
Άρθρο 7        Πρώτη εγγραφή Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών-
 Δικαιολογητικά 

 
 
 

1.             Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα ερασιτεχνών ποδοσ

φαιριστών της ΕΠΟ απαιτείται, με ποινή απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης, η

 υποβολή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας ΕΠΣ, των κατωτέρω δικαιολογητικών, σύμφων

α με τις προθεσμίες που ορίζονται, κατά περίπτωση: 

α)   Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή, καταλλήλως συμπληρωμένη, 

υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έν

τυπο. 

β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή, εκ των οποίων η μια 

(1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο 

ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία ΕΠΣ για την έκδοση 

του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή. 

γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν 

υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για 

την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση που 
 

 

δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποι

ητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών, για 

τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας. 

δ) Κάρτα υγείας ετήσιας διάρκειας, η οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετ

άστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού 

ποδοσφαίρου. Σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή θα υποβάλλεται 

επικυρωμένο αντίγραφο της (ετήσιας) κάρτας υγείας αθλητή εν ισχύι. 

ε) Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος 

της ηλικίας του είναι απαραίτητη και η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1 β 

του Παραρτήματος Β και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί 

προστασίας των ανηλίκων ποδοσφαιριστών. 
στ)   Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

2.             Η ΕΠΟ, περαιτέρω, με διατάξεις του ΚΑΠ Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών

 Πρωταθλημάτων δύναται να απαιτεί, για τη συμμετοχή στους αγώνες, επιπλέον δικ

αιολογητικά. 
 

 
 

 
Άρθρο 8 Πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών -
 Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιρι
στών - Δικαιολογητικά 
 

1.             Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα οποιασδήποτε 

κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, οι ίδιοι ή 

οι έχοντες την γονική του μέριμνα. Για την εγγραφή τους, επιπλέον των 

δικαιολογητικών εγγραφής του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται στην Ε.Π.Ο., 

 
 



μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., απαραίτητα, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις 

προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση: 

α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή 

βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτ

ε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγ

γραφής. 

β) Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ποδοσφαι

ριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα ή 

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο σε 

περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε., ή βεβαίωση 

ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτικ

ή νομοθεσία και τουλάχιστον για ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με 
 

 
αυτές ημεδαπού όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις. 

γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδ

άζει στην Ελλάδα. 

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, 

με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική 

ή αποτυπωθεί με λατινικούς χαρακτήρες), από το οποίο να προκύπτουν όλα 

τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την 

εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία 

και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα. 

ε) Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώ

νει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα 

διεθνή δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί 

να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

στ) Κάρτα υγείας ετήσιας διάρκειας, η οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετ

άστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού 

ποδοσφαίρου. Σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή θα υποβάλλεται 

επικυρωμένο αντίγραφο της (ετήσιας) κάρτας υγείας αθλητή εν ισχύι, 
ζ)    φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο 

η) Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει να 

εμφαίνεται στα ειδικά πεδία έναρξης – 

λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή ή 

του φωτοαντιγράφου του διαβατηρίου. 
θ)     Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα, ενώ επι

τρέπεται η επικύρωση και από δικηγόρο. 

2.             Η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει κάθε άλλο έγγραφο επίσημης Αρχής του Κράτους 

του οποίου ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος ή των Ελληνικών Αρχών για 

την επιβεβαίωση της εθνικότητας και των στοιχείων του ποδοσφαιριστή. 

3.             Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφο του 

διαβατηρίου του ή ταυτότητας που εκδίδει η χώρα-

μέλος, της κάρτας πολίτη μέλους Ε.Ε. και πιστοποιητικού γέννησης. 



4.             Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου, κάτω των δώδεκα (12) ετών, 

οφείλουν 

να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση ενός εκ των ασ

κούντων τη γονική μέριμνα, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία 

να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής. 
5.             Ποδοσφαιριστής που   υποβάλλει   ψευδή   δήλωση   τιμωρείται   
με   την ποινή   που 
 

 
προβλέπεται από το άρθρο 13 του παρόντος παραρτήματος. 

6.             α Για την πρώτη εγγραφή προσφύγων ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις και

 εγκύκλιοι της FIFA. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικά για δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας, η ΕΙΠ δύναται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου 

και εξετάζοντας ατομικά την κάθε περίπτωση, να εκδώσει δελτίο αθλητικής ιδιότητας 

με την προσκόμιση και λοιπών εγγράφων ως αποδεικτικών της ταυτότητας 

του ποδοσφαιριστή, πέραν των προβλεπομένων στις περ. δ' και στ' της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου. Για τους ανήλικους πρόσφυγες ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρι

α, όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε από τη FIFA. 

β. Κάθε μεταβολή που αφορά τους ποδοσφαιριστές της ανωτέρω παραγρά

φου (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή κλπ.) θα συνοδεύεται υποχρ

εωτικά από «ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας» μεταξύ σωματείου και 

ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των 

μερών, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 

2 του παραρτήματος Β του παρόντος. Το ως άνω συμφωνητικό υποχρεωτικά 

κατατίθεται στην οικεία ΕΠΣ σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα στην ελληνική 

γλώσσα και σε ένα (1) σε μία από τις τέσσερις 

επίσημες γλώσσες της FIFA (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική), συνολικ

ά τρία 

(2)  συμφωνητικά που επικυρώνονται από την ΕΠΣ, συνοδευόμενα από 

το αποδεικτικό πληρωμής στην οικεία ΕΠΣ του σχετικού παραβόλου. Το 

ύψος του παραβόλου καθορίζεται με απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ. Ο αριθμός των ερα

σιτεχνών ποδοσφαιριστών/προσφύγων που δύναται να διατηρεί 

κάθε σωματείο στη δύναμή του δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3). 
 
 
 

 
 

 
Άρθρο 9        Επανεγγραφή ελεύθερων ποδοσφαιριστών ως ερασιτεχνών-
 Δικαιολογητικά 
 

Για την επανεγγραφή σε ομάδα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών απαιτείται η 

υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, 

υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο 

έντυπο, στις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση. 

Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα 

απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή 

βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο 



ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγρα

φής, νομίμως 
 

 

επικυρωμένα. Επιπλέον, για τον επαγγελματία αλλοδαπό ποδοσφαιριστή που 

επιθυμεί να επανεγγραφεί σε ερασιτεχνική ομάδα απαιτούνται τα δικαιολογητικά 

του άρθρου 8 για 

τους αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Η άδεια νόμιμης διαμονής αλλοδαπο

ύ που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση δελτίου επαγγελματία ποδοσφαιριστή και ο

 οποίος επιθυμεί να επανεγγραφεί ως ερασιτέχνης, ισχύει (εφόσον καλύπτει το 

σχετικό 

χρονικό διάστημα) έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, εντός της οποίας έλαβε χ

ώρα η μεταβολή, εφόσον ο ποδοσφαιριστής έχει διατελέσει για χρονικό διάστημα πέν

τε (5) μηνών ως επαγγελματίας. 
 

Άρθρο 10    Δικαιολογητικά μετεγγραφής ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 

 
 
 

Για τη μετεγγραφή ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από την ομάδα που ανήκει σε 

άλλη ομάδα απαιτείται: 

1.             Υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμ

ένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται 

στο έντυπο, στις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση. 

2.             Για τη μετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, Ελλήνων, πολιτών της Ε

υρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαπών που αποκτώνται από το εξωτερικό, 

απαιτούνται πλέον της αιτήσεως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα α

ντιστοίχως: 

α) Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, με διεθνή μετεγγραφή, 

η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό ταυτοπρ

οσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών για τους οποίους δεν είναι 

υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας. 

β) Για τους υπηκόους χωρών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η υποβολή των 

δικαιολογητικών του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος. 

γ) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της νόμιμης 

διαμονής στη χώρα. 

δ) Το Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ITC) του ποδοσφαιριστή που χορηγείται 

από την ξένη Ομοσπονδία, ζητείται υποχρεωτικά μέσω της ΕΠΟ. 
ε)     Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

Τυχόν τηλεγραφική ή κατά άλλον τρόπο γνωστοποίηση της συγκατάθεσης της ξένη

ς Ομοσπονδίας δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

 
 
 
 

 
 



Άρθρο 11      
Τρόπος υποβολής της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή 

 
 
 

1.         Η υποβολή της αίτησης μεταβολών, όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και του κατά περίπτωση ορισθέντος παραβόλου για την έκδο

ση Δ.Α.Ι. των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ 

γίνεται, σε 

πρώτο στάδιο, υποχρεωτικά μέσω του Εγχώριου Συστήματος Συσχετισμού Με

τεγγραφών (ΕΣΣΜ ή DTMS) της ΕΠΟ, πάντα εντός των προβλεπόμενων μετεγγ

ραφικών περιόδων κάθε έτους. Σε δεύτερο στάδιο, οι ΠΑΕ 

υποχρεούνται στην κατάθεση στο Τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ 

όλων των πρωτότυπων δικαιολογητικών με επίσημο διαβιβαστικό, εντός χρον

ικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης και 

έκδοσης του Δ.Α.Ι. ενός εκάστου ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση παρέλευσης 

της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, το τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών 

παραπέμπει την ΠΑΕ, ενώπιον της ΕΙΠ, με αίτημα την ανάκληση του/των 

δελτίου/ων 

αθλητικής ιδιότητας. Η ενώπιον της ΕΙΠ κατάθεση όλων των πρωτότυπων δικ

αιολογητικών, με την εκ νέου καταβολή του κατά περίπτωση ορισθέντος παρα

βόλου, απαλλάσσει την ΠΑΕ. 

2.        Η υποβολή της αίτησης μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνεται στην 

ΕΠΟ, μέσω της οικείας ΕΠΣ, με τη διαβίβαση στο κεντρικό σύστημα της ΕΠΟ 

αντιγράφων όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του κατά περίπτωση ορισθ

έντος παραβόλου. Η κατάθεση της σχετικής αιτήσεως γίνεται στο πρωτόκολλο της Ε

ΠΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η οποία παραδίδει υποχρεωτικά στον καταθ

έτη βεβαίωση κατάθεσης κατά αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου που θα αναγράφεται υ

ποχρεωτικά η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης. 

Ως ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως λαμβάνεται υπόψη η ημέρα 

πρωτοκόλλησης αυτής στην οικεία ΕΠΣ, ασχέτως του τρόπου αποστολής των 

σχετικών εγγράφων. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται άκυρες οι αιτήσεις 

μεταβολών που παραδίδονται με οποιονδήποτε τρόπο στα γραφεία της ΕΠΣ, ακόμη 

και με συστημένες επιστολές, εφόσον η παράδοση έγινε μετά την λήξη 

των καθοριζομένων χρονικών περιόδων. 

Η έκδοση των δελτίων των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνεται από τις οικείες 

ΕΠΣ μετά την προέγκριση αυτών από το Τμήμα Μητρώου της ΕΠΟ. 

3.        Η αίτηση μεταβολών, του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμέν

η, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφές, στίγματα, χρ

ήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 
4.        Η αίτηση μεταβολής, που υποβάλλεται στην ΕΠΟ μετά τις 24.00 της καταλη
κτικής 
 

 

ημερομηνίας της περιόδου κάθε μεταβολής (πρώτη εγγραφή, αποδέσμευση, μετεγγ

ραφή, επανεγγραφή, υποσχετική κ.λπ.) είναι εκπρόθεσμη. 

 
 



5.        Κάθε ποδοσφαιριστής, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε, ή το σωματείο που 

υπέβαλε την αίτηση, δύναται να προσφύγουν ενώπιον της ΕΙΠ εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της αιτήσεως από το

 Τμήμα Δελτίων της ΕΠΟ. 

6.        Κάθε ποδοσφαιριστής δύναται με αίτησή του ενώπιον της ΕΙΠ, να ζητήσει διόρ

θωση/αλλαγή των προσωπικών του στοιχειών, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί 

στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας, εφόσον προσκομίσει στην ΕΙΠ όλα 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αποφάσεις διοικητικώ

ν οργάνων, πιστοποιητικά, κ.λπ.), νομίμως επικυρωμένα από δημόσια αρχή και 

μεταφρασμένα, εφόσον πρόκειται για ξενόγλωσσα έγγραφα (με επικύρωση της μετά

φρασης από δικηγόρο). 
 
 

 
 

 
Άρθρο 12      Πρώτες   Εγγραφές   και    Διεθνείς   Μετεγγραφές   
Ανηλίκων    (στο TMS/ΣΣΜ) 
 

1.             Α. Για την πρώτη εγγραφή αλλοδαπού ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-

18, απαιτούνται οι προϋποθέσεις και οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο Παράρτη

μα Ε του παρόντος για κάθε ξεχωριστή περίπτωση, εκτός αν 

άλλως οριστεί από τη FIFA. 

B.      Για τη διεθνή μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-

18 ισχύει ό,τι και στην πρώτη εγγραφή με τη διαφορά ότι στην αίτηση επιλέγεται η έ

νδειξη 
«μετεγγραφή». 

2.             Οι ανωτέρω μεταβολές τελούν υπό την προϋπόθεση τήρησης του άρθρου 

18 "Προστασία των Ανηλίκων" του παρόντος Κανονισμού και του Παραρτήματος Ε. 

Οι εν λόγω προϋποθέσεις δύναται να περιορισθούν εφόσον χορηγηθεί από τη FI

FA εξαίρεση από την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία (Limited Minor Exemption). 
 
 
 

Άρθρο 13      Ανάκληση δελτίου. Ποινές 

 
 
 

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ μπορεί σε κάθε χρονική 

στιγμή να ανακαλέσει οριστικά το ατομικό δελτίο και το δελτίο μεταβολών ενός 

ποδοσφαιριστή, εάν κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι: 
α)    εκδόθηκε από παραδρομή ή κατά άλλο παράτυπο ή αντικανονικό τρόπο 
 

 
β)     εκδόθηκε βάσει ψευδών ή παραποιηθέντων στοιχείων. 

γ) στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης του ατομικού δελτίου του 

ποδοσφαιριστή και του δελτίου μεταβολών, λόγω δόλιας ενέργειας και ιδίως λόγω 

υποβολής ψευδών, 

ή παραποιηθέντων στοιχείων, ή πλαστής ταυτότητας ή απόκρυψης στοιχείων πρ

οκειμένου να επιτευχθεί η μεταβολή της κατάστασης, ο παραβάτης ή οι παραβάτ

 
 



ες, ποδοσφαιριστής ή ομάδα ή και οι δύο τιμωρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 34 παρ. 1 γ' του ΚΑΠ, ήτοι ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται με ποινή 

αποκλεισμού τριών (3) ετών από κάθε αγώνα και σε περίπτωση που και η 

ομάδα, η οποία αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του 

ποδοσφαιριστή κριθεί συνυπεύθυνη τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) 

βαθμών και εφόσον είναι ΠΑΕ, με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες 

(8.000,00) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ, και αν είναι σωματείο, 

με χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ. 
 

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ

. 04/16.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 16 Ιουνίου 

2021 και τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2021. 
 

 


