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Tα ερασιτεχνικά σωματεία δύναται να υπογράφουν με αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
«ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας» μεταξύ σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, στα 
οποία θα προβλέπεται ότι το σωματείο καλύπτει στον ποδοσφαιριστή τα οδοιπορικά ή/και τα 
έξοδα διαμονής και διατροφής του, ασφάλισης ή/και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από το νόμο, 
προκειμένου να χορηγηθεί αθλητική visa από το ελληνικό κράτος στον ποδοσφαιριστή.  
 
 
Ο αριθμός των ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας ορίζεται ως εξής: μέχρι τρία (3) για την Γ' 
Εθνική κατηγορία και για τα πρωταθλήματα Α' και Β' Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών και μέχρι δύο 
(2) για τα τοπικά πρωταθλήματα των ΕΠΣ, και δύναται να αλλάζει με απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ 
προ της έναρξης κάθε αγωνιστικής περιόδου. 
 
 
Για να χορηγηθεί αθλητική visa, σύμφωνα με τον νόμο 4251/2014, μεταξύ των προαπαιτούμενων 
εγγράφων είναι η σχετική βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και επικυρωμένα από την 
οικεία Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) τα «ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας» μεταξύ σωματείου και 
αλλοδαπού ποδοσφαιριστή.  
 
 
Για την έκδοση της βεβαίωσης Ε.Π.Ο. και την επικύρωση των «ιδιωτικών συμφωνητικών 
συνεργασίας» η διαδικασία, η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα ενδιαφερόμενα 
σωματεία, είναι η εξής:  
 
 
Τα ως άνω συμφωνητικά, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των μερών (σωματείο & 
ποδοσφαιριστής),  αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφοράς και υποχρεωτικά κατατίθενται στο 
Τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα στην ελληνική 
γλώσσα και σε δύο (2) σε μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της FIFA (αγγλική, γαλλική, 
γερμανική, ισπανική), συνοδευόμενα από το επίσημο διαβιβαστικό του ενδιαφερόμενου 
σωματείου, επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή και το αποδεικτικό 
πληρωμής στην οικεία ΕΠΣ του σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί με 
απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ.  
 
 
Ακολούθως αφού επικυρώνονται από το Τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών εκδίδεται η 
απαιτούμενη βεβαίωση και μαζί με τα επικυρωμένα «ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας» 
αποστέλλονται στο ενδιαφερόμενο σωματείο για την υποβολή στην αρμόδια κρατική υπηρεσία. 
 
 
Για τον λόγο αυτόν απαιτείται προσοχή στην σωστή αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του 
σωματείου (διεύθυνση, τηλέφωνα σταθερό & κινητό, ονοματεπώνυμου υπευθύνου κλπ.) 


