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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Ορισµοί 
Ο ακόλουθος κανονισµός έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού που ∆ιέπει 
την Εφαρµογή του Καταστατικού της FIFA: 
 
1. ∆ιαµεσολαβητής µετεγγραφών: ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο, έναντι αµοιβής, 

συστήνει ποδοσφαιριστές σε οµάδες µε προοπτική την διαπραγµάτευση ή 
επαναδιαπραγµάτευση ενός συµβολαίου εργασίας ή συστήνει δύο οµάδες, την 
µία στην άλλη µε προοπτική την σύναψη συµφωνίας µετεγγραφής σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που τίθενται στον παρόντα κανονισµό. 

2. Άδεια: ένα επίσηµο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία οµοσπονδία και 
επιτρέπει σε ένα φυσικό πρόσωπο να ενεργεί ως διαµεσολαβητής 
ποδοσφαιριστών. 

3. Αιτών: ένα φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να αποκτήσει µία άδεια που να του 
επιτρέπει να ενεργεί ως διαµεσολαβητής ποδοσφαιριστών. 

 
Επίσης παραπέµπουµε στο τµήµα Ορισµοί του Καταστατικού της FIFA και στον Κανονισµό 
Ιδιότητας και Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών. 
 
Όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ισχύουν και για τα δύο φύλα. Οποιοσδήποτε 
όρος στον ενικό αριθµό ισχύει και για τον πληθυντικό και αντίστροφα. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
I.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1  Σκοπός 
1 Σκοπός 
1. Αυτός ο κανονισµός διέπει το επάγγελµα των διαµεσολαβητών ποδοσφαιριστών 

οι οποίοι συστήνουν, είτε ποδοσφαιριστές σε οµάδες, µε σκοπό την  
διαπραγµάτευση ή επαναδιαπραγµάτευση ενός συµβολαίου εργασίας, είτε δύο 
οµάδες µεταξύ τους, µε σκοπό την σύναψη µιας συµφωνίας µετεγγραφής εντός 
µιας οµοσπονδίας ή από µια οµοσπονδία σε µια άλλη. 

2. Η εφαρµογή αυτού του κανονισµού περιορίζεται αυστηρά στις δραστηριότητες 
των διαµεσολαβητών ποδοσφαιριστών που περιγράφονται στην παραπάνω 
παράγραφο. 

3. Ειδικότερα, αυτός ο κανονισµός δεν καλύπτει καµία υπηρεσία που µπορεί να 
παρασχεθεί από διαµεσολαβητές σε άλλα πρόσωπα όπως διευθυντές(τεχνικούς) 
ή προπονητές. Αυτού του είδους η δραστηριότητα ρυθµίζεται από τους νόµους 
που εφαρµόζονται στη χώρα της οµοσπονδίας. 

4. Αυτός ο κανονισµός επίσης θα διασφαλίζει την αρµόζουσα εκπαίδευση και 
ποιότητα των διαµεσολαβητών ποδοσφαιριστών. 

5. Οι οµοσπονδίες απαιτείται να εφαρµόζουν και να επιβάλλουν αυτόν τον 
κανονισµό σύµφωνα µε τα καθήκοντα που καθορίζονται στον παρόντα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να συντάξουν τον δικό τους κανονισµό ο οποίος θα ενσωµατώνει τις 
αρχές που καθιερώνονται στον παρόντα κανονισµό και θα µπορούν να 
αποκλίνουν από τον παρόντα κανονισµό µόνο όταν οι διατάξεις του δεν 
βρίσκονται σε συµφωνία µε τους νόµους που εφαρµόζονται στη χώρα της 
οµοσπονδίας. Η οµοσπονδία θα καταθέσει για έγκριση τον κανονισµό της και 
όλες τις σχετικές τροποποιήσεις στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της 
FIFA µέσα σε δύο χρόνια από την θέση του παρόντος κανονισµού σε ισχύ. 
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ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ  
IΙ.ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
Άρθρο 2  Γενικά 
2 Γενικά 
1. Οι ποδοσφαιριστές και οι οµάδες δικαιούνται να λαµβάνουν τις υπηρεσίες ενός 

αδειοδοτηµένου διαµεσολαβητή µετεγγραφών σε σχέση µε µια µετεγγραφή ή µε 
σκοπό τη διαπραγµάτευση ή επαναδιαπραγµάτευση ενός συµβολαίου εργασίας. 
Ο διαµεσολαβητής δικαιούται να πληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχει. Με το 
να παρέχει εξουσιοδότηση για τη δραστηριότητα των διαµεσολαβητών ο παρών 
Κανονισµός δεν απαλλάσσει έναν διαµεσολαβητή από την υποχρέωση να 
συµµορφώνεται µε τους νόµους που ισχύουν στην επικράτεια της Οµοσπονδίας 
και ιδιαίτερα µε αυτούς που αναφέρονται στον εργασιακό χώρο. 

2. Σύµφωνα µε τα άρθρα 4.1 και 4.2, οι ποδοσφαιριστές και οι οµάδες απαγορεύεται 
να κάνουν χρήση των υπηρεσιών µη αδειοδοτηµένου διαµεσολαβητή. 

 
 
Άρθρο 3  Αποδεκτό των αδειοδοτηµένων διαµεσολαβητών µετεγγραφών 
3 Αποδεκτό των αδειοδοτηµένων διαµεσολαβητών µετεγγραφών 
1. Τη δραστηριότητα του διαµεσολαβητή µπορούν να ασκούν µόνον φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια από την οικεία οµοσπονδία να ασκούν 
αυτού του είδους τη δραστηριότητα. 

2. Ο διαµεσολαβητής οργανώνει την απασχόλησή του ως επιχείρηση δεδοµένου ότι 
η εργασία των υπαλλήλων του περιορίζεται σε καθαρά διοικητικά καθήκοντα που 
συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του διαµεσολαβητή. Μόνο ο 
ίδιος ο διαµεσολαβητής δικαιούται να εκπροσωπεί και να προωθεί τα 
συµφέροντα των ποδοσφαιριστών ή των οµάδων σε σχέση µε άλλους 
ποδοσφαιριστές ή οµάδες. 

 
 
Άρθρο 4  Εξαιρούµενα πρόσωπα 
4 Εξαιρούµενα πρόσωπα 
1. Οι γονείς, τα αµφιθαλή αδέλφια ή η σύζυγος του ποδοσφαιριστή, µπορούν να τον 

εκπροσωπούν στην διαπραγµάτευση ή επαναδιαπραγµάτευση ενός συµβολαίου 
εργασίας. 

2. Ένας νόµιµα εξουσιοδοτηµένος ενεργός δικηγόρος σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν στη χώρα εγκατάστασής του, µπορεί να εκπροσωπεί έναν 
ποδοσφαιριστή ή µία οµάδα σε µετεγγραφική διαπραγµάτευση ή σε συµβόλαιο 
εργασίας. 

3. Η δραστηριότητα αυτών των εξαιρούµενων προσώπων, δεν υπάγεται στη 
δικαιοδοσία της FIFA. 
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III. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 
IΙI.ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ  
Άρθρο 5  Ευθύνη για έκδοση µίας άδειας 
5 Ευθύνη για έκδοση µίας άδειας 
1. Οι άδειες των διαµεσολαβητών εκδίδονται από την οµοσπονδία της χώρας στην 

οποία ο αιτών είναι υπήκοος. Στην περίπτωση αιτούντων µε διπλή ή πολλαπλή 
υπηκοότητα επικρατεί αυτή που έχει αποκτηθεί πιο πρόσφατα. Αν ο αιτών είναι 
µόνιµος κάτοικος σε ξένη χώρα για δύο ή περισσότερα χρόνια, µόνο η 
οµοσπονδία αυτής της χώρας, και όχι η οµοσπονδία της χώρας της οποίας ο 
αιτών είναι υπήκοος, έχει την ευθύνη για την έκδοση της άδειας. 

2. Εάν ο αιτών κατοικεί σε µια διαφορετική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου από εκείνη της οποίας είναι υπήκοος, 
µπορεί να καταθέσει µια γραπτή αίτηση στην οµοσπονδία της χώρας διαµονής 
του, χωρίς την υποχρέωση να έχει συµπληρώσει σε αυτήν τουλάχιστον δύο 
χρόνια συνεχούς διαµονής. 

 
 
Άρθρο 6  Προϋποθέσεις για την αίτηση 
6 Προϋποθέσεις για την αίτηση 
1. Ο αιτών απαιτείται να υποβάλει µια γραπτή αίτηση για µια άδεια διαµεσολαβητή 

στην οικεία οµοσπονδία. Ο αιτών πρέπει να είναι ένα φυσικό πρόσωπο µε 
άµεµπτη διαγωγή. Ο αιτών θεωρείται πως έχει ανεπίληπτη διαγωγή όταν δεν έχει 
ποτέ εκδοθεί εις βάρος του ποινική καταδικαστική απόφαση για οικονοµικό ή 
έγκληµα βίας. 

2. Ο αιτών δε µπορεί να κατέχει, σε καµιά περίπτωση, θέση ως αξιωµατούχος, ως 
υπάλληλος, κτλ στη FIFA, σε συνοµοσπονδία, σε οµοσπονδία, σε ένωση, σε 
οµάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο συνδεδεµένο οργανισµό µε αυτούς τους 
οργανισµούς και οντότητες. 

3. Οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την αίτηση άδειας πρέπει να πληρούνται ανά 
πάσα στιγµή σ’όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του διαµεσολαβητή  
(βλ. άρθρο 15). 

4. Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτών συµφωνεί να υπόκειται στο καταστατικό, 
τον κανονισµό, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων της FIFA 
καθώς και των οικείων Οµοσπονδιών και Συνοµοσπονδιών. 
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ΙIΙ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Άρθρο 7  Αίτηση 
7 Αίτηση 

Η Οµοσπονδία έχει την ευθύνη να εξακριβώσει αν µία αίτηση πληροί τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις. Αν κάποια προϋπόθεση δεν πληρούται, η αίτηση 
θα πρέπει να απορριφθεί. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο αιτών µπορεί να καταθέσει 
όλα τα σχετικά έγγραφα στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA και 
να ζητήσει µια επανεκτίµηση για το αν η αίτησή του πληροί τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις. Αν θεωρηθεί ότι οι προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί, η FIFA θα 
ζητήσει από την οικεία Οµοσπονδία να συνεχίσει τη διαδικασία χορήγησης της 
άδειας. Αν ο αιτών δεν έχει τα προσόντα για να του χορηγηθεί η άδεια, µπορεί 
στο µέλλον να επαναλάβει την αίτησή του για άδεια όταν θα µπορεί να πληροί τις 
προϋποθέσεις που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης. 

 
 
Άρθρο 8  ∆ιαδικασία εξέτασης 
8 ∆ιαδικασία εξέτασης 
1. Αν µια αίτηση πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, η Οµοσπονδία θα 

προσκαλέσει τον αιτούντα να συµµετάσχει σε γραπτές εξετάσεις. Οι 
Οµοσπονδίες µπορούν να διεξάγουν εξετάσεις δύο φορές το χρόνο στους µήνες 
Μάρτιο και Σεπτέµβριο. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες θα καθορίζονται από τη FIFA 
τον Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε χρόνου. Οι εξετάσεις οργανώνονται από την 
Οµοσπονδία και διεξάγονται κάτω από τη γενική εποπτεία της FIFA. Η FIFA 
διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους στις Οµοσπονδίες 
αναφορικά µε τη διαδικασία των εξετάσεων. 

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, µια Οµοσπονδία δεν δύναται να διεξάγει τις εξετάσεις 
στην καθορισµένη ηµεροµηνία, µπορεί να αποφασίσει να µην διεξάγει καθόλου 
τις εξετάσεις, θα πρέπει όµως εκ των προτέρων να έχει αναγγείλει την απόφασή 
της αυτή µέσω των επίσηµων διαύλων επικοινωνίας της µε το κοινό. Σε κάθε 
περίπτωση, σε µια Οµοσπονδία επιτρέπεται να αποφασίσει να µην διεξάγει τις 
εξετάσεις για δύο µόνο διαδοχικές εξεταστικές περιόδους. 

3. Η οµοσπονδία µπορεί να χρεώσει τον αιτούντα µ’ένα παράβολο, αποκλειστικά 
και µόνο για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων. 
Το εν λόγω παράβολο δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτά τα έξοδα. 

4. Οι εξετάσεις θα έχουν την µορφή ερωτήσεων µε πολλαπλές απαντήσεις. Ο αιτών 
θα θεωρείται ότι έχει επιτύχει στην εξέταση εάν έχει επιτύχει την ελάχιστη 
βαθµολογία που καθορίζεται από την FIFA. 
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5. Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται στα ακόλουθα θέµατα: 
α) γνώση των ισχυόντων κανονισµών ποδοσφαίρου, ειδικότερα αυτών που 

έχουν σχέση µε τις µετεγγραφές (το καταστατικό και οι κανονισµοί της FIFA, 
των συνοµοσπονδιών και των οµοσπονδιών της χώρας στην οποία ο αιτών 
εξετάζεται), 

β) γνώση του αστικού δικαίου (βασικές αρχές των προσωπικών δικαιωµάτων) 
και ενοχικού δικαίου (δίκαιο των συµβάσεων). 

6. Κάθε εξέταση θα αποτελείται από 20 ερωτήσεις, 15 για τους διεθνείς 
κανονισµούς και 5 για τους εθνικούς κανονισµούς. Οι αιτούντες θα έχουν στην 
διάθεσή τους 60 έως 90 λεπτά να ολοκληρώσουν την εξέταση. Οι οµοσπονδίες 
είναι ελεύθερες να καθορίσουν την ακριβή διάρκεια της εξέτασης εντός αυτών 
των παραµέτρων. 

7. Κάθε οµοσπονδία θα ορίζει τα δικά τις ερωτήµατα επί των εθνικών θεµάτων, ενώ 
η FIFA θα ορίζει τα ερωτήµατα που αφορούν το δικό της καταστατικό και 
κανονισµούς, και θα παρέχει στην οµοσπονδία τα σχετικά έγγραφα των 
εξετάσεων. 

8. Το µέρος της εξέτασης που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας το ερωτηµατολόγιο που 
προµηθεύει η FIFA. Ένα αντίγραφο από το ερωτηµατολόγιο θα δίδεται σε κάθε 
υποψήφιο. 

9. Η FIFA θα ορίζει την ελάχιστη βαθµολογία που θα απαιτείται για την επιτυχία στις 
εξετάσεις. Κάθε σωστή απάντηση θα λαµβάνει έναν βαθµό µόνο. 

10. Πριν την πραγµατοποίηση της εξέτασης, οι οµοσπονδίες θα πληροφορούν τους 
αιτούντες για τον µέγιστο χρόνο που έχουν στην διάθεσή τους καθώς επίσης και 
για την ελάχιστη βαθµολογία που απαιτείται. 

11. Μετά την εξέταση, τα έγγραφα των εξετάσεων θα βαθµολογούνται αµέσως και 
χωρίς καθυστέρηση και ο αιτών θα πληροφορείται για το αποτέλεσµα. 

12. Όποιος υποψήφιος δεν επιτύχει την ελάχιστη βαθµολογία µπορεί να αιτηθεί να 
ξανασυµµετάσχει στις εξετάσεις την επόµενη διαθέσιµη ηµεροµηνία. 

13. Εάν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει την ελάχιστη βαθµολογία κατά την δεύτερη 
προσπάθεια, δεν θα µπορεί να ξανασυµµετάσχει στις εξετάσεις, µέχρι την 
παρέλευση του επόµενου ηµερολογιακού έτους. Μόνον τότε µπορεί να αιτηθεί για 
συµµετοχή στις εξετάσεις για τρίτη φορά, κατά την οποία µπορεί να επιλέξει την 
εξέτασή του από την οικεία οµοσπονδία ή την FIFA.  
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14. Όποιος υποψήφιος δεν επιτύχει την ελάχιστη βαθµολογία µετά την τρίτη 
προσπάθεια του, δεν θα µπορεί να συµµετάσχει στις εξετάσεις ξανά για δύο έτη. 

15. Ερωτήσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων µπορούν να 
απευθύνονται στην οικεία Οµοσπονδία ή στη FIFA δια µέσου της οικείας 
Οµοσπονδίας εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των αντίστοιχων 
εξετάσεων. 

 
 
Άρθρο 9  Σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου κάλυψης ευθύνης 
9 Σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου κάλυψης ευθύνης 
1. Αν ο αιτών επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις, η Οµοσπονδία θα του ζητήσει να 

συνάψει (σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισµού) 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης στο δικό του όνοµα 
(βλ. Παράρτηµα 2) µε µια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, κατά προτίµηση στην 
χώρα του. Το συµβόλαιο θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς κάθε κίνδυνο που 
µπορεί να προκύψει από τη δραστηριότητα του διαµεσολαβητή µετεγγραφών 
ποδοσφαιριστών. Το συµβόλαιο θα πρέπει επίσης να καλύπτει και όλες τις ζηµίες 
που µπορεί να προκύψουν µετά τον τερµατισµό της δραστηριότητας του 
διαµεσολαβητή µετεγγραφών οι οποίες όµως έχουν προκληθεί εξαιτίας της 
δραστηριότητας αυτής. Εποµένως, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να 
είναι διατυπωµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτει κάθε πιθανό κίνδυνο 
που συνεπάγεται η άσκηση του επαγγέλµατος του διαµεσολαβητή µετεγγραφών 
ποδοσφαιριστών. 

2. Αποτελεί ευθύνη της Οµοσπονδίας που εκδίδει την άδεια να ελέγξει αν το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης είναι σύµφωνο µε 
τον παρόντα Κανονισµό. 

 
 
Άρθρο 10  Έκδοση τραπεζικής εγγύησης 
10 Έκδοση τραπεζικής εγγύησης 

Αντί για το ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παραπάνω, ο αιτών µπορεί να καταθέσει µια τραπεζική 
εγγύηση από Ελβετική Τράπεζα για το ελάχιστο ποσό των 100.000 ελβετικών 
φράγκων σε συµφωνία µε τους περιορισµούς που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. 
Η τραπεζική εγγύηση θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Ελβετική τράπεζα και να 
συνοδεύεται από µια αµετάκλητη δήλωση ότι το ποσό της εγγύησης θα 
καταβληθεί, ανεξάρτητα από το αν η απόφαση έχει εκδοθεί από δικαστήριο, 
επιτροπή και/ή τις οικείες ποδοσφαιρικές αρχές υπέρ ενός ποδοσφαιριστή, µιας 
οµάδας ή κάποιου άλλου διαµεσολαβητή ποδοσφαιριστών που έχει υποστεί 
ζηµία εξαιτίας της δραστηριότητας του διαµεσολαβητή µετεγγραφών 
ποδοσφαιριστών. 
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Άρθρο 11  Συµµόρφωση µε τον Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς και µε τους 
κανονισµούς του ποδοσφαίρου 

11 Συµµόρφωση µε τον Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς και µε τους κανονισµούς του ποδοσφαίρου 
Ο επιτυχών θα υπογράψει τον Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς  
(βλ. Παράρτηµα 1) που διέπει την δραστηριότητά του και θα συµφωνήσει να 
συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς. Η οµοσπονδία 
θα πρέπει να φυλάσσει τα πρωτότυπα των υπογεγραµµένων Κωδίκων 
Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς. 

 
 
Άρθρο 12  Έκδοση άδειας 
12 Έκδοση άδειας 
1. Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διαµεσολαβητή 

µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, συµπεριλαµβανόµενης της υπογραφής του 
Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς και της σύναψης του ασφαλιστήριου 
συµβολαίου κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης ή της τραπεζικής εγγύησης (όπου 
και όταν απαιτείται), η Οµοσπονδία θα πρέπει να εκδώσει την άδεια. Η άδεια είναι 
αυστηρά προσωπική και µη µεταβιβάσιµη. Κατ’ ουσίαν, επιτρέπει στον 
διαµεσολαβητή ποδοσφαιριστών να δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον χώρο 
του οργανωµένου ποδοσφαίρου σε παγκόσµια κλίµακα, µε τον οφειλόµενο 
σεβασµό στους νόµους που ισχύουν στη χώρα της Οµοσπονδίας (βλ. άρθρο 2.1). 

2. Μόλις ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών λάβει την άδειά του, θα 
δικαιούται να χρησιµοποιεί τον πιο κάτω τίτλο µετά το ονοµατεπώνυµό του: 
“∆ιαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών εγκεκριµένος από την 
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία της [χώρα]”. 

3. Αν ένας υποψήφιος, ύστερα από έξι µήνες από την ηµέρα συµµετοχής του στις 
εξετάσεις, δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να συµµετάσχει εκ νέου 
στις εξετάσεις. 

 
 
Άρθρο 13  ∆ηµοσίευση 
13 ∆ηµοσίευση 
1. Κάθε Οµοσπονδία υποχρεούται να διατηρεί ενηµερωµένο κατάλογο όλων των 

διαµεσολαβητών ποδοσφαιριστών στους οποίους έχει χορηγήσει άδεια τον οποίο 
και θα δηµοσιεύει µε τον κατάλληλο τρόπο (διαδύκτιο, εγκύκλιο, κ.τ.λ.). Ένα 
αντίγραφο αυτού του καταλόγου θα πρέπει να κατατίθεται στη FIFA κάθε φορά 
µετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων ενώ επίσης οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση 
όπως είναι η ανάκληση ή η επιστροφή µιας άδειας θα πρέπει να γνωστοποιείται 
άµεσα στη FIFA. Επιπλέον, η Οµοσπονδία θα πρέπει επίσης να ενηµερώνει την 
FIFA για κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων (βλ. Κεφάλαιο VII) που έχει αρχίσει 
και για τα αποτελέσµατά της. 
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2. Κάθε Οµοσπονδία υποχρεούται µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους να υποβάλλει στη 
FIFA µια έκθεση για τη δραστηριότητα των διαµεσολαβητών µετεγγραφών 
ποδοσφαιριστών στην επικράτειά της τον προηγούµενο χρόνο, που θα 
περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία και εµπιστευτικές πληροφορίες, όπως τον 
αριθµό των διαµεσολαβητών µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, λεπτοµέρειες για 
τους διαµεσολαβητές που ξεκινούν και τερµατίζουν τη δράση τους, τις κυρώσεις 
που επιβάλλονται σε διαµεσολαβητές, το ποινικό τους µητρώο 
συµπεριλαµβανόµενων των ένδικων διαδικασιών που εκκρεµούν, και κάθε άλλο 
περιστατικό που µπορεί να έχει αντίκτυπο στην υπόληψη των διαµεσολαβητών 
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών. 

 
 
Άρθρο 14  Απώλεια άδειας 
14 Απώλεια άδειας 

Η άδεια χάνεται, όταν ανακαλείται, επειδή ο διαµεσολαβητής δεν πληροί πλέον 
τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. άρθρα 6, 9 και 10), όταν επιστρέφεται ως 
αποτέλεσµα του τερµατισµού της δραστηριότητας (βλ. άρθρο 18) ή της επιβολής 
µιας ποινής (βλ. Κεφάλαιο VII). 

 
 
Άρθρο 15  Ανάκληση της άδειας λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
15 Ανάκληση της άδειας λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 

Αν ένας διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών δεν πληροί πλέον τις 
προϋποθέσεις κατοχής της άδειας (δηλαδή οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
που προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 9 και 10), η οικεία Οµοσπονδία θα πρέπει να 
ανακαλέσει την άδειά του. Αν η ανεκπλήρωτη προϋπόθεση µπορεί να 
εκπληρωθεί, το αρµόδιο όργανο της Οµοσπονδίας θα πρέπει να θέσει για τον 
διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών µια εύλογη χρονική προθεσµία 
εντός της οποίας θα πρέπει να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις. Αν, µετά την 
παρέλευση αυτής της χρονικής προθεσµίας, οι απαιτήσεις εξακολουθούν να µην 
πληρούνται, η άδεια θα πρέπει οριστικά να ανακληθεί. 

 
 
Άρθρο 16  Εξέταση των απαραίτητων προϋποθέσεων 
16 Εξέταση των απαραίτητων προϋποθέσεων 

Η οµοσπονδία θα έχει µια εικόνα επί σταθερής βάσεως κατά πόσον οι 
διαµεσολαβητές µετεγγραφών εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για 
την διατήρηση της άδειας. 
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Άρθρο 17  Επανεξέταση 
17 Επανεξέταση 
1. Η άδεια λήγει πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
2. Ο διαµεσολαβητής θα πρέπει να αποστείλει µία έγγραφη αίτηση στην οικεία 

οµοσπονδία για να συµµετάσχει εκ νέου σε εξέταση πριν την ηµεροµηνία που 
λήγει η άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 5 ανωτέρω. Εάν ο διαµεσολαβητής δεν 
αποστείλει µία γραπτή αίτηση για να συµµετάσχει εκ νέου σε εξέταση εντός πέντε 
ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας, η άδειά του αυτόµατα 
αναστέλλεται. 

3. Εάν ο διαµεσολαβητής είναι εντός της προθεσµίας που τίθεται στην παρ.2 
ανωτέρω, η άδειά του παραµένει σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης 
διαθέσιµης εξέτασης. 

4. Εάν ο διαµεσολαβητής αποτύχει στην εξέταση αυτή, η άδειά του αναστέλλεται 
αυτόµατα για το χρονικό διάστηµα µέχρι να επιτύχει. 

5. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να επανασυµµετάσχει στην εξέταση κατά την επόµενη 
διαθέσιµη εξεταστική περίοδο. ∆εν υπάρχει περιορισµός για τις φορές που ο 
διαµεσολαβητής µπορεί να συµµετάσχει εκ νέου στην εξέταση. 

 
 
Άρθρο 18  Τερµατισµός δραστηριότητας 
18 Τερµατισµός δραστηριότητας 
1. Όποιος υποψήφιος αποφασίζει να σταµατήσει να ασκεί τις δραστηριότητές του, 

υποχρεούται να επιστρέψει την άδειά του στην οµοσπονδία που την εξέδωσε.  
Η µη συµµόρφωση µε αυτή τη διάταξη θα επιφέρει την ακύρωση της άδειας και 
την δηµοσίευση αυτής της απόφασης. 

2. Η οµοσπονδία θα δηµοσιεύει τα ονοµατεπώνυµα των διαµεσολαβητών οι οποίοι 
σταµάτησαν να ασκούν αυτήν τη δραστηριότητά τους και θα ειδοποιεί τη FIFA 
χωρίς καθυστέρηση. 
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ΙV. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 
IV.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ  
Άρθρο 19  Συµβόλαιο εκπροσώπησης 
19 Συµβόλαιο εκπροσώπησης 
1. Ο διαµεσολαβητής θα επιτρέπεται να εκπροσωπεί έναν ποδοσφαιριστή ή µια 

οµάδα µόνο, εφόσον έχει συνάψει σχετικό γραπτό συµβόλαιο εκπροσώπησης. 
2. Εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, οι νόµιµοι κηδεµόνες του ποδοσφαιριστή 

θα υπογράψουν επίσης το συµβόλαιο εκπροσώπησης σύµφωνα µε τον εθνικό 
νόµο της χώρας στην οποία ο ποδοσφαιριστής είναι κάτοικος. 

3. Το συµβόλαιο εκπροσώπησης θα ισχύει για µια µέγιστη περίοδο δύο ετών. Θα 
µπορεί να επεκταθεί για άλλη µία µέγιστη περίοδο δύο ετών µε µια νέα έγγραφη 
συµφωνία και δεν µπορεί να παραταθεί σιωπηρώς. 

4. Το συµβόλαιο εκπροσώπησης σαφώς θα καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για 
την καταβολή της αµοιβής στο διαµεσολαβητή και µε ποιόν τρόπο. Οποιοιδήποτε 
ισχύοντες νόµοι στην επικράτεια της οµοσπονδίας θα λαµβάνονται υπόψη. Η 
πληρωµή της αµοιβής θα γίνεται αποκλειστικά από τον πελάτη του 
διαµεσολαβητή , απευθείας στον διαµεσολαβητή. Ωστόσο, µετά την λήξη της 
σχετική συναλλαγής, ο ποδοσφαιριστής µπορεί να δώσει την έγγραφη 
συγκατάθεσή του στην οµάδα να πληρώσει τον διαµεσολαβητή για λογαριασµό 
του. Η πληρωµή που θα γίνει για λογαριασµό του ποδοσφαιριστή θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους γενικούς όρους πληρωµής που συµφώνησαν µεταξύ τους ο 
ποδοσφαιριστής και ο διαµεσολαβητής. 

5. Τα συµβόλαια εκπροσώπησης πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες ελάχιστες 
λεπτοµέρειες: τα ονόµατα των συµβαλλοµένων, την διάρκεια του συµβολαίου και 
την αµοιβή που οφείλεται στον διαµεσολαβητή, τους γενικούς όρους της 
πληρωµής, την ηµεροµηνία λήξης και τις υπογραφές των συµβαλλοµένων. 

6. Το συµβόλαιο εκπροσώπησης θα εκδίδεται σε 4 πρωτότυπα, τα οποία θα 
υπογράφονται αρµοδίως και από τα δύο µέρη. Ο ποδοσφαιριστής ή η οµάδα θα 
κρατάει το πρώτο αντίγραφο και ο διαµεσολαβητής το δεύτερο. Για λόγους 
καταχώρησης, ο διαµεσολαβητής συνίσταται να στείλει το τρίτο και το τέταρτο 
αντίγραφο στην οµοσπονδία του και στην οµοσπονδία στην οποία ανήκει ο 
ποδοσφαιριστής ή η οµάδα, µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµέρα της υπογραφής. 

7. Οι διατάξεις που τίθενται στο παρόν άρθρο είναι µε την κάθε επιφύλαξη του 
δικαιώµατος του πελάτη να συνάπτει ένα συµβόλαιο εργασίας ή µία συµφωνία 
µετεγγραφής χωρίς τη βοήθεια ενός εκπροσώπου. 
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8. Οι διαµεσολαβητές θα αποφεύγουν όλες τις συγκρούσεις συµφερόντων κατά την 
διάρκεια της δραστηριότητας τους. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να εκπροσωπεί τα 
συµφέροντα µόνο ενός µέρους σε µια συναλλαγή. Ειδικότερα, ο διαµεσολαβητής 
απαγορεύεται να έχει συµβόλαιο εκπροσώπησης, συµφωνία συνεργασίας ή 
κοινά συµφέροντα µε ένα από τα άλλα µέρη ή µε έναν διαµεσολαβητή των άλλων 
µερών που εµπλέκεται σε µετεγγραφή ποδοσφαιριστή ή σε ολοκλήρωση ενός 
συµβολαίου εργασίας. 

 
 
Άρθρο 20  Αµοιβή 
20 Αµοιβή 
1. Το ποσό της αποζηµίωσης που οφείλεται στον διαµεσολαβητή µετεγγραφών 

ποδοσφαιριστών ο οποίος έχει αναλάβει να ενεργήσει για λογαριασµό του 
ποδοσφαιριστή υπολογίζεται στη βάση του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήµατος 
του ποδοσφαιριστή, συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε µετεγγραφικού ποσού 
για το οποίο ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών έχει 
διαπραγµατευθεί για λογαριασµό του ποδοσφαιριστή στο πλαίσιο του δικού του 
συµβολαίου εργασίας. Αυτό το ποσό δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις 
υπόλοιπες παροχές προς τον ποδοσφαιριστή όπως αυτοκίνητο, διαµέρισµα, 
πριµ και/ή τα όποια µπόνους ή προνόµια τα οποία δεν είναι εγγυηµένα. 

2. Ο διαµεσολαβητής και ο ποδοσφαιριστής θα αποφασίσουν εκ των προτέρων εάν 
ο ποδοσφαιριστής θα αποζηµιώνει τον διαµεσολαβητή µε ένα εφάπαξ ποσό κατά 
την έναρξη του συµβολαίου εργασίας το οποίο ο διαµεσολαβητής έχει 
διαπραγµατευθεί για τον ποδοσφαιριστή ή θα το καταβάλλει µε ετήσιες δόσεις 
στο τέλος του κάθε συµβατικού έτους. 

3. Εάν ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών και ο ποδοσφαιριστής δεν 
αποφασίσουν επί ενός εφάπαξ ποσού και το συµβόλαιο εργασίας του 
ποδοσφαιριστή που διαπραγµατεύθηκε ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών 
ποδοσφαιριστών για λογαριασµό του διαρκέσει περισσότερο από το συµβόλαιο 
εκπροσώπησης που έχει συναφθεί µεταξύ του διαµεσολαβητή και του 
ποδοσφαιριστή, ο διαµεσολαβητής δικαιούται ετήσιας αποζηµίωσης ακόµα και 
µετά την εκπνοή του συµβολαίου εκπροσώπησης. Αυτό το δικαίωµα διαρκεί έως 
ότου λήξει το σχετικό συµβόλαιο εργασίας του ποδοσφαιριστή ή ο 
ποδοσφαιριστής υπογράψει ένα νέο συµβόλαιο εργασίας χωρίς την ανάµειξη του 
ίδιου διαµεσολαβητή. 

4. Εάν ο διαµεσολαβητής και ο ποδοσφαιριστής δεν µπορούν να καταλήξουν σε µια 
συµφωνία επί του ποσού της αποζηµίωσης που θα καταβληθεί, ή εάν το 
συµβόλαιο εκπροσώπησης δεν περιέχει αυτή την αποζηµίωση, ο 
διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών δικαιούται σε καταβολή 
αποζηµίωσης ανερχόµενη στο 3% του βασικού εισοδήµατος που περιγράφεται 
στην παρ. 1 ανωτέρω το οποίο θα λάβει ο ποδοσφαιριστής στο πλαίσιο του 
συµβολαίου εργασίας το οποίο διαπραγµατεύθηκε ή επαναδιαπραγµατεύθηκε ο 
διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών για λογαριασµό του. 
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ΙV. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

5. ∆ιαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών ο οποίος υπέγραψε σύµβαση µε 
µια οµάδα θα αποζηµιώνεται για τις υπηρεσίες του µε την καταβολή εφάπαξ 
ποσού που θα συµφωνείται εκ των προτέρων. 

 
 
Άρθρο 21  Πρότυπο συµβόλαιο εκπροσώπησης 
21 Πρότυπο συµβόλαιο εκπροσώπησης 
1. Η FIFA θα παρέχει στις οµοσπονδίες ένα πρότυπο συµβολαίου εκπροσώπησης 

(βλ. Παράρτηµα 3). 
2. Κάθε διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών συνιστάται να χρησιµοποιεί 

αυτό το πρότυπο συµβολαίου. Οι συµβαλλόµενοι στο συµβόλαιο έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να εισάγουν πρόσθετους όρους και να συµπληρώνουν 
ανάλογα το πρότυπο συµβολαίου, εφόσον οι ισχύοντες νόµοι στην επικράτεια της 
οµοσπονδίας για θέµατα απασχόλησης στην οικεία χώρα τηρούνται στο ακέραιο. 

 
 
Άρθρο 22  ∆ικαίωµα επαφής, απαγόρευση προσέγγισης 
22 ∆ικαίωµα επαφής, απαγόρευση προσέγγισης 
1. Οι αδειοδοτηµένοι διαµεσολαβητές έχουν το δικαίωµα: 

α) να έρχονται σε επαφή µε κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει, ή δεν έχει 
πλέον, αποκλειστικό συµβόλαιο εκπροσώπησης µε άλλον διαµεσολαβητή, 

β) να εκπροσωπούν τα συµφέροντα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή ή οµάδας 
που τους ζητάει να διαπραγµατεύονται ή να επαναδιαπραγµατεύονται 
συµβόλαια για λογαριασµό τους, 

γ) να φροντίζουν τα συµφέροντα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή τους το ζητάει, 
δ) να φροντίζουν τα συµφέροντα οποιασδήποτε οµάδας τους το ζητάει. 

2. Οι διαµεσολαβητές απαγορεύεται να προσεγγίζουν οποιονδήποτε 
ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει συµβόλαιο µε µια οµάδα, µε σκοπό να τον πείσουν 
να διακόψει το συµβόλαιό του πρόωρα ή να παραβιάσει οποιεσδήποτε 
υποχρεώσεις του που καθορίζονται στο συµβόλαιο του. Θα θεωρηθεί, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά, ότι κάθε διαµεσολαβητής που εµπλέκεται σε συµβατική 
αθέτηση συµβολαίου που διεπράχθη από ποδοσφαιριστή χωρίς νόµιµη αιτία, έχει 
υποκινήσει αυτή την αθέτηση. 

3. Κάθε διαµεσολαβητής θα διασφαλίζει ότι το ονοµατεπώνυµό του, η υπογραφή 
του και το ονοµατεπώνυµο του πελάτη του, αναφέρονται σε οποιαδήποτε 
συµβόλαια που είναι αποτέλεσµα συναλλαγών στις οποίες έχει συµµετάσχει. 
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Άρθρο 23  Πιστή τήρηση των καταστατικών, των κανονισµών και των νόµων που 
εφαρµόζονται στην επικράτεια της οµοσπονδίας 

23 Πιστή τήρηση των καταστατικών, των κανονισµών και των νόµων που εφαρµόζονται στην επικράτεια της οµοσπονδίας 
1. Οι διαµεσολαβητές µετεγγραφών θα σέβονται και θα τηρούν πιστά τα 

καταστατικά, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρµόδιων 
οργάνων της FIFA, των συνοµοσπονδιών και των οµοσπονδιών, καθώς και το 
δηµόσιο δίκαιο που διέπει την απασχόληση στην επικράτεια της οµοσπονδίας. 

2. Οι διαµεσολαβητές µετεγγραφών θα διασφαλίζουν ότι κάθε συναλλαγή που 
ολοκληρώθηκε ως αποτέλεσµα της δικής τους συµµετοχής, είναι σύµφωνη µε τις 
διατάξεις των προαναφερθέντων καταστατικών, κανονισµών, οδηγιών και 
αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων της FIFA, των συνοµοσπονδιών και των 
οµοσπονδιών, καθώς και τους νόµους που ισχύουν στην επικράτεια της 
οµοσπονδίας. 

 
 
Άρθρο 24  Πιστή τήρηση του Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς 
24 Πιστή τήρηση του Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς 
1. Οι διαµεσολαβητές µετεγγραφών θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που 

περιγράφονται στον Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς (βλ. άρθρο 11) 
2. Ιδιαίτερα, ύστερα από αίτηµα, ο διαµεσολαβητής θα παράσχει στο αρµόδιο 

όργανο της κάθε οµοσπονδίας και/ή FIFA όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και 
θα αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα. 
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V. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
V.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  
Άρθρο 25  ∆έσµευση των αδειοδοτηµένων διαµεσολαβητών µετεγγραφών 
25 ∆έσµευση των αδειοδοτηµένων διαµεσολαβητών µετεγγραφών 
1. Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να προσλάβει µόνον έναν αδειοδοτηµένο 

διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών για τις υπηρεσίες του ώστε να τον 
εκπροσωπεί σε διαπραγµατεύσεις ή επαναδιαπραγµατεύσεις ενός συµβολαίου 
εργασίας. 

2. Ένας ποδοσφαιριστής είναι υποχρεωµένος, εάν ο ίδιος δεν διαπραγµατεύεται 
άµεσα µε τις οµάδες, να συνεργάζεται µόνο µε τους αδειοδοτηµένους 
διαµεσολαβητές, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 4. 

3. Είναι καθήκον του ποδοσφαιριστή να επιβεβαιώσει µόνος του, ότι ένας 
διαµεσολαβητής είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένος, πριν από την υπογραφή του 
σχετικού συµβολαίου εκπροσώπησης. 

 
 
Άρθρο 26  Σχετικά µε τη διαπραγµάτευση συµβολαίων 
26 Σχετικά µε τη διαπραγµάτευση συµβολαίων 
1. Οποιοδήποτε συµβόλαιο ολοκληρώθηκε ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων 

που διεξήχθησαν από έναν αδειοδοτηµένο διαµεσολαβητή, ο οποίος είχε 
προσληφθεί από µέρους του ποδοσφαιριστή, θα αναφέρει το όνοµα του 
διαµεσολαβητή µετεγγραφών. 

2. Εάν ένας ποδοσφαιριστής δεν χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή 
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, αυτό το γεγονός θα πρέπει ρητά να ορίζεται στο 
σχετικό συµβόλαιο εργασίας. 

 
 
 



 
 
 
 

 19

VI. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
VI.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  
Άρθρο 27  Πρόσληψη των αδειοδοτηµένων διαµεσολαβητών µετεγγραφών 
27 Πρόσληψη των αδειοδοτηµένων διαµεσολαβητών µετεγγραφών 
1. Οι οµάδες έχουν δικαίωµα να προσλαµβάνουν τις υπηρεσίες των 

αδειοδοτηµένων διαµεσολαβητών για να τις εκπροσωπήσουν σε 
διαπραγµατεύσεις που αφορούν µετεγγραφές ποδοσφαιριστών ή συµβόλαια 
εργασίας. 

2. Οι οµάδες είναι υποχρεωµένες, εάν οι ίδιες δεν διαπραγµατεύονται άµεσα µε τους 
ποδοσφαιριστές, να συνεργάζονται µόνο µε αδειοδοτηµένους διαµεσολαβητές, µε 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 4.2. 

3. Είναι καθήκον των οµάδων να επιβεβαιώσουν µόνες τους, ότι ένας 
διαµεσολαβητής είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένος, πριν από την υπογραφή του 
σχετικού συµβολαίου εκπροσώπησης. 

 
 
Άρθρο 28  Αναφορά σε διαπραγµατευθέντα συµβόλαια 
28 Αναφορά σε διαπραγµατευθέντα συµβόλαια 
1. Οποιοδήποτε συµβόλαιο συνάφθηκε ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων 

που διεξήχθησαν από έναν αδειοδοτηµένο διαµεσολαβητή, ο οποίος είχε 
προσληφθεί από µέρους της οµάδας, θα ορίζει ρητά το όνοµα του διαµεσολαβητή 
µετεγγραφών. 

2. Εάν µία οµάδα δεν χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή 
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, αυτό το γεγονός θα πρέπει σαφώς να 
αναφέρεται στο σχετικό συµβόλαιο µετεγγραφής και/ή συµβόλαιο/α εργασίας. 

 
 
Άρθρο 29  Περιορισµοί αµοιβής και µεταβίβασης των δικαιωµάτων & αξιώσεων 
29 Περιορισµοί αµοιβής και µεταβίβασης των δικαιωµάτων & αξιώσεων 
1. Καµία πληρωµή αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού µετεγγραφής, 

της αποζηµίωσης κατάρτισης ή του µηχανισµού αλληλεγγύης, που είναι 
πληρωτέα σε σχέση µε την µετεγγραφή ενός ποδοσφαιριστή µεταξύ οµάδων, δεν 
µπορεί να πληρωθεί πλήρως ή µερικώς, από τον οφειλέτη (οµάδα) στον 
διαµεσολαβητή, ούτε ακόµη και για να εξοφληθεί µια οφειλή στον διαµεσολαβητή 
από την οµάδα, µε την οποία είχε σχέση µε την ιδιότητα του δανειστή.  
Αυτό περιλαµβάνει, όχι περιοριστικά, οποιοδήποτε µερίδιο σε οποιαδήποτε 
αποζηµίωση µετεγγραφής ή µελλοντική αξία µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή. 

2. Στα πλαίσια της µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή, απαγορεύεται στους 
διαµεσολαβητές να λάβουν οποιαδήποτε άλλη αµοιβή εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο Κεφαλαίου IV του παρόντα κανονισµού. 
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VI. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

3. Εάν η εµπλεκόµενη οµοσπονδία απαιτήσει, οι πληρωµές υπέρ των 
διαµεσολαβητών θα γίνονται µέσω ενός τραπεζικού λογαριασµού καθορισµένου 
από την οικεία οµοσπονδία. 
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VII. ∆ΙΕΝΕΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
VII.∆ΙΕΝΕΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ  
Άρθρο 30  Γενικές διατάξεις 
30 Γενικές διατάξεις 
1. Για να αντιµετωπιστούν οι εγχώριες διαφορές σχετικά µε την δραστηριότητα των 

διαµεσολαβητών, οι οµοσπονδίες θα παραπέµπουν ως τελευταία λύση, 
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετικά µε τον εθνικό κανονισµό των 
διαµεσολαβητών σε ένα ανεξάρτητο, συγκροτηµένο και αµερόληπτο διαιτητικό 
δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη το καταστατικό της FIFA και τους νόµους που 
ισχύουν στην επικράτεια της οµοσπονδίας. 

2. Σε περίπτωση διεθνών διαφορών αναφορικά µε την δραστηριότητα των 
διαµεσολαβητών, µπορεί να υποβληθεί αίτηµα για διαιτητικές διαδικασίες στην 
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA. 

3. Εάν υπάρχει λόγος ώστε να θεωρείται ότι σε µια υπόθεση προκύπτει πειθαρχικό 
ζήτηµα, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ή το µονοµελές δικαστήριο 
(ανάλογα µε την περίπτωση) θα υποβάλει τον φάκελο στην Πειθαρχική Επιτροπή 
µαζί µε το αίτηµα για την έναρξη των πειθαρχικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τον 
Πειθαρχικό Κώδικα και το Κεφάλαιο VIII της FIFA που ακολουθεί. 

4. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ή το µονοµελές δικαστήριο (ανάλογα µε 
την περίπτωση) δεν θα εκδικάσει οποιαδήποτε υπόθεση που υπόκειται στον 
παρόντα κανονισµό εάν έχουν παρέλθει περισσότερα από δύο έτη από το 
γεγονός που προκάλεσε τη διαφορά ή έχουν παρέλθει περισσότεροι από έξι 
µήνες που ο εν λόγω διαµεσολαβητής έχει ολοκληρώσει τη δραστηριότητά του. Η 
εφαρµογή αυτού του χρονικού ορίου θα εξετάζεται αυτεπάγγελτα σε κάθε επί 
µέρους περίπτωση. 

5. Οι λεπτοµερείς διαδικασίες για την λύση των διαφορών σχετικά µε τη 
δραστηριότητα των διαµεσολαβητών, περιγράφονται περαιτέρω στους Κανόνες 
που ∆ιέπουν την ∆ιαδικασία της Επιτροπής Ιδιότητας των Ποδοσφαιριστών και 
του Συµβουλίου Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών. 
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VIII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
VIII.ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
Άρθρο 31  Γενική διάταξη 
31 Γενική διάταξη 

Κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σε οποιονδήποτε διαµεσολαβητή, 
ποδοσφαιριστή, οµάδα ή οµοσπονδία που παραβιάζει αυτόν τον κανονισµό, τα 
παραρτήµατά του ή το καταστατικό ή άλλους κανονισµούς της FIFA, των 
συνοµοσπονδιών ή των οµοσπονδιών. 

 
 
Άρθρο 32  Αρµοδιότητα, περιορισµός και έξοδα 
32 Αρµοδιότητα, περιορισµός και έξοδα 
1. Σε εγχώριες συναλλαγές η οικεία οµοσπονδία είναι υπεύθυνη για την επιβολή 

κυρώσεων. Η υποχρέωση αυτή, ωστόσο δεν αναιρεί την αρµοδιότητα της 
Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA να επιβάλει κυρώσεις σ’ έναν διαµεσολαβητή 
που εµπλέκεται σε µία εγχώρια µετεγγραφή εντός µίας οµοσπονδίας άλλης από 
αυτήν που εξέδωσε την άδεια του διαµεσολαβητή. 

2. Σε διεθνείς συναλλαγές, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA είναι υπεύθυνη για την 
επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. 

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αβεβαιότητας ή διαφωνίας σχετικά µε την 
αρµοδιότητα, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA θα αποφασίσει ποιος είναι 
αρµόδιος για την επιβολή κυρώσεων. 

4. Κάθε οµοσπονδία θα διορίσει ένα όργανο, αρµόδιο για την επιβολή κυρώσεων 
στους διαµεσολαβητές, στους ποδοσφαιριστές και τις οµάδες. Οι οµοσπονδίες θα 
διασφαλίσουν ότι, αφότου έχει εξαντληθεί κάθε οδός σε επίπεδο οµοσπονδίας, τα 
τιµωρηθέντα µέρη µε βάση τον παρόντα κανονισµό έχουν την δυνατότητα να 
υποβάλλουν µια έφεση σε ένα ανεξάρτητο, κατάλληλα συγκροτηµένο και 
αµερόληπτο διαιτητικό δικαστήριο µε δυνατότητα έκδοσης απόφασης. 

5. Οι διαδικασίες επιβολής των κυρώσεων µπορούν να εγερθούν από την οικεία 
οµοσπονδία ή την FIFA, είτε µε την πρωτοβουλία τους, είτε κατόπιν αιτήσεως. 
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Άρθρο 33  Κυρώσεις σε διαµεσολαβητές µετεγγραφών 
33 Κυρώσεις σε διαµεσολαβητές µετεγγραφών 
1. Οι ακόλουθες κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σε διαµεσολαβητές 

µετεγγραφών ποδοσφαιριστών για παραβίαση του παρόντα κανονισµού και των 
παραρτηµάτων του, σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA: 
- επίπληξη ή προειδοποίηση, 
- χρηµατική ποινή τουλάχιστον CHF 5.000, 
- αναστολή της άδειας για 12 µήνες, 
- ανάκληση της άδειας, 
- απαγόρευση συµµετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται µε 

το ποδόσφαιρο. 
Αυτές οι κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν µεµονωµένα ή σωρευτικά. 

2. Ειδικότερα, η άδεια πρέπει να ανακληθεί εάν ο διαµεσολαβητής παραβιάσει 
επανειληµµένα ή σοβαρά τα καταστατικά και τους κανονισµούς της FIFA, των 
συνοµοσπονδιών ή των οµοσπονδιών. 

3. Μόνον η οµοσπονδία που εκδίδει την άδεια µπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει 
την άδεια ενός διαµεσολαβητή. Εάν η FIFA αποφασίσει να αναστείλει ή να 
ανακαλέσει µία άδεια ενός διαµεσολαβητή, θα πρέπει, εφ΄όσον η απόφασή της 
έχει ληφθεί νόµιµα, να κοινοποιήσει την απαραίτητη οδηγία στην οµοσπονδία 
που έχει εκδώσει την άδεια. 

 
 
Άρθρο 34  Κυρώσεις σε ποδοσφαιριστές 
34 Κυρώσεις σε ποδοσφαιριστές 

Οι ακόλουθες κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σε ποδοσφαιριστές για 
παραβίαση του παρόντα κανονισµού και των παραρτηµάτων του, σύµφωνα µε 
τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA: 
- επίπληξη ή προειδοποίηση, 
- χρηµατική ποινή τουλάχιστον CHF 5.000, 
- αποκλεισµό από αγώνα, 
- απαγόρευση συµµετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται µε 

το ποδόσφαιρο. 
Αυτές οι κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν µεµονωµένα ή σωρευτικά. 
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VIII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 35  Κυρώσεις σε οµάδες 
35 Κυρώσεις σε οµάδες 

Οι ακόλουθες κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σε οµάδες για παραβίαση του 
παρόντα κανονισµού και των παραρτηµάτων του, σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό 
Κώδικα της FIFA: 
- επίπληξη ή προειδοποίηση, 
- χρηµατική ποινή τουλάχιστον CHF 10.000, 
- απαγόρευση µετεγγραφής, 
- αφαίρεση βαθµών, 
- υποβιβασµός σε κατώτερη κατηγορία. 
Αυτές οι κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν µεµονωµένα ή σωρευτικά. 

 
 
Άρθρο 36  Κυρώσεις σε οµοσπονδίες 
36 Κυρώσεις σε οµοσπονδίες 

Οι ακόλουθες κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σε οµοσπονδίες για παραβίαση 
του παρόντα κανονισµού και των παραρτηµάτων του, σύµφωνα µε τον 
Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA: 
- επίπληξη ή προειδοποίηση, 
- χρηµατική ποινή τουλάχιστον CHF 30.000, 
- αποκλεισµό από διοργάνωση. 
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IX. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 
IX.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ  
Άρθρο 37  Επίσηµες γλώσσες 
37 Επίσηµες γλώσσες 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας στην ερµηνεία µεταξύ Αγγλικού, 
Γαλλικού, Ισπανικού και Γερµανικού κειµένου του παρόντος κανονισµού, 
επικρατεί το Αγγλικό κείµενο. 

 
 
Άρθρο 38  Απρόβλεπτες καταστάσεις 
38 Απρόβλεπτες καταστάσεις 

Για θέµατα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό και για περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας, θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA, της οποίας οι 
αποφάσεις είναι τελεσίδικες. 
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X. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
X.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 39  Μεταβατικές διατάξεις 
39 Μεταβατικές διατάξεις 
1. Κάθε υπόθεση που έχει υποβληθεί στην FIFA πριν την έναρξη ισχύος αυτού του 

κανονισµού θα κρίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό ∆ιαµεσολαβητών 
Μετεγγραφών της 10 ∆εκεµβρίου 2000. 

2. Όλες οι αιτήσεις για την άδεια ενός διαµεσολαβητή θα κρίνονται σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό. 

3. ∆ιαµεσολαβητές που έχουν µία άδεια όταν ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ, 
υπόκεινται ισότιµα στον παρόντα κανονισµό. 

4. Όλες οι άλλες υποθέσεις θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 
Αυτό αφορά, ιδιαιτέρως, το άρθρο 17 αυτού του κανονισµού. 

 
 
Άρθρο 40  Έναρξη ισχύος 
40 Έναρξη ισχύος 
1. Ο Κανονισµός αυτός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA  

στις 29 Οκτωβρίου 2007 και θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2008. 
2. Οι νέες διατάξεις που εισάγονται στον παρόντα κανονισµό θα τεθούν σε ισχύ από 

τις οµοσπονδίες το αργότερο έως 31 ∆εκεµβρίου 2009. Παρ’ όλα αυτά, κάθε 
οµοσπονδία θα εφαρµόσει το Κεφάλαιο ΙΙΙ αυτού του κανονισµού από την  
1 Ιανουαρίου 2008. 

 
 
 
 
Ζυρίχη, 29 Οκτωβρίου 2007 
 
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA 
 
 
Ο Πρόεδρος: Ο Γενικός Γραµµατέας 
Joseph S. Blatter Jerome Valcke 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  Κώδικας Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς 
 Κώδικας Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς 
 
1. Ο διαµεσολαβητής πρέπει να εκτελεί τις δραστηριότητές του ευσυνείδητα και να 

συµπεριφέρεται τόσο στο επάγγελµά του όσο και στις άλλες επιχειρηµατικές 
πρακτικές µε τρόπο άξιο σεβασµού και τιµώντας το επάγγελµά του. 

2. Ο διαµεσολαβητής συµφωνεί άνευ όρων να τηρεί τα καταστατικά, τους 
κανονισµούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων της FIFA, 
των συνοµοσπονδιών και των οικείων οµοσπονδιών. 

3. Ο διαµεσολαβητής θα εµµένει στην αλήθεια, σαφήνεια και αντικειµενικότητα στις 
συναλλαγές του µε τον πελάτη του, τους διαπραγµατευόµενους εταίρους και 
τρίτους. 

4. Ο διαµεσολαβητής θα προστατεύει τα συµφέροντα του πελάτη του, σύµφωνα µε 
την νοµοθεσία και το περί δικαίου αίσθηµα, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργεί 
σαφείς νοµικές σχέσεις. 

5. Ο διαµεσολαβητής θα πρέπει απαρέγκλιτα να σέβεται τα δικαιώµατα των 
διαπραγµατευόµενων εταίρων του και των τρίτων. Ιδιαιτέρως δε, θα σέβεται τις 
συµβατικές σχέσεις των επαγγελµατιών συναδέλφων του και θα απέχει 
οποιασδήποτε πράξεως που θα µπορούσε να δελεάσει πελάτες τρίτων. 

6. α) Ο διαµεσολαβητής θα τηρεί τα ελάχιστα προβλεπόµενα βιβλία για τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. Ιδιαιτέρως δε, θα διασφαλίζει ότι είναι 
σε θέση να παράσχει αποδείξεις των δραστηριοτήτων του καθ' 
οποιονδήποτε χρόνο µέσω εγγράφων και άλλων αρχείων.  

β) Θα τηρεί όλα τα βιβλία ευσυνειδήτως και θα καταχωρεί λεπτοµερώς τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες πιστά σε άλλα αρχεία.  

γ) Κατόπιν αιτήσεως των αρχών που διενεργούν έρευνα επί πειθαρχικών 
θεµάτων και άλλων διαφορών, ο διαµεσολαβητής πρέπει να παρουσιάζει τα 
βιβλία και αρχεία που συνδέονται άµεσα µε την εν λόγω υπόθεση.  

δ) Με το πρώτο αίτηµα του πελάτη του, ο διαµεσολαβητής θα εκδίδει τιµολόγιο 
το οποίο θα εµφανίζει την αµοιβή του, τα έξοδά του και οποιεσδήποτε άλλες 
χρεώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 

7. Απαγορεύεται στον διαµεσολαβητή να προσφεύγει για µια διαφορά στα 
τακτικά δικαστήρια όπως ορίζεται στο Καταστατικό της FIFA και απαιτείται 
να υποβάλλει οποιαδήποτε αξίωση στην δικαιοδοσία της οµοσπονδίας ή 
της FIFA. 

 
 
Με την υπογραφή του, ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου αποδέχεται  
τα ανωτέρω. 

 
 
Τόπος και ηµεροµηνία:  ..............................................................................  
 
 
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου:  .......................................  
 
 
Για την οµοσπονδία:  ..................................................................................  
 (Υπογραφή και σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  Ασφαλιστικό συµβόλαιο και τραπεζική εγγύηση 
 Ασφαλιστικό συµβόλαιο και τραπεζική εγγύηση 
 
1. Το ποσό που καλύπτεται από το ασφαλιστικό συµβόλαιο θα καθοριστεί βάσει του 

κύκλου εργασιών του διαµεσολαβητή. Αυτό το ποσό σε καµία περίπτωση δεν θα 
είναι λιγότερο από 100.000 CHF. 

2. Το ασφαλιστικό συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης θα καλύπτει επίσης 
αξιώσεις που υποβλήθηκαν µετά από τη λήξη του συµβολαίου για γεγονότα που 
συνέβησαν κατά τη διάρκεια του συµβολαίου. 

3. Ο διαµεσολαβητής απαιτείται να ανανεώσει το ασφαλιστικό συµβόλαιο κατά τη 
λήξη του και αυτόµατα να στείλει τα σχετικά έγγραφα στην οικεία οµοσπονδία. 

4. Στόχος της ασφάλειας είναι να καλύψει οποιεσδήποτε αξιώσεις για αποζηµίωση 
από έναν ποδοσφαιριστή, οµάδα ή έναν άλλον διαµεσολαβητή που προκύπτουν 
από τη δραστηριότητα του διαµεσολαβητή, η οποία σύµφωνα µε την άποψη της 
οµοσπονδίας ή/και της FIFA, αντιβαίνει τις αρχές αυτών των κανονισµών ή/και 
των κανονισµών της οικείας οµοσπονδίας. 

5. Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν από έναν διαµεσολαβητή να συνάψει 
ασφαλιστικό συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης σύµφωνα µε το  
άρθρο 9 αυτού του κανονισµού, µπορεί ο διαµεσολαβητής να καταθέσει µια 
τραπεζική εγγύηση για το ελάχιστο ποσό των 100.000 CHF. 

6. Όπου δεν είναι δυνατόν να συναφθεί ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο κάλυψης 
επαγγελµατικής ευθύνης στην επικράτεια µίας συγκεκριµένης οµοσπονδίας, αυτή 
η οµοσπονδία θα ενηµερώσει τη FIFA και θα υποβάλει ένα επίσηµο αίτηµα να 
επιτραπεί µία τραπεζική εγγύηση. 

7. Μόνο η FIFA έχει πρόσβαση στην τραπεζική εγγύηση. Η τραπεζική εγγύηση έχει 
τον ίδιο σκοπό µε αυτόν του ασφαλιστικού συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης. 
Το ποσό της εγγύησης (ελάχιστο 100.000 CHF) δεν αντιπροσωπεύει το µέγιστο 
ποσό το οποίο µπορεί να οφείλεται σε οποιοδήποτε συµβαλλόµενο που απαιτεί 
κάλυψη ζηµιών. 

8. Εάν το ποσό της εγγύησης µειωθεί από µια πληρωµή από την τράπεζα σε 
κάλυψη απαίτησης λόγω ζηµιών εναντίον του διαµεσολαβητή, η άδειά του θα 
ανασταλεί έως ότου το ποσό της εγγύησης αυξηθεί στο αρχικό ποσό  
(ελάχιστο 100.000 CHF). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 

9. Οι ενώσεις των ποδοσφαιριστών που είναι επίσηµα αναγνωρισµένες από τις 
οµοσπονδίες και οι οποίες επιθυµούν να παρέχουν µια υπηρεσία για την 
απασχόληση των ποδοσφαιριστών-µελών τους, µπορούν να συνάψουν το δικό 
τους ασφαλιστικό συµβόλαιο επαγγελµατικής ευθύνης µε µια αξιόπιστη 
ασφαλιστική εταιρεία, κατά προτίµηση στη χώρα όπου λειτουργούν. 

10. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτή η ασφάλεια θα περιοριστεί στην κάλυψη κινδύνων 
για όχι περισσότερες από πέντε άδειες. Εντούτοις, οι κάτοχοι των αδειών θα είναι 
αξιόπιστα µέλη των σχετικών ενώσεων, θα έχουν περάσει τη γραπτή εξέταση 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος και θα έχουν αυτοπροσώπως υπογράψει 
τον Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς (βλ. άρθρο 11). Τα ονόµατα των 
υποψηφίων που έχουν λάβει µια άδεια θα καταχωρούνται επίσης στο 
ασφαλιστικό συµβόλαιο. 

11. Ο διαµεσολαβητής δεν µπορεί να αναστέλλει το ασφαλιστικό συµβόλαιο του 
επαγγελµατικής ευθύνης έως ότου ολοκληρώσει τις δραστηριότητές του (είτε 
εφόσον η άδεια έχει επιστραφεί είτε έχει ανακληθεί). Εντούτοις, ο διαµεσολαβητής 
θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε αξίωση για αποζηµίωση ασκηθεί µετά τον 
τερµατισµό της επαγγελµατικής του απασχόλησης αυτής, η οποία προκύπτει από 
την προηγούµενη δραστηριότητά του ως διαµεσολαβητή, καλύπτεται από το 
ασφαλιστικό συµβόλαιο (βλ. άρθρο 9). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  Πρότυπο συµβόλαιο εκπροσώπησης 

Πρότυπο συµβόλαιο εκπροσώπησης 
 

Οι συµβαλλόµενοι 

 ..................................................................................................................................................  
(Ονοµατεπώνυµο διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαίρου, ακριβής διεύθυνση και επωνυµία της 
εταιρείας, εάν ισχύει) 

 ...................................................................................................  (εφεξής: ο διαµεσολαβητής 
µετεγγραφών ποδοσφαίρου) 
 
και 

 ..................................................................................................................................................  
(Ονοµατεπώνυµο ποδοσφαιριστή (και παρωνύµιο, εάν υπάρχει), επακριβής διεύθυνση και 
ηµεροµηνία γεννήσεως ή επωνυµία οµάδος και επακριβής διεύθυνση) 

 ...................................................................................................  (εφεξής: ο πελάτης) 
συµφώνησαν όπως συνάψουν το συµβόλαιο εκπροσωπήσεως, ως ακολούθως: 
 

1) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
Το παρόν συµβόλαιο ισχύει για  .............................................................. . 
 (αριθµός µηνών, µέγιστο 24 µήνες) 

Θα τεθεί σε ισχύ την  ......................................  και εκπνέει την  .............................................. .. 
 (επακριβής ηµεροµηνία) (επακριβής ηµεροµηνία) 
 

2) ΑΜΟΙΒΗ 
Μόνον ο πελάτης δύναται να αποζηµιώνει τον διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαίρου, 
έναντι της εργασίας που παρείχε. 
α) Ποδοσφαιριστής ως πελάτης 
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα λάβει προµήθεια ύψους  .............. % επί 
του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος που καταβάλλεται προς τον ποδοσφαιριστή,  
ως αποτέλεσµα του συµβολαίου εργασίας του, που διαπραγµατεύτηκε ή 
επαναδιαπραγµατεύτηκε ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, πληρωτέο ως 
ακολούθως : 
− την καταβολή εφάπαξ ποσού κατά την έναρξη του συµβολαίου εργασίας:  

 ..............................................................  

− ετήσιες δόσεις στο τέλος κάθε συµβατικού έτους:  ..............................................................  
 (σηµειώστε όπως πρέπει) 
β) Οµάδα ως πελάτης 
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα λάβει προµήθεια µε την µορφή εφάπαξ 
ποσού ύψους  ............................................. . 
 (επακριβές ποσό και νόµισµα) 
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3) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι τα δικαιώµατα εκπροσώπησης µεταβιβάζονται  
αποκλειστικά:  ...............................................  
µη αποκλειστικά:  ..........................................  
 (σηµειώστε όπως πρέπει) 

στον διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαίρου. 
 

4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
Οποιεσδήποτε άλλες ειδικές συµφωνίες που συνάδουν µε τις αρχές που εµπεριέχονται στον 
κανονισµό διαµεσολαβητών µετεγγραφών ποδοσφαιριστών θα πρέπει να επισυνάπτονται µε 
το παρόν συµβόλαιο και θα κατατίθενται στην οικεία οµοσπονδία. 
 

5) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν στην πιστή τήρηση του καταστατικού, των κανονισµών, των 
διατάξεων και των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων της FIFA, των συνοµοσπονδιών και 
των οικείων οµοσπονδιών, καθώς επίσης των διατάξεων του δηµοσίου δικαίου που διέπουν 
την απασχόληση και των άλλων ισχυόντων νόµων στην επικράτεια της οµοσπονδίας, καθώς 
επίσης και το διεθνές δίκαιο και τις ισχύουσες συνθήκες.  
 
 
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση στην 
δικαιοδοσία της οµοσπονδίας ή της FIFA. Η προσφυγή στα τακτικά δικαστήρια είναι 
απαγορευµένη, εκτός εάν ορίζεται συγκεκριµένα στους κανονισµούς της FIFA. 
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6) ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Το παρόν συµβόλαιο συντάχθηκε εις τετραπλούν, τα δε αντίγραφα διενεµήθησαν ως 
ακολούθως: 
1. Η εθνική οµοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο διαµεσολαβητής 

µετεγγραφών ποδοσφαίρου:  .........................................................................................  
 (επακριβής ονοµασία) 

2. Η εθνική οµοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο πελάτης:  
 ........................................................................................  

 (επακριβής ονοµασία) 

3. Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου 
 

4. Ο πελάτης 
 
 

Τόπος και ηµεροµηνία:  ............................................................  
 

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών 
ποδοσφαίρου: 

 Ο πελάτης: 

 .....................................................................    ..........................................................  
(Υπογραφή) 

Επιβεβαίωση λήψεως του συµβολαίου: 

 (Υπογραφή) 

 

Τόπος και ηµεροµηνία:  ............................................................  
 

Η εθνική οµοσπονδία του διαµεσολαβητή 
µετεγγραφών ποδοσφαίρου: 

  
Η εθνική οµοσπονδία του πελάτη: 

 .....................................................................    ..........................................................  
(Υπογραφή και σφραγίδα)  (Υπογραφή και σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 


