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I.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τον σκοπό αυτού του Κανονισμού οι όροι που παρατίθενται κατωτέρω έχουν την εξής
έννοια:
1.

FIFA: Διεθνής Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου

2.

Ομοσπονδία: Μια ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την FIFA. Είναι
μέλος της FIFA, εκτός εάν μια διαφορετική έννοια δίδεται από το κείμενο.

3.

Ένωση

(League):

Μια

οργάνωση

σωματείων

υπαγόμενη

στην

Ελληνική

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και μέλος αυτής.
4.

Συνομοσπονδία: Μια ένωση Ομοσπονδιών αναγνωρισμένη από την FIFA που
ανήκει στην ίδια ήπειρο (ή ομοειδή γεωγραφική περιοχή).

5.

Ομάδα: Ένα μέλος μίας Περιφερειακής (Τοπικής) ή μίας Πανελλήνιας Ένωσης μίας
Ομοσπονδίας – Μέλους της FIFA ή μίας Λίγκας που είναι αναγνωρισμένη από μία
Ομοσπονδία, το οποίο συμμετέχει τουλάχιστον σε μία συλλογική διοργάνωση.

6.

Αξιωματούχος: Κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου, μέλος επιτροπής, διαιτητής και
βοηθός διαιτητή, προπονητής, γυμναστής και κάθε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για
τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά ζητήματα στην ΕΠΟ, σε μια Ένωση ή σε μια ομάδα.

7.

Ποδοσφαιριστής: Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής εγγεγραμμένος στην ΕΠΟ για μία
ομάδα.

8.

Τρίτος: Ένα μέρος πέραν των δύο ομάδων που μετεγγράφουν έναν ποδοσφαιριστή, η
μία

στην

άλλη,

ή

οποιοδήποτε

προηγούμενη

ομάδα,

στην

οποία

υπήρξε

εγγεγραμμένος ο ποδοσφαιριστής.
9.

Προηγούμενη Ομοσπονδία: Η Ομοσπονδία στην οποία η προηγούμενη ομάδα
υπάγεται.

10.

Προηγούμενη Ομάδα: Η ομάδα από την οποία ο ποδοσφαιριστής αποχωρεί.

11.

Νέα Ομοσπονδία: Η Ομοσπονδία στην οποία υπάγεται το νέο σωματείο.

12.

Νέα Ομάδα: Η ομάδα στην οποία ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται.

13.

Επίσημοι Αγώνες: Οι αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Οργανωμένου
Ελληνικού Ποδοσφαίρου, όπως πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα, πανελλήνια ή
τοπικά κύπελλα, μη συμπεριλαμβανομένων όμως των φιλικών ή δοκιμαστικών
αγώνων.
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14.

Οργανωμένο

Ελληνικό

Ποδόσφαιρο:

Το

ποδόσφαιρο

που

διεξάγεται

και

διοργανώνεται από την ΕΠΟ ή τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ)-μέλη
της κατά ανάθεση από αυτήν.
15.

Προστατευόμενη

Περίοδος:

Μια

(χρονική)

περίοδος

τριών

ολοκληρωμένων

αγωνιστικών περιόδων ή τριετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη
ισχύος ενός συμβολαίου, εάν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν το εικοστό όγδοο (28)
έτος της ηλικίας του επαγγελματία, ή σε μία περίοδο δύο ολοκληρωμένων αγωνιστικών
περιόδων ή διετίας οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη ισχύος ενός
συμβολαίου, εάν έχει συναφθεί μετά το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του
επαγγελματία.
16.

Μετεγγραφική Περίοδος – Περίοδος Μετεγγραφών: Μια χρονική περίοδος που
καθορίζεται από την ΕΠΟ.

17.

Αγωνιστική Περίοδος: Ένα χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών που ξεκινά την
πρώτη ημέρα της πρώτης μετεγγραφικής περιόδου όπως αυτή έχει οριστεί από
την Ομοσπονδία σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.

18.

Ανήλικος: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το δέκατο
όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.

19.

Ακαδημία: Μια οργάνωση ή ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο του οποίου ο κύριος και
μακροπρόθεσμος

σκοπός

είναι

να

παράσχει

προς

τους

ποδοσφαιριστές

μακροπρόθεσμη εκπαίδευση μέσω της παροχής των απαραίτητων προπονητικών
εγκαταστάσεων και υποδομών. Αυτό κυρίως θα συμπεριλαμβάνει, μη περιοριστικά,
προπονητικά κέντρα ποδοσφαίρου, γήπεδα ποδοσφαίρου, σχολές ποδοσφαίρου, κλπ.
20.

Σύστημα

Συσχετισμού

Μετεγγραφών

(ΣΣΜ,

ITMS,

DTMS):

Είναι

ένα

πληροφοριακό σύστημα δεδομένων με βάση το Web με πρωταρχικό σκοπό την
απλοποίηση της διαδικασίας διεθνών και εγχώριων μετεγγραφών ποδοσφαιριστών,
όπως και την βελτίωση της διαφάνειας και της ροής των πληροφοριών. Παραπέμπουμε
επίσης στο εδάφιο Ορισμοί του Καταστατικού της FIFA.
21.

Εγγραφή: Η διαδικασία δημιουργίας ενός γραπτού αρχείου που περιλαμβάνει
λεπτομέρειες για έναν ποδοσφαιριστή ως ακολούθως:
α.

Την ημερομηνία εγγραφής

β.

Το πλήρες ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή

γ.

Την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την εθνικότητα και την ιδιότητα του
ποδοσφαιριστή (επαγγελματίας ή ερασιτέχνης)

δ.

Το είδος ποδοσφαίρου στο οποίο θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής
(11X11, Σάλας, Άμμου)

ε.

Το

όνομα

της/του

εγγεγραμμένης/ου

στην

Ομοσπονδία

ΠΑΕ

ή

Σωματείου που θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής (συμπεριλαμβανομένου

[3]

του FIFA ID της/του ΠΑΕ ή Σωματείου)
στ.

Την κατηγορία εκγύμνασης/κατάρτισης (training category) που ανήκει
η/το ΠΑΕ ή Σωματείο την ημερομηνία εγγραφή του ποδοσφαιριστή

22.

ζ.

Το FIFA ID του ποδοσφαιριστή

η.

Το FIFA ID της Ομοσπονδίας

Ηλεκτρονικό Σύστημα Εγγραφής: Η ύπαρξη του Εγχώριου Συστήματος
Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΕΠΟ ΕΣΣΜ ή DTMS) είναι υποχρεωτική και με τη
δυνατότητα εγγραφής όλων των ποδοσφαιριστών σε αυτό. Το ΕΣΣΜ πρέπει να
είναι πλήρως συνδεδεμένο με το FIFA Connect ID Service και το FIFA Connect
Interface για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. Το ΕΣΣΜ πρέπει να
παρέχει όλες τις απαιτούμενες/προβλεπόμενες πληροφορίες της κάθε εγγραφής
και για όλους τους ποδοσφαιριστές από την ηλικία των δώδεκα (12) ετών μέσω
του

FIFA

Connect

Interface

και

πρέπει

να

εφοδιάζει

αυτόματα

κάθε

ποδοσφαιριστή με FIFA ID αξιοποιώντας την πλατφόρμα FIFA Connect ID
Service.
23.

FIFA Connect ID Service: Υπηρεσία που παρέχεται από την FIFA σε παγκόσμιο
επίπεδο αποδίδοντας μοναδικούς έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης (FIFA ID) σε
άτομα, οργανισμούς και εγκαταστάσεις (γήπεδα κλπ.) εξασφαλίζοντας την
επισήμανση πιθανής διπλής εγγραφής για το ίδιο νομικό πρόσωπο και
διατηρώντας κεντρικό αρχείο πληροφοριών για όλες τις τρέχουσες εγγραφές
όλων των προσώπων που τους έχει αποδοθεί FIFA ID.

24.

FIFA ID: Ένας παγκόσμιος μοναδικός και έγκυρος κωδικός αναγνώρισης που
αποδίδεται από το FIFA Connect ID Service σε κάθε ΠΑΕ ή Σωματείο,
Ομοσπονδία και ποδοσφαιριστή.

25.

Εγχώριο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΕΠΟ ΕΣΣΜ ή DTMS): Ένα
ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ικανό να διαχειρίζεται και να ελέγχει όλες
τις εθνικές μετεγγραφές κλπ. εντός μίας Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις αρχές του
μοντέλου που εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο μέσω του FIFA ITMS. Ως ελάχιστη
προϋπόθεση το σύστημα πρέπει να συλλέγει ως στοιχεία το πλήρες
ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή, το φύλο του, την εθνικότητά του, την
ιδιότητά του (επαγγελματίας ή ερασιτέχνης), την επωνυμία και το FIFA ID και
των δύο ΠΑΕ ή Σωματείων που συμμετέχουν στην μετεγγραφή κ.λπ., όπως
επίσης και κάθε οικονομική συνδιαλλαγή μεταξύ των δύο ΠΑΕ ή Σωματείων
εφόσον υφίσταται. Το ΕΣΣΜ πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεμένο για την
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με το FIFA Connect Interface.

26.

Προπονητής: Ένας εργαζόμενος σε ΠΑΕ ή Σωματείο με αντικείμενο το
ποδόσφαιρο του οποίου:

[4]

α.

Τα

καθήκοντά

προπόνηση

του
και

περιλαμβάνουν
καθοδήγηση

μεταξύ

άλλων:

ποδοσφαιριστών,

Εκγύμναση,
επιλογή

ποδοσφαιριστών για αγώνες και διοργανώσεις, επιλογές και αποφάσεις
τακτικής κατά τη διάρκεια των αγώνων και των διοργανώσεων, και/ή,
β.

Η πρόσληψή του απαιτεί την κατοχή διπλώματος προπονητικής
σύμφωνα με τους κανονισμούς UEFA-ΕΠΟ.

Όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ισχύουν και για τα δύο φύλα. Οποιοσδήποτε
όρος στον ενικό αριθμό ισχύει και για τον πληθυντικό και αντίστροφα.
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Συντομογραφίες

ΕΠΟ:

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

ΔΑΠ:

Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών

ΔΑΙ:

Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας

ΔΠΜ:

Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής

ΚΑΠ:

Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου

ΚΙΜΠ:

Κανονισμός Ιδιότητας & Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

RSTP:

ΚΙΜΠ FIFA

ΠΑΕ:

Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

ΠΣΑΠ:

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών

Σημείωση:

Οι διατάξεις του Κανονισμού με έντονα γράμματα (Bold) αποτελούν
τροποποιήσεις.
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Άρθρο 1
1.

Γενικές Αρχές – Εύρος Εφαρμογής – Σκοπός

Ο Κανονισμός αυτός μαζί με τα παραρτήματά του Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ καθιερώνει
δεσμευτικούς κανόνες που ρυθμίζουν και αφορούν:
την ιδιότητα των ποδοσφαιριστών,
την εγγραφή – μετεγγραφή των ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα και τους όρους και
τις προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
την καταλληλότητά τους να συμμετέχουν στο οργανωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο,
την αρχή της τήρησης των συμβολαίων,
την αρχή της λύσης των συμβολαίων λόγω νόμιμης αιτίας,
την αρχή της λύσης των συμβολαίων λόγω νόμιμης αθλητικής αιτίας,
την αρχή της μη λύσης των συμβολαίων κατά την διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου,
την αρχή της καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης του συμβολαίου
χωρίς νόμιμη αιτία, και ότι αυτή η αποζημίωση μπορεί να προσυμφωνείται στο
συμβόλαιο,
την αρχή της επιβολής αθλητικών κυρώσεων κατά του υπαίτιου μέρους, σε
περίπτωση λύσης του συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία.

2.

Τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ Ε και ΣΤ του παρόντος Κανονισμού αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του. Το παράρτημα Α ρυθμίζει και αναφέρεται σε θέματα που
αφορούν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, το παράρτημα Β ρυθμίζει και
αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, το Παράρτημα
Γ σε θέματα έκδοσης δελτίων, το Παράρτημα Δ ρυθμίζει την αποζημίωση κατάρτισης,
το παράρτημα Ε περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων και το
παράρτημα ΣΤ περιλαμβάνει τα υποδείγματα των συμβολαίων.

3.

Οι διατάξεις και ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού, και των παραρτημάτων του Α, Β,
Γ, Δ, Ε και ΣΤ αποσκοπούν:
α)

στην εισαγωγή και εφαρμογή υποχρεωτικών για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
διατάξεων, όπως προβλέπονται και καθορίζονται στον Κανονισμό Ιδιότητας και
Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών της FIFA,

β)

στην εναρμόνιση με υποχρεωτικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ιδιαίτερα των συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και UEFA-FIFA
αφετέρου,

γ)

στον σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας,

δ)

στην προστασία του οργανωμένου ελληνικού ποδοσφαίρου.
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4.

Η χρήση ενός εγχώριου ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής για όλες τις
μετεγγραφές κλπ. των επαγγελματιών ή ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, ανδρών
& γυναικών, είναι υποχρεωτική για το ποδόσφαιρο 11χ11. Μία εγχώρια
μετεγγραφή κλπ. πρέπει να καταχωρίζεται στο ΕΣΣΜ κάθε φορά που ένας
ποδοσφαιριστής εγγράφεται σε νέα ΠΑΕ ή Σωματείο εντός της ίδιας
Ομοσπονδίας. Κάθε εγγραφή ποδοσφαιριστή σε νέα/ο ΠΑΕ ή Σωματείο είναι
άκυρη αν δεν έχει καταχωριστεί στο ΕΣΣΜ.

II.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Άρθρο 2

Ιδιότητα

Ποδοσφαιριστών:

Ερασιτέχνες

και

Επαγγελματίες

Ποδοσφαιριστές
1.

Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο οργανωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι
εγγεγραμμένοι είτε ως ερασιτέχνες είτε ως επαγγελματίες.

2.

Επαγγελματίας είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ένα γραπτό συμβόλαιο με μία ομάδα
και αμείβεται περισσότερο από τις πραγματικές δαπάνες του σε ανταπόδοση της
ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας.

3.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θεωρούνται ως ερασιτέχνες.

4.

Όλα

τα

Δελτία

Αθλητικής

Ιδιότητας

επαγγελματιών

και

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών εκδίδονται υποχρεωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια (ορισμένου
χρόνου) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος Β' και
το άρθρο 11 του παραρτήματος Γ' του παρόντος.

Άρθρο 3
1.

Επανάκτηση Ερασιτεχνικής Ιδιότητας

Ένας ποδοσφαιριστής εγγεγραμμένος ως επαγγελματίας δεν μπορεί να επανεγγραφεί
ως ερασιτέχνης μέχρι την παρέλευση τουλάχιστον 30 ημερών μετά τον τελευταίο
επίσημο αγώνα του, ως επαγγελματίας.

2.

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση, αθέτησης συμβολαίου, με την επανάκτηση της
ερασιτεχνικής ιδιότητας, εκτός εάν ο ποδοσφαιριστής επανεγγραφεί ως επαγγελματίας
την

ίδια

αγωνιστική

περίοδο.

Εάν

ένας

ποδοσφαιριστής

επανεγγραφεί,

ως

επαγγελματίας, εντός τριάντα (30) μηνών από την επανάκτηση της ερασιτεχνικής
ιδιότητας, η ομάδα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση κατάρτισης, σύμφωνα με το
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άρθρο 25. Κάθε ερασιτέχνης είναι ελεύθερος να αποκτήσει την επαγγελματική ιδιότητα,
μόνον σε περίοδο μετεγγραφών. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει για τους
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ.

Άρθρο 4

Λήξη της Ποδοσφαιρικής Δραστηριότητας

Επαγγελματίες που τερματίζουν την ποδοσφαιρική δραστηριότητα τους με τη λήξη ή τη λύση
των συμβολαίων τους και ερασιτέχνες που τερματίζουν τη δραστηριότητα τους, θα
παραμένουν ως εγγεγραμμένοι στην ομοσπονδία της τελευταίας ομάδας τους για μια
περίοδο τριάντα (30) μηνών η οποία αρχίζει την επόμενη της ημέρας που ο ποδοσφαιριστής
συμμετείχε για τελευταία φορά σε επίσημο αγώνα της ομάδας του.

III.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Άρθρο 5
1.

Εγγραφή

Ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΠΟ για να αγωνίζεται
σε μία ομάδα, είτε ως ερασιτέχνης, είτε ως επαγγελματίας σύμφωνα με τους ορισμούς
του άρθρου 2. Κάθε Ομοσπονδία υποχρεούται να έχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα
εγγραφής ποδοσφαιριστών, στον καθέναν από τους οποίους πρέπει να
αποδίδεται ένα FIFA ID όταν εγγράφεται για πρώτη φορά. Μόνο οι
εγγεγραμμένοι μέσω του ΕΣΣΜ που αναγνωρίζονται από το FIFA ID που τους
έχει αποδοθεί, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο οργανωμένο ποδόσφαιρο.

2.

Ως εγγραφή θεωρείται:
α)

η πρώτη εγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής ουδέποτε προηγουμένως έχει
εγγραφεί σε μία ομάδα,

β)

η επανεγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος και εγγράφεται
σε μία ομάδα,

γ)

η εγχώρια μετεγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής μετεγγράφεται από μία
ομάδα σε μία άλλη, εντός της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

δ)

διεθνής μετεγγραφή, δηλ. όταν ένας ποδοσφαιριστής μετεγγράφεται από μία
ομάδα μίας άλλης ομοσπονδίας, σε μία ελληνική ομάδα και το αντίστροφο.

Με την αίτηση εγγραφής, ο ποδοσφαιριστής δηλώνει ότι συμφωνεί να τηρεί το
καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ, της UEFA και της FIFA, και ταυτόχρονα
συνυποβάλλει έντυπο συναίνεσης επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
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(GDPR). Με την εγγραφή ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε οποιοδήποτε
τμήμα της ομάδας του, δηλ. Αντρικό – Εφηβικό – Παιδικό, εφόσον επιτρέπεται από
τους κανονισμούς της οικείας διοργάνωσης.
3.

Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος μόνον σε μία ομάδα κάθε φορά,
με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 7 και της δυνατότητας να είναι
εγγεγραμμένος σε μία άλλη ομάδα ποδοσφαίρου σάλας και/ή άμμου/ δρόμου.

4.

Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι μόνον σε τρεις το ανώτατο ομάδες
κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου
έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής έχει δυνατότητα να
αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες μόνον για δύο ομάδες. Κατ' εξαίρεση του κανόνα
αυτού, ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που μετακινείται μεταξύ δύο ομάδων που
ανήκουν σε ομοσπονδίες με αλληλεπικαλυπτόμενες μετεγγραφικές περιόδους (ήτοι,
αρχή

της

αγωνιστικής

περιόδου

το

καλοκαίρι/φθινόπωρο

εν

αντιθέσει

με

χειμώνα/άνοιξη) μπορεί να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες για μια τρίτη ομάδα κατά
την διάρκεια της σχετικής αγωνιστικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
συμμορφωθεί πλήρως με τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των προηγουμένων
ομάδων του. Ομοίως, οι προβλέψεις που αφορούν στις μετεγγραφικές περιόδους, ως
επίσης και στην ελάχιστη διάρκεια ενός συμβολαίου, πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Ειδικότερα, ένας ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες
για περισσότερες από δύο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στο ίδιο εθνικό πρωτάθλημα ή
κύπελλο κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Η, κατά παράβαση των
ανωτέρω, χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών, αποτελεί αντικανονική
συμμετοχή, εφαρμοζόμενων των κυρώσεων που προβλέπονται στον ΚΑΠ.
Ερμηνευτικό σχόλιο
Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, κατά τον υπολογισμό των τριών επιτρεπόμενων
εγγραφών – μετεγγραφών, δεν προσμετράται η ομάδα που ανήκει ο ποδοσφαιριστής.

Άρθρο 6
1.

Περίοδος Εγγραφών – Μετεγγραφών

Οι ΠΑΕ και τα Σωματεία μπορούν να εγγράφουν ποδοσφαιριστές μόνον κατά τη
διάρκεια των μετεγγραφικών περιόδων κάθε έτους, και όπως αυτές καθορίζονται
ετησίως με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εκτάκτων
Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση η
πρώτη και βασική μετεγγραφική περίοδος κάθε έτους θα ξεκινά την πρώτη
ημέρα της περιόδου. Όλες οι μετεγγραφικές περίοδοι δηλώνονται υποχρεωτικά
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εγγράφως στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA.

A.

Περίοδοι εγγραφών/μετεγγραφών για Π.Α.Ε.

- Θερινή μετεγγραφική περίοδος σωματείων για διεθνείς και εσωτερικές μετεγγραφές
από 1 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου
- Θερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και
εσωτερικές μετεγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου έως και 17 Σεπτεμβρίου
- Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 1
Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου
- Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και
εσωτερικές κινήσεις από 1 Φεβρουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου
- Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, από 1 Ιουλίου έως και 30 Ιουνίου οι
τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας
ΠΑΕ
- Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, από 1 Ιουλίου έως και 30 Ιουνίου, οι
αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) σε όσους ποδοσφαιριστές
ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ
- Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού
σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να ενταχθεί στη
δύναμη της ΠΑΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω
περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά σωματεία
Β.

Περίοδοι εγγραφών/μετεγγραφών για ΠΑΕ 2022-2023

- Για την περίοδο 2022-2023 η θερινή μετεγγραφική περίοδος θα εκκινήσει στις
16/06/2022 και θα ολοκληρωθεί στις 15/09/2022. Οι μετεγγραφές για άνεργους
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές θα διαρκέσουν από 16/09/2022 έως 30/09/2022. Σε
κάθε περίπτωση, οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
Γ.

Περίοδοι εγγραφών/μετεγγραφών για ερασιτεχνικά σωματεία

-Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές μετεγγραφές από 2
Αυγούστου έως και 1 Νοεμβρίου
- Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές μετεγγραφές από 1
Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου
- Θερινές επανεγγραφές από 2 Αυγούστου έως και 1 Νοεμβρίου
- Χειμερινές επανεγγραφές από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου
- Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής από 2
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Αυγούστου έως και 1 Νοεμβρίου
- Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής από 1
Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου
- Πρώτες εγγραφές ανηλίκων από 1 Ιουλίου έως και 30 Ιουνίου
- Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 2 Αυγούστου έως και 1 Νοεμβρίου
- Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου
- Ατομικές αποδεσμεύσεις από 1 Ιουλίου έως και 30 Ιουνίου
- Ομαδικές αποδεσμεύσεις από 1 Ιουλίου έως και 30 Ιουνίου

2.

Κατ' εξαίρεση στον κανόνα αυτό:
Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, του οποίου το συμβόλαιο έχει λήξει
χρονικά ή με απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου κατά τη διάρκεια αλλά πριν το
τέλος μιας μετεγγραφικής περιόδου, μπορεί να εγγραφεί και εκτός αυτής, εντός
της προθεσμίας που θα ορίζει εκάστοτε η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., με απόφασή της, για
την εγγραφή των ανέργων ποδοσφαιριστών, με την δέουσα προσοχή στην
αθλητική ακεραιότητα των πρωταθλημάτων. Εάν η απόφαση του δικαιοδοτικού
οργάνου εκδοθεί μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την εγγραφή των
ανέργων, ο ποδοσφαιριστής θα έχει, σε κάθε περίπτωση, προθεσμία δύο
ημερών μετά την τελεσιδικία της ως άνω απόφασης, για την εγγραφή του, με
αίτησή του ενώπιον της ΕΙΠ.

3.

Κάθε αλλαγή των μετεγγραφικών περιόδων κοινοποιείται στην FIFA και ισχύει μετά την
πάροδο 12 μηνών από την κοινοποίηση.

4.

Οι ποδοσφαιριστές εγγράφονται - με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του
παρόντος άρθρου - μόνον εάν μια αίτηση από την ομάδα υποβληθεί έγκυρα στην ΕΠΟ,
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συσχετισμού μετεγγραφών κατά τη διάρκεια
της μετεγγραφικής περιόδου.

5.

Δεν δύνανται να αγωνιστούν σε ομάδα ως ερασιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές προ της παρόδου τουλάχιστον, ενός μηνός από τον τελευταίο
αγώνα που αγωνίσθηκαν ως επαγγελματίες. Στη περίπτωση που ένα (1) μήνα
πριν την λήξη ή λύση του συμβολαίου ο ποδοσφαιριστής δεν αγωνίσθηκε σε
κανένα αγώνα, ως επαγγελματίας, δύναται να επανακτήσει την ερασιτεχνική
ιδιότητα αμέσως.

6.

Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να μετεγγραφεί σε Π.Α.Ε. ως
επαγγελματίας,

μόνο

στις

μετεγγραφικές

περιόδους

επαγγελματιών

ποδοσφαιριστών εκάστου έτους, με εξαίρεση τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
των ΠΑΕ (όταν συνάπτουν συμβόλαιο στην ίδια ΠΑΕ στην οποία ανήκουν).
7.

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί –
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επανεγγραφεί, ως ερασιτέχνης, κατά τις περιόδους των επανεγγραφών των
ερασιτεχνών.

Άρθρο 7
1.

Δανεισμός Επαγγελματιών

Ένας επαγγελματίας μπορεί να παραχωρηθεί ως δανεικός σε μία άλλη ομάδα μόνον με
ένα γραπτό συμβόλαιο μεταξύ αυτού και των (δύο) ομάδων. Ένας τέτοιος δανεισμός
υπόκειται

στις

ίδιες

διατάξεις

που

εφαρμόζονται

για

τις

μετεγγραφές

των

ποδοσφαιριστών.
2.

Σε συνάρτηση με το άρθρο 15 παρ. 2, η ελάχιστη περίοδος δανεισμού θα είναι το
διάστημα μεταξύ δύο μετεγγραφικών περιόδων.

3.

Η ομάδα που έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή με δανεισμό δεν δικαιούται να τον
μετεγγράψει σε τρίτη ομάδα χωρίς την έγγραφη άδεια της ομάδας που τον
παραχώρησε ως δανεικό και του ενδιαφερομένου ποδοσφαιριστή.

4.

Με την λήξη της χρονικής διάρκειας του δανεισμού ή την λύση συμβολαίου, ο
ποδοσφαιριστής επανέρχεται αυτοδίκαια στην ομάδα που τον δάνεισε, εφ' όσον το
συμβόλαιο με αυτήν δεν έχει λήξει

5.

Η περίοδος δανεισμού προσμετράται στο αρχικό συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή χωρίς
να επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας του.

6.

Για να λυθεί συναινετικά το συμβόλαιο ενός δανεικού ποδοσφαιριστή απαιτείται
συμφωνία των δύο ομάδων και του ποδοσφαιριστή.

7.

Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου με υπαιτιότητα της ΠΑΕ, ο ποδοσφαιριστής
επιστρέφει στην δανείζουσα ΠΑΕ, δύναται δε να αγωνίζεται με την έναρξη της νέας
μετεγγραφικής περιόδου, η δε υπαίτια ΠΑΕ οφείλει αποζημίωση των αναφερόμενων
απολαβών στο δανειστικό του συμβόλαιο μέχρι και την έναρξη της μετεγγραφικής
περιόδου επαυξημένες κατά 50%.

8.

Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου με υπαιτιότητα του ποδοσφαιριστή, ουδεμία
αποζημίωση οφείλει η ΠΑΕ. Ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει στην δανείζουσα ΠΑΕ,
αγωνίζεται δε και του καταβάλλονται αποδοχές μόνον απ' την έναρξη της νέας
μετεγγραφικής περιόδου.
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Άρθρο 8

Μη Εγγεγραμμένοι Ποδοσφαιριστές

Εάν ένας ποδοσφαιριστής, μη εγγεγραμμένος στην ΕΠΟ, συμμετάσχει σε επίσημο αγώνα, ο
ποδοσφαιριστής θα θεωρηθεί ότι συμμετείχε αντικανονικά, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ
της αντιπάλου ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΑΠ. Με δεδομένη δε την συμμετοχή
των ποδοσφαιριστών σε αγώνες, μόνον με το επίσημο δελτίο αθλητικής ιδιότητας, περαιτέρω
κυρώσεις για πλαστοπροσωπία θα επιβληθούν στο σωματείο και τον ποδοσφαιριστή,
επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΑΠ.

Άρθρο 9
1.

Ισχύς Πειθαρχικών Ποινών

Κάθε πειθαρχική ποινή μέχρι τέσσερις αγώνες ή μέχρι τρεις μήνες, που έχει επιβληθεί
σε έναν εγγραφόμενο στην ΕΠΟ ποδοσφαιριστή από την προηγούμενη ομοσπονδία,
αλλά δεν έχει ακόμη πλήρως εκτιθεί μέχρι τον χρόνο της μετεγγραφής, τον ακολουθεί
αναγκαστικά στην ΕΠΟ προκειμένου να εκτιθεί. Κατά την έκδοση ενός ΔΠΜ, η ΕΠΟ θα
ειδοποιεί την νέα ομοσπονδία μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ,
TMS) για κάθε τέτοια πειθαρχική ποινή η οποία δεν έχει ακόμη πλήρως εκτιθεί.

2.

Κάθε πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη των τεσσάρων αγώνων ή των τριών μηνών η
οποία δεν έχει ακόμη πλήρως εκτιθεί από έναν εγγραφόμενο στην ΕΠΟ
ποδοσφαιριστή, θα εκτελείται από την ΕΠΟ μόνο εφόσον η Πειθαρχική Επιτροπή της
FIFA έχει επεκτείνει την πειθαρχική ποινή ώστε να έχει παγκόσμια ισχύ. Πρόσθετα,
κατά την έκδοση ενός ΔΠΜ, η ΕΠΟ θα ειδοποιεί την νέα ομοσπονδία μέσω του
Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) για κάθε τέτοια πειθαρχική ποινή
η πλήρης έκτιση της οποίας εκκρεμεί.

Άρθρο 9β
1.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Οι ομάδες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς τους ποδοσφαιριστές και τις άλλες ομάδες σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται

στις

συμβάσεις

που

συνάπτουν

με

τους

επαγγελματίες

ποδοσφαιριστές και τις συμφωνίες μετεγγραφής.
2.

Κάθε ομάδα η οποία έχει καθυστερήσει μία οφειλόμενη πληρωμή για ένα
χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες, χωρίς να υφίσταται μία εκ
πρώτης όψεως συμβατική βάση δύναται να της επιβληθούν οι προβλεπόμενες
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στις επόμενες παραγράφους κυρώσεις
3.

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι μία ομάδα έχει ληξιπρόθεσμες πληρωμές (οφειλές)
υπό την έννοια του παρόντος άρθρου ο πιστωτής (ποδοσφαιριστής ή ομάδα)
πρέπει να έχει ειδοποιήσει γραπτώς την ομάδα που οφείλει για αθέτηση
συμβατικής υποχρέωσης και να της έχει χορηγήσει μία καταληκτική προθεσμία
τουλάχιστον δέκα ημερών προκειμένου η οφειλέτρια να συμμορφωθεί με τις
οικονομικές της υποχρεώσεις.

4.

Μέσα στο πλαίσιο των περιγραφόμενων στο άρθρο 24 αρμοδιοτήτων του το
Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ δύναται να επιβάλει τις ακόλουθες
ποινές:
α)

προειδοποίηση,

β)

επίπληξη,

γ)

πρόστιμο έως 30.000,00 € για ομάδες Super League1 και έως 20.0000 € για
Super League 2,

δ)

απαγόρευση μετεγγραφών για μία ή δύο μετεγγραφικές περιόδους

Η ποινή του χρηματικού προστίμου δεν μπορεί να επιβληθεί για την πρώτη
παράβαση και η ποινή απαγόρευσης μετεγγραφών δύναται να επιβληθεί μόνο
εφόσον υπάρξει και 3η παράβαση της ΠΑΕ εντός της ιδίας αγωνιστικής περιόδου. Οι
παραβάσεις

δύναται

να

αφορούν

διαφορετικά

φυσικά

ή

νομικά

πρόσωπα

(ποδοσφαιριστές ή ομάδες).
5.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω παράβαση μπορεί να
επιβληθούν και σωρευτικά.

6.

Μία επαναλαμβανόμενη παράβαση θα θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και
θα οδηγεί σε αυστηρότερες ποινές.

7.

Οι όροι του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν την εφαρμογή λοιπών μέτρων και
ειδικά των προβλέψεων του άρθρου 14 σε περίπτωση μονομερούς λύσεως της
συμβατικής σχέσης.

IV.

ΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ
Άρθρο 10
1.

Σεβασμός – Τήρηση του Συμβολαίου

Ένα συμβόλαιο μεταξύ επαγγελματία και ομάδας επιτρέπεται να τερματίζεται μόνον
κατά την προβλεπόμενη συμβατική λήξη του ή με αμοιβαία συμφωνία οποτεδήποτε
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2.

α)

Ως συμβατική λύση ενός συμβολαίου θα καθορίζεται πάντοτε η προηγούμενη
ημέρα έναρξης μιας μετεγγραφικής περιόδου.

β)

Η με αμοιβαία συμφωνία λύση ενός συμβολαίου γίνεται εγγράφως, τηρουμένων
όλων των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υπογραφή του
συμβολαίου και καθορίζει την ημερομηνία λύσης-λήξης του συμβολαίου καθώς
και κάθε άλλο συμφωνημένο θέμα.

γ)

Η αμοιβαία συμφωνία λύσης συμβολαίου επιτρέπεται, χωρίς χρονικό περιορισμό,
καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του.

3.

Ένα συμβόλαιο μεταξύ επαγγελματία και ομάδας λύνεται οποτεδήποτε, αναίτια και για
τα δύο μέρη, λόγω:
α)

φυσικής αδυναμίας του ποδοσφαιριστή για την εκπλήρωση των όρων του
συμβολαίου, λόγω ολικής ανικανότητας ή θανάτου,

β)

νομικής αδυναμίας της ΠΑΕ και δη πτώχευσης, ανάκλησης άδειας, υποβιβασμού
σε ερασιτεχνική κατηγορία.

γ)

μερικής ανικανότητας του ποδοσφαιριστή όπως καθορίζεται ειδικότερα στο
άρθρο 10 του παραρτήματος Α.

Άρθρο 10Α Ασφάλιση ποδοσφαιριστών
1.

Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν πλήρως την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ποδοσφαιριστών της δύναμής τους από την έναρξη έως την λήξη των
συμβολαίων τους.

2.

Οι Ενώσεις επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα ασφαλίζουν ομαδικά σε ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία όλους τους ποδοσφαιριστές όλων των ΠΑΕ-μελών τους μέχρι
μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της κάθε Ένωσης όσον αφορά την
πλήρη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης. Στην περίπτωση που δεν
επιτευχθεί ομαδικό ασφαλιστήριο από την Ένωση, κάθε ομάδα ξεχωριστά οφείλει να
ασφαλίσει μόνη της όλους τους ποδοσφαιριστές της δύναμής της σε ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Εάν κάποιες
ΠΑΕ δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο ομαδικό ασφαλιστήριο, υποχρεούνται να
ασφαλίσουν οι ίδιες όλους τους ποδοσφαιριστές της δύναμής τους σε ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος παρέχοντας
τουλάχιστον τις ίδιες καλύψεις με το ομαδικό ασφαλιστήριο της Ένωσης.

3.

Στην περίπτωση τραυματισμού ενός ποδοσφαιριστή είτε σε προπόνηση (ομαδική ή
ατομική που γίνεται στις εγκαταστάσεις της ομάδος ή την υποδειχθείσα από
αυτή και υπό την εποπτεία της ομάδος) είτε σε αγώνα της ΠΑΕ, η ΠΑΕ στην οποία
ανήκει είναι υποχρεωμένη να καλύψει όλα τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
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(σε ένα αναγνωρισμένο ιδιωτικό θεραπευτήριο) που απαιτούνται για την ανάρρωσή του
–είτε τον έχει ασφαλισμένο είτε όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής
υποχρεούται να μεταβεί για την θεραπεία του στους ιατρούς, ιδιωτικά θεραπευτήρια
κ.λπ. με τους οποίους συνεργάζεται η ομάδα ή η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι
ασφαλισμένος από την ομάδα.
4.

Σε περίπτωση που μια ΠΑΕ δεν καλύψει πλήρως την δαπάνη θεραπείας ενός
ποδοσφαιριστή της δύναμής της από τραυματισμό που υπέστη είτε στην προπόνηση
είτε σε αγώνα, καθ' όλη την διάρκεια που αυτός έχει ενεργό επαγγελματικό συμβόλαιο
μαζί της, ο ποδοσφαιριστής δύναται να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά με προσφυγή στην
Π.Ε.Ε.Ο.Δ. Με την ίδια απόφαση που η ΠΕΕΟΔ καταδικάζει μία ΠΑΕ σε καταβολή
δαπανών περίθαλψης, παραπέμπει την ίδια ΠΑΕ στην Πειθαρχική Επιτροπή της
οικείας διοργανώτριας, η οποία της επιβάλλει ισόποση της μη καταβληθείσης δαπάνης
χρηματική ποινή.

Άρθρο 11
1.

Λύση Συμβολαίου Λόγω Νόμιμης Αιτίας

Ένα συμβόλαιο μπορεί να λυθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς συνέπειες
οποιουδήποτε είδους, για το αναίτιο μέρος, για λόγους νόμιμης αιτίας. Για τη λύση του
συμβολαίου απαιτείται υποβολή/κατάθεση σχετικής αίτησης στα αρμόδια όργανα της
ΕΠΟ και έκδοση απόφασης από αυτά. Ως ημερομηνία λύσης του συμβολαίου λογίζεται
η ημερομηνία υποβολής/κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

2.

Ο καθορισμός της νόμιμης αιτίας, με εξαίρεση τις ενδεικτικά αναφερόμενες
περιπτώσεις στον παρόντα Κανονισμό, κρίνεται με τα δεδομένα κάθε ιδιαίτερης
περίπτωσης.

3.

Νόμιμη αιτία λύσης του συμβολαίου αποτελεί, ενδεικτικά:
α)

η μη καταβολή των τακτικών αποδοχών του ποδοσφαιριστή για χρονικό
διάστημα δύο (2) συνολικά μηνών. Για τις τακτικές αποδοχές ποδοσφαιριστή,
που δεν καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, θα λαμβάνεται υπόψη η κατ' αναλογία
αξία που αντιστοιχεί σε μισθούς δύο τουλάχιστον μηνών.

β)

η μη καταβολή των έκτακτων παροχών (πριμ) για χρονικό διάστημα τριών (3)
συνεχών μηνών,

γ)

η μη καταβολή δόσης (εκ των προβλεπομένων στην παρ. 4.4 ενός
επαγγελματικού συμβολαίου εκ των υποδειγμάτων του παραρτήματος ΣΤ
του παρόντος) από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο για χρονικό διάστημα
πέραν των τριάντα (30) ημερών,

δ)

η μη καταβολή εκ μέρους της ΠΑΕ των οφειλομένων ποσών για την κοινωνική ή
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ιδιωτική ασφάλιση του ποδοσφαιριστή για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3)
μηνών,
ε)

η μη υπογραφή συμβολαίου ιδιωτικής ασφάλισης εκ μέρους της ΠΑΕ ή της
οικείας επαγγελματικής ένωσης, μέχρι 30 ημέρες από την έναρξη του οικείου
πρωταθλήματος,

στ)

η

τιμωρία

του

ποδοσφαιριστή

για

λήψη

ουσιών

ή

χρήση

μεθόδων

απαγορευμένων (doping), με απόφαση του ΕΣΚΑΝ,
ζ)

η τιμωρία της ΠΑΕ για παρακίνηση του ποδοσφαιριστή για λήψη ουσιών ή χρήση
μεθόδων απαγορευμένων (doping), εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του ΕΣΚΑΝ
για τον ποδοσφαιριστή και του οικείου δικαστικού οργάνου για την ΠΑΕ,

η)

η τιμωρία του ποδοσφαιριστή για πειθαρχικό αδίκημα με αποκλεισμό άνω των
οκτώ (8) αγωνιστικών ή (δύο) 2 ημερολογιακών μηνών για μονοετές συμβόλαιο,
άνω των τεσσάρων (4) μηνών για διετές, άνω των έξι (6) μηνών για τριετές
συμβόλαιο, άνω των επτά (7) μηνών για τετραετές και άνω των οχτώ (8) μηνών
για πενταετές συμβόλαιο.

θ)

οποιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά ενός εκ των μερών που αποσκοπεί στο
να εξαναγκάσει το αντισυμβαλλόμενο μέρος να λύσει ή μεταβάλει τους όρους του
συμβολαίου.

4.

H τελεσίδικη τιμωρία του ποδοσφαιριστή για τα αδικήματα των άρθρων 20, 21, 27, 28,
29 και 31 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ από τα αρμόδια Πειθαρχικά όργανα της
ΕΠΟ συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως.

5.

Σε περίπτωση οικονομικών διαφορών (οφειλών μίας ΠΑΕ προς έναν ποδοσφαιριστή),
όρος του παραδεκτού της αίτησης λύσης του συμβολαίου αποτελεί η πρότερη
κοινοποίηση εξωδίκου όχλησης του αιτούντος προς την ΠΑΕ (στην οποία θα
αναγράφονται συγκεκριμένα τα ποσά της οφειλής) και η παρέλευση άπρακτης
προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, από την ημέρα της επίδοσης. Η εν λόγω όχληση θα
πρέπει να αποστέλλεται μετά την επέλευση των χρονικών ορίων που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που η ΠΑΕ συμμορφωθεί πλήρως εντός της ως άνω
προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών, η ενδεχόμενη αίτηση λύσης συμβολαίου θα είναι
απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή
οφειλών μιας ΠΑΕ προς τον ίδιο ποδοσφαιριστή για δεύτερη και κάθε επόμενη φορά
και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 3α του παρόντος κανονισμού,
δεν απαιτείται η κοινοποίηση εξώδικης όχλησης Διατάξεις με διαφορετικό των ανωτέρω
περιεχόμενο, που πιθανόν να υφίστανται σε συμβόλαια κατά το χρόνο στον οποίο
περιέρχεται σε ισχύ η παρούσα διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Σε
περίπτωση που η ΠΑΕ εξοφλήσει πλήρως τον ποδοσφαιριστή μετά το ως άνω 8ήμερο,
αλλά προ της ασκήσεως της αίτησης λύσης, αυτή απορρίπτεται.
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Άρθρο 12

Λύση Συμβολαίου για Νόμιμη Αθλητική Αιτία (Σπουδαίος Λόγος)

Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου αποτελεί λόγο λύσης του συμβολαίου για νόμιμη αθλητική αιτία,
είτε αυτός συντρέχει στο πρόσωπο του ποδοσφαιριστή, είτε σε ομάδα. Οι προϋποθέσεις
συνδρομής σπουδαίου λόγου κρίνονται σύμφωνα με την καθοριζόμενη έννοια απ' την
ελληνική εργατική νομοθεσία.
1.

Ένας καθιερωμένος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που έχει, κατά την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου συμμετάσχει σε λιγότερο από το 10% των επίσημων αγώνων
που έχει δώσει η ομάδα του, μπορεί να λύσει το συμβόλαιο του πρόωρα, λόγω νόμιμης
αθλητικής αιτίας.

2.

Ένας επαγγελματίας δύναται να λύσει το συμβόλαιό του για την ως άνω αιτία, μόνον
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μετά τον τελευταίο επίσημο αγώνα της
αγωνιστικής περιόδου της ομάδας στην οποία είναι εγγεγραμμένος.

3.

Η ύπαρξη νόμιμης αθλητικής αιτίας θα αποδεικνύεται κατά περίπτωση. Κατά την
εκτίμηση αυτών των περιπτώσεων, θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις
συνθήκες που επικαλείται ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα.

4.

Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου για νόμιμη αθλητική αιτία, δεν επιβάλλονται
αθλητικές κυρώσεις, είτε στον ποδοσφαιριστή είτε στην ομάδα, είναι όμως δυνατή η
πληρωμή αποζημίωσης είτε στον ποδοσφαιριστή είτε στην ομάδα.

Άρθρο 13

Περιορισμός Λύσης Συμβολαίου κατά τη Διάρκεια Αγωνιστικής
Περιόδου

Ένα συμβόλαιο δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς κατά την διάρκεια μίας αγωνιστικής
περιόδου, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11 του παρόντος.

Άρθρο 14

Συνέπειες Λύσης Συμβολαίου Χωρίς Νόμιμη Αιτία

Οι ακόλουθες διατάξεις για αποζημίωση και αθλητικές κυρώσεις ισχύουν σε περίπτωση
λύσης συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία:
1.

Σε κάθε περίπτωση, το μέρος που παραβιάζει τους όρους του συμβολαίου
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υποχρεούται σε πληρωμή αποζημίωσης. Το ποσό της οφειλόμενης, στο αναίτιο
μέρος, αποζημίωσης για αθέτηση συμβολαίου, είτε κατά την προστατευόμενη
περίοδο είτε εκτός προστατευόμενης περιόδου, μπορεί να καθορίζεται στο
συμβόλαιο από τα δύο μέρη.
2.

Εάν το ποσό της αποζημίωσης δεν καθορίζεται στο συμβόλαιο, ισχύουν τα εξής:
Εάν υπαίτια της λύσης του συμβολαίου, είναι η ΠΑΕ, υποχρεούται να καταβάλει
προς τον ποδοσφαιριστή:
i)

τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι
την λήξη της επόμενης από την λύση μετεγγραφικής περιόδου, καθώς
και το αναλογούν δώρο εορτών και επιδόματος άδειας

ii)

χρηματικό ποσό ίσο με το σύνολο των υπολειπομένων δόσεων του
συμβολαίου μέχρι την συμβατική λήξη του, διαιρούμενο με το σύνολο
των υπολειπόμενων μετεγγραφικών περιόδων.

iii)

Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής έχει συνάψει νέο συμβόλαιο,
κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου για
την λύση/διακοπή συμβολαίου με υπαιτιότητα της ΠΑΕ, η αξία του νέου
συμβολαίου για τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο χρόνο που
απομένει του συμβολαίου που λύθηκε πρόωρα, θα αφαιρείται από την
εναπομένουσα αξία του συμβολαίου το οποίο λύθηκε πρόωρα
(«Μειωμένη

Αποζημίωση»)

συμβολαίου

με

υπαιτιότητα

Σε

περίπτωση

της

ΠΑΕ,

λύσης/διακοπής

πέραν

της

του

Μειωμένης

Αποζημίωσης, ο ποδοσφαιριστής θα δικαιούται ένα ποσό που
αντιστοιχεί στην συμφωνηθείσα βάση του συμβολαίου αμοιβή τριών (3)
μηνών

(«Πρόσθετη

Αποζημίωση»),

η

οποία

σε

περιπτώσεις

κατάφωρης παραβίασης, μπορεί να αυξάνεται έως έξι (6) μηνών. Σε
περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής έχει συνάψει νέο συμβόλαιο, μετά
τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου [η ισχύς
του οποίου να συμπεριλαμβάνει το χρονικό διάστημα που απέμενε
μέχρι τη λήξη του συμβολαίου που λύθηκε πρόωρα], ο ποδοσφαιριστής
θα δικαιούται «Μειωμένη Αποζημίωση» η οποία ορίζεται ως το ήμισυ
της εναπομένουσας μέχρι τη συμβατική λήξη αξίας του συμβολαίου το
οποίο λύθηκε πρόωρα. Οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό θα αφαιρείται
και θα αναζητείται από την ΠΑΕ εφόσον έχει καταβληθεί.
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Η συνολική αποζημίωση δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει τα όρια των υποπαραγράφων i
και ii της παρούσας παραγράφου. Η ΠΑΕ που έχει έννομο συμφέρον δύναται να αιτηθεί
τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία από το νέο συμβόλαιο είτε από την διοργανώτρια
είτε από την Ε.Π.Ο.
3.

Εάν το ποσό της αποζημίωσης δεν καθορίζεται στο συμβόλαιο, ισχύουν τα εξής
Εάν υπαίτιος της λύσης του συμβολαίου είναι ο ποδοσφαιριστής, χρηματική
αποζημίωση οφείλεται αποκλειστικά και μόνον για τους ακόλουθους λόγους:
i.

Λόγω παραπλάνησης της ομάδας με ψευδή στοιχεία ως προς τα
προαπαιτούμενα έγγραφα για την υπογραφή του συμβολαίου και την
έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

ii.

Λόγω διάρρηξης του υφιστάμενου συμβολαίου με οποιονδήποτε
τρόπο, με σκοπό την υπογραφή νέου συμβολαίου με άλλη ομάδα.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η οφειλόμενη αποζημίωση είναι ανάλογη και αντίστοιχη
με τα καθοριζόμενα στην παρ. 2α i) ii) και iii).
4.

Δικαίωμα αποζημίωσης, πλην του ποδοσφαιριστή και της ΠΑΕ, δεν δύναται να
διεκδικήσει τρίτο μέρος. Αντίθετα εάν ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής
υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση, λόγω λύσης/διακοπής του συμβολαίου με
υπαιτιότητά του, ο ποδοσφαιριστής και η νέα ομάδα του θα υπέχουν από κοινού και
εις ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.

5.

Επιπρόσθετα της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης, αθλητικές κυρώσεις
πρέπει να επιβάλλονται στο υπαίτιο μέρος που παραβιάζει τους όρους του
συμβολαίου κατά την προστατευόμενη περίοδο, ως ακολούθως:
α)

Στον υπαίτιο

ποδοσφαιριστή επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε

επίσημους αγώνες για τέσσερις μήνες. Σε περίπτωση επιβαρυντικών
περιστάσεων, η απαγόρευση θα μπορεί να επεκταθεί έως τους έξι μήνες. Η
έκτιση της ποινής αρχίζει από την επίδοση της απόφασης. Η άσκηση έφεσης
αναστέλλει την εκτέλεση. Από την λήξη της αγωνιστικής περιόδου η ποινή
παραμένει σε αναστολή μέχρι την έναρξη της νέας. Η αναστολή δεν θα
εφαρμόζεται εάν ο ποδοσφαιριστής αποτελεί καθιερωμένο μέλος εθνικής
ομάδος της Ελλάδος που τυχόν συμμετέχει σε τελική διοργάνωση ενός
διεθνούς τουρνουά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
β)

Στην υπαίτια ομάδα δύναται, ανάλογα με τη βαρύτητα των περιστάσεων να
επιβληθούν επιπρόσθετα και οι ποινές:
i)

προειδοποίηση
[21]

ii)

επίπληξη

iii)

χρηματική ποινή, και

iv)

ποινή

απαγόρευσης

απόκτησης,

ποδοσφαιριστών

γηγενών

ή

αλλοδαπών για μία (1) ή δύο (2) μετεγγραφικές περιόδους, πλην των
εκπαιδευόμενων ερασιτεχνών των τμημάτων υποδομών της ιδίας
Π.Α.Ε. που δικαιούται να προβιβάσει και να εντάξει στην δύναμή της
ως επαγγελματίες.
6.

Μονομερής παραβίαση χωρίς νόμιμη αιτία ή αθλητική νόμιμη αιτία μετά την
προστατευόμενη περίοδο δεν επιφέρει αθλητικές κυρώσεις.

7.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανανέωσης συμβολαίου ενός ποδοσφαιριστή ξεκινά
νέα προστατευόμενη περίοδος.

8.

α)

Κάθε ομάδα που ενεργεί με τρόπο που αποβλέπει στην υποκίνηση
παραβίασης του συμβολαίου μεταξύ επαγγελματία και ομάδας, με σκοπό να
διευκολύνει την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή, θα τιμωρείται. Θεωρείται,
εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κάθε ομάδα υπογράφοντας με έναν
επαγγελματία που έχει λύσει/διακόψει το συμβόλαιό του χωρίς νόμιμη αιτία,
έχει υποκινήσει τον επαγγελματία αυτόν να παραβιάσει το συμβόλαιο. Σε
αυτήν την περίπτωση η ομάδα θα τιμωρείται με απαγόρευση μετεγγραφών
από μία (1) έως δύο (2) αγωνιστικές περιόδους και θα επιτρέπεται να
εγγράψει νέους ποδοσφαιριστές, είτε γηγενείς είτε αλλοδαπούς, μόνο κατά την
μετεγγραφική περίοδο που ακολουθεί μετά την πλήρη έκτιση της οικείας
αθλητικής ποινής. Κατ' εξαίρεση κατά τον χρόνο που ισχύει η τιμωρία θα
δύναται να εγγράφει ως επαγγελματίες, ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές της ίδιας
και του ιδρυτικού της σωματείου.

β)

Κάθε πρόσωπο που υπόκειται στο καταστατικό και τους κανονισμούς των
ΕΠΟ, UEFA, FIFA (εκπρόσωποι ομάδων, διαμεσολαβητές, ποδοσφαιριστές
κ.λπ.) και ενεργεί με τρόπο που αποβλέπει στην υποκίνηση παραβίασης του
συμβολαίου μεταξύ επαγγελματία και ομάδας, με σκοπό να διευκολύνει την
μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή, θα τιμωρείται:
i.

με χρηματική ποινή ύψους από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως
πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000), και

ii.

με απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο από έναν (1) ως έξι (6) μήνες.
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Άρθρο 15

Ειδικές Διατάξεις που Αφορούν Συμβόλαια Μεταξύ Επαγγελματιών
και Ομάδων

1.

Εάν ένας διαμεσολαβητής εμπλέκεται στη διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου, θα
πρέπει να αναφέρεται στο συμβόλαιο.

2.

α)

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός συμβολαίου θα πρέπει να είναι από την έναρξη
ισχύος του έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ενώ η μέγιστη διάρκεια θα
είναι τα πέντε χρόνια. Ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να
υπογράφουν

συμβόλαιο

διάρκειας

μεγαλύτερης

των

τριών

(3)

ετών.

Οποιαδήποτε ρήτρα αναφερόμενη σε μεγαλύτερη διάρκεια δεν θα λαμβάνεται
υπόψη.
β)

Εάν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του
επαγγελματία, μια περίοδος τριών ολοκληρωμένων αγωνιστικών περιόδων ή
τριετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη ισχύος ενός
συμβολαίου, αποτελεί την προστατευόμενη περίοδο. Εάν το συμβόλαιο έχει
συναφθεί μετά το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του επαγγελματία, μια
περίοδος δύο ολοκληρωμένων αγωνιστικών περιόδων ή διετίας, οποιαδήποτε
προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη ισχύος ενός συμβολαίου, αποτελεί την
προστατευόμενη περίοδο.

3.

Μια ομάδα που προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο με έναν επαγγελματία θα πρέπει να
ειδοποιήσει γραπτώς την ομάδα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο ποδοσφαιριστής,
πριν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις μαζί του. Ένας επαγγελματίας θα είναι ελεύθερος να
συνάψει συμβόλαιο με μία άλλη ομάδα, μόνον εάν το συμβόλαιό του έχει λήξει ή
πρόκειται να λήξει τους επόμενους έξι μήνες. Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της
διάταξης, που αφορά την έγγραφη ειδοποίηση, τιμωρείται με χρηματική ποινή από
τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000€) έως εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€) κατά
περίπτωση.

4.

Το κύρος ενός συμβολαίου, δεν εξαρτάται από:
α)

την αίρεση μίας θετικής ιατρικής εξέτασης του ποδοσφαιριστή,

β)

την εξασφάλιση μίας άδειας εργασίας ή/και άδειας παραμονής,

γ)

την έγκαιρη κατάθεσή του από τη νέα ομάδα στα αρμόδια όργανα (σε περίπτωση
που μία ομάδα δεν καταθέσει μέχρι το τέλος της μετεγγραφικής περιόδου το
συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή έχει δικαίωμα να το κάνει ο ίδιος για την
επέλευση των εννόμων συνεπειών του συμβολαίου και όχι για την έκδοση
δελτίου).
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δ)

την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

Η νέα ομάδα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων
πριν την υπογραφή του συμβολαίου, τυχόν δε αδυναμία ή μη συμμόρφωσή της,
αποτελεί αθέτηση του συμβολαίου.
5.

Εάν ένας επαγγελματίας υπογράψει περισσότερα του ενός συμβόλαια που καλύπτουν
την ίδια χρονική περίοδο, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 7, τιμωρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9β. Ως έγκυρο συμβόλαιο θεωρείται το πρώτο
χρονικά υπογραφέν, εφόσον έχει υπογραφεί σε επιτρεπόμενο χρόνο (βλ. παρ. 3
ανωτέρω). Η διοργανώτρια τα επικυρώνει όλα εφόσον πληρούν τις λοιπές
προϋποθέσεις και για την εγκυρότητα αποφασίζει η Π.Ε.Ε.Ο.Δ.

Άρθρο 16
1.

Επιρροή τρίτων σε ομάδες

Καμία ομάδα δεν επιτρέπεται να συνάπτει συμβόλαια τα οποία χορηγούν το δικαίωμα
στο/α αντισυμβαλλόμενο/α σωματείο/α και αντιστρόφως ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,
να αποκτά τη δυνατότητα επιρροής σε θέματα που αφορούν την ανεξαρτησία της
ομάδας, τις μετεγγραφές, την πρόσληψη προσώπων και την πολιτική που εφαρμόζει η
ομάδα.

2.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δύναται να επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα σε ομάδες
που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

3.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της οικείας διοργανώτριας δύναται να επιβάλλει πειθαρχικά
μέτρα σε ομάδες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο
ως ακολούθως:
α)

Χρηματική ποινή ύψους από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως πενήντα χιλιάδες
ευρώ (50.000).

β)

Άρθρο 17

Απαγόρευση μετεγγραφών.

Ιδιοκτησία

οικονομικών

δικαιωμάτων

ποδοσφαιριστών

από

τρίτους
1.

Καμία ομάδα ή ποδοσφαιριστής δεν θα συνάψει συμφωνητικό με τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο σύμφωνα με το οποίο ο τρίτος αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει, είτε εν
μέρει είτε εξ ολοκλήρου, σε αποζημίωση που καταβάλλεται σε σχέση με μελλοντική
μετεγγραφή ενός ποδοσφαιριστή από μία ομάδα σε άλλη, ή του εκχωρούνται
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οποιαδήποτε δικαιώματα σε σχέση με μια μελλοντική μετεγγραφή ή μετεγγραφική
αποζημίωση.
2.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή έως πενήντα
χιλιάδες (50.000,00) Ευρώ σε ομάδες και αγωνιστικό αποκλεισμό έως έξι (6) μήνες σε
ποδοσφαιριστές που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

V.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Άρθρο 18
1.

Προστασία των Ανηλίκων

Οι διεθνείς μετεγγραφές ανηλίκων ποδοσφαιριστών υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
προστασίας της FIFA, όπως αναλυτικά προβλέπεται στις διατάξεις του παραρτήματος
Ε του παρόντος.

2.

Οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου θα ισχύουν επίσης και για οποιονδήποτε
πρωτοεγγραφόμενο ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει ελληνική υπηκοότητα.

3.

Οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων στην υποεπιτροπή για πρώτη εγγραφή και
διεθνές πιστοποιητικό ενός ανηλίκου, περιέχονται στο Παράρτημα 2 του Κανονισμού
Ιδιότητας και Μετεγγραφών της FIFA.

Άρθρο 19
1.

Εγγραφή και Δήλωση Ανηλίκων των Ακαδημιών

Οι ομάδες που διατηρούν ακαδημία η οποία έχει νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή
πραγματικούς δεσμούς με την ομάδα, είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν στην Ε.Π.Ο.
όλους τους ανηλίκους που συμμετέχουν στην ακαδημία.

2.

Η Ε.Π.Ο. είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει ότι όλες οι ακαδημίες που δεν έχουν
νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με μια ομάδα, διαθέτουν δική
τους ομάδα η οποία συμμετέχει στα πρωταθλήματα της οικείας Ένωσης, όλοι δε οι
ποδοσφαιριστές της θα είναι εγγεγραμμένοι στην ομάδα και β) θα δηλώνονται στην
Ε.Π.Ο. όλοι οι ανήλικοι από την ηλικία των 10 ετών και πάνω που συμμετέχουν στην
Ακαδημία με σκοπό την κατάρτιση. Η Ε.Π.Ο. θα τηρεί ένα μητρώο που θα περιέχει τα
ονοματεπώνυμα και τις ημερομηνίες γέννησης των ανηλίκων που έχουν δηλωθεί σε
αυτήν από τις ομάδες ή τις ακαδημίες.

3.

Μέσω της δήλωσης, οι ακαδημίες και οι ποδοσφαιριστές υπόσχονται να ασκούνται στο
ποδόσφαιρο σύμφωνα με το Καταστατικό της FIFA και της Ε.Π.Ο. και να σέβονται και
να προωθούν τις ηθικές αρχές του οργανωμένου ποδοσφαίρου.
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4.

Κάθε παραβίαση της παρούσας διάταξης θα τιμωρείται από την Πειθαρχική Επιτροπή
της Ε.Π.Ο.

5.

Το παρόν άρθρο θα ισχύει επίσης για την δήλωση όλων των ανηλίκων
ποδοσφαιριστών που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

6.

Το παρόν άρθρο και το άρθρο 18 ισχύουν επίσης και εφαρμόζονται στα σχετικά άρθρα
για τις εγγραφές και μετεγγραφές ανηλίκων ποδοσφαιριστών που υπάρχουν στο
παράρτημα Α και Β του παρόντος κανονισμού.

VI. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 20

Αρμοδιότητα ΕΠΟ

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε ποδοσφαιριστή, προπονητή ή ομάδας να
προσφύγει σε αστικό δικαστήριο για εργατικού περιεχομένου διαφορές, η ΕΠΟ είναι αρμόδια
για:
1.

Διαφορές μεταξύ ομάδων και ποδοσφαιριστών σχετικά με την διατήρηση σταθερότητας
του συμβολαίου (άρθρα 10-15) και την ασφάλιση (άρθρο 10Α) των ποδοσφαιριστών,
την επιβολή αθλητικών κυρώσεων ή τον καθορισμό αποζημίωσης για αθέτηση
συμβολαίου.

2.

Εργατικού περιεχομένου διαφορές μεταξύ ομάδας και επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

3.

Εργατικού περιεχομένου διαφορές μεταξύ ομάδας επαγγελματικής κατηγορίας και
προπονητή.

4.

Οικονομικού ή άλλου περιεχομένου διαφορές μεταξύ ομάδων επαγγελματικών
κατηγοριών που σχετίζονται με μία μετεγγραφή ποδοσφαιριστή και δεν εμπίπτουν στις
προαναφερθείσες περιπτώσεις 1 έως 3.

5.

Για την επίλυση των οικονομικών διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν από την εργασιακή
σχέση μεταξύ προπονητών και ομάδων ερασιτεχνικών κατηγοριών.

6.

Για τον χαρακτηρισμό των ποδοσφαιριστών ως Ερασιτεχνών ή Επαγγελματιών, στις
διάφορες διοργανώσεις αγώνων, με βάση τους οικείους Κανονισμούς.

7.

Για τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και του νομότυπου αυτών πριν
από την έκδοση οιουδήποτε δελτίου Αθλητικής Ιδιότητος Ποδοσφαιριστή, όπως και για
την ανάκληση δελτίου ποδοσφαιριστή.

8.

Για την εκδίκαση προσφυγών ποδοσφαιριστών και σωματείων κατά των αποφάσεων
που απορρίπτουν αίτημα μεταβολής ποδοσφαιριστή (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή
κ.λπ.)

9.

Για την τήρηση των οικείων μητρώων και ευρετηρίων Ερασιτεχνών και Επαγγελματιών
Ποδοσφαιριστών.
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10.

Για την λήψη απόφασης για θέμα εγγραφής ή μετεγγραφής ποδοσφαιριστή.

11.

Για την ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών αναφορικά με
την εγγραφή ή μετεγγραφή ποδοσφαιριστών.

12.

Διαφορές μεταξύ ομάδων (σωματείου και ΠΑΕ ή ΠΑΕ και ΠΑΕ) που αφορούν τον
υπολογισμό και την καταβολή αποζημίωσης κατάρτισης, όπως και διαφορές που
προκύπτουν από ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ ομάδων κατά τη

μετεγγραφή

ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από την ΠΕΕΟΔ και σε
δεύτερο και τελευταίο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 21
1.

Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών έχει αρμοδιότητα για όλες τις υποθέσεις του
άρθρου 20 περ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και οποιαδήποτε άλλη σχετική διαφορά που
αναφύεται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα κώδικα και η οποία δεν
υπάγεται με ρητή πρόβλεψη στην αρμοδιότητα της ΠΕΕΟΔ, του Διαιτητικού
Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου και των πειθαρχικών επιτροπών, έχοντας παράλληλα το
δικαίωμα να εξουσιοδοτεί για την έκδοση των δελτίων το Τμήμα Μητρώου Δελτίων.

2.

Σε περίπτωση αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα της Επιτροπής, ο
πρόεδρος της επιτροπής θα αποφασίζει για την παραπομπή σε άλλη αρμόδια
επιτροπή.

3.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών εφεσιβάλλονται στο Διαιτητικό
Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 22

Πρωτοβάθμια

Επιτροπή

Επίλυσης

Οικονομικών

Διαφορών

(Π.Ε.Ε.Ο.Δ.)
1.

Για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λειτουργεί τριμελής Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΠΕΕΟΔ).

2.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που προβλέπεται στο
άρθρο 20 παρ. 1,2, 3, 4, 5 και 12 του παρόντος σε πρώτο βαθμό.

3.

Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, είναι δικαστικοί λειτουργοί, εν
ενεργεία ή μη. Την Επιτροπή, συμπληρώνουν δύο ακόμη μέλη που διορίζονται ένα
από κάθε διάδικο μέρος (Ένωση και Π.Σ.Α.Π., κ.ο.κ.).

4.

Η λειτουργία και η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής καθορίζεται στο επόμενο άρθρο
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και στον Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠΟ.
5.

Οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών
εφεσιβάλλονται στο ανεξάρτητο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της νόμιμης κοινοποίησης
της απόφασης, άλλως σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή
τους. Εάν παρέλθει η ως άνω προθεσμία άνευ ασκήσεως εφέσεως, οι αποφάσεις
καθίστανται τελεσίδικες και εκτελεστές, μη επιτρεπομένου οποιουδήποτε άλλου ένδικου
μέσου ή βοηθήματος.

Άρθρο 23
1.

Δικονομικοί Κανόνες

Στις υποθέσεις με αντιδικία η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και η Πρωτοβάθμια
Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών θα πρέπει να επιληφθούν εντός δέκα (10)
ημερών από την υποβολή έγκυρου αιτήματος, και θα αποφασίζουν εντός δέκα (10)
ημερών από την συζήτηση της υπόθεσης. Αν η αντιδικία αφορά καταγγελία
συμβολαίου η ΠΕΕΟΔ θα πρέπει να επιληφθεί και να αποφασίσει εντός προθεσμίας 10
ημερών.

2.

Στις υποθέσεις λύσεως συμβολαίων κοινή συναινέσει, ταυτόχρονα με την υποβολή της
αίτησης θα κατατίθεται, υποχρεωτικά, το ορισθέν τέλος λειτουργίας και τα σχετικά
έγγραφα και η απόφαση θα εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση της
αιτήσεως. Τις αποφάσεις θα εκδίδει ένα μέλος της Επιτροπής (διαιτητής) που θα
ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής. Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης η υπόθεση θα
τίθεται στο αρχείο, με χρονολογημένη και ενυπόγραφη σημείωση του ως άνω Διαιτητή
και έγγραφη ενημέρωση της ΠΑΕ.
Οι διαδικασίες θα διέπονται από τον Δικονομικό Κανονισμό της ΕΠΟ.

3.

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών, δεν θα εκδικάσουν καμία υπόθεση που εμπίπτει σε αυτόν τον
κανονισμό εάν έχουν παρέλθει δύο έτη από το περιστατικό που αποτελεί την βάση της
διαφοράς. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται εάν εντός του χρονικού διαστήματος
των δύο (2) ετών συμφωνηθεί μία ρύθμιση τμηματικής καταβολής της οφειλής και
παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η ρύθμιση. Εάν η ρύθμιση
παύσει να τηρείται ή καταγγελθεί, η διακοπείσα προθεσμία ξεκινά εκ νέου για το
υπολειπόμενο μέρος αυτής από την ημέρα που η οφειλέτρια ΠΑΕ καθίσταται
υπερήμερη.
Η εφαρμογή των ανωτέρω χρονικών ορίων θα εξετάζεται αυτεπάγγελτα σε κάθε
υπόθεση.
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4.

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών, κατά τη λήψη των αποφάσεών τους, θα εφαρμόζουν τον
παρόντα κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές ρυθμίσεις και την
ιδιαιτερότητα του αθλήματος, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του
παρόντος.

5.

Η αναλυτική διαδικασία για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, προσδιορίζεται ειδικότερα στον Δικονομικό
Κανονισμό ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ.

Άρθρο 24
1.

Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου

Στην ΕΠΟ λειτουργεί Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου, με τις αρμοδιότητες που
περιγράφονται στον οικείο Κανονισμό του.

2.

Οι αρμοδιότητες του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου περιγράφονται στον
Κανονισμό λειτουργίας του, στο Καταστατικό και στους λοιπούς κανονισμούς της ΕΠΟ.
Σε αυτές περιλαμβάνεται, και η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό των εφέσεων κατά των
αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και κατά
των αποφάσεων της Ε.Ι.Π.

3.

Οι εκτελεστές αποφάσεις της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. και οι τελεσίδικες αποφάσεις του Διαιτητικού
Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου εφ' όσον δεν εξοφληθούν πλήρως και ολοσχερώς από τον
υπαίτιο διάδικο εντός εξήντα (60) ημερών παρέχουν το δικαίωμα στο άλλο μέρος με
έγγραφό του στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου να αιτηθεί την επιβολή των
ποινών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο σε δύο στάδια: α) επιβολής
και β) ενεργοποίησης ποινών. Κατά την αυτή διαδικασία η οφειλέτρια ΠΑΕ
δύναται να ζητήσει την καταβολή της οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις ΣΣΕ των δύο μερών.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αποφάσεων μη καταβολής χρηματικών αποζημιώσεων
από οποιαδήποτε αιτία σε ποδοσφαιριστές και προπονητές των Επαγγελματικών
κατηγοριών επιβάλλεται υποχρεωτικά στην οφειλέτρια ομάδα, κατά το στάδιο
ενεργοποίησης των ποινών σύμφωνα με τα κατωτέρω, η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει με την εξής διαδικασία:
Με την κοινοποίηση στην οικεία Ένωση της απόφασης του Διαιτητικού
Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, με την οποία επιβάλλεται η ως άνω ποινή, δίδεται
στην Π.Α.Ε. προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μη υπολογιζομένης της
ημέρας κοινοποίησης, για την εξόφλησή της. Στην περίπτωση που δεν
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εξοφληθεί, τότε με απόφαση της οικείας Ένωσης αφαιρούνται τρεις (-3) βαθμοί
από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος από την οφειλέτρια Π.Α.Ε..
Αν η οφειλέτρια Π.Α.Ε. εξοφλήσει την οφειλή της, για την οποία της
επιβλήθηκε η αφαίρεση βαθμών, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων
ημερών τότε οι βαθμοί της επιστρέφονται.
Αν δεν εξοφλήσει την οφειλή της εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, τότε
και για τον επόμενο αγώνα της ισχύουν τα προαναφερόμενα, δηλαδή της
αφαιρούνται οι τρεις βαθμοί και της δίδεται εκ νέου 5ήμερη προθεσμία για την
πληρωμή της οφειλής. Στην περίπτωση που η οφειλέτρια ΠΑΕ, καταβάλλει
εμπροθέσμως την οφειλή της μετά τον δεύτερο ή τρίτο αγώνα της
επιστρέφονται μόνο οι βαθμοί του συγκεκριμένου αγώνα και όχι των
υπολοίπων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που εις
βάρος μίας ΠΑΕ έχουν εκδοθεί περισσότερες της μίας αποφάσεις
ενεργοποίησης ποινών, ξεχωριστά για καθεμία από αυτές.
Αν μια ΠΑΕ, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, υποπέσει τρεις (3) φορές
στην ανωτέρω παράβαση (δηλαδή της έχουν αφαιρεθεί οριστικά εννιά (9)
βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα, ασχέτως αν η τιμωρία προέρχεται
από την ίδια απόφαση ή περισσότερες εις βάρος της αποφάσεις), με
απόφαση

της

οικείας

Ένωσης,

αποβάλλεται

από

το

πρωτάθλημα

καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα του
πρωταθλήματος και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΑΠ
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
4.

Οι βαθμοί, βάσει αποφάσεων ενεργοποίησης ποινών, αφαιρούνται από την
διοργανώτρια αρχή, εφόσον μία απόφαση καταστεί εκτελεστή σύμφωνα με την ως άνω
διαδικασία, μέχρι και τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. Το χρονικό διάστημα
από την επομένη του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος έως τον πρώτο αγώνα
της επόμενης αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος που συμμετέχει η οφειλέτρια
ΠΑΕ αναστέλλονται οι προθεσμίες και δεν γίνονται αφαιρέσεις βαθμών. Ποινές που
ενδεχομένως έμειναν ανεκτέλεστες εκτελούνται στο επόμενο πρωτάθλημα.

5.

Η παρούσα διαδικασία επιβολής και ενεργοποίησης ποινών τηρείται: α) για
αποφάσεις κατά ομάδων που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, οι
οποίες

έχουν

εκδοθεί

την

διανυόμενη

αγωνιστική

περίοδο

ή/και

την

προηγούμενη αυτής και αφορούν οφειλές της διανυόμενης αγωνιστικής
περιόδου ή/και της προηγούμενης αυτής, και β) για αποφάσεις των τριών (3)
τελευταίων αγωνιστικών περιόδων, προ της διανυόμενης, εφόσον έχει
συμφωνηθεί μία ρύθμιση εξόφλησης της οφειλής σε δόσεις και η ρύθμιση αυτή

[30]

παύσει να τηρείται στην διανυόμενη αγωνιστική περίοδο. Όλες οι λοιπές
υποθέσεις από αποφάσεις παλαιότερων ετών με αίτημα επιβολή ή/και
ενεργοποίηση ποινών, δικάζονται από την τακτική σύνθεση του Διαιτητικού
Δικαστηρίου και όχι από το Μονομελές Όργανο.
6.

Εφόσον με απόφαση της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ή του Διαιτητικού
Δικαστηρίου διατάσσεται η καταβολή οφειλής σε δόσεις, κατ' εφαρμογή συμφωνίας των
μερών ή των προβλέψεων υφιστάμενης Σ.Σ.Ε. τότε με την ίδια απόφαση θα πρέπει να
προβλέπονται και οι συνέπειες μη τήρησης της ρύθμισης και αν η επιβολή και
ενεργοποίηση ποινών θα σχετίζεται με την καταβολή μιας ληξιπρόθεσμης δόσης ή του
συνόλου της απόφασης.

7.

Στον ποδοσφαιριστή ή στον προπονητή ή στον διαμεσολαβητή ο οποίος δεν
εξοφλεί μία αντίστοιχη εκτελεστή/τελεσίδικη απόφαση της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου, επιβάλλεται μία εκ των κατωτέρω ποινών:
α)

χρηματική ποινή έως είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, και

β)

απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας έως τέσσερις (4) μήνες.

Άρθρο 25
1.

Αποζημίωση Κατάρτισης & Β' Ομάδες ΠΑΕ

Αποζημίωση κατάρτισης θα πρέπει να καταβάλλεται στις οικείες ομάδες για την
εκπαίδευση

και

κατάρτιση

ενός

ποδοσφαιριστή,

όταν

ένας

ερασιτέχνης

ποδοσφαιριστής υπογράφει το πρώτο του συμβόλαιο ως επαγγελματίας πριν την
ηλικία των 23 ετών, για την κατάρτιση που του παρασχέθηκε μέχρι την ηλικία των 21
ετών, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παράρτημα Δ του παρόντος. Στην
περίπτωση που ισχύσουν διαφορετικές και δεσμευτικές για τις εσωτερικές μετεγγραφές
διατάξεις της FIFA σχετικές με την αποζημίωση κατάρτισης θα έχουν εφαρμογή αυτές.
Οι διατάξεις της αποζημίωσης κατάρτισης δεν ισχύουν για το γυναικείο ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα.
2.

Με ειδικό Κανονισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ δύναται κατά
παρέκκλιση διατάξεων του παρόντος κανονισμού να συστήνονται Β' ομάδες
από τις ΠΑΕ της Super League-1 ή και της Super League-2.

[31]

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
1.

Μεταβατικές Διατάξεις

Κάθε προσφυγή που έχει κατατεθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογείται
και εκδικάζεται σύμφωνα με τους προηγούμενους κανονισμούς.

2.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι υποθέσεις θα εκδικάζονται σύμφωνα με
τον παρόντα Κανονισμό.

3.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού κάθε μέρος που θα επιλέξει για
ικανοποίηση δικαιωμάτων του, όργανα και διαδικασίες μη προβλεπόμενες από τον
παρόντα Κανονισμό δεν θα νομιμοποιείται να αξιώσει προστασία ή ρύθμιση
προβλεπόμενη από τον παρόντα Κανονισμό.

4.

Τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών ποδοσφαιρικών οργάνων που
εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, δύναται να
ικανοποιηθούν (εφαρμοζομένων των αθλητικών κυρώσεων του παρόντος) μετά από
αίτημα στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 27

Εξαιρετικές περιπτώσεις Ερμηνεία – Ελλείψεις - Έναρξη Ισχύος
Διατάξεων

1.

Η ερμηνεία του παρόντος Κανονισμού, ανήκει στα δικαιοδοτικά όργανα που τον
εφαρμόζουν. Θέματα που δεν προβλέπονται ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή
σοβαρές ασάφειες, θα επιλύονται και θα διευκρινίζονται με αποφάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Διεθνών
Συνομοσπονδιών.

2.

Ο παρών Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε, ισχύει από 1ης Ιουλίου 2021.

3.

Κατ' εξαίρεση και υπό την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο άρθρο 24 του
παρόντος, οι συλλογικές συμβάσεις και τα μνημόνια συνεργασίας που υπογράφονται
μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων και του ΠΣΑΠ, σε οποιονδήποτε χρόνο και
αφορούν θέματα ποδοσφαιρικών εργασιακών σχέσεων (π.χ. μισθοί, αποζημιώσεις,
άδειες ποδοσφαιριστών, καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών κτλ.) δεκτικά να τύχουν
διαφορετικής ρύθμισης από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό ισχύουν
άμεσα μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Π.Ο. και μπορούν να αποκλίνουν από τα
προβλεπόμενα στο κεφάλαιο ΙV (ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ), άρθρα 10 έως 15, καθώς και
άρθρα 11 και 12 του Παραρτήματος Α'.
4.

Στην περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων ή λόγω ανωτέρας βίας, με απόφαση της
Ε.Ε. που εγκρίνεται από την FIFA, δύναται να ισχύσουν διαφορετικές προβλέψεις ως
προς την έναρξη και λήξη της αγωνιστικής και των μετεγγραφικών περιόδων και για
λοιπά ζητήματα.

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
04/16.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 16 Ιουνίου 2021 και
τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2021.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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Ε ΛΛΗΝΙΚΗ Π ΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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Παράρτημα Α
Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού
για τους Επαγγελματίες Ποδοσφαιριστές

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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Άρθρο 1

Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ

Κάθε ΠΑΕ διατηρεί στη δύναμή της:
α)

Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές,

β)

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μέχρι την ηλικία του 21ου έτους, οι οποίοι στο τέλος της
αγωνιστικής περιόδου που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και δεν
εγγραφούν από την ΠΑΕ ως επαγγελματίες, καθίστανται ελεύθεροι με αίτησή
τους στην ΕΙΠ.

Άρθρο 2

Ιδιότητα / Εγγραφή / Διαδικασία Μετεγγραφόμενων-Δανειζόμενων
Ποδοσφαιριστών

1.

Η ιδιότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή αποκτάται με την υπογραφή
συμβολαίου και την εγγραφή στο μητρώο επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της
ΕΠΟ.

2.

Για να εγγραφεί κάποιος ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πρέπει:
α)

Να έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία και
από τον Κανονισμό της FIFA ηλικία.

β)

Να έχει συνάψει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σύμβαση παροχής
υπηρεσιών (συμβόλαιο).

γ)

Το συμβόλαιο ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18) έτος της ηλικίας του συνυπογράφεται από έναν εκ των ασκούντων τη
γονική μέριμνα με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, η δε διάρκεια
του απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.

3.

Για τη μετεγγραφή/δανεισμό επαγγελματία ποδοσφαιριστή διαρκούντος του
συμβολαίου του απαιτείται έγγραφη συναίνεση της ΠΑΕ που ανήκει, όπως αυτή
αποτυπώνεται στην αίτηση μεταβολών.

Άρθρο 3
1.

Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

Κάθε ΠΑΕ επιτρέπεται, να διατηρεί στην δύναμή της και να χρησιμοποιεί
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές Ελληνικής υπηκοότητας ή υπηκοότητας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
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τομέα, σε αριθμό που η ίδια επιθυμεί.
2.

Οι ΠΑΕ SL1 μπορούν να έχουν στη δύναμή τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές,
προερχόμενους από χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. κατ' ανώτατο όριο οχτώ
(8) εκ των οποίων έως πέντε (5) μπορεί να είναι άνω των είκοσι τριών (23) ετών. Από
αυτούς τους οκτώ (8) δύναται κάθε ΠΑΕ να χρησιμοποιεί, ανά αγώνα, ήτοι να
αναγράφονται στο Φ.Α. και να αγωνίζονται μέχρι πέντε (5), χωρίς ηλικιακό περιορισμό.
Για το χρονικό διάστημα από της ενάρξεως της θερινής μετεγγραφικής περιόδου μέχρι
πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα για το πρωτάθλημα της νέας
αγωνιστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση, πριν τις 20 Αυγούστου, μία ΠΑΕ μπορεί
να διατηρεί στην δύναμή της αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, καθ' υπέρβαση των
ανωτέρω ορίων, με υποχρέωση όμως μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία να
δηλώσει στην ΕΠΟ τους οκτώ (8) που επιθυμεί να διατηρήσει στην δύναμή της. Τη
δήλωση αυτή (μία ΠΑΕ που διαθέτει υπεράριθμους μέχρι τις 20 Αυγούστου) μπορεί να
τροποποιήσει μόνο μία φορά και το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 5
Σεπτεμβρίου η Ε.Ι.Π. της ΕΠΟ θα ανακαλεί τα τυχόν υπεράριθμα δελτία. Σε περίπτωση
μη δήλωσης η Ε.Ι.Π. επίσης θα ανακαλεί τα τυχόν υπεράριθμα δελτία με αρχή από το
τελευταίο χρονικώς εκδοθέν και προς τα πίσω και η υπαίτια ΠΑΕ θα τιμωρείται με
χρηματική ποινή 5.000,00 Ευρώ.

3.

Οι ΠΑΕ της SL2, μπορούν να έχουν στη δύναμή τους επίσης μέχρι οκτώ (8)
αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων έως πέντε (5) μπορεί να είναι άνω των
είκοσι τριών (23) ετών. Από αυτούς τους οκτώ (8) δύναται να αναγράφονται στο Φ.Α.
και να αγωνίζονται, σε κάθε αγώνα, μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαποί ποδοσφαιριστές,
χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

4.

Ο αριθμός των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, που κάθε ΠΑΕ, μπορεί να έχει
εγγεγραμμένους (στις Ακαδημίες της), δεν δύναται να υπερβεί:
α)

τους τετρακόσιους (400) για ΠΑΕ της SL1

β)

τους τριακόσιους (300) για ΠΑΕ της SL2.

Οι ΠΑΕ δεν δύνανται να διατηρούν εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές ηλικίας 18 έως
21, άνω του αριθμού των πενήντα (50) για την SL1 και άνω του αριθμού των σαράντα
(40) για τη SL2.
5.

Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στις ΠΑΕ, τηρείται ξεχωριστό
μητρώο στην ΕΠΟ και υφίστανται ειδικότερες προβλέψεις, σχετικά με τις χρονικές
περιόδους της απόκτησης της ιδιότητας του επαγγελματία (άρθρο 6 των εισαγωγικών
διατάξεων του ΚΙΜΠ), ως προς τον τρόπο αποδέσμευσης, λόγω ηλικίας (άρθρο 1 του
παρόντος παραρτήματος) και ως προς την σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με
άλλη ΠΑΕ και την αποζημίωση κατάρτισης κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα
Δ' του παρόντος Κανονισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιες διατάξεις με τους
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λοιπούς ερασιτέχνες.
Οι ερασιτέχνες των ΠΑΕ δεν έχουν σχέση με τους ερασιτέχνες των ιδρυτικών
σωματείων των ΠΑΕ για τους οποίους ισχύουν οι ίδιες με τους λοιπούς ερασιτέχνες
διατάξεις.

Άρθρο 4

Αντικανονική συμμετοχή

Η κατά παράβαση του άρθρου 3 παρ. 2, 3, 4 και 5 του παρόντος, χρησιμοποίηση
ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών, αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενων των
κυρώσεων που προβλέπονται στον Κ.Α.Π.

Άρθρο 5

Σύναψη

επαγγελματικού

συμβολαίου

από

ερασιτέχνη

ποδοσφαιριστή
Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οποιασδήποτε ομάδας, έχουν το δικαίωμα, να συνάπτουν
επαγγελματικά συμβόλαια με Π.Α.Ε., (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) με ή χωρίς τη
συναίνεση της ομάδας τους. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις για την
αποζημίωση κατάρτισης.

Άρθρο 6

Κυρώσεις από τη συμμετοχή Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών
στις Εθνικές Ομάδες

1.

Οι ΠΑΕ είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεση της ΕΠΟ τους ποδοσφαιριστές
τους για τη συμμετοχή αυτών στους πάσης φύσεως αγώνες και προπονήσεις των
Εθνικών Ομάδων. Κάθε διαφορετική συμφωνία μεταξύ ποδοσφαιριστή και σωματείου
απαγορεύεται.

2.

Η αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών αυτών προς την Εθνική Ομάδα,
τιμωρείται, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον ΚΑΠ, με απόφαση της Πειθαρχικής
Επιτροπής της ΕΠΟ με ποινή αποκλεισμού, από τους επίσημους αγώνες της ΠΑΕ
στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, τριών (3) αγωνιστικών ημερών. Σε περίπτωση
υποτροπής, η παραπάνω ποινή διπλασιάζεται.
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Άρθρο 7
1.

Ανικανότητα ποδοσφαιριστή

Η ανικανότητα του ποδοσφαιριστή, που διαρκεί άνω των τριών (3) μηνών για μονοετές
συμβόλαιο, άνω των τεσσάρων (4) μηνών για διετές συμβόλαιο, άνω των έξι (6) μηνών
για τριετές συμβόλαιο, άνω των οκτώ (8) μηνών για τετραετές συμβόλαιο και άνω των
δέκα (10) μηνών για πενταετές συμβόλαιο, αποτελεί νόμιμη αιτία λύσης συμβολαίου
από την ΠΑΕ άνευ υπαιτιότητας του ποδοσφαιριστή.

2.

Εάν η ανικανότητα συνέβη κατά την διάρκεια αγώνα ή προπόνησης ή υπηρεσίας εν
γένει του ποδοσφαιριστή προς την ΠΑΕ, ο ανωτέρω καθοριζόμενος χρόνος
ανικανότητας διπλασιάζεται.

3.

Για την λύση του συμβολαίου, αναίτια (χωρίς υπαιτιότητα) και για τα δύο μέρη, λόγω
ανικανότητας,

απαιτείται διαπιστωτική πράξη Υγειονομικής Επιτροπής

μόνιμα

λειτουργούσης ή συστηνόμενης ad hoc, στην οικεία Επαγγελματική Ένωση.
4.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από:
α)

έναν ιατρό, διοριζόμενο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ως πρόεδρο,

β)

έναν ιατρό, διοριζόμενο από την ΠΑΕ,

γ)

έναν ιατρό, διοριζόμενο από τον ποδοσφαιριστή, εκδίδει δε την απόφαση της
εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση σχετικού αιτήματος.

Σε περίπτωση μη ορισμού ιατρού, από κάποια πλευρά, ορίζεται από το ΔΣ της οικείας
επαγγελματικής ένωσης.

Άρθρο 8
1.

Καθορισμός αποδοχών των ποδοσφαιριστών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων, οι τακτικές αποδοχές
και οι έκτακτες παροχές των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, καθορίζονται ελεύθερα
με το συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ αυτών και της αντίστοιχης ΠΑΕ.

2.

Σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα από τις ισχύουσες,
βάσει ΕΣΣΕ αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, μηνιαίως.

3.

α)

Έκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
καταβολής τους, είτε αναγράφονται σε ρητή διάταξη του συμβολαίου του
ποδοσφαιριστή, είτε δίδονται με βάση σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΠΑΕ είτε με
βάση ειδικό κανονισμό της ΠΑΕ, που κατατίθεται στη διοργανώτρια.

β)

Σε κάθε παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) που εκδίδει η ΠΑΕ κατά τις πληρωμές
των ποδοσφαιριστών της για οποιαδήποτε αιτία, αναγράφεται υποχρεωτικά η
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αιτία για την οποία γίνεται η πληρωμή στον ποδοσφαιριστή.
4.

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των
επαγγελματιών κατά τους αγώνες (επισήμους ή φιλικούς) της ΠΑΕ, βαρύνουν
αποκλειστικά αυτή.

5.

Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής για τις εκτός
έδρας μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις τους.

6.

Η στράτευση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, δεν αποτελεί νόμιμη αιτία λύσης του
συμβολαίου τους. Οι ποδοσφαιριστές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από την
ΠΑΕ, να προσκομίσουν βεβαίωση περί εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων. Εάν καθίσταται αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών τους προς την ΠΑΕ,
οι καταβαλλόμενες τακτικές και έκτακτες μηνιαίες αποδοχές τους μειώνονται στο ήμισυ.

7.

Η ΠΑΕ υποχρεούται στην έγκαιρη και ολοσχερή καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών.

8.

Οι ΠΑΕ ή η οικεία Επαγγελματική Ένωση για όλα τα μέλη της οφείλουν να συνάπτουν
ασφαλιστικά συμβόλαια για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ποδοσφαιριστών
κάθε ομάδας. Η υπογραφή των συμβολαίων αυτών υποχρεωτικά γίνεται πριν την
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 10Α του
ΚΙΜΠ.

9.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΠΑΕ που εκδίδεται κάθε έτος με απόφαση του ΔΣ της
ΠΑΕ, είναι δυνατόν να προβλέπονται ποινές για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα των
ποδοσφαιριστών. Οι ποινές αυτές είναι:
α)

επίπληξη,

β)

χρηματική ποινή.

Για να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις ως άνω ποινές, απαιτείται η προηγούμενη
έγγραφη κλήση του ποδοσφαιριστή με συστημένη επιστολή σε απολογία.
Η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή δεν δύναται να υπερβαίνει κατά την διάρκεια μίας
αγωνιστικής περιόδου το 3% των συνολικών αντίστοιχων ετήσιων οικονομικών
απολαβών του ποδοσφαιριστή. Είναι δυνατή η επιβολή χρηματικής μέχρι 15%, με
απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.

Άρθρο 9

Διακοπές

–

Εβδομαδιαία

ανάπαυση

ποδοσφαιριστών

Επιμόρφωση αυτών - Συνδρομές ποδοσφαιριστών
1.

Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δικαιούνται ετήσιας άδειας τεσσάρων (4) εβδομάδων
σε χρόνο που καθορίζεται από την ΠΑΕ ανάλογα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.
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Κατά το χρόνο της άδειας καταβάλλονται στον ποδοσφαιριστή οι τακτικές αποδοχές
αυτού καθώς και το επίδομα αδείας.
2.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια είναι συνεχής για δύο (2) τουλάχιστον
εβδομάδες. Σε περίπτωση που η ΠΑΕ ήθελε ανακαλέσει τον ποδοσφαιριστή κατά τη
διάρκεια της άδειάς του έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σ' αυτόν τις δαπάνες της
μετακίνησής του αυτής και να του χορηγήσει αριθμό ημερών αδείας ίσο προς το χρόνο
της διακοπής.

3.

Η ΠΑΕ οφείλει να χορηγεί στους ποδοσφαιριστές της, εβδομαδιαία ανάπαυση 24
συνεχών ωρών, σε χρόνο που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας το επιτρέπουν.

4.

Κάθε έτος πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, σε κάθε ΠΑΕ, εκλέγονται μεταξύ
των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών τρεις (3) αρχηγοί της ομάδας.

5.

Επίσης οι ΠΑΕ με την συνεργασία του ΠΣΑΠ υποχρεούνται να διοργανώνουν,
περιοδικά, ομιλίες με σκοπό την επιμόρφωση των ποδοσφαιριστών σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και
κάθε άλλη σχετική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.

Επίσης σεμινάρια επιμόρφωσης των ποδοσφαιριστών οφείλει να οργανώνει και η
οικεία επαγγελματική Ένωση με βάση πρόγραμμα που καταρτίζει η ίδια.
Οι ΠΑΕ είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν όλους τους ποδοσφαιριστές τους γι' αυτό το
σκοπό.

7.

Ο ΠΣΑΠ διοργανώνει ετήσια γιορτή του ποδοσφαιριστή. Κατά την ημέρα αυτή δεν
επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων μεταξύ ΠΑΕ και προπονήσεων. Το ίδιο ισχύει και
κατά την ημέρα που ο ΠΣΑΠ συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών
του (ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα).

8.

Οι ΠΑΕ παρακρατούν υποχρεωτικά για λογαριασμό του ΠΣΑΠ και αποδίδουν σ' αυτόν
τις ετήσιες συνδρομές των ποδοσφαιριστών - μελών του, το αργότερο μέχρι 30
Οκτωβρίου κάθε αγωνιστικής περιόδου.
Σε περίπτωση που ΠΑΕ δεν αποδίδει τις συνδρομές αυτές, παρακρατούνται από τα
έσοδα της ΠΑΕ από την οικεία επαγγελματική Ένωση και αποδίδονται στον ΠΣΑΠ.

Άρθρο 10

Δημιουργία Ταμείου

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, δημιουργείται ειδικό ταμείο για την
πληρωμή των κάθε είδους αποζημιώσεων ποδοσφαιριστών, με βάση τα υπάρχοντα
συμβόλαιά τους ή αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η
ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών από την υπόχρεη ΠΑΕ. Με ειδικό Κανονισμό
καθορίζονται οι πόροι και η διαδικασία που ακολουθείται για τις περιπτώσεις αυτές.
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Άρθρο 11
1.

Τελικές Διατάξεις

Τα συμβόλαια των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε ΠΑΕ που
υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική κατηγορία, λύνονται αυτοδίκαια και οι ποδοσφαιριστές
καθίστανται ελεύθεροι, μόλις επικυρωθεί ο βαθμολογικός πίνακας του πρωταθλήματος.
Με απόφαση της Ε.Ι.Π. οι ανωτέρω ποδοσφαιριστές δύνανται, μετά από αίτησή τους,
να μείνουν ελεύθεροι αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.

2.

Οι ποδοσφαιριστές διατηρούν στο ακέραιο τις προκύπτουσες από τα συμβόλαιά τους
αξιώσεις κατά της υποβιβασθείσας ΠΑΕ μέχρι και την λήξη της αγωνιστικής περιόδου,
κατά την οποία αυτή υποβιβάστηκε.

3.

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ που υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική
κατηγορία, μεταφέρονται και αποτελούν μέρος της δύναμης του ερασιτεχνικού
σωματείου.

4.

Οι όροι που καθορίζονται και περιέχονται στα Υποδείγματα Συμβολαίων 1, 2, 3 και 4,
που είναι συνημμένα στο παράρτημα ΣΤ, ενσωματώνονται στον παρόντα και
αποτελούν υποχρεωτικές διατάξεις του.

Με εγκύκλιο που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο., καθορίζονται τα προαπαιτούμενα και οι
υποχρεώσεις των ομάδων σε ότι αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και
της δια αυτών εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, όπως π.χ. καταβολή φόρων μισθωτών
υπηρεσιών

και

ασφαλιστικών

περιοδικών

δηλώσεων

για

τους

επαγγελματίες

ποδοσφαιριστές.
Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
04/16.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 16 Ιουνίου 2021 και
τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2021.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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Ε ΛΛΗΝΙΚΗ Π ΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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Παράρτημα Β
Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού
για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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Άρθρο 1
1.

Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών

Η ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή αποκτάται δια της εκδόσεως από την ΕΠΟ
ατομικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή. Δεν επιτρέπεται η υπογραφή
ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ομάδας και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που να αφορά
την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής στον τελευταίο για την παροχή υπηρεσιών του ως
ποδοσφαιριστή.
Εφόσον το επιτρέπει η οικεία νομοθεσία, τα ερασιτεχνικά σωματεία δύναται να
υπογράφουν με αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές «ιδιωτικά συμφωνητικά
συνεργασίας» μεταξύ σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, στα οποία θα
προβλέπεται ότι το σωματείο καλύπτει στον ποδοσφαιριστή τα οδοιπορικά ή/και τα
έξοδα διαμονής και διατροφής του, ασφάλισης ή/και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από το
νόμο, προκειμένου να χορηγηθεί αθλητική visa στον ποδοσφαιριστή. Ο αριθμός των
ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας ορίζεται ως εξής: μέχρι τρία (3) για την Γ' Εθνική
κατηγορία και για τα πρωταθλήματα Α' και Β' Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών και μέχρι
δύο (2) για τα τοπικά πρωταθλήματα των ΕΠΣ, και δύναται να αλλάζει με απόφαση της
Ε.Ε. της ΕΠΟ προ της έναρξης κάθε αγωνιστικής περιόδου.

2.

Είναι δυνατή η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ομάδας (ΠΑΕ ή
σωματείου) & ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ή με τους ασκούντες την γονική
μέριμνα εφόσον είναι ανήλικος (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής των
μερών), για την κάλυψη από την ομάδα των εξόδων του ποδοσφαιριστή (λ.χ.
οδοιπορικά, έξοδα διαμονής, σίτισης κλπ.), είτε δια της καταβολής αυτών από
την ομάδα προς τους τρίτους, είτε με την χορήγηση μικρού χρηματικού ποσού
σε τακτική ή μη βάση από την ομάδα προς τον ποδοσφαιριστή. Η μη τήρηση της
συμφωνίας από την ομάδα αποτελεί λόγο αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή με
αίτησή του ενώπιον της ΕΙΠ. Η κατάθεση των εν λόγω ιδιωτικών συμφωνητικών
στο Τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ είναι υποχρεωτική. Η παρούσα
πρόβλεψη ισχύει και για ερασιτέχνες ποδοσφαιρίστριες που αγωνίζονται στα
πανελλήνια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου γυναικών. Στην περίπτωση που τα εν
λόγω πρωταθλήματα γίνουν επαγγελματικά, θα ισχύουν οι προβλέψεις που
μνημονεύονται στην Εγκύκλιο της FIFA με αριθμό 1749 (συνημμένο αρ. 3, ΚΙΜΠ
FIFA, έκδοση Φεβρουαρίου 2021).

3.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν
επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από
διακόσιους (200) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον σαράντα (40) να είναι
κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
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4.

Τα ιδρυτικά σωματεία των εν ενεργεία ΠΑΕ, εφόσον συμμετέχουν σε δύο (2)
τουλάχιστον πρωταθλήματα υποδομών των Ενώσεων δύνανται να έχουν στη δύναμη
τους έως εκατό (100) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Για τους ποδοσφαιριστές αυτούς
ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τους λοιπούς ερασιτέχνες. Κατ' εξαίρεση έχουν την
δυνατότητα να αγωνίζονται στις ομάδες των τμημάτων υποδομών των ΠΑΕ με τις
οποίες συνδέονται τα ιδρυτικά σωματεία.

5.

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες και δεν δύνανται να συμμετέχουν σε
αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος λόγω ορίου ηλικίας, δύνανται να καταστούν
ελεύθεροι, με αίτηση τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους.

6.

α)

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμη της αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές
μέχρι την ηλικία των 18 ετών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό με τις προϋποθέσεις
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

β)

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι οκτώ (8) αλλοδαπούς
ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους
υπεράριθμους των οκτώ (8) αλλοδαπούς, αμέσως μετά την συμπλήρωση του
δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας τους, με αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών.

Οι

υπεράριθμοι

αλλοδαποί

ποδοσφαιριστές

που

ενηλικιώνονται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου δύνανται να
παραμείνουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι τη λήξη της αυτής αγωνιστικής
περιόδου, με δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.
γ)

Στον

ανωτέρω

επιτρεπόμενο

αριθμό

των

οκτώ

(8)

αλλοδαπών,

περιλαμβάνονται:
-

όσοι έχουν συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (μέχρι τρία (3) για την Γ' Εθνική
κατηγορία και για τα πρωταθλήματα Α' και Β' Εθνικής Κατηγορίας
Γυναικών και μέχρι δύο (2) για τα τοπικά πρωταθλήματα των ΕΠΣ). Τα
ως άνω συμφωνητικά, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των μερών,
υποχρεωτικά κατατίθενται στην ΕΠΟ σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα
στην ελληνική γλώσσα και σε δύο (2) σε μία από τις τέσσερις επίσημες
γλώσσες της FIFA (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική), συνοδευόμενα
από το αποδεικτικό πληρωμής στην οικεία ΕΠΣ του σχετικού παραβόλου,
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ, και ακολούθως
επικυρώνονται από την ΕΠΟ η οποία εκδίδει την απαιτούμενη βεβαίωση
για την περιφέρεια.

-

όσοι έχουν συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας σύμφωνα με
την παράγραφο 6β' του άρθρου 8 του παραρτήματος Γ του παρόντος,
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για τη μεταβολή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή / πρόσφυγα (μέχρι τρία
(3)).
7.

Υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου λογίζονται ως κοινοτικοί και όχι ως αλλοδαποί.

Άρθρο 2
1.

Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή

Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.), ερασιτεχνών, είτε
ΠΑΕ είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1)
έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη
εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με
ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε περίπτωση
η λήξη ισχύος του ΔΑΙ είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου. Όλα τα
σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των Δ.Α.Ι. με το δελτίο νέου
τύπου (επανέκδοση) για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη
τους το αργότερο έως την 30/06/2022. Η διάρκεια όλων των υφιστάμενων
δελτίων

που

θα

αντικατασταθούν/επανεκδοθούν,

και

δεν

είναι

ήδη

χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν
υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024. Από την 1/7/2024 και έπειτα η
διάρκεια ισχύος των Δ.Α.Ι. δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ελεύθερα,
εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων.
2.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν,
παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και
τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής
ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)

Άρθρο 3
1.

Πρώτη εγγραφή - Προϋποθέσεις

Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα της ΕΠΟ απαιτείται η ύπαρξη
των κατωτέρω ουσιαστικών προϋποθέσεων:
α.

Η συμπλήρωση του δεκάτου (10) έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή μέχρι την
31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, από το έτος υποβολής της αίτησης
μεταβολών ποδοσφαιριστή.

β.

Για την πρώτη εγγραφή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση επανεγγραφής,
μετεγγραφής κ.λπ. ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο
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(18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση
του ατομικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή, απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία
πιστοποιείται με την υπογραφή του στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης
μεταβολών ποδοσφαιριστή, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
2.

Καταργείται η ύπαρξη του δελτίου προσωρινής ισχύος για ηλικίες από επτά (7) έως
δέκα (10) ετών. Οι ποδοσφαιριστές ηλικίας επτά (7) έως δέκα (10) ετών δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής στην οικεία ΕΠΣ.

Άρθρο 4
1.

Πρώτη εγγραφή Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα οποιασδήποτε
κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα οι ίδιοι ή οι
έχοντες την γονική τους μέριμνα και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που
προβλέπονται σε άλλα άρθρα του παρόντος.

2.

Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή δήλωση τιμωρείται με την ποινή που
προβλέπεται από το άρθρο 13 περ. γ' του παραρτήματος Γ' του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5
1.

Προϋπόθεση μετεγγραφής

Για την εγχώρια μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ομάδα (ερασιτεχνικό
σωματείο) απαιτείται η συγκατάθεση της ομάδας (ερασιτεχνικού σωματείου) στο οποίο
ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Ιδιωτικά συμφωνητικά που προβλέπουν συμφωνίες
μετεγγραφής

ή

αποδέσμευσης

μεταξύ

σωματείων

και

ποδοσφαιριστών

δεν

λαμβάνονται υπόψη.
2.

Για την μετεγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή απαιτείται η απόδειξη της νόμιμης
διαμονής και να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται σε άλλα
άρθρα του παρόντος.

3.

Για μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από ομάδα του εξωτερικού σε ελληνική ομάδα
απαιτείται διεθνές πιστοποιητικό μετεγγραφής.
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Άρθρο 6
1.

Στην

Ειδικές διατάξεις για τις μετεγγραφές εξωτερικού
περίπτωση

που

απαιτείται

διεθνές

πιστοποιητικό

μετεγγραφής

ενός

ποδοσφαιριστή, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν δύναται να αγωνίζεται μέχρι να
περιέλθει στην ΕΠΟ το ζητηθέν πιστοποιητικό της αλλοδαπής Ομοσπονδίας ή η
έγκριση της F.I.F.A. για την προσωρινή εγγραφή του ποδοσφαιριστή.
2.

Εάν μία απάντηση στο αίτημα για ΔΠΜ δεν περιέλθει στην ΕΠΟ μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε, τότε η αρμόδια επιτροπή της FIFA
επιτρέπει την έκδοση προσωρινού δελτίου μέσω εντολής που διαβιβάζεται ηλεκτρονικά
από το FIFA ITMS, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στους
αγώνες υπέρ του αιτούντος την έκδοση του δελτίου του σωματείου. Το προσωρινό
δελτίο γίνεται οριστικό μετά την παρέλευση έτους από την ημερομηνία κατά την οποία
η ΕΠΟ υπέβαλε το αίτημά της στην ξένη Ομοσπονδία.

3.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να μετεγγραφεί σε ομάδα ξένης ομοσπονδίας
χωρίς την συγκατάθεση της ημεδαπής ομάδας στην οποία ανήκει. Στην περίπτωση
αυτή, εφόσον επιστρέψει πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την ως άνω
μετακίνησή του, θα δύναται να μετεγγραφεί με την διαδικασία της διεθνούς
μετεγγραφής, μόνο στην ημεδαπή ομάδα από την οποία είχε μετακινηθεί.

Άρθρο 7
1.

Μετεγγραφή ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής

Επιτρέπεται η μετεγγραφή ορισμένου χρόνου, με υποχρέωση επιστροφής του
ποδοσφαιριστή.

Η

μετεγγραφή

θα

συνοδεύεται

από

ιδιωτικό

συμφωνητικό

υπογεγραμμένο από τις δύο ομάδες και τον ποδοσφαιριστή, που θα προβλέπει ότι
αυτός μετά την λήξη του χρόνου της μετεγγραφής θα επανεγγράφεται υποχρεωτικά
στην ομάδα που ανήκε αρχικά. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα κατατίθεται στην ΕΠΟ μαζί
με την αίτηση μεταβολών για την μετεγγραφή.
2.

Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος
στο άρθρο 6 των εισαγωγικών διατάξεων του παρόντος, να χορηγήσει σε
διαφορετικές ομάδες και να αποκτήσει από διαφορετικές ομάδες μέχρι οκτώ (8)
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με μετεγγραφή ορισμένου χρόνου με υποχρέωση
επιστροφής μόνο για μία περίοδο, τηρουμένων των κατωτέρω περιορισμών:
α.

Απαγορεύεται η χορήγηση στην ίδια ομάδα και η απόκτηση από την ίδια
ομάδα περισσοτέρων των τριών (3) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με
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μετεγγραφή ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής.
β.

Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με μετεγγραφή
ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής για περισσότερες από δύο
(2) μετεγγραφικές περιόδους.

γ.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με μετεγγραφή
ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής, εάν υπερβαίνει το εικοστό
πρώτο (21) έτος της ηλικίας του.

Άρθρο 8

Εξαιρετικές Περιπτώσεις Αποδέσμευσης

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να αποδεσμευθούν από τις ομάδες στις οποίες
ανήκουν και να καταστούν ελεύθεροι υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1.

Με την υποβολή αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας
Ε.Π.Σ., η οποία πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Η αίτηση αυτή
θα υποβάλλεται μόνον μέσω της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει η ομάδα που αποδεσμεύει
τον ποδοσφαιριστή.
Η υποβολή της αίτησης για την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή πραγματοποιείται
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και
μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της
κάθε μετεγγραφικής περιόδου.

2.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους
αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους, ή επί δύο (2) πλήρη
έτη δύναται μετά από αίτησή του, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να καταστεί
ελεύθερος με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. Η διάταξη
αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται
στην ομάδα αντρών του σωματείου τους,
Ο χρόνος τιμωρίας ή/και στράτευσης ενός ποδοσφαιριστή παρατείνει ανάλογα το
απαιτούμενο, κατά τα ανωτέρω, χρονικό διάστημα για να καταστεί ελεύθερος.

3

Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προς την Επιτροπή
Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την
προϋπόθεση

ότι η δύναμη του

σωματείου υπερβαίνει τους

ογδόντα

(80)

ποδοσφαιριστές.
Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκαν
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στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της κάθε μετεγγραφικής περιόδου.
4

α)

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν, για λόγους εγγραφής ή
μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλαγής σχολείου, τέλεσης γάμου ή σύναψης
συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του
δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής
ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων
τη γονική τους μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε
σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους.
Η εργασία για τα ως άνω χρονικά διαστήματα αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο
μέσο.

β)

Σε κάθε περίπτωση και συντρεχουσών των προαναφερομένων προϋποθέσεων,
επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή αποδέσμευση και επανεγγραφή
για νησιά, ανεξάρτητα από το πόσο απέχουν μεταξύ τους ή από την ηπειρωτική
χώρα, εφόσον η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγμένα κρίνεται
δύσκολη, είτε λόγω γεωγραφικών συνθηκών, είτε λόγω έλλειψης τακτικής ή
απευθείας θαλάσσιας συγκοινωνίας.
Στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσης παραγράφου, η αίτηση αποδέσμευσης
υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από τον ποδοσφαιριστή στην
αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, ενώ η αίτηση
επανεγγραφής

υποβάλλεται

πάντοτε

κατά

την

προβλεπόμενη

περίοδο

επανεγγραφών.
γ)

Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, εφόσον
εξέλειπαν οι λόγοι της προσωρινής μετοίκησης τους, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ.
της ομάδας από την οποία αιτήθηκαν προσωρινή αποδέσμευση, υποχρεούνται οι
ίδιοι ή το πρόσωπο που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή
τους στη δύναμη της ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν είτε με
την υποβολή προς την οικεία Ε.Π.Σ. αίτησης επανεγγραφής, είτε με αίτησή τους
προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, και πάντα κατά τη
διάρκεια των επανεγγραφών.
Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να επανεγγραφούν ή να
μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο άλλης περιφερειακής ενότητας
από αυτήν που εγγράφηκαν προσωρινά, χωρίς τη έγγραφη συναίνεση του
σωματείου από το οποίο αποδεσμεύθηκαν προσωρινά. Εντός της ίδιας
περιφερειακής ενότητας, επιτρέπεται η επανεγγραφή ή μετεγγραφή.
Η κατά τα ανωτέρω προσωρινή αποδέσμευση καθίσταται οριστική και οι
αποδεσμευθέντες ποδοσφαιριστές δεν έχουν τις ως άνω υποχρεώσεις, μετά την
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πάροδο τριών (3) ετών από την ημέρα της προσωρινής αποδέσμευσης.
δ)

Ένας ποδοσφαιριστής που αποδεσμεύτηκε προσωρινά κατά τον ως άνω τρόπο,
δεν δικαιούται εντός τριετίας να ζητήσει εκ νέου προσωρινή αποδέσμευση για
τους ίδιους λόγους (περιπτώσεις α και β του παρόντος άρθρου), εκτός εάν,
κατόπιν

αιτήσεώς

του

αποφασίσει

διαφορετικά

η

Επιτροπή

Ιδιότητας

Ποδοσφαιριστών.
5.

Ποδοσφαιριστές, των οποίων οι ομάδες στις οποίες ανήκουν, δεν δηλώνουν
συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό δύνανται
με αίτησή τους (που μπορεί να είναι και ομαδική εφόσον υπερβαίνουν τα πέντε άτομα)
προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και βεβαίωση της οικείας
ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την
αγωνιστική περίοδο αυτή, σε ομάδα της επιθυμίας τους, εξαιρουμένων των ομάδων
άλλων

Ομοσπονδιών.

Η

αίτηση

προσωρινής

αποδέσμευσης

και

η

αίτηση

επανεγγραφής σε άλλο σωματείο δύνανται να υποβάλλονται έως την 28-2 εκάστου
έτους. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται
αυτοδίκαια στην ομάδα από την οποία προσωρινά αποδεσμεύτηκε, με υποχρέωση
επανέκδοσης του δελτίου.
6.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς
αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή
του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, που
υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

7.

Ποδοσφαιριστές των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς
αγωνιστικές περιόδους, ή αποχώρησε από τα πρωταθλήματα που συμμετείχε για
οποιαδήποτε αιτία, στα ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν κατά την
περίοδο

επανεγγραφών

ως

ελεύθεροι

ποδοσφαιριστές

σε

άλλη

ομάδα,

προσκομίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης
με την οποία να βεβαιώνεται ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε ή αποχώρησε στις περιόδους
αυτές στο τοπικό πρωτάθλημα.

Άρθρο 9
1.

Τρόπος υποβολής της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή

Η υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή γίνεται στην ΕΠΟ, μέσω της
οικείας Ε.Π.Σ., όπως ειδικότερα προβλέπεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος
Κανονισμού.

2.

Στην περίπτωση υποβολής πολλαπλών αιτήσεων από δύο ή περισσότερες ομάδες για
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τον ίδιο ποδοσφαιριστή θα λαμβάνεται υπόψη για την κατακύρωση του ποδοσφαιριστή
η ημεροχρονολογία πρωτοκόλλησης της πρώτης αίτησης.
3.

Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του ποδοσφαιριστή θα εκδίδεται από την αρμόδια
επιτροπή της ΕΠΟ – είτε από το Τμήμα Μητρώου της ΕΠΟ κατόπιν εξουσιοδοτήσεως σύμφωνα με την χρονική σειρά πρωτοκόλλησης των αιτήσεων μεταβολών του
ποδοσφαιριστή από την αρμόδια Ε.Π.Σ. και κατά την χρονική σειρά περιέλευσης στην
Ε.Π.Ο. μέσω του Η/Υ.

4.

Ποδοσφαιριστές ή ομάδες που έχουν υποβάλει στην αρμόδια ποδοσφαιρική αρχή
αιτήσεις

πρώτης

εγγραφής,

επανεγγραφής,

μετεγγραφής,

υποσχετικής

και

αποδέσμευσης, δεν έχουν το δικαίωμα να τις ανακαλέσουν για οποιονδήποτε λόγο.
5.

Ποδοσφαιριστές που, χωρίς δική τους υπαιτιότητα ή της ομάδας τους, η αίτηση
μεταβολής τους απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, λόγω μη αποστολής στο νόμιμο
χρονικό διάστημα των απαραιτήτων εγγράφων από την οικεία Ε.Π.Σ. στην Ε.Π.Ο.,
δύνανται να προσφύγουν στην (Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών). Εφόσον η
προσφυγή τους γίνει δεκτή τα καταβληθέντα για τη διαδικασία ποσά (παράβολα, τέλη
κ.λπ.) καταλογίζονται σε βάρος της οικείας Ε.Π.Σ.

Άρθρο 10
1.

Ειδικές διατάξεις - Κυρώσεις - Αποζημίωση

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου, μπορούν
να εγγράφονται μόνο σε τρεις (3), το ανώτατο ομάδες, και να αγωνίζονται σε
επίσημους αγώνες, μόνο για δύο (2) ομάδες, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη
διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 των εισαγωγικών διατάξεων του ΚΙΜΠ.

2.

Απαγορεύεται σε ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που είναι τιμωρημένος με αγωνιστικό
αποκλεισμό, να μετεγγραφεί σε άλλη ομάδα προκειμένου να εκτίσει την ποινή του και
να επιστρέψει στο αρχικό σωματείο. Σε περίπτωση που το πράξει του επιβάλλεται, από
την Πειθαρχική Επιτροπή της οικείας Ένωσης, επιπλέον ποινή τεσσάρων (4)
αγωνιστικών ημερών.

3.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που υπογράφει περισσότερες από μία αιτήσεις πρώτης
εγγραφής, μετεγγραφής ή επανεγγραφής υπέρ διαφορετικών ομάδων εντός της ίδιας
χρονικής περιόδου εγγραφών ή μετεγγραφών, τιμωρείται, μετά από προηγούμενη
κλήση του σε απολογία από την ΕΙΠ με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε
αγώνα, η έκτιση της οποίας αρχίζει από τη χρονολογία της περιέλευσης
(πρωτοκόλλησης) στην οικεία Ε.Π.Σ. της δεύτερης των ανωτέρω αιτήσεων.

4.

Η ομάδα στην οποία ανήκει ο κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
τιμωρημένος ποδοσφαιριστής ευθύνεται για την τυχόν αντικανονική συμμετοχή του
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ποδοσφαιριστή στους αγώνες της από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτήν της ποινής
που του επεβλήθη.
5.

Ομάδα, η οποία εντός της ίδιας μετεγγραφικής περιόδου, χορήγησε δύο (2) αιτήσεις
μεταβολών στον ίδιο ποδοσφαιριστή (κατά την παράγραφο 2), τιμωρείται από την ΕΙΠ
με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει κατά τον
χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού αυτού παραπτώματος, ή το αμέσως επόμενο, ενώ ο
ποδοσφαιριστής κατακυρώνεται μεν, υπέρ της ομάδας που υπέβαλλε πρώτη κατά
χρονική προτεραιότητα την αίτηση, τιμωρείται όμως από την ΕΙΠ με ποινή
αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε επίσημο αγώνα.
Οι παραβάσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος κρίνονται κατά περίπτωση
από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών. Για το χρόνο έναρξης της έκτισης της
ποινής ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

6.

Η

μετεγγραφή

ερασιτέχνη

ποδοσφαιριστή

σε

Π.Α.Ε.

ως

επαγγελματία

πραγματοποιείται ελεύθερα χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση της ομάδας στην οποία
ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Η προηγούμενη ομάδα ή ομάδες δικαιούνται αποζημίωση
κατάρτισης, η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα Δ του παρόντος.
7.

Για

την

μετεγγραφή

ερασιτέχνη

ποδοσφαιριστή,

επιτρέπεται

να

καταβληθεί

αποζημίωση από την ομάδα (ερασιτεχνικό σωματείο) που αποκτά τον ποδοσφαιριστή
στην ομάδα (ερασιτεχνικό σωματείο), που ανήκε ο ποδοσφαιριστής, υπό την
προϋπόθεση ότι το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό προέρχεται από δωρεές των
μελών και φίλων του σωματείου, οι οποίες πρέπει να καταχωρούνται στο τηρούμενο
βιβλίο Ταμείου του σωματείου.
8.

Η διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, κατόχου δελτίου αθλητικής ιδιότητας
ποδοσφαιριστή, από τα μητρώα της ΕΠΟ γίνεται με απόφαση της ΕΙΠ, για τους
παρακάτω λόγους:
α)

Συνεπεία πειθαρχικής ποινής (διαγραφής) από το αρμόδιο όργανο.

β)

Λόγω στερήσεως της φίλαθλης ιδιότητας του ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση
άρσεως των ποινών ή στερήσεων που επιβλήθηκαν, ο ποδοσφαιριστής, με
αίτησή του στην ΕΙΠ, επανέρχεται στη δύναμη της ίδια ομάδας.

γ)

Λόγω παρόδου 30 μηνών από τον τελευταίο επίσημο αγώνα στην ομάδα του,
κατόπιν αιτήσεώς του.

9.

Για όλες τις μεταβολές των ποδοσφαιριστών (εγγραφές, μετεγγραφές, αποδεσμεύσεις
κ.α.) ισχυρά ως επίσημα έγγραφα είναι μόνο τα έντυπα τα οποία εκδίδει η ΕΠΟ. Το
αντίτιμο διάθεσης των εντύπων αυτών ορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΠΟ.
Για κάθε υποβολή αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή θα καταβάλλεται στο Ταμείο της
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οικείας ΕΠΣ ή της ΕΠΟ, παράβολο που καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ και αποδίδεται σύμφωνα με την ίδια απόφαση στους επί μέρους δικαιούχους.
10.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, ομάδων Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας που
προβιβάζονται στην αμέσως ανώτερη επαγγελματική κατηγορία, οι οποίοι δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας τους, μεταφέρονται και
εντάσσονται στη δύναμη των ερασιτεχνών της νεοϊδρυθείσας ΠΑΕ, πλην αν η ίδια η
ΠΑΕ τους εγγράψει ως επαγγελματίες.

11.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, ομάδων Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας που
προβιβάζονται στην αμέσως ανώτερη επαγγελματική κατηγορία, οι οποίοι έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας τους: α) εάν τους προταθεί
επαγγελματικό συμβόλαιο οφείλουν να παραμείνουν στην νεοσυσταθείσα ΠΑΕ και να
γίνουν επαγγελματίες, β) εάν δεν τους προταθεί επαγγελματικό συμβόλαιο,
καθίστανται αυτοδικαίως ελεύθεροι μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών
από την έναρξης της θερινής μετεγγραφικής περιόδου.

12.

Κάθε ποδοσφαιριστής που εκτίει ποινή για τα πειθαρχικά αδικήματα των άρθρων 17,
18, 19 και 20, 20Α του Πειθαρχικού Κώδικα και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή, δεν
δικαιούται εγγραφής ή μετεγγραφής σε άλλη ομάδα.

13.

Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε
τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά από
οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – Ε.Π.Ο.).

Άρθρο 11

Αρμόδια Δικαιοδοτικά Όργανα

Για την εκδίκαση όλων των διαφορών και επιβολή των ποινών που απορρέουν από την
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο είναι σε πρώτο βαθμό η
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος, και σε δεύτερο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 12

Απώλεια ιδιότητας ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή

Για τη διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή απαιτείται αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια
αρχή.
Στην περίπτωση αυτή ο διαγραφείς ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την
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επανέκδοση ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, πριν παρέλθει μία πενταετία από την
ημερομηνία που απώλεσε την ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή.
Απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση για διαγραφή όσοι υποχρεούνται να απολέσουν την
ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή (σύμφωνα με τους λοιπούς Κανονισμούς και
Καταστατικό της ΕΠΟ) προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ιδιότητα στο χώρο του
οργανωμένου ποδοσφαίρου που είναι ασύμβατη με αυτή.

Άρθρο 13

Τέλος Λειτουργίας- Παράβολο

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση κάθε αιτήσεως – καταγγελίας – προσφυγής προς
την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών επί ποινή απαραδέκτου, είναι η καταβολή
παραβόλου, ήτοι τέλους λειτουργίας της Επιτροπής, το οποίο δεν επιστρέφεται με την
έκδοση της απόφασης σε περίπτωση νίκης του αιτούντα. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου,
για κάθε επιμέρους περίπτωση, ορίζεται (και αναπροσαρμόζεται) με την εκάστοτε απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
04/16.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 16 Ιουνίου 2021 και
τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2021.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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Ε ΛΛΗΝΙΚΗ Π ΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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Παράρτημα Γ
Διατάξεις Έκδοσης Δελτίων
για τους Επαγγελματίες και τους Ερασιτέχνες
Ποδοσφαιριστές

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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Άρθρο 1
1.

Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών Ποδοσφαιριστή

Η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στην ομάδα, στην οποία ο επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής εγγράφεται, το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Επιπλέον τηρεί και
παραδίδει κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών
(Δ.Α.Π.), που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες για τον ποδοσφαιριστή.

2.

Στο Δελτίο Ατομικών Πληροφοριών του ποδοσφαιριστή εμπεριέχονται τουλάχιστον, τα
ακόλουθα στοιχεία:
α)

ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης,

β)

επωνυμία της ομάδας (ή των ομάδων), την κατηγορία και το χρονικό διάστημα
εγγραφής του ποδοσφαιριστή από την συμπλήρωση του δέκατου (10) έτους του.

3.

Η

καταχώριση

στο

Δελτίο

Ατομικών

Πληροφοριών

ενός

ποδοσφαιριστή

πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου έτους της ηλικίας του, για την
ομάδα που ανήκει ή εγγράφεται κατά την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί την
ολοκλήρωσή της.

Άρθρο 2
1.

Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ΔΠΜ) (ITC)

Οι εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές σε μια ξένη ομοσπονδία, μπορούν να εγγραφούν ή
μετεγγραφούν στην Ελλάδα μόνον εφόσον η ΕΠΟ έχει λάβει ένα Διεθνές Πιστοποιητικό
Μετεγγραφής (ΔΠΜ) μέσω του συστήματος ΣΣΜ (ITMS) της FIFA και εκδίδεται
δωρεάν.
Απαγορεύεται να ζητείται η έκδοση ΔΠΜ προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή ενός
ποδοσφαιριστή σε αγώνες δοκιμής.

2.

Για ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών δεν απαιτείται ΔΠΜ.

3.

Η ΕΠΟ, πριν από ένα αίτημα για έκδοση ΔΠΜ, που αφορά οποιαδήποτε διεθνή
μετεγγραφή ενός αλλοδαπού ανηλίκου ποδοσφαιριστή είναι υποχρεωμένη να
υποβάλλει αίτημα προς την υποεπιτροπή που ορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών της FIFA για έγκριση.

4.

Με τη λήξη της χρονικής διάρκειας του δανεισμού ή την λύση συμβολαίου, ο
ποδοσφαιριστής επανέρχεται στην προηγούμενη ομάδα μέσω της προβλεπόμενης
διαδικασίας στο ΣΣΜ (ITMS) της FIFA, εκτός αν ενεργοποιηθεί συμφωνία εξαγοράς
που προβλέπεται στο συμβόλαιο δανεισμού.
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Άρθρο 3
1.

Αίτηση Εγγραφής – Μετεγγραφής Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή

Για την εγγραφή ποδοσφαιριστή, ως επαγγελματία, απαιτείται η εμπρόθεσμη υποβολή
στην ΕΠΟ κατ' άρθρο 11 του παρόντος παραρτήματος, των παρακάτω
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση:
α)

Αίτηση

μεταβολών

ποδοσφαιριστή

νομότυπα

συμπληρωμένη

με

δύο

φωτογραφίες, η μία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως και σφραγίζεται
από την ΠΑΕ.
β)

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή και αν
δεν

υπάρχουν,

βεβαίωση

κατάθεσης

δικαιολογητικών

για

την

έκδοση

αστυνομικής ταυτότητας.
γ)

Επικυρωμένο

αντίγραφο

του

συμβολαίου

διαβιβάζεται

από

την

οικεία

επαγγελματική Ένωση στην ΕΠΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6
του παρόντος παραρτήματος
δ)

Βεβαιώσεις με πρωτότυπο διαβιβαστικό της ΠΑΕ από τις οποίες να προκύπτει
ότι η ΠΑΕ που επιθυμεί να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι ενήμερη
φορολογικά και ασφαλιστικά, δεν οφείλει προς την ΕΠΟ – οικεία επαγγελματική
Ένωση

–

ΠΣΑΠ

(πρωτότυπες)

και

Υπεύθυνη

Δήλωση

του

νομίμου

εκπροσώπου της ΠΑΕ περί μη οφειλής σε ποδοσφαιριστές και προπονητές
(πρωτότυπη). Σε περίπτωση προβιβασμού ή υποβιβασμού ΠΑΕ, η
βεβαίωση περί μη οφειλής σε Επαγγελματική Ένωση θα αφορά και τις 2
ενώσεις.
ε)

Προσκόμιση του προβλεπόμενου για την μεταβολή παραβόλου

στ)

Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της
ηλικίας του είναι απαραίτητη η συνυπογραφή του συμβολαίου του από έναν
εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής του, και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί προστασίας
των ανηλίκων ποδοσφαιριστών.

ζ)

2.

Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Για την μετεγγραφή επαγγελματία ποδοσφαιριστή σε ΠΑΕ απαιτείται η εμπρόθεσμη
υποβολή στην ΕΠΟ, κατ' άρθρο 11 του παρόντος παραρτήματος, των παρακάτω
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση.
α)

αίτηση

μεταβολών

ποδοσφαιριστή

νομότυπα

συμπληρωμένη

με

δύο

φωτογραφίες, η μία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως και σφραγίζεται
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από την ΠΑΕ.
β)

Επικυρωμένο από την οικεία επαγγελματική Ένωση, αντίγραφο του συμβολαίου
διαβιβάζεται στην ΕΠΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 του
παρόντος παραρτήματος.

γ)

Πρωτότυπο

Ιδιωτικό

συμφωνητικό

μετεγγραφής

ποδοσφαιριστή

που

υπογράφεται από τις δύο ΠΑΕ και τον ποδοσφαιριστή, στο οποίο αναφέρονται τα
οικονομικά ανταλλάγματα και οι ειδικότεροι όροι της μετεγγραφής.
δ)

Βεβαιώσεις με πρωτότυπο διαβιβαστικό της ΠΑΕ από τις οποίες να
προκύπτει ότι η ΠΑΕ που επιθυμεί να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι
ενήμερη φορολογικά και ασφαλιστικά, δεν οφείλει προς την ΕΠΟ – οικεία
επαγγελματική Ένωση – ΠΣΑΠ (πρωτότυπες) και Υπεύθυνη Δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ περί μη οφειλής σε ποδοσφαιριστές και
προπονητές (πρωτότυπη). Σε περίπτωση προβιβασμού ή υποβιβασμού
ΠΑΕ, η βεβαίωση περί μη οφειλής σε Επαγγελματική Ένωση θα αφορά και
τις 2 ενώσεις.

ε)

Προσκόμιση του προβλεπόμενου για την μεταβολή παραβόλου.

στ)

Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της
ηλικίας του είναι απαραίτητη και η συνυπογραφή του συμβολαίου του από
έναν εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής του, και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί προστασίας
των ανηλίκων ποδοσφαιριστών.

ζ)
3.

Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Για την τροποποίηση-ανανέωση συμβολαίου επαγγελματία ποδοσφαιριστή,
κατά τη διάρκεια των μετεγγραφικών περιόδων, που αφορά τη διάρκεια του
συμβολαίου, απαιτείται ομοίως η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών πλέον
της καταβολής του ορισθέντος παραβόλου.

Άρθρο 4

Αίτηση Εγγραφής – Μετεγγραφής Αλλοδαπού Επαγγελματία
Ποδοσφαιριστή

Για την εγγραφή ή μετεγγραφή σε ΠΑΕ αλλοδαπών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
απαιτείται η εμπρόθεσμη υποβολή στην ΕΠΟ, κατ’ άρθρο 11 του παρόντος
παραρτήματος, των παρακάτω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προθεσμίες που
ορίζονται κατά περίπτωση:
α)

αίτηση

μεταβολών

ποδοσφαιριστή

[61]

νομότυπα

συμπληρωμένη

με

δύο

φωτογραφίες, η μία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως και σφραγίζεται
από την ΠΑΕ.
β)

Επικυρωμένο

αντίγραφο

του

συμβολαίου

διαβιβάζεται

από

την

οικεία

επαγγελματική Ένωση στην ΕΠΟ σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 5
και 6 του παρόντος παραρτήματος.
γ)

Πρωτότυπο Ιδιωτικό συμφωνητικό μετεγγραφής ποδοσφαιριστή που
υπογράφεται από τις δύο ΠΑΕ και τον ποδοσφαιριστή, στο οποίο
αναφέρονται τα οικονομικά ανταλλάγματα και οι ειδικότεροι όροι της
μετεγγραφής, (εφόσον πρόκειται για εσωτερική μετακίνηση).

δ)

Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής της ξένης Ομοσπονδίας σχετικό με τη διεθνή
μετεγγραφή του. Μέχρι να περιέλθει το πιστοποιητικό αυτό στην ΕΠΟ,
απαγορεύεται η έκδοση του οικείου δελτίου ιδιότητας καθώς και να αγωνίζεται ο
ποδοσφαιριστής σε επίσημους αγώνες. Τυχόν τηλεγραφική ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο γνωστοποίηση της συγκατάθεσης της ξένης ομοσπονδίας δεν
λαμβάνεται υπόψη.

ε)

Βεβαιώσεις με πρωτότυπο διαβιβαστικό της ΠΑΕ από τις οποίες να
προκύπτει ότι η ΠΑΕ που επιθυμεί να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι
ενήμερη φορολογικά και ασφαλιστικά, δεν οφείλει προς την ΕΠΟ – οικεία
επαγγελματική Ένωση – ΠΣΑΠ (πρωτότυπες) και Υπεύθυνη Δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ περί μη οφειλής σε ποδοσφαιριστές και
προπονητές (πρωτότυπη). Σε περίπτωση προβιβασμού ή υποβιβασμού
ΠΑΕ η βεβαίωση περί μη οφειλής σε Επαγγελματική Ένωση αφορά και την
προηγούμενη και την επόμενη (και τις 2 ενώσεις).

στ)

Προσκόμιση του προβλεπόμενου για την μεταβολή παραβόλου

ζ)

Οι ΠΑΕ υποχρεούνται να μεριμνούν και να έχουν στη διάθεσή τους την άδεια
νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα, εκδοθείσα από την αρμόδια
κρατική υπηρεσία ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας
διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει
δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής.

η)

φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο

θ)

Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της
ηλικίας του είναι απαραίτητη η συνυπογραφή του συμβολαίου του από έναν
εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής του, και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί προστασίας
των ανηλίκων ποδοσφαιριστών.

ι)

Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

ια)

η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του παρόντος ισχύει αναλόγως.
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Άρθρο 5
1.

Περιεχόμενο συμβολαίου

Τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών υπογράφονται σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται από
την οικεία επαγγελματική Ένωση, το περιεχόμενο των οποίων οφείλει να είναι
πανομοιότυπο με το σχέδιο συμβολαίου που προσαρτάται ως Υπόδειγμα 1 στον
παρόντα κανονισμό (και της Τροποποίησης ως υπόδειγμα 3).

2.

Τα συμβόλαια δανεισμού ποδοσφαιριστών υπογράφονται σε ειδικό έντυπο που
εκδίδεται από την οικεία επαγγελματική Ένωση, πριν την 1η Μετεγγραφική Περίοδο
κάθε έτους. Οφείλουν δε να είναι πανομοιότυπα με το σχέδιο συμβολαίου που
προσαρτάται ως Υπόδειγμα 2 στον παρόντα κανονισμό (και της Τροποποίησης ως
υπόδειγμα 4).

3.

Τα ως άνω έντυπα Υποδείγματα Συμβολαίων θα είναι μεταφρασμένα στις τέσσερις (4)
επίσημες γλώσσες της FIFA, δηλ. αγγλική, γαλλική, ισπανική και γερμανική. Οι
Αλλοδαποί ποδοσφαιριστές συνυπογράφουν μαζί με το ελληνικό έντυπο και ένα
συμβόλαιο οποιασδήποτε, από τις ως άνω, γλώσσας επιθυμούν, σε ίδιο αριθμό
αντιγράφων που επισυνάπτονται σε κάθε αντίγραφο του ελληνικού συμβολαίου. Σε
περίπτωση διαφοράς των προστιθέμενων όρων από τα δύο μέρη, το συμβόλαιο του
ελληνικού κειμένου επικρατεί και θεωρείται ως αυθεντικό.

Άρθρο 6
1.

Τύπος συμβολαίου - Έλεγχος από Διοργανώτρια

Το συμβόλαιο μεταξύ ΠΑΕ και ποδοσφαιριστή συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα, σε
ειδικό έντυπο που χορηγείται από την οικεία επαγγελματική Ένωση και υποβάλλεται σε
αυτήν για έλεγχο, με ευθύνη της ΠΑΕ, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την
υπογραφή του. Με την υπογραφή του συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει ένα εκ
των αντιγράφων. Κατ' εξαίρεση για διεθνείς μετεγγραφές επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών επιτρέπεται η κατάθεση και η επικύρωση του συμβολαίου από
τη διοργανώτρια και πριν από την έναρξη της οριζόμενης (άρθρο 6 εισαγωγικών
διατάξεων) μετεγγραφικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι ως χρόνος
έναρξης ισχύος αυτού ορίζεται η πρώτη (1η) ημέρα της εν λόγω μετεγγραφικής
περιόδου.

2.

Η οικεία επαγγελματική Ένωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του
συμβολαίου, ελέγχει την νομιμότητα των όρων του και το αρχειοθετεί. Ο έλεγχος αυτός
δεν εκτείνεται στο αν ο συμφωνηθείς μισθός καλύπτει τις απαιτήσεις της εργατικής

[63]

νομοθεσίας ή εάν έχει υπογραφεί άλλο συμβόλαιο. Εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί νομικό ελάττωμα ή μη πλήρης αναγραφή όλων των υποχρεωτικών
στοιχείων των συμβαλλομένων ή οποιουδήποτε άλλου όρου που καθορίζουν ειδικές
διατάξεις, επιστρέφεται αμέσως στην οικεία ΠΑΕ, η οποία έχει την υποχρέωση μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του να προβεί από κοινού με τον ποδοσφαιριστή στις
απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις και να το επανυποβάλει για έλεγχο. Μετά τον
τελικό έλεγχο του συμβολαίου από τα λοιπά τέσσερα (4) επίσημα-επικυρωμένα
αντίγραφα, ένα (1) αρχειοθετεί η οικεία επαγγελματική Ένωση, ένα (1) αποστέλλει στην
ΕΠΟ, ένα (1) στην ΠΑΕ και ένα (1) στον ΠΣΑΠ. Η αποστολή στην ΕΠΟ γίνεται εντός
προθεσμίας 7 ημερών.
3.

α)

Τροποποιήσεις των όρων του συμβολαίου από τα συμβαλλόμενα μέρη γίνονται,
τηρουμένων των ίδιων προϋποθέσεων και στον ίδιο αριθμό αντιγράφων που
απαιτούνται για τα συμβόλαια, οποτεδήποτε, εντός του συμβατικού χρόνου και
προκύπτουν με ποινή ακυρότητάς τους αποκλειστικά με έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας υπογραφόμενο από τον ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και την
ΠΑΕ. Είναι υποχρεωτική η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, τουλάχιστον
του ποδοσφαιριστή, με ποινή απαραδέκτου. Τα αντίγραφα αυτά υποβάλλονται με
ευθύνη της ΠΑΕ για έλεγχο και αρχειοθέτηση, στην οικεία επαγγελματική Ένωση
εντός επτά (7) ημερών. Η οικεία Ένωση μετά τον έλεγχο του τροποποιητικού
συμβολαίου και την αρχειοθέτησή του, αποστέλλει ένα (1) επικυρωμένο
αντίγραφο στους ίδιους παραλήπτες που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο.

β)

Έγγραφες λύσεις των συμβολαίων με αμοιβαία – κοινή - συμφωνία των μερών
γίνονται, τηρουμένων των ίδιων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τα
συμβόλαια, οποτεδήποτε εντός του συμβατικού χρόνου και προκύπτουν με ποινή
ακυρότητάς τους αποκλειστικά με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, υπογραφόμενο
από τον ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και την ΠΑΕ. Είναι υποχρεωτική η
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, τουλάχιστον του ποδοσφαιριστή, με ποινή
απαραδέκτου. Η κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ για την
λύση του συμβολαίου, πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα
που υπογράφηκαν τα σχετικά έγγραφα. Η χρονική διάρκεια των πέντε (5) ημερών
είναι αποκλειστική.

γ)

Ειδικώς για τις έγγραφες λύσεις συμβολαίων, με αμοιβαία – κοινή – συμφωνία
Αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και ΠΑΕ, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου της
διαδικασίας, η προσυπογραφή μίας έγγραφης συμφωνίας από τους δύο
συμβαλλόμενους

και

από

έναν

εκπρόσωπο

του

ποδοσφαιριστή,

είτε

πληρεξούσιο δικηγόρο είτε επίσημο διαμεσολαβητή. Το έγγραφο της συμφωνίας
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θα μεταφράζεται σε μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της FIFA και θα
υπογράφεται από τον ποδοσφαιριστή και το νόμιμο εκπρόσωπό του,
θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
κατά τις οποίες δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η κατάρτιση έγγραφης
συμφωνίας που να φέρει τις υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών και
του εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές
κατά την κρίση και σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. Ομοίως, το περιεχόμενο
των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων θα μεταφράζεται σε μία από τις
τέσσερις

επίσημες

γλώσσες

της

FIFA

και

θα

επιβεβαιώνεται/προσυπογράφεται από τον ποδοσφαιριστή και το νόμιμο
εκπρόσωπό του, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής τους.
4.

Διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την σύναψη ενός
συμβολαίου, συνυπογράφουν υποχρεωτικά το συμβόλαιο.

5.

Κάθε συμβατική τροποποίηση και επιπρόσθετη συμφωνία, που προβλέπει παροχές
πέραν

των

αναφερόμενων

στο

συμβόλαιο

ενός

ποδοσφαιριστή,

κατατίθεται

υποχρεωτικά στη διοργανώτρια και την ΕΠΟ. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί
δεόντως, σε μια ενδεχόμενη διαφορά είναι στην κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου αν θα
τη λάβει υπόψη του, επιβάλλοντας ταυτόχρονα τις κρατήσεις που προβλέπονται στο
Καταστατικό της ΕΠΟ.

Άρθρο 7
1.

Για

Πρώτη εγγραφή Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών- Δικαιολογητικά
την

πρώτη

εγγραφή

ενός

ποδοσφαιριστή

στα

μητρώα

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ απαιτείται, με ποινή απόρριψης της αίτησης ως
απαράδεκτης, η υποβολή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας ΕΠΣ, των κατωτέρω
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται, κατά περίπτωση:
α)

Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή, καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη
και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

β)

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή, εκ των οποίων η μια (1)
επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο
ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία ΕΠΣ για την έκδοση του
ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.

γ)

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει
ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την
έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση που
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δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών, για τους
οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.
δ)

Κάρτα υγείας ετήσιας διάρκειας, η οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής
εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του
ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή θα
υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της (ετήσιας) κάρτας υγείας αθλητή εν
ισχύι.

ε)

Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της
ηλικίας του είναι απαραίτητη και η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1 β του
Παραρτήματος Β και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί προστασίας
των ανηλίκων ποδοσφαιριστών.

στ)
2.

Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Η ΕΠΟ, περαιτέρω, με διατάξεις του ΚΑΠ Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών
Πρωταθλημάτων δύναται να απαιτεί, για τη συμμετοχή στους αγώνες, επιπλέον
δικαιολογητικά.

Άρθρο 8

Πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

και

Αλλοδαπών

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών

-

Δικαιολογητικά
1.

Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα οποιασδήποτε
κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, οι ίδιοι ή οι
έχοντες την γονική του μέριμνα. Για την εγγραφή τους, επιπλέον των δικαιολογητικών
εγγραφής του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται στην Ε.Π.Ο., μέσω της οικείας
Ε.Π.Σ., απαραίτητα, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προθεσμίες που
ορίζονται κατά περίπτωση:
α)

Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο
ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο
εγγραφής.

β)

Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο
ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην
Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό
έγγραφο σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε., ή βεβαίωση ιδιωτικής
ασφάλισης στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτική
νομοθεσία και τουλάχιστον για ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με
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αυτές ημεδαπού όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις.
γ)

Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής
σπουδάζει στην Ελλάδα.

δ)

Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με
επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική ή
αποτυπωθεί με λατινικούς χαρακτήρες), από το οποίο να προκύπτουν όλα τα
στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή
του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και
τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα.

ε)

Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα
βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο,
σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.),
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

στ)

Κάρτα υγείας ετήσιας διάρκειας, η οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής
εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του
ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή θα
υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της (ετήσιας) κάρτας υγείας αθλητή εν
ισχύι,

ζ)

φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο

η)

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει να εμφαίνεται
στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του
ποδοσφαιριστή ή του φωτοαντιγράφου του διαβατηρίου.

θ)

Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα, ενώ
επιτρέπεται η επικύρωση και από δικηγόρο.
2.

Η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει κάθε άλλο έγγραφο επίσημης Αρχής του Κράτους του
οποίου ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος ή των Ελληνικών Αρχών για την
επιβεβαίωση της εθνικότητας και των στοιχείων του ποδοσφαιριστή.

3.

Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την
προϋπόθεση ότι υποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ή
ταυτότητας που εκδίδει η χώρα-μέλος, της κάρτας πολίτη μέλους Ε.Ε. και
πιστοποιητικού γέννησης.

4.

Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου, κάτω των δώδεκα (12) ετών, οφείλουν να
υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση ενός εκ των
ασκούντων τη γονική μέριμνα, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία να
βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής.

5.

Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή δήλωση τιμωρείται με την ποινή που
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προβλέπεται από το άρθρο 13 του παρόντος παραρτήματος.
6.

α

Για την πρώτη εγγραφή προσφύγων ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις και
εγκύκλιοι της FIFA. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικά για δικαιούχους
διεθνούς προστασίας, η ΕΙΠ δύναται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και
εξετάζοντας ατομικά την κάθε περίπτωση, να εκδώσει δελτίο αθλητικής ιδιότητας
με την προσκόμιση και λοιπών εγγράφων ως αποδεικτικών της ταυτότητας του
ποδοσφαιριστή, πέραν των προβλεπομένων στις περ. δ' και στ' της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου. Για τους ανήλικους πρόσφυγες ισχύουν επιπρόσθετα
κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε από τη FIFA.

β.

Κάθε

μεταβολή

που

αφορά

τους

ποδοσφαιριστές

της

ανωτέρω

παραγράφου (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή κλπ.) θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από «ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας»
μεταξύ σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής των μερών, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2
του

παραρτήματος

Β

του

παρόντος.

Το

ως

άνω

συμφωνητικό

υποχρεωτικά κατατίθεται στην οικεία ΕΠΣ σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα
στην ελληνική γλώσσα και σε ένα (1) σε μία από τις τέσσερις επίσημες
γλώσσες της FIFA (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική), συνολικά τρία
(3) συμφωνητικά που επικυρώνονται από την ΕΠΣ, συνοδευόμενα από το
αποδεικτικό πληρωμής στην οικεία ΕΠΣ του σχετικού παραβόλου. Το ύψος
του παραβόλου καθορίζεται με απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ. Ο αριθμός των
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών/προσφύγων που δύναται να διατηρεί κάθε
σωματείο στη δύναμή του δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3).

Άρθρο 9

Επανεγγραφή ελεύθερων ποδοσφαιριστών ως ερασιτεχνώνΔικαιολογητικά

Για την επανεγγραφή σε ομάδα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών απαιτείται η υποβολή της
αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο, στις προθεσμίες που
ορίζονται κατά περίπτωση.
Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα
απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο
έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως
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επικυρωμένα. Επιπλέον, για τον επαγγελματία αλλοδαπό ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να
επανεγγραφεί σε ερασιτεχνική ομάδα απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 για τους
αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Η άδεια νόμιμης διαμονής αλλοδαπού που
χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση δελτίου επαγγελματία ποδοσφαιριστή και ο οποίος
επιθυμεί να επανεγγραφεί ως ερασιτέχνης, ισχύει (εφόσον καλύπτει το σχετικό χρονικό
διάστημα) έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, εντός της οποίας έλαβε χώρα η μεταβολή,
εφόσον ο ποδοσφαιριστής έχει διατελέσει για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών ως
επαγγελματίας.

Άρθρο 10

Δικαιολογητικά μετεγγραφής ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

Για τη μετεγγραφή ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από την ομάδα που ανήκει σε άλλη
ομάδα απαιτείται:
1.

Υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη,
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο
έντυπο, στις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση.

2.

Για τη μετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, Ελλήνων, πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαπών που αποκτώνται από το εξωτερικό, απαιτούνται
πλέον της αιτήσεως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα αντιστοίχως:
α)

Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, με διεθνή μετεγγραφή, η
υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό
ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών για τους οποίους δεν
είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.

β)

Για τους υπηκόους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η
υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος.

γ)

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της νόμιμης διαμονής
στη χώρα.

δ)

Το Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ITC) του ποδοσφαιριστή που χορηγείται
από την ξένη Ομοσπονδία, ζητείται υποχρεωτικά μέσω της ΕΠΟ.

ε)

Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Τυχόν τηλεγραφική ή κατά άλλον τρόπο γνωστοποίηση της συγκατάθεσης της ξένης
Ομοσπονδίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

[69]

Άρθρο 11
1.

Τρόπος υποβολής της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή

Η υποβολή της αίτησης μεταβολών, όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
και του κατά περίπτωση ορισθέντος παραβόλου για την έκδοση Δ.Α.Ι. των
επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ γίνεται, σε πρώτο
στάδιο,

υποχρεωτικά

μέσω

του

Εγχώριου

Συστήματος

Συσχετισμού

Μετεγγραφών (ΕΣΣΜ ή DTMS) της ΕΠΟ, πάντα εντός των προβλεπόμενων
μετεγγραφικών περιόδων κάθε έτους. Σε δεύτερο στάδιο, οι ΠΑΕ υποχρεούνται
στην κατάθεση στο Τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ όλων των
πρωτότυπων δικαιολογητικών με επίσημο διαβιβαστικό, εντός χρονικού
διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης και έκδοσης του
Δ.Α.Ι. ενός εκάστου ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας
των τριάντα (30) ημερών, το τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών παραπέμπει την
ΠΑΕ, ενώπιον της ΕΙΠ, με αίτημα την ανάκληση του/των δελτίου/ων αθλητικής
ιδιότητας.

Η

ενώπιον

της

ΕΙΠ

κατάθεση

όλων

των

πρωτότυπων

δικαιολογητικών, με την εκ νέου καταβολή του κατά περίπτωση ορισθέντος
παραβόλου, απαλλάσσει την ΠΑΕ.
2.

Η υποβολή της αίτησης μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνεται στην ΕΠΟ,
μέσω της οικείας ΕΠΣ, με τη διαβίβαση στο κεντρικό σύστημα της ΕΠΟ αντιγράφων
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του κατά περίπτωση ορισθέντος
παραβόλου. Η κατάθεση της σχετικής αιτήσεως γίνεται στο πρωτόκολλο της ΕΠΣ, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η οποία παραδίδει υποχρεωτικά στον καταθέτη
βεβαίωση κατάθεσης κατά αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου που θα αναγράφεται
υποχρεωτικά η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης.
Ως ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως λαμβάνεται υπόψη η ημέρα πρωτοκόλλησης
αυτής στην οικεία ΕΠΣ, ασχέτως του τρόπου αποστολής των σχετικών εγγράφων. Δεν
λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται άκυρες οι αιτήσεις μεταβολών που παραδίδονται
με οποιονδήποτε τρόπο στα γραφεία της ΕΠΣ, ακόμη και με συστημένες επιστολές,
εφόσον η παράδοση έγινε μετά την λήξη των καθοριζομένων χρονικών περιόδων.
Η έκδοση των δελτίων των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνεται από τις οικείες ΕΠΣ
μετά την προέγκριση αυτών από το Τμήμα Μητρώου της ΕΠΟ.

3.

Η αίτηση μεταβολών, του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη,
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφές, στίγματα, χρήση
διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

4.

Η αίτηση μεταβολής, που υποβάλλεται στην ΕΠΟ μετά τις 24.00 της καταληκτικής
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ημερομηνίας της περιόδου κάθε μεταβολής (πρώτη εγγραφή, αποδέσμευση,
μετεγγραφή, επανεγγραφή, υποσχετική κ.λπ.) είναι εκπρόθεσμη.
5.

Κάθε ποδοσφαιριστής, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε, ή το σωματείο που υπέβαλε
την αίτηση, δύναται να προσφύγουν ενώπιον της ΕΙΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της αιτήσεως από το Τμήμα
Δελτίων της ΕΠΟ.

6.

Κάθε ποδοσφαιριστής δύναται με αίτησή του ενώπιον της ΕΙΠ, να ζητήσει
διόρθωση/αλλαγή των προσωπικών του στοιχειών, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο
δελτίο αθλητικής ιδιότητας, εφόσον προσκομίσει στην ΕΙΠ όλα τα νομιμοποιητικά
έγγραφα

(δελτίο

αστυνομικής

ταυτότητας,

αποφάσεις

διοικητικών

οργάνων,

πιστοποιητικά, κ.λπ.), νομίμως επικυρωμένα από δημόσια αρχή και μεταφρασμένα,
εφόσον πρόκειται για ξενόγλωσσα έγγραφα (με επικύρωση της μετάφρασης από
δικηγόρο).

Άρθρο 12

Πρώτες Εγγραφές και Διεθνείς Μετεγγραφές Ανηλίκων (στο
TMS/ΣΣΜ)

1.

Α.

Για την πρώτη εγγραφή αλλοδαπού ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-18,
απαιτούνται οι προϋποθέσεις και οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο
Παράρτημα Ε του παρόντος για κάθε ξεχωριστή περίπτωση, εκτός αν άλλως
οριστεί από τη FIFA.

B.

Για τη διεθνή μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-18 ισχύει ό,τι και
στην πρώτη εγγραφή με τη διαφορά ότι στην αίτηση επιλέγεται η ένδειξη
«μετεγγραφή».

2.

Οι ανωτέρω μεταβολές τελούν υπό την προϋπόθεση τήρησης του άρθρου 18
"Προστασία των Ανηλίκων" του παρόντος Κανονισμού και του Παραρτήματος Ε.
Οι εν λόγω προϋποθέσεις δύναται να περιορισθούν εφόσον χορηγηθεί από τη FIFA
εξαίρεση από την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία (Limited Minor Exemption).

Άρθρο 13

Ανάκληση δελτίου. Ποινές

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να
ανακαλέσει οριστικά το ατομικό δελτίο και το δελτίο μεταβολών ενός ποδοσφαιριστή,
εάν κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι:
α)

εκδόθηκε από παραδρομή ή κατά άλλο παράτυπο ή αντικανονικό τρόπο

[71]

β)

εκδόθηκε βάσει ψευδών ή παραποιηθέντων στοιχείων.

γ)

στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή και
του δελτίου μεταβολών, λόγω δόλιας ενέργειας και ιδίως λόγω υποβολής ψευδών, ή
παραποιηθέντων στοιχείων, ή πλαστής ταυτότητας ή απόκρυψης στοιχείων
προκειμένου να επιτευχθεί η μεταβολή της κατάστασης, ο παραβάτης ή οι
παραβάτες, ποδοσφαιριστής ή ομάδα ή και οι δύο τιμωρούνται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 1 γ' του ΚΑΠ, ήτοι ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται
με ποινή αποκλεισμού τριών (3) ετών από κάθε αγώνα και σε περίπτωση που
και η ομάδα, η οποία αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή
κριθεί συνυπεύθυνη τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών και
εφόσον είναι ΠΑΕ, με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000,00) ευρώ έως
σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ, και αν είναι σωματείο, με χρηματική ποινή
έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
04/16.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 16 Ιουνίου 2021 και
τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2021.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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Ε ΛΛΗΝΙΚΗ Π ΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

[73]

Παράρτημα Δ
Αποζημίωση Κατάρτισης

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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Άρθρο 1

Αντικειμενικός σκοπός

Η κατάρτιση και εκπαίδευση ενός ποδοσφαιριστή λαμβάνει χώρα μεταξύ του 12ου και 21ου
έτους της ηλικίας του. Αποζημίωση κατάρτισης θα πληρώνεται, μέχρι και το 23ο έτος της
ηλικίας του ποδοσφαιριστή για την κατάρτιση που παρασχέθηκε μέχρι το 21ο έτος. Αν το
πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο (με ομάδα της SL1 ή SL2) το υπογράψει σε νεότερη
ηλικία (π.χ. 17 ή 18 ετών), αποζημίωση κατάρτισης πληρώνεται μόνο μέχρι αυτή την ηλικία.

Άρθρο 2

Πληρωμή αποζημίωσης κατάρτισης

Αποζημίωση κατάρτισης καταβάλλεται εφάπαξ όταν ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής
εγγράφεται για πρώτη φορά ως επαγγελματίας σε ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 1 και της
SUPER LEAGUE 2, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου που συμπληρώνει το 23ο έτος
της ηλικίας του.

Άρθρο 3
1.

Ευθύνη πληρωμής αποζημίωσης κατάρτισης

Όταν ένας ποδοσφαιριστής εγγράφεται ως επαγγελματίας για πρώτη φορά, η ομάδα
στην οποία εγγράφεται είναι υπεύθυνη για την πληρωμή αποζημίωσης κατάρτισης
εντός 30 ημερών από την εγγραφή του. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε κάθε ομάδα,
στην οποία ήταν εγγεγραμμένος (σύμφωνα με το ιστορικό της σταδιοδρομίας του
ποδοσφαιριστή όπως εμφαίνεται στο ΔΑΠ) και έχει συνεισφέρει στην κατάρτισή του,
που αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο αυτής κατά την οποία συμπλήρωσε
το 11ο έτος της ηλικίας του μέχρι και το 21ο έτος. Το πληρωτέο ποσό υπολογίζεται κατ'
αναλογία σύμφωνα με την περίοδο κατάρτισης που ο ποδοσφαιριστής ανήκε σε κάθε
σωματείο/ΠΑΕ.

2.

Στην περίπτωση όπου μία ομάδα, δικαιούμενη να λάβει αποζημίωση κατάρτισης από
μία διεθνή ή μη μετεγγραφή (γιατί έχει εγγράψει και εκπαιδεύσει έναν ποδοσφαιριστή
που έγινε επαγγελματίας), έχει εν τω μεταξύ παύσει να συμμετάσχει στο οργανωμένο
ποδόσφαιρο ή/και δεν υφίσταται πλέον εξαιτίας, ειδικότερα, πτώχευσης, εκκαθάρισης,
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διάλυσης ή απώλειας αναγνώρισης, την αποζημίωση κατάρτισης δικαιούται να λάβει η
ΕΠΟ, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει την κατά τα ανωτέρω περιέλευση σε αδράνεια
της ομάδας.
Η αποζημίωση αυτή θα διατεθεί για προγράμματα ανάπτυξης του νεανικού
ποδοσφαίρου της (μεικτές ομάδες των ΕΠΣ).

Άρθρο 4
1.

Δαπάνες κατάρτισης. Κατηγοριοποίηση ελληνικών ομάδων

Προκειμένου να υπολογισθεί η οφειλόμενη αποζημίωση για δαπάνες κατάρτισης και
εκπαίδευσης, η ΕΠΟ συντάσσει σε ετήσια βάση ένα πίνακα με τον οποίο κατατάσσει
όλες τις εγγεγραμμένες σ' αυτή ομάδες (σωματεία και ΠΑΕ) σε τρεις (3) κατηγορίες,
ανάλογα με την κατηγορία που αγωνίζονται.

2.

Οι δαπάνες κατάρτισης ορίζονται για κάθε κατηγορία σε ένα συγκεκριμένο ποσό,
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Κατηγορία Ι

Κατηγορία ΙΙ

Κατηγορία IΙΙ

40.000,00 Ευρώ

20.000,00 Ευρώ

3.000,00 Ευρώ

Αντίστοιχες κατηγορίες FIFA II, III, IV.
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν την αποζημίωση κατάρτισης του ποδοσφαιριστή για
κάθε έτος από την ηλικία των 12 ετών μέχρι την ημέρα υπογραφής του
επαγγελματικού συμβολαίου.
α)

3.

Στην κατηγορία Ι ανήκουν οι ομάδες της Super League I

β)

στην κατηγορία ΙΙ ανήκουν οι ομάδες της και της Super League II

γ)

Στην κατηγορία ΙΙΙ ανήκουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου (Γ' Εθνική και τοπικές κατηγορίες των Ενώσεων).

4.

Η κατηγοριοποίηση των ομάδων που υπάγονται στην ΕΠΟ, δημοσιεύονται στον
διαδικτυακό τόπο της ΕΠΟ και της FIFA (www.FIFA.com) και ενημερώνεται
(επικαιροποιείται) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία αναφορικά με την κατηγορία κατάρτισης των ομάδων
εισάγονται στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS).

Άρθρο 5
1.

Υπολογισμός αποζημίωσης κατάρτισης. Γενικοί κανόνες

Όταν ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής εγγράφεται ως επαγγελματίας, για πρώτη
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φορά, σύμφωνα με το άρθρο 2, η πληρωτέα αποζημίωση κατάρτισης υπολογίζεται με
βάση:
α)

την ηλικία του και τα έτη που έχει καταρτιστεί από την επόμενη αγωνιστική
περίοδο αυτής κατά την οποία συμπλήρωσε το 11ο έτος της ηλικίας του μέχρι την
εγγραφή του ως επαγγελματία (σε ΠΑΕ της SL1 και της SL2), ή εάν αυτή
πραγματοποιηθεί μετά το 21ο έτος της ηλικίας του, μέχρι την συμπλήρωση του
23ου έτους

β)

την κατηγορία που ανήκει η ομάδα ή οι ομάδες στις οποίες ήταν εγγεγραμμένος
και τον έχουν καταρτίσει, και

γ)
2.

το χρονικό διάστημα που έχει καταρτιστεί στην καθεμία από αυτές.

Η αποζημίωση κατάρτισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4,
αφορά το κάθε έτος κατάρτισης από το 12ο (συμπληρωμένο 11ο) έως το 21ο έτος
της ηλικίας του ποδοσφαιριστή (σύνολο δέκα έτη) και αποδίδεται, κατανεμόμενη
ανάλογα, στις δικαιούχους ομάδες.

3.

Η αποζημίωση για τις δαπάνες κατάρτισης των ποδοσφαιριστών για τις
αγωνιστικές περιόδους μεταξύ της επόμενης αυτής που συμπλήρωσε το 11ο
έτος έως και το 15ο έτος (ήτοι τέσσερις αγωνιστικές περίοδοι) θα υπολογίζεται με
το ήμισυ του ποσού της προβλεπόμενης για την αντίστοιχη κατηγορία
αποζημίωσης για τις δύο πρώτες κατηγορίες (20.000,00 € για την 1η κατηγορία,
10.000,00 € για την 2η κατηγορία) και σε 2.000,00 € για την 3η κατηγορία).

Άρθρο 6
1.

Γενικές προβλέψεις. Εξαιρέσεις

Μια ομάδα η οποία κατάρτισε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος αργότερα έγινε
επαγγελματίας (υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 2), μπορεί με έγγραφη συμφωνία της (κατά τη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή
είτε ως ερασιτέχνη σε προηγούμενο στάδιο είτε κατά την πρώτη εγγραφή του ως
επαγγελματία) να συμφωνήσει σε ένα διαφορετικό -των προβλεπομένων ανωτέρωποσό, ως αποζημίωση κατάρτισης ή σε ποσοστό από μελλοντική μετεγγραφή του ως
επαγγελματίας, ή να παραιτείται από αυτήν. Αυτή η έγγραφη συμφωνία δεσμεύει την
ίδια και τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, αλλά δεν δεσμεύει τρίτες ομάδες
που συμμετείχαν στην κατάρτιση του ποδοσφαιριστή. Αντίγραφο της έγγραφης αυτής
συμφωνίας θα κατατίθεται στην ΕΠΟ (ή στην οικεία Ένωση) όπου θα τηρείται σχετικό
αρχείο.
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2.

Για την εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Ελλάδα ως ερασιτέχνης, σε
ομάδα ξένης Ομοσπονδίας ως επαγγελματία, ή και αντιστρόφως, εφόσον βρίσκεται
εντός των προβλεπόμενων ηλικιακών ορίων, δεν ισχύουν οι διατάξεις που
προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα, αλλά οι αντίστοιχες διατάξεις των Κανονισμών
της FIFA και της UEFA.

Άρθρο 7
1.

Αρμοδιότητα. Προθεσμίες Πειθαρχικά μέτρα. Ποινές

Το ποσό της αποζημίωσης κατάρτισης καταβάλλεται στις δικαιούχους ομάδες, εντός
προθεσμίας 30 ημερών από την εγγραφή ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ως
επαγγελματία.

2.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, όλες οι
δικαιούχους ομάδες δύνανται να προσφύγουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.) σε πρώτο βαθμό και στο
Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου σε δεύτερο βαθμό και να διεκδικήσουν το ποσό
της αποζημίωσης κατάρτισης που δικαιούνται εντός τριάντα (30) ημερών, από την
επομένη ημέρα της λήξεως της προθεσμίας της παραγράφου 1.

3.

Εάν παρά την έκδοση αποφάσεως των ως άνω δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ, η
ΠΑΕ δεν καταβάλει την οφειλόμενη αποζημίωση, η δικαιούχος ομάδα μπορεί να
υποβάλει στην ΕΙΠ αίτημα ανάκλησης του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του
ποδοσφαιριστή.

4.

Τα ποσά που προβλέπονται σε ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ ομάδων για την
περίπτωση που ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής γίνει επαγγελματίας και αφορούν
είτε καταβολή συγκεκριμένου ποσού ως αποζημίωση είτε καταβολή ποσοστού επί του
ποσού μιας μελλοντικής μετεγγραφής, κ.ο.κ. καταβάλλονται στις δικαιούχους ομάδες,
εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημέρα που θα επέλθει το γεγονός που γεννά το
δικαίωμα της αποζημίωσης εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν
καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, η δικαιούχος ομάδα δύναται να προσφύγει
στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την
επομένη ημέρα της λήξεως της πρώτης.

Άρθρο 8

Μεταβατική διάταξη

Αποζημίωση κατάρτισης, (θα υπολογίζεται) σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα του ΚΙΜΠ, θα
καταβάλλεται στις δικαιούχους ομάδες για κάθε ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που υπογράφει
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επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι την ηλικία των 23 ετών, κατά τις προβλέψεις του παρόντος,
από την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος.

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
04/16.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 16 Ιουνίου 2021 και
τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2021.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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Ε ΛΛΗΝΙΚΗ Π ΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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Παράρτημα Ε
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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Οδηγός εφαρμογής για
ανήλικους ποδοσφαιριστές
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FIFA

των δύο βιολογικών
γονέων του
ποδοσφαιριστή

1. Διεθνής μετακίνηση και

Ο
ποδοσφαιριστ
ής ακολουθεί
τους γονείς
του που
μετακινούνται
σε νέα χώρα
για λόγους
απασχόλησης
Ο
ποδοσφαιριστ
ής ακολουθεί
τους γονείς

Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής







Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε αυτή που σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και ισχύουν οι συνθήκες του άρθρου 19
παρ. 2 γ)

()















Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία σκοπεύει να εγγραφεί
ο ποδοσφαιριστής













και

()
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής



Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων του
ποδοσφαιριστή4

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3



Συνθήκες

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των
γονέων του ποδοσφαιριστή3

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν για
λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο»

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή 1

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή

()

Εξαίρεση:

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή

Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Έγγραφα προς υποβολή









του που
μετακινούνται
σε νέα χώρα
για λόγους
που δεν
συνδέονται με
το
ποδόσφαιρο
1.
2.
3.
4.
5.

Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε αυτή που σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και ισχύουν οι συνθήκες του άρθρου 19
παρ. 2 γ)



()















Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
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βιολογικών γονέων του
ποδοσφαιριστή

2. Διεθνής μετακίνηση ενός εκ των

Συνθήκες

Ο γονέας που
δεν
μετακινείται
δεν έχει
αποβιώσει
Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα που
έχει την κηδεμονία και ο
οποίος μετακινείται σε νέα
χώρα για λόγους
απασχόλησης

Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα που
έχει την κηδεμονία του ο
οποίος μετακινείται σε νέα
χώρα για άλλο λόγο που
δεν συνδέεται με το

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν για
λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο»
Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού
Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Εξαίρεση:

Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()









Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()









Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.6

Πιστοποιητικό θανάτου του γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή

Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ότι ο γονέας του
ποδοσφαιριστή που μετακινείται ή κατοικεί σε μια νέα χώρα,
έχει την κηδεμονία του ποδοσφαιριστή5

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή4

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του ποδοσφαιριστή

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

FIFA
Έγγραφα προς υποβολή







ποδόσφαιρο

Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα του
που ζει και ο οποίος
μετακινείται σε νέα χώρα
για λόγους απασχόλησης

Ο γονέας που
δεν
μετακινείται
έχει
αποβιώσει
Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα του
που ζει και ο οποίος
μετακινείται στη νέα χώρα
για άλλο λόγο ο οποίος δεν
συνδέεται με το
ποδόσφαιρο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)



()

()





()











































()















()





























Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Όπως απόφαση διαζυγίου (όπου ισχύει) ή εξουσιοδότηση του γονέα του ποδοσφαιριστή που δεν μετακινείται που επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να διαμείνει στη νέα χώρα με τον γονέα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
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FIFA

Ο γονέας που έχει
την κηδεμονία του
ποδοσφαιριστή
διαμένει στη νέα
χώρα για άλλο λόγο
που δεν συνδέεται







Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()

















Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που εξηγεί τις
συγκεκριμένες συνθήκες7



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.6

Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ότι ο γονέας του
ποδοσφαιριστή που μετακινείται/κατοικεί στη νέα χώρα, έχει
την κηδεμονία του ποδοσφαιριστή5

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των
βιολογικών γονέων του ποδοσφαιριστή

Ζουν και οι
δύο γονείς
του
ποδοσφαιρι
στή

Ο γονέας που
διατηρεί την
κηδεμονία του
ποδοσφαιριστή
διαμένει στη νέα
χώρα για λόγους
απασχόλησης

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή4

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2



Συνθήκες

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται



«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν για
λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο»

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή

()

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

Εξαίρεση:

Ο
ποδοσφαιρι
στής διέμενε
με τον ένα
γονέα και
τώρα
μετακινείται
διεθνώς σε
νέα χώρα
για να
ενωθεί με
τον άλλο
γονέα που
διατηρεί την
κηδεμονία
του

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του ποδοσφαιριστή

Έγγραφα προς υποβολή









με το ποδόσφαιρο

Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή που
διατηρεί την
κηδεμονία, διέμενε
πάντοτε στη χώρα
στην οποία
μετακινείται τώρα ο
ποδοσφαιριστής

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()

Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()

Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()





















































Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Όπως απόφαση διαζυγίου (όπου ισχύει) ή εξουσιοδότηση του γονέα του ποδοσφαιριστή που δεν μετακινείται που επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να διαμείνει στη νέα χώρα με τον γονέα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
Μεταφορτώνεται αντί των εγγράφων που μεταφορτώνονται συνήθως στις κατηγορίες «Συμβόλαιο – γονέας (γονείς) ποδοσφαιριστή / άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που προβάλλεται" και «Άδεια εργασίας –
γονείς του ποδοσφαιριστή».
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FIFA

Απόδειξη τόπου διαμονής - γονέας (γονείς) του
ποδοσφαιριστή4

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των
βιολογικών γονέων του ποδοσφαιριστή

Ζουν και οι
δύο γονείς
του
ποδοσφαιρι
στή

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3







Ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος σε
σωματείο του εξωτερικού βάσει του άρθρου 19
παρ. 2 γ) και διέμενε στη χώρα εκείνη χωρίς τον
γονέα (τους γονείς) του

()















Ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος σε
σωματείο του εξωτερικού ως «φοιτητής σε
πρόγραμμα ανταλλαγής» και διέμενε στη χώρα
εκείνη χωρίς τον γονέα (τους γονείς) του

()

























Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()
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Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που να εξηγεί τις
συγκεκριμένες συνθήκες6

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2



Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται*



Συνθήκες

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή*



«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν για
λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο»

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή*

()

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος σε
σωματείο σε γειτονική χώρα βάσει του άρθρου 19
παρ. 2 γ) ενώ συνέχισε να είναι κάτοικος της
χώρας προέλευσής του

Εξαίρεση:

Ο
ποδοσφαιρι
στής διέμενε
πάντοτε με
τον γονέα
(τους
γονείς) του
στη χώρα
προέλευσής
του ή ο
ποδοσφαιρι
στής
επιστρέφει
στη χώρα
προέλευσής
του για να
ζήσει με τον
γονέα (τους
γονείς) του

Απόφαση της οικείας εθνικής αρχής ότι αφαιρείται η γονική
μέριμνα από τους γονείς του ποδοσφαιριστή και ορίζεται
τρίτος ως νόμιμος κηδεμόνας του ποδοσφαιριστή

Έγγραφα προς υποβολή



κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
λόγους
απασχόλησ
ης
Η γονική
μέριμνα
αφαιρείται
από μια
εθνική αρχή
από τους
γονείς του
ποδοσφαιρι
στή και
δίδεται σε
τρίτο
(νόμιμο
κηδεμόνα)

Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
άλλο λόγο ο
οποίος δεν
συνδέεται
με το
ποδόσφαιρ
ο

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
γειτονική χώρα στη χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής, ισχύουν δε οι
συνθήκες του άρθρου 19 παρ. 2 γ)

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
γειτονική χώρα στη χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής, ισχύουν δε οι
συνθήκες του άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()

Ο ποδοσφαιριστής ενώνεται με τον νόμιμα
διορισμένο κηδεμόνα του ο οποίος ήδη διαμένει
στη νέα χώρα
1.
2.
3.
4.
5.

6.

()





()



























































Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
Μεταφορτώνεται αντί των εγγράφων που μεταφορτώνονται συνήθως στις κατηγορίες «Συμβόλαιο – γονέας (γονείς) ποδοσφαιριστή / άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που προβάλλεται" και «Άδεια εργασίας –
γονείς του ποδοσφαιριστή».

* Ή έγγραφα που σχετίζονται με τον νόμιμο κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή, εφόσον ισχύει
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γονέων του ποδοσφαιριστή

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των βιολογικών
Έχουν
αποβιώσει
και οι δύο
γονείς του
ποδοσφαιρι
στή
Η γονική
μέριμνα
δίδεται σε
τρίτο
(νόμιμος
κηδεμόνας)
από μια
εθνική αρχή
Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
λόγους
απασχόλησ
ης

Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
γειτονική χώρα στη χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής, ισχύουν δε οι
συνθήκες του άρθρου 19 παρ. 2 γ)

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()









()
















()
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης

Απόφαση της οικείας εθνικής αρχής που διορίζει έναν τρίτο
ως τον νόμιμο κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή μετά τον
θάνατο των γονέων του

Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που να εξηγεί τις
συγκεκριμένες συνθήκες6

Πιστοποιητικό θανάτου των γονέων του ποδοσφαιριστή

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή4

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται*

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή*

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3

Συνθήκες

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν για
λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο»
Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού
Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή*

Εξαίρεση:

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

FIFA
Έγγραφα προς υποβολή

κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
άλλο λόγο ο
οποίος δεν
συνδέεται
με το
ποδόσφαιρ
ο
Ο
ποδοσφαιρι
στής
μετακινείται
διεθνώς για
να ενωθεί
με τον
νόμιμο
κηδεμόνα
του ο
οποίος ήδη
διαμένει στη
νέα χώρα
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
γειτονική χώρα στη χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής, ισχύουν δε οι
συνθήκες του άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()

Η χώρα διαμονής του νόμιμα
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()

Η χώρα διαμονής του νόμιμου
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
γειτονική χώρα στη χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής, ισχύουν δε οι
συνθήκες του άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()























































Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
Μεταφορτώνεται αντί των εγγράφων που μεταφορτώνονται συνήθως στις κατηγορίες «Συμβόλαιο – γονέας (γονείς) ποδοσφαιριστή / άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που προβάλλεται" και «Άδεια εργασίας –
γονείς του ποδοσφαιριστή».

* Ή έγγραφα που σχετίζονται με τον νόμιμο κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή, εφόσον ισχύει
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FIFA

Ο
ποδοσφαιρι
στής είναι
ηλικίας
μεταξύ 16
και 18 ετών

Ο
ποδοσφαιριστ
ής μετακινείται
από χώρα
που βρίσκεται
εκτός της
εδαφικής
περιοχής της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
σε χώρα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του

Ο ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

()
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της περιορισμένης
εξαίρεσης

Εξουσιοδότηση των γονέων

Έγγραφα ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης6



Έγγραφα διαμονής/μέριμνας5



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής

Συνθήκες

Έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης4

«Ο ποδοσφαιριστής είναι άνω των 16 ετών και
μετακινείται εντός της εδαφικής περιοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)»

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

Άρθρο 19 παρ 2 β) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή 1

Εξαίρεση:

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Έγγραφα προς υποβολή

Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)

Ο
ποδοσφαιριστ
ής μετακινείται
από μια χώρα
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
σε μια άλλη
χώρα εντός
της εδαφικής
περιοχής της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι υπήκοος ενός κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχει εγγραφεί σε σωματείο
εντός της εδαφικής περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
σύμφωνα με τον Κανονισμό

Ο ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

()















()















Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Στα έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνονται μια υπογεγραμμένη και σφραγισμένη δήλωση που έχει εκδοθεί από τον οικείο ακαδημαϊκό οργανισμό που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του ποδοσφαιριστή,
τον τίτλο που θα λάβει ο ποδοσφαιριστής μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης, και ένα υπογεγραμμένο εβδομαδιαίο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του ποδοσφαιριστή το οποίο
αναφέρει σαφώς τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται κάθε μάθημα και τη διάρκεια κάθε μαθήματος.
Όπως ένα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την ομάδα που επιθυμεί να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή και που επιβεβαιώνει ότι η ομάδα θα παρέχει στον ποδοσφαιριστή διαμονή και
αναφέρει τη διεύθυνση της εν λόγω διαμονής καθώς και το όνομα του ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για τον ποδοσφαιριστή.
Η απόδειξη επαρκούς ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης και/ή επιμόρφωσης σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα εθνικά πρότυπα απαιτεί την υποβολή των παρακάτω εγγράφων και πληροφοριών:
για τους ποδοσφαιριστές, η κατηγορία εκπαίδευσης της ομάδας (πρβλ. άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Παραρτήματος 4 του Κανονισμού), για τις δε ποδοσφαιρίστριες, μια δήλωση από τη συγκεκριμένη ομοσπονδία που
επιβεβαιώνει ότι η αιτούσα ομάδα θεωρείται ότι «συμμορφώνεται με τα υψηλότερα εθνικά πρότυπα» της εκπαίδευσης για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα της.
το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησης ποδοσφαίρου του ποδοσφαιριστή (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας και διάρκειας κάθε προπόνησης).
μια δήλωση του σωματείου που επιθυμεί να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή που θα προσδιορίζει την ομάδα του σωματείου στην οποία θα ενταχθεί ο ποδοσφαιριστής.
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FIFA

Η
απόσταση
μεταξύ της
κατοικίας
του
ποδοσφαιρι
στή και της
έδρας του
σωματείου
είναι
μικρότερη
των 100
χιλιομέτρων

Η απόσταση
από την
κατοικία του
ποδοσφαιριστ
ή με τα
πλησιέστερα
κοινά σύνορα
της γειτονικής
ομοσπονδίας
είναι
μικρότερη των
100
χιλιομέτρων
και
Η απόσταση
ανάμεσα στα

Ο
ποδοσφαιρι
στής
διαμένει με
τους
βιολογικούς
του γονείς

Οι γονείς
του
ποδοσφαιρ
ιστή δεν
μετακινούν
ται διεθνώς

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της περιορισμένης
εξαίρεσης

Απόδειξη τόπου διαμονής του γονέα (των
γονέων) του ποδοσφαιριστή4

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τους λόγους που προβάλλονται

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του ποδοσφαιριστή

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5

Απόδειξη της συγκατάθεσης της αποδεσμεύουσας ομοσπονδίας

Συνθήκες

Απόδειξη τόπου διαμονής του ποδοσφαιριστή4

«Και ο ποδοσφαιριστής και το σωματείο
βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 50 χλμ. από τα
κοινά τους σύνορα και η απόσταση ανάμεσά τους
είναι μικρότερη των 100 χλμ.»

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Άρθρο 19 παρ 2 γ) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

Έγγραφα προς υποβολή

Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή διέμεναν
πάντοτε στην τρέχουσα
διεύθυνσή τους

()















Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή διαμένουν
στην τρέχουσα διεύθυνσή
τους για σημαντικό χρονικό
διάστημα

()















()













Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή
μετακόμισαν πρόσφατα,
εντός της χώρας διαμονής
τους, στην τρέχουσα
διεύθυνσή τους για λόγους
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πλησιέστερα
κοινά σύνορα
της γειτονικής
ομοσπονδίας
και την έδρα
της ομάδας
είναι
μικρότερη των
50
χιλιομέτρων

απασχόλησης

Ο
ποδοσφαιρι
στής
διαμένει με
έναν γονέα
που έχει την
κηδεμονία

Ο γονέας
του
ποδοσφαιρ
ιστή δεν
μετακινείτα
ι διεθνώς

Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή
μετακόμισαν πρόσφατα,
εντός της χώρας διαμονής
τους, στην τρέχουσα
διεύθυνσή τους για άλλο
λόγο που δεν συνδέεται με
το ποδόσφαιρο

()













Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή διέμενε
πάντοτε στην τρέχουσα
διεύθυνση

()













Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή διαμένει
στην τρέχουσα διεύθυνση
για σημαντικό χρονικό
διάστημα

()













()













()













Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή μετακόμισε
πρόσφατα, εντός της
χώρας διαμονής, στην
τρέχουσα διεύθυνση για
λόγους απασχόλησης

Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή μετακόμισε
πρόσφατα, εντός της
χώρας διαμονής, στην
τρέχουσα διεύθυνση για
άλλο λόγο που δεν
συνδέεται με το
ποδόσφαιρο
1.
2.
3.
4.
5.















Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στην τρέχουσα διεύθυνση.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει
τα
50
χιλιόμετρα.
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Συνθήκες

Ένας ανήλικος ο οποίος έχει ζήσει συνεχώς τα τελευταία πέντε έτη στη χώρα που πρόκειται να εγγραφεί πριν το αίτημα

1.
2.
3.
4.

()







Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής

Απόδειξη τόπου διαμονής του ποδοσφαιριστή4

«Ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται για πρώτη φορά και έχει ζήσει συνεχώς τα
τελευταία πέντε έτη στη χώρα που πρόκειται να εγγραφεί πριν το σχετικό
αίτημα»

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Κανόνας των 5 ετών (Άρθρο 19 παρ 3 και 4 του
Κανονισμού)

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Έγγραφα προς υποβολή



Δυνατότητα εγγραφής μέσω της περιορισμένης
εξαίρεσης

FIFA



Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής του ποδοσφαιριστή στην τρέχουσα διεύθυνση. Εναλλακτικά, η ομοσπονδία μπορεί να
υποβάλει τη βαθμολογία του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι δεόντως υπογεγραμμένη και έχει εκδοθεί πρόσφατα από τον οικείο ακαδημαϊκό οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω βαθμολογία
αναφέρει σαφώς ότι ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραμμένος στον εν λόγω οργανισμό κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών.
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Το νέο σωματείο του ποδοσφαιριστή
είναι αμιγώς ερασιτεχνικό (σωματείο
χωρίς επαγγελματική ομάδα και χωρίς
νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή
πραγματικούς δεσμούς με μια
επαγγελματική ομάδα)

1.

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής

Εξουσιοδότηση των γονέων11

Εξουσιοδότηση φιλοξενούντων γονέων10

Κατάσταση νέου σωματείου και διάρκεια εγγραφής9

Έγγραφα διαμονής/μέριμνας8

6

Έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης

Επιβεβαίωση της επιστροφής του ποδοσφαιριστή5

Εγγραφή για έντυπο για το πρόγραμμα ανταλλαγής4

Επιβεβαίωση της συμμετοχής του ποδοσφαιριστή από τον
ακαδημαϊκό οργανισμό της χώρας προέλευσης7

Συνθήκες

Τεκμηρίωση του προγράμματος ανταλλαγής3

« Ο ποδοσφαιριστής είναι φοιτητής σε
πρόγραμμα ανταλλαγής που παρακολουθεί ένα
ακαδημαϊκό πρόγραμμα στο εξωτερικό»

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή2

Φοιτητής σε πρόγραμμα
ανταλλαγής

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του ποδοσφαιριστή2

Εξαίρεση:

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του ποδοσφαιριστή1

Έγγραφα προς υποβολή

Η διάρκεια του προγράμματος ακαδημαϊκής
μελέτης του ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό και η
διάρκεια της προβλεπόμενης εγγραφής του
ποδοσφαιριστή δεν υπερβαίνει το ένα έτος



























Η διάρκεια του προγράμματος ακαδημαϊκής
μελέτης του ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό
υπερβαίνει το ένα έτος, ωστόσο ο
ποδοσφαιριστής γίνεται 18 ετών σε διάστημα
μικρότερο του ενός έτους



























Η διάρκεια του προγράμματος ακαδημαϊκής
μελέτης του ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό
υπερβαίνει το ένα έτος, ωστόσο το χρονικό
διάστημα που απομένει για το πρόγραμμα είναι
μικρότερο του έτους



























Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της περιορισμένης
εξαίρεσης

FIFA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Επίσημες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής (ονοματεπώνυμο, σκοπός, χρηματοδότηση, διάρκεια, κ.λπ.) που παρέχονται από τους διοργανωτές του προγράμματος ανταλλαγής.
Αντίγραφο του εντύπου εγγραφής από το οικείο πρόγραμμα ανταλλαγής, υπογεγραμμένο από τον ανήλικο ποδοσφαιριστή και/ή τους γονείς του.
Επιβεβαίωση, που έχει εκδοθεί και υπογραφεί από τους διοργανωτές του προγράμματος ανταλλαγής ή τους γονείς του ανήλικου ποδοσφαιριστή, ότι ο ανήλικος ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του μετά
την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Επιβεβαίωση, που έχει εκδοθεί και υπογραφεί από τον ακαδημαϊκό οργανισμό του ανήλικου ποδοσφαιριστή (σχολείο/πανεπιστήμιο) στην χώρα υποδοχής, η οποία αναφέρει τις ημερομηνίες προβλεπόμενης διάρκειας των
οικείων σπουδών και περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του ποδοσφαιριστή.
Επιβεβαίωση της συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στο οικείο πρόγραμμα ανταλλαγής, που έχει εκδοθεί από τον ακαδημαϊκό οργανισμό του ανήλικου ποδοσφαιριστή στη χώρα προέλευσής του.
Συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν την επίβλεψη και τη διαμονή του ανήλικου ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής και οι οποίες περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, το ακριβές ονοματεπώνυμο
και τη διεύθυνση των φιλοξενούντων γονέων του ποδοσφαιριστή.
Δήλωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής του ανήλικου ποδοσφαιριστή που αναφέρει κατά πόσο το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματικό ή αμιγώς
ερασιτεχνικό (σωματείο χωρίς νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με μια επαγγελματική ομάδα), καθώς και τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προβλεπόμενης εγγραφής του
ποδοσφαιριστή.
Δήλωση συναίνεσης των φιλοξενούντων γονέων του ανήλικου ποδοσφαιριστή ότι συναινούν στην εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο σωματείο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής.
Δήλωση συναίνεσης των γονέων του ανήλικου ποδοσφαιριστή ότι συναινούν στην εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο σωματείο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής.
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FIFA

Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται διεθνώς στη νέα χώρα χωρίς τους γονείς του και
δεν αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του δεδομένου ότι θα
απειλούνταν η ζωή ή η ελευθερία του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας,
συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω συγκεκριμένων
πολιτικών απόψεων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

()











()

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής

Κατάσταση ποδοσφαιριστή με πρώην σωματείο9

Κατάσταση νέου σωματείου8

Γονεϊκή κατάσταση7



Απόδειξη κηδεμονίας5



Εξουσιοδότηση του ατόμου που κατέχει την κηδεμονία6

Συνθήκες

Απόδειξη καθεστώτος πρόσφυγα του ποδοσφαιριστή4

«Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται για
ανθρωπιστικούς λόγους χωρίς τους γονείς του»

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

Ασυνόδευτος πρόσφυγας
ποδοσφαιριστής

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Εξαίρεση:

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Έγγραφα προς υποβολή



Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Αντίγραφο της απόφασης της οικείας εθνικής αρχής που δίδει στον ποδοσφαιριστή τον χαρακτηρισμό του πρόσφυγα ή του «προστατευόμενου προσώπου», ή εναλλακτικά, επίσημη επιβεβαίωση της οικείας εθνικής αρχής ότι
ο ανήλικος ποδοσφαιριστής έχει γίνει δεκτός στη διαδικασία χορήγησης δικαιώματος ασύλου, καθώς και αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαμονής του στη χώρα υποδοχής.
Αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας εθνικής αρχής όσον αφορά την τρέχουσα νόμιμη κηδεμονία του ανήλικου ποδοσφαιριστή.
Δήλωση συναίνεσης από το μέρος που διατηρεί την κηδεμονία του ανήλικου ποδοσφαιριστή ότι συναινεί στην εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο σωματείο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής.
Δήλωση αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση και τον τόπο διαμονής των βιολογικών γονέων του ποδοσφαιριστή που δίδεται από τον ανήλικο ποδοσφαιριστή, ή την ομοσπονδία της χώρας υποδοχής του ποδοσφαιριστή, ή
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή.
Δήλωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής του ανήλικου ποδοσφαιριστή που αναφέρει κατά πόσο το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματικό ή αμιγώς
ερασιτεχνικό (σωματείο χωρίς νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με μια επαγγελματική ομάδα).
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9.

Δήλωση του ανήλικου ποδοσφαιριστή όπου αναγράφεται κατά πόσο έχει εγγραφεί ποτέ σε σωματείο της χώρας προέλευσής του (ή οποιασδήποτε άλλης χώρας και, εφόσον έχει εγγραφεί, κατά πόσο ο ποδοσφαιριστής ήταν
δηλωμένος ως ερασιτέχνης ή επαγγελματίας. Το έγγραφο αυτό απαιτείται μόνο στην περίπτωση διεθνούς μετεγγραφής.
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FIFA

Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται διεθνώς στη νέα χώρα με τον γονέα (τους
γονείς) του και δεν αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους
δεδομένου ότι θα απειλούνταν η ζωή ή η ελευθερία τους λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω
συγκεκριμένων πολιτικών απόψεων.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

()





Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής



6



Κατάσταση νέου σωματείου



Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων
του ποδοσφαιριστή5

Απόδειξη καθεστώτος πρόσφυγα των γονέων του
ποδοσφαιριστή4

Συνθήκες

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3

«Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται για
ανθρωπιστικούς λόγους με τους γονείς του»

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

Συνοδευόμενος πρόσφυγας
ποδοσφαιριστής

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Εξαίρεση:

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Έγγραφα προς υποβολή



Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Αντίγραφο της απόφασης της οικείας εθνικής αρχής που δίδει στον γονέα ή τους γονείς του ποδοσφαιριστή τον χαρακτηρισμό του πρόσφυγα (προσφύγων) ή του «προστατευόμενου προσώπου» («προστατευόμενων
προσώπων»), ή εναλλακτικά, επίσημη επιβεβαίωση της οικείας εθνικής αρχής ότι ο γονέας ή οι γονείς του ποδοσφαιριστή έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία χορήγησης δικαιώματος ασύλου, καθώς και αντίγραφο της
προσωρινής άδειας διαμονής τους στη χώρα υποδοχής.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Δήλωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής του ανήλικου ποδοσφαιριστή που αναφέρει κατά πόσο το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματικό ή αμιγώς
ερασιτεχνικό (σωματείο χωρίς νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με μια επαγγελματική ομάδα).
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Παράρτημα ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

[103]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Συμβόλαιο Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή

[104]

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

1.

Συμβαλλόμενα μέρη: Μεταξύ της Π.Α.Ε.:

..............................................................................................Α.Μ.:....................................

Α.Φ.Μ …………………., Δ.Ο.Υ.…………………… τηλ………………. email………………….

και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ:

.........................................................................................................................................
(Όνομα)
(Επώνυμο)
(Πατρώνυμο)

Α.Φ.Μ…………………., Δ.Ο.Υ. …………………… τηλ………………. email………………….

Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……........... τα δύο μέρη που
υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο από το ένα μέρος ο …………………………………………..
που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος της Π.Α.Ε. ………………………………………………….. που αγωνίζεται στην
…………… Εθνική Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «Π.Α.Ε.» και από το
άλλο μέρος ο …………………………………………., όνομα πατρός ……………….,
ημερομηνία γεννήσεως …..………………………, υπηκοότητα ………………………., κάτοικος
……………………………... οδός ………………….…… αριθμός …………… Τ.Κ. ……......, αρ.
τηλ. ...…………………….., κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
……………………….., που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

2.

Συμφωνία

2.1. Η Π.Α.Ε. επιθυμεί να απασχολεί τον ποδοσφαιριστή ως επαγγελματία, και ο
ποδοσφαιριστής συμφωνεί, με τους όρους που τίθενται στο παρόν συμβόλαιο.
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2.2. Η περίοδος απασχόλησης του ποδοσφαιριστή αρχίζει την ………………………………
(κατά
την
διάρκεια
μετεγγραφικής
περιόδου)
και
λήγει
την
…………………………………………… (μια μέρα πριν την έναρξη μετεγγραφικής
περιόδου).
2.3. Τα δύο μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την ισχύ του παρόντος
συμβολαίου ή να τερματίσουν νωρίτερα την συμφωνία με αμοιβαία συμφωνία.
2.4. Οποιαδήποτε πρόσθετη συμφωνία υφίσταται ή θα υπογραφεί σε μεταγενέστερο χρόνο,
θα περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο, θα γίνεται μνεία στην παρούσα συμφωνία, και σε
κάθε περίπτωση για να έχει ισχύ θα αποστέλλεται εντός επτά ημερών στα αρμόδια
όργανα. Κανένα άλλο επιπλέον συμβόλαιο δεν δύναται να ρυθμίζει τη νομική σχέση
των δύο μερών.

3.

Προσδιορισμοί
Οι όροι της παρούσης συμφωνίας προσδιορίζονται και είναι κατανοητοί και από τα δύο
μέρη. Όροι που δεν προσδιορίζονται και δεν είναι κατανοητοί στην παρούσα έχουν
έννοιες και σημασίες σύμφωνες με τους προσδιορισμούς τους στα Καταστατικά και
τους Κανονισμούς των FIFA, UEFA, ΕΠΟ με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους.

4.

Υποχρεώσεις της ομάδας

4.1. Συμφωνείται ότι, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του ποδοσφαιριστή –οι οποίες σε κάθε
περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κατώτερες από τις ισχύουσες, βάσει Εθνικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, μηνιαίωςορίζονται στο ποσό των ………………………………€ που θα καταβάλλονται σε αυτόν
από την Π.Α.Ε., το αργότερο μέχρι το τέλος του κάθε μήνα, επί δώδεκα μήνες το
χρόνο.
Πέρα από τις παραπάνω μηνιαίες τακτικές αποδοχές η Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να
καταβάλλει στον ποδοσφαιριστή δώρο Χριστουγέννων (ποσό ίσο προς τις μηνιαίες
τακτικές αποδοχές) και δώρο Πάσχα (ποσό ίσο προς το μισό των μηνιαίων τακτικών
αποδοχών), καθώς και επίδομα αδείας (ποσό ίσο προς το μισό των μηνιαίων τακτικών
αποδοχών).
4.2. Έκτακτες παροχές ..................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4.3

Άλλες παροχές .........................................................................................................
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..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4.4. Στον ποδοσφαιριστή θα καταβληθεί συνολικό ποσό ……………..…€ σε ……………..
δόσεις, ως εξής:
1η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
2η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
3η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
4η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
5η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
6η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
7η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
8η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
9η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
10η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
11η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
12η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
13η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
14η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
15η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
16η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
17η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
18η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
19η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
20η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
21η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
22η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
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23η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
24η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
25η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
26η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
27η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
28η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
29η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
30η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................

4.5. Ιατρική ασφάλιση όπως προβλέπεται στον Κανονισμό με ατομικό ή ομαδικό
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ...........................................................................
................................................................................................................................
Ασφάλεια ζωής ......................................................................................................
................................................................................................................................
4.6. Εισφορά συνταξιοδότησης, έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, όπως απαιτείται από το νόμο
έγκαιρα και ολοσχερώς καταβαλλόμενα.
4.7. Τα αναγραφόμενα ανωτέρω ποσά (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.) καταβάλλονται πλήρως και
ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό του ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ.3β του παραρτήματος Α.
4.8. α)

Η Π.Α.Ε. για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή κατέβαλε εφάπαξ ποσόν
μετεγγραφής ……………………….…………€ στο σωματείο …………….

β)

Η Π.Α.Ε. για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή θα καταβάλλει ποσόν
μετεγγραφής
……………………….…………€
στο
σωματείο
………………….............….. σε δόσεις ως ακολούθως:
1η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
2η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
3η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
4η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
5η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................

4.9. Σε

περίπτωση

υποβιβασμού

της

ομάδας
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τα

ανωτέρω

ποσά

μειώνονται

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................
Σε
περίπτωση
ανόδου
της
ομάδας
τα
ανωτέρω
ποσά
αυξάνονται
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................
4.10. Η πληρωμή των φόρων γίνεται όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.
4.11. Σε περίπτωση λύσης του συμβολαίου με υπαιτιότητα της Π.Α.Ε., από τούδε
συμφωνείται ως οφειλόμενη αποζημίωση στον ποδοσφαιριστή το ποσό των:
α)

Κατά την προστατευόμενη περίοδο ………………………………€

β)

Εκτός της προστατευόμενης περιόδου …………………………..€

4.12 Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αδείας μετ' αποδοχών τεσσάρων εβδομάδων για κάθε
δωδεκάμηνη περίοδο. Τουλάχιστον δύο εβδομάδες θα λαμβάνονται συνεχόμενες.
Επιπλέον ο ποδοσφαιριστής δικαιούται μίας ημέρας άδεια ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.
4.13. Η Π.Α.Ε. οφείλει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και την
έλλειψη διακρίσεων εις βάρος του ποδοσφαιριστή όπως αυτά καθορίζονται από τις
διεθνείς συμβάσεις.
4.14. Η Π.Α.Ε. τηρεί αρχείο τραυματισμών-ασθενειών του ποδοσφαιριστή με σεβασμό στην
εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο τηρείται και φυλάσσεται από
τον υπεύθυνο ιατρό της ομάδας.
4.15. Η Π.Α.Ε. αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά τους Κανονισμούς και
Αποφάσεις των FIFA-UEFA-ΕΠΟ και της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης.

5.

Υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή

5.1. Οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή προς την ομάδα είναι οι ακόλουθες:
5.2. Σε σχέση με την ομάδα:
α)

Να συμμετέχει στους αγώνες με το μέγιστο των ικανοτήτων του όταν επιλεγεί να
αγωνιστεί.

β)

Να συμμετέχει στις προπονήσεις και στην προετοιμασία για αγώνα σύμφωνα με
τις οδηγίες των ανωτέρων του (π.χ. προπονητής)

γ)

Να ακολουθεί έναν υγιή τρόπο ζωής διατηρώντας τη φυσική του κατάσταση σε
υψηλά επίπεδα.

δ)

Να συμμορφώνεται και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων της
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ομάδας (στο βαθμό που αυτό είναι εύλογο π.χ. να διαμένει σε τόπο που
εξυπηρετεί την ομάδα).
ε)

Να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ομάδας (αθλητικές-κοινωνικές αλλά και
εμπορικές)

στ)

Να υπακούει στους κανονισμούς της ομάδας (συμπεριλαμβανόμενου, όποτε
χρήζει εφαρμογής, του εσωτερικού κανονισμού ο οποίος του έχει γνωστοποιηθεί
δεόντως πριν την υπογραφή του συμβολαίου).

ζ)

Να συμπεριφέρεται με αθλητικό πνεύμα απέναντι στα άτομα που εμπλέκονται
στους αγώνες και τις προπονήσεις, να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες του
παιχνιδιού και να δέχεται τις αποφάσεις των αξιωματούχων του αγώνα.

η)

Να απέχει και να μη συμμετέχει σε άλλες ποδοσφαιρικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες άλλου είδους ή εν δυνάμει επικίνδυνες δραστηριότητες που δεν
έχουν εκ των προτέρων εγκριθεί από την ομάδα και οι οποίες δεν καλύπτονται
από την ασφάλεια της ομάδας.

θ)

Να φροντίζει για την ιδιοκτησία της ομάδας και να την επιστρέφει μετά τη λήξη
του συμβολαίου.

ι)

Να ειδοποιεί αμέσως την ομάδα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, να μην
υποβάλλεται σε καμία ιατρική θεραπεία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του
ιατρού της ομάδας (εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά)

κ)

Να υποβάλλεται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και ιατρική φροντίδα ύστερα από
αίτημα του ιατρού της ομάδας.

λ)

Να συμμορφώνεται με τους όρους κάθε πολιτικής εξάλειψης των διακρίσεων που
ασκείται από την Ε.Π.Ο., την οικεία Επαγγελματική Ένωση, την ένωση
ποδοσφαιριστών και την ομάδα.

μ)

Να μην φέρει την ομάδα ή το ποδόσφαιρο σε ανυποληψία (π.χ. μέσω δηλώσεων
στα Μ.Μ.Ε.)

ν)

Να μην συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες εντός
του ποδοσφαίρου

5.3. Ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά, Κανονισμούς και
Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης.
5.4. Ο ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα μιας δεύτερης γνωμάτευσης ενός ανεξάρτητου
ειδικευμένου ιατρού αν αμφισβητεί τη γνωμάτευση του ιατρού της ομάδας. Στην
περίπτωση που οι γνώμες εξακολουθούν να διίστανται τα μέρη συμφωνούν στην
αποδοχή μιας τρίτης ανεξάρτητης γνωμάτευσης η οποία θα είναι και δεσμευτική.
5.5. Σε περίπτωση λύσης του συμβολαίου με υπαιτιότητα του ποδοσφαιριστή, από τούδε
συμφωνείται ως οφειλόμενη αποζημίωση στην Π.Α.Ε. το ποσό των:
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α)

Κατά την προστατευόμενη περίοδο ………………………………€

β)

Εκτός της προστατευόμενης περιόδου …………………………..€

5.6. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου του συμβολαίου του με την
καταβολή στην Π.Α.Ε. ποσού ……………………..€

6.

Δικαιώματα εικόνας

Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμφωνούν στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων από την
εικόνα του ποδοσφαιριστή κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α)

Η ομάδα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά τα δικαιώματα από την εικόνα του
ποδοσφαιριστή μέχρι τον βαθμό που αυτά λειτουργούν ως μέρος της δικής της
συνολικής εικόνας.

β)

Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εικόνα αποκλειστικά του
ποδοσφαιριστή γίνεται από .............................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

7.

Δανεισμός

Σε περίπτωση δανεισμού του ποδοσφαιριστή σε άλλη ομάδα θα πρέπει να υπογραφεί
συμβόλαιο και από τα τρία μέρη.

8.

Πειθαρχία και Παράπονα του Ποδοσφαιριστή

8.1. Ο ποδοσφαιριστής οφείλει να υπακούει και τηρεί τον υπάρχοντα εσωτερικό κανονισμό
της ομάδας.
8.2. Ο ποδοσφαιριστής υπόκειται στις κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης, που
προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός.
8.3. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων της ομάδας που
επιβάλλουν κυρώσεις.

9.

Εναντίωση στην λήψη απαγορευμένων ουσιών ή χρήση απαγορευμένων μεθόδων
(doping)

9.1. Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς
κανονισμούς των ποδοσφαιρικών οργάνων για την λήψη απαγορευμένων ουσιών ή
χρήση απαγορευμένων μεθόδων.
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9.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι είναι αυτές που βρίσκονται στον
Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Απαγορευμένων Μεθόδων της FIFA.
9.3. Η λήψη τέτοιων ουσιών και η χρήση τέτοιων μεθόδων απαγορεύεται. Οποιοσδήποτε
χορηγεί παράνομες ουσίες ή με οποιοδήποτε τρόπο ενθαρρύνει τη χρήση παράνομων
μεθόδων θα παραπέμπεται αρμόδια στα Πειθαρχικά Όργανα της Ε.Π.Ο. ή στα Διεθνή
Πειθαρχικά Όργανα.
9.4. Η ομάδα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο εναντίον του
ποδοσφαιριστή που έχει κριθεί ένοχος για συμμετοχή σε τέτοιες πράξεις, λαμβάνοντας
παράλληλα υπ' όψιν την αρχή της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.

10.

Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο.
Διαφορές που αφορούν αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, δύνανται να επιλυθούν
από τα αρμόδια όργανα της FIFA.

11.

Ποδοσφαιρικοί Κανονισμοί

11.1. Οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί είναι τα Καταστατικά, Κανονισμοί και Αποφάσεις των
FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και, όπου χρήζουν εφαρμογής, της οικείας Επαγγελματικής
Ένωσης.
11.2. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής οφείλουν να συμμορφώνονται με τα Καταστατικά,
Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. καθώς επίσης και της οικείας
Επαγγελματικής Ένωσης (αν χρήζουν εφαρμογής) τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής της συμφωνίας- αυτό αναγνωρίζεται από τα μέρη μέσω της υπογραφής
τους.
11.3. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζουν πως οι παραπάνω αναφερόμενοι
ποδοσφαιρικοί κανονισμοί δύναται να τροποποιούνται περιοδικά.

12.

Ο ποδοσφαιριστής κατανοεί και αποδέχεται ότι τα βασικά στοιχεία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παρόντος αλλά και κάθε άλλο στοιχείο
ή έγγραφο που, άμεσα ή και έμμεσα, συνδέεται με το παρόν και αφορά την
απορρέουσα από αυτό σχέση (όπως, ενδεικτικώς, αποφάσεις των Επιτροπών,
κ.λπ.) θα γνωστοποιούνται, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από τους
φορείς στα οποία κατατίθεται το παρόν (ΕΠΟ, διοργανώτρια αρχή, ΠΣΑΠ) για
χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της νόμιμης διάρκειάς
του.
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13.

Στην παρούσα συμφωνία εκτός των δύο μερών συμμετείχαν και οι υπογράφοντες το
παρόν συμβόλαιο (Διαμεσολαβητής για λογαριασμό τ.. …………/ ………, που έλαβε/αν
ως αμοιβή το ποσόν των ……/ ……. Ευρώ – διερμηνέας – γονείς ανηλίκου). Με την
υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής έλαβε ένα αντίγραφο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
Συμβόλαιο Δανεισμού Επαγγελματία
Ποδοσφαιριστή
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

1.

Συμβαλλόμενα μέρη: Μεταξύ των Π.Α.Ε.:

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

Α.Φ.Μ …………………., Δ.Ο.Υ. …………………… τηλ………………. email………………….

β) ...........................................................................................Α.Μ.:................................... .

Α.Φ.Μ …………………., Δ.Ο.Υ. …………………… τηλ………………. email………………….

και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ:

....................................................................................................................................................
(Όνομα)
(Επώνυμο)
(Πατρώνυμο)

Α.Φ.Μ………………….,Δ.Ο.Υ. …………………… τηλ………………. email………………….

Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……........... τα τρία μέρη που
υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο,
α) ο ………………………………………………. που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή
Διευθύνοντα
Συμβούλου
ή
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
Π.Α.Ε.
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………………………………………………….. που αγωνίζεται στην ……………
Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «δανείζουσα Π.Α.Ε.»,

Εθνική

β) ο ………………………………………………. που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή
Διευθύνοντα
Συμβούλου
ή
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
Π.Α.Ε.
………………………………………………….. που αγωνίζεται στην …………… Εθνική
Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «αποκτώσα Π.Α.Ε.» και
γ) ο …………………………………………., όνομα πατρός ………………., ημερομηνία
γεννήσεως
…..………………………,
υπηκοότητα
……………………….,
κάτοικος
……………………………... οδός ………………….…… αριθμός …………… Τ.Κ. ……......, αρ.
τηλ. ...…………………….., κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
……………………….., που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

2.

Συμφωνία

2.1. Η αποκτώσα Π.Α.Ε. επιθυμεί να απασχολεί τον ποδοσφαιριστή ως επαγγελματία, η
δανείζουσα Π.Α.Ε. και ο ποδοσφαιριστής συμφωνούν, με τους όρους που τίθενται στο
παρόν συμβόλαιο.
2.2. Η περίοδος δανεισμού του ποδοσφαιριστή αρχίζει την ………………………………
(κατά
την
διάρκεια
μετεγγραφικής
περιόδου)
και
λήγει
την
…………………………………………… (μια μέρα πριν την έναρξη μετεγγραφικής
περιόδου).
2.3. Τα τρία μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την ισχύ του παρόντος
συμβολαίου ή να τερματίσουν νωρίτερα την συμφωνία με κοινή συμφωνία.
2.4. Οποιαδήποτε πρόσθετη συμφωνία υφίσταται ή θα υπογραφεί σε μεταγενέστερο χρόνο,
θα περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο, θα γίνεται μνεία στην παρούσα συμφωνία, και σε
κάθε περίπτωση για να έχει ισχύ θα αποστέλλεται εντός επτά ημερών στα αρμόδια
όργανα. Κανένα άλλο επιπλέον συμβόλαιο δεν δύναται να ρυθμίζει τη νομική σχέση
των μερών.

3.

Προσδιορισμοί
Οι όροι της παρούσης συμφωνίας προσδιορίζονται και είναι κατανοητοί και από τα τρία
μέρη. Όροι που δεν προσδιορίζονται και δεν είναι κατανοητοί στην παρούσα έχουν
έννοιες και σημασίες σύμφωνες με τους προσδιορισμούς τους στα Καταστατικά και
τους Κανονισμούς των FIFA, UEFA, ΕΠΟ με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους.

4.

Υποχρεώσεις της ομάδας
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4.1. Συμφωνείται ότι, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του ποδοσφαιριστή –οι οποίες σε κάθε
περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κατώτερες από τις ισχύουσες, βάσει Εθνικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, μηνιαίωςορίζονται στο ποσό των ………………………………€ που θα καταβάλλονται σε αυτόν
από την Π.Α.Ε., το αργότερο μέχρι το τέλος του κάθε μήνα, επί δώδεκα μήνες το
χρόνο.
Πέρα από τις παραπάνω μηνιαίες τακτικές αποδοχές η Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να
καταβάλλει στον ποδοσφαιριστή δώρο Χριστουγέννων (ποσό ίσο προς τις μηνιαίες
τακτικές αποδοχές) και δώρο Πάσχα (ποσό ίσο προς το μισό των μηνιαίων τακτικών
αποδοχών), καθώς και επίδομα αδείας (ποσό ίσο προς το μισό των μηνιαίων τακτικών
αποδοχών
4.2. Έκτακτες
παροχές
.................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4.3

Άλλες
παροχές
.........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

4.4. Στον ποδοσφαιριστή θα καταβληθεί συνολικό ποσό ……………..…€ σε ……………..
δόσεις, ως εξής:
1η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
2η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
3η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
4η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
5η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
6η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
7η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
8η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
9η δόση ποσό ............................................καταβλητέο την ....................................
10η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
11η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
12η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
13η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
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14η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
15η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
16η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
17η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
18η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
19η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
20η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
21η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
22η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
23η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
24η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
25η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
26η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
27η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
28η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
29η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
30η δόση ποσό ..........................................καταβλητέο την ....................................
4.5. Ιατρική ασφάλιση όπως προβλέπεται στον Κανονισμό με ατομικό ή ομαδικό
ασφαλιστήριο
συμβόλαιο
..........................................................................
..................................................................................................................................
Ασφάλεια
ζωής
.......................................................................................................
..................................................................................................................................
4.6. Εισφορά συνταξιοδότησης, έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, όπως απαιτείται από το νόμο
έγκαιρα και ολοσχερώς καταβαλλόμενα.
4.7. Τα αναγραφόμενα ανωτέρω ποσά (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.) καταβάλλονται πλήρως και
ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό του ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό στα
αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ.3β του παραρτήματος Α.
4.8. α)

Η αποκτώσα Π.Α.Ε. για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή κατέβαλε εφάπαξ
ποσόν μετεγγραφής στην δανείζουσα Π.Α.Ε. ……………………….…………€.

β)

Η αποκτώσα Π.Α.Ε. για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή θα καταβάλλει ποσόν
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μετεγγραφής
……………………….…………€
…………………….. σε δόσεις ως ακολούθως:

στην

δανείζουσα

Π.Α.Ε.

1η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
2η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
3η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
4η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
5η δόση ποσό ..................................... καταβλητέο την ..................................
4.9. Σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας τα ανωτέρω ποσά μειώνονται
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................
Σε
περίπτωση
ανόδου
της
ομάδας
τα
ανωτέρω
ποσά
αυξάνονται
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................
4.10. Η πληρωμή των φόρων γίνεται όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.
4.11 Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αδείας μετ' αποδοχών τεσσάρων εβδομάδων για κάθε
δωδεκάμηνη περίοδο. Τουλάχιστον δύο εβδομάδες θα λαμβάνονται συνεχόμενες. Επί
πλέον ο ποδοσφαιριστής δικαιούται μίας ημέρας άδεια ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.
4.12. Η Π.Α.Ε. οφείλει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και την
έλλειψη διακρίσεων εις βάρος του ποδοσφαιριστή όπως αυτά καθορίζονται από τις
διεθνείς συμβάσεις.
4.13. Η Π.Α.Ε. τηρεί αρχείο τραυματισμών-ασθενειών του ποδοσφαιριστή με σεβασμό στην
εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο τηρείται και φυλάσσεται από
τον υπεύθυνο ιατρό της ομάδας.
4.14. Η Π.Α.Ε. αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά τους Κανονισμούς και
Αποφάσεις των FIFA-UEFA-ΕΠΟ και της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης.

5.

Υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή

5.1. Οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή προς την ομάδα είναι οι ακόλουθες:
5.2. Σε σχέση με την ομάδα:
α)

Να συμμετέχει στους αγώνες με το μέγιστο των ικανοτήτων του όταν επιλεγεί να
αγωνιστεί.

β)

Να συμμετέχει στις προπονήσεις και στην προετοιμασία για αγώνα σύμφωνα με
τις οδηγίες των ανωτέρων του (π.χ. προπονητής)
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γ)

Να ακολουθεί έναν υγιή τρόπο ζωής διατηρώντας τη φυσική του κατάσταση σε
υψηλά επίπεδα.

δ)

Να συμμορφώνεται και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων της
ομάδας (στο βαθμό που αυτό είναι εύλογο π.χ. να διαμένει σε τόπο που
εξυπηρετεί την ομάδα).

ε)

Να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ομάδας (αθλητικές-κοινωνικές αλλά και
εμπορικές)

στ)

Να υπακούει στους κανονισμούς της ομάδας (συμπεριλαμβανόμενου, όποτε
χρήζει εφαρμογής, του εσωτερικού κανονισμού ο οποίος του έχει γνωστοποιηθεί
δεόντως πριν την υπογραφή του συμβολαίου).

ζ)

Να συμπεριφέρεται με αθλητικό πνεύμα απέναντι στα άτομα που εμπλέκονται
στους αγώνες και τις προπονήσεις, να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες του
παιχνιδιού και να δέχεται τις αποφάσεις των αξιωματούχων του αγώνα.

η)

Να απέχει και να μη συμμετέχει σε άλλες ποδοσφαιρικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες άλλου είδους ή εν δυνάμει επικίνδυνες δραστηριότητες που δεν
έχουν εκ των προτέρων εγκριθεί από την ομάδα και οι οποίες δεν καλύπτονται
από την ασφάλεια της ομάδας.

θ)

Να φροντίζει για την ιδιοκτησία της ομάδας και να την επιστρέφει μετά τη λήξη
του συμβολαίου.

ι)

Να ειδοποιεί αμέσως την ομάδα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, να μην
υποβάλλεται σε καμία ιατρική θεραπεία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του
ιατρού της ομάδας (εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά)

κ)

Να υποβάλλεται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και ιατρική φροντίδα ύστερα από
αίτημα του ιατρού της ομάδας.

λ)

Να συμμορφώνεται με τους όρους κάθε πολιτικής εξάλειψης των διακρίσεων που
ασκείται από την Ε.Π.Ο., την οικεία Επαγγελματική Ένωση, την ένωση
ποδοσφαιριστών και την ομάδα.

μ)

Να μην φέρει την ομάδα ή το ποδόσφαιρο σε ανυποληψία (π.χ. μέσω δηλώσεων
στα Μ.Μ.Ε.)

ν)

Να μην συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες εντός
του ποδοσφαίρου

5.3. Ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζει σέβεται και τηρεί τα Καταστατικά, Κανονισμούς και
Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και της οικείας Επαγγελματικής Ένωσης.
5.4. Ο ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα μιας δεύτερης γνωμάτευσης ενός ανεξάρτητου
ειδικευμένου ιατρού αν αμφισβητεί τη γνωμάτευση του ιατρού της ομάδας. Στην
περίπτωση που οι γνώμες εξακολουθούν να διίστανται τα μέρη συμφωνούν στην
αποδοχή μιας τρίτης ανεξάρτητης γνωμάτευσης η οποία θα είναι και δεσμευτική.
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6.

Δικαιώματα εικόνας

Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμφωνούν στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων από την
εικόνα του ποδοσφαιριστή κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α)

Η ομάδα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά τα δικαιώματα από την εικόνα του
ποδοσφαιριστή μέχρι τον βαθμό που αυτά λειτουργούν ως μέρος της δικής της
συνολικής εικόνας.

β)

Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εικόνα αποκλειστικά του
ποδοσφαιριστή
γίνεται
από
.............................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................

7.

Πειθαρχία και Παράπονα του Ποδοσφαιριστή

7.1. Ο ποδοσφαιριστής οφείλει να υπακούει και τηρεί τον υπάρχοντα εσωτερικό κανονισμό
της ομάδας, που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και φέρει την υπογραφή του
ποδοσφαιριστή.
7.2. Ο ποδοσφαιριστής υπόκειται στις κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης, που
προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός.
7.3. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων της ομάδας που
επιβάλλουν κυρώσεις.

8.

Εναντίωση στην λήψη απαγορευμένων ουσιών ή χρήση απαγορευμένων μεθόδων
(doping)

8.1. Ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς
κανονισμούς των ποδοσφαιρικών οργάνων για την λήψη απαγορευμένων ουσιών ή
χρήση απαγορευμένων μεθόδων.
8.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι είναι αυτές που βρίσκονται στον
Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Απαγορευμένων Μεθόδων της FIFA.
8.3. Η λήψη τέτοιων ουσιών και η χρήση τέτοιων μεθόδων απαγορεύεται. Οποιοσδήποτε
χορηγεί παράνομες ουσίες ή με οποιοδήποτε τρόπο ενθαρρύνει τη χρήση παράνομων
μεθόδων θα παραπέμπεται αρμόδια στα Πειθαρχικά Όργανα της Ε.Π.Ο. ή στα Διεθνή
Πειθαρχικά Όργανα.
8.4. Η ομάδα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο εναντίον του
ποδοσφαιριστή που έχει κριθεί ένοχος για συμμετοχή σε τέτοιες πράξεις, λαμβάνοντας
παράλληλα υπ' όψιν την αρχή της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.
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9.

Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο.
Διαφορές που αφορούν αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, δύνανται να επιλυθούν
από τα αρμόδια όργανα της FIFA.

10.

Ποδοσφαιρικοί Κανονισμοί

10.1. Οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί είναι τα Καταστατικά, Κανονισμοί και Αποφάσεις των
FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. και, όπου χρήζουν εφαρμογής, της οικείας Επαγγελματικής
Ένωσης.
10.2. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής οφείλουν να συμμορφώνονται με τα Καταστατικά,
Κανονισμούς και Αποφάσεις των FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. καθώς επίσης και της οικείας
Επαγγελματικής Ένωσης (αν χρήζουν εφαρμογής) τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής της συμφωνίας- αυτό αναγνωρίζεται από τα μέρη μέσω της υπογραφής
τους.
10.3. Η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής αναγνωρίζουν πως οι παραπάνω αναφερόμενοι
ποδοσφαιρικοί κανονισμοί δύναται να τροποποιούνται περιοδικά.

11.

Ο ποδοσφαιριστής κατανοεί και αποδέχεται ότι τα βασικά στοιχεία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παρόντος αλλά και κάθε άλλο
στοιχείο ή έγγραφο που, άμεσα ή και έμμεσα, συνδέεται με το παρόν και αφορά
την απορρέουσα από αυτό σχέση (όπως, ενδεικτικώς, αποφάσεις των
Επιτροπών, κ.λπ.) θα γνωστοποιούνται, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται
από τους φορείς στα οποία κατατίθεται το παρόν (ΕΠΟ, διοργανώτρια αρχή,
ΠΣΑΠ) για χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της νόμιμης
διάρκειάς του.

12.

Στην παρούσα συμφωνία εκτός των τριών μερών συμμετείχαν και οι υπογράφοντες
το παρόν συμβόλαιο (Διαμεσολαβητής για λογαριασμό τ.. …………/ ………, που
έλαβε/αν ως αμοιβή το ποσόν των ……/ ……. Ευρώ – διερμηνέας – γονείς ανηλίκου).
Με την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής έλαβε ένα
αντίγραφο.

[123]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης
Συμβολαίου Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

1.

Συμβαλλόμενα μέρη: Μεταξύ της Π.Α.Ε.:

..............................................................................................Α.Μ.:....................................

Α.Φ.Μ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………… τηλ………………. email………………….

και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ:

.........................................................................................................................................
(Όνομα)
(Επώνυμο)
(Πατρώνυμο)

Α.Φ.Μ………………….,Δ.Ο.Υ. …………………… τηλ………………. email………………….

Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……...........
τα δύο μέρη που υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο, από το ένα μέρος ο
………………………………………….. που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή
Διευθύνοντα
Συμβούλου
ή
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
Π.Α.Ε.
………………………………………………….. που αγωνίζεται στην …………… Εθνική
Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «Π.Α.Ε.» και από το άλλο μέρος ο
…………………………………………., όνομα πατρός ………………., ημερομηνία γεννήσεως
…..………………………,
υπηκοότητα
……………………….,
κάτοικος
……………………………... οδός ………………….…… αριθμός …………… Τ.Κ. ……......, αρ.
τηλ. ...…………………….., κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
……………………….., που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:
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2.

Συμφωνία

Μεταξύ της Π.Α.Ε. και του ποδοσφαιριστή έχει υπογραφεί το από ………………………….
Συμβόλαιο Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή. Ήδη με το παρόν Συμφωνητικό, τα δύο μέρη
τροποποιούν τους όρους του ως άνω συμβολαίου ως ακολούθως:

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

3.

Ο ποδοσφαιριστής κατανοεί και αποδέχεται ότι τα βασικά στοιχεία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παρόντος αλλά και κάθε άλλο
στοιχείο ή έγγραφο που, άμεσα ή και έμμεσα, συνδέεται με το παρόν και αφορά
την απορρέουσα από αυτό σχέση (όπως, ενδεικτικώς, αποφάσεις των
Επιτροπών, κ.λπ.) θα γνωστοποιούνται, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται
από τους φορείς στα οποία κατατίθεται το παρόν (ΕΠΟ, διοργανώτρια αρχή,
ΠΣΑΠ) για χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της νόμιμης
διάρκειάς του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης
Συμβολαίου Δανεισμού Επαγγελματία
Ποδοσφαιριστή
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

1.

Συμβαλλόμενα μέρη: Μεταξύ των Π.Α.Ε.:

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

Α.Φ.Μ. ………………., Δ.Ο.Υ.…………………… τηλ………………. email………………….

β)...........................................................................................Α.Μ.:................................... .

Α.Φ.Μ. …………………., Δ.Ο.Υ. …………………… τηλ………………. email………………….

και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ:

.........................................................................................................................................
(Όνομα)
(Επώνυμο)
(Πατρώνυμο)

Α.Φ.Μ. …………………., Δ.Ο.Υ.…………………… τηλ……………….email………………….

Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……........... τα τρία μέρη που
υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο,
α) ο ………………………………………………. που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή
Διευθύνοντα
Συμβούλου
ή
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
Π.Α.Ε.
………………………………………………….. που αγωνίζεται στην …………… Εθνική

[130]

Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «δανείζουσα Π.Α.Ε.»,
β) ο ………………………………………………. που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή
Διευθύνοντα
Συμβούλου
ή
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
Π.Α.Ε.
………………………………………………….. που αγωνίζεται στην …………… Εθνική
Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «αποκτώσα Π.Α.Ε.» και
γ) ο …………………………………………., όνομα πατρός ………………., ημερομηνία
γεννήσεως
…..………………………,
υπηκοότητα
……………………….,
κάτοικος
……………………………... οδός ………………….…… αριθμός …………… Τ.Κ. ……......, αρ.
τηλ. ...…………………….., κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
……………………….., που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

2.

Συμφωνία

Μεταξύ των Π.Α.Ε. και του ποδοσφαιριστή έχει υπογραφεί το από ………………………….
Συμβόλαιο Δανεισμού Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή. Ήδη με το παρόν Συμφωνητικό, τα
τρία μέρη τροποποιούν τους όρους του ως άνω συμβολαίου ως ακολούθως

.................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
3.

Ο ποδοσφαιριστής κατανοεί και αποδέχεται ότι τα βασικά στοιχεία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παρόντος αλλά και κάθε άλλο στοιχείο
ή έγγραφο που, άμεσα ή και έμμεσα, συνδέεται με το παρόν και αφορά την
απορρέουσα από αυτό σχέση (όπως, ενδεικτικώς, αποφάσεις των Επιτροπών,
κ.λπ.) θα γνωστοποιούνται, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από τους
φορείς στα οποία κατατίθεται το παρόν (ΕΠΟ, διοργανώτρια αρχή, ΠΣΑΠ) για
χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της νόμιμης διάρκειάς
του.
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