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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1 
(Άρθρου 88 Ν. 2725/1999) 

 

«Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών 
Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» 

 

Άρθρο 1 

Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι Π.Α.Ε. 

Κάθε Π.Α.Ε. διατηρεί στη δύναµή της : 

α) Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές 

β) Εκπαιδευόµενους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 

 

Άρθρο 2 

Αριθµός ποδοσφαιριστών κατά Π.Α.Ε. 

1. Κάθε Π.Α.Ε. επιτρέπεται, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισµού 

αυτής, να διατηρεί στην δύναµή της και να χρησιµοποιεί : 

   α) Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές Ελληνική υπηκοότητας ή οµογενείς ή 

υπηκοότητας κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - µέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού τοµέα, σε αριθµό που η ίδια επιθυµεί. 

   β) Αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές προερχόµενους από χώρες που δεν είναι µέλη της 

Ε.Ε. µέχρι τον αριθµό πέντε (5) για Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής, από τους οποίους δύνανται να 

χρησιµοποιεί κάθε Π.Α.Ε., κατά αγώνα και τους πέντε (5). Οι Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής, 

µπορούν να έχον στη δύναµή τους µέχρι τρεις (3) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, από 

τους οποίους δύνανται να χρησιµοποιούν και τους τρεις (3) κατά αγώνα. Οι Π.Α.Ε. Γ’ 

Εθνικής, µπορούν να έχουν στη δύναµή τους ένα (1) αλλοδαπό ποδοσφαιριστή, τον 

οποίο δύνανται να χρησιµοποιούν κατά αγώνα. 

 

2. Κάθε Π.Α.Ε. Γ’ Εθνικής Κατηγορίας επιτρέπεται να χρησιµοποιεί κατά τους αγώνες 

πέρα από τους ποδοσφαιριστές της παραγράφου 1, περ. α’ και β’ του παρόντος 

άρθρου, και µέχρι τέσσερις (4) εκπαιδευόµενους ποδοσφαιριστές αυτής. 

 

3. Π.Α.Ε., που κατά τους οικείους Κανονισµούς υποβιβάζονται στη Β’ Εθνική 

Κατηγορία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν κατά τους αγώνες περισσότερους από 

τρεις (3) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές τους. 
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4. Π.Α.Ε., που κατά τους οικείους Κανονισµούς υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική 

Κατηγορία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν περισσότερους από ένα (1) αλλοδαπό 

ποδοσφαιριστή. 

 

5. Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών κάθε Π.Α.Ε. είναι απεριόριστος. 

 

Άρθρο 3 

Χρόνος διενέργειας εγγραφών και µετεγγραφών 

Ποδοσφαιριστών Π.Α.Ε. 

1. Οι εγγραφές των εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών της Π.Α.Ε. ως επαγγελµατιών 

ποδοσφαιριστών ποδοσφαιριστών αυτής γίνονται καθ’ όλη  τη διάρκεια του έτους. 

 

2. Οι εγγραφές και µετεγγραφές των επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών ( Ελλήνων, 

Οµογενών, Αλλοδαπών κλπ.) γίνονται κατά τους µήνες Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε 

έτους (από 01/01 έως 31/01 και από 01/07 έως 31/07). 

 

3. Οι µετεγγραφές εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών ως επαγγελµατιών µε 

ποδοσφαιριστών γίνονται κατά του µήνες της προηγούµενης παραγράφου, ως 

ερασιτεχνών δε γίνονται κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται από τον Κανονισµό 

εγγραφών - µετεγγραφών ερασιτεχνών. 

 

4.  Επιτρέπεται να επανεγγράφονται σε Π.Α.Ε., καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι µη 

ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ελεύθεροι και δεν υπέγραψαν συµβόλαιο 

µε Π.Α.Ε. κατά τη διάρκεια των δύο µετεγγραφικών περιόδων.  

 

Άρθρο 4 

Εγγραφές επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών 

Για να εγγραφεί κάποιος ως επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής πρέπει : 

    α) Να έχει συµπληρώσει την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία και 

∆ιεθνείς Κανονισµούς ηλικία. 

Ως ηµέρα γέννησης λαµβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Η ηλικία 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικό γεννήσεως µε πρόσφατη φωτογραφία θεωρηµένη 

από την εκδούσα αρχή για την ταυτοπροσωπία ή φωτοτυπία αστυνοµικής 

ταυτότητος. 
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   β) Να έχει συνάψει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σύµβαση, παροχής 

υπηρεσιών (συµβόλαιο). 

   γ) Το συµβόλαιο ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

του συνυπογράφεται από τους ασκούντες τη γονική µέριµνα µε βεβαιωµένο το 

γνήσιο της υπογραφής τους, η δε διάρκεια του απαγορεύεται να είναι µεγαλύτερη των 

τριών (3) ετών. 

 

Άρθρο 5 

∆ιαδικασία Εγγραφής Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών 

Για την εγγραφή ποδοσφαιριστή, ως επαγγελµατία, απαιτείται η εµπρόθεσµη 

υποβολή στην Ε.Π.Ο. µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, των παρακάτω 

δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται κατά περίπτωση από το 

άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού. 

    α) Αίτηση µεταβολών ποδοσφαιριστή νοµότυπα συµπληρωµένη µε δύο 

φωτογραφίες η µία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως και σφραγίζεται από 

την Π.Α.Ε. 

   β) Φωτοτυπία των πλευρών της αστυνοµικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και αν 

δεν υπάρχει αυτή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της ή 

πιστοποιητικό γεννήσεως µε πρόσφατη φωτογραφία θεωρηµένη από την εκδούσα 

αρχή για την ταυτοπροσωπία. 

   γ) Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαίου διαβιβάζεται από την Ε.Π.Α.Ε. στην 

Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται από τον Κανονισµό Επαγγελµατιών 

Ποδοσφαιριστών. 

  δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η Π.Α.Ε. που επιθυµεί να 

αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή είναι ενήµερη φορολογικά και ασφαλιστικά και δεν 

οφείλει προς την Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 6 

∆ιαδικασία µετεγγραφής Επαγγελµατιών 

Ποδοσφαιριστών. 

1. Για την µετεγγραφή επαγγελµατία ποδοσφαιριστή διαρκούντος τους συµβολαίου 

απαιτείται έγγραφη συναίνεση της Π.Α.Ε. που ανήκει. 
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2. Για την µετεγγραφή επαγγελµατία ποδοσφαιριστή σε Π.Α.Ε. απαιτείται η 

εµπρόθεσµη υποβολή στην Ε.Π.Ο., µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, των παρακάτω 

δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται κατά περίπτωση από το 

άρθρο 3 : 

α) αίτηση µεταβολών ποδοσφαιριστή νοµότυπα συµπληρωµένη µε δύο 

φωτογραφίες η µία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως και σφραγίζεται από 

την Π.Α.Ε. 

β) Επικυρωµένο από την Ε.Π.Α.Ε., ως µόνου αρµόδιου, αντίγραφο του 

συµβολαίου διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται από τον 

Κανονισµό Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών. 

γ) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η Π.Α.Ε. που επιθυµεί να 

αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι ενήµερη φορολογικά και ασφαλιστικά και δεν 

οφείλει στην Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 7 

∆ιαδικασία εγγραφής ή µετεγγραφής Αλλοδαπών 

ή Οµογενών Ποδοσφαιριστών 

Για την εγγραφή ή µετεγγραφή σε Π.Α.Ε. αλλοδαπών ή οµογενών ποδοσφαιριστών 

απαιτείται η εµπρόθεσµη υποβολή στην Ε.Π.Ο., µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, των 

παρακάτω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται κατά 

περίπτωση από το άρθρο 3 : 

α) αίτηση µεταβολών ποδοσφαιριστή νοµότυπα συµπληρωµένη µε δύο 

φωτογραφίες η µία των οποίων επικολλάται επί της αιτήσεως και σφραγίζεται από 

την Π.Α.Ε. 

β) Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαίου διαβιβάζεται από την Ε.Π.Α.Ε. 

στην Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται από τον Κανονισµό Επαγγελµατιών 

Ποδοσφαιριστών. 

γ) Πιστοποιητικό της ξένης Οµοσπονδίας σχετικό µε τη διεθνή µετεγγραφή 

του, που κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου. 

Μέχρι να περιέλθει το πιστοποιητικό αυτό στην Ε.Π.Ο.  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. 
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δ) Όσον αφορά τον οµογενή, απαιτείται πιστοποιητικό της αρµόδιας 

Ελληνικής αρχής ή των κατά τόπους προξενικών αρχών της Ελλάδας που να 

βεβαιώνει την ιδιότητα του οµογενή. Όσον αφορά τον αλλοδαπό απαιτείται 

φωτοτυπία του διαβατηρίου του. 

ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η Π.Α.Ε. που θέλει να 

αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή είναι ενήµερη φορολογικά και ασφαλιστικά και δεν 

οφείλει στην Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 8 

Μετεγγραφές Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών σε Π.Α.Ε. 

ως Επαγγελµατιών 

1. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές οποιουδήποτε αθλητικού σωµατείου έχουν το 

δικαίωµα ακόµα και χωρίς συναίνεση του σωµατείου στη δύναµη του οποίου 

ανήκουν να εγγραφούν ως επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές σε Π.Α.Ε. της προτίµησή 

τους, µε την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. που εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής έχει την 

υποχρέωση, διαφορετικά δεν εκδίδεται δελτίο ιδιότητας από την Ε.Π.Ο., να καταβάλει 

µέσω της Ε.Π.Ο. στο αθλητικό σωµατείο για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης 

και βελτίωσης του ποδοσφαιριστή, το χρηµατικό ποσό των 35.216,43 ευρώ για την Α’ 

Εθνική, των 29.347,03 ευρώ για την Β’ Εθνική και των 23.477,62 ευρώ για την Γ’ 

Εθνική. 

Σε περίπτωση µετεγγραφής µη ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια ισχύος 

συµβολαίου, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) από το ποσόν που καταβλήθηκε στην 

Π.Α.Ε., διανέµεται στα σωµατεία ή τις Π.Α.Ε. που ήταν εγγεγραµµένος κατά την 

ηλικία από 12 έως 23 ετών, σύµφωνα µε τον οικείο πίνακα κατανοµής της U.E.F.A.  

 

2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπάγονται 

και τα σωµατεία τα οποία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υποβιβάζονται από την 

Γ’ Εθνικής Κατηγορία στη ∆’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. 

 

3.α) Ερασιτέχνης αθλητής που συµπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

του έχει υποχρέωση για υπογραφή συµβολαίου µε την Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει 

αυτός, εφόσον η Π.Α.Ε. το επιθυµεί. 

   β) Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου αυτού εκτείνεται από ένα (1) έως τρία (3) 

χρόνια και καθορίζεται αποκλειστικά και για µία µόνο φορά, από την Π.Α.Ε. και σε 
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καµία περίπτωση δεν δεσµεύει αθλητή που έχει υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος 

της ηλικίας του. 

   γ) Επιτρέπεται συµφωνία των συµβαλλοµένων κατά την υπογραφή του 

συµβολαίου για διάρκεια αυτού µεγαλύτερη των τριών (3) ετών, αλλά το πολύ µέχρι 

τα πέντε (5) έτη. 

   δ) Σε περίπτωση που ο ερασιτέχνης αθλητής δεν συµµορφωθεί προς την ανωτέρω 

υποχρέωσή του για παραµονή του στην Π.Α.Ε. από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια ως 

επαγγελµατίας, η Π.Α.Ε. δικαιούται να αποστείλει µονοµερώς συµβόλαιο 

επαγγελµατία ποδοσφαιριστή µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται 

από προηγούµενη εξώδικη πρόσκληση του ποδοσφαιριστή για την υπογραφή του 

σχετικού συµβολαίου. 

 

4.α) Σε περίπτωση που ο ερασιτέχνης αθλητής συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) 

έτος της ηλικίας του, αν η Π.Α.Ε. στης οποίας το ιδρυτικό σωµατείο αυτός ανήκει, δεν 

επιθυµεί να τον εντάξει στη δύναµή τη ως επαγγελµατία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της προηγούµενης παραγράφου, τότε αυτός καθίσταται ελεύθερος να εγγραφεί σε 

Π.Α.Ε. της αρεσκείας του. 

Ένα µήνα πριν τη συµπλήρωση του 18ου έτους η ενδιαφερόµενη Π.Α.Ε. θα πρέπει µε 

εξώδικη δήλωση να εκφράσει την επιθυµία της για τη σύναψη σχετικού συµβολαίου. 

   β) Αθλητές που κατά την δηµοσίευση του παρόντος έχουν συµπληρώσεις το 18ο 

έτος της ηλικίας τους καθίστανται ελεύθεροι, εκτός εάν εντός διµήνου από τη 

δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού η ενδιαφερόµενη Π.Α.Ε. τους καταστήσει 

επαγγελµατίες µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. 

 

5. Αθλητής που ανήκει σε Π.Α.Ε. και µεταγράφεται σε οµάδα του εξωτερικού, 

υπογράφοντας σύµβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών, χωρίς τη συναίνεση της 

Π.Α.Ε. από την οποία προέρχεται, πριν από τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου 

(18ου) έτους της ηλικίας του ή πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της 

δέσµευσής του σ’ αυτή, αν είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν µπορεί να 

µεταγραφεί σε άλλο σωµατείο, ή Π.Α.Ε. στην Ελλάδα, αλλά εντάσσεται στην Π.Α.Ε. 

που ανήκε, είναι δε υποχρεωµένος, έστω και αν έχει ηλικία µεγαλύτερη του εικοστού 

πρώτου (21ου) έτους, να εκπληρώσει προς αυτή τις υποχρεώσεις που είχε κατά το 

χρόνο που µεταγράφηκε στην οµάδα του εξωτερικού. 



-7- 

6. Σε περίπτωση ανόδου οµάδας από ∆’ σε Γ’ Εθνική κατηγορία το σωµατείο έχει το 

δικαίωµα να καταστήσει τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές επαγγελµατίες έστω και 

µονοµερώς µε συµβόλαιο ενός µόνου έτους, εφόσον προσφέρει µέσο του 

συµβολαίου στον ποδοσφαιριστή ποσόν τουλάχιστον  5.870 ευρώ 

 

Άρθρο 9 

Τµήµατα Εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών (Τ.Ε.Π.) 

Σε κάθε Π.Α.Ε. λειτουργεί υποχρεωτικά ειδικό τµήµα εκπαίδευσης ποδοσφαιριστών 

ηλικίας 12 µέχρι 18 ετών. 

Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές παροχές οποιασδήποτε µορφής των ως άνω 

ποδοσφαιριστών καθορίζονται από την Π.Α.Ε., το ύψος όµως των τακτικών µηνιαίων 

αποδοχών τους δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των κατωτάτων ορίων που 

καθορίζονται στον Κανονισµό επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών. 

 

Άρθρο 10 

Εγγραφές Εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών στα Τ.Ε.Π. 

Για να εγγραφεί κάποιος ως εκπαιδευόµενος ποδοσφαιριστής πρέπει : 

α) Να έχει συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Ως ηµέρα γέννησης λαµβάνεται 

η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Η ηλικία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό 

γεννήσεως µε πρόσφατη φωτογραφία θεωρηµένη από την εκδούσα αρχή για την 

ταυτοπροσωπία, ή φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

β) Να µην έχει υπερβεί το 17ο έτος της ηλικίας του. 

γ) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υφίσταται η συναίνεση των ασκούντων τη γονική 

µέριµνα η οποία αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από το αρµόδιο 

Αστυνοµικό Τµήµα. 

 

Άρθρο 11 

Μετεγγραφή - Αποδέσµευση εκπαιδευόµενου 

ποδοσφαιριστή 

1. Για την µετεγγραφή εκπαιδευοµένου ποδοσφαιριστή απαιτείται η υποβολή των 

προβλεπόµενων δικαιολογητικών του άρθρου 5 (α’, β’) και του άρθρου 10 (γ’). 

Επιτρέπεται η παραχώρηση µε υποσχετική για δύο (2) το πολύ έτη εκπαιδευόµενου 

ποδοσφαιριστή σε Π.Α.Ε. ή Σωµατείο διαφορετική κατηγορίας. 
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2. Οι εκπαιδευόµενοι ποδοσφαιριστές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους δεν 

µπορούν να µεταγραφούν ως επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές σε 

οποιοδήποτε σωµατείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, χωρίς τη συγκατάθεση της 

Π.Α.Ε. στην οποία ανήκουν. 

 

3. Οι ως άνω ποδοσφαιριστές µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους 

έχουν υποχρέωση για υπογραφή ειδικού συµβολαίου πενταετούς διάρκειας, εφόσον 

η Π.Α.Ε. το επιθυµεί. ∆ιαφορετικά καθίστανται ελεύθεροι. Τα δύο πρώτα έτη του 

πενταετούς συµβολαίου αποτελούν περίοδο δοκιµαστικής υπηρεσίας. Με τη λήξη της 

διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας η Π.Α.Ε. δικαιούται να λύσει µονοµερώς και αζηµίως 

γι’ αυτήν το σχετικό συµβόλαιο, όποτε ο ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος. 

 

4. Ο εκπαιδευόµενος ποδοσφαιριστής αποδεσµεύεται στις εξής περιπτώσεις : 

    α) Μετά από απόφαση της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει και µε τον τρόπο και κατά τον 

χρόνο που ορίζεται από τον Κανονισµό Εγγραφών - Μετεγγραφών Ερασιτεχνών. 

   β) Αν, µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή µε τη συµπλήρωση του 

χρόνου διαρκείας της παραχώρησης του µε υποσχετική σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η Π.Α.Ε. δεν υπογράψει µε αυτόν σύµβαση 

παροχής υπηρεσιών (συµβόλαιο) ως επαγγελµατία ποδοσφαιριστή. 

 

5. Ο σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο αποδεσµευόµενος ποδοσφαιριστής 

είναι ελεύθερος να εγγραφεί ως ερασιτέχνης ή επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής σε 

οποιοδήποτε σωµατείο ή Π.Α.Ε. επιθυµεί. 

 

Άρθρο 12 

Χρησιµοποίηση εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών 

Οι εκπαιδευόµενοι ποδοσφαιριστές της Π.Α.Ε. : 

α) Συγκροτούν τις οµάδες παίδων, εφήβων - νέων της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκουν. 

β) Μπορούν να περιλαµβάνονται στη δύναµη της Π.Α.Ε. που ανήκουν εγγραφόµενοι 

ως επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές αυτής. 

γ) Μπορούν να χρησιµοποιούνται από την Π.Α.Ε. που ανήκουν ύστερα από 

προηγούµενη ενηµέρωση της Ε.Π.Α.Ε. στους επίσηµους αγώνες της οµάδας 

επαγγελµατιών σε περίπτωση ολικής ή µερικής αδυναµίας συγκρότησης αυτής για 

οποιοδήποτε λόγο. 



-9- 

δ) Χρησιµοποιούνται ακόµη από Π.Α.Ε. Γ’ Εθνικής κατηγορίας όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος. 

 

Άρθρο 13 

Μητρώο εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών 

Η Ε.Π.Ο. καταρτίζει το Μητρώο των εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών κατά 

ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρεία και εκδίδει δελτίο ιδιότητας εκπαιδευοµένου 

ποδοσφαιριστή. 

 

Άρθρο 14 

Περιορισµοί µετεγγραφών - Κυρώσεις 

1. Απαγορεύεται η µετεγγραφή ποδοσφαιριστή ηµεδαπού, αλλοδαπού ή οµογενούς, 

ο οποίος είχε εγγραφεί ή µετεγγραφεί σε σωµατείο ή Π.Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου έτους µε εξαίρεση τις περιπτώσεις λύσεως του συµβολαίου του, µε 

τελεσίδικη απόφαση, µε υπαιτιότητα του εργοδότη.    

 

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η µετεγγραφή ή η εγγραφή αλλοδαπού 

ποδοσφαιριστή σε Π.Α.Ε. κατά το χρονικό διάστηµα που γίνονται µετεγγραφές, αν 

δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή θέση αλλοδαπού ποδοσφαιριστή. η τυχόν συµµετοχή 

του ποδοσφαιριστή σε αγώνες είναι αντικανονική. 

 

3. Οι εταιρείες και τα σωµατεία δεν έχουν το δικαίωµα να προσεγγίζουν, άµεσα ή 

έµµεσα, ποδοσφαιριστή που ανήκει σε άλλη εταιρεία, ή σωµατείο, µε σκοπό τη 

διαπραγµάτευση της µετεγγραφής του σ’ αυτές ει µη µόνον κατά το τελευταίο 

εξάµηνο πριν τη λήξη ου συµβολαίου του. Οι παραβάτες τιµωρούνται από το οικείο 

δικαιοδοτικό όργανο σύµφωνα µε τις ισχύουσες για δυσφήµιση τους αθλήµατος 

διατάξεις καθώς και µε στέρηση του δικαιώµατος να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή. 

 

4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε συµφωνία γραπτή ή προφορική 

(περιλαµβανοµένου και προσυµφώνου) µεταξύ εταιρείας ή σωµατείου και 

ποδοσφαιριστή που ανήκει σε άλλη Π.Α.Ε. για παροχή από αυτόν υπηρεσιών, η 

οποία συνάπτεται πριν από τον επιτρεπόµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο για 

σύναψη µίας τέτοιας συµφωνίας. 
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 Οι παραβάτες τιµωρούνται µε στέρηση του δικαιώµατος α) της µεν εταιρείας ή 

σωµατείου να αποκτήσει τον εν λόγω ποδοσφαιριστή για χρονικό διάστηµα πέντε (5) 

ετών β) του δε ποδοσφαιριστή να ανανεώσει το συµβόλαιό του ή να µεταγραφεί την 

ίδια περίοδο σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή σωµατείο. Η ποινή επιβάλλεται από το 

οικείο δικαιοδοτικό όργανο. 

 

5. Οι εταιρείες και τα σωµατεία, που δεν έχουν φορολογική ασφαλιστική και περί µη 

οφειλών στην Ε.Π.Ο. ενηµερότητα, δεν έχουν το δικαίωµα να αποκτούν 

ποδοσφαιριστή. 

 

Άρθρο 15 

Απαράδεκτο της αιτήσεως, εγγραφής ή µετεγγραφής 

Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών 

Η αίτηση εγγραφής ή µετεγγραφής του ποδοσφαιριστή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

εάν δεν συνυποβάλλονται µε αυτήν όλα τα δικαιολογητικά των άρθρων 5, 6 και 7 του 

παρόντος κατά περίπτωση µε εξαίρεση του πιστοποιητικού ης ξένης οµοσπονδίας 

για την ελεύθερη µετεγγραφή αυτού. 

 

Άρθρο 16 

Κυρώσεις για την υποβολή πολλαπλών αιτήσεων 

εγγραφής ή µετεγγραφής από Ποδοσφαιριστή 

1. Ο ποδοσφαιριστής που υπογράφει περισσότερες από µία αίτηση εγγραφής ή 

µετεγγραφής για διαφορετικές Π.Α.Ε. ή αθλητικά σωµατεία την ίδια µετεγγραφική 

περίοδο τιµωρείται από ην Ε.Π.Ο. µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) χρόνου από όλους 

τους αγώνες (επίσηµους και φιλικούς) η οποία αρχίζει από την ηµεροµηνία υποβολής 

της δεύτερης αιτήσεως στην Ε.Π.Ο. 

 

2. Στην Π.Α.Ε. που ανήκει ο τιµωρούµενος ποδοσφαιριστής ευθύνεται για την τυχόν 

συµµετοχή του σε αγώνες από την ηµεροµηνία της κοινοποιήσεως της σχετικής 

απόφασης από την Ε.Π.Ο. µε συστηµένη επιστολή. 
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Άρθρο 17 

Έγκριση Εγγραφών - Μετεγγραφών από την Ε.Π.Ο. έκδοση 

∆ελτίου - Μητρώου Επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών 

1. Η Ε.Π.Ο. µετά από έλεγχο των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών προβαίνει στο 

χαρακτηρισµό του ποδοσφαιριστή ως επαγγελµατία. 

 

2. Η Ε.Π.Ο. µετά το χαρακτηρισµό του ποδοσφαιριστή ως επαγγελµατία προβαίνει 

στην αναγραφή αυτού στο ίδιο Μητρώο, για την τυχόν διαγραφή του από τα Μητρώα 

ερασιτεχνών ή εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών και για την έκδοση ειδικού δελτίου 

ταυτότητας επαγγελµατία ποδοσφαιριστή. 

 

3. Τα δελτία βεβαιώσεως (ταυτότητας) ιδιότητας επαγγελµατία ποδοσφαιριστή είναι 

έντυπα, που φέρουν πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου, εµφανή την ιδιότητα του 

επαγγελµατία ποδοσφαιριστή και όπου αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα οι 

λέξεις «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ» και περιέχουν τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία : Επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατρός, όνοµα µητρός, ηµεροµηνία γεννήσεως, 

την Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής και η ηµεροµηνία που µπορεί να 

αγωνίζεται. 

 

4. Απαγορεύεται η έκδοση ειδικού δελτίου ταυτότητος ιδιότητας επαγγελµατία 

ποδοσφαιριστή πριν περιέλθει στην Ε.Π.Ο. επικυρωµένο µε τις ισχύουσες διατάξεις 

από την Ε.Π.Α.Ε. το συµβόλαιο του ποδοσφαιριστή. 

 

Άρθρο 18 

∆ιάρκεια Συµβολαίων - ∆ανεισµός ποδοσφαιριστών 

1. Η διάρκεια των συµβολαίων που συνάπτονται µεταξύ Π.Α.Ε. και µη ερασιτεχνών 

ποδοσφαιριστών, µπορεί να είναι από ένα (1) έτος (το ελάχιστο) έως πέντε (5) έτη 

(το ανώτατο). 

 

2. α) Επιτρέπεται ο δανεισµός ποδοσφαιριστή από Π.Α.Ε. σε Π.Α.Ε. µε τη σύµφωνη 

γνώµη του ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο 

µετεγγραφικών περιόδων.  

   β) Η περίοδος δανεισµού προσµετράται στο αρχικό συµβόλαιο του ποδοσφαιριστή, 

χωρίς να επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειάς του. 
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Άρθρο 19 

Πράκτορες F.I.F.A. - Εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών 

α) Κατά την υπογραφή συµβολαίων µεταξύ Π.Α.Ε. και Ελλήνων ποδοσφαιριστών 

συνυπογράφει στο συµβόλαιο, εφόσον παρίσταται και εκπροσωπεί τον 

ποδοσφαιριστή, ο επίσηµος πράκτορας µετεγγραφών της F.I.F.A. 

Κατά την υπογραφή συµβολαίων µεταξύ Π.Α.Ε. και αλλοδαπών ή οµογενών 

συνυπογράφει υποχρεωτικά το συµβόλαιο ο επίσηµος πράκτορας µετεγγραφών της 

F.I.F.A. ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ποδοσφαιριστή. 

β) Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τις τροποποιήσεις και για τις λύσεις κοινή 

συναινέσει των συµβολαίων. 

 

Άρθρο 20 

Επιτροπή Αποτίµησης 

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί πενταµελής Επιτροπή Αποτίµησης µε σκοπό την : 

    α) Αποτίµηση και καθορισµό τιµήµατος για την εκγύµναση και βελτίωση των 

ποδοσφαιριστών (ερασιτεχνών) σε περίπτωση µετεγγραφής τους σύµφωνα και µε 

τους κανονισµούς U.E.F.A. - F.I.F.A., για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το 

άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος κανονισµού. 

   β) Αποτίµηση και τον καθορισµό αξίας συµβολαίων (περιπτώσεις µηδενικών ή 

εικονικών αξιών) για την είσπραξη του ποσοστού (5%) της Ε.Π.Ο. 

   γ) Απόφαση για κάθε άλλο παρεµφερές θέµα που θα ανατεθεί σ’ αυτήν µε 

αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες 

κανονισµούς. 

 

2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι οριστικές. 

 

3. Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, τα προσόντα των µελών, η αποζηµίωση 

τους και κάθε άλλο συναφές θέµα, καθορίζονται µε την παραπάνω απόφαση του ∆.Σ. 

της Ε.Π.Ο. 

Άρθρο 21 

Μεταβατικές διατάξεις  

Τα κατά τη έκδοση του παρόντος υφιστάµενα συµβόλαια ηµιεπαγγελµατιών 

ποδοσφαιριστών εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την προβλεπόµενη σ’ αυτά λήξη 

τους, εφαρµοζοµένων των διατάξεων που ίσχυαν κατά την υπογραφή τους. 



-13- 

Ο παρών Κανονισµός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη  Γενική 

Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας  που 

πραγµατοποιήθηκε στη Μυτιλήνη  21 – 22 Ιουνίου  2003. 

 
 

Αθήνα  30  Ιουνίου 2003 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ   
 

 


