΑΔ Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηά 
ηνπο αγψλεο ηεο, κέρξη ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπφκελνπο-εξαζηηέρλεο 
πνδνζθαηξηζηέο ηεο. 

 
3. ΠΑΔ Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, πνπ θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο 

ππνβηβάδνληαη ζηε Β΄ Δζληθή Καηεγνξία, δελ επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηνπο αγψλεο ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ δχν (2) 
αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο θαηά αγψλα. 

 
4. ΠΑΔ Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, πνπ θαηά ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο 

ππνβηβάδνληαη ζηε Γ΄ Δζληθή Καηεγνξία, δελ επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηνπο αγψλεο ηνπο αιινδαπφ πνδνζθαηξηζηή. 

 
5. Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπαηδεπνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ γηα 

θάζε ΠΑΔ δελ δχλαηαη λα ππεξβεί:  

α) ηνπο ηεηξαθφζηνπο (400) γηα ΠΑΔ Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. 

β) ηνπο δηαθφζηνπο (200) γηα ΠΑΔ Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. 

γ) ηνπο εθαηφ (100) γηα ΠΑΔ Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ΠΑΔ δελ δχλαληαη λα δηαηεξνχλ 
εγγεγξακκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο 18 έσο 21, άλσ ηνπ αξηζκνχ 
ησλ ζαξάληα (40). 

 

Άξζξν 4 Αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή 

 
Η θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο, 
ρξεζηκνπνίεζε πνδνζθαηξηζηή ή πνδνζθαηξηζηψλ, απνηειεί 
αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, εθαξκνδφκελσλ ησλ θπξψζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Α.Π. 

 

Άξζξν 5 Δγγξαθή Πνδνζθαηξηζηψλ 

 
1. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο σο επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο πξέπεη: 

α) Να έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο FIFA ειηθία. 

β) Να έρεη ζπλάςεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ (ζπκβφιαην). 

γ) Σν ζπκβφιαην πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή 
κέξηκλα κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε δε 
δηάξθεηα ηνπ απαγνξεχεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ. 
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2. Γηα ηελ εγγξαθή πνδνζθαηξηζηή, σο επαγγεικαηία, απαηηείηαη ε 
εκπξφζεζκε ππνβνιή ζηελ ΔΠΟ κε θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν, ησλ 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε απφ ηα άξζξα ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

α) Αίηεζε κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή λνκφηππα ζπκπιεξσκέλε κε 
δχν θσηνγξαθίεο, ε κία ησλ νπνίσλ επηθνιιάηαη επί ηεο αηηήζεσο 
θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ ΠΑΔ. 

β) Φσηνηππία ησλ πιεπξψλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή θαη αλ δελ ππάξρεη απηή, βεβαίσζε θαηάζεζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζή ηεο ή πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο κε 
πξφζθαηε θσηνγξαθία ζεσξεκέλε απφ ηελ εθδνχζα αξρή γηα ηελ 
ηαπηνπξνζσπία. 

γ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ δηαβηβάδεηαη απφ ηελ 
νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε ζηελ ΔΠΟ ζχκθσλα κε απηά πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξ.2 ηνπ παξφληνο. 

δ) Βεβαηψζεηο απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη φηη ε ΠΑΔ πνπ επηζπκεί λα 
απνθηήζεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή, είλαη ελήκεξε θνξνινγηθά θαη 
αζθαιηζηηθά θαη δελ νθείιεη πξνο ηελ ΔΠΟ – νηθεία Έλσζε – ΠΑΠ 
– πνδνζθαηξηζηέο ή πξνπνλεηέο. Δάλ ειιείπνπλ βεβαηψζεηο ή 
βεβαίσζε, ε αξκφδηα επηηξνπή αλαβάιιεη επί δεθαπελζήκεξν ηελ 
εγγξαθή κέρξη λα πξνζθνκηζζνχλ νη βεβαηψζεηο. 

 

Άξζξν 6 Γηαδηθαζία εγγξαθήο κεηεγγξαθφκελσλ Πνδνζθαηξηζηψλ 

 
1. Γηα ηελ κεηεγγξαθή επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή δηαξθνχληνο ηνπο 

ζπκβνιαίνπ απαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ΠΑΔ πνπ αλήθεη. 
 
2. Γηα ηελ κεηεγγξαθή επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή ζε ΠΑΔ απαηηείηαη ε 

εκπξφζεζκε ππνβνιή ζηελ ΔΠΟ, κε θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν, ησλ 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο: 

α) αίηεζε κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή λνκφηππα ζπκπιεξσκέλε κε 
δχν θσηνγξαθίεο, ε κία ησλ νπνίσλ επηθνιιάηαη επί ηεο αηηήζεσο 
θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ ΠΑΔ. 

β) Δπηθπξσκέλν απφ ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε, αληίγξαθνπ 
ηνπ ζπκβνιαίνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ ΔΠΟ ζχκθσλα κε απηά πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξ.2. 

γ) Βεβαηψζεηο απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη φηη ε ΠΑΔ πνπ επηζπκεί λα 
απνθηήζεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή, είλαη ελήκεξε θνξνινγηθά θαη 
αζθαιηζηηθά θαη δελ νθείιεη πξνο ηελ ΔΠΟ – νηθεία Έλσζε – ΠΑΠ 
– πνδνζθαηξηζηέο ή πξνπνλεηέο. 
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3. Γηα ηελ εγγξαθή ή κεηεγγξαθή ζε ΠΑΔ αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ 
απαηηείηαη ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ζηελ ΔΠΟ, κε θαηάζεζε ζην 
πξσηφθνιιν, ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζην άξζξν 7 : 

α) αίηεζε κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή λνκφηππα ζπκπιεξσκέλε κε 
δχν θσηνγξαθίεο, ε κία ησλ νπνίσλ επηθνιιάηαη επί ηεο αηηήζεσο 
θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ ΠΑΔ. 

β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ δηαβηβάδεηαη απφ ηελ 
νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε ζηελ ΔΠΟ ζχκθσλα κε απηά πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξ.2. 

γ) Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Μεηεγγξαθήο ηεο μέλεο Οκνζπνλδίαο 
ζρεηηθφ κε ηε δηεζλή κεηεγγξαθή ηνπ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΠΟ. 
Μέρξη λα πεξηέιζεη ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζηελ ΔΠΟ, απαγνξεχεηαη 
ε έθδνζε ηνπ νηθείνπ δειηίνπ ηδηφηεηαο θαζψο θαη λα αγσλίδεηαη ν 
πνδνζθαηξηζηήο ζε επίζεκνπο αγψλεο. Σπρφλ ηειεγξαθηθή ή κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηεο 
μέλεο νκνζπνλδίαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

δ) Βεβαηψζεηο απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη φηη ε ΠΑΔ πνπ επηζπκεί λα 
απνθηήζεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή, είλαη ελήκεξε θνξνινγηθά θαη 
αζθαιηζηηθά θαη δελ νθείιεη πξνο ηελ ΔΠΟ – νηθεία Έλσζε – ΠΑΠ 
– πνδνζθαηξηζηέο ή πξνπνλεηέο. 

 

Άξζξν 7 Υξφλνο δηελέξγεηαο εγγξαθψλ θαη κεηεγγξαθψλ  
Πνδνζθαηξηζηψλ ΠΑΔ 

 
1. Οη εγγξαθέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο ΠΑΔ σο 

επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ απηήο, γίλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο. 
Η εγγξαθή ζην ΓΑΠ ηνπ πνδνζθαηξηζηή φκσο, γίλεηαη ζηελ ακέζσο 
επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ Μεηεγγξαθηθή Πεξίνδν. 

 
2. Οη εγγξαθέο θαη κεηεγγξαθέο ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ 

γίλνληαη : 

α) θαηά ηνπο κήλεο Ινχιην - Αχγνπζην (απφ 01/07 έσο 31/08) θάζε 
έηνπο, 1ε Μεηεγγξαθηθή Πεξίνδνο. 

β) θαηά ηνλ κήλα Ιαλνπάξην (απφ 01/01 έσο 31/01) θάζε έηνπο,  
2ε Μεηεγγξαθηθή Πεξίνδνο. 

3. Οη κεηεγγξαθέο εθπαηδεπνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ σο επαγγεικαηηψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ γίλνληαη θαηά ηνπο κήλεο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, σο εξαζηηερλψλ δε γίλνληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ νξίδεηαη απφ ηα άξζξα ηνπ παξαξηήκαηνο Β. 
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Άξζξν 8 Πεξηερφκελν ζπκβνιαίνπ 

 
1. Σα ζπκβφιαηα πνδνζθαηξηζηψλ ππνγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε, ην πεξηερφκελν ηνπ 
ζπκβνιαίνπ ζα είλαη παλνκνηφηππν κε ην ζρέδην ζπκβνιαίνπ πνπ 
πξνζαξηάηαη σο Τπφδεηγκα 1 ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 
2. Σα ζπκβφιαηα δαλεηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ ππνγξάθνληαη ζε εηδηθφ 

έληππν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε, πξηλ ηελ 1ε 
Μεηεγγξαθηθή Πεξίνδν θάζε έηνπο. Θα είλαη δε παλνκνηφηππν κε ην 
ζρέδην ζπκβνιαίνπ πνπ πξνζαξηάηαη σο Τπφδεηγκα 2 ζηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ. 

 
3. Σα σο άλσ έληππα Τπνδείγκαηα πκβνιαίσλ (1 θαη 2) ζα είλαη 

κεηαθξαζκέλα ζηηο ηέζζεξηο (4) επίζεκεο γιψζζεο ηεο FIFA, δει. 
Αγγιηθή – Γαιιηθή – Ιζπαληθή θαη Γεξκαληθή. Οη κε Έιιελεο 
πνδνζθαηξηζηέο ζπλππνγξάθνπλ καδί κε ην ειιεληθφ έληππν θαη έλα 
ζπκβφιαην νπνηαζδήπνηε, απφ ηηο σο άλσ, γιψζζαο επηζπκνχλ, ζε 
ίδην αξηζκφ αληηγξάθσλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζε θάζε αληίγξαθν ηνπ 
ειιεληθνχ ζπκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε δηαθνξάο ησλ πξνζηηζέκελσλ 
φξσλ απφ ηα δχν κέξε, ην ζπκβφιαην ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ επηθξαηεί 
θαη ζεσξείηαη σο απζεληηθφ. 

 

Άξζξν 9 Σχπνο ζπκβνιαίνπ - Έιεγρνο απφ Γηνξγαλψηξηα 

 
1. Σν ζπκβφιαην κεηαμχ ΠΑΔ θαη πνδνζθαηξηζηή ζπληάζζεηαη ζε έμε (6) 

αληίγξαθα ζε εηδηθφ έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία 
επαγγεικαηηθή Έλσζε θαη ππνβάιιεηαη ζε απηήλ γηα έιεγρν, κε επζχλε 
ηεο ΠΑΔ, ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ. 
Με ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο ιακβάλεη έλα εθ 
ησλ αληηγξάθσλ. 

 
2. Η νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ιήςε 

ηνπ ζπκβνιαίνπ, ειέγρεη ηελ λνκηκφηεηα ησλ φξσλ ηνπ θαη ην 
αξρεηνζεηεί. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί λνκηθφ ειάηησκα ή κε 
πιήξεο αλαγξαθή φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ φξνπ πνπ θαζνξίδνπλ εηδηθέο 
δηαηάμεηο, επηζηξέθεηαη ακέζσο ζηελ νηθεία ΠΑΔ, ε νπνία έρεη ηελ 
ππνρξέσζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ λα πξνβεί απφ 
θνηλνχ κε ηνλ πνδνζθαηξηζηή ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ή 
ζπκπιεξψζεηο θαη λα ην επαλππνβάιιεη γηα έιεγρν. Μεηά ηνλ ηειηθφ 
έιεγρν ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηελ αξρεηνζέηεζή ηνπ, ε νηθεία 
επαγγεικαηηθή Έλσζε απνζηέιιεη απφ έλα (1) επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
ζηελ ΔΠΟ, ζηελ ΠΑΔ θαη δχν (2) ζηνλ ΠΑΠ.  Σν έλα (1) απφ ηα δχν 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ ΠΑΠ, αλήθεη ζηνλ 
πνδνζθαηξηζηή, ν νπνίνο ην παξαιακβάλεη νπνηεδήπνηε. 
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3. α) Σξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε γίλνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ ίδησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζηνλ ίδην 
αξηζκφ αληηγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα ζπκβφιαηα, 
νπνηεδήπνηε εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη πξνθχπηνπλ κε 
πνηλή αθπξφηεηάο ηνπο απνθιεηζηηθά κε έγγξαθν βεβαίαο 
ρξνλνινγίαο ππνγξαθφκελν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 
πνδνζθαηξηζηή θαη ηελ ΠΑΔ. Σα αληίγξαθα απηά ππνβάιινληαη κε 
επζχλε ηεο ΠΑΔ γηα έιεγρν θαη αξρεηνζέηεζε, ζηελ νηθεία 
επαγγεικαηηθή Έλσζε εληφο επηά (7) εκεξψλ. Η νηθεία Έλσζε 
κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ ζπκβνιαίνπ θαη ηελ 
αξρεηνζέηεζή ηνπ, απνζηέιιεη απφ έλα (1) επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
ζηελ ΔΠΟ, ζηελ ΠΑΔ θαη δχν (2) ζηνλ ΠΑΠ.  Σν έλα (1) απφ ηα 
δχν επηθπξσκέλα αληίγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ ΠΑΠ, 
αλήθεη ζηνλ πνδνζθαηξηζηή, ν νπνίνο ην παξαιακβάλεη 
νπνηεδήπνηε. 

β) Έγγξαθεο ιχζεηο ησλ ζπκβνιαίσλ κε ακνηβαία – θνηλή ζπκθσλία 
ησλ κεξψλ γίλνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ ίδησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηα ζπκβφιαηα, νπνηεδήπνηε εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ θαη πξνθχπηνπλ κε πνηλή αθπξφηεηάο ηνπο απνθιεηζηηθά κε 
έγγξαθν βεβαίαο ρξνλνινγίαο ππνγξαθφκελν απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πνδνζθαηξηζηή θαη ηελ ΠΑΔ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε 
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή, κε πνηλή απαξαδέθηνπ. Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 
γηα ηελ ιχζε ηνπ ζπκβνιαίνπ πξέπεη λα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) 
εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ππνγξάθεθαλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Η 
ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ είλαη απνθιεηζηηθή. 

γ) Δηδηθψο γηα ηηο έγγξαθεο ιχζεηο ησλ ζπκβνιαίσλ κε ακνηβαία-θνηλή 
ζπκθσλία ησλ κε Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηψλ απαηηείηαη, κε πνηλή 
αθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλαηλεηηθήο ιχζεσο ηνπ 
ζπκβνιαίνπ, ε ρξνληθά ηαπηφρξνλε πξνζππνγξαθή ηεο έγγξαθεο 
ζπκθσλίαο θαη απφ ηπρφλ εθπξφζσπν ηνπ πνδνζθαηξηζηή, 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ ή επίζεκν δηακεζνιαβεηή ηνπ, ε εηδηθή, 
ξεηή θαη έγγξαθε πξνο ηνχην εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ 
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ, θαζψο θαη ε επί ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο 
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απηψλ. Κάζε έγγξαθν πνπ 
αθνξά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ζα κεηαθξάδεηαη ππνρξεσηηθψο ζε 
κία εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) επηζήκσλ γισζζψλ ηεο FIFA, ην δε 
αθξηβέο ηεο αλσηέξσ κεηαθξάζεσο ζα βεβαηψλεηαη, 
ππνρξεσηηθψο, απφ επίζεκν κεηαθξαζηή ή απφ ηνλ αζθνχληα ρξέε 
κεηαθξαζηή σο άλσ εθπξφζσπν ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ν νπνίνο ζα 
ππνγξάθεη ηελ κεηάθξαζε θαη ζα ζεσξεί ην γλήζην ηεο επ’ απηήο 
ππνγξαθήο ηνπ. 

 
4. Γηακεζνιαβεηέο Μεηεγγξαθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ζχλαςε ελφο ζπκβνιαίνπ, ζπλππνγξάθνπλ 
ην ζπκβφιαην ππνρξεσηηθά. 
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Άξζξν 10 Απνδεκηψζεηο 

 
Οη εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο, νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, 
έρνπλ ην δηθαίσκα, αθφκε θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο, 
λα ζπλάπηνπλ επαγγεικαηηθά ζπκβφιαηα κε Π.Α.Δ., κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε Π.Α.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε, άιισο δελ εθδίδεηαη 
δειηίν ηδηφηεηαο απφ ηελ ΔΠΟ, λα θαηαβάιιεη κέζσ θαηάζεζεο ζηελ 
ΔΠΟ, ζην αζιεηηθφ ζσκαηείν γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαηάξηηζεο 
ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ: 

α) ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (35.500€) γηα Π.Α.Δ. Α’ 
Δζληθήο Καηεγνξίαο, 

β) είθνζη ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (29.500€) γηα Π.Α.Δ. Β΄ 
Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη 

γ) είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (24.000€) γηα Π.Α.Δ. Γ΄ Δζληθήο 
Καηεγνξίαο. 

 

Άξζξν 11 Πεξηνξηζκφο – Καηαβνιέο  

 
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη ε θαηαβνιή ησλ 

αλαθεξνκέλσλ πνζψλ γίλνληαη θαη αθνξνχλ κφλνλ ηα ακηγψο 
εξαζηηερληθά ζσκαηεία.  

 
2. Ωο ακηγψο εξαζηηερληθά ζσκαηεία ζεσξνχληαη θαη ηα ζσκαηεία ηα 

νπνία ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνβηβάδνληαη απφ ηελ Γ΄ 
Δζληθή Καηεγνξία ζηελ Γ΄ Δζληθή Καηεγνξία. 

 

Άξζξν 12 Κπξψζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή Δπαγγεικαηηψλ Πνδνζθαηξηζηψλ 
ζηηο Δζληθέο Οκάδεο 

 
1. Οη ΠΑΔ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο ΔΠΟ ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηνπο πάζεο θχζεσο 
αγψλεο θαη πξνπνλήζεηο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ. 

 
2. Η αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πξνο ηελ 

Δζληθή Οκάδα, ηηκσξείηαη κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
ΔΠΟ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηνπο επίζεκνπο αγψλεο ηεο ΠΑΔ 
ζηελ νπνία αλήθεη ν πνδνζθαηξηζηήο, ηξηψλ (3) αγσληζηηθψλ εκεξψλ. 
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε παξαπάλσ πνηλή δηπιαζηάδεηαη. 

 
3. Πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο απνθιείζζεθε απφ ηελ Δζληθή Οκάδα ιφγσ 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ή αζζελείαο δελ δχλαηαη λα κεηάζρεη ζε αγψλα ηεο 
ΠΑΔ ζηελ νπνία αλήθεη, πξν ηεο παξέιεπζεο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηνλ 
αγψλα ηεο Δζληθήο νκάδαο ζηνλ νπνίν δελ κεηείρε γηα ηελ πην πάλσ 
αηηία. Η ηπρφλ ζπκκεηνρή απηνχ ζε αγψλα ηεο νκάδαο ηνπ, ζπληζηά 
αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνπ ηηκσξείηαη θαη απηεπάγγειηα απφ ηελ 
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νηθεία Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. Δμαηξνχληαη νη πνδνζθαηξηζηέο, νη νπνίνη 
δελ αγσλίζζεθαλ κε ηελ νκάδα ηνπο, ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζελείαο 
ζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ ηνπ 
αγψλα ηεο Δζληθήο Οκάδαο. 

 

Άξζξν 13 Αληθαλφηεηα πνδνζθαηξηζηή 

 
1. Η αληθαλφηεηα ηνπ πνδνζθαηξηζηή, πνπ δηαξθεί άλσ ησλ δχν κελψλ γηα 

κνλνεηέο ζπκβφιαην, άλσ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ γηα δηεηέο ζπκβφιαην, 
άλσ ησλ έμη κελψλ γηα ηξηεηέο ζπκβφιαην, άλσ ησλ νθηψ κελψλ γηα 
ηεηξαεηέο ζπκβφιαην θαη άλσ ησλ δέθα κελψλ γηα πεληαεηέο 
ζπκβφιαην, απνηειεί λφκηκε αηηία ιχζεο ζπκβνιαίνπ απφ ηελ ΠΑΔ άλεπ 
ππαηηηφηεηαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

 
2. Δάλ ε αληθαλφηεηα ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα αγψλα ή πξνπφλεζεο ή 

ππεξεζίαο ελ γέλεη ηνπ πνδνζθαηξηζηή πξνο ηελ ΠΑΔ, ν αλσηέξσ 
θαζνξηδφκελνο ρξφλνο αληθαλφηεηαο δηπιαζηάδεηαη. 

 
3. Γηα ηελ ιχζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, αλαίηηα θαη γηα ηα δχν κέξε, απαηηείηαη 

δηαπηζησηηθή πξάμε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιεηηνπξγνχζεο ζηελ 
νηθεία Δπαγγεικαηηθή Έλσζε. 

 
4. Η Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ: 

α) έλαλ ηαηξφ, δηνξηδφκελν απφ ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Αζελψλ, σο 
πξφεδξν, 

β) έλαλ ηαηξφ, δηνξηδφκελν απφ ηελ ΠΑΔ, 

γ) έλαλ ηαηξφ, δηνξηδφκελν απφ ηνλ πνδνζθαηξηζηή, 

εθδίδεη δε ηελ απφθαζε ηεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε 
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

ε πεξίπησζε κε νξηζκνχ ηαηξνχ, απφ θάπνηα πιεπξά, νξίδεηαη απφ ην 
Γ ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο. 

 

Άξζξν 14  Καζνξηζκφο απνδνρψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ 

 
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ, νη 

ηαθηηθέο απνδνρέο θαη νη έθηαθηεο παξνρέο ησλ επαγγεικαηηψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ, θαζνξίδνληαη ειεχζεξα κε ην ζπκβφιαην πνπ 
ππνγξάθεηαη κεηαμχ απηψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ΠΑΔ. 

 
2. ε θάζε πεξίπησζε ηα θαηψηαηα φξηα ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ δελ επηηξέπεηαη λα 
είλαη θαηψηεξα απφ ηηο ηζρχνπζεο, βάζεη ΔΔ απνδνρέο ηνπ 
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, κεληαίσο. 
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3. α) Έθηαθηεο παξνρέο (πξηκ), θαζψο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. 
ηεο ΠΑΔ, ε νπνία πεξηέρεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο, πνπ 
εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 10ε Ινπλίνπ θάζε έηνπο. 

β) Δθφζνλ κηα ΠΑΔ απνθαζίδεη ηελ ρνξήγεζε έθηαθησλ παξνρψλ γηα 
ην απνηέιεζκα ελφο αγψλα ή ηελ θαηάθηεζε ζέζεο, απηέο δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ αθφινπζσλ αλά θαηεγνξία 
αλαθεξνκέλσλ. 

I) Γηα αγψλεο πξσηαζιήκαηνο 

Α΄ Δζληθή Καηεγνξία 

ΝΙΚΗ : 600 επξψ 

ΙΟΠΑΛΙΑ : 300 επξψ 

Β΄ Δζληθή Καηεγνξία 

ΝΙΚΗ  : 250 επξψ 

ΙΟΠΑΛΙΑ : 150 επξψ 

Γ΄ Δζληθή Καηεγνξία 

ΝΙΚΗ :  150 επξψ 

ΙΟΠΑΛΙΑ :  75 επξψ 

 

II) Γηα αγψλεο Κππέιινπ 

ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο 
αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο θαηαβάιινληαη : 

1) πκκεηνρή ζε θάζε αγψλα  150 επξψ 

2) Γηα ηελ πξφθξηζε ησλ νκάδσλ : 

Πξφθξηζε ζηνπο 16 :  έθαζηνο πνδνζθαηξηζηήο 600 επξψ 

Πξφθξηζε ζηνπο 8 :  έθαζηνο πνδνζθαηξηζηήο 900 επξψ 

Πξφθξηζε ζηνπο 4 :  έθαζηνο πνδνζθαηξηζηήο 1.200 επξψ 

ΣΔΛΙΚΟ : ληθεηήο 1.500 επξψ 

 εηηεκέλνο 900 επξψ 

γ) Δηδηθά ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α. 
(εθηφο δεθανθηάδαο) θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 25% ησλ πξηκο πνπ 
ιακβάλνπλ νη πεξηιακβαλφκελνη ζην Φ.Α. πνδνζθαηξηζηέο. 

δ) ε θάζε παξαζηαηηθφ ζηνηρείν (απφδεημε) πνπ εθδίδεη ε ΠΑΔ θαηά 
ηηο πιεξσκέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 
αλαγξάθεηαη, κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο πιεξσκήο, ε αηηία γηα ηελ 
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νπνία γίλεηαη ε πιεξσκή ζηνλ πνδνζθαηξηζηή. Σελ παξαπάλσ 
αθπξφηεηα κπνξεί λα επηθαιεζζεί κφλν ν πνδνζθαηξηζηήο. 

 
4. Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηελ κεηαθίλεζε, δηακνλή θαη δηαηξνθή 

ησλ επαγγεικαηηψλ θαηά ηνπο αγψλεο (επηζήκνπο ή θηιηθνχο) ηεο ΠΑΔ, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηή. 

 
5. Οη επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο δελ δηθαηνχληαη πξφζζεηεο ακνηβήο 

γηα ηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο ηνπο. 
 
6. Η ζηξάηεπζε ησλ Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηψλ, δελ απνηειεί λφκηκε αηηία 

ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο. Δάλ θαζίζηαηαη αδχλαηε ε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηελ ΠΑΔ, νη θαηαβαιιφκελεο ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο κεληαίεο απνδνρέο ηνπο κεηψλνληαη ζην ήκηζπ. 

 
7. Η ΠΑΔ ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε θαη νινζρεξή θαηαβνιή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 
8. Οη ΠΑΔ ή ε νηθεία Δπαγγεικαηηθή Έλσζε γηα φια ηα κέιε ηεο νθείινπλ 

λα ζπλάπηνπλ αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
θάιπςε φισλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θάζε νκάδαο.  
Η ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ απηψλ ππνρξεσηηθά γίλεηαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

 
9. ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο ΠΑΔ πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο κέρξη ηηο 

10 Ινπλίνπ κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΠΑΔ, είλαη δπλαηφλ λα 
πξνβιέπνληαη πνηλέο γηα ηπρφλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ 
πνδνζθαηξηζηψλ. Οη πνηλέο απηέο είλαη: 

α) επίπιεμε, 

β) ρξεκαηηθή πνηλή. 

Γηα λα επηβιεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο σο άλσ πνηλέο, απαηηείηαη ε 
πξνεγνχκελε έγγξαθε θιήζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ζε απνινγία.  
Η επηβαιιφκελν ρξεκαηηθή πνηλή δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη θαηά ηελ 
δηάξθεηα κίαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ αληίζηνηρσλ 
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή. Δίλαη δπλαηή ε 
επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο αλψηεξεο ηνπ 3%, θαη κέρξη 15%, κε 
απφθαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ. 

 

Άξζξν 15 Γηαθνπέο - Δβδνκαδηαίαο αλάπαπζε πνδνζθαηξηζηψλ 
Δπηκφξθσζε απηψλ - πλδξνκέο πνδνζθαηξηζηψλ 

 
1. Οη επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο δηθαηνχληαη εηήζηαο άδεηαο ηεζζάξσλ 

(4) εβδνκάδσλ ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΠΑΔ αλάινγα κε ηηο 
αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
Καηά ην ρξφλν ηεο άδεηαο θαηαβάιινληαη ζηνλ πνδνζθαηξηζηή νη 
ηαθηηθέο απνδνρέο απηνχ θαζψο θαη ην επίδνκα αδείαο. 
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2. Η θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν άδεηα είλαη ζπλερήο γηα δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ΠΑΔ ήζειε αλαθαιέζεη 
ηνλ πνδνζθαηξηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηάο ηνπ έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζ' απηφλ ηηο δαπάλεο ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ 
απηήο θαη λα ηνπ ρνξεγήζεη αξηζκφ εκεξψλ αδείαο ίζν πξνο ην ρξφλν 
ηεο δηαθνπήο. 

 
3. Η ΠΑΔ νθείιεη λα ρνξεγεί ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο, εβδνκαδηαία 

αλάπαπζε 24 ζπλερψλ σξψλ, ζε ρξφλν πνπ αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο 
ηεο νκάδαο ην επηηξέπνπλ. 

 
4. Κάζε έηνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζε θάζε ΠΑΔ, 

εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ ηξεηο (3) 
αξρεγνί ηεο νκάδαο.  

 
5. Δπίζεο νη ΠΑΔ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΠΑΠ ππνρξενχληαη λα 

δηνξγαλψλνπλ, πεξηνδηθά, νκηιίεο κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ησλ 
πνδνζθαηξηζηψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 
δηάηαμε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 
6. Δπίζεο ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ νθείιεη λα 

νξγαλψλεη θαη ε νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε κε βάζε πξφγξακκα πνπ 
θαηαξηίδεη ε ίδηα. 
Οη ΠΑΔ είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαζέηνπλ φινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο 
ηνπο γη' απηφ ην ζθνπφ. 

 
7. Ο ΠΑΠ δηνξγαλψλεη εηήζηα γηνξηή ηνπ πνδνζθαηξηζηή. Καηά ηελ 

εκέξα απηή δελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή αγψλσλ κεηαμχ ΠΑΔ θαη 
πξνπνλήζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηελ εκέξα πνπ ν ΠΑΠ ζπγθαιεί 
ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ (εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο Γεπηέξα). 

 
8. Οη ΠΑΔ παξαθξαηνχλ ππνρξεσηηθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΑΠ θαη 

απνδίδνπλ ζ’ απηφλ ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ - 
κειψλ ηνπ, ην αξγφηεξν κέρξη 30 Οθησβξίνπ θάζε αγσληζηηθήο 
πεξηφδνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ΠΑΔ δελ απνδίδεη ηηο ζπλδξνκέο απηέο, 
παξαθξαηνχληαη απφ ηα έζνδα ηεο ΠΑΔ απφ ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή 
Έλσζε θαη απνδίδνληαη ζηνλ ΠΑΠ. 

 

Άξζξν 16 χζηαζε Δπηηξνπψλ 

 
1. πγθξνηνχληαη ζηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία  κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. απηήο: 

α) Δπηηξνπή Διέγρνπ πκβνιαίσλ. Η Δπηηξνπή έρεη σο αληηθείκελν 
ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ φξσλ ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ 
επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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παξφληνο θαλνληζκνχ.  Η αλσηέξσ Δπηηξνπή επζχο κεηά ηε ιήμε 
θάζε κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ θαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ 
πξνβαίλεη ζηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ηελ νηθεία 
δηνξγαλψηξηα ζηελ Δ.Π.Ο. επαγγεικαηηθψλ ζπκβνιαίσλ, 
ππνβάιινληαο  ζρεηηθή πξνο ηνχην έθζεζε ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. σο 
κφλν αξκφδην γηα ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
Μέρξη ηελ θαηά ηα άλσ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο νη 
πνδνζθαηξηζηέο δχλαληαη λα αγσλίδνληαη θαλνληθά. 

β) Δπηηξνπή Απνηίκεζεο Αμίαο Πνδνζθαηξηζηψλ. πληζηάηαη ζηελ 
Δ.Π.Ο. Δπηηξνπή Απνηίκεζεο Αμίαο ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηψλ 
απνηεινχκελε απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δ.Π.Ο. πνπ δηνξίδεηαη 
απφ ην Γ.. απηήο  σο Πξφεδξν θαη απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ: 
Super League, Έλσζεο Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Β'-Γ' 
Δζληθήο Καηεγνξίαο, Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Ακεηβνκέλσλ 
Πνδνζθαηξηζηψλ (Π..Α.Π.) θαη ΟΠ.Π.Δ. Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο 
είλαη ε εθηίκεζε, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο θαη 
ζπληειεζηέο, ηεο αμίαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 
θαησηάησλ νξίσλ απνδεκίσζεο αλάινγα θαη κε ηελ θαηεγνξία πνπ 
αλήθεη ε ΠΑΔ ή ην ζσκαηείν κε ην νπνίν έρεη ζπκβιεζεί.   

 
2. ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή Έλσζε δχλαηαη λα ζπληζηψληαη νη 

αθφινπζεο επηηξνπέο: 

α) Δπηηξνπή Μφξθσζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ 
Πνδνζθαηξηζηψλ (ΔΜΔΚΑΠ). Έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη ε 
πξνο ην ζθνπφ ηεο ελζάξξπλζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή λα ζπλερίζεη 
ηε κφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ γηα κηα κεηαγελέζηεξε κεηά ηε 
ιήμε ηεο πνδνζθαηξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, επαγγεικαηηθή 
απαζρφιεζή ηνπ, παξνρή ζπκβνπιψλ πάλσ ζε ζέκαηα ζεσξεηηθήο 
θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε 
πξνγξακκάησλ καζεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΠΟ ή ηεο Δπαγγεικαηηθήο 
Έλσζεο, φπσο επίζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε 
πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ δηα ηεο 
εμεπξέζεσο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφ πεγέο εληφο θαη εθηφο 
πνδνζθαίξνπ θαη ηδία δηα ηεο αμηνπνηήζεσο αλάινγσλ 
πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο. 

β) Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Σερληθήο Καηάξηηζεο ησλ 
Πνδνζθαηξηζηψλ (ΔΔΣΚΑΠ), έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ 
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
πνδνζθαηξηζηψλ ησλ ΠΑΔ, ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε 
ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνχο θνξείο 
πξνθεηκέλνπ γηα πνδνζθαηξηζηέο - καζεηέο θαζψο θαη ε 
αληηκεηψπηζε θάζε δεηήκαηνο πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ εθπαίδεπζε 
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

γ) Δπηηξνπή Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη Γενληνινγίαο Δπαγγεικαηηθνχ 
Πνδνζθαίξνπ (ΔΓΔΠ), έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε ζε κφληκε βάζε 
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κειέηε - εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε θάζε δεηήκαηνο πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ παξφλησλ δηαηάμεσλ θαη ηνπ ‘’Καλνληζκνχ Ιδηφηεηαο 
θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ (ΚΙΜ)", θαζψο θαη θάζε 
δεηήκαηνο ζρεηηθνχ κε θαλφλεο Γενληνινγίαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

 
3. Σα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε, ζπγθξφηεζε, ζεηεία 

θαη γεληθά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ξπζκίδνληαη απφ εζσηεξηθφ γηα θάζε επηηξνπή θαλνληζκφ πνπ 
θαηαξηίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο, χζηεξα απφ 
γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΠΑΠ. 

 

Άξζξν 17 Γεκηνπξγία Σακείνπ 

 
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΠΟ, δεκηνπξγείηαη εηδηθφ ηακείν γηα ηελ 
πιεξσκή ησλ θάζε είδνπο απνδεκηψζεσλ πνδνζθαηξηζηψλ, κε βάζε 
ηα ππάξρνληα ζπκβφιαηά ηνπο ή απνθάζεηο δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ 
απφ ηελ ππφρξεε ΠΑΔ.  

Με εηδηθφ Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη πφξνη θαη ε δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

 

Άξζξν 18 Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
1. Σα ζπκβφιαηα ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

ΠΑΔ πνπ ππνβηβάδνληαη ζε εξαζηηερληθή θαηεγνξία, ιχλνληαη 
απηνδίθαηα θαη νη πνδνζθαηξηζηέο θαζίζηαληαη ειεχζεξνη, κφιηο 
επηθπξσζεί ν βαζκνινγηθφο πίλαθαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο.  

Η απηνδίθαηα ιχζε ησλ ζπκβνιαίσλ δελ αλαηξεί ηπρφλ ππάξρνπζεο 
αμηψζεηο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

 
2. Οη εξαζηηέρλεο εθπαηδεπφκελνη πνδνζθαηξηζηέο ησλ ΠΑΔ πνπ 

ππνβηβάδνληαη ζε εξαζηηερληθή θαηεγνξία, κεηαθέξνληαη θαη απνηεινχλ 
κέξνο ηεο δχλακεο ηνπ εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ. 

 
3. Οη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη θαη πεξηέρνληαη ζηα Τπνδείγκαηα 

πκβνιαίσλ 1, 2 θαη 3, πνπ είλαη ζπλεκκέλα ζην παξφλ παξάξηεκα, 
ελζσκαηψλνληαη ζηνλ παξφληα θαη απνηεινχλ ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ. 

 
4. Με εγθχθιην πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., θαζνξίδνληαη ηα 

πξναπαηηνχκελα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ νκάδσλ ζε φηη αθνξά 
ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο θαη ησλ δηα απηψλ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο π.ρ. θαηαβνιή θφξσλ 
κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ 
γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο. 
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Άξζξν 19 Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 
1. Οη εγγεγξακκέλνη κέρξη ζήκεξα εθπαηδεπφκελνη ζηηο ΠΑΔ παξακέλνπλ 

θαη κεηαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εξαζηηερλψλ ηεο 
θάζε ΠΑΔ. 

 
2. Οη νκνγελείο Έιιελεο πνδνζθαηξηζηέο δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ. 
 
3. Οη εξαζηηέρλεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία πνπ 

ίδξπζαλ ΠΑΔ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαη κέρξη ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ δχλαληαη λα 
ππνγξάςνπλ επαγγεικαηηθφ ζπκβφιαην κε άιιε ΠΑΔ ή λα 
κεηεγγξαθνχλ σο εξαζηηέρλεο, ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηεο νηθείαο ΠΑΔ. 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε 
ζηηο 21.07.2011 κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη επηθπξψζεθε απφ 
ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο. ζηηο 22.07.2011. 

 

Αζήλα 22 Ινπιίνπ 2011 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 ΟΦΟΚΛΗ ΠΙΛΑΒΙΟ ΠΑΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
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ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
 
 

1. πκβαιιφκελα κέξε : 

Μεηαμχ ηεο Π.Α.Δ. : 

 ..............................................................................Α.Μ.: ..........................  
 
θαη ηνπ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ :  

 .................................................................................................................  
 (Όλνκα) (Δπψλπκν) (Παηξψλπκν) 
 
ηελ ……………………… ζήκεξα ηελ ……………. εκέξα …..……........... 
ηα δχν κέξε πνπ ππνγξάθνπλ απηφ ην ζπκβφιαην, απφ ην έλα κέξνο  
ν ………………………………………….. πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Πξνέδξνπ ή Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
Π.Α.Δ. ………………………………………………….. πνπ αγσλίδεηαη ζηελ 
…………… Δζληθή Καηεγνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη γηα ζπληνκία 
«Π.Α.Δ.» θαη απφ ην άιιν κέξνο ν …………………………………………., 
φλνκα παηξφο ………………., εκεξνκελία γελλήζεσο 
…..………………………, ππεθνφηεηα ………………………., θάηνηθνο 
……………………………... νδφο ………………….…… αξηζκφο 
…………… Σ.Κ. ……......, αξ.ηει. ...…………………….., θάηνρνο ηεο 
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ……………………….., πνπ 
ζηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη γηα ζπληνκία «πνδνζθαηξηζηήο» ζπκθψλεζαλ 
θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηα αθφινπζα : 
 
2. πκθσλία 

2.1. Η Π.Α.Δ. επηζπκεί λα απαζρνιεί ηνλ πνδνζθαηξηζηή σο 
επαγγεικαηία, θαη ν πνδνζθαηξηζηήο ζπκθσλεί, κε ηνπο φξνπο πνπ 
ηίζεληαη ζην παξφλ ζπκβφιαην. 

 
2.2. Η πεξίνδνο απαζρφιεζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή αξρίδεη ηελ 

……………………………… (θαηά ηελ δηάξθεηα κεηεγγξαθηθήο 
πεξηφδνπ) θαη ιήγεη ηελ …………………………………………… (κηα 
κέξα πξηλ ηελ έλαξμε κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ). 

 
2.3. Σα δχν κέξε έρνπλ ηζφηηκν δηθαίσκα λα παξαηείλνπλ λφκηκα ηελ 

ηζρχ ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ ή λα ηεξκαηίζνπλ λσξίηεξα ηελ 
ζπκθσλία κε ακνηβαία ζπκθσλία. 
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2.4. Οπνηαδήπνηε πξφζζεηε ζπκθσλία πθίζηαηαη ή ζα ππνγξαθεί ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ζα πεξηβάιιεηαη ηνλ έγγξαθν ηχπν, ζα γίλεηαη 
κλεία ζηελ παξνχζα ζπκθσλία, θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα λα έρεη 
ηζρχ ζα απνζηέιιεηαη εληφο επηά εκεξψλ ζηα αξκφδηα φξγαλα. 
Καλέλα άιιν επηπιένλ ζπκβφιαην δελ δχλαηαη λα ξπζκίδεη ηε λνκηθή 
ζρέζε ησλ δχν κεξψλ. 

 
3. Πξνζδηνξηζκνί 

Οη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκθσλίαο πξνζδηνξίδνληαη θαη είλαη 
θαηαλνεηνί θαη απφ ηα δχν κέξε. Όξνη πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη θαη 
δελ είλαη θαηαλνεηνί ζηελ παξνχζα έρνπλ έλλνηεο θαη ζεκαζίεο 
ζχκθσλεο κε ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηνπο ζηα Καηαζηαηηθά θαη ηνπο 
Καλνληζκνχο ησλ FIFA UEFA ΔΠΟ κε ηηο θαηά θαηξνχο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.   

 
4. Τπνρξεψζεηο ηεο νκάδαο 

4.1. πκθσλείηαη φηη, νη κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 
–νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαηψηεξεο 
απφ ηηο ηζρχνπζεο, βάζεη Δζληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο 
απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, κεληαίσο- νξίδνληαη ζην πνζφ 
ησλ ………………………………€ πνπ ζα θαηαβάιινληαη ζε απηφλ 
απφ ηελ Π.Α.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ θάζε κήλα, επί 
δψδεθα κήλεο ην ρξφλν.  
Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ε Π.Α.Δ. είλαη 
ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη ζηνλ πνδνζθαηξηζηή δψξν 
Υξηζηνπγέλλσλ (πνζφ ίζν πξνο ηηο κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο) θαη 
δψξν Πάζρα (πνζφ ίζν πξνο ην κηζφ ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ 
απνδνρψλ), θαζψο θαη επίδνκα αδείαο (πνζφ ίζν πξνο ην κηζφ ησλ 
κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ). 

 
4.2. Έθηαθηεο παξνρέο  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
 
4.3 Άιιεο παξνρέο  ..................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
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4.4. ηνλ πνδνζθαηξηζηή ζα θαηαβιεζεί ζπλνιηθφ πνζφ ……………..…€ 
ζε …………….. δφζεηο, σο εμήο : 

1ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

2ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

3ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

4ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

5ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

6ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

7ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

8ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

9ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

10ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

11ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

12ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

13ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

14ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

15ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

 
4.5. Ιαηξηθή αζθάιηζε φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ κε αηνκηθφ ή 

νκαδηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην  ....................................................  

 ..........................................................................................................  

Αζθάιεηα δσήο  .................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
4.6. Δηζθνξά ζπληαμηνδφηεζεο, έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο 

απαηηείηαη απφ ην λφκν έγθαηξα θαη νινζρεξψο θαηαβαιιφκελα. 
 
4.7. Σα αλαγξαθφκελα αλσηέξσ πνζά (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.) 

θαηαβάιινληαη πιήξσο θαη νινζρεξψο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 
ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
14 παξ.3δ ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

 
4.8. α) Η Π.Α.Δ. γηα ηελ κεηεγγξαθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηέβαιε  

εθάπαμ πνζφλ κεηεγγξαθήο ……………………….…………€  
ζην ζσκαηείν ……………. 
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β) Η Π.Α.Δ. γηα ηελ κεηεγγξαθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζα θαηαβάιιεη 
πνζφλ κεηεγγξαθήο ……………………….…………€  
ζην ζσκαηείν …………………….. ζε δφζεηο σο αθνινχζσο : 

1ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

2ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

3ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

4ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

5ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  
 
4.9. ε πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ ηεο νκάδαο ηα αλσηέξσ πνζά 

κεηψλνληαη  .........................................................................................  

 ...........................................................................................................  
ε πεξίπησζε αλφδνπ ηεο νκάδαο ηα αλσηέξσ πνζά απμάλνληαη  ....  

 ...........................................................................................................  
 
4.10. Η πιεξσκή ησλ θφξσλ γίλεηαη φπσο απαηηεί ε ειιεληθή 

λνκνζεζία. 
 
4.11. ε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ππαηηηφηεηα ηεο Π.Α.Δ., κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψο θαη θαη’ ειάρηζηνλ πξνβιεπνκέλσλ 
ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Καλνληζκνχ, απφ ηνχδε 
ζπκθσλείηαη σο νθεηιφκελε απνδεκίσζε ζηνλ πνδνζθαηξηζηή ην 
πνζφ ησλ: 

α) Καηά ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξίνδν………………………………€ 

β) Δθηφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηφδνπ…………………………..€ 
 
4.12 Ο πνδνζθαηξηζηήο δηθαηνχηαη αδείαο κεη’ απνδνρψλ ηεζζάξσλ 

εβδνκάδσλ γηα θάζε δσδεθάκελε πεξίνδν. Σνπιάρηζηνλ δχν 
εβδνκάδεο ζα ιακβάλνληαη ζπλερφκελεο. Δπηπιένλ ν 
πνδνζθαηξηζηήο δηθαηνχηαη κίαο εκέξαο άδεηα αλάπαπζεο θάζε 
εβδνκάδα. 

 
4.13. Η Π.Α.Δ. νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή θαη ηελ έιιεηςε δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο. 
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4.14. Η Π.Α.Δ. ηεξεί αξρείν ηξαπκαηηζκψλ-αζζελεηψλ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή κε ζεβαζκφ ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σν αξρείν ηεξείηαη θαη θπιάζζεηαη απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηαηξφ ηεο νκάδαο. 

 
4.15. Η Π.Α.Δ. αλαγλσξίδεη ζέβεηαη θαη ηεξεί ηα Καηαζηαηηθά ηνπο 

Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ησλ FIFA-UEFA-ΔΠΟ θαη ηεο νηθείαο 
Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο. 

 
5. Τπνρξεψζεηο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

5.1. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πνδνζθαηξηζηή πξνο ηελ νκάδα είλαη νη 
αθφινπζεο: 

 
5.2. ε ζρέζε κε ηελ νκάδα: 

α) Να ζπκκεηέρεη ζηνπο αγψλεο κε ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 
φηαλ επηιεγεί λα αγσληζηεί. 

β) Να ζπκκεηέρεη ζηηο πξνπνλήζεηο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα 
αγψλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αλσηέξσλ ηνπ (π.ρ. 
πξνπνλεηήο) 

γ) Να αθνινπζεί έλαλ πγηή ηξφπν δσήο δηαηεξψληαο ηε θπζηθή ηνπ 
θαηάζηαζε ζε πςειά επίπεδα. 

δ) Να ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
ππεχζπλσλ ηεο νκάδαο (ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εχινγν π.ρ. 
λα δηακέλεη ζε ηφπν πνπ εμππεξεηεί ηελ νκάδα). 

ε) Να ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο (αζιεηηθέο-
θνηλσληθέο αιιά θαη εκπνξηθέο) 

ζη) Να ππαθνχεη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο νκάδαο 
(ζπκπεξηιακβαλφκελνπ, φπνηε ρξήδεη εθαξκνγήο, ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ν νπνίνο ηνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί 
δεφλησο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ). 

δ) Να ζπκπεξηθέξεηαη κε αζιεηηθφ πλεχκα απέλαληη ζηα άηνκα πνπ 
εκπιέθνληαη ζηνπο αγψλεο θαη ηηο πξνπνλήζεηο, λα γλσξίδεη θαη 
λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη λα δέρεηαη ηηο 
απνθάζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα. 

ε) Να απέρεη θαη λα κε ζπκκεηέρεη ζε άιιεο πνδνζθαηξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο άιινπ είδνπο ή ελ δπλάκεη 
επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
εγθξηζεί απφ ηελ νκάδα θαη νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ 
αζθάιεηα ηεο νκάδαο. 

ζ) Να θξνληίδεη γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο νκάδαο θαη λα ηελ επηζηξέθεη 
κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 
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η) Να εηδνπνηεί ακέζσο ηελ νκάδα ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 
αηπρήκαηνο, λα κελ ππνβάιιεηαη ζε θακία ηαηξηθή ζεξαπεία 
ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ ηεο νκάδαο 
(εμαηξνχληαη ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά) 

θ) Να ππνβάιιεηαη ζε ηαθηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαη ηαηξηθή θξνληίδα 
χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ ηαηξνχ ηεο νκάδαο. 

ι) Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θάζε πνιηηηθήο εμάιεηςεο ησλ 
δηαθξίζεσλ πνπ αζθείηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., ηελ νηθεία 
Δπαγγεικαηηθή Έλσζε, ηελ έλσζε πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ 
νκάδα. 

κ) Να κελ θέξεη ηελ νκάδα ή ην πνδφζθαηξν ζε αλππνιεςία (π.ρ. 
κέζσ δειψζεσλ ζηα Μ.Μ.Δ.) 

λ) Να κελ ζπκκεηέρεη ζε ηπρεξά παηρλίδηα ή άιιεο παξφκνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ πνδνζθαίξνπ 

 
5.3. Ο πνδνζθαηξηζηήο αλαγλσξίδεη ζέβεηαη θαη ηεξεί ηα Καηαζηαηηθά, 

Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA, Δ.Π.Ο. θαη ηεο 
νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο. 

 
5.4. Ο πνδνζθαηξηζηήο έρεη ην δηθαίσκα κηαο δεχηεξεο γλσκάηεπζεο 

ελφο αλεμάξηεηνπ εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ αλ ακθηζβεηεί ηε γλσκάηεπζε 
ηνπ ηαηξνχ ηεο νκάδαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη γλψκεο 
εμαθνινπζνχλ λα δηίζηαληαη ηα κέξε ζπκθσλνχλ ζηελ απνδνρή κηαο 
ηξίηεο αλεμάξηεηεο γλσκάηεπζεο ε νπνία ζα είλαη θαη δεζκεπηηθή. 

 
5.5. ε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψο θαη πεξηνξηζηηθψο 
πξνβιεπνκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 
Καλνληζκνχ, απφ ηνχδε ζπκθσλείηαη σο νθεηιφκελε απνδεκίσζε 
ζηελ Π.Α.Δ. ην πνζφ ησλ: 

α)  Καηά ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξίνδν………………………………€ 

β)  Δθηφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηφδνπ…………………………..€ 
 
5.6. Ο πνδνζθαηξηζηήο έρεη δηθαίσκα εμαγνξάο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ηνπ κε ηελ θαηαβνιή ζηελ Π.Α.Δ. 
πνζνχ……………………..€ 
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6. Γηθαηψκαηα εηθφλαο 

Ο πνδνζθαηξηζηήο θαη ε νκάδα ζπκθσλνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
δηθαησκάησλ απφ ηελ εηθφλα ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνλ αθφινπζν 
ηξφπν: 
α)  Η νκάδα εθκεηαιιεχεηαη απνθιεηζηηθά ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ εηθφλα 

ηνπ πνδνζθαηξηζηή κέρξη ηνλ βαζκφ πνπ απηά ιεηηνπξγνχλ σο 
κέξνο ηεο δηθήο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο. 

β)  Η εθκεηάιιεπζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εηθφλα 
απνθιεηζηηθά ηνπ πνδνζθαηξηζηή γίλεηαη απφ  ...................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
7.  Γαλεηζκφο 

ε πεξίπησζε δαλεηζκνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζε άιιε νκάδα ζα πξέπεη 
λα ππνγξαθεί ζπκβφιαην θαη απφ ηα ηξία κέξε. 
 
8. Πεηζαξρία θαη Παξάπνλα ηνπ Πνδνζθαηξηζηή 

8.1. Ο πνδνζθαηξηζηήο νθείιεη λα ππαθνχεη θαη ηεξεί ηνλ ππάξρνληα 
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο νκάδαο, πνπ πξνζαξηάηαη ζην παξφλ 
ζπκβφιαην θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

 
8.2. Ο πνδνζθαηξηζηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο, ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο, πνπ πξνβιέπεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο. 
 
8.3. Ο πνδνζθαηξηζηήο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ηεο νκάδαο πνπ επηβάιινπλ θπξψζεηο. 
 
9. Δλαληίσζε ζηελ ιήςε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή ρξήζε 

απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ (doping) 

9.1. Ο πνδνζθαηξηζηήο θαη ε νκάδα ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο 
ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ησλ πνδνζθαηξηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ ιήςε 
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή ρξήζε απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ. 

 
9.2. Απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη απαγνξεπκέλεο κέζνδνη είλαη απηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηψλ θαη 
Απαγνξεπκέλσλ Μεζφδσλ ηεο FIFA. 

 
9.3. Η ιήςε ηέηνησλ νπζηψλ θαη ε ρξήζε ηέηνησλ κεζφδσλ 

απαγνξεχεηαη. Οπνηνζδήπνηε ρνξεγεί παξάλνκεο νπζίεο ή κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν ελζαξξχλεη ηε ρξήζε παξάλνκσλ κεζφδσλ ζα 
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παξαπέκπεηαη αξκφδηα ζηα Πεηζαξρηθά Όξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. ή ζηα 
Γηεζλή Πεηζαξρηθά Όξγαλα. 

 
9.4. Η νκάδα δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα ιάβεη νπνηνδήπνηε άιιν 

κέηξν ελαληίνλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη θξηζεί έλνρνο γηα 
ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο πξάμεηο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππ΄φςηλ 
ηελ αξρή ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 
10. Δπίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ επηιχεηαη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα 
Δπηηξνπή Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ θαη ζε δεχηεξν βαζκφ 
απφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Δ.Π.Ο. 

 
11. Πνδνζθαηξηθνί Καλνληζκνί 

11.1. Οη πνδνζθαηξηθνί θαλνληζκνί είλαη ηα Καηαζηαηηθά, Καλνληζκνί θαη 
Απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA, Δ.Π.Ο. θαη, φπνπ ρξήδνπλ 
εθαξκνγήο, ηεο νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο. 

 
11.2. Η νκάδα θαη ν πνδνζθαηξηζηήο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηα Καηαζηαηηθά, Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA, 
Δ.Π.Ο. θαζψο επίζεο θαη ηεο νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο (αλ 
ρξήδνπλ εθαξκνγήο) ηα νπνία ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο ηεο ζπκθσλίαο- απηφ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπο. 

 
11.3. Η νκάδα θαη ν πνδνζθαηξηζηήο αλαγλσξίδνπλ πσο νη παξαπάλσ 

αλαθεξφκελνη πνδνζθαηξηθνί θαλνληζκνί δχλαηαη λα 
ηξνπνπνηνχληαη πεξηνδηθά. 

 
12. ηελ παξνχζα ζπκθσλία εθηφο ησλ δχν κεξψλ ζπκκεηείραλ θαη νη 

ππνγξάθνληεο ην παξφλ ζπκβφιαην (Γηακεζνιαβεηήο 
κεηεγγξαθψλ – δηεξκελέαο – γνλείο αλειίθνπ). Με ηελ ππνγξαθή 
ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο έιαβε έλα 
αληίγξαθν. 
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ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΝΔΙΜΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
 
 

1. πκβαιιφκελα κέξε : 

Μεηαμχ ησλ Π.Α.Δ. : 

α)  ..........................................................................Α.Μ.: ..........................  

β)  ..........................................................................Α.Μ.: ..........................  
 
θαη ηνπ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ :  

 .................................................................................................................  
 (Όλνκα) (Δπψλπκν) (Παηξψλπκν) 
 
ηελ ……………………… ζήκεξα ηελ ……………. εκέξα …..……........... 
ηα ηξία κέξε πνπ ππνγξάθνπλ απηφ ην ζπκβφιαην,  
α) ν ………………………………………………. πνπ ελεξγεί κε ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή σο λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο Π.Α.Δ. ………………………………………………….. 
πνπ αγσλίδεηαη ζηελ …………… Δζληθή Καηεγνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
θαιείηαη γηα ζπληνκία «δαλείδνπζα Π.Α.Δ.»,  
β)  ν ………………………………………………. πνπ ελεξγεί κε ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή σο λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο Π.Α.Δ. ………………………………………………….. 
πνπ αγσλίδεηαη ζηελ …………… Δζληθή Καηεγνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
θαιείηαη γηα ζπληνκία «απνθηψζα Π.Α.Δ.» θαη 
γ)  ν …………………………………………., φλνκα παηξφο ………………., 
εκεξνκελία γελλήζεσο …..………………………, ππεθνφηεηα 
………………………., θάηνηθνο ……………………………... νδφο 
………………….…… αξηζκφο …………… Σ.Κ. ……......, αξ.ηει. 
...…………………….., θάηνρνο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ 
δηαβαηεξίνπ ……………………….., πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη γηα 
ζπληνκία «πνδνζθαηξηζηήο» ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ξεηά 
θαη αλεπηθχιαθηα ηα αθφινπζα : 
 
2. πκθσλία 

2.1. Η απνθηψζα Π.Α.Δ. επηζπκεί λα απαζρνιεί ηνλ πνδνζθαηξηζηή σο 
επαγγεικαηία, ε δαλείδνπζα Π.Α.Δ. θαη ν πνδνζθαηξηζηήο 
ζπκθσλνχλ, κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ ζπκβφιαην. 
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2.2. Η πεξίνδνο δαλεηζκνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή αξρίδεη ηελ 
……………………………… (θαηά ηελ δηάξθεηα κεηεγγξαθηθήο 
πεξηφδνπ) θαη ιήγεη ηελ …………………………………………… (κηα 
κέξα πξηλ ηελ έλαξμε κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ). 

 
2.3. Σα ηξία κέξε έρνπλ ηζφηηκν δηθαίσκα λα παξαηείλνπλ λφκηκα ηελ 

ηζρχ ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ ή λα ηεξκαηίζνπλ λσξίηεξα ηελ 
ζπκθσλία κε θνηλή ζπκθσλία. 

 
2.4. Οπνηαδήπνηε πξφζζεηε ζπκθσλία πθίζηαηαη ή ζα ππνγξαθεί ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ζα πεξηβάιιεηαη ηνλ έγγξαθν ηχπν, ζα γίλεηαη 
κλεία ζηελ παξνχζα ζπκθσλία, θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα λα έρεη 
ηζρχ ζα απνζηέιιεηαη εληφο επηά εκεξψλ ζηα αξκφδηα φξγαλα. 
Καλέλα άιιν επηπιένλ ζπκβφιαην δελ δχλαηαη λα ξπζκίδεη ηε λνκηθή 
ζρέζε ησλ κεξψλ. 

 
3. Πξνζδηνξηζκνί 

Οη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκθσλίαο πξνζδηνξίδνληαη θαη είλαη 
θαηαλνεηνί θαη απφ ηα ηξία κέξε. Όξνη πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη θαη 
δελ είλαη θαηαλνεηνί ζηελ παξνχζα έρνπλ έλλνηεο θαη ζεκαζίεο 
ζχκθσλεο κε ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηνπο ζηα Καηαζηαηηθά θαη ηνπο 
Καλνληζκνχο ησλ FIFA UEFA ΔΠΟ κε ηηο θαηά θαηξνχο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.   

 
4. Τπνρξεψζεηο ηεο νκάδαο 

4.1. πκθσλείηαη φηη, νη κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 
–νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαηψηεξεο 
απφ ηηο ηζρχνπζεο, βάζεη Δζληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο 
απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, κεληαίσο- νξίδνληαη ζην πνζφ 
ησλ ………………………………€ πνπ ζα θαηαβάιινληαη ζε απηφλ 
απφ ηελ Π.Α.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ θάζε κήλα, επί 
δψδεθα κήλεο ην ρξφλν.  
Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ε Π.Α.Δ. είλαη 
ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη ζηνλ πνδνζθαηξηζηή δψξν 
Υξηζηνπγέλλσλ (πνζφ ίζν πξνο ηηο κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο) θαη 
δψξν Πάζρα (πνζφ ίζν πξνο ην κηζφ ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ 
απνδνρψλ), θαζψο θαη επίδνκα αδείαο (πνζφ ίζν πξνο ην κηζφ ησλ 
κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ). 
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4.2. Έθηαθηεο παξνρέο  ............................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
4.3 Άιιεο παξνρέο  .................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
 
4.4. ηνλ πνδνζθαηξηζηή ζα θαηαβιεζεί ζπλνιηθφ πνζφ ……………..…€ 

ζε …………….. δφζεηο, σο εμήο : 

1ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

2ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

3ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

4ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

5ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

6ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

7ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

8ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

9ε δφζε πνζφ  ............................... θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

10ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

11ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

12ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

13ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

14ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

15ε δφζε πνζφ  ............................. θαηαβιεηέν ηελ  ..........................  

 
4.5. Ιαηξηθή αζθάιηζε φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ κε αηνκηθφ ή 

νκαδηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην  ....................................................  

 ..........................................................................................................  

Αζθάιεηα δσήο  .................................................................................  

 ..........................................................................................................  
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4.6. Δηζθνξά ζπληαμηνδφηεζεο, έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο 
απαηηείηαη απφ ην λφκν έγθαηξα θαη νινζρεξψο θαηαβαιιφκελα. 

 
4.7. Σα αλαγξαθφκελα αλσηέξσ πνζά (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.) 

θαηαβάιινληαη πιήξσο θαη νινζρεξψο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 
ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζε ζπλδπαζκφ ζηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 14 
παξ.3δ ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

 
4.8. α) Η απνθηψζα Π.Α.Δ. γηα ηελ κεηεγγξαθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

θαηέβαιε εθάπαμ πνζφλ κεηεγγξαθήο ζηελ δαλείδνπζα Π.Α.Δ. 
……………………….…………€. 

β) Η απνθηψζα Π.Α.Δ. γηα ηνλ δαλεηζκφ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζα 
θαηαβάιιεη πνζφλ κεηεγγξαθήο ……………………….…………€  
ζηελ δαλείδνπζα Π.Α.Δ. …………………….. ζε δφζεηο σο 
αθνινχζσο : 

1ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

2ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

3ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

4ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  

5ε δφζε πνζφ  ........................ θαηαβιεηέν ηελ  ............................  
 
4.9. ε πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ ηεο νκάδαο ηα αλσηέξσ πνζά 

κεηψλνληαη  .........................................................................................  

 ...........................................................................................................  
ε πεξίπησζε αλφδνπ ηεο νκάδαο ηα αλσηέξσ πνζά απμάλνληαη  ....  

 ...........................................................................................................  
 
4.10. Η πιεξσκή ησλ θφξσλ γίλεηαη φπσο απαηηεί ε ειιεληθή 

λνκνζεζία. 
 
4.11 Ο πνδνζθαηξηζηήο δηθαηνχηαη αδείαο κεη’ απνδνρψλ ηεζζάξσλ 

εβδνκάδσλ γηα θάζε δσδεθάκελε πεξίνδν. Σνπιάρηζηνλ δχν 
εβδνκάδεο ζα ιακβάλνληαη ζπλερφκελεο. Δπί πιένλ ν 
πνδνζθαηξηζηήο δηθαηνχηαη κίαο εκέξαο άδεηα αλάπαπζεο θάζε 
εβδνκάδα. 

 
4.12. Η Π.Α.Δ. νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή θαη ηελ έιιεηςε δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο. 
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4.13. Η Π.Α.Δ. ηεξεί αξρείν ηξαπκαηηζκψλ-αζζελεηψλ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή κε ζεβαζκφ ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σν αξρείν ηεξείηαη θαη θπιάζζεηαη απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηαηξφ ηεο νκάδαο. 

 
4.14. Η Π.Α.Δ. αλαγλσξίδεη ζέβεηαη θαη ηεξεί ηα Καηαζηαηηθά ηνπο 

Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ησλ FIFA-UEFA-ΔΠΟ θαη ηεο νηθείαο 
Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο. 

 
5.  Τπνρξεψζεηο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

5.1. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πνδνζθαηξηζηή πξνο ηελ νκάδα είλαη νη 
αθφινπζεο : 

 
5.2. ε ζρέζε κε ηελ νκάδα: 

α)  Να ζπκκεηέρεη ζηνπο αγψλεο κε ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 
φηαλ επηιεγεί λα αγσληζηεί. 

β) Να ζπκκεηέρεη ζηηο πξνπνλήζεηο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα 
αγψλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αλσηέξσλ ηνπ (π.ρ. 
πξνπνλεηήο) 

γ) Να αθνινπζεί έλαλ πγηή ηξφπν δσήο δηαηεξψληαο ηε θπζηθή ηνπ 
θαηάζηαζε ζε πςειά επίπεδα. 

δ) Να ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
ππεχζπλσλ ηεο νκάδαο (ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εχινγν π.ρ. 
λα δηακέλεη ζε ηφπν πνπ εμππεξεηεί ηελ νκάδα). 

ε) Να ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο (αζιεηηθέο-
θνηλσληθέο αιιά θαη εκπνξηθέο) 

ζη) Να ππαθνχεη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο νκάδαο 
(ζπκπεξηιακβαλφκελνπ, φπνηε ρξήδεη εθαξκνγήο, ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ν νπνίνο ηνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί 
δεφλησο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ). 

δ) Να ζπκπεξηθέξεηαη κε αζιεηηθφ πλεχκα απέλαληη ζηα άηνκα πνπ 
εκπιέθνληαη ζηνπο αγψλεο θαη ηηο πξνπνλήζεηο, λα γλσξίδεη θαη 
λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη λα δέρεηαη ηηο 
απνθάζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα. 

ε) Να απέρεη θαη λα κε ζπκκεηέρεη ζε άιιεο πνδνζθαηξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο άιινπ είδνπο ή ελ δπλάκεη 
επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
εγθξηζεί απφ ηελ νκάδα θαη νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ 
αζθάιεηα ηεο νκάδαο. 

ζ) Να θξνληίδεη γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο νκάδαο θαη λα ηελ επηζηξέθεη 
κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 
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η) Να εηδνπνηεί ακέζσο ηελ νκάδα ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 
αηπρήκαηνο, λα κελ ππνβάιιεηαη ζε θακία ηαηξηθή ζεξαπεία 
ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ ηεο νκάδαο 
(εμαηξνχληαη ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά) 

θ) Να ππνβάιιεηαη ζε ηαθηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαη ηαηξηθή θξνληίδα 
χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ ηαηξνχ ηεο νκάδαο. 

ι) Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θάζε πνιηηηθήο εμάιεηςεο ησλ 
δηαθξίζεσλ πνπ αζθείηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., ηελ νηθεία 
Δπαγγεικαηηθή Έλσζε, ηελ έλσζε πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ 
νκάδα. 

κ) Να κελ θέξεη ηελ νκάδα ή ην πνδφζθαηξν ζε αλππνιεςία (π.ρ. 
κέζσ δειψζεσλ ζηα Μ.Μ.Δ.) 

λ) Να κελ ζπκκεηέρεη ζε ηπρεξά παηρλίδηα ή άιιεο παξφκνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ πνδνζθαίξνπ 

 
5.3. Ο πνδνζθαηξηζηήο αλαγλσξίδεη ζέβεηαη θαη ηεξεί ηα Καηαζηαηηθά, 

Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA, Δ.Π.Ο. θαη ηεο 
νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο. 

 
5.4. Ο πνδνζθαηξηζηήο έρεη ην δηθαίσκα κηαο δεχηεξεο γλσκάηεπζεο 

ελφο αλεμάξηεηνπ εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ αλ ακθηζβεηεί ηε γλσκάηεπζε 
ηνπ ηαηξνχ ηεο νκάδαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη γλψκεο 
εμαθνινπζνχλ λα δηίζηαληαη ηα κέξε ζπκθσλνχλ ζηελ απνδνρή κηαο 
ηξίηεο αλεμάξηεηεο γλσκάηεπζεο ε νπνία ζα είλαη θαη δεζκεπηηθή. 

 
6. Γηθαηψκαηα εηθφλαο 

Ο πνδνζθαηξηζηήο θαη ε νκάδα ζπκθσλνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
δηθαησκάησλ απφ ηελ εηθφλα ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνλ αθφινπζν 
ηξφπν: 
α)  Η νκάδα εθκεηαιιεχεηαη απνθιεηζηηθά ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ εηθφλα 

ηνπ πνδνζθαηξηζηή κέρξη ηνλ βαζκφ πνπ απηά ιεηηνπξγνχλ σο 
κέξνο ηεο δηθήο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο. 

β)  Η εθκεηάιιεπζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εηθφλα 
απνθιεηζηηθά ηνπ πνδνζθαηξηζηή γίλεηαη απφ  ...................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
 
7. Πεηζαξρία θαη Παξάπνλα ηνπ Πνδνζθαηξηζηή 

7.1. Ο πνδνζθαηξηζηήο νθείιεη λα ππαθνχεη θαη ηεξεί ηνλ ππάξρνληα 
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο νκάδαο, πνπ πξνζαξηάηαη ζην παξφλ 
ζπκβφιαην θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 
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7.2. Ο πνδνζθαηξηζηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο, ζε πεξίπησζε 
παξάβαζεο, πνπ πξνβιέπεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο. 

 
7.3. Ο πνδνζθαηξηζηήο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ηεο νκάδαο πνπ επηβάιινπλ θπξψζεηο. 
 
8. Δλαληίσζε ζηελ ιήςε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή ρξήζε 

απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ (doping) 

8.1. Ο πνδνζθαηξηζηήο θαη ε νκάδα ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο 
ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ησλ πνδνζθαηξηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ ιήςε 
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή ρξήζε απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ. 

 
8.2. Απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη απαγνξεπκέλεο κέζνδνη είλαη απηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηψλ θαη 
Απαγνξεπκέλσλ Μεζφδσλ ηεο FIFA. 

 
8.3. Η ιήςε ηέηνησλ νπζηψλ θαη ε ρξήζε ηέηνησλ κεζφδσλ 

απαγνξεχεηαη. Οπνηνζδήπνηε ρνξεγεί παξάλνκεο νπζίεο ή κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν ελζαξξχλεη ηε ρξήζε παξάλνκσλ κεζφδσλ ζα 
παξαπέκπεηαη αξκφδηα ζηα Πεηζαξρηθά Όξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. ή ζηα 
Γηεζλή Πεηζαξρηθά Όξγαλα. 

 
8.4. Η νκάδα δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα ιάβεη νπνηνδήπνηε άιιν 

κέηξν ελαληίνλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη θξηζεί έλνρνο γηα 
ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο πξάμεηο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππ΄φςηλ 
ηελ αξρή ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 
9. Δπίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ επηιχεηαη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα 
Δπηηξνπή Δπίιπζεο Οηθνλνκηθψλ Γηαθνξψλ θαη ζε δεχηεξν βαζκφ απφ 
ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Δ.Π.Ο 
 
10. Πνδνζθαηξηθνί Καλνληζκνί 

10.1. Οη πνδνζθαηξηθνί θαλνληζκνί είλαη ηα Καηαζηαηηθά, Καλνληζκνί θαη 
Απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA, Δ.Π.Ο. θαη, φπνπ ρξήδνπλ 
εθαξκνγήο, ηεο νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο. 

 
10.2. Η νκάδα θαη ν πνδνζθαηξηζηήο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηα Καηαζηαηηθά, Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA, 
Δ.Π.Ο. θαζψο επίζεο θαη ηεο νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο (αλ 
ρξήδνπλ εθαξκνγήο) ηα νπνία ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
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απηήο ηεο ζπκθσλίαο- απηφ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπο. 

 
10.3. Η νκάδα θαη ν πνδνζθαηξηζηήο αλαγλσξίδνπλ πσο νη παξαπάλσ 

αλαθεξφκελνη πνδνζθαηξηθνί θαλνληζκνί δχλαηαη λα 
ηξνπνπνηνχληαη πεξηνδηθά. 

 
11. ηελ παξνχζα ζπκθσλία εθηφο ησλ ηξηψλ κεξψλ ζπκκεηείραλ θαη 

νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ ζπκβφιαην (Γηακεζνιαβεηήο 
κεηεγγξαθψλ – δηεξκελέαο – γνλείο αλειίθνπ). Με ηελ ππνγξαθή 
ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο έιαβε έλα 
αληίγξαθν. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 
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ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 

 
 

1. πκβαιιφκελα κέξε : 

Μεηαμχ ηεο Π.Α.Δ. : 

 ..............................................................................Α.Μ.: ..........................  
 
θαη ηνπ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ :  

 .................................................................................................................  
 (Όλνκα) (Δπψλπκν) (Παηξψλπκν) 
 
ηελ ……………………… ζήκεξα ηελ ……………. εκέξα …..……........... 
ηα δχν κέξε πνπ ππνγξάθνπλ απηφ ην ζπκβφιαην, απφ ην έλα κέξνο  
ν ………………………………………….. πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Πξνέδξνπ ή Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
Π.Α.Δ. ………………………………………………….. πνπ αγσλίδεηαη ζηελ 
…………… Δζληθή Καηεγνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη γηα ζπληνκία 
«Π.Α.Δ.» θαη απφ ην άιιν κέξνο ν …………………………………………., 
φλνκα παηξφο ………………., εκεξνκελία γελλήζεσο 
…..………………………, ππεθνφηεηα ………………………., θάηνηθνο 
……………………………... νδφο ………………….…… αξηζκφο 
…………… Σ.Κ. ……......, αξ.ηει. ...…………………….., θάηνρνο ηεο 
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ……………………….., πνπ 
ζηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη γηα ζπληνκία «πνδνζθαηξηζηήο» ζπκθψλεζαλ 
θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηα αθφινπζα : 
 
2. πκθσλία 

Μεηαμχ ηεο Π.Α.Δ. θαη ηνπ πνδνζθαηξηζηή έρεη ππνγξαθεί ην απφ 
…………………………. πκβφιαην Δπαγγεικαηία Πνδνζθαηξηζηή. Ήδε 
κε ην παξφλ πκθσλεηηθφ, ηα δχν κέξε ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηνπ σο 
άλσ ζπκβνιαίνπ σο αθνινχζσο : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 





 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο Καλνληζκνχ 

γηα ηνπο Δξαζηηέρλεο Πνδνζθαηξηζηέο 
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Άξζξν 1 Απφθηεζε ηδηφηεηνο - Αξηζκφο πνδνζθαηξηζηψλ 

 
1. Η ηδηφηεηα ηνπ εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή απνθηάηαη δηα ηεο εθδφζεσο 

απφ ηελ ΔΠΟ αηνκηθνχ δειηίνπ πνδνζθαηξηζηή. 
 
2. Κάζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν δχλαηαη λα δηαηεξεί ηκήκα αξξέλσλ ή 

γπλαηθψλ ή θαη ηα δχν, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα δηαηεξεί ζηε δχλακε 
ηνπ θάζε ηκήκαηνο πεξηζζφηεξνπο απφ 160 πνδνζθαηξηζηέο, εθ ησλ 
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) λα είλαη θάησ ησλ 18. Σα ζσκαηεία ησλ 
ελψζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπο άλσ ησλ 
πελήληα (50) ζσκαηείσλ, δχλαληαη λα δηαηεξνχλ ζηελ δχλακε θάζε 
ηκήκαηφο ηνπο έσο εθαηφλ νγδφληα (180) πνδνζθαηξηζηέο. 

 
3. Πνδνζθαηξηζηέο νη νπνίνη αλήθνπλ ζε ζσκαηεία θαη δελ δχλαληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο ηνπ νηθείνπ Πξσηαζιήκαηνο ιφγσ νξίνπ 
ειηθίαο, δχλαληαη λα θαηαζηνχλ ειεχζεξνη κε αίηεζε ηνπο ζηελ 
Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο – Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο. 

 
4. α) Κάζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν δχλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δχλακε ηνπ  

αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο κέρξη ηελ ειηθία  ησλ 18 εηψλ, ρσξίο 
αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  

β) Κάζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν δχλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δχλακή ηνπ 
κέρξη πέληε (5) αιινδαπνχο  πνδνζθαηξηζηέο άλσ ησλ 18 εηψλ. Σν 
ζσκαηείν δχλαηαη λα απνδεζκεχεη ηνπο ππεξάξηζκνπο ησλ πέληε 
αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο, άλσ ησλ 18 εηψλ, πνπ εληάζζνληαη 
ζηελ θαηεγνξία ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, απφ ηελ ελειηθίσζε ηνπο, 
ακέζσο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ 
αιινδαπνχ πνδνζθαηξηζηή πνπ επηζπκεί λα απνδεζκεχζεη, κε 
αίηεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο – Μεηεγγξαθψλ. 

Οη θαηά ηα αλσηέξσ ππεξάξηζκνη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ ζα 
απνδεζκεπηνχλ, δχλαληαη λα παξακείλνπλ ζηε δχλακε ηνπ 
ζσκαηείνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο 
νπνίαο ελειηθηψλνληαη, ρσξίο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε επίζεκνπο 
αγψλεο.  

γ) Οη νκνγελείο πνδνζθαηξηζηέο θαη νη ππήθννη ρσξψλ - κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ ινγίδνληαη σο αιινδαπνί. 
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Άξζξν 2 Πξψηε εγγξαθή - Πξνυπνζέζεηο 

 
Γηα ηελ πξψηε εγγξαθή ελφο πνδνζθαηξηζηή ζηα κεηξψα ηεο ΔΠΟ 
απαηηείηαη ε χπαξμε ησλ θαησηέξσ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ: 

 
1. Η έλαξμε ηνπ δεθάηνπ (10) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή. 

Δίλαη δπλαηή γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξσηαζιεκάησλ πξνπαίδσλ θ.ιπ. ε 
έθδνζε αηνκηθνχ δειηίνπ πνδνζθαηξηζηψλ πξνζσξηλήο ηζρχνο ειηθίαο 
απφ επηά (7) έσο δέθα (10) εηψλ. Οη σο άλσ πνδνζθαηξηζηέο 
ππνγξάθνπλ ειεχζεξα θαλνληθφ αηνκηθφ δειηίν ηδηφηεηαο 
πνδνζθαηξηζηή ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 
δεθάηνπ (10) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 
2. Γηα ηελ πξψηε εγγξαθή, φπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

επαλεγγξαθήο, κεηεγγξαθήο θ.ιπ πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη  
ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ 
πνδνζθαηξηζηή, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ελφο εθ ησλ αζθνχλησλ  
ηε γνληθή κέξηκλα, ε νπνία πηζηνπνηείηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηελ 
πξνβιεπφκελε ζέζε ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή θαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ γηα ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ 
ζεσξεκέλε λφκηκα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  

 

Άξζξν 3 Πξψηε εγγξαθή - Γηθαηνινγεηηθά 

 
Γηα ηελ πξψηε εγγξαθή ελφο πνδνζθαηξηζηή ζηα κεηξψα εξαζηηερλψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ ηεο ΔΠΟ απαηηείηαη, κε πνηλή απφξξηςεο ηεο αίηεζεο 
σο απαξάδεθηεο, ε ππνβνιή ζηελ ΔΠΟ κέζσ ηεο νηθείαο Δ.Π.. ησλ 
θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ: 

α) Αίηεζε κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή θαηαιιήισο ζπκπιεξσκέλε, 
ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην έληππν. 

β) Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή εθ ησλ 
νπνίσλ ε κηα (1) επηθνιιάηαη ζηελ αίηεζε θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην 
ζσκαηείν ζην νπνίν εγγξάθεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ε άιιε 
παξαδίδεηαη ζηελ νηθεία Δ.Π.. γηα ηελ έθδνζε ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ 
ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

γ) Φσηνηππία ησλ δχν (2) φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή θαη εάλ δελ ππάξρεη ηαπηφηεηα, θσηνηππία ηεο 
βεβαίσζεο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο 
ηαπηφηεηαο απφ ηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα 
δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιιεηαη πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ή ιεμηαξρηθή 
πξάμε γελλήζεσο ηνπ πνδνζθαηξηζηή κε επηθνιιεκέλε πξφζθαηε 
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θσηνγξαθία ηνπ ζεσξεκέλε γηα ηελ ηαπηνπξνζσπία απφ ηελ  νηθεία 
αζηπλνκηθή, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή. 

 

Άξζξν 4 Πξψηε εγγξαθή Οκνγελψλ, Τπεθφσλ Υσξψλ - Μειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Αιινδαπψλ εξαζηηερλψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ - Γηθαηνινγεηηθά 

 
1. Με εμαίξεζε ηα ζσκαηεία ηεο Γ’ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, 

επηηξέπεηαη ε εγγξαθή αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζε εξαζηηερληθφ 
ζσκαηείν νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιένλ 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, 
ππνβάιινληαη ζηελ ΔΠΟ, κέζσ ηεο νηθείαο Δ.Π.., ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε δηακνλή ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή ζηελ Διιάδα ιφγσ ζπνπδψλ ή εξγαζίαο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ 
έρνληνο ηελ γνληθή κέξηκλα. 

α) Φσηναληίγξαθν άδεηαο λφκηκεο δηακνλήο αιινδαπνχ ζηελ Διιάδα, 
λφκηκα επηθπξσκέλν.  

β) Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ δεκφζηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, εθφζνλ ν 
πνδνζθαηξηζηήο ή ν έρσλ ηελ γνληθή κέξηκλα εξγάδεηαη ή αζθεί 
επάγγεικα ζηελ Διιάδα. 

γ) Βεβαίσζε θνίηεζεο ζε Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, εθφζνλ ν 
πνδνζθαηξηζηήο ζπνπδάδεη ζηελ Διιάδα. Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 
λνείηαη εθηφο ησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θάζε 
ηδησηηθνχ ραξαθηήξα αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο ζρνιή 
επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηνπ Κξάηνπο ηνπ νπνίνπ είλαη 
ππήθννο, κε επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ φια ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή πνπ 
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγγξαθή ηνπ, ήηνη, Ολνκαηεπψλπκν, 
φλνκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνρξνλνινγία θαη ηφπνο γελλήζεσο, 
εζληθφηεηα θαη ππεθνφηεηα. Η θσηνγξαθία ηνπ πνδνζθαηξηζηή 
πξέπεη λα είλαη επηθνιιεκέλε ζην πηζηνπνηεηηθφ ή ζηελ κεηάθξαζε 
απηνχ θαη λα είλαη ζθξαγηζκέλε απφ ηελ εθδνχζα Αξρή ή απφ 
Διιεληθή Αξρή πνπ έρεη δηθαίσκα ζεψξεζεο ηαπηνπξνζσπίαο. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ εθδίδεηαη απφ θξαηηθά λνζειεπηηθά 
ηδξχκαηα φηη δελ πάζρεη απφ λφζεκα πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηε 
δεκφζηα πγεία.  

ζη) ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο, πξέπεη 
λα εκθαίλεηαη ζηα εηδηθά πεδία έλαξμεο – ιήμεο ηνπ δειηίνπ 
αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

 
2. Δπηηξέπεηαη ε εγγξαθή νκνγελψλ, ζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνβάιιεηαη θαη 
θσηναληίγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Διιεληθή Αξρή ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδνο, απφ ην 
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νπνίν λα πξνθχπηνπλ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή. 

Δπηπιένλ ε ΔΠΟ δχλαηαη λα δεηήζεη θάζε άιιν έγγξαθν επίζεκεο 
Αξρήο ηνπ Κξάηνπο ηνπ νπνίνπ ν ελ ιφγσ πνδνζθαηξηζηήο είλαη 
ππήθννο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εζληθφηεηαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή. 

 
3. Με εμαίξεζε ηα ζσκαηεία ηεο Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, επηηξέπεηαη ε 

εγγξαθή ππεθφσλ ρσξψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ππνβάιιεηαη θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
δηαβαηεξίνπ ηνπ ή ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεη ε ρψξα- κέινο. 

 
4. Οη πνδνζθαηξηζηέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ κε 

ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη ππεχζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε 
αξκφδηα απφ δεκφζηα αξρή, κε ηελ νπνία λα βεβαηψλνπλ φηη δελ 
αλήθνπλ, νχηε αλήθαλ ζε ζσκαηείν ηεο αιινδαπήο. 
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ ππνβάιιεη ςεπδή δήισζε ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 7γ) ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Άξζξν 5 Δπαλεγγξαθή ειεχζεξσλ πνδνζθαηξηζηψλ - Γηθαηνινγεηηθά  

 
1. Γηα ηελ επαλεγγξαθή ζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν ησλ ειεχζεξσλ  

πνδνζθαηξηζηψλ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή θαηαιιήισο ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε θαη 
ζθξαγηζκέλε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην έληππν. 

 
2. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ επσλχκνπ ηνπ πνδνζθαηξηζηή κε αίηεζε 

ζηελ Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ ζα δεηείηαη ε δηφξζσζε κε 
ηελ πξνζθφκηζε θσηνηππίαο ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο 
ηαπηφηεηαο ή θσηνηππίαο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 
έθδνζε ηεο ή πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. 

 
3. Δηδηθά γηα ηελ επαλεγγξαθή ησλ ειεχζεξσλ αιινδαπψλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή 
πξνυπφζεζε ηεο λφκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα απνδεηθλπνκέλεο 
λφκηκα. 

 
4. Δίλαη δπλαηή ε έθδνζε αηνκηθνχ δειηίνπ ηδηφηεηαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Σν επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε κεηαβνιψλ 
ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαη αθνξά απφ κία (1) έσο ηξεηο (3) νιφθιεξεο 
αγσληζηηθέο πεξηφδνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε ιήμε ηζρχνο είλαη ε 30ε 
Ινπλίνπ θάζε έηνπο. 
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Άξζξν 6 Πξνυπφζεζε κεηεγγξαθήο  

 
1. Γηα ηε κεηεγγξαθή εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή ζε εξαζηηερληθφ 

ζσκαηείν απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν αλήθεη ν 
πνδνζθαηξηζηήο.  

 
2. Γηα ηελ κεηεγγξαθή αιινδαπνχ πνδνζθαηξηζηή απαηηείηαη ε απφδεημε 

ηεο λφκηκεο δηακνλήο. 
 
3. Γηα κεηεγγξαθή πνδνζθαηξηζηή απφ ζσκαηείν ηνπ εμσηεξηθνχ ζε 

ειιεληθφ ζσκαηείν απαηηείηαη δηεζλέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο.  
 

Άξζξν 7 Γηθαηνινγεηηθά κεηεγγξαθήο  

 
Γηα ηε κεηεγγξαθή ελφο εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή απφ ην ζσκαηείν 
πνπ αλήθεη ζε άιιν εξαζηηερληθφ ζσκαηείν απαηηείηαη: 
 

1. Τπνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηαιιήισο 
ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην έληππν.  

 
2. Γηα ηελ κεηεγγξαθή εθπαηδεπφκελνπ εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή Π.Α.Δ. 

ζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 
Π.Α.Δ.  

 
3. Γηα ηε κεηεγγξαθή σο εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ, Διιήλσλ, 

Οκνγελψλ, πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αιινδαπψλ πνπ 
απνθηψληαη απφ ην εμσηεξηθφ, απαηηνχληαη πιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα αθφινπζα αληηζηνίρσο: 

α)  Γηα ηνπο Έιιελεο πνπ απνθηψληαη απφ ην εμσηεξηθφ, ε ππνβνιή 
πηζηνπνηεηηθνχ γελλήζεσο κε επηθνιιεκέλε επί ηνπ εγγξάθνπ 
πξφζθαηε θσηνγξαθία ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζεσξεκέλε γηα ηελ 
ηαπηνπξνζσπία απφ ηελ εθδνχζα αξρή ή θσηνηππία ησλ δχν (2) 
φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο,  

β)  Γηα ηνπο νκνγελείο ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ. 

γ)  Γηα ηνπο ππεθφνπο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3.  

δ)  Γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ηεο 
λφκηκεο δηακνλήο ζηε ρψξα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1α ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

ε)  Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπλππνβάιιεηαη θαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειψλεηαη απφ 
ηνλ πνδνζθαηξηζηή ην ηειεπηαίν ζσκαηείν ηνπ ζην εμσηεξηθφ, 
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θαζψο θαη ε επηζπκία ηνπ λα εγθαηαιείςεη ην παιαηφ ζσκαηείν θαη 
ηελ Οκνζπνλδία ηνπ. 

ζη) Σν πηζηνπνηεηηθφ ηεο δηεζλνχο ειεπζέξαο κεηεγγξαθήο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ μέλε Οκνζπνλδία, δεηείηαη 
ππνρξεσηηθά κέζσ ηεο ΔΠΟ. 

Σπρφλ ηειεγξαθηθή ή θαηά άιινλ ηξφπν γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζεο ηεο μέλεο Οκνζπνλδίαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

δ)  Γηα πνδνζθαηξηζηέο θάησ ησλ 12 εηψλ δελ απαηηείηαη Γηεζλέο 
Πηζηνπνηεηηθφ Μεηεγγξαθήο. 

 

Άξζξν 8 Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο κεηεγγξαθέο εμσηεξηθνχ  

 
1. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ δηεζλνχο κεηεγγξαθήο 

ελφο πνδνζθαηξηζηή, ν ελ ιφγσ πνδνζθαηξηζηήο δελ δχλαηαη λα 
αγσλίδεηαη κέρξη λα πεξηέιζεη ζηελ ΔΠΟ ην δεηεζέλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο 
αιινδαπήο Οκνζπνλδίαο ή ε έγθξηζε ηεο F.I.F.A. γηα ηελ εγγξαθή ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή. 

 
2. Δάλ κία απάληεζε ζην αίηεκα γηα ΠΓΜ δελ πεξηέιζεη ζηελ ΔΠΟ 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεηήζεθε, ηφηε ε 
ΔΠΟ κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ιδηφηεηαο - Μεηεγγξαθψλ, δχλαηαη λα 
εθδψζεη έλα πξνζσξηλφ δειηίν, θαζηζηψληαο δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή ζηνπο αγψλεο ππέξ ηνπ αηηνχληνο ηελ έθδνζε ηνπ 
δειηίνπ ηνπ ζσκαηείνπ. Σν πξνζσξηλφ δειηίν γίλεηαη νξηζηηθφ κεηά ηελ 
παξέιεπζε έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε ΔΠΟ ππέβαιε 
ην αίηεκά ηεο ζηελ μέλε Οκνζπνλδία. Δάλ φκσο ελ ησ κεηαμχ ειήθζε 
απάληεζε απφ ηελ μέλε Οκνζπνλδία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη έλαο 
ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ εμεδφζε ην πηζηνπνηεηηθφ 
κεηεγγξαθήο ηφηε ε ΔΠΟ κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ιδηφηεηαο – 
Μεηεγγξαθψλ αλαθαιεί ην πξνζσξηλφ δειηίν ηνπ πνδνζθαηξηζηή. Ωο 
εκέξα αλάθιεζεο ζεσξείηαη ε εκέξα έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

 
3. Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ κεηεγγξάθεηαη ζε ζσκαηείν μέλεο 

νκνζπνλδίαο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ εκεδαπνχ ζσκαηείνπ, 
εθφζνλ επηζηξέςεη πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ σο άλσ 
κεηαθίλεζή ηνπ ζα δχλαηαη λα κεηεγγξαθεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηεζλνχο κεηεγγξαθήο, κφλν ζην εκεδαπφ ζσκαηείν απφ ην νπνίν είρε 
κεηαθηλεζεί. 

 

Άξζξν 9 Υνξήγεζε ππνζρεηηθήο. Πξνυπνζέζεηο - Πεξηνξηζκνί  

 
Κάζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα ρνξεγήζεη ζε 
δηαθνξεηηθά ζσκαηεία θαη λα απνθηήζεη απφ δηαθνξεηηθά ζσκαηεία 
κέρξη νθηψ (8) εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο κε ππνζρεηηθή κφλν γηα κία 
πεξίνδν εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1/7 έσο  31/7  
ηεξνπκέλσλ ησλ θαησηέξσ πεξηνξηζκψλ: 
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α) Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε ζην ίδην ζσκαηείν θαη ε απφθηεζε απφ 
ην ίδην ζσκαηείν πεξηζζνηέξσλ ησλ ηξηψλ (3) εξαζηηερλψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ κε ππνζρεηηθή. 

β) Απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή κε 
ππνζρεηηθή γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) κεηεγγξαθηθέο 
πεξηφδνπο. 

γ) Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο δελ δχλαηαη λα κεηαθηλεζεί κε 
ππνζρεηηθή, εάλ ππεξβαίλεη ην εηθνζηφ πξψην  (21) έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπ.  

 

Άξζξν 10 Γηθαηνινγεηηθά Τπνζρεηηθήο  

 
Γηα ηε πξνζσξηλή κεηεγγξαθή κε ππνζρεηηθή ελφο εξαζηηέρλε 
πνδνζθαηξηζηή απφ ην ζσκαηείν πνπ αλήθεη, ζε άιιν εξαζηηερληθφ 
ζσκαηείν απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή θαηαιιήισο ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε θαη 
ζθξαγηζκέλε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην έληππν. 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ππνζρεηηθήο, ν πνδνζθαηξηζηήο 
απηνδίθαηα επαλέξρεηαη ζηε δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ πνπ ηνπ είρε 
ρνξεγήζεη ηελ ππνζρεηηθή. 
 

Άξζξν 11 Πεξηπηψζεηο  

 
Οη εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο δχλαληαη λα απνδεζκεπζνχλ απφ ηα 
ζσκαηεία ζηα νπνία αλήθνπλ θαη λα θαηαζηνχλ ειεχζεξνη ππφ ηηο 
θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

 
1. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηελ ΔΠΟ 

κέζσ ηεο νηθείαο Δ.Π.. θαηαιιήισο ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε 
θαη ζθξαγηζκέλε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
έληππν. Η αίηεζε απηή ζα ππνβάιιεηαη κφλνλ κέζσ ηεο Δ.Π.. ζηελ 
νπνία αλήθεη ην ζσκαηείν πνπ απνδεζκεχεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή . 

Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/7 έσο 31/7  θάζε 
έηνπο. Οη απνδεζκεχζεηο απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη θαη ηελ 
έλαξμε ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ  θάζε πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ. 

 
2. Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ απνδεδεηγκέλα δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επίζεκνπο αγψλεο επί δχν (2) ζπλερείο νιφθιεξεο 
πνδνζθαηξηθέο πεξηφδνπο, δχλαηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ λα θαηαζηεί 
ειεχζεξνο κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ιδηφηεηαο – Μεηεγγξαθψλ ηεο 
ΔΠΟ.  

Η δηάηαμε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά πνδνζθαηξηζηέο, πνπ έρνπλ 
δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηελ νκάδα αλδξψλ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο. 
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Ο ρξφλνο ηηκσξίαο, ζηξάηεπζεο θαη ηξαπκαηηζκνχ δελ πξνζκεηξάηαη 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 
ζηνπο επίζεκνπο αγψλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη. 

 
3. Σα ζσκαηεία δχλαληαη κε αίηεζε ηνπο πξνο ηελ Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο – 

Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ λα απνδεζκεχνπλ πνδνζθαηξηζηέο εληφο ησλ  
πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ απνδεζκεχζεσλ (ήηνη απφ 1/7 κέρξη 
31/7)  θαη επαλεγγξαθψλ (ήηνη απφ 1/9 κέρξη 30/9 θαη απφ 1/1 κέρξη 
31/1 ηνπ επνκέλνπ έηνπο), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δχλακε ηνπ 
ζσκαηείνπ ππεξβαίλεη ηνπο 140 πνδνζθαηξηζηέο. Οη απνδεζκεχζεηο 
απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθαλ ζηε 
δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηεο κεηεγγξαθηθήο 
πεξηφδνπ θάζε πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ. σκαηείν πνπ θαηά 
παξάβαζε ησλ αλσηέξσ, ρνξεγήζεη απνδέζκεπζε ζε πνδνζθαηξηζηή, 
ηηκσξείηαη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 34 1 γ' ηνπ Κ.Α.Π.  

 
4. α) Πνδνζθαηξηζηέο νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα κεηνηθνχλ ζε απφζηαζε 

κεγαιχηεξε ησλ 200 ρηιηνκέηξσλ, γηα ιφγνπο εγγξαθήο ή 
κεηεγγξαθήο ζε ΑΔΙ θαη ΣΔΙ, δηνξηζκνχ ή κεηάζεζεο ζε ππαιιειηθή 
ζέζε ηνπ δεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιισλ 
νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θαη ηξαπεδψλ, ή απνδεδεηγκέλεο 
εξγαζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ ζηε λέα 
κφληκε θαηνηθία ηνπο ή ελφο εθ ησλ αζθνχλησλ  ηε γνληθή ηνπο 
κέξηκλα, δχλαληαη κε αίηεζή ηνπο λα εγγξαθνχλ πξνζσξηλά ζε 
ζσκαηείν ηεο Δ.Π.. ηεο λέαο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. 

Η εξγαζία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε αζθαιηζηηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο κε 
ηα ζηνηρεία ηεο λέαο κφληκεο θαηνηθίαο. 

β) Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, ζπληξερνπζψλ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 
αίηεζεο γηα πξνζσξηλή κεηεγγξαθή ή απνδέζκεπζε γηα λεζηά, πνπ 
απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ή απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα απφζηαζε 
κηθξφηεξε ησλ 108 λαπηηθψλ κηιίσλ (=200 ρηιηνκέηξσλ) θαη ε 
κεηαθίλεζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ απνδεδεηγκέλα θξίλεηαη δχζθνιε 
κέζα ζηα φξηα ηεο αλσηέξσ απφζηαζεο, είηε ιφγσ γεσγξαθηθψλ 
ζπλζεθψλ, είηε ιφγσ έιιεηςεο ηαθηηθήο ή απεπζείαο ζαιάζζηαο 
ζπγθνηλσλίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ππνβάιιεηαη 
πάληνηε απφ ηνλ πνδνζθαηξηζηή ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο 
- Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ απφ 1/10 - 31/10 θάζε έηνπο.  

γ) ε πεξίπησζε επαλεγθαηαζηάζεσο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ απηψλ, 
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δ.Π.. ηνπ ζσκαηείνπ πνπ ηνπο ρνξήγεζε ηελ 
αλσηέξσ πξνζσξηλή κεηεγγξαθή ή απνδέζκεπζε, ππνρξενχληαη 
απηνί ή απηφο πνπ έρεη ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα λα δεηήζνπλ ηελ 
επαλέληαμή ηνπο ζηε δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην νπνίν 
πξνζσξηλά κεηαθηλήζεθαλ κε ηελ ππνβνιή πξνο ηελ αξκφδηα 
Δ.Π.. αίηεζεο κεηαβνιψλ κεηεγγξαθήο εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ 
κεηεγγξαθψλ (1/7 έσο 31/7), είηε κε αίηεζή ηνπο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ απφ 1/8 κέρξη 31/8 
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θάζε έηνπο, εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλσηέξσ 
επαλεγθαηάζηαζε ηνπο. 

Οη σο άλσ πνδνζθαηξηζηέο δελ δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ ή λα 
κεηεγγξαθνχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζσκαηείν.  

δ) Οη σο άλσ αλαθεξφκελνη πνδνζθαηξηζηέο δελ δηθαηνχληαη εληφο 
πεληαεηίαο λα δεηήζνπλ πξνζσξηλή απνδέζκεπζε γηα ηνπο ίδηνπο 
ιφγνπο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β). 

 
5. Πνδνζθαηξηζηέο, ησλ νπνίσλ ηα ζσκαηεία ζηα νπνία αλήθνπλ, δελ 

δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζην νηθείν πξσηάζιεκα, δχλαληαη εληφο ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ σο άλσ δήισζε  κε 
αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο - Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ θαη 
βεβαίσζε ηεο νηθείαο έλσζεο, λα απνδεζκεχνληαη πξνζσξηλά, 
πξνθεηκέλνπ λα εγγξάθνληαη γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν απηή, ζε 
ζσκαηείν ηεο επηζπκίαο ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ν 
πνδνζθαηξηζηήο εληάζζεηαη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν απφ ην νπνίν 
πξνζσξηλά απνδεζκεχηεθε.  

 
6. Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ φγδνν 

(28) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη θαηά ηηο δέθα (10) πξνεγνχκελεο ζπλερείο 
αγσληζηηθέο πεξηφδνπο αλήθεη ζην ίδην ζσκαηείν, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 
ηελ απνδέζκεπζή ηνπ κε αίηεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο - 
Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ πνπ ππνβάιιεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο. 

 

Άξζξν 12 Υξνληθή πεξίνδνο εγγξαθψλ  

 
1. Η πξψηε εγγξαθή ησλ εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ δηελεξγείηαη θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/9 έσο 31/12 θαη απφ 1/2  έσο 15/5 ηνπ 
επνκέλνπ έηνπο. 

 
2. Η επαλεγγξαθή ησλ εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ θαηέζηεζαλ 

ειεχζεξνη θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα δηελεξγείηαη θαηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ 1/9 έσο 30/9  θαη απφ 1/1 έσο 31/1 ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 
3. Γελ δχλαηαη λα εγγξαθνχλ ζε εξαζηηερληθά ζσκαηεία σο εξαζηηέρλεο, 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο πξν ηεο παξφδνπ 
ηνπιάρηζηνλ, ελφο κελφο απφ ηνλ ηειεπηαίν αγψλα πνπ αγσλίζζεθαλ 
σο επαγγεικαηίεο . 

ηε πεξίπησζε πνπ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ ιήμε ή ιχζε ηνπ ζπκβνιαίνπ 
ν πνδνζθαηξηζηήο δελ αγσλίζζεθε ζε θαλέλα αγψλα σο 
επαγγεικαηίαο, δχλαηαη λα επαλαπνθηήζεη ηελ εξαζηηερληθή ηδηφηεηα 
ακέζσο. 

ηε πεξίπησζε πνπ ν πνδνζθαηξηζηήο θαζίζηαηαη ειεχζεξνο πξηλ ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ εκέξα πνπ απέθηεζε ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ επαγγεικαηία ρσξίο λα έρεη αγσληζζεί σο επαγγεικαηίαο, 
δχλαηαη λα επαλαπνθηήζεη ηελ εξαζηηερληθή ηδηφηεηα κεηά ηελ 
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παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηέζηε 
επαγγεικαηίαο. 

 

Άξζξν 13 Υξνληθή πεξίνδνο κεηεγγξαθψλ  

 
1. Οη κεηεγγξαθέο εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ απφ ή ζε εξαζηηερληθά 

ζσκαηεία, δηελεξγνχληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/7 έσο 31/8 
εθάζηνπ έηνπο. 

Κάζε ζσκαηείν δχλαηαη λα απνθηά κε κεηεγγξαθή απφ 1/1 έσο 31/1 
θάζε έηνπο, κέρξη δχν (2) εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο 

 
2. Η απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ κε ππνζρεηηθή απφ ή ζε εξαζηηερληθά 

ζσκαηεία  δηελεξγείηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/7 έσο  31/7 
εθάζηνπ έηνπο. 

 
3. Κάζε εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο δχλαηαη λα κεηεγγξαθεί ζε Π.Α.Δ. 

σο επαγγεικαηίαο, κφλν ζηηο κεηεγγξαθηθέο πεξηφδνπο επαγγεικαηηψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ ηνπ Ινπιίνπ - Απγνχζηνπ θαη Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ 
έηνπο, κε εμαίξεζε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 
αθαδεκίεο ησλ Π.Α.Δ. 

 
4. Κάζε ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο δχλαηαη λα εγγξαθεί-

επαλεγγξαθεί σο εξαζηηέρλεο θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ επαλεγγξαθψλ, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζε εξαζηηερληθφ 
ζσκαηείν, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απνδεζκεχζεσλ εξαζηηερλψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ, ηεο ίδηαο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ. 

 

Άξζξν 14 Σξφπνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή  

 
1. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή γίλεηαη ζηελ 

ΔΠΟ, κέζσ ηεο νηθείαο Δ.Π.., κε θαηάζεζε: 

α) Γηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε γηα ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ηεο ππνβνιήο ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο 
πξσηνθφιινπ ηεο νηθείαο Δ.Π..  

Γελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζεσξνχληαη άθπξεο νη αηηήζεηο 
κεηαβνιψλ πνπ παξαδίδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα γξαθεία 
ηεο Δ.Π.., αθφκε θαη κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο, εθφζνλ ε 
παξάδνζε έγηλε κεηά ηελ ιήμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ρξνληθψλ 
πεξηφδσλ. 

β) Με θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο Δ.Π.. θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν ηεο 
νηθείαο Δ.Π.. ε αξκφδηα ππεξεζία απηήο, ζα παξαδίδεη 
ππνρξεσηηθά ζηνλ θαηαζέηε βεβαίσζε θαηάζεζεο θαηά αχμνληα 
αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε 
εκεξνκελία θαη ε ψξα θαηάζεζεο. 
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2. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πνιιαπιψλ αηηήζεσλ απφ ζσκαηεία 
δηαθνξεηηθψλ ελψζεσλ γηα ηνλ ίδην πνδνζθαηξηζηή ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή ε εκεξνρξνλνινγία 
πξσηνθφιιεζεο ηεο πξψηεο αίηεζεο. 

 
3. Σν αηνκηθφ δειηίν  θαη ην δειηίν κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζα 

εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ΔΠΟ ζχκθσλα κε ηελ 
ρξνληθή ζεηξά πξσηνθφιιεζεο ησλ αηηήζεσλ κεηαβνιψλ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή απφ ηελ αξκφδηα Δ.Π.. θαη θαηά ηελ ρξνληθή ζεηξά 
πεξηέιεπζεο ζηελ Δ.Π.Ο. κέζσ ηνπ Η/Τ. 

 
4. Πνδνζθαηξηζηέο ή ζσκαηεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα 

πνδνζθαηξηθή αξρή αηηήζεηο πξψηεο εγγξαθήο, επαλεγγξαθήο, 
κεηεγγξαθήο, ππνζρεηηθήο θαη απνδέζκεπζεο, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα 
λα ηηο αλαθαιέζνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 
5. Η αίηεζε κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε. Οπνηαδήπνηε 
έιιεηςε ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. 

 

Άξζξν 15 Δηδηθέο δηαηάμεηο - Κπξψζεηο - Απνδεκίσζε 

 
1. Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ ππνγξάθεη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

αηηήζεηο  εγγξαθήο ή επαλεγγξαθήο ηνπ ππέξ δηαθνξεηηθψλ ζσκαηείσλ 
εληφο ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ εγγξαθψλ ή κεηεγγξαθψλ, 
ηηκσξείηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ ζε απνινγία απφ ηελ 
ΔΠΟ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελφο (1) έηνπο απφ θάζε αγψλα, ε έθηηζε 
ηεο νπνίαο αξρίδεη απφ ηε ρξνλνινγία ηεο πεξηέιεπζεο 
(πξσηνθφιιεζεο) ζηελ νηθεία Δ.Π.. ηεο δεχηεξεο ησλ αλσηέξσ 
αηηήζεσλ. 

 
2. Σν ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθεη ν θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ηηκσξεκέλνο πνδνζθαηξηζηήο, επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ 
ζπκκεηνρή ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνπο αγψλεο ηνπ απφ ηελ εκέξα 
θνηλνπνίεζεο ζε απηφ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο πνηλήο πνπ ηνπ 
επεβιήζε. 

 
3. Σν ζσκαηείν πνπ εληφο ηεο ίδηαο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ ρνξήγεζε 

δχν (2) κεηεγγξαθέο  ζηνλ ίδην πνδνζθαηξηζηή, ηηκσξείηαη απφ ηελ ΔΠΟ 
κε αθαίξεζε δέθα (10) βαζκψλ απφ ην Πξσηάζιεκα ζην νπνίν 
ζπκκεηέρεη θαηά ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ απηνχ 
παξαπηψκαηνο, ή ην ακέζσο επφκελν, ελψ ν πνδνζθαηξηζηήο 
θαηαθπξψλεηαη κελ, ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ ππέβαιιε πξψην θαηά 
ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αίηεζε, ηηκσξείηαη φκσο απφ ηελ ΔΠΟ κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ ελφο (1) έηνπο απφ θάζε επίζεκν αγψλα. 

Γηα ην ρξφλν έλαξμεο ηεο έθηηζεο ηεο πνηλήο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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4. Η εγγξαθή ή κεηεγγξαθή εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή ζε Π.Α.Δ. σο 
επαγγεικαηία πξαγκαηνπνηείηαη ειεχζεξα  ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ 
ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη ν πνδνζθαηξηζηήο. ε θάζε πεξίπησζε 
θαηαβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ή ζηα ζσκαηεία ε απνδεκίσζε θαηάξηηζεο 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

 
5. Πνδνζθαηξηζηέο εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ ησλ νπνίσλ ε νκάδα δελ 

θαηήιζε λα αγσληζηεί ζε δχν (2) ζπλερείο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 
(πεξηέπεζε ζε αδξάλεηα) ζηα ηνπηθά Πξσηαζιήκαηα, δχλαληαη λα 
εγγξαθνχλ θαηά ηελ πεξίνδν επαλεγγξαθψλ σο ειεχζεξνη 
πνδνζθαηξηζηέο ζε άιιν εξαζηηερληθφ ζσκαηείν, πξνζθνκίδνληαο 
πιένλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο έλσζεο κε 
ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ην ζσκαηείν δελ αγσλίζηεθε ζηηο 
πεξηφδνπο απηέο ζην ηνπηθφ πξσηάζιεκα. 

 
6. Γηα ηελ κεηεγγξαθή εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή ζε εξαζηηερληθφ 

ζσκαηείν, ην ζσκαηείν πνπ απνθηά ηνλ πνδνζθαηξηζηή επηηξέπεηαη λα 
θαηαβάιεη ζην ζσκαηείν πνπ αλήθε ν πνδνζθαηξηζηήο απνδεκίσζε, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θαηαβαιιφκελν ρξεκαηηθφ πνζφ 
πξνέξρεηαη απφ δσξεέο ησλ κειψλ θαη θίισλ ηνπ ζσκαηείνπ, νη νπνίεο 
πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην ηεξνχκελν βηβιίν Σακείνπ ηνπ 
ζσκαηείνπ. 

 
7. α) Η Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο - Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ κπνξεί ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή λα αλαθαιέζεη νξηζηηθά ην αηνκηθφ δειηίν θαη ην 
δειηίν κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο φηη  εθδφζεθαλ  βάζεη ςεπδψλ ή 
παξαπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ απφ παξαδξνκή ή θαηά άιιν 
παξάηππν ή αληηθαλνληθφ ηξφπν. 

β) ηε πεξίπησζε ηεο νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή θαη ηνπ δειηίνπ κεηαβνιψλ, ιφγσ δφιηαο ελέξγεηαο 
θαη ηδίσο ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ, ή παξαπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ, ή 
πιαζηήο ηαπηφηεηαο ν παξαβάηεο ή νη παξαβάηεο, πνδνζθαηξηζηήο 
ή ζσκαηείν ή θαη νη δχν ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 παξ. 1 γ' ηνπ Κ.Α.Π. 

γ) Πνδνζθαηξηζηήο πνπ ππνβάιιεη ςεπδή ή παξαπνηεζέληα ζηνηρεία 
ή πξνβαίλεη ζηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ 
κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζήο ηνπ κε δφιην ηξφπν, ηηκσξείηαη κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3) εηψλ απφ θάζε αγψλα. 

ηε πεξίπησζε πνπ θαη ην ζσκαηείν, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηελ 
αίηεζε κεηαβνιψλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή θξηζεί ζπλππεχζπλν ηηκσξείηαη 
κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 34 παξ. 1 γ' ηνπ Κ.Α.Π. 
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8. Η δηαγξαθή εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή, θαηφρνπ δειηίνπ ηδηφηεηαο 
πνδνζθαηξηζηή απφ ηα κεηξψα ηεο ΔΠΟ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

α) πλεπεία πεηζαξρηθήο πνηλήο (δηαγξαθήο) απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

β) Λφγσ ζηεξήζεσο ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή.  

ε πεξίπησζε άξζεσο ησλ πνηλψλ ή ζηεξήζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ, ν 
πνδνζθαηξηζηήο αλήθεη ζηε δχλακε ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ. 

γ) Λφγσ παξφδνπ 30 κελψλ απφ ηνλ ηειεπηαίν επίζεκν αγψλα ζην 
ζσκαηείν ηνπ.  

 
9. Γηα φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ (εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, 

απνδεζκεχζεηο θ.α) ηζρπξά σο επίζεκα έγγξαθα είλαη κφλν ηα έληππα 
ηα νπνία εθδίδεη ε ΔΠΟ. Σν αληίηηκν δηάζεζεο ησλ εληχπσλ απηψλ 
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΠΟ. 

Γηα θάζε ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή ζα 
θαηαβάιιεηαη ζην Σακείν ηεο νηθείαο Δ.Π.., παξάβνιν πνπ θαζνξίδεηαη 
απφ ην Γ.. ηεο ΔΠΟ θαη απνδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ζηνπο 
επί κέξνπο δηθαηνχρνπο.  

 
10. Κάζε εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο δχλαηαη λα εγγξαθεί ή κεηεγγξαθεί 

ζε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν  κφλν κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ. 

 
11. Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο, ζσκαηείσλ Γ' Δζληθήο πνπ πξνάγνληαη 

ζηελ Γ' Δζληθή Καηεγνξία, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κεηαθέξνληαη θαη απνηεινχλ ηε δχλακε ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ - εξαζηηερλψλ ηνπ Σ.Α.Π. ή ηεο λενηδξπζείζαο Π.Α.Δ. 

 
12. Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο, ζσκαηείσλ Γ' Δζληθήο πνπ πξνάγνληαη 

ζηελ Γ' Δζληθή Καηεγνξία, νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο θαη δελ επηζπκνχλ ηελ ζχλαςε επαγγεικαηηθνχ 
ζπκβνιαίνπ, δχλαληαη, εθφζνλ έρνπλ εμσδίθσο πξνο ηνχην θιεζεί  
κέρξη 31 Ινπιίνπ θάζε έηνπο, λα απνδεζκεπηνχλ θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ 
ζηελ Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο Μεηεγγξαθψλ ππφ ηνλ φξν φηη ζα θαηαβιεζεί  
ζην Σ.Α.Π. ή ηελ λενηδξπζείζα Π.Α.Δ. απνδεκίσζε ίζε κε ην ζχλνιν 
ηεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ πξνηεηλνκέλνπ 
πξνο απηνχο ζπκβνιαίνπ. 

 
13. Κάζε πνδνζθαηξηζηήο πνπ εθηίεη πνηλή γηα βία ζηνπο 

αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε πνηλή, δελ 
δηθαηνχηαη εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο ζε άιιε νκάδα. 

 
14. Γελ κπνξνχλ λα απνθηνχλ, λα απνδεζκεχνπλ θαη λα 

παξαρσξνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πνδνζθαηξηζηέο, ηα 
ζσκαηεία ηα νπνία νθείινπλ ρξεκαηηθά πνζά απφ νπνηνλδήπνηε 
ιφγν ζε ππεξθείκελεο αξρέο (Δλψζεηο – Δ.Π.Ο.). 
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Άξζξν 16 Αξκφδηα Γηθαηνδνηηθά Όξγαλα  

 
Γηα ηελ εθδίθαζε φισλ ησλ δηαθνξψλ θαη επηβνιή ησλ πνηλψλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξκφδην 
δηθαηνδνηηθφ φξγαλν είλαη ζε πξψην βαζκφ ε Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο – 
Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΠΟ θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 
ηεο ΔΠΟ (Σκήκα Δθέζεσλ). 

 

Άξζξν 17 Απψιεηα ηδηφηεηαο εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή  

 
Γηα ηε δηαγξαθή εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή απαηηείηαη αίηεζε ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή  πξνο ηελ Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο – Μεηεγγξαθψλ, κε 
ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα αξρή.  

ηελ πεξίπησζε απηή ν δηαγξαθείο πνδνζθαηξηζηήο δελ έρεη ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ επαλέθδνζε αηνκηθψλ ζηνηρείσλ 
πνδνζθαηξηζηή, πξηλ παξέιζεη κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
απηφο απψιεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή.   

 

Άξζξν 18 Σέινο - Παξάβνιν 

 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε θάζε αηηήζεσο – θαηαγγειίαο 
– πξνζθπγήο πξνο ηελ Δπηηξνπή Ιδηφηεηαο – Μεηεγγξαθψλ, απαηηείηαη 
ε θαηαβνιή παξαβφινπ επί πνηλή απαξαδέθηνπ, αλαπξνζαξκνδφκελν 
εθάζηνηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΟ. 
 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε 
ζηηο 21.07.2011 κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη επηθπξψζεθε απφ 
ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο. ζηηο 22.07.2011. 

 

Αζήλα 22 Ινπιίνπ 2011 
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