
Από τθν Ελλθνικι Ποδοςφαιρικι Ομοςπονδία ανακοινϊνεται θ εγκφκλιοσ  υπ' αρικμόν 

1437 τθσ FIFA, όπωσ αποφάςιςε θ Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ, και 

αφορά τθν τροποποίθςθ του Παραρτιματοσ 4, άρκρο 5 παρ.3 των Κανονιςμϊν Ιδιότθτασ 

και Μετεγγραφϊν  Ποδοςφαιριςτϊν (εδϊ: ο Κανονιςμόσ), κακϊσ και μία προςκικθ ςτο 

αρκ.12 παρ.3 των Κανόνων που διζπουν  τισ Διαδικαςίεσ τθσ Επιτροπισ Ιδιότθτασ και 

Μετεγγραφϊν Ποδοςφαιριςτϊν και τθσ Επιτροπισ Επίλυςθσ  Οικονομικϊν Διαφορϊν (εδϊ 

Διαδικαςτικοί Κανόνεσ). Αυτζσ οι αλλαγζσ ιςχφουν από τθν 1/8/2014.  

 

«...Δεν κα λθφκοφν υπόψθ οι αναφορζσ ςτθν περίπτωςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ. Οι 
αναφορζσ  με απρεπζσ  περιεχόμενο κα απορρίπτονται αμζςωσ. 
 

3. Εάν δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ να εξεταςτεί μια αναφορά, κα αποςτζλλεται ςτον 

αντίδικο ι το πρόςωπο που επθρεάηεται από τθν αναφορά με προκεςμία για μια διλωςθ ι 

τθν απάντθςθ. Αν δεν υποβλθκεί διλωςθ ι  δεν λθφκεί απάντθςθ πριν από τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ, θ απόφαςθ  κα λθφκεί ςφμφωνα με  τα ζγγραφα  που υπιρχαν ιδθ ςτον 

φάκελο. Θα υπάρχει μόνο μια δεφτερθ ανταλλαγι αλλθλογραφίασ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

10. Τόποσ  

Οι εργαςίεσ και οι ςυηθτιςεισ τθσ Επιτροπισ Ιδιότθτασ και Μετεγγραφϊν Ποδοςφαιριςτϊν 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του  μονομελζσ) και του DCR (ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

δικαςτι του DCR) κα λαμβάνουν  χϊρα ςτα κεντρικά γραφεία τθσ FIFA ςτθ Ηυρίχθ, Ελβετία, 

ςφμφωνα με τισ  εξαιρζςεισ. 

11. Προφορικι ακρόαςθ  

1. Αν οι ςυνκικεσ το υπαγορεφουν, οι διάδικοι μποροφν να κλθκοφν να παραςτοφν ςε 

ακρόαςθ. Τα πρακτικά τθσ ακρόαςθσ κα πρζπει να διεξάγονται από πρόςωπο που 

διορίηεται από τον πρόεδρο. Οι μαρτυρίεσ από τουσ  διάδικουσ ,  μάρτυρεσ και  

πραγματογνϊμονεσ πρζπει να υπογράφονται  από αυτοφσ. 

2 . Κατόπιν ζγκυρου αιτιματοσ, ζνασ διερμθνζασ κα παρζχεται από τθν FIFA. Οι δαπάνεσ 

για τον διερμθνζα πρζπει να βαρφνουν τον αιτοφντα. 

12. Λιψθ αποδείξεων  

1. Αποδεικτικά ςτοιχεία είναι  οι μαρτυρίεσ των διάδικων , θ κατάκεςθ των  μαρτφρων, 

ζγγραφα, εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων και όλα τα άλλα ςυναφι ςτοιχεία.  

2. Αποδεικτικά ςτοιχεία  είναι μόνο όςα ζχουν  ςχζςθ με τα γεγονότα που ςχετίηονται με 

τθν υπόκεςθ. 

3. Κάκε μζροσ που επικαλείται το δικαίωμα τθσ διαμαρτυρίασ ,  φζρει και  το βάροσ τθσ 

απόδειξθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δίκθσ, οι διάδικοι κα υποβάλουν όλα τα ςχετικά 

πραγματικά περιςτατικά και αποδεικτικά ςτοιχεία τα οποία γνωρίηουν τθ ςτιγμι εκείνθ, ι  

αυτά που όφειλαν  να γνωρίηουν εάν είχαν επιδείξει τθν απαιτοφμενθ επιμζλεια. 



4. Θ Επιτροπι Ιδιότθτασ Ποδοςφαιριςτϊν και  θ DCR μποροφν  επίςθσ να εξετάςουν και τα 

αποδεικτικά ςτοιχεία που  δεν υπζβαλαν τα μζρθ.  

5. Εάν θ ακρόαςθ των ςτοιχείων που παρουςιάηονται  ζχει  υψθλό κόςτοσ αυτό εξαρτάται 

από το διάδικο που  πλθρϊνει το προβλεπόμενο κόςτοσ εντόσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ.  

6. Τα αποδεικτικά ςτοιχεία κα εξετάηονται   με διακριτικι ευχζρεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

ςυμπεριφορά των διαδίκων κατά τθ διάρκεια τθσ δίκθσ, ιδίωσ τθ μθ ςυμμόρφωςθ ςε μια 

προςωπικι κλιτευςθ, μια άρνθςθ να απαντιςει ςε ερωτιςεισ και τθν παρακράτθςθ των 

ηθτοφμενων  αποδεικτικϊν ςτοιχείων. 

13. Προτάςεισ από τθ διοίκθςθ τθσ FIFA  

1 Σε διαφορζσ που αφοροφν τθν αποηθμίωςθ κατάρτιςθσ και τον μθχανιςμό αλλθλεγγφθσ, 

χωρίσ περίπλοκεσ τεκμθριϊςεισ  ι νομικά ηθτιματα ι ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ 

DCR ζχει ιδθ ςαφι, εδραιωμζνθ νομολογία, θ διοίκθςθ τθσ FIFA (π.χ. το τμιμα Ιδιότθτασ 

Ποδοςφαιριςτϊν και διοίκθςθσ )  μπορεί να υποβάλλει  εγγράφωσ τισ προτάςεισ τθσ, μετ’ 

επιφυλάξεωσ παντόσ δικαιϊματοσ, ςτα μζρθ ςχετικά με τα οφειλόμενα  ποςά  ςτθν εν λόγω 

υπόκεςθ, κακϊσ και τον υπολογιςμό των ποςϊν αυτϊν. Τθν ίδια ςτιγμι, τα μζρθ κα πρζπει 

να ενθμερϊνονται ότι ζχουν 15 θμζρεσ προκεςμία από τθν παραλαβι  των προτάςεων τθσ 

FIFA για να ηθτιςουν, εγγράφωσ, μια επίςθμθ απόφαςθ από τον αρμόδιο φορζα, και ότι θ 

αποτυχία να το πράξουν, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα θ πρόταςθ να κεωρθκεί ωσ αποδεκτι και 

δεςμευτικι για όλα τα μζρθ. 

2. Αν ζνασ διάδικοσ ηθτιςει επίςθμθ απόφαςθ, οι διαδικαςίεσ κα πρζπει να διεξάγονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που προβλζπονται ςτουσ κανόνεσ αυτοφσ. 

 

Αποδζςμευςθ  των ποδοςφαιριςτϊν ςε εκνικζσ ομάδεσ  

 

1. Αρχζσ.  

1. Τα ςωματεία είναι υποχρεωμζνα να αποδεςμεφουν τουσ εγγεγραμμζνουσ τουσ 

ποδοςφαιριςτζσ  ςτισ αντιπροςωπευτικζσ ομάδεσ τθσ χϊρασ για τθν οποία ο 

ποδοςφαιριςτισ μπορεί να αγωνιςτεί με βάςθ τθ εκνικότθτά  του αν κλθκεί από τθν 

ενδιαφερόμενθ ομοςπονδία. Οποιαδιποτε ςυμφωνία μεταξφ ενόσ ποδοςφαιριςτι και ενόσ 

ςωματείου για το αντίκετο, απαγορεφεται.  

2. Θ αποδζςμευςθ των ποδοςφαιριςτϊν υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ 

άρκρου είναι υποχρεωτικι για όλεσ  τισ διεκνείσ  αγωνιςτικζσ περιόδουσ που αναφζρονται 

ςτο διεκνζσ αγωνιςτικό θμερολόγιο (βλ. παραγράφουσ 3 και 4 κατωτζρω), κακϊσ και για τισ 

τελικζσ  διοργανϊςεισ του Παγκοςμίου Κυπζλλου FIFA ,το κφπελλο Συνομοςπονδιϊν τθσ 

FIFA, και τα πρωτακλιματα  για τισ αντιπροςωπευτικζσ ομάδεσ  ‘’Α’’ των ςυνομοςπονδιϊν, 

που υπόκεινται ςτθν ςχετικι ομοςπονδία μζλοσ τθσ διοργανϊτριασ ςυνομοςπονδίασ . 



3. Μετά από διαβοφλευςθ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, θ FIFA δθμοςιεφει το διεκνζσ 

αγωνιςτικό θμερολόγιο για τθν περίοδο των τεςςάρων ι οκτϊ χρόνων. Αυτό κα 

περιλαμβάνει όλεσ τισ διεκνείσ  αγωνιςτικζσ περιόδουσ  για τθν περίοδο των τεςςάρων ι 

οκτϊ χρόνων (βλ. παράγραφο 4 κατωτζρω). Μετά τθ δθμοςίευςθ του διεκνι αγωνιςτικοφ 

θμερολογίου μόνο οι τελικζσ διοργανϊςεισ του Παγκοςμίου Κυπζλλου FIFA, Κφπελλο 

Συνομοςπονδιϊν τθσ FIFA και των πρωτακλθμάτων  για τισ αντιπροςωπευτικζσ ομάδεσ ‘’Α’’  

των ςυνομοςπονδιϊν κα προςτεκοφν. 

4. Μια διεκνι αγωνιςτικι περίοδοσ ορίηεται ωσ περίοδοσ των εννζα θμερϊν  αρχίηοντασ 

από  τθν Δευτζρα το πρωί και τελειϊνοντασ  το βράδυ τθσ Τρίτθσ τθν επόμενθ εβδομάδα, θ 

οποία είναι ‘’κλειςτι’’  για τισ δραςτθριότθτεσ των αντιπροςωπευτικϊν ομάδων ». Κατά τθ 

διάρκεια  κάκε διεκνοφσ αγωνιςτικισ περιόδου μάξιμουμ δφο αγϊνεσ μποροφν να 

διεξαχκοφν από κάκε αντιπροςωπευτικι ομάδα, ανεξάρτθτα από το εάν οι αγϊνεσ αυτοί 

είναι  προκριματικοί αγϊνεσ για ζνα διεκνζσ τουρνουά ι φιλικά. Οι ςχετικοί αγϊνεσ 

μποροφν να προγραμματιςτοφν οποιαδιποτε θμζρα από τθν Τετάρτθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

διεκνοφσ αγωνιςτικισ περιόδου , υπό τθν προχπόκεςθ ότι μίνιμουμ δφο πλιρεισ 

θμερολογιακζσ θμζρεσ ζχουν απομείνει ανάμεςα ςε δφο αγϊνεσ (π.χ. Πζμπτθ / Κυριακι ι 

Σάββατο / Τρίτθ). 

5. Οι αντιπροςωπευτικζσ ομάδεσ κα  πρζπει να παίξουν τουσ δφο αγϊνεσ μζςα ςε μια 

διεκνι  αγωνιςτικι περίοδο ςτθν ζδρα τθσ ίδιασ ςυνομοςπονδίασ , με μόνθ εξαίρεςθ τουσ 

διθπειρωτικοφσ αγϊνεσ play-off. Αν τουλάχιςτον ζνασ από τουσ δφο αγϊνεσ είναι  φιλικόσ 

,μποροφν να διεξαχκοφν  ςε δφο διαφορετικζσ ςυνομοςπονδίεσ μόνο εάν θ απόςταςθ 

μεταξφ των τόπων διεξαγωγισ δεν υπερβαίνει ςυνολικά τισ πζντε ϊρεσ πτιςθσ, ςφμφωνα 

με το επίςθμο πρόγραμμα τθσ αεροπορικισ εταιρείασ,  τισ δυο χρόνο- ηϊνεσ. 

6. Δεν είναι υποχρεωτικό να αποδεςμεφουν τουσ  ποδοςφαιριςτζσ  εκτόσ μιασ διεκνοφσ 

αγωνιςτικισ περιόδου ι  εκτόσ τελικϊν διοργανϊςεων , ςφμφωνα με τθν παράγραφο  2 

ανωτζρω που περιλαμβάνονται ςτο διεκνζσ  αγωνιςτικό θμερολόγιο  . Δεν είναι 

υποχρεωτικό να αποδεςμεφςει  τον ίδιο παίκτθ για περιςςότερο από μια τελικι 

διοργάνωςθ    αντιπροςωπευτικισ ομάδασ ‘’Α’’  ανά ζτοσ. Εξαιρζςεισ ςε αυτόν τον κανόνα 

μπορεί να γίνουν  από τθν εκτελεςτικι επιτροπι τθσ FIFA  μόνο  για το FIFA Confederations 

Cup. 

7. Για τισ διεκνείσ περιόδουσ, οι ποδοςφαιριςτζσ πρζπει να αποδεςμευτοφν και να 

ξεκινιςει  το ταξίδι  για να ενταχκοφν ςτθν αντιπροςωπευτικι ομάδα τουσ, το αργότερο 

ζωσ τθ Δευτζρα το πρωί και πρζπει να ξεκινιςει το ταξίδι  για τθν επιςτροφι  ςτο ςωματείο 

τουσ το αργότερο μζχρι τθν επόμενθ Τετάρτθ το πρωί μετά το τζλοσ τθσ διεκνοφσ 

αγωνιςτικισ περιόδου. Για μια τελικι διοργάνωςθ ςφμφωνα με τισ   παραγράφουσ 2 και 3 

ανωτζρω, οι ποδοςφαιριςτζσ  πρζπει να αποδεςμευτοφν και να αρχίςει το ταξίδι ςτθν 

αντιπροςωπευτικι ομάδα τουσ το  αργότερο ζωσ τθ Δευτζρα το πρωί θ εβδομάδα που 

προθγείται τθσ εβδομάδασ, όταν θ ςχετικι τελικι διοργάνωςθ  αρχίηει  και πρζπει να 

αποδεςμευτοφν  από τθν ομοςπονδία το πρωί τθσ θμζρασ μετά τον τελευταίο αγϊνα τθσ 

ομάδασ τουσ ςτο τουρνουά. 



8. Τα ενδιαφερόμενα ςωματεία και ομοςπονδίεσ μποροφν να ςυμφωνιςουν ςε μία 

μεγαλφτερθ περίοδο αποδζςμευςθσ ι διαφορετικζσ ρυκμίςεισ ςε ςχζςθ με τθν ανωτζρω 

παράγραφο 7. 

9. Οι ποδοςφαιριςτζσ που ςυμμορφϊνονται με μια κλιςθ από τθν ομοςπονδία τουσ 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, κα αναλάβουν κακικοντα ςτο ςωματείο 

τουσ το αργότερο εντόσ 24 ωρϊν μετά το τζλοσ τθσ περιόδου για τθν οποία ζπρεπε να 

αποδεςμευτοφν. Θ περίοδοσ αυτι επεκτείνεται ςε 48 ϊρεσ, εάν οι δραςτθριότθτεσ των 

αντιπροςωπευτικϊν ομάδων πραγματοποιικθκαν ςε μία διαφορετικι ςυνομοςπονδία  

ςτθν οποία είναι εγγεγραμμζνο το ςωματείο του ποδοςφαιριςτι. Τα ςωματεία κα πρζπει 

να ενθμερϊνονται εγγράφωσ για  το πρόγραμμα αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ ενόσ 

ποδοςφαιριςτι  δζκα θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου αποδζςμευςθσ. Οι 

ομοςπονδίεσ κα εξαςφαλίςουν ότι οι ποδοςφαιριςτζσ  είναι ςε κζςθ να επιςτρζψουν ςτα 

ςωματεία τουσ μετά τον αγϊνα. 

10. Εάν ζνασ ποδοςφαιριςτισ  δεν αναλάβει κακικοντα ςτο ςωματείο του μζχρι τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ που ορίηεται ςτο άρκρο αυτό, με ρθτι αίτθςθ, θ Επιτροπι Ιδιότθτασ 

Ποδοςφαιριςτϊν τθσ FIFA  κα αποφαςίηει ότι τθν επόμενθ φορά που ο ποδοςφαιριςτισ κα 

κλθκεί από τθν οικεία ομοςπονδία θ περίοδοσ αποδζςμευςθσ κα μειωκεί ωσ εξισ :  

α ) Διεκνι αγωνιςτικι περίοδοσ:  κατά δφο θμζρεσ.  

Β) Τελικι διοργάνωςθ ενόσ διεκνοφσ τουρνουά: κατά πζντε θμζρεσ 

11. Σε περίπτωςθ που μία ομοςπονδία  επανειλθμμζνα παραβιάηει τισ διατάξεισ αυτζσ, θ 

Επιτροπι Ιδιότθτασ Ποδοςφαιριςτϊν τθσ FIFA  μπορεί να επιβάλλει τισ δζουςεσ κυρϊςεισ, 

που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίηονται ςε:  

α)  πρόςτιμα  

β) μείωςθ τθσ περιόδου αποδζςμευςθσ  

γ) απαγόρευςθ ςχετικά με τθν κλιςθ ενόσ ποδοςφαιριςτι (εσ) ςε ενδεχόμενεσ  

δραςτθριότθτεσ αντιπροςωπευτικισ ομάδασ. 

2. Οικονομικζσ διατάξεισ και αςφάλιςθ  

1. Τα ςωματεία που αποδεςμεφουν ζναν ποδοςφαιριςτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ παραρτιματοσ  δεν δικαιοφνται οικονομικι αποηθμίωςθ.  

 

2. Θ ομοςπονδία που καλεί τον ποδοςφαιριςτι αναλαμβάνει τα ζξοδα ταξιδιοφ που 

προκφπτουν από τον παίκτθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ πρόςκλθςθσ.  

3. Το ςωματείο ςτο οποίο ο ενδιαφερόμενοσ ποδοςφαιριςτισ είναι εγγεγραμμζνοσ, είναι 

υπεφκυνο για τθν αςφαλιςτικι του κάλυψθ ςε περίπτωςθ  αρρϊςτιασ  και  ατυχθμάτων ςε 

όλθ τθ διάρκεια τθσ αποδζςμευςθσ του. Θ κάλυψθ αυτι κα πρζπει επίςθσ να επεκτακεί και 



ςε οποιουςδιποτε τραυματιςμοφσ που υπζςτθ ο ποδοςφαιριςτισ κατά τθ διάρκεια ενόσ 

διεκνι αγϊνα (εσ) για τον οποίο αποδεςμεφτθκε. 

4. Εάν ζνασ επαγγελματίασ  ποδοςφαιριςτισ (γζνοσ αρςενικό) που παίηει ποδόςφαιρο 

11χ11  κατά τθ διάρκεια τθσ αποδζςμευςθσ του ς’ ζναν διεκνι αγϊνα «Α»  υποςτεί 

ςωματικι βλάβθ που προκλικθκε από ζνα ατφχθμα και είναι, ωσ αποτζλεςμα ενόσ τζτοιου 

τραυματιςμοφ, προςωρινά ολικά ανίκανοσ, το ςωματείο ςτο οποίο ο ενδιαφερόμενοσ  

ποδοςφαιριςτισ είναι εγγεγραμμζνοσ  κα αποηθμιωκεί από τθν FIFA. Οι όροι και οι 

προχποκζςεισ τθσ αποηθμίωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιϊν απϊλειασ  

χειριςμοφ, αναφζρονται ςτο πρόγραμμα  Προςταςίασ Σωματείου -Τεχνικό Ζντυπο 

Ανακοίνωςθσ. 

3. Κλιςθ ποδοςφαιριςτϊν  

1. Κατά γενικό κανόνα, κάκε ποδοςφαιριςτισ εγγεγραμμζνοσ ςε ζνα ςωματείο 

υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά  όταν καλείται από τθν ομοςπονδία που είναι 

κατάλλθλοσ να αντιπροςωπεφει με βάςθ τθν υπθκοότθτα του ςε μία από τισ 

αντιπροςωπευτικζσ ομάδεσ τθσ. 

2. Ομοςπονδίεσ που επικυμοφν να καλζςουν  ζναν ποδοςφαιριςτι πρζπει να ενθμερϊςουν 

εγγράφωσ τον ποδοςφαιριςτι τουλάχιςτον 15 θμζρεσ πριν από τθν πρϊτθ θμζρα τθσ 

διεκνοφσ αγωνιςτικισ περιόδου (cf. Παράρτθμα 1, άρκρο 1 παράγραφοσ 4), ςτθν οποία οι 

δραςτθριότθτεσ των αντιπροςωπευτικϊν ομάδων για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτοσ κα 

λάβουν χϊρα . Ομοςπονδίεσ  που επικυμοφν να καλζςουν ζναν ποδοςφαιριςτι για τθν 

τελικι  διοργάνωςθ του διεκνοφσ τουρνουά πρζπει να ενθμερϊςουν τον ποδοςφαιριςτι 

εγγράφωσ τουλάχιςτον 15 θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςχετικισ περιόδου 

αποδζςμευςθσ(βλ. Παράρτθμα 1, άρκρο 1 παράγραφοσ 7).  Το ςωματείο του 

ποδοςφαιριςτι  πρζπει επίςθσ να ενθμερϊνεται εγγράφωσ ταυτόχρονα. Επίςθσ, οι 

ομοςπονδίεσ  καλοφνται να ενθμερϊςουν  τθν ομοςπονδία των εν λόγω ςωματείων  για τισ 

κλιςεισ . Το ςωματείο πρζπει να επιβεβαιϊςει τθν αποδζςμευςθ του ποδοςφαιριςτι εντόσ 

των επομζνων ζξι θμερϊν. 

3. Οι Ομοςπονδίεσ  που ηθτοφν τθν βοικεια τθσ FIFA για τθν αποδζςμευςθ ενόσ 

ποδοςφαιριςτι που αγωνίηεται ςτο εξωτερικό, μπορεί να το κάνει μόνο υπό τισ ακόλουκεσ 

δφο προχποκζςεισ:  

α) Θ Ομοςπονδία  που είναι εγγεγραμμζνοσ ο ποδοςφαιριςτισ ζχει κλθκεί να παρζμβει 

χωρίσ όμωσ κάποια επιτυχία.  

β) Θ υπόκεςθ υποβάλλεται ςτθν FIFA τουλάχιςτον πζντε θμζρεσ πριν από τθν θμζρα του 

αγϊνα για τον οποίο  χρειάηεται ο ποδοςφαιριςτισ. 

4. Δαπάνεσ εκγφμναςθσ  

1. Για τον υπολογιςμό τθσ  οφειλόμενθσ αποηθμίωςθσ για τθν δαπάνθ εκγφμναςθσ και 

εκπαίδευςθσ οι  ομοςπονδίεσ  πρζπει να χωρίηουν τισ ομάδεσ τουσ  μάξιμουμ ςε τζςςερισ 

κατθγορίεσ, ςφμφωνα με τισ χρθματικζσ επενδφςεισ των ςωματείων ςτθν εκγφμναςθ 

ποδοςφαιριςτϊν. Οι δαπάνεσ  εκγφμναςθσ αναφζρονται   για κάκε κατθγορία και 



αντιςτοιχοφν ςτο ποςό που απαιτείται για τθν εκγφμναςθ ενόσ ποδοςφαιριςτι για ζνα ζτοσ 

πολλαπλαςιαηόμενο με ζνα μζςο «ςυντελεςτι ποδοςφαιριςτι",  ο οποίοσ  είναι θ αναλογία 

των ποδοςφαιριςτϊν που  πρζπει να εκγυμναςτοφν για τθν παραγωγι ενόσ επαγγελματία 

παίκτθ. 

2. Οι δαπάνεσ εκγφμναςθσ, οι οποίεσ κακορίηονται ςε επίπεδο ςυνομοςπονδίασ για κάκε 

κατθγορία ςωματείων, κακϊσ και θ κατάταξθ των ςωματείων για κάκε ομοςπονδία, 

δθμοςιεφονται ςτθν  ιςτοςελίδα τθσ FIFA (www.FIFA.com) . Ζνθμερϊνονται ςτο τζλοσ κάκε 

θμερολογιακοφ ζτουσ. Οι ομοςπονδίεσ οφείλουν να διατθροφν τα δεδομζνα ςχετικά με τθν 

κατθγορία τθσ εκγφμναςθσ των ςωματείων τουσ, που ειςάγονται ςτο TMS μζχρι ςιμερα ςε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ (cf. Παράρτθμα 3,  άρκρο 5.1, παράγραφο 2). 

5. Υπολογιςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ εκγφμναςθσ 

1. Κατά  γενικό κανόνα , για τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ εκγφμναςθσ που οφείλεται 

ςτο  προθγοφμενο (α) ςωματείο (α) του παίκτθ, είναι αναγκαίο να λθφκοφν υπόψθ τα 

ζξοδα που κα είχαν προκφψει από το νζο ςωματείο εάν είχε εκπαιδεφςει το ίδιο τον 

ποδοςφαιριςτι. 

2. Κατά ςυνζπεια, τθ πρϊτθ φορά που ζνασ ποδοςφαιριςτισ εγγράφεται ωσ 

επαγγελματίασ, θ αποηθμίωςθ εκγφμναςθσ που καταβάλλεται υπολογίηεται με τθ λιψθ των 

εξόδων εκγφμναςθσ του νζου ςωματείου πολλαπλαςιαηόμενο με τον αρικμό των ετϊν 

εκγφμναςθσ , κατ 'αρχιν, από το 12ο ζτοσ τθσ θλικίασ του ποδοςφαιριςτι μζχρι  τα 21α 

γενζκλιά του. Σε περίπτωςθ μεταγενζςτερων μετεγγραφϊν, θ αποηθμίωςθ εκγφμναςθσ 

υπολογίηεται με βάςθ το κόςτοσ τθσ εκγφμναςθσ του νζου ςωματείου πολλαπλαςιαηόμενο 

με τον αρικμό των ετϊν τθσ εκγφμναςθσ με το προθγοφμενο ςωματείο. 

3. Προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί πωσ θ αποηθμίωςθ εκγφμναςθσ για τουσ νεότερουσ 

ποδοςφαιριςτζσ δεν είναι ςε παράλογα υψθλά επίπεδα, οι δαπάνεσ εκγφμναςθσ για τουσ 

ποδοςφαιριςτζσ για τισ περιόδουσ μεταξφ 12ων και 15ων γενεκλίων (πχ 4 ςεηόν)κα 

βαςιςτοφν ςτισ δαπάνεσ εκγφμναςθσ και εκπαίδευςθσ τθσ κατθγορίασ 4 των ςωματείων. 

4. Θ Επιτροπι Επίλυςθσ  Οικονομικϊν Διαφορϊν δφναται να κρίνει διαφορζσ ςχετικά με το 

ποςό τθσ αποηθμίωςθσ  εκγφμναςθσ που καταβάλλεται και κα ζχει τθν διακριτικι ευχζρεια 

να προςαρμόςει αυτό το ποςό  αν είναι ςαφϊσ δυςανάλογο ςε ςχζςθ με τθν υπό εξζταςθ 

περίπτωςθ. 

6. Ειδικζσ διατάξεισ για τθν ΕΕ / ΕΟΧ  

1. Για ποδοςφαιριςτζσ  που μετακινοφνται από μία ομοςπονδία ςτθν άλλθ εντόσ τθσ 

επικράτειασ τθσ ΕΕ / EOX, το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ εκγφμναςθσ  που καταβάλλεται κα 

κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα:  

α) Αν ζνασ ποδοςφαιριςτισ μετακινείται από τθ χαμθλότερθ ςτθν υψθλότερθ κατθγορία 

ςωματείου, ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τον μζςο όρο των εξόδων  εκγφμναςθσ των δφο 

ςωματείων.  

http://www.fifa.com/


β) αν ο παίκτθσ μετακινείται από μεγαλφτερθ ςε μικρότερθ κατθγορία, ο υπολογιςμόσ κα 

βαςίηεται ςτα ζξοδα εκγφμναςθσ τθσ κατϊτερθσ κατθγορίασ ςωματείου.  

2. Εντόσ τθσ ΕΕ / ΕΟΧ, θ τελικι περίοδοσ εκγφμναςθσ  μπορεί να ςυμβεί πριν από το  21ο 

ζτοσ του ποδοςφαιριςτι, εάν αποδειχκεί ότι ο ποδοςφαιριςτισ ολοκλιρωςε τθν 

εκγφμναςθ  του πριν από εκείνθ τθν εποχι. 

 

 

 


