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Παράρτημα 4:

1

Αποζημίωση κατάρτισης

Αντικειμενικός σκοπός

1.
Η κατάρτιση και εκπαίδευση ενός ποδοσφαιριστή λαμβάνει χώρα μεταξύ του 12 ου και 23ου
έτους. Αποζημίωση κατάρτισης θα πληρώνεται, κατά κανόνα, μέχρι το 23ο έτος για την
κατάρτιση που παρασχέθηκε μέχρι και το 21ο έτος, εκτός εάν είναι καταφανές ότι ο
ποδοσφαιριστής έχει ήδη τερματίσει την περίοδο κατάρτισης πριν το 21 ο έτος. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, αποζημίωση κατάρτισης θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής
περιόδου στην οποία ο ποδοσφαιριστής συμπληρώνει το 23ο έτος, ο υπολογισμός όμως του
πληρωτέου ποσού θα βασίζεται στο διάστημα των ετών από το 12ο έτος έως και την ηλικία
που ο ποδοσφαιριστής αποδεδειγμένα πράγματι ολοκλήρωσε την κατάρτισή του.
2.
Η υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης κατάρτισης είναι με την επιφύλαξη οποιασδήποτε
άλλης υποχρέωσης πληρωμής αποζημίωσης για αθέτηση συμβολαίου.

2 Πληρωμή αποζημίωσης κατάρτισης
1.
Αποζημίωση κατάρτισης καταβάλλεται όταν:
i.

ένας ποδοσφαιριστής εγγράφεται ως επαγγελματίας, ή

ii.

ένας επαγγελματίας μετεγγράφεται μεταξύ σωματείων δύο διαφορετικών ομοσπονδιών
(είτε κατά την διάρκεια είτε στο τέλος του συμβολαίου του)

πριν το τέλος της αγωνιστικής περιόδου του 23ου έτους του.
2.
Αποζημίωση κατάρτισης δεν καταβάλλεται εάν:
i.

το προηγούμενο σωματείο διακόψει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή χωρίς νόμιμη
αιτία (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των προηγούμενων σωματείων), ή
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ii.

ο ποδοσφαιριστής μετεγγράφεται σε σωματείο 4ης κατηγορίας, ή

iii. ένας

ποδοσφαιριστής επανακτά την ιδιότητα του ερασιτέχνη κατά την μετεγγραφή του.

3 Ευθύνη πληρωμής αποζημίωσης κατάρτισης
1.
Όταν ένας ποδοσφαιριστής εγγράφεται ως επαγγελματίας για πρώτη φορά, το σωματείο στο
οποίο εγγράφεται είναι υπεύθυνο για την πληρωμή αποζημίωσης κατάρτισης εντός 30
ημερών από την εγγραφή, σε κάθε σωματείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής ήταν
εγγεγραμμένος (σύμφωνα με το ιστορικό της σταδιοδρομίας του ποδοσφαιριστή όπως
εμφαίνεται στο ΔΑΠ) και έχει συνεισφέρει στην κατάρτισή του, που αρχίζει από την
αγωνιστική περίοδο στην οποία συμπλήρωσε το 12ο έτος. Το πληρωτέο ποσό υπολογίζεται
κατ' αναλογία σύμφωνα με την περίοδο κατάρτισης που ο ποδοσφαιριστής πέρασε σε κάθε
σωματείο.
Σε περίπτωση μεταγενέστερων μετεγγραφών του επαγγελματία, αποζημίωση κατάρτισης θα
οφείλεται μόνον προς το προηγούμενο σωματείο του για το χρονικό διάστημα που
ουσιαστικά καταρτίστηκε από το σωματείο αυτό.
2.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η προθεσμία πληρωμής αποζημίωσης κατάρτισης
είναι 30 ημέρες μετά την εγγραφή του επαγγελματία στην νέα ομοσπονδία.
3.
Μια ομοσπονδία δικαιούται να λάβει την αποζημίωση κατάρτισης η οποία καταρχήν θα
οφείλονταν σε ένα από τα σωματεία της, εφόσον είναι σε θέση να παράσχει αποδείξεις ότι το
εν λόγω σωματείο, στο οποίο ο επαγγελματίας είχε εγγραφεί και καταρτιστεί, έχει εν τω
μεταξύ παύσει να συμμετάσχει στο οργανωμένο ποδόσφαιρο και/ή δεν υφίσταται πλέον
εξαιτίας, ειδικότερα, πτώχευσης, εκκαθάρισης, διάλυσης ή απώλειας αναγνώρισης. Η
αποζημίωση αυτή θα διατεθεί για προγράμματα ανάπτυξης του νεανικού ποδοσφαίρου της
εν λόγω ομοσπονδίας ή ομοσπονδιών.

4 Δαπάνες κατάρτισης
1.
Προκειμένου να υπολογισθεί η οφειλόμενη αποζημίωση για δαπάνες κατάρτισης και
εκπαίδευσης, συστήνεται στις ομοσπονδίες να κατατάξουν τα σωματεία τους σε τέσσερις το
ανώτατο κατηγορίες, ανάλογα με τις χρηματικές επενδύσεις κάθε σωματείου στην κατάρτιση
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ποδοσφαιριστών. Οι δαπάνες κατάρτισης ορίζονται για κάθε κατηγορία και αντιστοιχούν στο
απαιτούμενο ποσό για την κατάρτιση ενός ποδοσφαιριστή για ένα έτος πολλαπλασιαζόμενο
με έναν μέσο "συντελεστή ποδοσφαιριστή" κάτι το οποίο είναι η αναλογία των
ποδοσφαιριστών που πρέπει να καταρτιστούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένας
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
2.
Οι δαπάνες κατάρτισης, οι οποίες προσδιορίζονται σε επίπεδο συνομοσπονδίας για κάθε
κατηγορία σωματείου, όπως επίσης και η κατηγοριοποίηση των σωματείων κάθε
ομοσπονδίας, δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της FIFA (www.FIFA.com). Αυτές
ενημερώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Οι ομοσπονδίες οφείλουν να τηρούν
πάντα επικαιροποιημένα τα στοιχεία αναφορικά με την κατηγορία κατάρτισης των σωματείων
τους που εισάγονται στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) (πρβλ.
Παράρτημα 3 Άρθρο 5.1 παράγραφος 2).

5 Υπολογισμός αποζημίωσης κατάρτισης
1.
Κατά κανόνα, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης κατάρτισης που οφείλεται στο ή στα
προηγούμενα σωματεία του ποδοσφαιριστή, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπ' όψιν οι
δαπάνες στις οποίες θα υποβάλλονταν το νέο σωματείο εάν θα έπρεπε να καταρτίσει τον ίδιο
τον ποδοσφαιριστή.
2.
Ομοίως, την πρώτη φορά που ένας ποδοσφαιριστής εγγράφεται ως επαγγελματίας, η
πληρωτέα αποζημίωση κατάρτισης υπολογίζεται συνυπολογίζοντας τις δαπάνες κατάρτισης
του νέου σωματείου πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό των ετών κατάρτισης, έχοντας ως
αρχή το διάστημα από την αγωνιστική περίοδο της συμπλήρωσης του 12ου έτους μέχρι την
αγωνιστική περίοδο του 21ου έτους του ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση μεταγενέστερων
μετεγγραφών, η αποζημίωση κατάρτισης υπολογίζεται βάσει των δαπανών κατάρτισης του
νέου σωματείου πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ετών κατάρτισης στο προηγούμενο
σωματείο.

3.
Προκειμένου

να

διασφαλισθεί

ότι

η

αποζημίωση

κατάρτισης

για

πολύ

νεαρούς

ποδοσφαιριστές δεν καθορίζεται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα, οι δαπάνες κατάρτισης
για ποδοσφαιριστές για τις αγωνιστικές περιόδους μεταξύ 12ου και 15ου έτους (ήτοι τέσσερις
αγωνιστικές περίοδοι) θα βασίζεται στις δαπάνες κατάρτισης και εκπαίδευσης που
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αντιστοιχούν σε σωματεία της 4ης κατηγορίας.
4.
Το Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών δύναται να κρίνει διαφορές που αφορούν στο ποσό της
πληρωτέας αποζημίωσης κατάρτισης, θα έχει δε την διακριτική ευχέρεια της ρύθμισης αυτού
του ποσού εάν αυτό είναι σαφώς δυσανάλογο στην υπό κρίση υπόθεση.

6 Ειδικές διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
1.
Αναφορικά με ποδοσφαιριστές που μετακινούνται από μία ομοσπονδία σε άλλη εντός της
εδαφικής περιοχής της ΕΕ/ΕΟΧ, το πληρωτέο ποσό της αποζημίωσης κατάρτισης θα
καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα:
1)

Εάν ο ποδοσφαιριστής μετακινείται από ένα σωματείο μικρότερης κατηγορίας σε ένα
σωματείο μεγαλύτερης, ο υπολογισμός θα βασίζεται στον μέσο όρο των δαπανών
κατάρτισης των δύο σωματείων.

2)

Εάν ο ποδοσφαιριστής μετακινείται από μεγαλύτερη σε μικρότερη κατηγορία, ο
υπολογισμός θα βασίζεται στις δαπάνες κατάρτισης του σωματείου της μικρότερης
κατηγορίας.

2.
Εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, η τελευταία αγωνιστική περίοδος της κατάρτισης ενδέχεται να είναι πριν
από την αγωνιστική περίοδο του 21ου έτους του ποδοσφαιριστή, εάν αποδειχθεί, ότι ο
ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε την κατάρτισή του πριν από αυτό το χρονικό διάστημα.

3.
Εάν το προηγούμενο σωματείο δεν προσφέρει στον ποδοσφαιριστή ένα συμβόλαιο, δεν
καταβάλλεται αποζημίωση κατάρτισης, εκτός εάν το προηγούμενο σωματείο, είναι σε θέση
να δικαιολογήσει ότι έχει δικαίωμα να λάβει αυτήν την αποζημίωση. Το προηγούμενο
σωματείο θα πρέπει να προσφέρει στον ποδοσφαιριστή ένα γραπτό συμβόλαιο με
συστημένη επιστολή τουλάχιστον 60 μέρες πριν την λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου του.
Επιπρόσθετα, αυτή η προσφορά θα είναι τουλάχιστον ισάξια με το υφιστάμενο συμβόλαιο. Η
διάταξη αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αποζημίωσης κατάρτισης του ή των
προηγούμενων σωματείων του ποδοσφαιριστή.
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7 Πειθαρχικά μέτρα
Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δύναται να επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα σε σωματεία ή
ποδοσφαιριστές που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα.
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Παράρτημα 5:

Μηχανισμός αλληλεγγύης

1 Συνεισφορά αλληλεγγύης
Εάν ένας επαγγελματίας μετεγγράφεται κατά την διάρκεια ενός συμβολαίου, το 5%
οποιασδήποτε αποζημίωσης, με εξαίρεση την αποζημίωση κατάρτισης που πληρώνεται στο
προηγούμενο σωματείο, θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό αυτής της αποζημίωσης και θα
διανέμεται από το νέο σωματείο ως συνεισφορά αλληλεγγύης στο σωματείο ή στα σωματεία
που έχουν εμπλακεί στην κατάρτιση και εκπαίδευση του κατά την πάροδο του χρόνου. Αυτή
η συνεισφορά αλληλεγγύης απεικονίζει τον αριθμό των ετών (υπολογιζομένων κατ' αναλογία
αν αφορά λιγότερο από ένα έτος) που ήταν εγγεγραμμένος στο ή στα οικεία σωματεία μεταξύ
των αγωνιστικών περιόδων του 12ου και 23ου έτους του, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
- Αγωνιστική περίοδος του 12ου έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 13ου έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 14ου έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 15ου έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 16ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 17ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 18ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 19ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 20ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 21ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 22ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)
- Αγωνιστική περίοδος του 23ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζημίωσης)

2 Διαδικασία πληρωμής
1.
Το νέο σωματείο θα πληρώσει την συνεισφορά αλληλεγγύης στο ή στα σωματεία κατάρτισης
σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το αργότερο εντός 30 ημερών μετά την μετεγγραφή
του ποδοσφαιριστή ή σε περίπτωση δόσεων, εντός 30 ημερών από την πληρωμή τέτοιων
δόσεων.
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2.
Είναι ευθύνη του νέου σωματείου να υπολογίσει το ποσόν της συνεισφοράς αλληλεγγύης και
να το διανείμει σύμφωνα με το ιστορικό της καριέρας του ποδοσφαιριστή που παρουσιάζεται
στο ΔΑΠ του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής θα βοηθήσει, αν αυτό είναι απαραίτητο, το
νέο σωματείο στην εκπλήρωση της υποχρέωσης του αυτής.
3.
Μια ομοσπονδία δικαιούται να λάβει την αναλογία της αποζημίωσης κατάρτισης η οποία
καταρχήν θα οφείλονταν σε ένα από τα σωματεία της, εφόσον είναι σε θέση να παράσχει
αποδείξεις ότι το εν λόγω σωματείο, στο οποίο ο επαγγελματίας είχε εκπαιδευτεί και
καταρτιστεί, έχει εν τω μεταξύ παύσει να συμμετάσχει στο οργανωμένο ποδόσφαιρο και/ή
δεν υφίσταται πλέον εξαιτίας, ειδικότερα, πτώχευσης, εκκαθάρισης, διάλυσης ή απώλειας
αναγνώρισης. Η συνεισφορά αλληλεγγύης (το ποσόν) θα πρέπει να διατεθεί σε
προγράμματα ανάπτυξης του νεανικού ποδοσφαίρου της οικείας ομοσπονδίας.
4.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δύναται να επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα σε σωματεία που
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα.
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Παράρτημα 6:

Διαδικασία που διέπει αιτήσεις που αφορούν στην αποζημίωση

κατάρτισης (άρθρο 20) και τον μηχανισμό αλληλεγγύης (άρθρο 21)

1 Αρχές
1.
Η υποβολή και διαχείριση όλων των αιτήσεων που αφορούν στην αποζημίωση κατάρτισης
σύμφωνα με το άρθρο 20 και στον μηχανισμό αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 21 πρέπει
να γίνεται μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). Οι αιτήσεις θα
καταχωρίζονται στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) από το επαγγελματικό
σωματείο που διαθέτει λογαριασμό στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS), ή
στην περίπτωση ενός επαγγελματικού σωματείου που δεν διαθέτει λογαριασμό στο Σύστημα
Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) ή ενός ερασιτεχνικού σωματείου, από την οικεία
ομοσπονδία.

2.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες προβλέψεις, οι Κανόνες που Διέπουν τις
Διαδικασίες της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του Συμβουλίου Επίλυσης
Διαφορών θα εφαρμόζονται επί της διαδικασίας αιτήσεων, υποκείμενες σε οποιεσδήποτε
αποκλίσεις που ενδεχομένως προκύψουν από την ηλεκτρονική διαδικασία.

2 Ευθύνη των σωματείων και των ομοσπονδιών μελών
1.
Όλα τα επαγγελματικά σωματεία και όλες οι ομοσπονδίες μέλη θα ελέγχουν την καρτέλα
"Αιτήσεις" (Claims) στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) σε τακτά
διαστήματα, τουλάχιστον κάθε τρεις ημέρες, και θα προσέχουν ιδιαίτερα για οποιοδήποτε
ερώτημα ή αίτημα για δηλώσεις.

2.
Τα επαγγελματικά σωματεία και οι ομοσπονδίες μέλη θα φέρουν πλήρη ευθύνη για όποια
διαδικαστικά μειονεκτήματα ενδεχομένως προκύψουν εξαιτίας της αδυναμίας τήρησης της
παραγράφου 1 παραπάνω.
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3 Σύνθεση της υποεπιτροπής
Η υποεπιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ, DRC) θα
αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ, DRC) και, κατά κανόνα,
κάθε μέλος της υποεπιτροπής θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ως μονομελές όργανο.

4 Συμπεριφορά κατά την διάρκεια της διαδικασίας
1.
Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία θα ενεργούν καλόπιστα.

2.
Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία είναι υποχρεωμένα να λέγουν την αλήθεια
στην υποεπιτροπή. Οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν σε οποιαδήποτε ομοσπονδία ή
σωματείο βρεθεί να έχει υποβάλει αναληθή ή ψευδή στοιχεία στην υποεπιτροπή ή για
παράνομη χρήση της διαδικασίας αίτησης του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS) για έκνομους σκοπούς. Κάθε παραβίαση, όπως πλαστογραφημένα έγγραφα, θα
τιμωρείται από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της
FIFA.

3.
Η υποεπιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ώστε να
διασφαλίσει ότι τηρούνται αυτές οι αρχές συμπεριφοράς.
4.
Η εταιρεία FIFA TMS GmbH θα διερευνά ζητήματα εν σχέσει με τις υποχρεώσεις των
διαδίκων σύμφωνα με το παρόν παράρτημα. Όλοι οι διάδικοι υποχρεούνται να
συνεργάζονται με σκοπό την απόδειξη των γεγονότων. Ειδικότερα, θα συμμορφώνονται,
κατόπιν ευλόγου ειδοποίησης, με αιτήματα για οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή
οποιοδήποτε άλλο θέμα οποιασδήποτε φύσης που τηρείται από τα εμπλεκόμενα μέρη.
Πρόσθετα, τα εμπλεκόμενα μέρη θα συμμορφώνονται με την εξεύρεση και παροχή
εγγράφων, στοιχείων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού οποιασδήποτε φύσης που δεν κατέχουν
τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά που τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να προμηθευτούν.
Η μη συμμόρφωση με τα αιτήματα αυτά της εταιρείας FIFA TMS GmbH μπορεί να οδηγήσει
σε κυρώσεις που θα επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

10

5

Εκκίνηση των διαδικασιών και υποβολή εγγράφων

που αφορούν σε αιτήσεις για αποζημίωση κατάρτισης
1.
Η αξίωση για αποζημίωση κατάρτισης (άρθρο 20 και Παράρτημα 4) θα καταχωρίζεται στο
Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) από το οικείο μέρος σύμφωνα με το άρθρο
1.1 παραπάνω. Οι αιτήσεις σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη που υποβάλλονται με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα εξετάζονται.

2.
Ανάλογα με τα στοιχεία της εν λόγω αίτησης, ο αιτούμενος είτε προσωπικά είτε μέσω της
ομοσπονδίας του (εφόσον δεν διαθέτει λογαριασμό στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS)) επίσης υποχρεωτικά θα υποβάλλει στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS) συγκεκριμένα έγγραφα από τον κατάλογο που ακολουθεί:

-

Ονοματεπώνυμα των μερών

-

Λεπτομερή παρουσίαση της υπόθεσης και την αιτία της αίτησης

-

Το αιτούμενο ποσό

-

Την κατηγορία (I, II, III ή IV) του παραλήπτη

-

Επίσημη επιβεβαίωση από την ομοσπονδία μέλος του αιτούμενου σχετικά με την
ημερομηνία έναρξης και λήξης της αγωνιστικής περιόδου (π.χ. από 1 Ιουλίου έως 30
Ιουνίου του επόμενου έτους) κατά την διάρκεια της περιόδου που ο ποδοσφαιριστής
εγγράφηκε στην αιτούμενη ομάδα

-

Πλήρες ιστορικό της σταδιοδρομίας του ποδοσφαιριστή (όλα τα Δελτία Αθλητικής
Ιδιότητας

[πρβλ.

άρθρο

7]

από

τις

οικείες

ομοσπονδίες

που

εμπλέκονται),

συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης του ποδοσφαιριστή και όλων των
ομάδων στις οποίες εγγράφηκε ο ποδοσφαιριστής από την αγωνιστική περίοδο του 12ου
έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή μέχρι την ημερομηνία της εγγραφής του με την
παραλήπτρια ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πιθανή διακοπή, όπως επίσης και την
κατάδειξη της ιδιότητας του ποδοσφαιριστή (ερασιτέχνης ή επαγγελματίας) σε όλες τις
ομάδες
-

Στοιχεία σχετικά με την επακριβή ημερομηνία (ημέρα / μήνας / έτος) της πρώτης
εγγραφής του ποδοσφαιριστή ως επαγγελματία (εφόσον ισχύει)

-

Στοιχεία σχετικά με την επακριβή ημερομηνία (ημέρα / μήνας / έτος) της μετεγγραφής επί
της οποίας βασίζεται η αίτηση (εφόσον η αίτηση βασίζεται σε μεταγενέστερη μετεγγραφή
ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή)

-

Απόδειξη ότι η προκαταβολή των εξόδων έχει καταβληθεί ή ότι δεν απαιτείται
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προκαταβολή των εξόδων
-

Επίσημη επιβεβαίωση από την ομοσπονδία μέλος του αιτούμενου σχετικά με την
κατηγορία στην οποία ανήκει η αιτούμενη ομάδα (εφόσον ο ποδοσφαιριστής μετακινείται
μέσα στην εδαφική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πρβλ. Παράρτημα 4, άρθρο 6)

-

Τα αποδεικτικά στοιχεία του Παραρτήματος 4 άρθρο 6 παράγραφος 3 (εφόσον ο
ποδοσφαιριστής μετακινείται μέσα στην εδαφική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πρβλ. Παράρτημα 4, άρθρο 6)

-

Τα αποδεικτικά στοιχεία του Παραρτήματος 4 άρθρο 3 παράγραφος 3 (εφόσον ο
αιτούμενος είναι μια ομοσπονδία)

-

Πληρεξούσιο (εφόσον απαιτείται)

3.
Εάν δεν υποβληθεί ένα υποχρεωτικό έγγραφο, ή εάν μια μετάφραση δεν υποβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρακάτω, ο αιτούμενος θα πληροφορείται αναλόγως από το
Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). Μια αίτηση θα διεκπεραιώνεται μόνον εάν
έχουν υποβληθεί όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα, ή εάν όλες οι απαιτούμενες μεταφράσεις
έχουν υποβληθεί σωστά και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρακάτω.
4.
Μαζί με την αίτηση ο αιτούμενος μπορεί επίσης να υποβάλλει όποια άλλα έγγραφα θεωρεί
απαραίτητα. Η υποεπιτροπή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από τον αιτούμενο
οποτεδήποτε.
5.
Οι αιτήσεις των ερασιτεχνικών ομάδων θα υποβάλλονται από την οικεία ομοσπονδία.

6 Εκκίνηση της διαδικασίας και υποβολή εγγράφων
που αφορούν σε αιτήσεις του μηχανισμού αλληλεγγύης
1.
Η αίτηση για τον μηχανισμό αλληλεγγύης (άρθρο 21 και Παράρτημα 5) θα καταχωρίζεται στο
Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) από το κατάλληλο πρόσωπο, σύμφωνα με
το άρθρο 1.1 παραπάνω. Οι αιτήσεις σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη που
υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα εξετάζονται.
2.
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Ανάλογα με τα στοιχεία της εν λόγω αίτησης, ο αιτούμενος είτε προσωπικά είτε μέσω της
ομοσπονδίας του (εφόσον δεν διαθέτει λογαριασμό στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS)) υποχρεωτικά θα υποβάλλει στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ,
TMS) συγκεκριμένα έγγραφα από τον κατάλογο που ακολουθεί:

-

Ονοματεπώνυμα των μερών

-

Λεπτομερή παρουσίαση της υπόθεσης και την αιτία της αίτησης

-

Στοιχεία σχετικά με την επακριβή ημερομηνία (ημέρα / μήνας / έτος) της μετεγγραφής επί
της οποίας βασίζεται η αίτηση

-

Στοιχεία σχετικά με τις εμπλεκόμενες ομάδες της μετεγγραφής επί της οποίας βασίζεται η
αίτηση

-

Το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης που απαιτείται

-

Επίσημη επιβεβαίωση από την ομοσπονδία μέλος του αιτούμενου σχετικά με την
ημερομηνία έναρξης και λήξης της αγωνιστικής περιόδου (π.χ. από 1 Ιουλίου έως 30
Ιουνίου του επόμενου έτους) κατά την διάρκεια της περιόδου που ο ποδοσφαιριστής
εγγράφηκε στην αιτούμενη ομάδα

-

Γραπτή βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία αναφορικά με τις επακριβείς ημερομηνίες
εγγραφής του ποδοσφαιριστή στην αιτούμενη ομάδα, π.χ. από ποια ημερομηνία (ημέρα /
μήνας / έτος) μέχρι ποια ημερομηνία (ημέρα / μήνας / έτος), λαμβάνοντας υπόψη κάθε
πιθανή διακοπή, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης του ποδοσφαιριστή
όπως επίσης και την κατάδειξη της ιδιότητας του ποδοσφαιριστή (ερασιτέχνης ή
επαγγελματίας) στην αιτούμενη ομάδα

-

Το ισχυριζόμενο ποσό έναντι του οποίου ο ποδοσφαιριστής προφανώς μετεγγράφηκε
στην νέα του ομάδα, εφόσον είναι γνωστό, ή μια δήλωση ότι το ποσό επί του παρόντος
είναι άγνωστο

-

Απόδειξη ότι η προκαταβολή των εξόδων έχει καταβληθεί ή ότι δεν απαιτείται
προκαταβολή των εξόδων

-

Τα αποδεικτικά στοιχεία του Παραρτήματος 5 άρθρο 3 παράγραφος 3 (εφόσον ο
αιτούμενος είναι μια ομοσπονδία)

-

Πληρεξούσιο (εφόσον απαιτείται)

3.
Εάν δεν υποβληθεί ένα υποχρεωτικό έγγραφο, ή εάν μια μετάφραση δεν υποβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρακάτω, ο αιτούμενος θα πληροφορείται αναλόγως από το
Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). Μια αίτηση θα διεκπεραιώνεται μόνον εάν
έχουν υποβληθεί όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα, ή εάν όλες οι απαιτούμενες μεταφράσεις
έχουν υποβληθεί σωστά και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρακάτω.

4.
Μαζί με την αίτηση ο αιτούμενος μπορεί επίσης να υποβάλλει όποια άλλα έγγραφα θεωρεί
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απαραίτητα. Η υποεπιτροπή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από τον αιτούμενο
οποτεδήποτε.
5.
Οι αιτήσεις των ερασιτεχνικών ομάδων θα υποβάλλονται από την οικεία ομοσπονδία.

7 Γνωστοποίηση της αίτησης στον παραλήπτη
1.
Εφόσον όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί (πρβλ. άρθρο 5 και 6 παραπάνω)
και εφόσον δεν υφίσταται λόγος χειρισμού μιας αίτησης, η αίτηση (μαζί με όλα τα έγγραφα)
θα στέλνεται μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) στον
παραλήπτη. Ο παραλήπτης θα έχει στην διάθεσή του 20 μέρες από την ημερομηνία που
στάλθηκε η αίτηση μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) μέσα στις
οποίες οφείλει να μεταφορτώσει την δήλωσή του (συμπεριλαμβανομένων όλων των
αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον υπάρχουν). Ο παραλήπτης επίσης θα έχει πρόσβαση σε
όλα τα έγγραφα που περιέχονται στον φάκελο στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS). Η διαχείριση των εγγράφων και των περιεχομένων τους πρέπει να γίνεται με
την απαιτούμενη εμπιστευτικότητα και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους
σκοπούς της οικείας διαδικασίας. Η υποεπιτροπή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα από
τον παραλήπτη οποτεδήποτε.

2.
Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα διεξάγεται δεύτερος γύρος ανταλλαγής αλληλογραφίας.
Εφόσον ισχύσει, η διαχείριση του δεύτερου γύρου ανταλλαγής αλληλογραφίας θα
διαχειρίζεται επίσης μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS).
3.
Εφόσον μέσα στο διάστημα των 20 ημερών δεν παραληφθεί απαντητική δήλωση, η
απόφαση θα λαμβάνεται βάσει των εγγράφων που περιέχονται ήδη στον φάκελο.

8 Γλώσσα των εγγράφων
Όλα τα έγγραφα θα υποβάλλονται στην πρωτότυπή τους έκδοση και, εφόσον ισχύει,
μεταφρασμένα σε μια από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της FIFA. Τυχόν μη συμμόρφωση
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με αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η υποεπιτροπή να αγνοήσει το εν λόγω έγγραφο.

9 Προθεσμίες
1.
Οι προθεσμίες θα ορίζονται νόμιμα μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ,
TMS).

2.
Όλες οι υποβολές θα πρέπει να καταχωρίζονται στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS) μέχρι την προθεσμία που ισχύει για την ζώνη ώρας που ισχύει στην
ενδιαφερόμενη ομοσπονδία.

10 Γνωστοποίηση των αποφάσεων, ένδικα μέσα
1.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ειδοποιούνται νόμιμα σχετικά με την απόφαση της
υποεπιτροπής μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS), είτε
απευθείας είτε μέσω της ομοσπονδίας τους. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί
μόλις η απόφαση εμφανίζεται στο Σύστημα Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). Αυτή η
γνωστοποίηση των αποφάσεων θα είναι νομικά δεσμευτική.
2.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ειδοποιούνται σχετικά με τα ευρήματα της απόφασης, είτε
απευθείας είτε μέσω της ομοσπονδίας τους. Ταυτόχρονα, τα μέρη θα πληροφορούνται ότι
έχουν στην διάθεσή τους δέκα ημέρες από την ειδοποίηση αυτή μέχρις ότου ζητήσουν
εγγράφως μέσω του Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) την αιτιολογία της
απόφασης, και ότι σε περίπτωση που δεν το πράξουν, αυτό θα έχει ως συνέπεια η απόφαση
να καταστεί οριστική και δεσμευτική και ότι τα μέρη θα θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί του
δικαιώματός τους να υποβάλλουν μια έφεση.

Εάν ένα μέρος αιτηθεί την αιτιολογία της

απόφασης, η αιτιολογημένη απόφαση θα γνωστοποιείται στα μέρη, είτε απευθείας είτε μέσω
της ομοσπονδίας τους, σε πλήρη έγγραφη μορφή μέσω του Συστήματος Συσχετισμού
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). Το χρονικό περιθώριο για την υποβολή μιας έφεσης ξεκινά μετά
από αυτή την κοινοποίηση της αιτιολογημένης απόφασης.
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