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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

 Άρθρο 1 
 Έννοια – Σκοπός – Ίδρυση – Επωνυμία 

 
1. Ποδοσφαιρικό σωματείο είναι η ένωση φυσικών προσώπων, (άρθρα 78 επ. 

του Αστικού Κώδικα) που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική 

καλλιέργεια και την αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών 

δυνάμεων και δεξιοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε 

αγώνες ποδοσφαίρου. 

2. Στην έννοια του σκοπού του σωματείου εντάσσονται και η καλλιέργεια του 

πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης, η διάδοση της 

αθλητικής ιδέας στα μέλη του, η συμβολή στην εμπέδωση συμπεριφορών 

που συνάδουν με τη φύση της ομαδικής άθλησης και δη του ποδοσφαίρου 

και η ανάπτυξη των μορφών και τεχνικών του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με 

τις αρχές που χαράσσει η Ε.Π.Ο. ως η υπερκείμενη αρχή του 

ποδοσφαίρου στη Χώρα μας και οι υπερεθνικές Ομοσπονδίες (FIFA – 

UEFA). 

Ειδικότερα, σκοπός του ποδοσφαιρικού σωματείου είναι η καλλιέργεια του 

αθλήματος του ποδοσφαίρου. Για το λόγο αυτό το ποδοσφαιρικό σωματείο, 

οφείλει και αποδέχεται ότι θα ενεργεί, πάντα, μέσα στο πλαίσιο και σε 

πλήρη εναρμόνιση προς τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισμών, 

των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της ΕΠΟ, της FIFA και 

της UEFA. Για την επίτευξη των σκοπών του, το ποδοσφαιρικό σωματείο 

δύναται να διατηρεί τμήματα Ανδρών, Γυναικών, Σάλας και Άμμου και να 

συμμετέχει στα τοπικά ή πανελλήνια πρωταθλήματα που διοργανώνονται 

κάθε έτος. 

3. Το ποδοσφαιρικό σωματείο ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

4. Η επωνυμία του ποδοσφαιρικού σωματείου οφείλει να είναι διατυπωμένη 

στην ελληνική γλώσσα και να μην δημιουργεί, εντός της δικαιοδοσίας της 

Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) στην οποία εντάσσεται, 

σύγχυση με άλλη όμοια ή παρεμφερή επωνυμία άλλου ποδοσφαιρικού 
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σωματείου. Η επωνυμία απαγορεύεται να είναι ίδια ή να προσομοιάζει 

προς την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε 

εμπορικής επιχείρησης. 

5. Πριν από την καθιέρωση οιασδήποτε επωνυμίας – διακριτικού τίτλου και 

σήματος ποδοσφαιρικού σωματείου, κατά τη συστατική καταστατική 

πράξη ή την τροποποίηση του καταστατικού του, το σωματείο οφείλει να 

λάβει σχετική προέγκριση από την ΕΠΟ. 

6. Στην ΕΠΟ τηρείται βιβλίο κατοχυρωμένων επωνυμιών- διακριτικών τίτλων 

και σημάτων, οι οποίες ακολουθούν, ως προς το χρόνο χρήσης τους, την 

εγγραφή του σωματείου στα μητρώα της ΕΠΟ.  

 Άρθρο 2 
 Διοικητική και Οικονομική Ανεξαρτησία 

 
Τα ποδοσφαιρικά σωματεία έχουν διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία - 

αυτονομία και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού 

τους, τις διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. και τις 

αντίστοιχες των FIFA και UEFA, προς τις οποίες ρητά προσχωρούν και τις 

οποίες ρητά αποδέχονται. 

 Άρθρο 3 
 Αριθμός μελών 

 
Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του ποδοσφαιρικού σωματείου ορίζεται σε 

είκοσι (20), ο δε μέγιστος αριθμός των μελών του είναι απεριόριστος. Κάθε 

διάταξη καταστατικού σωματείου που περιορίζει τον αριθμό των μελών του είναι 

άκυρη.  

 Άρθρο 4 
 Κατηγορίες και διακρίσεις μελών. 

 
Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες 

παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του 

επιτίμου μέλους, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό του σωματείου, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο 

σωματείο ή στο άθλημα του ποδοσφαίρου γενικότερα. 
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 Άρθρο 5 
 Διαδικασία εγγραφής μελών 

 

1. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να 

εγγραφεί ως μέλος ποδοσφαιρικού σωματείου.  

2. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) του σωματείου και έγκριση του Δ.Σ., η οποία παρέχεται 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει 

αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του 

σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την 

εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ..  

3. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα 

εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της ως άνω 

απόφασης ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου. 

4. Τα μέλη του σωματείου, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από 

την εγγραφή τους σε αυτό. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει για τα 

ιδρυτικά μέλη. 

5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους ποδοσφαιρικού σωματείου γίνονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του. 

 

 Άρθρο 6 
 Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί 

 

Τα κωλύματα και οι ισχύοντες περιορισμοί για την εγγραφή μέλους 

ποδοσφαιρικού σωματείου αναφέρονται στο Παράρτημα Α των Κανονισμών 

Εφαρμογής Καταστατικού της Ε.Π.Ο. (Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί 

προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου). 
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 Άρθρο 7 
 Διοικητικό Συμβούλιο 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ποδοσφαιρικού σωματείου αποτελείται 

από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία προβλεπόμενη στο 

καταστατικό του. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη του 

σωματείου. 

2. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ποδοσφαιρικού σωματείου είναι τιμητική 

και άμισθη.  

3. Ένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. περισσότερων 

του ενός σωματείων που ανήκουν στην ίδια ΕΠΣ. 

4. Ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Δ.Σ. Π.Α.Ε δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ. 

σωματείου που έχει έδρα στην ίδια Ε.Π.Σ. με την Π.Α.Ε. 

 

 Άρθρο 8 
 Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα 

 

Το καταστατικό του ποδοσφαιρικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του Αστικού Κώδικα, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο., 

ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη 

αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη 

λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

 Άρθρο 9 
 Βιβλία 

 
1. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία: 

i. Μητρώου Μελών 

ii. Μητρώου Αθλουμένων Μελών  

iii. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

iv. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

v. Εσόδων – Εξόδων  

vi. Περιουσιακών Στοιχείων  

vii. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 
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2. Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την εκάστοτε 

αρμόδια Υπηρεσία που ορίζεται στο Νόμο.  

3. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται την 

ανάκληση της εγγραφής του στα μητρώα ποδοσφαιρικών σωματείων της 

ΕΠΟ, με απόφαση του αρμοδίου δικαστικού οργάνου της Ε.Π.Ο. 

 

 Άρθρο 10 
 Υποχρεώσεις – Δικαιώματα 

 
1. Το ποδοσφαιρικό σωματείο, οφείλει και αποδέχεται ότι θα ενεργεί, πάντα, 

στο πλαίσιο και σε πλήρη εναρμόνιση προς τις διατάξεις του 

καταστατικού, των κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των 

αποφάσεων της ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA.  

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου, καθώς 

και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, ορίζονται από το 

καταστατικό του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού, των 

κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της Ε.Π.Ο. 

3. Το ποδοσφαιρικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης 

του αθλήματος που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, να 

ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των 

λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή, το σωματείο έχει τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.  

4. Το ποδοσφαιρικό σωματείο επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι σχετικοί 

Κανονισμοί, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη των σκοπών και δραστηριοτήτων του.  

5. Απαγορεύεται η συστέγαση ποδοσφαιρικού σωματείου και εμπορικής 

επιχείρησης. Ποδοσφαιρικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με 

πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου 

και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών. 

6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιρικού σωματείου σε αγώνες που 

γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της 

Ε.Π.Ο. ή της δευτεροβάθμιας τοπικής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

(Ε.Π.Σ.)  
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7. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Π.Ο. ή η τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων (Ε.Π.Σ.) δύνανται με απόφαση του αρμοδίου δικαστικού 

οργάνου τους, να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από το Πειθαρχικό 

Κώδικα και τον ΚΑΠ ποινές.  

8. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης 

των ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαιρικού σωματείου 

απαγορεύεται.  

9. Σε περίπτωση διάλυσης ποδοσφαιρικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά 

του στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στον φορέα που ορίζεται 

στο καταστατικό του.  

 

 Άρθρο 11 
 Υποχρέωση συμμόρφωσης στο θεσμικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου 

 

1. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται και να 

τηρεί τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και 

τις αποφάσεις των οργάνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου 

(FIFA), της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (UEFA) και της 

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), οι οποίες είναι άμεσα 

εκτελεστές. 

2. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται και να 

τηρεί τις αποφάσεις όλων των δικαστικών οργάνων της Ε.Π.Σ., της Ε.Π.Ο., 

του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. και τις αποφάσεις του Διαιτητικού 

Αθλητικού Δικαστηρίου (C.A.S.) της Λοζάννης. 

 

 Άρθρο 12 
 Εγγραφή στο μητρώο σωματείων της Ε.Π.Ο. 

 

1. Μετά την κατά νόμο έγκριση του καταστατικού ποδοσφαιρικού σωματείου, 

αυτό οφείλει, μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., να εγγραφεί, πρωτίστως, στο 

μητρώο σωματείων της Ε.Π.Ο.  

Η εγγραφή ποδοσφαιρικού σωματείου στο μητρώο σωματείων της Ε.Π.Ο., 

γίνεται με έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Νομική Επιτροπή και 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 
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2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου ποδοσφαιρικού σωματείου διαβιβάζεται 

στην Ε.Π.Ο. μέσω της οικείας πανελλήνιας ή τοπικής Ε.Π.Σ. και οφείλει 

να συνοδεύεται, από τα ακόλουθα έγγραφα: 

α. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει ή τροποποιεί το 

Καταστατικό. 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού. 

γ. Βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ότι το Σωματείο 

γράφτηκε στο Βιβλίο Σωματείων, με τον αύξ. αριθμό που έλαβε. 

δ. Πίνακα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε. Επωνυμία – Διακριτικό τίτλο – Σήμα – Σφραγίδα και Χρώματα 

Ομάδας. 

στ. Προϋπολογισμό. 

ζ. Δήλωση ότι το Σωματείο αριθμεί τουλάχιστον 20 Μέλη και επίσης 20 

αθλούμενα μέλη με ονομαστική κατάσταση αυτών. 

η. Τίτλους ιδιόκτητου γηπέδου ή συμφωνητικό νόμιμα παραχωρηθέντος 

γηπέδου, διαρκείας τουλάχιστον δύο (2) ετών.  

θ. Για την ίδρυση τμήματος ειδικής μορφής ποδοσφαίρου, για το οποίο 

δεν έχει εισέτι συσταθεί πανελλήνια ένωση απαιτείται, απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η οποία επικυρώνεται από 

την επόμενη Γενική Συνέλευση του.  

ι. Δήλωση ότι θα συμμορφώνεται πάντα προς τα καταστατικά, τους 

κανονισμούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της 

Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και ομοίως θα διασφαλίζει ότι αυτά 

είναι το ίδιο σεβαστά και αποδεκτά από όλα τα μέλη, τους 

αξιωματούχους και τους ποδοσφαιριστές του. 

ια. Δήλωση ότι σέβεται, αποδέχεται και θα συμμορφώνεται με τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού. 

ιβ. Δήλωση ότι δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των 

Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και 

των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA στα Τακτικά 

Δικαστήρια, εκτός εάν οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο., της FIFA και της 

UEFA προβλέπουν την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια. 

ιγ. Δήλωση ότι αναγνωρίζει, ως μόνα αρμόδια για θέματα ερμηνείας και 

εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των 



 

8 

 

εγκυκλίων και των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και 

για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή 

τους, τα δικαστικά όργανα των Ε.Π.Σ., Ε.Π.Ο., το Διαιτητικό 

Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο 

(C.A.S.) της Λοζάννης. 

ιδ. Δήλωση ότι εδρεύει εντός της ελληνικής επικράτειας με την έδρα του 

και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. 

ιε. Δήλωση ότι η νόμιμη διοίκηση του ποδοσφαιρικού σωματείου 

εγγυάται ότι είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις 

ανεξάρτητα και χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις τρίτων ή άλλων 

εξωτερικών παραγόντων. 

ιστ. Δήλωση ότι υπόσχεται να συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνονται 

μόνο από την Ε.Π.Σ. ή την Ε.Π.Ο. και 

ιζ. Αντίγραφο των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. 

3. Σε περίπτωση τροποποίησης καταστατικού ενεργού ποδοσφαιρικού 

σωματείου απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών με στοιχεία 

α’, β’, δ’, ε’ και ιζ’, και πλέον αυτών πιστοποιητικό μεταβολών του 

γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου από το οποίο να προκύπτει 

ότι η τροποποίηση γράφτηκε στο βιβλίο σωματείων. 

4. Σε περίπτωση ίδρυσης τμημάτων ΣΑΛΑΣ ή γυναικείου ή 

ποδοσφαίρου άμμου από ενεργό ποδοσφαιρικό σωματείο απαιτείται 

η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών α) απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου, β) Πίνακας Μελών Δ.Σ., γ) προϋπολογισμό για το 

ιδρυόμενο τμήμα και δ) δήλωση ότι το σωματείο αριθμεί για το 

τμήμα αυτό είκοσι (20) τουλάχιστον αθλούμενα μέλη και 

ονομαστική κατάσταση αυτών.  

5. Ποδοσφαιρικό σωματείο, που δεν εκπληρώνει τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, αποκλείεται της εγγραφής του στα μητρώα της ΕΠΟ.  
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 Άρθρο 13 
 Εγγραφή ως μέλος πανελλήνιας ή τοπικής ερασιτεχνικής  

Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

 
Η εγγραφή ποδοσφαιρικού σωματείου σε πανελλήνια ή τοπική Ε.Π.Σ., γίνεται 

κατόπιν σχετικής αίτησης, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) 

αυτής, η οποία επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευσή της.  

1. Η αίτηση του ποδοσφαιρικού σωματείου πρέπει να συνοδεύεται, 

υποχρεωτικά, από τα δικαιολογητικά έγγραφα των εδαφίων. α, β, γ, δ, ε, 

στ, ζ, η, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ της παραγ. 2 του άρθρου 12 του 

παρόντος, καθώς και από :  

ι. Δήλωση ότι θα συμμορφώνεται πάντα προς το καταστατικό και τις 

αποφάσεις της Ε.Π.Σ. και ομοίως θα διασφαλίζει ότι αυτά είναι το 

ίδιο σεβαστά και αποδεκτά από όλα τα μέλη, τους αξιωματούχους και 

τους ποδοσφαιριστές του και  

ιι. Δήλωση ότι δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των 

αποφάσεων της Ε.Π.Σ. στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν οι 

κανονισμοί της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA προβλέπουν την 

προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια. 

2. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο, είναι, υποχρεωτικά, μέλος μίας μόνο 

πανελλήνιας ή τοπικής Ερασιτεχνικής Ε.Π.Σ., ανάλογα με την μορφή του 

ποδοσφαίρου που ασκεί ή την έδρα του και συμμετέχει αποκλειστικά στα 

πρωταθλήματα που διοργανώνει η τελευταία, με μόνη εξαίρεση την 

περίπτωση του άρθρου 37 παρ.1 εδ. β του Κ.Α.Π. 

3. Τα ποδοσφαιρικά σωματεία που έχουν ως σκοπό και δραστηριοποιούνται 

στην ανάπτυξη και άσκηση ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (σάλας, άμμου 

και δρόμου) ή επιθυμούν να ιδρύσουν γυναικείο τμήμα οφείλουν 

υποχρεωτικά να έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αυτόνομη 

διοικητική και οικονομική διαχείριση και να εγγράφονται μέλη των 

οικείων πανελληνίων ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων.  

Επιτρέπεται από υπάρχον ποδοσφαιρικό σωματείο, η άσκηση πρόσθετης 

ειδικής μορφής ποδοσφαίρου ή η ίδρυση γυναικείου τμήματος εφόσον δεν 

έχει εισέτι συσταθεί η αντίστοιχη πανελλήνια ένωση. Για την ίδρυση του 
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τμήματος αυτού, απαιτείται, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

σωματείου, η οποία επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση του. 

Ειδικά τα σωματεία γυναικείου ποδοσφαίρου μπορούν να 

εγγράφονται σε οποιαδήποτε Ε.Π.Σ. της περιφέρειας που ανήκουν 

χωρίς να υποχρεούνται να προσκομίσουν, μεταξύ των λοιπών 

δικαιολογητικών, και παραχωρητήριο γηπέδου, προκειμένου να 

εγγραφούν. Όλα τα σωματεία γυναικείου ποδοσφαίρου που είναι 

εγγεγραμμένα, στον παρόντα χρόνο, στην ΕΠΟ, υποχρεούνται να 

εγγραφούν σε Ε.Π.Σ, κατά τα ανωτέρω, έως την έναρξη της 

αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. 

Οι δε Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση να κάνουν δεκτή της εγγραφή 

τους.  

Τα δελτία των ποδοσφαιριστριών που αγωνίζονται στα γυναικεία 

σωματεία θα εκδίδονται από τις τοπικές Ε.Π.Σ. στις οποίες είναι 

εγγεγραμμένα.  

4. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της πανελλήνιας ή 

τοπικής ερασιτεχνικής Ε.Π.Σ. με έναν μόνο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται 

με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Κάθε 

σωματείο έχει μία μόνο ψήφο στη Γ.Σ. αυτής.  

5. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο δικαιούται, εφόσον εγγραφεί στην Ε.Π.Ο. 

και την οικεία ΕΠΣ, να συμμετέχει νόμιμα στα πρωταθλήματα που 

διοργανώνονται κάθε χρόνο από αυτή.  

6. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και 

προπονητές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν 

επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή ή προπονητή, εν ενεργεία 

ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, 

ένωσης ή της Ε.Π.Ο. για την ανάδειξη Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου 

οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την 

παρέλευση πέντε (5), πλήρων, ετών από την διαγραφή του από τα μητρώα 

συνδέσμων διαιτητών στον οποίο ανήκε ή την τελευταία υπογραφή 

διοριστηρίου του ως διαιτητή ή βοηθού διαιτητή ή την παρέλευση πέντε (5) 

ετών από την κατάθεση του διπλώματός του ως προπονητή και την 

αποδεδειγμένη τελευταία ενασχόλησή του με την αυτή ιδιότητα του 

προπονητή. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή ως 
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υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες σωματείου και η τυχόν εκλογή του είναι 

αυτοδίκαια άκυρες. 

7. Ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί, με αίτησή του, ως μέλος σε 

σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού 

του, με την παρέλευση τριάντα (30) μηνών από την τελευταία συμμετοχή 

του σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα, η οποία βεβαιώνεται από την Ε.Π.Ο. 

Επίσημος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από 

μια εθνική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Ένα (1) έτος μετά 

την εγγραφή του ο ποδοσφαιριστής αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι.  

 

 Άρθρο 14 
 Ποδοσφαιριστές Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου 

 

1. Η ιδιότητα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ερασιτέχνη 

ποδοσφαιριστή, αποκτώνται μέσω της έκδοσης από την Ε.Π.Ο., ατομικού 

δελτίου ιδιότητας ποδοσφαιριστή και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 

Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών (Παράρτημα Β για Ερασιτέχνες 

Ποδοσφαιριστές).  

2. Η αγωνιστική δραστηριότητα των ποδοσφαιριστών των ερασιτεχνικών 

ποδοσφαιρικών σωματείων δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής 

αθλητικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται 

από ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία σε ποδοσφαιριστές τους 

αποτελούν ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους 

δραστηριότητας και δεν αποτελούν αμοιβή.  

 

 Άρθρο 15 
 Αγωνιστικός προβιβασμός  

από ερασιτεχνική σε επαγγελματική κατηγορία  
και αγωνιστικός υποβιβασμός  

από επαγγελματική σε ερασιτεχνική κατηγορία 

 

1. Σε περίπτωση αγωνιστικού προβιβασμού ενός σωματείου από ερασιτεχνική 

σε επαγγελματική κατηγορία, ιδρύεται ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, της 
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ισχύουσας νομοθεσίας, των καταστατικών, των κανονισμών και των 

αποφάσεων της ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA. 

2. Το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο, μετά την ίδρυση της Π.Α.Ε., 

ανεξαρτητοποιείται από αυτήν, παραμένει ενεργό, διατηρεί την ίδια 

επωνυμία και δικαιούται να αγωνίζεται στα πρωταθλήματα ευθύνης της 

Ε.Π.Σ. και να συμμετέχει μέχρι και το πρωτάθλημα της ανώτερης 

κατηγορίας της οικείας ΕΠΣ, χωρίς να έχει το δικαίωμα να προβιβαστεί σε 

πανελλήνιο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Για τα θέματα κατάστασης 

ποδοσφαιριστών του ιδρυτικού σωματείου σε σχέση με την ιδρυθείσα 

Π.Α.Ε. ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών 

Ποδοσφαιριστών (Κ.Ι.Μ.Π.). 

3. Σε περίπτωση αγωνιστικού υποβιβασμού Π.Α.Ε. από τη Β΄ Εθνική 

Κατηγορία το ως άνω ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο δικαιούται να 

αγωνίζεται στη Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία και ανακτά το δικαίωμα 

του να ιδρύσει νέα ΠΑΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.  

4. Σε περίπτωση που το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο έχει περιέλθει σε 

αδράνεια, για την επαναδραστηριοποίηση του, προς το σκοπό 

υποκατάστασης από αυτό της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, απαιτείται απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που ήταν γραμμένα κατά το χρόνο 

περιέλευσης του σε αδράνεια, που λαμβάνεται εντός ενός (1) μηνός από 

τον υποβιβασμό της ΠΑΕ, με την παρουσία των 2/3 των μελών του και την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η 

Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών και αρκεί η 

παρουσία του μισού, τουλάχιστον, του αριθμού των μελών του σωματείου. 

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και προσωρινή 

επιτροπή, που αποτελείται από αριθμό μελών ίσο με αυτών του Δ.Σ. του 

σωματείου, στην οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση να προχωρήσει στη 

διαδικασία επαναδραστηριοποίησης του σωματείου σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και την ισχύουσα νομοθεσία. Η προσωρινή 

επιτροπή, υποχρεούται μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση για την 

εκλογή των μελών του Δ.Σ. του σωματείου. 
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Το επαναδραστηριοποιούμενο ερασιτεχνικό σωματείο οφείλει να 

υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. και την οικεία Ε.Π.Σ. : 

- Αντίγραφο της αποφάσεως της προαναφερόμενης Γενικής Συνέλευσης  

- Βεβαίωση του Γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου, ότι δεν έχει 

διαλυθεί.  

 

 Άρθρο 16 
 Κατάσταση Ερασιτεχνικών Σωματείων 

 

Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγομένων πρωταθλημάτων, 

απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής κατάστασης των ερασιτεχνικών 

σωματείων, προκειμένου να επιτύχουν την πρόκριση ή να αποκομίσουν 

αγωνιστικά οφέλη ή να λάβουν άδεια συμμετοχής των σε πρωτάθλημα ανώτερης 

κατηγορίας.  

1. Απαγορεύεται συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων ερασιτεχνικών σωματείων 

κατά την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου. 

2. Απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας μιας ΠΑΕ και κατά το 

στάδιο της εκκαθάρισης της, η συγχώνευση του ιδρυτικού της 

ερασιτεχνικού σωματείου, με οιοδήποτε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο 

οπουδήποτε της ελληνικής επικράτειας. 

3. Επιτρέπεται η μεταφορά της έδρας ενός σωματείου σε άλλη ΕΠΣ, 

ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται σε τοπικό πρωτάθλημα ή στην Γ΄ Εθνική 

Ερασιτεχνική κατηγορία, που γίνεται εκτός της αγωνιστικής περιόδου και 

μετά από σύμφωνη γνώμη των δύο Ε.Π.Σ. (εκείνης από την οποία 

διαγράφεται και της νέας όπου μετακινείται). Σε μία τέτοια περίπτωση το 

εν λόγω σωματείο, την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί, δικαιούται να 

αγωνιστεί κατ' ανώτερο στην Α΄ κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της 

Ε.Π.Σ. στην οποία γίνεται μέλος, εκτός αν το καταστατικό αυτής προβλέπει 

την υποχρέωση του σωματείου να ξεκινήσει από κατώτερη κατηγορία.  

4. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης της επωνυμίας ενός σωματείου, 

είτε χωρήσει μεταφορά της έδρας του (εντός των ορίων της ίδιας ΕΠΣ ή σε 

άλλη ΕΠΣ) είτε όχι, η αρχική του επωνυμία παραμένει αδρανής για πέντε 

(5) χρόνια. Στο χρονικό διάστημα αυτό δεν μπορεί να ιδρυθεί άλλο 

σωματείο με την αρχική του (εγκαταληφθείσα) επωνυμία ή να αποκτήσει 
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την αρχική του (εγκαταληφθείσα) επωνυμία με τροποποίηση ήδη υπάρχον 

σωματείο. 

 

 Άρθρο 17 
 Συγχώνευση Ερασιτεχνικών Σωματείων 

 

1. Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ερασιτεχνικών σωματείων, που έχουν 

ιδρύσει Π.Α.Ε., οι οποίες κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο 

αγωνίζονται στην ίδια επαγγελματική κατηγορία, εφόσον τηρηθούν οι 

προβλεπόμενες από τον νόμο διατάξεις και μετά από σύμφωνες αποφάσεις 

των Γ.Σ. και των δύο σωματείων και των Γ.Σ. και των δύο Π.Α.Ε.  

Τα συγχωνευόμενα ιδρυτικά σωματεία οφείλουν να είναι μέλη της ίδιας 

Ε.Π.Σ., οι δε προερχόμενες από αυτά υπό συγχώνευση Π.Α.Ε. να έχουν, 

ομοίως, την έδρα τους εντός των γεωγραφικών ορίων αυτής (Ε.Π.Σ.). Η 

ιδρυόμενη, με την ως άνω διαδικασία συγχώνευσης, νέα Π.Α.Ε. θα 

αγωνίζεται στην ίδια επαγγελματική κατηγορία με τις δύο συγχωνευθείσες. 

2. Επιτρέπεται η συγχώνευση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ερασιτεχνικών 

σωματείων μελών της ίδιας Ε.Π.Σ. που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. 

Το προερχόμενο από τη συγχώνευση ερασιτεχνικό σωματείο αγωνίζεται 

στην ίδια κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος με τα σωματεία από τα 

οποία προήλθε. 

3. Επιτρέπεται η συγχώνευση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ερασιτεχνικών 

σωματείων μελών της ίδιας Ε.Π.Σ., τα οποία την επόμενη της 

συγχωνεύσεως τους αγωνιστική περίοδο, αγωνίζονται σε διαφορετικές 

κατηγορίες του τοπικού πρωταθλήματος.  

Στη περίπτωση αυτή, το νέο σωματείο αγωνίζεται στην κατώτερη 

κατηγορία, εκτός εάν τα συγχωνευόμενα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν την 

έδρα τους στον ίδιο Δήμο, οπότε το νέο σωματείο αγωνίζεται στην ανώτερη 

κατηγορία. 

4. Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ερασιτεχνικών σωματείων που αγωνίζονται 

ή έχουν προβιβαστεί να αγωνιστούν στην Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική 

κατηγορία εφόσον ανήκουν στην ίδια ΕΠΣ. Το νέο σωματείο που θα 

προκύψει από την συγχώνευση θα αγωνιστεί στην ίδια κατηγορία. 
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5. Επιτρέπεται η συγχώνευση ενός σωματείου που αγωνίζεται ή έχει 

προβιβαστεί να αγωνιστεί στην Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία με 

σωματείο που αγωνίζεται στις τοπικές κατηγορίες της ίδιας ΕΠΣ. Εφόσον 

τα δύο σωματεία έχουν έδρα στον ίδιο δήμο το νέο σωματείο που θα 

προκύψει από την συγχώνευση θα αγωνιστεί στην Γ΄ Ερασιτεχνική 

κατηγορία, αν όχι τότε το νέο σωματείο θα αγωνιστεί στην κατώτερη 

κατηγορία. Στην περίπτωση μίας τέτοιας συγχώνευσης, δεν επιτρέπεται να 

γίνει αλλαγή έδρας ενός εκ των δύο συγχωνευόμενων σωματείων το ίδιο 

έτος με την συγχώνευση.  

6. Επιτρέπεται η συγχώνευση με απορρόφηση, σε δύο ή περισσότερα 

ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων της ιδίας 

ΕΠΣ και τα οποία αγωνίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες, του τοπικού 

πρωταθλήματος εφόσον, πληρούνται και οι κατωτέρω προϋποθέσεις :  

- Το σωματείο που απορροφά διατηρεί την έδρα, την επωνυμία, τον 

διακριτικό τίτλο και το σήμα του και δεν δύναται να τα τροποποιήσει 

για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την συγχώνευση. 

- Το σωματείο που απορροφάται διαλύεται σύμφωνα με το καταστατικό 

του. 

- Το νέο σωματείο αγωνίζεται πάντοτε στην κατηγορία που ανήκει το 

απορροφούν σωματείο. 

7. Σε περίπτωση συγχώνευσης, κατά τα ανωτέρω, μόνο των ποδοσφαιρικών 

τμημάτων δύο ή περισσοτέρων ερασιτεχνικών σωματείων, απαγορεύεται 

στα συγχωνευθέντα σωματεία να ιδρύσουν εκ νέου ποδοσφαιρικό τμήμα, 

για όσο χρόνο υφίσταται το σωματείο που προέκυψε από την συγχώνευση.  

8. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο και στο παρόν άρθρο σχετικά με την 

συγχώνευση σωματείων ισχύουν και για τα σωματεία γυναικείου 

ποδοσφαίρου και για τα σωματεία που ασκούν ειδικές μορφές 

ποδοσφαίρου (ΣΑΛΑΣ 5Χ5 και άμμου). 

Σε όλες τις προαναφερόμενες, πλην της υπό στοιχεία (7) του παρόντος, ως 

επωνυμία – διακριτικός τίτλος – σήμα, του νεοσυσταθέντος σωματείου, δύνανται 

να χρησιμοποιηθούν οι επωνυμίες και των δύο συγχωνευόμενων σωματείων, ή 

η επωνυμία - διακριτικός τίτλος – σήμα του ενός ή του άλλου σωματείου. 

Τροποποίηση της επωνυμίας – διακριτικού τίτλου – σήματος, του νέου 
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σωματείου απαγορεύεται πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την 

συγχώνευση. 

Το νέο ερασιτεχνικό σωματείο οφείλει να τηρήσει την διαδικασία του άρθρου 1 

του παρόντος Κανονισμού και να υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. την πανελλήνια ή 

τοπική Ε.Π.Σ. τα έγγραφα δικαιολογητικά των άρθρων 12 και 13 του παρόντος 

Κανονισμού καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των Γ.Σ. των συγχωνευθέντων 

ερασιτεχνικών σωματείων.  

Οι ποδοσφαιριστές των συγχωνευομένων σωματείων αυτοδικαίως 

(μετ)εγγράφονται στο νέο ερασιτεχνικό σωματείο, κατά τις διατάξεις του 

Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών (Παράρτημα Β για Ερασιτέχνες 

Ποδοσφαιριστές).  

Οι ποδοσφαιριστές του απορροφηθέντος σωματείου αυτοδικαίως 

μετεγγράφονται στο απορροφούν ερασιτεχνικό σωματείο, κατά τις διατάξεις του 

Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών (Παράρτημα Β για Ερασιτέχνες 

Ποδοσφαιριστές).  

 

 Άρθρο 18 
 Διαγραφή - Επαναδραστηριοποίηση Ερασιτεχνικών Σωματείων 

 

1. Σωματείο που μετέχει στα πρωταθλήματα Ε.Π.Σ. και δεν κατέρχεται να 

αγωνισθεί για δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους, με τη θέληση του 

και όχι λόγω ανωτέρας βίας, διαγράφεται από μέλος της οικείας Ε.Π.Σ. με 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ., η οποία επιβεβαιώνεται 

από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται άμεσα στη ΕΠΟ 

η οποία με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, διαγράφει το 

ερασιτεχνικό σωματείο από τα Μητρώα Σωματείων της Ε.Π.Ο.  

2. Για την επαναδραστηριοποίηση του σωματείου, απαιτείται απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που ήταν γραμμένα κατά το χρόνο 

περιέλευσης του σε αδράνεια, με την παρουσία των 2/3 των μελών του και 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας 

η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών και αρκεί η 

παρουσία του μισού (1/2), τουλάχιστον, του αριθμού των μελών του 

σωματείου. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και 

προσωρινή επιτροπή, που αποτελείται από αριθμό μελών ίσο με αυτόν του 
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Δ.Σ. του σωματείου, στην οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση να 

προχωρήσει στη διαδικασία επαναδραστηριοποίησης του σωματείου 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και την ισχύουσα νομοθεσία. Η 

προσωρινή επιτροπή, υποχρεούται μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από 

την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συγκαλέσει νέα Γενική 

Συνέλευση για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. του σωματείου. 

Το επαναδραστηριοποιούμενο ερασιτεχνικό σωματείο οφείλει να 

υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. και την οικεία Ε.Π.Σ. : 

- Αντίγραφο της απόφασης της προαναφερόμενης Γενικής Συνελεύσεως  

- Βεβαίωση του Γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου, ότι δεν έχει 

διαλυθεί. 

Εάν το επαναδραστηριοποιούμενο ερασιτεχνικό σωματείο έχει τεθεί σε 

αδράνεια για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, γεγονός που θα 

προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ΕΠΣ. τότε θα πρέπει να 

προσκομίσει και να υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. όλα 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 του παρόντος. 

 

 Άρθρο 19 
 Τελικές Διατάξεις 

 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση διατάξεων καταστατικού ενεργών σωματείου 

(μετονομασία, συγχώνευση, κ.λπ.), δεδομένου ότι οφείλει να γίνεται 

πάντοτε στο ενδιάμεσο δύο αγωνιστικών περιόδων, ισχύει από την 

αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί. 

2. Η αυθεντική ερμηνεία του παρόντος Κανονισμού καθώς και οτιδήποτε 

άλλο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, ανήκει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, νομότυπα δε 

γενόμενη, δεσμεύει τα αρμόδια δικαστικά, δικαιοδοτικά κλπ όργανα του 

αθλήματος του ποδοσφαίρου. 

3. Ο παρών Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε, ισχύει από την 1η 

Αυγούστου 2019. 
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Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε 

στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Νο 23 στις 31-

07-2019. 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ 

 
 

 


