
 

 

 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ  
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
(άρθρου 7 παράρτημα Β’ του Κ.Ι.Μ.Π.) 

 
 
 
 
1. Συμβαλλόμενα μέρη : Μεταξύ των σωματείων: 

 
α) 
............................................................................................................ Α.Μ.:................... 
 
Α.Φ.Μ ….………….., Δ.Ο.Υ. 
..………….……τηλ…………….…….email…………………….. 
 
β) 
………................................................................................................ Α.Μ.:................... 
 
Α.Φ.Μ ….………….., Δ.Ο.Υ. 
..………….……τηλ…………….…….email…………………….. 
 
και του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή: 
 
........................................................................................................................................ 

(Όνομα)   (Επώνυμο)   (Πατρώνυμο) 
 
Α.Φ.Μ ….………….., Δ.Ο.Υ. 
..………….……τηλ…………….…….email…………………….. 
 
 
Στην ……………………… σήμερα την ……………. ημέρα …..……........... τα τρία μέρη 
που υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο, 
α) ο ……………………………………………………. που ενεργεί με την ιδιότητα του 
Προέδρου ή ως νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου 
…………………………………………………………….. που αγωνίζεται στην 
…………… Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «δανείζον 
σωματείο», 
β) ο ……………………………………………………. που ενεργεί με την ιδιότητα του 
Προέδρου ή ως νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου. 
…………………………………………………………….. που αγωνίζεται στην 
…………… Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «αποκτόν 
σωματείο» και 



 

 

γ) ο ……………………………………………………………………………., όνομα 
πατρός …………………., με αριθμό μητρώου ΕΠΟ…………………, ημερομηνία 
γεννήσεως …..………………………, υπηκοότητα ………………………., κάτοικος 
……………………………... οδός ………………….…… αριθμός …………… Τ.Κ. 
……......, αρ. τηλ. ...…………………….., κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου ……………………….., που στη συνέχεια θα καλείται για 
συντομία «ποδοσφαιριστής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και 
ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα : 
 
2. Συμφωνία 

 
Μεταξύ του σωματείου …………………………………………………… (υπό στοιχεία α) 
και του σωματείου ………………………………………………………… (υπό στοιχεία β) 
συμφωνήθηκε η μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή, με την έκδοση δελτίου ορισμένου 
χρόνου με υποχρέωση επιστροφής του ποδοσφαιριστή (άρθρο 7 Παράρτημα Β), με 
τους όρους που τίθενται στο παρόν συμφωνητικό. 
 
Η διάρκεια της μετεγγραφής αρχίζει την ……………………………… (κατά την 
διάρκεια μετεγγραφικής περιόδου) και λήγει την …………………………………………… 
(λήξη της αγωνιστικής περιόδου ή μία ημέρα προ της ενάρξεως μετεγγραφικής 
περιόδου). 
 
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δύο 
(2) συνολικά αγωνιστικές περιόδους. 
 
Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας χρονικής διάρκειας ο ποδοσφαιριστής, αυτοδίκαια 
και χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια επιστρέφει στη δύναμη του σωματείου 
….………………………………………………….(υπό στοιχεία α΄). 
Τα τρία μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την ισχύ του παρόντος 
συμφωνητικού, όχι πέραν των δύο (2) αγωνιστικών περιόδων ή να τερματίσουν 
νωρίτερα την συμφωνία με κοινή συμφωνία και πάντα εντός των προκαθορισμένων 
μετεγγραφικών περιόδων και μόνο. 
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και 
μόνο κατά τη διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων, θα περιβάλλεται τον 
έγγραφο τύπο και θα γίνεται μνεία στην παρούσα συμφωνία.  
 
Το παρόν και οποιαδήποτε μεταγενέστερη έγγραφη τροποποίηση,  ενεργοποιείται και 
αποκτά νόμιμη ισχύ μόλις κατατεθεί στην ΕΠΟ, μέσω της οικείας ΕΠΣ, ταυτόχρονα με 
την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών της μετεγγραφής του ποδοσφαιριστή. 
 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμφωνία περιέχουσα οικονομικό αντάλλαγμα, είτε 
αποζημίωσης των σωματείων είτε αμοιβής του ποδοσφαιριστή (άρθρο 1 παράρτημα Β 
του ΚΙΜΠ). 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης 
Οικονομικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. 
 



 

 

Το παρόν αφού αναγνώσθηκε έγινε αποδεκτό από άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη και 
υπογράφεται ως ακολούθως, σε τέσσερα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται 
στην ΕΠΟ, μέσω της ΕΠΣ. 
 
 
 
 
Το σωματείο που δανείζει    
Υπογραφή υπευθύνου & σφραγίδα σωματείου  
 
 
 
 
 
 
 
 
Το σωματείο που αποκτά 
Υπογραφή υπευθύνου & σφραγίδα σωματείου 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής/στρια 
Υπογραφή ποδοσφαιριστή/στριας 
 


