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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών (Κ.Ε.Π. Νο2) 
(άρθρο 87 του Ν. 2725/1999) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
Γενικές διατάξεις   

 

Άρθρο 1 

(Άρθρο 85 του Ν. 2725/1999) 

Έννοιες όρων - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

1. Επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής, είναι εκείνος που συνδέεται µε Π.Α.Ε. µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών. 

2. Η σύµβαση αυτή του επαγγελµατία ποδοσφαιριστή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

2725/1999, της εργατικής νοµοθεσίας και του παρόντος Κανονισµού. 

3. Κατ’ εξαίρεση επαγγελµατίας αθλητής είναι και εκείνος ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισµού. 

 

Άρθρο 2 

Κτήση ιδιότητας του επαγγελµατία Ποδοσφαιριστή 

Η ιδιότητα του επαγγελµατία ποδοσφαιριστή αποκτάται µε την υπογραφή συµβολαίου µε 

Π.Α.Ε. και την εγγραφή του στο µητρώο επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Άρθρο 3 

Καθορισµός χρονικής διάρκειας συµβολαίου 

1. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου επαγγελµατία ποδοσφαιριστή δεν επιτρέπεται, µε 

ποινή ακυρότητάς του, να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους και µεγαλύτερη από πέντε (5) 

χρόνια. Η χρονική διάρκεια των συµβολαίων ποδοσφαιριστών που δεν έχουν συµπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν δύνανται να είναι µεγαλύτερη των τριών (3) ετών. 

2. Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της χρονικής διάρκειας του συµβολαίου πρέπει να συµπίπτει 

µε την τελευταία, πριν την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου, ηµέρα (άρθρο 90 παρ. 2). 
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3. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, αν η χρονική διάρκεια  

του συµβολαίου είναι µικρότερη των πέντε (5) ετών µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ 

των συµβαλλοµένων δικαίωµα µονοµερούς ανανέωσης του συµβολαίου για τον µέχρι 

της συµπλήρωσης πενταετίας χρόνου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καθορίζονται 

εκ των προτέρων υποχρεωτικά επί ποινή ακυρότητας του δικαιώµατος ανανέωσης οι 

οικονοµικοί όροι τόσο της άσκησης του δικαιώµατος ανανέωσης, όσο και της 

περαιτέρω συνεργασίας µέχρι λήξης του συµβατικού χρόνου (άρθρο 90 παρ. 3). 

β) Σε κάθε περίπτωση η Π.Α.Ε. συνδεόµενη µε ποδοσφαιριστή µε συµβόλαιο που 

περιέχει όρο µονοµερούς ανανέωσης, οφείλει να του γνωστοποιεί εγγράφως την 

απόφασή της να ανανεώσει µονοµερώς το συµβόλαιο τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες 

πριν από την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται να προβεί 

στην ανανέωση ή την λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου, κοινοποιώντας 

ταυτόχρονα το σχετικό έγγραφο στην Ε.Π.Ο. στην Ε.Π.Α.Ε. και στον Π.Σ.Α.Π. 

 Εφόσον δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και προθεσµία ο 

ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος. 

4. α) Ερασιτέχνης αθλητής που συµπληρώνει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του 

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

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 µία µόνο φορά, από την Π.Α.Ε. και σε καµία 

περίπτωση δεν δεσµεύει αθλητή που έχει υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της 

ηλικίας του. 

γ) Επιτρέπεται η 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. 

5. 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 ανήκει, δεν 

επιθυµεί να τον εντάξει στη δύναµή της ως επαγγελµατία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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της προηγουµένης παραγράφου, τότε αυτός καθίσταται ελεύθερος να εγγραφεί σε 

Π.Α.Ε. της αρεσκείας του. 

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

να εκφράσει την επιθυµία της για τη σύναψη του σχετικού συµβολαίου. 

β) Αθλητές που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν συµπληρώσει 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. 

 

Άρθρο 4 

Ελεύθερα συµβόλαια επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών 

(άρθρο 90 παρ. 4) 

Οποιαδήποτε συµφωνία ποδοσφαιριστή µε Π.Α.Ε. είτε για υποχρέωση παροχής 

ανταλλάγµατος εκ µέρους του ποδοσφαιριστή µε τη λήξη του συµβολαίου του, είτε για 

πρόβλεψη διαδικασίας προσφοράς και αντιπροσφοράς µε τη λήξη συµβολαίου είναι άκυρη. 

 

Άρθρο 5 

Ειδικά συµβόλαια εκπαιδευιµένων ποδοσφαιριστών 

(άρθρο 90 παρ. 7 α’, β’, γ’) 

Οι Π.Α.Ε., που διατηρούν Τµήµατα Εκπαιδευοµένων Ποδοσφαιριστών (Τ.Ε.Π.) υπογράφουν 

µ΄ αυτούς ειδικά συµβόλαια στα οποία καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές 

παροχές οποιασδήποτε µορφής των ως άνω ποδοσφαιριστών. Όλα τα παραπάνω 

καθορίζονται από την Π.Α.Ε., το ύψος όµως των τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους δεν 

επιτρέπεται να είναι µικρότερο των κατωτάτων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του 

Κανονισµού αυτού. 

 

Άρθρο 6 

Περιεχόµενο συµβολαίου 

1. Το συµβόλαιο αποτελείται από δύο (2) µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει τους όρους που 

καθορίζουν τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών και που εφαρµόζονται σε όλες 

ανεξαιρέτως τις Π.Α.Ε. και τους ποδοσφαιριστές (γενικό µέρος). Το δεύτερο µέρος καθορίζει 

την προσωπική εργασιακή σχέση του κάθε ποδοσφαιριστή µε την Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει 

(χρονική διάρκεια συµβολαίου, είδος συµβολαίου, αποδοχές κ.λ.π.). 

2. Στο συµβόλαιο µε ποινή αυτοδίκαιης ακυρότητάς του πρέπει να αναφέρονται: 
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α) Η χρονική διάρκεια της ισχύος του, καθώς και τυχόν δικαίωµα µονοµερούς 

ανανέωσης. 

β) Τα χρηµατικά ποσά που κατέβαλε η Π.Α.Ε. α) προς τον ποδοσφαιριστή και β) 

προς την Π.Α.Ε. ή σωµατείο που ανήκε ο ποδοσφαιριστής (ηµεδαπός ή αλλοδαπός). 

γ) Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 

δ) Οι κάθε είδους παροχές (τακτικές, έκτακτες κ.λ.π.) της Π.Α.Ε. προς τον 

ποδοσφαιριστή. 

ε) Η µνεία ότι όλες οι µεταξύ τους σχέσεις διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισµού. 

στ) Η µνεία ότι κάθε είδους διαφορές που προκύπτουν από τις σχέσεις τους 

υπάγονται στη δικαιοδοσία των αρµοδίων κατά περίπτωση αθλητικών οργάνων της 

Ε.Π.Α.Ε. και της Ε.Π.Ο. 

ζ) Η µνεία ότι όµοιο του πρωτοτύπου συµβολαίου έλαβε µε την υπογραφή του 

συµβολαίου και ο ποδοσφαιριστής. 

η) Η πλήρης διεύθυνση της κατοικίας του ποδοσφαιριστή καθώς και ο διορισµός 

αντικλήτου αυτού για τις προς αυτόν κοινοποιήσεις κάθε είδους εγγράφων της Π.Α.Ε. 

και των αρµοδίων ποδοσφαιρικών αρχών. 

3. Τα συµβόλαια δανεισµού ποδοσφαιριστών υπογράφονται σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται 

από την Ε.Π.Α.Ε. πριν τη µετεγγραφική περίοδο Ιουλίου κάθε έτους. 

 

Άρθρο 7 

Τύπος συµβολαίου - Επικύρωση από ∆ιοργανώτρια 

1. Το συµβόλαιο µεταξύ Π.Α.Ε. και ποδοσφαιριστή συντάσσεται σε έξη (6) αντίγραφα σε 

ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Α.Ε. και υποβάλλεται σε αυτόν για επικύρωση µε 

ευθύνη της Π.Α.Ε. το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες από της υπογραφής του. Παρερχοµένης 

απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον η Π.Α.Ε. δεν έχει καταθέσει το συµβόλαιο, ο 

ποδοσφαιριστής δύναται εντός του επόµενου πενθηµέρου να καταθέσει στην Ε.Π.Α.Ε. 

αντίγραφο από το εις χείρας τους συµβόλαιο και να υποβάλει για έγκριση και στην Ε.Π.Ο. 

δελτίο αθλητικής ιδιότητας επαγγελµατία ποδοσφαιριστή άνευ της υπογραφής της Π.Α.Ε. 

2. Η Ε.Π.Α.Ε. µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήψη του συµβολαίου ελέγχει την νοµιµότητα 

των όρων του, το επικυρώνει και το καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό 

αυτό. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί νοµικό ελάττωµα ή έλλειψη των στοιχείων του άρθρου 

6 του παρόντος Κανονισµού ή οποιουδήποτε άλλου όρου που καθορίζουν ειδικές διατάξεις 

επιστρέφεται αµέσως στην οικεία Π.Α.Ε., η οποία έχει την υποχρέωση µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από τη λήψη του να προβεί από κοινού µε τον ποδοσφαιριστή στις απαραίτητες 
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διορθώσεις ή συµπληρώσεις και να το επανυποβάλει για έλεγχο και επικύρωση. Μετά τον 

τελικό έλεγχο του συµβολαίου, την επικύρωσή του από το ∆.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. και την 

καταχώρησή του στο σχετικό βιβλίο, η Ε.Π.Α.Ε. στέλνει από ένα (1) επικυρωµένο αντίγραφο 

στην Ε.Π.Ο., στον Π.Σ.Α.Π., στην Π.Α.Ε. και στον ποδοσφαιριστή. 

3. Τροποποιήσεις των όρων του συµβολαίου από τα συµβαλλόµενα µέρη γίνονται, 

οποτεδήποτε εντός του συµβατικού χρόνου και προκύπτουν µε ποινή ακυρότητάς τους 

αποκλειστικά µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας υπογραφόµενο από τον ενδιαφερόµενο 

ποδοσφαιριστή και την Π.Α.Ε. υποβάλλεται δε µε ευθύνη της Π.Α.Ε. ή του ποδοσφαιριστή 

για επικύρωση στην Ε.Π.Α.Ε. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών µε 

ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Π.Σ.Α.Π. Για το βέβαιο της χρονολογίας αρκεί µόνον η 

υπογραφή του ποδοσφαιριστή ενώπιον αστυνοµικής αρχής. 

 

Άρθρο 8 

Λήξη συµβολαίου - ∆ιαπραγµάτευση - Μετεγγραφή 

Ποδοσφαιριστή 

1. Μέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν τη λήξη του συµβολαίου, η Π.Α.Ε. και ο ποδοσφαιριστής 

µπορούν να υπογράφουν νέο συµβόλαιο µε τους όρους που επιθυµούν. 

2. Σε περίπτωση που η Π.Α.Ε. και ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυµούν την ανανέωση της 

συνεργασίας τους, για την µετεγγραφή του ποδοσφαιριστή σε άλλη Π.Α.Ε., ο 

ποδοσφαιριστής διαπραγµατεύεται ελεύθερα τη µετεγγραφή του. 

3. Τα χρηµατικά ποσά που συµφωνούνται µεταξύ Εταιρείας και ποδοσφαιριστών υπέρ του 

ποδοσφαιριστή, κατά την υπογραφή των συµβολαίων, καταβάλλονται ως εξής : 

Το ένα τρίτο (1/3) αµέσως µε την υπογραφή του συµβολαίου, το δε υπόλοιπο (2/3) σε 

ισόποσες ετήσιες δόσεις την 30η Μαρτίου ή 30η Σεπτεµβρίου κατά περίπτωση κάθε έτους. 

Είναι δυνατό να συµφωνηθεί και άλλος τρόπος και χρόνος καταβολής των 

προαναφεροµένων ποσών. 

Μετάθεση τακτής ηµέρας καταβολής δόσεων ή άλλων χρηµατικών απαιτήσεων του 

ποδοσφαιριστή, αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφη συµφωνία βεβαίας 

χρονολογίας ποδοσφαιριστού και Π.Α.Ε. αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, 

ακόµη και του όρκου.  

Άρθρο 9 

Απαγόρευση πρόωρων διαπραγµατεύσεων 

(Άρθρο 91 Ν. 2725/1999)  

1. Εκτός της µετεγγραφικής περιόδου οι Π.Α.Ε. δεν έχουν το δικαίωµα να διαπραγµατεύονται 

άµεσα ή έµµεσα ποδοσφαιριστή που ανήκει σε άλλη Π.Α.Ε. µε σκοπό τη µετεγγραφή του. 
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2. Επιτρέπεται η διαπραγµάτευση ποδοσφαιριστή για µετεγγραφή κατά το τελευταίο εξάµηνο 

πριν τη λήξη του συµβολαίου του, τηρουµένων απαραίτητα των προϋποθέσεων του τίθενται 

στα άρθρα 12 και 13 των σχετικών κανονισµών της F.I.F.A. 

3.  Οι παραβάτες τιµωρούνται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

για τη δυσφήµιση του αθλήµατος διατάξεις, καθώς και µε στέρηση του δικαιώµατος να 

αποκτήσουν τον κατά την προηγούµενη παράγραφο αθλητή για χρονικό διάστηµα πέντε (5) 

ετών. 

 

Άρθρο 10 

Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συµφωνητικών 

µεταξύ Π.Α.Ε. και ποδοσφαιριστή 

(άρθρο 92 Ν. 2725/1999) 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του 

παρόντος, οποιαδήποτε γραπτή συµφωνία, µεταξύ Π.Α.Ε και ποδοσφαιριστή η οποία 

συνάπτεται πριν από τη µετεγγραφική περίοδο για παροχή απ’ αυτόν υπηρεσιών είναι 

άκυρη, ακόµη και αν πρόκειται για ανανέωση συµβολαίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
∆ιακοπή - Λύση συµβολαίου 

 

Άρθρο 11 

∆ιακοπή συµβολαίου 

Η ισχύς του συµβολαίου µπορεί να διακοπεί µόνο αν συντρέχει ένας από τους παρακάτω 

λόγους: 

α) Συνεπεία φυσικής ανικανότητας του ποδοσφαιριστή ή λόγω ατυχήµατος αυτού σε συµβάν 

εκτός αγώνα ή προπονήσεως της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει, διαρκείας πλέον των ενενήντα 

(90) ηµερών, εξ αιτίας των οποίων δεν δύναται να παρακολουθεί τις προπονήσεις και να 

µετέχει στους αγώνες. Ο κατά τα ανωτέρω χρονικός περιορισµός δεν ισχύει όταν το ατύχηµα 

οφείλεται σε δραστηριότητα του ποδοσφαιριστή απαγορευθείσα από την Π.Α.Ε. στην οποία 

ανήκει.  

β) Συνεπεία ατυχήµατος του ποδοσφαιριστή σε συµβάν κατά τη διάρκεια αγώνος ή 

προπονήσεως στην Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει, εφ' όσον η από την αιτία αυτή ανικανότητα 

συµµετοχής αυτού στους αγώνες διήρκεσε πάνω από τέσσερις (4) µήνες σε συµβόλαιο 

διαρκείας µέχρι ενός (1) έτους, πάνω από οκτώ (8) µήνες σε συµβόλαιο διαρκείας µέχρι δύο 
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(2) ετών, πάνω δε από ένδεκα (11) µήνες σε συµβόλαιο διαρκείας ανωτέρας των δύο (2) 

ετών. 

γ) Συνεπεία παραβάσεως από τον ποδοσφαιριστή ή την Π.Α.Ε. όρων του συµβολαίου καθώς 

και συνεπεία πρόωρης µε άλλη Π.Α.Ε. διαπραγµάτευσης του ποδοσφαιριστή. 

δ) Συνεπεία τελεσίδικης ποινής σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ηµερών που επεβλήθησαν 

στον ποδοσφαιριστή από τις αρµόδιες ποδοσφαιρικές αρχές και στερούν την Π.Α.Ε. των 

υπηρεσιών αυτού.  

ε) Συνεπεία χρήσεως αναβολικών (ντόπινγκ) όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 

32 του Κ.Α.Π. 

στ) Η στράτευση ποδοσφαιριστή δεν αποτελεί λόγο διακοπής του συµβολαίου του, έστω και 

αν αυτή καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών του, αλλά στην τελευταία αυτή 

περίπτωση καταβάλλετε το ήµισυ των τακτικών µηνιαίων αποδοχών του. 

 

Άρθρο 12 

Συνέπειες διακοπής του συµβολαίου 

1. Εάν υπαίτιος της διακοπής του συµβολαίου είναι ο ποδοσφαιριστής, αυτός κατά τον χρόνο 

της διακοπής, καµία αµοιβή (τακτική ή έκτακτη) δεν δικαιούται από την Π.Α.Ε. στην οποία 

ανήκει ο ποδοσφαιριστής αυτός. Κατά τον χρόνο µιας τέτοιας διακοπής υποχρεούται στην 

πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της Π.Α.Ε. 

2. Εάν υπαίτια της διακοπής του συµβολαίου είναι η Π.Α.Ε., αυτή υποχρεούται κατά τον 

χρόνο της διακοπής, στην καταβολή των τακτικών αποδοχών του.  Κατά τον χρόνο µιας 

τέτοιας διακοπής ο ποδοσφαιριστής δεν υποχρεούται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του έναντι της Π.Α.Ε. 

3. Σε περίπτωση διακοπής του συµβολαίου, η χρονική διάρκεια αυτού, παρατείνεται για 

χρόνο ίσο προς το χρόνο διακοπής, όπως επίσης παρατείνεται ισόχρονα ο χρόνος 

καταβολής τυχόν οφειλοµένων δόσεων προς τον ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση 

παράτασης του συµβολαίου αν η νέα λήξη δεν συµπίπτει µε µετεγγραφική περίοδο, ο 

ποδοσφαιριστής µπορεί αν θέλει να συνεχίσει προσφέρων τις υπηρεσίες του µέχρι την 

ακολουθούσα την λήξη του συµβολαίου µετεγγραφική περίοδο. Επίσης, η χρονική διάρκεια 

του συµβολαίου παρατείνεται στις περιπτώσεις που αποδεδειγµένα ο ποδοσφαιριστής δεν 

µπόρεσε λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας, που δεν έγινε στα πλαίσια  αθλητικής 

δραστηριότητας της οµάδας, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Π.Α.Ε., κατά το αµέσως 

µετά την υπογραφή του συµβολαίου συνεργασίας ακολουθούν πρωτάθληµα εθνικής 

κατηγορίας (εξαιρουµένων τυχόν αγώνων Κυπέλλου), η δε Π.Α.Ε. εξεπλήρωσε κανονικά τις 

προς τον ποδοσφαιριστή υποχρεώσεις της (καταβολή αποδοχών και δόσεων ποσών 
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µετεγγραφής). Η παράταση είναι ίση προς το χρόνο διάρκειας του κωλύµατος λόγω 

τραυµατισµού ή ασθένειας. 

 

Άρθρο 13 

Λύση συµβολαίου 

Το συµβόλαιο λύεται: 

α) Εάν παρέλθει η χρονική διάρκεια της ισχύος του. 

β) Με κοινή συναίνεση των ενδιαφεροµένων µερών. Στην περίπτωση αυτή τα συµβαλλόµενα 

µέρη υποχρεούνται σε θεώρηση του γνησίου των υπογραφών τους από την αστυνοµική 

αρχή µε ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως. 

γ) Λόγω ποινής επιβληθείσας για παραπτώµατα που από τη φύση τους απάδουν της 

οφειλόµενης αθλητικής συµπεριφοράς του ποδοσφαιριστή και εφόσον η ποινή αυτή 

συνεπάγεται αποκλεισµό του από τους αγώνες τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών. 

δ) Με µονοµερή καταγγελία συνεπεία σπουδαίου λόγου. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδία:  

σοβαρή παράβαση των όρων του συµβολαίου, σοβαρή παράβαση των πειθαρχικών 

κανόνων, επίµονη και διαρκής κακή διαγωγή. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Π.Α.Ε. είναι αυτή που καταγγέλλει µονοµερώς τη 

σύµβαση, επιβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου της σχετικής αίτησης, η προηγούµενη γραπτή 

κλήση του ποδοσφαιριστή σε απολογία για συγκεκριµένους λόγους. 

ε) Συνεπεία µη καταβολής από την Π.Α.Ε. α) των τακτικών αποδοχών του ποδοσφαιριστή για 

χρονικό διάστηµα δύο (2) συνολικά µηνών. β)  των εκτάκτων παροχών (πριµ) για χρονικό 

διάστηµα δύο (2) συνεχών µηνών. Το συµβόλαιο λύεται επίσης συνεπεία µη καταβολής από 

την Π.Α.Ε. στον ποδοσφαιριστή έστω και µιας (1) δόσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 

του παρόντος κανονισµού. Η δόση γίνεται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή µετά την παρέλευση 

τριάντα (30) ηµερών από την αναγραφόµενη στο συµβόλαιο ηµεροχρονολογία καταβολής 

αυτής. Η για τη λύση του συµβολαίου αίτηση ενώπιον της Ε.Ε.Ο.∆.Ε.Π. δεν υποβάλλεται 

πριν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών, συζητείται δε 

υποχρεωτικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεσή της. 

στ) Όταν ο ποδοσφαιριστής και µετά την πάροδο του χρόνου της διακοπής του συµβολαίου, 

διαπιστωθεί ότι δεν δύναται να αγωνίζεται λόγω φυσικής αδυναµίας από οπουδήποτε κι αν 

προέρχεται.  

ζ) Λόγω οριστικής κατά τις κείµενες διατάξεις διαγραφής του ποδοσφαιριστή από το µητρώο 

των επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών. 
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Άρθρο 14 

Συνέπειες λύσεως του συµβολαίου 

1. Εάν υπαίτιος της λύσεως του συµβολαίου είναι ο ποδοσφαιριστής, η Π.Α.Ε. ουδεµία 

οικονοµική υποχρέωση έχει έναντι αυτού. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι υπαίτιος της 

λύσεως δεν δικαιούται κατά την αµέσως επόµενη περίοδο µετεγγραφών να υπογράψει 

σύµβαση και να αγωνισθεί σε οµάδα επαγγελµατική ή ερασιτεχνική. Το δικαίωµα να 

εγγράφεται και να αγωνίζεται σε οµάδα το αποκτά από την επόµενη µετεγγραφική περίοδο. 

2. Εάν υπαίτια της λύσης του συµβολαίου είναι η Π.Α.Ε., αυτή υποχρεούται να καταβάλει 

προς τον ποδοσφαιριστή: 

α) Τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές του για τον υπολειπόµενο χρόνο µέχρι τη λήξη της 

επόµενης, από τη λύση, µετεγγραφικής περιόδου, καθώς και το αναλογούν δώρο 

εορτών και επιδόµατος αδείας, και 

β) Χρηµατικό ποσό ίσο µε το σύνολο των υπολειποµένων δόσεων του συµβολαίου 

µέχρι τη συµβατική λήξη του, διαιρούµενο µε το σύνολο των υπολειποµένων 

µεταγραφικών περιόδων. 

Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται εάν το συµβόλαιο ρυθµίζει µε 

όρους οικονοµικά επωφελέστερους για τον παίκτη τη λύση του συµβολαίου µε 

υπαιτιότητα της Π.Α.Ε. 

 

Άρθρο 15 

∆ιαπίστωση ανικανότητας 

1. Η ανικανότητα του ποδοσφαιριστή (φυσική ή λόγω ατυχήµατος) διαπιστώνεται από 

τριµελή Υγειονοµική Επιτροπή της Ε.Π.Α.Ε. τα µέλη της οποίας ορίζονται από το ∆.Σ. αυτής. 

Στην Επιτροπή αυτή µπορούν να µετέχουν χωρίς ψήφο και δύο (2) ιατροί οριζόµενοι από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. 

2. Το πόρισµα της Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 

συγκρότησή της και είναι υποχρεωτικό και για τα δύο ενδιαφερόµενα µέρη, προς τα οποία και 

κοινοποιείται αυτό σε αντίγραφο από την Ε.Π.Α.Ε. εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµέρα 

που περιήλθε σε αυτόν. 

3. Η δαπάνη της Επιτροπής βαρύνει την Ε.Π.Α.Ε., εκτός από αυτή που αναφέρεται στους 

γιατρούς των ενδιαφεροµένων που τυχόν µετέχουν σ' αυτή βαρύνει αυτούς που τους όρισαν. 

4. Κατά του ανωτέρω πορίσµατος µπορεί να ασκηθεί µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την 

κοινοποίησή του στους ενδιαφερόµενους, προσφυγή ενώπιον της Υγειονοµικής Επιτροπής 

της Ε.Π.Ο. 

 



-10- 

Άρθρο 16 

∆ιαδικασία διακοπής συµβολαίου 

1. Εάν συντρέχει περίπτωση διακοπής συµβολαίου υποβάλλεται στην Ε.Π.Α.Ε. αίτηση του 

ενδιαφεροµένου η οποία για να γίνει αποδεκτή πρέπει να συνοδεύεται από το αποδεικτικό 

κοινοποίησής της (έκθεση επιδόσεως, απόδειξη κατάθεσης συστηµένου κ.λ.π.) προς αυτόν 

εναντίον του οποίου στρέφεται. 

Αντίγραφο της αίτησης αυτής κοινοποιείται από τον αιτούντα σε αυτόν έναντι του οποίου 

στρέφεται αυτή, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν τη συζήτηση στην Επιτροπή 

Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η Ε.Π.Α.Ε. αποφασίζει αιτιολογηµένα, το αργότερο µέσα σε προθεσµία είκοσι πέντε (25) 

ηµερών από τη λήψη της αίτησης, εκτός από τις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 12 του 

παρόντος για τις οποίες η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες 

αρχίζοντας από την λήψη της από την Ε.Π.Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος 

πορίσµατος. 

3. Η διακοπή καθορίζεται για χρονικό διάστηµα από ένα (1) µέχρι δύο (2) µήνες για 

συµβόλαιο διάρκειας ενός (1) έτους, από ένα (1) µέχρι τέσσερις (4) µήνες για συµβόλαιο 

διάρκειας δύο (2) ετών, και για χρονικό διάστηµα µέχρι και έξι (6) µήνες, για συµβόλαια 

διάρκειας πάνω από δύο (2) χρόνια. 

 

Άρθρο 17 

Απόφαση διακοπής - Αρµόδιο Όργανο Επαναφοράς 

ισχύος 

1. Η διακοπή του συµβολαίου ενεργοποιείται µε απόφαση της Επιτροπής Επιλύσεως 

Οικονοµικών ∆ιαφορών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Α.Ε. σύµφωνα µε τις 

σχετικές µε αυτή διατάξεις. 

2. Στην απόφαση πρέπει να καθορίζεται αυτός που ευθύνεται για την διακοπή. 

3. Εάν απουσιάζει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη συζήτηση της αιτήσεως 

για διακοπή ή λύση του συµβολαίου, αυτή συζητείται σαν να ήταν παρόντα. Εάν 

απουσιάζουν και οι δύο, η συζήτηση µαταιώνεται. 

4. Το συµβόλαιο επαναφέρεται σε ισχύ αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση 

αµέσως µόλις λήξει ο χρόνος της διακοπής, όπως και η έγγραφη δήλωση προς την Ε.Π.Α.Ε. 

του µέρους που δεν ευθύνεται - σχετικά µε την επαναφορά της ισχύος αυτού - από τη 

δηλωµένη απ' αυτόν πάνω στο έγγραφο ηµεροχρονολογία. 
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Άρθρο 18 

∆ιαδικασία λύσεως του συµβολαίου - Υποβιβασµός οµάδας 

από Γ' Εθνική σε Ερασιτεχνική Κατηγορία 

1. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη λύση του συµβολαίου, αυτή απευθύνεται εγγράφως κατά 

του άλλου µέρους, σε κάθε δε περίπτωση, ο καταγγέλων κοινοποιεί αντίγραφο αυτής στην 

Ε.Π.Α.Ε., ο οποίος αποφασίζει αιτιολογηµένα το αργότερο µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από τη λήψη του εγγράφου της καταγγελίας απ’ αυτόν, εκτός από την περίπτωση στ' 

του άρθρου 13 του παρόντος κανονισµού, για την οποία η προθεσµία ορίζεται σε σαράντα 

πέντε (45) ηµέρες, αρχίζοντας από τη λήψη από την Ε.Π.Α.Ε. του κατά το άρθρο 15 του 

παρόντος πορίσµατος. 

2. Ειδικά στην περίπτωση λύσης του συµβολαίου για λόγο που αναφέρεται στο εδάφιο ε' του 

άρθρου 13 του παρόντος κανονισµού η σχετική αίτηση του ποδοσφαιριστή εισάγεται προς 

συζήτηση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της, η συζήτηση αυτή δεν αναβάλλεται 

εκτός και αν συναινεί ο ποδοσφαιριστής, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από τη συζήτηση της αίτησης. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αιτήσεως είναι η 

κοινοποίησή της στην Π.Α.Ε. εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή της. Η αίτηση τίθεται 

στο αρχείο µε απόφαση της Ε.Ε.Ο.∆.Ε.Π. σε περίπτωση που αυτή διαπιστώσει ότι η Π.Α.Ε. 

έχει καταβάλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή τα οφειλόµενα το αργότερο εντός δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση στην Π.Α.Ε. της αιτήσεως του ποδοσφαιριστή. Η ρύθµιση του 

προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζεται µόνο µία φορά κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου. 

3. Ειδικότερα προκειµένου για τη λύση του συµβολαίου µε κοινή συναίνεση, είναι 

υποχρεωτική η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τουλάχιστον του ποδοσφαιριστή και 

του τυχόν εκπροσώπου του από την αστυνοµική αρχή µε ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως. 

Η λύση ανατρέχει στην ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής συµφωνίας. Η αποστολή της 

συστηµένης επιστολής ή της κατάθεσης στην Ε.Π.Α.Ε. της σχετικής συµφωνίας, πρέπει να 

λάβει χώρα, το αργότερο σε τρεις (3) ηµέρες, από την ηµέρα που υπογράφηκαν τα σχετικά 

έγγραφα. Η ηµεροµηνία αυτή είναι αποκλειστική. 

4. Σε περίπτωση υποβιβασµού της Π.Α.Ε. από τη Γ' Εθνική κατηγορία η σύµβαση µε τον 

ποδοσφαιριστή λύεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου αζηµίως 

και για τα δύο µέρη (άρθρο 94 παρ. 1). 

5. Σε περίπτωση που το συµβόλαιο του ποδοσφαιριστή µε την Π.Α.Ε. που υποβιβάζεται, δεν 

έχει λήξει, το ιδρυτικό σωµατείο επιτρέπεται να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στη δύναµη 

του, είτε µέχρι τη λήξη του συµβολαίου, αν αυτό λήγει µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) 

έτους από την επικύρωση της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος, είτε µέχρι ένα (1) έτος από 

την παραπάνω επικύρωση αν η διάρκεια του συµβολαίου υπερβαίνει το ένα (1) έτος απ’ 
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αυτή. Εφόσον το σωµατείο διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στη δύναµή του, για τις σχέσεις 

του ποδοσφαιριστή µε το σωµατείο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 

(άρθρο 94 παρ. 2). 

6. Ποδοσφαιριστές των οποίων τα συµβόλαια λήγουν κατά τον χρόνο που υποβιβάζεται η 

οµάδα τους από επαγγελµατική κατηγορία σε ερασιτεχνική κατηγορία, µένουν ελεύθεροι 

ανεξάρτητα από το χρόνο επικύρωσης της βαθµολογίας. Σαν λήξη του συµβολαίου τους 

νοείται η αρχική λήξη και όχι το δικαίωµα ανανεώσεως. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Άρθρο 19 

Καθορισµός αποδοχών των ποδοσφαιριστών 

(άρθρο 86) 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εποµένων παραγράφων, οι τακτικές αποδοχές και οι 

έκτακτες παροχές των επαγγελµατιών και ηµιεπαγγελµατιών ποδοσφαιριστών καθορίζονται 

ελεύθερα µε το συµβόλαιο που υπογράφεται µεταξύ αυτών και της αντίστοιχης Π.Α.Ε. 

2. Σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια των τακτικών µηνιαίων αποδοχών των 

επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα από τις εκάστοτε 

µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. 

Η υποχρέωση αυτή για την Γ’ Εθνική αρχίζει από την περίοδο 2001-2002 (άρθρο 135 παρ. 

18 Ν. 2725/1999). 

3. α) Τυχόν έκτακτες παροχές (πριµ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 

καταβολής τους, καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Π.Α.Ε., µετά από γνώµη των 

ποδοσφαιριστών - αρχηγών κάθε οµάδας, η οποία λαµβάνεται το αργότερο 

δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθληµάτων και 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στο οικείο Ελεγκτικό Συµβούλιο και στους αθλητές που 

ανήκουν στη δύναµή τους. Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης και για όσο 

χρόνο µετά την έναρξη του πρωταθλήµατος διαρκεί αυτή, έχει συνέπεια την  

αφαίρεση των βαθµών µιας νίκης για κάθε αγώνα της Π.Α.Ε. Η απόφαση λαµβάνεται 

από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαµβάνεται ύστερα από έκθεση του 

οικείου Ελεγκτικού Συµβουλίου. 

β) Η κατά τα ανωτέρω έκτακτες παροχές δε µπορούν να είναι κατώτερες από : 

Ι) Για αγώνες πρωταθλήµατος 

 

Α’ Εθνική Κατηγορία 
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ΝΙΚΗ         : 587 ευρώ 

ΙΣΟΠΑΛΙΑ : 294 ευρώ 

Β’ Εθνική Κατηγορία 

ΝΙΚΗ         : 235 ευρώ 

ΙΣΟΠΑΛΙΑ : 147 ευρώ 

Γ’ Εθνική Κατηγορία 

ΝΙΚΗ         : 147 ευρώ 

ΙΣΟΠΑΛΙΑ :  74 ευρώ 

ΙΙ) Για αγώνες Κυπέλλου 

 Στους ποδοσφαιριστές των οµάδων που συµµετείχαν στους αγώνες του 

Κυπέλλου Ελλάδος καταβάλλονται : 

1) Συµµετοχή σε κάθε αγώνα  147 ευρώ 

2) Για την πρόκριση των οµάδων : 

Α’ ΦΑΣΗ : έκαστος ποδοσφαιριστής 294 ευρώ 

Β’ ΦΑΣΗ : έκαστος ποδοσφαιριστής 441 ευρώ 

Γ’ ΦΑΣΗ : έκαστος ποδοσφαιριστής 587 ευρώ 

∆’ ΦΑΣΗ : έκαστος ποδοσφαιριστής 881 ευρώ 

Ε’ ΦΑΣΗ : έκαστος ποδοσφαιριστής 1.174 ευρώ 

ΤΕΛΙΚΟΣ : νικητής 1.468 ευρώ 

       ηττηµένος 881 ευρώ 

γ) Ειδικά στους ποδοσφαιριστές που δεν αναγράφονται στο Φ.Α. (εκτός 

δεκαοκτάδας) καταβάλλεται ποσοστό 25% των πριµς που λαµβάνουν οι 

περιλαµβανόµενοι στο Φ.Α. ποδοσφαιριστές. 

δ) Σε κάθε παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) που εκδίδει η Π.Α.Ε. κατά τις πληρωµές 

των ποδοσφαιριστών της από οποιαδήποτε αιτία αναγράφεται, µε ποινή ακυρότητας 

της πληρωµής, η αιτία για την οποία γίνεται η πληρωµή στον ποδοσφαιριστή. Την 

παραπάνω ακυρότητα µπορεί να επικαλεσθεί µόνο ο ποδοσφαιριστής. 

4. ∆εν επιτρέπεται η χορήγηση επιπλέον έκτακτων παροχών µετά την έναρξη του 

πρωταθλήµατος. Κατ’ εξαίρεση, οι πιο πάνω έκτακτες παροχές µπορεί να 

αναπροσαρµόζονται στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της λήξης του πρώτου 

γύρου του οικείου πρωταθλήµατος και της έναρξης του δεύτερου γύρου, ακολουθουµένης 

της διαδικασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που, κατά παράβαση των 

ανωτέρω καταβληθεί έκτακτη παροχή για συγκεκριµένο αγώνα, η παροχή αυτή θεωρείται 

νόµιµη, εφόσον αποδεικνύεται ότι προέρχεται από έσοδα της Π.Α.Ε., νόµιµα καταχωρηµένα 

στα βιβλία τους. Η παράβαση της διάταξης του προηγουµένου εδαφίου έχει συνέπεια την 
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επιβολή προστίµου διπλασίου ύψους από το ποσό που συνολικά καταβλήθηκε στους 

αθλητές, ακολουθουµένης της διαδικασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

5. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές παροχές οποιασδήποτε µορφής, των 

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

µηνιαίων αποδοχών τους δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των 59 ευρώ, των δε λοιπών 

παροχών µικρότερο των 235 ευρώ. 

6. Σε κάθε παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) που εκδίδει η Π.Α.Ε. κατά τις πληρωµές των 

ποδοσφαιριστών της αναγράφεται, µε ποινή ακυρότητας της πληρωµής, η αιτία για την οποία 

γίνεται η πληρωµή στον ποδοσφαιριστή. 

 

Άρθρο 20 

Έξοδα µετακινήσεως κ.λ.π. 

1. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για την µετακίνηση διαµονή και διατροφή των επαγγελµατιών 

κατά τους αγώνες (επισήµους ή φιλικούς) της Π.Α.Ε. βαρύνουν αποκλειστικά αυτή. 

2. Οι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται πρόσθετης αµοιβής για τις εκτός έδρας 

µετακινήσεις και διανυκτερεύσεις τους. 

 

Άρθρο 21 

∆ιακοπές - Εβδοµαδιαίες ανάπαυση ποδοσφαιριστών 

Επιµόρφωση αυτών - Συνδροµές Ποδοσφαιριστών 

1. Οι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές δικαιούνται ετήσιας άδειας τεσσάρων (4) εβδοµάδων σε 

χρόνο που καθορίζονται από την Π.Α.Ε. ανάλογα µε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. 

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. Σε περίπτωση που η Π.Α.Ε 

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 Π.Α.Ε. οφείλει να χορηγεί στους ποδοσφαιριστές της, εβδοµαδιαία ανάπαυση 24 

συνεχών ωρών, σε χρόνο που αγωνιστικές υποχρεώσεις της οµάδας το επιτρέπουν. 

4. Επίσης οι Π.Α.Ε. µε την συνεργασία του Π.Σ.Α.Π. 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. 
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5. Επίσης σεµινάρια επιµόρφωσης των ποδοσφαιριστών οφείλει να οργανώνει και η Ε.Π.Α.Ε. 

µε βάση πρόγραµµα που καταρτίζει ο ίδιος. 

Οι Π.Α.Ε. είναι υποχρεωµένες να διαθέτουν όλους τους ποδοσφαιριστές τους γι' αυτό το 

σκοπό. Αδικαιολόγητη µη προσέλευση σ' αυτά τα σεµινάρια ποδοσφαιριστή τιµωρείται από 

το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Π.Α.Ε. µε ποινή αποκλεισµού του ποδοσφαιριστή για δύο (2) 

τουλάχιστον αγωνιστικές ηµέρες. 

6. Ο Π.Σ.Α.Π. διοργανώνει ετήσια γιορτή του ποδοσφαιριστή. Κατά την ηµέρα αυτή δεν 

επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων µεταξύ Π.Α.Ε. και προπονήσεων. Το ίδιο ισχύει και κατά 

την ηµέρα που ο Π.Σ.Α.Π. συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών του 

(ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα). 

7. Οι Π.Α.Ε. παρακρατούν υποχρεωτικά για λογαριασµό του Π.Σ.Α.Π. και αποδίδουν σ’ 

αυτόν τις συνδροµές των ποδοσφαιριστών - µελών του το αργότερο µέχρι 30 Οκτωβρίου 

κάθε αγωνιστικής περιόδου. 

Σε περίπτωση που Π.Α.Ε. δεν αποδίδει τις συνδροµές αυτές, παρακρατούνται από τα έσοδα 

της Π.Α.Ε. από την Ε.Π.Α.Ε. και αποδίδονται στον Π.Σ.Α.Π. 

 

Άρθρο 22 

Επίλυση οικονοµικών διαφορών 

1. Οι προκύπτουσες οικονοµικές διαφορές από τις σχέσεις των Π.Α.Ε. µε τους 

ποδοσφαιριστές τους, επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών 

Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Α.Ε. κατά τις διατάξεις που διέπουν αυτήν. 

2. Η επίλυση των κατά την προηγούµενη παράγραφο διαφορών πρέπει να επιδιώκεται από 

τους ενδιαφερόµενους το αργότερο µέχρι την 30η Αυγούστου κάθε έτους. Η προθεσµία αυτή 

είναι αποκλειστική. Αν παρέλθει άπρακτη, κάθε σχετική αξίωση παραγράφεται εκτός κι αν 

µέχρι την ίδια ηµεροµηνία χωρίσει εξώδικος διακανονισµός της διαφοράς µεταξύ Π.Α.Ε. και 

ποδοσφαιριστή. Ο ως άνω διακανονισµός αποδεικνύεται µε ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας 

χρονολογίας το οποίο συντάσσεται εις τριπλούν, από ένα αντίγραφο λαµβάνει κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος το δε τρίτο κατατίθεται στην Ε.Π.Α.Ε. 

3. Τα σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου επιδικαζόµενα από την Ε.Ε.Ο.∆.Ε.Π. 

τελεσιδίκως χρηµατικά ποσά υπέρ των ποδοσφαιριστών καταβάλλονται από την υπόχρεη 

Π.Α.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο, από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. 

Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή η Ε.Π.Α.Ε. ύστερα από αίτηση του ποδοσφαιριστή, 

παρακρατεί από το ποσοστό του ΠΡΟ-ΠΟ σε βάρος της υπόχρεης Π.Α.Ε. το αντίστοιχο 

ποσό και το αποδίδει στον ποδοσφαιριστή. Η κοινοποίηση των αποφάσεων της 

Ε.Ε.Ο.∆.Ε.Π., γίνεται υποχρεωτικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευσή τους. 
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4. Τυχόν προσφυγή των διαδίκων στα πολιτικά δικαστήρια δεν αναστέλλει την καταβολή των 

επιδικασθέντων ποσών από τα αρµόδια αθλητικά όργανα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 23 

Καθήκοντα ποδοσφαιριστών 

Οι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές υποχρεούνται: 

α) να τηρούν τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, οι οποίες 

κοινοποιούνται σε αυτούς από τις Π.Α.Ε. στις οποίες ανήκουν. 

β) να µην ασκούν άλλη αθλητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα χωρίς ειδική γι' αυτό άδεια 

της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκουν, µε εξαίρεση τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις του Π.Σ.Α.Π. 

γ) να συµµετέχουν, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήµατος, πιστοποιούµενες 

από το γιατρό της Π.Α.Ε., σε όλες τις προπονήσεις σε ώρες και σε τόπους που ορίζονται από 

την Π.Α.Ε. καθώς και σε όλους τους αγώνες (επισήµους ή φιλικούς) της Π.Α.Ε. ανεξάρτητα 

από τον τόπο που γίνονται αυτοί (εσωτερικό ή εξωτερικό). 

δ) να διαφυλάσσουν το καλό όνοµα της Π.Α.Ε. που ανήκουν και του ποδοσφαίρου 

γενικότερα. Ο ποδοσφαιριστής έχει την υποχρέωση να αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

ε) να χρησιµοποιούν τα καθοριζόµενα από την Εταιρεία µέσα µεταφοράς (ξηράς, θαλάσσης, 

αέρος). 

στ) να εκλέγουν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου κάθε έτους τρεις (3) υποψήφιους 

µεταξύ των συµπαικτών τους για την αρχηγία της Οµάδας. 

Η Π.Α.Ε. έχει την υποχρέωση να ορίσει ένα από αυτούς σαν αρχηγό της οµάδας και τους 

άλλους δύο αναπληρωτές του. 

 

Άρθρο 24 

Κυρώσεις 

1. Ποδοσφαιριστής, ο οποίος παραβαίνει τα καθήκοντά του έναντι της Π.Α.Ε. στην οποία 

ανήκει, τιµωρείται αναλόγως της βαρύτητας της περιστάσεως και µετά προηγούµενη κλήση 

σε απολογία µε µία από τις ακόλουθες ποινές: 

α) Επίπληξη 

β) Πρόστιµο 

γ) ∆ιακοπή του Συµβολαίου 
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δ) Λύση του Συµβολαίου 

ε) Οριστική διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών 

2. Οι ποινές της επίπληξης και του προστίµου επιβάλλονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας ή από άλλο εντεταλµένο όργανο αυτής και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόµενο 

ποδοσφαιριστή εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως της σχετικής αποφάσεως. 

3. Το κατά την προηγούµενη παράγραφο κάθε φορά επιβαλλόµενο πρόστιµο, δεν δύναται να 

είναι ανώτερο του 10% των Τακτικών µηνιαίων αποδοχών του ποδοσφαιριστή. Πρόστιµα 

ανωτέρου ποσού επιβάλλονται, µετά από πρόταση της Εταιρείας από την Επιτροπή 

Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Α.Ε., δεν δύναται 

όµως να υπερβαίνουν το 30% των τακτικών µηνιαίων αποδοχών του ποδοσφαιριστή. 

4. Οι ποινές διακοπής και λύσεως του Συµβολαίου επιβάλλονται κατά τα οριζόµενα στα 

άρθρα 12 επ. του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος κανονισµού. 

5. Η ποινή της οριστικής διαγραφής από το Μητρώο Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών 

επιβάλλεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του παρόντος Κανονισµού. 

6. Κατά των αποφάσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται προσφυγή του 

Ποδοσφαιριστή ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών Επαγγελµατικού 

Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Α.Ε., η οποία ασκείται εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 

σε αυτόν της σχετικής απόφασης. 

7. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών Επαγγελµατικού 

Ποδοσφαίρου των κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου εκδιδόµενων σε πρώτο βαθµό, 

επιτρέπεται προσφυγή κατά τις ειδικές διατάξεις που διέπουν αυτήν.  

 

Άρθρο 25 

Μείωση αποδοχών των Ποδοσφαιριστών 

σε περίπτωση αποκλεισµού τους από τους αγώνες 

1. Σε περίπτωση αποκλεισµού του ποδοσφαιριστή από τους αγώνες, που επιβλήθηκε από 

τις αρµόδιες ποδοσφαιρικές αρχές κατά τις κείµενες διατάξεις, η Εταιρεία δικαιούται να 

παρακρατεί την ολική αµοιβή αυτού που αναλογεί στο χρόνο διάρκειας του αποκλεισµού από 

τους αγώνες. 

2. Η Εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόµενο ποδοσφαιριστή αυτή της την 

απόφαση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεώς της. 

3. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης 

Οικονοµικών ∆ιαφορών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου, εντός δέκα (10) ηµερών από της 

κοινοποιήσεώς της. 
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Άρθρο 26 

Οριστική διαγραφή Ποδοσφαιριστή 

από το Μητρώο Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών 

1. Η ποινή της προσωρινής µέχρι ένα έτος ή της οριστικής διαγραφής του ποδοσφαιριστή 

από το Μητρώο Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις: 

α) Για παράβαση των καθηκόντων του έναντι της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει, που 

χαρακτηρίζεται από τη φύση του παραπτώµατος ως ιδιαίτερα σοβαρή που δεν 

αρµόζει στις υποχρεώσεις που οφείλει ως επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής ή να 

συνιστά δυσφήµιση του αθλήµατος του ποδοσφαίρου. 

β) Για παράβαση των άρθρων 130 και 132 του Ν. 2725/1999.  

γ) Για παράβαση που προβλέπεται από το άρθρο 30 του Κ.Α.Π. 

2. Η ποινή της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλεται από το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της 

Ε.Π.Α.Ε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΕ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 

Άρθρο 27 

Κυρώσεις από τη συµµετοχή Επαγγελµατιών 

Ποδοσφαιριστών στις Εθνικές Οµάδες 

1. Οι Π.Α.Ε. είναι υποχρεωµένες να θέτουν στη διάθεση της Ε.Π.Ο. τους ποδοσφαιριστές 

τους για τη συµµετοχή αυτών στους πάσης φύσεως αγώνες και προπονήσεις των Εθνικών 

Οµάδων. 

2. Η αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών αυτών προς την Εθνική Οµάδα, 

τιµωρείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. µε ποινή αποκλεισµού, από 

τους επίσηµους αγώνες της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, τριών (3) 

αγωνιστικών ηµερών. Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω ποινή διπλασιάζεται. 

3. Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από την Εθνική Οµάδα λόγω τραυµατισµού του ή 

ασθενείας δεν δύναται να µετάσχει σε αγώνα της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει, προ της 

παρέλευσης οκτώ (8) ηµερών από τον αγώνα της Εθνικής οµάδας στον οποίο δεν µετέσχε 

για την πιο πάνω αιτία. Η τυχόν συµµετοχή αυτού σε αγώνα της Εταιρείας του, συνιστά 

αντικανονική συµµετοχή που τιµωρείται και αυτεπάγγελτα από την Ε.Π.Α.Ε. Εξαιρούνται οι 

ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν αγωνίσθηκαν µε την Εταιρεία τους λόγω τραυµατισµού ή 
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ασθενείας σε αγώνα πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου αµέσως προηγούµενου του αγώνα της 

Εθνικής Οµάδας. 

Άρθρο 28 

Σύσταση Επιτροπών 

1. Στην Ε.Π.Α.Ε. δύναται να συνιστώνται οι ακόλουθες επιτροπές: 

α) Επιτροπή Μόρφωσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ποδοσφαιριστών 

(ΕΜΕΚΑΠ). Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η προς το σκοπό της ενθάρρυνσης του 

ποδοσφαιριστή να συνεχίσει τη µόρφωση και την εκπαίδευσή του για µια 

µεταγενέστερη µετά τη λήξη της ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας, επαγγελµατική 

απασχόλησή του, παροχή συµβουλών πάνω σε θέµατα θεωρητικής και 

επαγγελµατικής κατάρτισης, η µέριµνα για την οργάνωση προγραµµάτων µαθηµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης του ποδοσφαιριστή στους κόλπους της Ε.Π.Ο. ή της 

Ε.Π.Α.Ε. ή ∆ηµοσίων ή Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών φορέων, όπως επίσης, η µέριµνα 

για την οργάνωση προγραµµάτων χρηµατοδότησης των ανωτέρω σκοπών δια της 

εξευρέσεως των αναγκαίων χώρων από πηγές εντός και εκτός ποδοσφαίρου και ιδία 

δια της αξιοποιήσεως ανάλογων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας. 

β) Επιτροπή Εκπαίδευσης και Τεχνικής Κατάρτισης των Ποδοσφαιριστών (ΕΕΤΚΑΠ), 

έργο της οποίας είναι η κατάρτιση των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 

εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών των Π.Α.Ε., ο συντονισµός και η παρακολούθηση 

της εφαρµογής τους, η συνεργασία µε τους σχολικούς φορείς προκειµένου για 

ποδοσφαιριστές - µαθητές καθώς και η αντιµετώπιση κάθε ζητήµατος που ανακύπτει 

κατά την εκπαίδευση των εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών. 

γ) Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων και ∆εοντολογίας Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου 

(Ε∆ΕΠ), έργο της οποίας είναι η σε µόνιµη βάση µελέτη - εισήγηση προς το ∆.Σ. της 

Ε.Π.Α.Ε. για την αντιµετώπιση κάθε ζητήµατος που ανακύπτει από την εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος κανονισµού και του κανονισµού αρ. 1 "Εγγραφές - 

Μετεγγραφές Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών κ.λ.π.", καθώς και κάθε ζητήµατος 

σχετικού µε κανόνες ∆εοντολογίας του ποδοσφαιριστή. 

 

2. Τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν στη σύνθεση, συγκρότηση, θητεία και γενικά στην 

οργάνωση και λειτουργία των Επιτροπών του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται από εσωτερικό 

για κάθε επιτροπή κανονισµό που καταρτίζεται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Α.Ε., ύστερα από γνώµη 

του ∆.Σ. του Π.Σ.Α.Π. 
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Άρθρο 29 

Προϋποθέσεις οµαδικής αποχής 

1.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή των ποδοσφαιριστών µιας Π.Α.Ε. σε οµαδική 

αποχή από την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους σε επίσηµο αγώνα της οµάδας είναι η 

ολοκλήρωση των διαδικασιών προσφυγής στα αρµόδια αθλητικά όργανα. 

2. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης συνεπάγεται την κατά την κρίση της Π.Α.Ε., µετά 

από έγκριση των αρµόδιων δικαιοδοτικών οργάνων, παράταση των καταβαλλοµένων 

συµβατικών δόσεων των ποδοσφαιριστών, µέχρι έξι (6) µήνες. 

 

Άρθρο 30 

Έναρξη ισχύος - καταγγελία 

Ο παρών κανονισµός δύναται να καταγγελθεί µετά την συµπλήρωση τριετίας από την έναρξη 

εφαρµογής του. Η καταγγελία γίνεται τρεις µήνες πριν από τη συµπλήρωση της τριετίας. 

Μέσα σε δύο µήνες από την καταγγελία τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους για την κατάρτιση νέου κανονισµού. 

 

Άρθρο 31 

1. Τα κατά την έκδοση του παρόντος υφιστάµενα συµβόλαια ηµιεπαγγελµατιών 

ποδοσφαιριστών εξακολουθούν να ισχύουν, εφαρµόζονται δε γενικά όλες οι διατάξεις που 

ίσχυαν κατά την υπογραφή τους. 

2. Τα κατά την έκδοση του παρόντος υφιστάµενα συµβόλαια εξακολουθούν να ισχύουν, 

εφαρµόζονται δε για όλες τις έννοµες συνέπειες τους οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την 

υπογραφή τους. 

 
Αθήνα 30 Ιουνίου 2003 

 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ  
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Ηλεκτρονική Σελίδα ∆ιαδικτύου:  www.epo.gr 

   ΤΗΛΕΓΡ.∆ΙΕΥΘ.ΦΟΥΤΜΠΩΛ -ΤΕΛΕΞ 5328 - Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 137- AΘΗΝΑΙ 
 

 

Τροποποίηση Κανονισµού στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. 
 στις 21 – 22 Ιουνίου 2003 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών(Κ.Ε.Π. Νο2) 
(Άρθρο 87 Ν. 2725/1999) 

 
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του κανονισµού Νο 2 αναµορφώνεται ως εξής: 

1. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου επαγγελµατία ποδοσφαιριστή δεν επιτρέπεται, 

µε ποινή ακυρότητάς του, να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους και µεγαλύτερη από 

πέντε (5) χρόνια. Η χρονική διάρκεια των συµβολαίων ποδοσφαιριστών που δεν έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν δύνανται να είναι µεγαλύτερη των τριών 

(3) ετών. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Εναρµόνιση µε σχετική διάταξη της F.I.F.A. 

 

Όπου στον κανονισµό αναφέρεται Ε.Σ.Α.Π.Ε. τροποποιείται σε Ε.Π.Α.Ε.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Εναρµόνιση µε το Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

 

Αθήνα 30 Ιουνίου 2003 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 

 


