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ποδοσφαιριστές και γενικά κάθε εµπλεκόµενο στο χώρο του ποδοσφαίρου.
Πολλές από τις διατάξεις του κανονισµού αυτού που είναι υποχρεωτικές από την FIFA σε
εθνικό επίπεδο και άλλες που είναι υποχρεωτικές λόγω συµφωνιών µεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και UEFA-FIFA, θα αποτελέσουν µέρος του Ελληνικού Κανονισµού για την Ιδιότητα
και Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών.
Θεωρούµε ότι η εισαγωγή αυτών των διατάξεων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα
αποκαταστήσει την ισότιµη µεταχείρισή του στο παγκόσµιο ποδόσφαιρο, καθώς µέχρι
σήµερα ήταν σε µειονεκτική θέση.
Με την έγκριση του Νέου Ελληνικού Κανονισµού, πολλά από τα ερµηνευτικά σχόλια της
FIFA θα αποτελέσουν οδηγό για την διαµόρφωση της δικής µας νοµολογίας.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Επίσηµες Γλώσσες
Τα παρόντα ερµηνευτικά σχόλια, όπως όλοι οι κανονισµοί της FIFA εκδίδονται στις
τέσσερις επίσηµες γλώσσες, την Αγγλική, την Γαλλική, την Ισπανική και την Γερµανική.
Κάθε φορά που υπάρχει απόκλιση στο κείµενο των διαφορετικών εκδόσεων των
σχολίων, η Αγγλική έκδοση είναι η έγκυρη (επικρατεί).
2. Επιφύλαξη
Οι επεξηγήσεις στα παρόντα ερµηνευτικά σχόλια είναι, µεταξύ άλλων, βασισµένες στην
νοµολογία των αρµόδιων δικαιοδοτικών οργάνων της FIFA (Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών συµπεριλαµβανοµένου του ενός δικαστή, Συµβούλιο Επίλυσης
∆ιαφορών και του δικαστή του) και του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου για τον Αθλητισµό. Είναι
αυτονόητο, ότι υπόκεινται σε αλλαγές ή τροποποιήσεις από την εν λόγω νοµολογία των
οικείων δικαιοδοτικών οργάνων.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΟΡΙΣΜΟΙ1
Για τον σκοπό αυτού του Κανονισµού οι όροι που παρατίθενται κατωτέρω
έχουν την εξής έννοια:
1.

Προηγούµενη Οµοσπονδία: Η Οµοσπονδία στην οποία το Προηγούµενο
Σωµατείο υπάγεται.

2.

Προηγούµενο Σωµατείο: Το σωµατείο από το οποίο ο ποδοσφαιριστής
αποχωρεί.

3.

Νέα Οµοσπονδία: Η Οµοσπονδία στην οποία υπάγεται το Νέο Σωµατείο.

4.

Νέο Σωµατείο: Το σωµατείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής ενσωµατώνεται.

5.

Επίσηµοι Αγώνες: Οι αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Οργανωµένου
Ποδοσφαίρου, όπως εθνικά πρωταθλήµατα, εθνικά κύπελλα και διεθνείς
διασυλλογικοί αγώνες, µη συµπεριλαµβανοµένων όµως των φιλικών ή
δοκιµαστικών αγώνων.

6.

Οργανωµένο Ποδόσφαιρο: Οµοσπονδιακό Ποδόσφαιρο που διοργανώνεται
υπό την αιγίδα της FIFA, των Συνοµοσπονδιών και των Οµοσπονδιών ή
εξουσιοδοτηµένων από αυτές.

7.

Προστατευόµενη Περίοδος: Μια περίοδος τριών ολοκληρωµένων αγωνιστικών
περιόδων ή τριετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη
ισχύος ενός συµβολαίου, εάν το συµβόλαιο έχει συναφθεί πριν το 28ο έτος της
ηλικίας του Επαγγελµατία, ή σε µια περίοδο δύο ολοκληρωµένων αγωνιστικών
περιόδων ή διετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη ισχύος
ενός συµβολαίου, εάν έχει συναφθεί µετά το 28ο έτος της ηλικίας του
Επαγγελµατία.

8.

Μετεγγραφική Περίοδος - Περίοδος Μετεγγραφών: Μια περίοδος που
καθορίζεται από την σχετική Οµοσπονδία σύµφωνα µε το Άρθρο 6.

ΟΡΙΣΜΟΙ1

1

Οι ορισµοί είναι αυτεξήγητοι. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει, ωστόσο, να δοθεί στην περιγραφή της
«αγωνιστικής περιόδου» (περ. 9), µιας και είναι διαφορετική από τον συνήθη ορισµό. Πράγµατι, για τους
σκοπούς του παρόντα Κανονισµού, η αγωνιστική περίοδος αρχίζει µε τον πρώτο επίσηµο αγώνα εθνικής
διοργάνωσης και τελειώνει µε τον τελευταίο, ενώ σύµφωνα µε τον συνήθη ορισµό, µια αγωνιστική περίοδος
αρχίζει την ηµέρα που ακολουθεί την τελευταία ηµέρα της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου π.χ. για την
πλειονότητα των Ευρωπαϊκών, η αγωνιστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του
επόµενου έτους. Ο διαχωρισµός γίνεται κυρίως για τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου IV του Κανονισµού (Τήρηση
Συµβατικής Σταθερότητας µεταξύ Επαγγελµατιών και Σωµατείων) όπου και θα επεξηγηθεί λεπτοµερώς.
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ΟΡΙΣΜΟΙ1
9.

Αγωνιστική Περίοδος: Η περίοδος που αρχίζει µε τον πρώτο επίσηµο αγώνα
του οικείου εθνικού πρωταθλήµατος και τελειώνει µε τον τελευταίο επίσηµο
αγώνα του οικείου πρωταθλήµατος.

10.

Αποζηµίωση Κατάρτισης: Οι πληρωµές που γίνονται σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 4 και καλύπτουν την αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Επίσης παραπέµπουµε στο τµήµα "ΟΡΙΣΜΟΙ" του Καταστατικού της FIFA.
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.
I.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

1.

Ο Κανονισµός αυτός καθιερώνει παγκόσµιους και δεσµευτικούς κανόνες που
αφορούν στην ιδιότητα των ποδοσφαιριστών, την καταλληλότητα τους να
συµµετέχουν στο Οργανωµένο Ποδόσφαιρο, και την µετεγγραφή τους µεταξύ
σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές Οµοσπονδίες.

2.

Η µετεγγραφή ποδοσφαιριστών µεταξύ σωµατείων που ανήκουν στην ίδια
Οµοσπονδία διέπεται από ειδικούς κανονισµούς που εκδίδονται από την οικεία
Οµοσπονδία σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παρ. 3 κατωτέρω, που πρέπει να έχουν
εγκριθεί από την FIFA. Οι Κανονισµοί αυτοί θα πρέπει να προβλέπουν κανόνες
για την διευθέτηση των διαφορών µεταξύ σωµατείων και ποδοσφαιριστών, σε
συµφωνία µε τις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισµό. Οι
Κανονισµοί αυτοί θα πρέπει να προβλέπουν επίσης ένα σύστηµα ανταµοιβής
των σωµατείων που επενδύουν στην κατάρτιση και την εκπαίδευση των
νεαρών ποδοσφαιριστών.

3.

α)

Οι ακόλουθες διατάξεις των άρθρων: 2-8, 10, 11 και 18 είναι δεσµευτικές
και σε Εθνικό επίπεδο και πρέπει να συµπεριληφθούν χωρίς
τροποποίηση, στους Κανονισµούς των Οµοσπονδιών.

β)

Κάθε Οµοσπονδία οφείλει να συµπεριλάβει στον Κανονισµό της
πρόσφορα µέσα προστασίας της συµβατικής σταθερότητας, µε τον
δέοντα σεβασµό στον υποχρεωτικό εθνικό νόµο και τις συλλογικές
συµβάσεις. Ειδικότερα οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη:
–
–
–
–
–
–

4.

Άρθρο 13: Η αρχή της τήρησης των συµβολαίων.
Άρθρο 14: Η αρχή της λύσης των συµβολαίων από κάθε πλευρά
χωρίς συνέπειες λόγω νόµιµης αιτίας.
Άρθρο 15: Η αρχή της λύσης των συµβολαίων από
Επαγγελµατίες λόγω νόµιµης αθλητικής αιτίας.
Άρθρο 16: Η αρχή της µη λύσης των συµβολαίων κατά την
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
Άρθρο 17 παρ. 1 και 2: Η αρχή της καταβολής αποζηµίωσης σε
περίπτωση λύσης του συµβολαίου χωρίς νόµιµη αιτία, και ότι
αυτή η αποζηµίωση µπορεί να συµφωνείται στο συµβόλαιο.
Άρθρο 17 παρ. 3-5: Η αρχή της επιβολής αθλητικών κυρώσεων
κατά του υπαίτιου µέρους, σε περίπτωση λύσης συµβολαίου
χωρίς νόµιµη αιτία.

Ο Κανονισµός αυτός επίσης διέπει την αποδέσµευση των ποδοσφαιριστών για
τις οµάδες των Οµοσπονδιών (Εθνικές οµάδες) και την καταλληλότητα
ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται στις οµάδες αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραρτηµάτων 1 και 2 αντίστοιχα. Οι διατάξεις αυτές είναι δεσµευτικές για
όλες τις Οµοσπονδίες και τα σωµατεία.
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I.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πίνακας Περιεχοµένων
1. Σκοπός του Κανονισµού
2. Εθνικοί Κανονισµοί

1. Σκοπός του Κανονισµού
1. Ο Κανονισµός καθιερώνει κανόνες που αφορούν τις διεθνείς µετεγγραφές των
ποδοσφαιριστών, την ιδιότητα τους, την καταλληλότητα τους να συµµετέχουν στο
οργανωµένο ποδόσφαιρο2, καθώς επίσης την αποδέσµευση των ποδοσφαιριστών για
εθνικές οµάδες και την καταλληλότητα των ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται σ’ αυτές τις
οµάδες3. Αυτοί οι θεµελιώδες κανόνες θα είναι υποχρεωτικοί και θα εφαρµόζονται µε τον
ίδιο τρόπο παγκόσµια.
2. Έτσι, ο Κανονισµός, αφ’ ενός µεν έχει ως σκοπό να ρυθµίσει τις διεθνείς µετεγγραφές
µεταξύ των µελών-οµοσπονδιών και αφ’ ετέρου, καθιερώνει βασικές αρχές που
εγγυώνται µια οµοιόµορφη και ισότιµη µεταχείριση όλων των συµµετεχόντων στο
παγκόσµιο ποδόσφαιρο.

2
3
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Άρθρ.1 παρ.1
Άρθρ.1 παρ.4

2. Εθνικοί Κανονισµοί
1. Οι οµοσπονδίες είναι υπεύθυνες για την ρύθµιση των εγχώριων µετεγγραφών4, π.χ.
µετεγγραφές µεταξύ σωµατείων υπαγοµένων στην ίδια οµοσπονδία µέλος. Η αυτονοµία
αυτή επιτρέπει στις οµοσπονδίες να προσαρµόσουν τους κανονισµούς τους στις
ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις της κάθε οικείας χώρας. Η FIFA, κατά γενικό
κανόνα, δεν παρεµβαίνει στα καθηµερινά θέµατα των οµοσπονδιών, µε την προϋπόθεση
ότι δεν συντρέχει σοβαρή παραβίαση του Καταστατικού ή των Κανονισµών της.
2. Η αυτονοµία των οµοσπονδιών, ωστόσο, περιορίζεται από τις βασικές αρχές του
Κανονισµού που πρέπει να τηρούνται πάντοτε, και ιδιαίτερα εκείνες οι διατάξεις που
είναι δεσµευτικές σε εθνικό επίπεδο και πρέπει να συµπεριληφθούν χωρίς τροποποίηση
στους εθνικούς κανονισµούς5.
3. Εκτός των διατάξεων που προαναφέρονται στο 2.2, οι οµοσπονδίες θα προβλέψουν
(προνοήσουν) για τα κατάλληλα µέτρα προστασίας της συµβατικής σταθερότητας6, η
οποία είναι µια από τις θεµελιώδεις αρχές στην οποία βασίζεται ο Κανονισµός.
4. Οι οµοσπονδίες, ωστόσο, είναι ελεύθερες να καθιερώνουν τον τρόπο µε τον οποίο αυτή
η υποχρέωση θα εξασφαλισθεί, αφού οι διάφορες αρχές που περιγράφονται στην
παρ.3β θα πρέπει να θεωρούνται ως µια καίρια υπόδειξη, π.χ. κάθε οµοσπονδία
επιτρέπεται να συµπεριλάβει τις αρχές που θεωρεί αναγκαίες και κατάλληλες για το δικό
της ποδοσφαιρικό σύστηµα, ώστε να απηχούν τις ειδικές ανάγκες της χώρας της.
5. Κατά την έκδοση των εθνικών κανονισµών, οι οµοσπονδίες οφείλουν να καταβάλουν την
δέουσα προσοχή στον δεσµευτικό εθνικό νόµο7 και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας8.

4
5
6
7
8

Άρθρ.1 παρ.2
Άρθρ.1 παρ.3α παραπέµπει στα άρθρ. 2-8, 10, 11 και 18.
Άρθρ.1 παρ.3β
Ειδικότερα στον εργατικό νόµο.
Συλλογικές συµβάσεις που υπογράφηκαν από τα σωµατεία ή την λίγκα και τους εκπροσώπους των
ποδοσφαιριστών, επιτρέπουν (αναγνωρίζουν) την συνύπαρξη των κοινωνικών εταίρων εντός της οικείας
οµοσπονδίας και διασφαλίζουν τα συµφέροντα και των δύο πόλων µε έναν αρµόζοντα τρόπο.

9
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Άρθρο 2

Ιδιότητα
Ποδοσφαιριστών:
Ποδοσφαιριστές

Ερασιτέχνες

και

Επαγγελµατίες

1.

Ποδοσφαιριστές που συµµετέχουν στο Οργανωµένο Ποδόσφαιρο είναι είτε
Ερασιτέχνες είτε Επαγγελµατίες.

2.

Επαγγελµατίας είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ένα γραπτό συµβόλαιο µε ένα
σωµατείο και πληρώνεται περισσότερο από τις πραγµατικές δαπάνες του, σε
ανταπόδοση της ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας. Όλοι οι υπόλοιποι
ποδοσφαιριστές θεωρούνται ως Ερασιτέχνες.

Πίνακας Περιεχοµένων
1. Επαγγελµατίες
2. Ερασιτέχνες

1. Επαγγελµατίες
1. Οι ποδοσφαιριστές µπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες: ερασιτέχνες και
επαγγελµατίες. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο κατηγοριών πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι σε µια οµοσπονδία για να είναι κατάλληλοι να συµµετέχουν στο
οργανωµένο ποδόσφαιρο (άρθρ.5 παρ.1). Ο όρος «επαγγελµατίας» εµφανίζεται στον
Κανονισµό για πρώτη φορά, αντικαθιστώντας την προηγούµενη έκφραση «όχι
ερασιτέχνης». Η νέα ορολογία είναι καταλληλότερη, καθώς απηχεί την διαχρονική εξέλιξη
του επαγγελµατισµού στο ποδόσφαιρο.
2. Ο ορισµός του «επαγγελµατία» στον Κανονισµό είναι σαφής: επαγγελµατίας είναι ένας
ποδοσφαιριστής που έχει ένα γραπτό συµβόλαιο9 υπηρεσιών µε ένα σωµατείο και
πληρώνεται περισσότερο από τις πραγµατικές δαπάνες του, σε ανταπόδοση της
ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας.

9

Τα γραπτά συµβόλαια αναφέρονται επίσης ως «συµβόλαιο ενός Επαγγελµατία» (βλ. άρθρ.20) ή ως
«επαγγελµατικό συµβόλαιο» (βλ. άρθρ.7 του Παραρτήµατος 6).

10

3. Είναι εποµένως υποχρεωτικό να συνοµολογηθεί ένα γραπτό συµβόλαιο µεταξύ
σωµατείου και ενός ποδοσφαιριστή. Προφορικές διευθετήσεις µεταξύ ενός σωµατείου και
ενός ποδοσφαιριστή, αν και ενδεχόµενα επιτρεπτές και σύµφωνες µε τον τοπικό
εργατικό νόµο, δεν είναι συµβατές µε τις υποχρεωτικής φύσης διατάξεις του άρθρ.2
παρ.210. Επιπρόσθετα, ένα συµβόλαιο θα πρέπει να προβλέπει για τις οικονοµικές
απολαβές του ποδοσφαιριστή και θα πρέπει να συνάπτεται για µια προκαθορισµένη
χρονική περίοδο11.
4. Ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα ή εργασιακή
σχέση, εκτός της µε αποδοχές ποδοσφαιρικής δραστηριότητας (οι αποκαλούµενοι ηµιεπαγγελµατίες), θα θεωρούνται επίσης ως επαγγελµατίες εάν τηρούνται οι απαιτήσεις
του άρθρ.2 παρ.2.

10

11

Οποτεδήποτε υπήρξε διαφορά µεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και ενός σωµατείου, µε βάση µια προφορική
συµφωνία, το DRC έχει αποφασίσει ότι ο ποδοσφαιριστής είχε δικαίωµα να υπογράψει και να εγγραφεί σε
ένα νέο σωµατείο άµεσα, καθώς δεν δεσµευόταν µε το προηγούµενο σωµατείο µε ένα γραπτό συµβόλαιο,
αλλά µόνον µε αίτηση εγγραφής που κατατέθηκε στην οικεία λίγκα ή οµοσπονδία.
Ειδική παραποµπή γίνεται στο άρθρ.18 παρ.2 που προβλέπει την ελάχιστη καθώς και την µέγιστη διάρκεια
ενός συµβολαίου. Περαιτέρω, οποιοδήποτε συµβόλαιο που δεν υποδηλώνει µια προκαθορισµένη διάρκεια
µπορεί να λυθεί οποιαδήποτε στιγµή, σύµφωνα µε την τοπική εργατική νοµοθεσία. Η λύση ωστόσο, δεν θα
συµβεί κατά την διάρκεια αγωνιστικής περιόδου (βλ. άρθρ. 16) αλλά το νωρίτερο στο τέλος της πρώτης
αγωνιστικής περιόδου µετά την υπογραφή του συµβολαίου (βλ. άρθρ.18 παρ.2). Το δικαιοδοτικό όργανο
πρέπει να εξετάσει εάν θα πρέπει ή όχι να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές για την παράλειψη τήρησης του
άρθρ.18 παρ.2.

11
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2. Ερασιτέχνες
1. Ένας ερασιτέχνης είναι ο ποδοσφαιριστής που ασκεί το άθληµα µόνον για διασκέδαση ή
ως ένα hobby, χωρίς κανένα υλικό κέρδος και ο οποίος ουδέποτε έχει λάβει
οποιαδήποτε άλλη οικονοµική απολαβή εκτός των πραγµατικών του δαπανών.
Επιπρόσθετα, δεν έχει βασικά κανένα γραπτό συµβόλαιο µε το σωµατείο στο οποίο είναι
εγγεγραµµένος.12 Η κοινωνική πλευρά συµµετοχής στην οµαδική ζωή του σωµατείου,
καθώς επίσης η υγεία και σωµατική ευεξία, διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο για έναν
ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή.
2. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν λόγω συµµετοχής σε έναν αγώνα ή µια προπόνηση
(δηλ. µετακίνησης και ξενοδοχείου, ασφάλειας κλπ) και τα έξοδα για τον εξοπλισµό ενός
ποδοσφαιριστή, µπορούν να καταβάλλονται στον ποδοσφαιριστή χωρίς διακινδύνευση
της ερασιτεχνικής ιδιότητας του ποδοσφαιριστή.

12

12

CAS 2004/Α/691 76 & 77: Η απλή ύπαρξη ενός γραπτού συµβολαίου µεταξύ ενός ερασιτέχνη και ενός
σωµατείου στο οποίο έχει εγγραφεί, δεν είναι επαρκές έναυσµα για την εφαρµογή του Κανονισµού σε ότι
αφορά την συµβατική σταθερότητα. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνον σε επαγγελµατικά συµβόλαια.
Με άλλα λόγια, η ερασιτεχνική ιδιότητα δεν καθορίζεται από µια αναφορά σε ένα «ερασιτεχνικό συµβόλαιο»
αλλά από το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει λάβει οποιαδήποτε οικονοµική απολαβή άλλη, εκτός
από την ανταπόδοση των πραγµατικών του δαπανών. Τα συµφέροντα ενός σωµατείου µε έναν
εγγεγραµµένο ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή προστατεύονται από τις διατάξεις της αποζηµίωσης κατάρτισης,
όταν ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής θα γίνει επαγγελµατίας.

Άρθρο 3

Επανάκτηση Ερασιτεχνικής Ιδιότητας

1.

Ένας ποδοσφαιριστής που έχει εγγραφεί ως Επαγγελµατίας δεν µπορεί να
επανεγγραφεί ως Ερασιτέχνης, µέχρι την παρέλευση τουλάχιστον 30 ηµερών
µετά τον τελευταίο αγώνα του ως Επαγγελµατία.

2.

∆εν πληρώνεται αποζηµίωση µε την επανάκτηση της Ερασιτεχνικής ιδιότητας.
Εάν ένας ποδοσφαιριστής επανεγγραφεί ως Επαγγελµατίας εντός 30 µηνών
από την επανάκτηση της Ερασιτεχνικής ιδιότητας, το Νέο Σωµατείο του οφείλει
να πληρώσει Αποζηµίωση Κατάρτισης σύµφωνα µε το Άρθρο 20.

Πίνακας Περιεχοµένων
1. Αλλαγή Ιδιότητας
2. Αποζηµίωση για την αλλαγή ιδιότητας

1. Αλλαγή Ιδιότητας
1. Οποτεδήποτε ένας ποδοσφαιριστής επιθυµεί να αλλάξει ιδιότητα από επαγγελµατίας σε
ερασιτέχνης13, πρέπει να περιµένει για µια περίοδο 30 ηµερών µετά τον τελευταίο αγώνα
του ως επαγγελµατία, πριν καταστεί ικανός για να αγωνισθεί ως ερασιτέχνης. ∆εν έχει
καµία διαφορά εάν ο ποδοσφαιριστής επαναποκτά την ερασιτεχνική ιδιότητα στο ίδιο
σωµατείο ή µετεγγράφεται σε ένα νέο σωµατείο και επαναποκτά την ερασιτεχνική
ιδιότητα.
2. Το χρονικό διάστηµα που ο ποδοσφαιριστής δεν είναι (ακόµη) ικανός έχει σηµασία για
αθλητικούς λόγους αποκλειστικά, αφού αυτό προστατεύει την οµαλότητα των
διοργανώσεων και εγγυάται ότι η διάταξη για τον περιορισµό των µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών, που αφορά και τους εθνικούς καθώς επίσης και τους διεθνείς
κανονισµούς δεν καταστρατηγείται.14

13
14

βλ. άρθρ.2
Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι σε εθνικό επίπεδο, οι κανόνες που αφορούν την εγγραφή ερασιτεχνών είναι
γενικά λιγότερο περιοριστικοί από ότι σε διεθνές επίπεδο (βλ. άρθρ.6 παρ.4 και παράρτηµα 3 άρθρ.3)
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3. Η καταληκτική περίοδος των 30 ηµερών κατά την οποία ο ποδοσφαιριστής δεν είναι
ακόµη ικανός να αγωνισθεί ως ερασιτέχνης αρχίζει από τον τελευταίο αγώνα που
αγωνίσθηκε ως επαγγελµατίας15. Είναι εποµένως πιθανόν, την στιγµή που ο
ποδοσφαιριστής αιτείται την ερασιτεχνική ιδιότητα, οι 30 ηµέρες να έχουν ήδη παρέλθει
και έτσι δικαιούται να αγωνισθεί µε το ερασιτεχνικό σωµατείο άµεσα.
4. Αντιθέτως, ένας ποδοσφαιριστής που αλλάζει ιδιότητα από ερασιτέχνης σε
επαγγελµατίας δεν απαιτείται να υπάρχει προθεσµία για την απόκτηση της νέας
ιδιότητας. Ωστόσο, αυτός µπορεί να εγγραφεί µόνον, και έτσι αποκτά την καταλληλότητα
να αγωνισθεί ως επαγγελµατίας, κατά την διάρκεια µίας µετεγγραφικής περιόδου που
έχει καθιερωθεί από την οικεία οµοσπονδία16.

2. Αποζηµίωση για την αλλαγή ιδιότητας
1. Από την σκοπιά του ορισµού του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή17, οποτεδήποτε ένας
ποδοσφαιριστής αλλάζει ιδιότητα από επαγγελµατίας σε ερασιτέχνης, το σωµατείο στο
οποίο ήταν προηγουµένως εγγεγραµµένος δεν δικαιούται αποζηµίωση18, ούτε από τον
ποδοσφαιριστή ούτε από το νέο σωµατείο. Το γεγονός ότι το νέο σωµατείο είναι δυνατόν
να αγωνίζεται µε µια από τις οµάδες του σε επαγγελµατική κατηγορία, δεν ασκεί επιρροή
στην ιδιότητα του ποδοσφαιριστή εάν ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται στο νέο σωµατείο
ως ερασιτέχνης και δεν δεσµεύεται από ένα συµβόλαιο εργασίας.
2. Εάν ο ποδοσφαιριστής επανακτήσει την επαγγελµατική ιδιότητα εντός 30 µηνών από την
εγγραφή του ως ερασιτέχνης, το νέο σωµατείο θα πληρώσει αποζηµίωση κατάρτισης στο
προηγούµενο σωµατείο (α) σύµφωνα µε το άρθρ.2019.
Αποζηµίωση κατάρτισης θα πληρώνεται σε µια τέτοια περίπτωση µέχρι το τέλος της
αγωνιστικής περιόδου που ο ποδοσφαιριστής συµπληρώνει το 23ο έτος.

15

16
17
18

19

14

Ο τελευταίος αγώνας στον οποίον ο ποδοσφαιριστής πραγµατικά αγωνίστηκε είναι ο σχετικός από αυτήν
την άποψη.
βλ. άρθρ.6
βλ. άρθρ.2
Ούτε αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρ. 20 και παράρτηµα 4), ούτε αποζηµίωση για αθέτηση συµβολαίου
(άρθρ. 17) οφείλεται σε µια τέτοια περίπτωση.
Με αυτό τον τρόπο, ο Κανονισµός διασφαλίζει την δουλειά που έγινε από τα σωµατεία κατάρτισης σε
προγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής θα επανέλθει στον επαγγελµατισµό.

Άρθρο 4

Λήξη της ∆ραστηριότητας (ποδοσφαιρικής)

1.

Επαγγελµατίες που τερµατίζουν την σταδιοδροµία τους µε τη λήξη των
συµβολαίων τους και Ερασιτέχνες που τερµατίζουν τη δραστηριότητα τους, θα
παραµένουν εγγεγραµµένοι στην Οµοσπονδία του τελευταίου σωµατείου τους
για µια περίοδο 30 µηνών.

2.

Η περίοδος αυτή αρχίζει την ηµέρα που ο ποδοσφαιριστής πραγµατοποίησε
την τελευταία του εµφάνιση σε έναν Επίσηµο Αγώνα του σωµατείου του.

Πίνακας Περιεχοµένων
Λήξη της δραστηριότητας
1. Κάθε ποδοσφαιριστής, όταν αποφασίσει να σταµατήσει την δραστηριότητά του, ανεξάρτητα µε την ιδιότητά του – παραµένει εγγεγραµµένος στο τελευταίο σωµατείο του
για µια περίοδο 30 µηνών που αρχίζει από τον τελευταίο επίσηµο αγώνα που
αγωνίσθηκε. Η αµοιβαία λύση ενός συµβολαίου εµπίπτει επίσης στην περιγραφή του
άρθρ.4 παρ.1.
2. Η «παρατεινόµενη» αυτή εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο προηγούµενο σωµατείο του
εξυπηρετεί διάφορους λόγους. Πρώτον, επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να γνωρίζει σε
ποιο σωµατείο σε ποια οµοσπονδία είναι εγγεγραµµένος σε περίπτωση που επιθυµεί να
ξαναρχίσει να παίζει, καθώς η οµοσπονδία αυτή απαιτείται να επανεργοποιήσει την
εγγραφή του ποδοσφαιριστή σε ένα σωµατείο υπαγόµενο σ’ αυτήν ή να εκδώσει ένα
διεθνές πιστοποιητικό µετεγγραφής (∆ΠΜ) για ένα σωµατείο υπαγόµενο σε άλλη
οµοσπονδία.
3. Επιπλέον, αυτό διασφαλίζει τα συµφέροντα του τελευταίου σωµατείου του
ποδοσφαιριστή, σε περίπτωση που, σωρευτικά, (1) ο ποδοσφαιριστής υπογράφει ένα
συµβόλαιο µε ένα νέο σωµατείο εντός 30 µηνών, και (2) εκείνη την στιγµή, είναι
µικρότερος του 23ου έτους, καθώς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρωθεί
αποζηµίωση κατάρτισης κατ’ εφαρµογή του άρθρ.3 παρ.2.
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Άρθρο 5

Εγγραφή

1.

Ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος σε µια Οµοσπονδία
για να αγωνίζεται σ' ένα σωµατείο, είτε ως Επαγγελµατίας, είτε ως Ερασιτέχνης
σύµφωνα µε τους ορισµούς του Άρθρου 2. Μόνον εγγεγραµµένοι
ποδοσφαιριστές είναι κατάλληλοι να συµµετέχουν στο Οργανωµένο
Ποδόσφαιρο. Με την αίτηση εγγραφής, ένας ποδοσφαιριστής συµφωνεί να
τηρεί το Καταστατικό και τους κανονισµούς της FIFA, των Συνοµοσπονδιών και
των Οµοσπονδιών.

2.

Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να είναι εγγεγραµµένος µόνον σ' ένα σωµατείο
κάθε φορά.

3.

Οι ποδοσφαιριστές µπορεί να εγγράφονται (µετεγγράφονται) µόνον σε τρία
σωµατεία το ανώτατο κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30
Ιουνίου του επόµενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο
ποδοσφαιριστής έχει δυνατότητα να αγωνισθεί σε Επίσηµους Αγώνες µόνον
για δύο σωµατεία.

Πίνακας Περιεχοµένων
1. Καταλληλότητα Ποδοσφαιριστή
2. Εγγραφή σε ένα σωµατείο
3. Μετεγγραφή

1. Καταλληλότητα Ποδοσφαιριστή
1. Μόνον ένας ποδοσφαιριστής που είναι εγγεγραµµένος σε µια οµοσπονδία για να
αγωνίζεται για ένα από τα σωµατεία της επιτρέπεται (να αγωνίζεται) σε διοργανώσεις
που οργανώνονται από την οµοσπονδία αυτή ή από την οικεία συνοµοσπονδία. Η
εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή παρέχει την καταλληλότητα και είναι µε άλλα λόγια η άδειά
του να αγωνισθεί σε οποιονδήποτε επίσηµο αγώνα, στο οργανωµένο ποδόσφαιρο.
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2. Μια οµοσπονδία µπορεί µόνον να παρέχει σε έναν ποδοσφαιριστή καταλληλότητα να
αγωνίζεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Εάν ο ποδοσφαιριστής ουδέποτε προηγουµένως έχει εγγραφεί σε ένα σωµατείο που
ανήκει σε µια οµοσπονδία (πρώτη εγγραφή).
β) Εάν ο ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται από ένα σωµατείο σε άλλο εντός της ίδιας
οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της οµοσπονδίας αυτής (εγχώρια
µετεγγραφή).
γ) Εάν ο ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται από ένα σωµατείο µιας οµοσπονδίας σε άλλο
διαφορετικής οµοσπονδίας και η νέα οµοσπονδία έχει λάβει ένα διεθνές πιστοποιητικό
µετεγγραφής20 που εκδόθηκε από την οµοσπονδία που αποδεσµεύει τον
ποδοσφαιριστή (διεθνής µετεγγραφή).
3. Με την εγγραφή σε ένα σωµατείο µιας οµοσπονδίας, ο ποδοσφαιριστής έχει πρόσβαση
στο οργανωµένο ποδόσφαιρο και υπόκειται στην άµεση δικαιοδοσία της οµοσπονδίας
αυτής, της οικείας συνοµοσπονδίας καθώς και της FIFA, ανεξάρτητα µε το εάν έχει
εγγραφεί ως ένας ερασιτέχνης ή ως επαγγελµατίας. Οι οµοσπονδίες µέλη θα
διασφαλίσουν ότι οι εγγεγραµµένοι ποδοσφαιριστές συµφωνούν να συµµορφώνονται
πάντοτε µε το Καταστατικό και τους κανονισµούς της FIFA.21

2. Εγγραφή σε ένα σωµατείο
1. Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να είναι εγγεγραµµένος σε ένα σωµατείο κάθε φορά.
Εντός του ίδιου σωµατείου, ο ποδοσφαιριστής δικαιούται, κάνοντας χρήση της ίδιας
εγγραφής, να αγωνίζεται σε ποδόσφαιρο 11Χ11 (για την πρώτη οµάδα, την εφηβική
οµάδα, την αναπληρωµατική οµάδα, κ.λπ.) και για οµάδα σάλας.
2. Είναι αδύνατο εποµένως να επιτραπεί σε έναν ποδοσφαιριστή να εγγραφεί ταυτόχρονα
σε διαφορετικά σωµατεία 11Χ11.22

20
21
22

βλ. άρθρ.9
βλ. άρθρ.13 παρ.1 δ) του Καταστατικού της FIFA.
Το Παράρτηµα 6 άρθρ.4 παρ.2 του Κανονισµού αυτού, καθορίζει, ωστόσο, ότι ένας ποδοσφαιριστής
δικαιούται να εγγραφεί σε µια οµάδα 11Χ11 και σε ένα σωµατείο σάλας είτε της ίδιας οµοσπονδίας είτε µιας
άλλης οµοσπονδίας ταυτόχρονα.

17

III.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

3. Μετεγγραφή
1. Κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, ένας
ποδοσφαιριστής µπορεί να εγγραφεί το ανώτατο σε τρία σωµατεία. Ωστόσο, σε αυτό το
χρονικό διάστηµα, ο ποδοσφαιριστής έχει καταλληλότητα να αγωνισθεί σε επίσηµους
αγώνες µόνον για δύο σωµατεία.
2. Αυτό παρέχει στους ποδοσφαιριστές και τα σωµατεία ένα συγκεκριµένο βαθµό
ευλυγισίας στον σχεδιασµό των αθλητικών τους δραστηριοτήτων. Τα πλεονεκτήµατα του
κανόνα αυτού, και της εφαρµογής του, περιγράφονται καλύτερα µέσω των επόµενων
παραδειγµάτων.
3. Παράδειγµα 1: Ένας ποδοσφαιριστής υπογράφει σε ένα σωµατείο τον Ιούλιο. Αν και έχει
αγωνισθεί σε µερικούς επίσηµους αγώνες του σωµατείου, ο ποδοσφαιριστής «δεν τα
βρίσκει» µε το σωµατείο, και τα δύο µέρη, ποδοσφαιριστής και σωµατείο, συµφωνούν να
λύσουν τη σχέση τους κατά την διάρκεια της ακολουθούσης µετεγγραφικής περιόδου.
Αυτό θα επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να υπογράψει ένα νέο συµβόλαιο και να
συνεχίσει την σταδιοδροµία του µε ένα νέο σωµατείο23. Κατά την διάρκεια της εν λόγω
περιόδου ο ποδοσφαιριστής εγγράφηκε διαδοχικά σε δύο σωµατεία και ήταν κατάλληλος
να αγωνισθεί και στα δύο.
4. Παράδειγµα 2: Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής υπογράφει σε ένα νέο σωµατείο τον
Ιούλιο. Πριν τη λήξη της ίδιας µετεγγραφικής περιόδου και πριν ο ποδοσφαιριστής
αγωνισθεί σε οποιονδήποτε επίσηµο αγώνα του νέου σωµατείου, συµφωνούν αµοιβαία,
ποδοσφαιριστής και σωµατείο, να µετεγγραφεί ο ποδοσφαιριστής, ως δανεικός, σε ένα
τρίτο σωµατείο, αφού η θέση του νεαρού ποδοσφαιριστή (στην οµάδα) έχει ήδη
καλυφθεί από έναν µεγαλύτερο και περισσότερο καθιερωµένο ποδοσφαιριστή. Ο
δανεισµός θα διαρκέσει µέχρι την έναρξη της επόµενης µετεγγραφικής περιόδου. Μέχρι
τώρα, ο ποδοσφαιριστής έχει εγγραφεί στο πρώτο σωµατείο, για το οποίο δεν
αγωνίσθηκε, και στο δεύτερο σωµατείο, που είναι ως δανεικός και για το οποίο
αγωνίσθηκε κανονικά. Μόλις η µετεγγραφική περίοδος ξαναρχίζει, ο ποδοσφαιριστής
µετεγγράφεται, πάλι ως δανεικός, σε άλλο σωµατείο. Αυτό είναι το τρίτο σωµατείο στο
οποίο ο ποδοσφαιριστής έχει εγγραφεί αλλά µόνον το δεύτερο για το οποίο έχει
αγωνισθεί σε επίσηµους αγώνες, και τούτο είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του
Κανονισµού.

23
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Η κατάσταση θα ήταν ίδια εάν, εκτός του τερµατισµού της εργασιακής σχέσης, το σωµατείο και ο
ποδοσφαιριστής είχαν συµφωνήσει για δανεισµό µε ένα τρίτο σωµατείο (βλ. άρθρ.10 παρ.1).

Άρθρο 6

Περίοδος Εγγραφών - Μετεγγραφών

1.

Οι ποδοσφαιριστές µπορούν να εγγράφονται µόνον κατά τη διάρκεια µίας εκ
των δύο ετήσιων Μετεγγραφικών Περιόδων, που έχουν καθορισθεί από την
οικεία Οµοσπονδία. Ως εξαίρεση στον κανόνα αυτό, ένας Επαγγελµατίας του
οποίου το συµβόλαιο έχει λήξει πριν το τέλος µιας Μετεγγραφικής Περιόδου,
µπορεί να εγγραφεί και εκτός Μετεγγραφικής Περιόδου. Οι οµοσπονδίες
εξουσιοδοτούνται να εγγράφουν τέτοιους Επαγγελµατίες, µε την προϋπόθεση
ότι δίδεται η δέουσα προσοχή στην αθλητική ακεραιότητα (ανταγωνιστικότητα)
του οικείου πρωταθλήµατος. Σε περίπτωση νόµιµης αιτίας για την λύση ενός
συµβολαίου, η FIFA δύναται να λάβει προσωρινά µέτρα για την αποφυγή
κατάχρησης σύµφωνα µε το Άρθρο 22.

2.

Η πρώτη Μετεγγραφική Περίοδος θα αρχίζει µετά την ολοκλήρωση της
αγωνιστικής περιόδου και θα τερµατίζεται κανονικά πριν την έναρξη της νέας
Αγωνιστικής Περιόδου. Η περίοδος αυτή δεν µπορεί να διαρκεί πέραν των
δώδεκα εβδοµάδων. Η δεύτερη Μετεγγραφική Περίοδος θα συµπίπτει,
φυσιολογικά, στο µέσον της Αγωνιστικής Περιόδου και δεν µπορεί να διαρκεί
πέραν των τεσσάρων εβδοµάδων. Οι δύο Μετεγγραφικές Περίοδοι για κάθε
Αγωνιστική Περίοδο θα κοινοποιούνται στην FIFA τουλάχιστον 12 µήνες πριν
την έναρξη ισχύος τους. Η FIFA θα καθορίσει τις ηµεροµηνίες για κάθε
Οµοσπονδία που παραλείπει να τις κοινοποιήσει έγκαιρα.

3.

Οι ποδοσφαιριστές εγγράφονται µόνον - µε την εξαίρεση που προαναφέρθηκε
στο Άρθρο 6 παρ. 1 - εάν µία αίτηση από το σωµατείο υποβληθεί έγκυρα στην
οικεία Οµοσπονδία κατά τη διάρκεια µίας Μετεγγραφικής Περιόδου.

4.

Οι διατάξεις που αφορούν Μετεγγραφικές Περιόδους δεν εφαρµόζονται σε
διοργανώσεις στις οποίες συµµετέχουν µόνον Ερασιτέχνες. Για αυτές τις
διοργανώσεις η οικεία Οµοσπονδία θα καθορίσει τις περιόδους που οι
ποδοσφαιριστές µπορούν να µετεγγραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι δίδεται η
δέουσα προσοχή στην αθλητική ακεραιότητα (ανταγωνιστικότητα) του οικείου
πρωταθλήµατος.
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Πίνακας Περιεχοµένων
1. Ορισµός
2. Χρονική διάρκεια και χρόνος
3. Εγγραφή (µετεγγραφή) εκτός µετεγγραφικής περιόδου

1. Ορισµός
1. Η µετεγγραφική περίοδος24 είναι το χρονικό διάστηµα που καθορίσθηκε από την οικεία
οµοσπονδία κατά το οποίο ένας ποδοσφαιριστής δικαιούται να µετεγγραφεί από ένα
σωµατείο σε άλλο25 και να εγγραφεί στο νέο αυτό σωµατείο26. Ένας ποδοσφαιριστής
µπορεί να εγγραφεί κατά την διάρκεια της πρώτης και/ή της δεύτερης µετεγγραφικής
περιόδου. Με την εγγραφή, ο ποδοσφαιριστής καθίσταται άµεσα κατάλληλος να
αγωνισθεί στο νέο σωµατείο, εκτός εάν εκτίει µια πειθαρχική ποινή27. Εάν ο
ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται από ένα σωµατείο µίας οµοσπονδίας σε άλλο
διαφορετικής οµοσπονδίας, αυτός ή προτιµότερα η νέα οµοσπονδία, απαιτείται να
κατέχουν ένα ∆ΠΜ που εκδόθηκε από την οµοσπονδία που τον αποδεσµεύει, προτού
καταστεί κατάλληλος να αγωνίζεται στο νέο σωµατείο28.
2. Ο ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί, µόνον εάν η αίτηση του νέου σωµατείου
υποβάλλεται στην οµοσπονδία του, κατά την διάρκεια µίας µετεγγραφικής περιόδου. Για
εξαιρέσεις στην αρχή αυτή, γίνεται παραποµπή στο σηµείο 3 κατωτέρω.

24
25
26

27
28
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Επίσης γνωστή ως περίοδος µετεγγραφών ή ένα µετεγγραφικό παράθυρο.
ή να εγγραφεί για πρώτη φορά.
Ένας ποδοσφαιριστής και ένα σωµατείο επίσης δικαιούνται εν γένει να συµφωνήσουν αµοιβαία σε
τερµατισµό της εργασιακής σχέσης εκτός των µετεγγραφικών περιόδων, αλλά η εγγραφή και
συνεπακόλουθη καταλληλότητα του ποδοσφαιριστή για το νέο σωµατείο µπορούν να συµβούν µόνο κατά
την διάρκεια της ακολουθούσης µετεγγραφικής περιόδου.
βλ. άρθρ.12
βλ. επεξήγηση του άρθρ.5, σχόλ. 1.2γ

3. Οι µετεγγραφικοί περίοδοι εφαρµόζονται κατά βάση σε διοργανώσεις µε συµµετοχή
επαγγελµατιών ή ηµιεπαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και έχουν σκοπό να ρυθµίσουν τις
διοργανώσεις αυτές µε την διαφύλαξη της αθλητικής ακεραιότητας του διεξαγόµενου
πρωταθλήµατος. Ο Κανονισµός δεν επιβάλλει υποχρεωτικές µετεγγραφικές περιόδους
για διοργανώσεις στις οποίες συµµετέχουν µόνον ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και έτσι
αφήνει τις αποφάσεις που αφορούν την ισχύ τέτοιων περιόδων στην οικεία οµοσπονδία.
Κάθε οµοσπονδία λοιπόν δικαιούται επίσης να προβλέψει µετεγγραφικές περιόδους για
εντελώς ερασιτεχνικές διοργανώσεις, εφόσον αυτές το κρίνουν κατάλληλο. Σε εκείνες τις
οµοσπονδίες που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ µετεγγραφικές περίοδοι για ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές, ένας ποδοσφαιριστής δικαιούται να µετεγγραφεί στην χώρα του και να
καταστεί κατάλληλος οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
Ωστόσο, και για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της διοργάνωσης, η οικεία οµοσπονδία
δικαιούται να περιορίσει τον αριθµό των µετεγγραφών του ποδοσφαιριστή σε
διαφορετικά σωµατεία κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου και να
προβλέψει για µια καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία η µετεγγραφή
ποδοσφαιριστή µπορεί να γίνει αποδεκτή29.
4. Οποτεδήποτε ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται από ένα σωµατείο
υπαγόµενο σε µια οµοσπονδία σε άλλο υπαγόµενο σε άλλη οµοσπονδία και διατηρεί την
ίδια ερασιτεχνική ιδιότητα, το ∆ΠΜ για τον ποδοσφαιριστή αυτόν µπορεί να εκδοθεί
µόνον κατά την διάρκεια µίας µετεγγραφικής περιόδου30.

29

30

Η οµοσπονδία µπορεί, παραδείγµατος χάριν, να περιορίσει την εγγραφή του ίδιου ποδοσφαιριστή στο
ανώτατο των τριών σωµατείων την ίδια αγωνιστική περίοδο ή να καθορίσει ότι τις τελευταίες πέντε
αγωνιστικές του πρωταθλήµατος, δεν επιτρέπεται να εγγραφούν νέοι ποδοσφαιριστές ούτως ώστε να µην
φαλκιδεύεται η διεξαγόµενη διοργάνωση.
Σε περίπτωση που η οικεία οµοσπονδία δεν έχει προβλέψει οποιεσδήποτε µετεγγραφικές περιόδους για την
µετεγγραφή ερασιτεχνών, οι µετεγγραφικές περίοδοι που προβλέπονται για επαγγελµατίες θα ισχύουν και
για ερασιτέχνες ώστε να επιτρέπεται η αρµόδια παραλαβή του ∆ΠΜ.
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2. Χρονική διάρκεια και χρόνος
1. Κάθε οµοσπονδία θα καθορίσει δύο ετήσιες µετεγγραφικές περιόδους σύµφωνα µε τις
ειδικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή της οικείας χώρας. Ο Κανονισµός προβλέπει
υποχρεωτικά χρονικά διαστήµατα που πρέπει να τηρούνται από τις οµοσπονδίες όταν
καθορίζονται αυτές οι χρονικές περίοδοι. Η υπάρχουσα τάση κατευθύνεται σε
οµοιοµορφία των περιόδων µεταξύ των διαφορετικών οµοσπονδιών, όχι µόνον εντός της
ίδιας συνοµοσπονδίας, αλλά επίσης και µεταξύ οµοσπονδιών που ανήκουν σε
διαφορετικές συνοµοσπονδίες.
2. Οµοιοµορφία ή τουλάχιστον µια συγκεκριµένη γενική οµοιότητα µεταξύ των
διαφορετικών µετεγγραφικών περιόδων, επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να
µετεγγράφονται χωρίς να προκαλούνται µεγάλες αναστατώσεις στις διοργανώσεις των
σωµατείων, και των δύο, και της οµοσπονδίας που ο ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει και
στην άλλη που µεταβαίνει.31
3. Η πρώτη µετεγγραφική περίοδος έχει ένα ανώτατο όριο τις 12 εβδοµάδες και
αντιπροσωπεύει, από την άποψη της αθλητικής πλευράς, την βασική χρονική περίοδο.
Αρχίζει µετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και κανονικά τελειώνει πριν αρχίσει η
νέα αγωνιστική περίοδος. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σωµατεία
καθορίζουν τις οµάδες τους για την επερχόµενη αγωνιστική περίοδο.
4. Η δεύτερη µετεγγραφική περίοδος συµπίπτει περίπου κατά το µέσον της αγωνιστικής
περιόδου και έχει ένα ανώτατο όριο τεσσάρων εβδοµάδων. Η περίοδος αυτή χρησιµεύει
κυρίως για τεχνικές διευθετήσεις της οµάδας καθώς επίσης και για αντικατάσταση
τραυµατισµένων ποδοσφαιριστών.
5. Κάθε οµοσπονδία οφείλει να πληροφορήσει την FIFA για τις ηµεροµηνίες των δύο
µετεγγραφικών περιόδων τουλάχιστον 12 µήνες πριν ισχύσουν. Η FIFA συλλέγει τα
στοιχεία αυτά και τα δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της32. Για εκείνες τις οµοσπονδίες που
αµελούν να κοινοποιήσουν τις ηµεροµηνίες των µετεγγραφικών περιόδων έγκαιρα, η
FIFA θα καθορίζει τις µετεγγραφικές περιόδους µε βάση την γεωγραφική θέση της
οικείας οµοσπονδίας.

31

32
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Απόλυτη οµοιοµορφία, ωστόσο, είναι ανέφικτη στην περίπτωση αυτή, εξαιτίας των ιδιαίτερων
ατµοσφαιρικών συνθηκών ορισµένων χωρών που έχουν ένα οξύ κλίµα είτε κατά την διάρκεια του χειµώνα
είτε του καλοκαιριού, που επηρεάζει στο πότε µπορούν να διεξαχθούν διοργανώσεις, ή εξαιτίας του
χρονικού διαστήµατος της διοργάνωσης σε µια χώρα που έχει έναν περιορισµένο µόνον αριθµό σωµατείων
που συµµετέχουν στο (ως επί το πλείστον ερασιτεχνικό ή ηµιερασιτεχνικό) πρωτάθληµα.
www.fifa.com

3. Εγγραφή (µετεγγραφή) εκτός µετεγγραφικής περιόδου
1. Ο Κανονισµός προβλέπει µια εξαίρεση του κανόνα ότι οι ποδοσφαιριστές µπορούν
µόνον να µετεγγράφονται κατά την διάρκεια µετεγγραφικών περιόδων, ατοµικά για
επαγγελµατίες των οποίων τα συµβόλαια έχουν λήξει πριν το τέλος µίας µετεγγραφικής
περιόδου, π.χ. οι αποκαλούµενοι «άνεργοι ποδοσφαιριστές».
2. Αν και δεν εκφράζεται ρητά στον Κανονισµό, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει
αµοιβαία συµφωνήσει µε το σωµατείο του σε έναν πρόωρο τερµατισµό – λύση της
συµβατικής σχέσης πριν την λήξη της µετεγγραφικής περιόδου, εµπίπτει επίσης στην
προαναφερθείσα εξαίρεση. Η αµοιβαία λύση του συµβολαίου θα πρέπει να συµπέσει
πριν το τέλος της µετεγγραφικής περιόδου για να εµπίπτει ο ποδοσφαιριστής στην
προαναφερθείσα εξαίρεση33.
3. Η δυνατότητα µετεγγραφής ποδοσφαιριστών εκτός µιας µετεγγραφικής περιόδου είναι
µια εξουσιοδότηση, όχι µια υποχρέωση, που δίδεται στην οικεία οµοσπονδία. Πράγµατι,
λαµβάνοντας υπόψη την αθλητική ακεραιότητα της εθνικής διοργάνωσης, η οµοσπονδία
απαιτείται να θέσει σε ισχύ οµοιόµορφους κανόνες εφαρµογής της εξαίρεσης αυτής
καθορίζοντας, για παράδειγµα, τον αριθµό των ποδοσφαιριστών που µπορούν να
εγγραφούν ανά σωµατείο και την τελευταία δυνατή ηµεροµηνία για την εγγραφή αυτών
των ποδοσφαιριστών.

33

Εάν το σωµατείο και ο ποδοσφαιριστής συµφωνήσουν να λύσουν το συµβόλαιο εκτός µιας µετεγγραφικής
περιόδου, ο ποδοσφαιριστής θα δικαιούται µόνον να εγγραφεί σε ένα νέο σωµατείο κατά την επόµενη
µετεγγραφική περίοδο που ακολουθεί την αµοιβαία λύση.
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4. Η FIFA µπορεί να λάβει προσωρινά µέτρα σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής έχει
νόµιµη αιτία, π.χ. έναν έγκυρο λόγο, για την λύση της εργασιακής σχέσης, σε συµφωνία
µε τα άρθρα 14, 22 και το παράρτηµα 3 άρθρ.2 παρ.6 του Κανονισµού. Το περισσότερο
επαναλαµβανόµενο και χρήσιµο προσωρινό µέτρο είναι η άδεια στον ποδοσφαιριστή να
εγγραφεί σε ένα σωµατείο34. Σύµφωνα µε το άρθρ23 παρ.3 του Κανονισµού, ο ένας
δικαστής της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών θα αποφασίσει για τα προσωρινά
µέτρα35 για να διαφυλαχθούν τα συµφέροντα του φερόµενου ως ζηµιωθέντος µέρους και
να αποφευχθεί κατάχρηση και/ή ανεπανόρθωτη ζηµία.36 Τούτο θα επιτρέψει στον
ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την σταδιοδροµία του σε ένα νέο σωµατείο, εν αναµονή της
απόφασης για την αξίωση (διαφορά) που αφορά την ουσία της υπόθεσης, π.χ. της
διαφοράς αναφορικά µε την διατήρηση της συµβατικής σταθερότητας37. Η απόφαση επί
της ουσίας θα ληφθεί σε µεταγενέστερο στάδιο από το ΣΕ∆ (DRC) µετά την ολοκλήρωση
της εξέτασης για την δίκη38. Προφανώς, εάν ο ένας δικαστής, αποφασίσει ότι το
σωµατείο δεν έχει παραβιάσει τους όρους του συµβολαίου και, για τον λόγο αυτό, ο
ποδοσφαιριστής δεν είχε νόµιµη αιτία για την λύση της εργασιακής σχέσης, θα αρνηθεί
την προσωρινή εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο και οφείλει να αναµένει
την απόφαση επί της ουσίας, προτού τελικά αποφασίσει πάλι για την εγγραφή του
ποδοσφαιριστή.

34
35

36

37
38
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Ιδιαίτερα έτσι ώστε να µην διακινδυνεύει η ύπαρξη του ποδοσφαιριστή.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες που αφορούν την διαδικασία λήψης ασφαλιστικών µέτρων, βλ. την
επεξήγηση στο Παράρτηµα 3, σχόλ. 2.9 και επόµενα.
Το σωµατείο από το οποίο αποχωρεί ο ποδοσφαιριστής θα προβάλει συνήθως εναντιώσεις ώστε να µην
επιτρέψει την οµοσπονδία του να εκδώσει ένα ∆ΠΜ όταν ο ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει ένα συµβόλαιο
µε ένα νέο σωµατείο άλλης οµοσπονδίας. Σε µερικές περιπτώσεις, η εναντίωση αυτή έχει ως σκοπό να
εκφοβήσει ή να τιµωρήσει τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να συµφωνήσει να
αποποιηθεί τα δικαιώµατά του από το προηγούµενο σωµατείο του.
Άρθρ.13-18
Άρθρ.24 παρ.1 σε συνδυασµό µε άρθρ.22 α)

Άρθρο 7

∆ελτίο Ατοµικών Πληροφοριών Ποδοσφαιριστή (Player Passport)
Η εγγράφουσα Οµοσπονδία είναι υποχρεωµένη να δώσει στο σωµατείο στο
οποίο ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται, το ∆ελτίο ατοµικών πληροφοριών
ποδοσφαιριστή που θα περιέχει τις σχετικές πληροφορίες για τον
ποδοσφαιριστή. Στο ∆ελτίο Ατοµικών Πληροφοριών Ποδοσφαιριστή θα
αναφέρονται το ή τα σωµατεία στα οποία ο ποδοσφαιριστής έχει εγγραφεί από
την Αγωνιστική Περίοδο συµπλήρωσης του 12ου έτους του. Εάν µια
συµπλήρωση (του δωδεκάτου έτους) συµπίπτει µεταξύ δύο Αγωνιστικών
Περιόδων, ο ποδοσφαιριστής θα καταχωρηθεί στο ∆ελτίο Ατοµικών
Πληροφοριών για το σωµατείο στο οποίο εγγράφηκε την Αγωνιστική Περίοδο
που ακολουθεί την συµπλήρωση.

Πίνακας Περιεχοµένων
1. ∆ικαιολογία για το ∆ΑΠ
2. Απαραίτητα στοιχεία
3. ∆ΑΠ και ∆ΠΜ

1. ∆ικαιολογία για το ∆ΑΠ
1. Το ∆ΑΠ (player passport) του ποδοσφαιριστή – που δεν πρέπει να συγχέεται µε ένα
ταξιδιωτικό έγγραφο – έχει ως σκοπό να υποβοηθήσει τις οµοσπονδίες και τα σωµατεία
στην ανίχνευση της αθλητικής ιστορίας του ποδοσφαιριστή, καθώς απαριθµεί όλα τα
σωµατεία στα οποία ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραµµένος από την αγωνιστική
περίοδο που συµπλήρωσε το 12ο έτος. Οι πληροφορίες αυτές είναι κρίσιµες όταν
υπολογίζεται η αποζηµίωση κατάρτισης39 και η συνεισφορά αλληλεγγύης40, που
πληρώνεται σε εκείνα τα σωµατεία που έχουν επενδύσει στην κατάρτιση του
ποδοσφαιριστή.
2. Εάν η συµπλήρωση του έτους (12ο) του ποδοσφαιριστή συµπίπτει µεταξύ δύο
αγωνιστικών περιόδων, θα καταχωρηθεί στο ∆ΑΠ για το σωµατείο στο οποίο ήταν
εγγεγραµµένος κατά την αγωνιστική περίοδο41 που ακολουθεί τη συµπλήρωση. Με
αυτόν τον τρόπο, ο ορισµός «αγωνιστική περίοδος» στο σηµείο 9 των «Ορισµών»
τηρείται πλήρως.

39
40
41

βλ. άρθρ.20 και Παράρτηµα 4
βλ. άρθρ.21 και Παράρτηµα 5
βλ. Ορισµούς, σηµείο 9
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2. Απαραίτητα στοιχεία
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να εµπεριέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία42:
α) Ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γέννησης του ποδοσφαιριστή
β) Ονοµασία του σωµατείου(ων), κατηγορία και χρονικό διάστηµα εγγραφής του
ποδοσφαιριστή από την συµπλήρωση του 12ου έτους του.
γ) Οµοσπονδία στην οποία το σωµατείο υπάγεται.

3. ∆ΑΠ και ∆ΠΜ
Οποτεδήποτε ένας επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται διεθνώς, η
οµοσπονδία εκδίδοντας το ∆ΠΜ θα επισυνάψει επίσης ένα αντίγραφο του ∆ΑΠ του
ποδοσφαιριστή43. Οι οµοσπονδίες οφείλουν, ωστόσο, να πράττουν το ίδιο για τους
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, έχοντας κατά νου, ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί µπορούν εν
δυνάµει να γίνουν επαγγελµατίες και τα υπαγόµενα σωµατεία τους θα δικαιούνται
αποζηµίωση κατάρτισης και µια συνεισφορά αλληλεγγύης, σε περίπτωση που ο
ποδοσφαιριστής µελλοντικά, κατά τη διάρκεια του συµβολαίου του, µετακινηθεί και
πληρωθεί ποσόν µετεγγραφής.

42

43
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Τα στοιχεία αυτά καθορίστηκαν από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών σε εφαρµογή του άρθρ.23
παρ.1 του Κανονισµού και του άρθρ.47 παρ.1 του Καταστατικού.
βλ. Παράρτηµα 3 άρθρ.1 παρ.2

Άρθρο 8

Αίτηση Εγγραφής (Μετεγγραφής)
Η αίτηση εγγραφής (ή µετεγγραφής) ενός Επαγγελµατία ποδοσφαιριστή θα
πρέπει να υποβάλλεται µαζί µε ένα αντίγραφο του συµβολαίου του
ποδοσφαιριστή. Είναι στην κρίση του αρµοδίου αποφασιστικού οργάνου αν θα
λάβει υπόψη του οποιεσδήποτε συµβατικές τροποποιήσεις ή επιπρόσθετες
συµφωνίες που δεν έχουν υποβληθεί δεόντως σε αυτό.

Πίνακας περιεχοµένων
Αίτηση εγγραφής (Μετεγγραφής)
Αναφορικά µε την αίτηση εγγραφής ενός επαγγελµατία, ένα αντίγραφο του συµβολαίου θα
κατατίθεται στην οικεία οµοσπονδία και/ή την λίγκα. Οποτεδήποτε τα µέρη συµφωνούν να
τροποποιήσουν την εργασιακή σχέση τους, η τροποποίηση αυτή ή οι επιπρόσθετες
συµφωνίες θα πρέπει επίσης να κατατίθενται. Σε περίπτωση µίας διαφοράς, είναι στην κρίση
του αρµόδιου αποφασιστικού οργάνου, να εκτιµήσει το πώς θα εκλάβει τα έγγραφα τα οποία
δεν έχουν κατατεθεί. Το συµβόλαιο εργασίας είναι η βάση καθώς επίσης και το σηµείο
εκκίνησης για τον υπολογισµό της οφειλόµενης αποζηµίωσης στο ζηµιωµένο µέρος σε
περίπτωση µίας συµβατικής αθέτησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της
εργασιακής σχέσης, θα έχει µε αυτόν τον τρόπο µια άµεση επίδραση στο ποσόν που το
δικαιοδοτικό όργανο θα καθορίσει. Εάν, ωστόσο τα µέρη αµελήσουν να καταθέσουν το νέο
συµβόλαιο στις οικείες αρχές44, το δικαιοδοτικό όργανο είναι ελεύθερο να αποφασίσει ότι τα
µέρη µπορούν να απολέσουν το δικαίωµά τους να αξιώσουν τα δικαιώµατά τους από το
τροποποιηµένο (αλλά όχι κατατεθειµένο) συµβόλαιο.

44

Είτε στην οµοσπονδία είτε στην λίγκα, όπως απαιτείται.
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Άρθρο 9

∆ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ITC)

1.

Οι εγγεγραµµένοι ποδοσφαιριστές σε µια Οµοσπονδία µπορούν να
µετεγγραφούν σε µια Νέα Οµοσπονδία µόνον εφόσον η νέα έχει λάβει ένα
∆ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (εφεξής "∆ΠΜ") από την Προηγούµενη
Οµοσπονδία. Το ∆ΠΜ (ITC) θα εκδίδεται δωρεάν χωρίς οποιουσδήποτε όρους
ή χρονικούς περιορισµούς. Οι οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις θα είναι
άκυρες εξ αρχής. Η Οµοσπονδία που εκδίδει το ∆ΠΜ θα καταθέτει ένα
αντίγραφο στην FIFA. Οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση του ∆ΠΜ
περιέχονται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Κανονισµού.

2.

Για ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών δεν απαιτείται ∆ΠΜ.

Πίνακας Περιεχοµένων
∆ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής
1. Οι γενικές απαιτήσεις για να εγγραφεί ένας ποδοσφαιριστής σε ένα σωµατείο,
επεξηγούνται στα άρθρα 5-8. Σε περίπτωση µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή από ένα
σωµατείο µίας οµοσπονδίας σε άλλο σωµατείο άλλης οµοσπονδίας, εκτός από την
συµµόρφωση µε όλες τις άλλες απαιτήσεις που περιγράφονται στα άρθρα 5-8, καθώς
επίσης και µε τις προβλέψεις της οµοσπονδίας-µέλους που αφορούν την εγγραφή των
ποδοσφαιριστών, η οµοσπονδία του νέου σωµατείου θα πρέπει να λάβει ένα ∆ΠΜ από
την οµοσπονδία όπου ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραµµένος προηγούµενα.
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2. Το ∆ΠΜ θα περιέχει την δήλωση ότι ο κάτοχος είναι ελεύθερος να αγωνιστεί εντός µίας
συγκεκριµένης οµοσπονδίας από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Το ∆ΠΜ έχει µια απλή
µορφή, που συµπληρώνεται από την προηγούµενη οµοσπονδία, όπου ο
ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραµµένος. Ειδικά πρότυπα (φόρµες) παρέχονται για τον
σκοπό αυτό από την FIFA, άλλα έγγραφα (φόρµες) µε παρόµοιο κείµενο µπορούν
επίσης να χρησιµοποιηθούν45.
Ένα ∆ΠΜ θα εµπεριέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ονοµασία της προηγούµενης (εκδίδουσας) οµοσπονδίας,
β) την ονοµασία της νέας οµοσπονδίας,
γ) την ονοµασία του προηγούµενου σωµατείου του ποδοσφαιριστή,
δ) την ιδιότητα (ερασιτέχνης ή επαγγελµατίας) του ποδοσφαιριστή στο προηγούµενο
σωµατείο του,
ε) την τελευταία ηµεροµηνία εγγραφής στην προηγούµενη οµοσπονδία,
στ) την ηµεροµηνία έκδοσης του ∆ΠΜ,
ζ) την υπογραφή του αξιωµατούχου της οµοσπονδίας και σφραγίδα.
3. Το ∆ΠΜ δεν υπόκειται σε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η ισχύς ενός ∆ΠΜ
δεν περιορίζεται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και οποιεσδήποτε ρήτρες για
αυτό το θέµα που έχουν προστεθεί στο πιστοποιητικό θα θεωρούνται άκυρες εξ αρχής.
Επιπρόσθετα, οι οµοσπονδίες απαγορεύεται να καταλογίζουν έξοδα ή να απαιτούν
πληρωµή ενός τέλους για την έκδοση ενός ∆ΠΜ. Επιπλέον, µε την έκδοση ενός ∆ΠΜ για
έναν ποδοσφαιριστή, η προηγούµενη οµοσπονδία υποχρεούται να δηλώσει, εάν
υφίστανται (άρθρ.12), οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον
ποδοσφαιριστή.
4. Το ∆ΠΜ εκδίδεται εις τριπλούν. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στην οµοσπονδία που
αιτείται την µετεγγραφή, το πρώτο αντίγραφο στην FIFA και το δεύτερο θα παραµείνει
στην κατοχή της οµοσπονδίας που ο ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει46.
5. Για ποδοσφαιριστές µικρότερους των 12 ετών, ο Κανονισµός δεν προβλέπει µια
υποχρέωση έκδοσης ενός ∆ΠΜ για τις διεθνείς µετεγγραφές. Αυτό αποτρέπει την
πρόσθεση ενός επιπλέον βάρους στις οµοσπονδίες. Επιπρόσθετα, οποιεσδήποτε
µετεγγραφές πριν την ηλικία των 12 ετών, δεν έχουν κανένα αντίκτυπο σε σχέση µε τις
διατάξεις του Κανονισµού, αφού η αποζηµίωση κατάρτισης και ο µηχανισµός
αλληλεγγύης υπολογίζονται µόνον από την ηλικία αυτή47.

45
46

47

βλ. Παράρτηµα 3 άρθρ.1 παρ.1
Οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση του ∆ΠΜ καταχωρούνται στο Παράρτηµα 3 του Κανονισµού και θα
περιγραφούν λεπτοµερώς εκεί.
βλ. Παράρτηµα 4 άρθρ.1 παρ.1 και Παράρτηµα 5 άρθρ.1
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Άρθρο 10

∆ανεισµός Επαγγελµατιών

1.

Ένας Επαγγελµατίας µπορεί να παραχωρηθεί δανεικός σ' ένα άλλο σωµατείο
µόνον µε µια γραπτή συµφωνία µεταξύ του και των οικείων σωµατείων. Ένας
τέτοιος δανεισµός υπόκειται στις ίδιες διατάξεις που εφαρµόζονται για τις
µετεγγραφές των ποδοσφαιριστών συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για
την αποζηµίωση κατάρτισης και του µηχανισµού αλληλεγγύης.

2.

Καθόσον αφορά το Άρθρο 5 παρ. 3, η ελάχιστη περίοδος δανεισµού θα είναι το
διάστηµα µεταξύ δύο Μετεγγραφικών Περιόδων.

3.

Το σωµατείο που έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή µε δανεισµό, δεν δικαιούται
να τον µετεγγράψει σε ένα τρίτο σωµατείο χωρίς την έγγραφη έγκριση του
σωµατείου που τον παραχώρησε δανεικά και του ενδιαφεροµένου
ποδοσφαιριστή.

Πίνακας περιεχοµένων
1.
2.
3.
4.
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Ορισµός
∆ανεισµός σε σωµατείο άλλης οµοσπονδίας
Αποζηµίωση κατάρτισης και µηχανισµός αλληλεγγύης
∆ικαιώµατα του σωµατείου που παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή µε δανεισµό

1. Ορισµός
Ο δανεισµός ενός ποδοσφαιριστή από ένα σωµατείο σε άλλο αποτελεί µια µετεγγραφή
για µια προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Μόνον επαγγελµατίες µπορούν να δοθούν ως
δανεικοί. Ο δανεισµός ενός ερασιτέχνη δεν είναι δυνατός, αφού το σωµατείο που
δανείζει τον ποδοσφαιριστή πρέπει να κατέχει ένα έγκυρο συµβόλαιο εργασίας την
στιγµή που ο ποδοσφαιριστής παραχωρείται µε δανεισµό. Οι προϋποθέσεις που
διέπουν τον δανεισµό ενός ποδοσφαιριστή, τέτοιες όπως η διάρκεια του δανεισµού και οι
υποχρεώσεις στις οποίες ο δανεισµός υπόκειται, θα πρέπει να διακανονίζονται από ένα
ξεχωριστό έγγραφο συµβόλαιο48. Ένα συµβόλαιο δανεισµού, καταρχήν, συνάπτεται
µόνον µεταξύ των δύο σωµατείων. Συχνά ωστόσο, ζητείται από τον ποδοσφαιριστή να
συνυπογράψει για να δώσει την συναίνεση του στην µετεγγραφή µε δανεισµό49. Τα δύο
σωµατεία και ο ποδοσφαιριστής δικαιούνται επίσης να συνάψουν µια τριµερή συµφωνία,
στην οποία καθορίζονται οι όροι του δανεισµού και της εργασιακής σχέσης. Σε κάθε
περίπτωση, ο ποδοσφαιριστής και το νέο σωµατείο θα πρέπει να συνάψουν ένα
συµβόλαιο για την διάρκεια του δανεισµού. Η ελάχιστη διάρκεια ενός δανεισµού, θα είναι
το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο µετεγγραφικών περιόδων.

2. ∆ανεισµός σε σωµατείο άλλης οµοσπονδίας
1. ∆ιαδικαστικά ένας δανεισµός είναι µια µετεγγραφή50. Ένα ∆ΠΜ πρέπει για αυτόν τον
λόγο να εκδοθεί οποτεδήποτε ένας ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει ένα σωµατείο µίας
οµοσπονδίας για να ενσωµατωθεί σε ένα σωµατείο µίας άλλης οµοσπονδίας και
οποτεδήποτε, µε την λήξη της διάρκειας του δανεισµού, ο ποδοσφαιριστής
ενσωµατώνεται πάλι στην οµοσπονδία του σωµατείου που τον αποδέσµευσε µε
δανεισµό. Ένα αντίγραφο του συµβολαίου δανεισµού πρέπει να προσαρτάται στο ∆ΠΜ
υπόψη της νέας οµοσπονδίας. Το σωµατείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται
κατά την διάρκεια του δανεισµού, θα πρέπει επίσης να εµπεριέχεται στο ∆ΑΠ του
ποδοσφαιριστή.
2. Αφού ένας δανεισµός θεωρείται µια µετεγγραφή από την διοικητική πλευρά της
εγγραφής του ποδοσφαιριστή, ο δανεισµός ενός ποδοσφαιριστή θα πρέπει να συµβαίνει
κατά την διάρκεια µίας µετεγγραφικής περιόδου.51

48
49

50
51

Αποκαλούµενο «συµβόλαιο δανεισµού».
Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν συνυπογράψει την συµφωνία δανεισµού, απαιτείται να συνάψει ξεχωριστή
συµφωνία µε το σωµατείο που δανείζει, δοθέντος ότι τα αποτελέσµατα του συµβολαίου εργασίας
αναστέλλονται προσωρινά.
βλ. Παράρτηµα 3 άρθρ.4
βλ. Παράρτηµα 3 άρθρ.4 παρ.1 σε σχέση µε το Παράρτηµα 3 άρθρ.2 παρ.1
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3. Αποζηµίωση κατάρτισης και µηχανισµός αλληλεγγύης
Ένας δανεισµός υπόκειται στους ίδιους Κανόνες που ισχύουν για την µετεγγραφή των
ποδοσφαιριστών, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για την αποζηµίωση κατάρτισης και
τον µηχανισµό αλληλεγγύης52. Με άλλα λόγια, το σωµατείο που αποκτά τον ποδοσφαιριστή
µε δανεισµό, θα πρέπει να παρακρατήσει το 5% του µετεγγραφικού ποσού για τον δανεισµό
και να το διανείµει σε όλα τα σωµατεία που συνεισέφεραν στην κατάρτιση του
ποδοσφαιριστή µεταξύ του 12ου έως και του 23ου έτους της ηλικίας του. Ταυτόχρονα, το
σωµατείο που αποκτά τον ποδοσφαιριστή µε δανεισµό, δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση
κατάρτισης και συνεισφορά αλληλεγγύης για το διάστηµα που ο ποδοσφαιριστής παρέµεινε
σε αυτό53 και µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση κατάρτισης εάν ο ποδοσφαιριστής
µετεγγράφεται σε ένα τρίτο σωµατείο, µε την προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής είναι
µικρότερος των 23 ετών.

4. ∆ικαιώµατα του σωµατείου που παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή µε δανεισµό54
1. Οποτεδήποτε ένας ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται µε δανεισµό, το σωµατείο που
δανείζει, εξουσιοδοτεί το νέο σωµατείο να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του
ποδοσφαιριστή για την χρονική διάρκεια του δανεισµού. Ωστόσο, ως γενική αρχή, το
σωµατείο που δανείζει προτίθεται να επαναχρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες του
ποδοσφαιριστή στο τέλος της περιόδου δανεισµού, µε δεδοµένο ότι συνήθως, το
συµβόλαιο που έχει υπογράψει µε τον ποδοσφαιριστή είναι ακόµη σε ισχύ. ∆ια µέσου
του δανεισµού, το σωµατείο που δανείζει συχνά αποβλέπει σε όφελος από την πείρα
που θα αποκοµίσει ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόµενος τακτικά στο νέο σωµατείο (βλ.
επίσης 3 κατωτέρω). Για τον λόγο αυτό, το νέο σωµατείο δεν δικαιούται να µετεγγράψει
τον ποδοσφαιριστή σε ένα τρίτο σωµατείο χωρίς την γραπτή έγκριση του σωµατείου που
τον δάνεισε. Το εν λόγο δικαίωµα που έχει το σωµατείο που δανείζει, διασφαλίζει ότι οι
επενδύσεις του σωµατείου αυτού, για να αποκτήσει τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή
από την πλευρά µίας ειδικά προκαθορισµένης χρονικής διάρκειας, προστατεύονται
πλήρως.

52
53

54
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Άρθρ.20 και 21 καθώς επίσης Παράρτηµα 4 και 5
Εφόσον ο ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται µελλοντικά κατά την διάρκεια ισχύος του συµβολαίου του, θα
πληρώνεται αποζηµίωση από το νέο σωµατείο στο προηγούµενο.
Κατά την διάρκεια του δανεισµού, οι συνέπειες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του συµβολαίου που
συνήφθη µεταξύ ποδοσφαιριστή και σωµατείου αναστέλλονται προσωρινά (βλ. υπό σηµείωση 49). Τούτο
συνεπάγεται, ωστόσο, ότι µετά το τέλος του συµφωνηθέντος διαστήµατος δανεισµού, οι εν λόγω συνέπειες
επανέρχονται σε ισχύ. Για τον λόγο αυτό, το σωµατείο που δανείζει θα πρέπει διατηρεί συγκεκριµένα
δικαιώµατα κατά την εν λόγω διάρκεια του δανεισµού.

2. Κατά την διάρκεια της περιόδου που ο ποδοσφαιριστής έχει παραχωρηθεί ως δανεικός
οι συνέπειες του συµβολαίου µε το σωµατείο που δάνεισε, αναστέλλονται, π.χ. το
σωµατείο που δανείζει δεν είναι υποχρεωµένο να πληρώνει τον µισθό του
ποδοσφαιριστή και να του παρέχει την δέουσα κατάρτιση και/ή άλλα προνόµια ή
δικαιώµατα που προβλέπονται στο συµβόλαιο. Είναι ευθύνη του νέου σωµατείου να
πληρώνει τον µισθό του ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε το νέο συµβόλαιο του
ποδοσφαιριστή55.
3. Ο δανεισµός ενός ποδοσφαιριστή χρησιµοποιείται συνήθως για να υποβοηθήσει
νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που διαφορετικά δεν θα είχαν ευκαιρίες στην
οµάδα. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί δανείζονται σε ένα σωµατείο µε σκοπό να τους δοθεί η
δυνατότητα να αγωνίζονται τακτικά και µε αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν εµπειρία.
Συχνά το σωµατείο που δανείζει µετεγγράφει αυτούς τους ποδοσφαιριστές δωρεάν και
µερικές φορές καλύπτει τον µισθό του ποδοσφαιριστή είτε εξ ολοκλήρου είτε εν µέρει.

55

Είναι ωστόσο επίσης δυνατό και επιτρεπτό από τον Κανονισµό, να αναλάβει το νέο σωµατείο όλες τις
συµβατικές υποχρεώσεις του σωµατείου που δανείζει ή το σωµατείο που δανείζει να πληρώνει τους µισθούς
του ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια δανεισµού.
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Άρθρο 11

Μη Εγγεγραµµένοι Ποδοσφαιριστές
Εάν ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει εγγραφεί σε µια Οµοσπονδία,
συµµετάσχει σε Επίσηµο Αγώνα ενός σωµατείου, ο ποδοσφαιριστής θα
θεωρηθεί ότι συµµετείχε αντικανονικά. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε
απαιτούµενης κύρωσης που αποκαθιστά τις αγωνιστικές συνέπειες µίας τέτοιας
συµµετοχής, δύναται να επιβάλλονται επίσης κυρώσεις στον ποδοσφαιριστή
και/ή στο σωµατείο. Η αρµοδιότητα επιβολής των κυρώσεων ανήκει κατ’ αρχήν
στην Οµοσπονδία ή στην διοργανώτρια αρχή του εν λόγω πρωταθλήµατος.

Πίνακας περιεχοµένων
1. Εγγραφή και καταλληλότητα
2. Η αρχή της υπαγωγής
3. Συνέπειες της ακαταλληλότητας

1. Εγγραφή και καταλληλότητα
1. Για να καταστεί ένας ποδοσφαιριστής κατάλληλος να αγωνίζεται σε ένα σωµατείο σε
επίσηµους αγώνες, απαιτείται να εγγραφεί στην οµοσπονδία στην οποία το σωµατείο
υπάγεται56. Ο Κανόνας αυτός εφαρµόζεται επίσης εάν το σωµατείο έχει τον
ποδοσφαιριστή ως δανεικό.
2. Το σωµατείο πρέπει να κάνει όλες τις απαιτούµενες διοικητικές ενέργειες µε την
οµοσπονδία του, για να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή και να αποκτήσει την
καταλληλότητά του. Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βασίζονται στην ορθή εκπλήρωση
αυτής της διαδικασίας από το σωµατείο. Τα σωµατεία, τα οποία χρησιµοποιούν σε
αγώνες ποδοσφαιριστές που δεν είναι αρµόδια εγγεγραµµένοι και ποδοσφαιριστές που
αγωνίζονται χωρίς την εκπλήρωση της προαναφερθείσης προϋπόθεσης57, παραβιάζουν
την γενική αρχή της υπαγωγής, την οποία τα σωµατεία και οι ποδοσφαιριστές οφείλουν
να τηρούν οποτεδήποτε επιθυµούν να συµµετάσχουν στο οργανωµένο ποδόσφαιρο58.

56
57
58
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Η διαδικασία µετεγγραφής περιγράφεται λεπτοµερώς στις εξηγήσεις του άρθρ.5 ανωτέρω.
Ένας αποκαλούµενος «ακατάλληλος ποδοσφαιριστής».
Οι συνέπειες συµµετοχής (σε αγώνα) ενός ακατάλληλου ποδοσφαιριστή περιγράφονται κατωτέρω στο
σηµείο 3.

2. Η αρχή της υπαγωγής
Το οργανωµένο ποδόσφαιρο απαιτείται να βασίζεται σε ένα οµοιόµορφο πλαίσιο
διατάξεων που είναι υποχρεωτικό για όλους τους συµµετέχοντες. Τα αθλητικά
αποτελέσµατα µπορούν µόνο να συγκριθούν και να εκτιµηθούν εάν όλοι οι
συµµετέχοντες εφαρµόζουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Για να καταστεί αυτό εφικτό, τα
σωµατεία και οι ποδοσφαιριστές απαιτείται να εγγραφούν στην οµοσπονδία (και/ή την
λίγκα, όπως απαιτεί κάθε περίπτωση), η οποία είναι υπεύθυνη για την εγγραφή και
επιτρέπει στα σωµατεία και στους ποδοσφαιριστές να συµµετέχουν στις διεξαγόµενες
διοργανώσεις (από την οµοσπονδία ή από την λίγκα) στην περιοχή αυτής της
οµοσπονδίας, καθώς επίσης και στις διασυλλογικές διοργανώσεις που διεξάγονται από
την συνοµοσπονδία, στην οποία η οµοσπονδία είναι µέλος. Με την εγγραφή, το
σωµατείο ή ο ποδοσφαιριστής υπάγεται στην οικεία οµοσπονδία (και/ή την λίγκα).

3. Συνέπειες της ακαταλληλότητας
1. Ένας ακατάλληλος ποδοσφαιριστής πρέπει να αγωνισθεί, δηλαδή να λάβει ενεργώς
µέρος σε έναν αγώνα, για να παραβιάσει το άρθρο 11.
2. Παραβιάζοντας την διάταξη της συµµετοχής, ένας µη εγγεγραµµένος ποδοσφαιριστής
έχει αθλητικές και πειθαρχικές συνέπειες. Καταρχήν η οµοσπονδία (και/ή λίγκα) στην
οποία το σωµατείο ανήκει, θα πρέπει να καθορίσουν ότι οποιοσδήποτε αγώνας (ες) στον
οποίο (ους) έλαβε µέρος, κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου. Περαιτέρω, το αρµόδιο
όργανο της οικείας οµοσπονδίας (και/ή λίγκας) µπορεί να επιβάλλει ένα πρόστιµο ή
επιπλέον πειθαρχικές κυρώσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό της. Εάν η παραβίαση
γίνεται σε µια διασυλλογική διοργάνωση συνοµοσπονδιακού επιπέδου, η οικεία
συνοµοσπονδία ως διοργανώτρια αρχή οφείλει να αποφασίσει για το θέµα σύµφωνα µε
τον Κανονισµό της διοργάνωσής της.
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Άρθρο 12

Έκτιση Πειθαρχικών Ποινών
Οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή πριν την
µετεγγραφή του, θα εκτίεται ή θα εφαρµόζεται από την Νέα Οµοσπονδία στην
οποία ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται. Η Προηγούµενη Οµοσπονδία
υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς στην Νέα Οµοσπονδία οποιαδήποτε
κύρωση, ταυτόχρονα µε την έκδοση του ∆ΠΜ.

Πίνακας Περιεχοµένων
Έκτιση Πειθαρχικών Ποινών
1. Ένας ποδοσφαιριστής, που είναι τιµωρηµένος για πειθαρχικούς λόγους, δικαιούται να
µετεγγραφεί διεθνώς, θα πρέπει ωστόσο, να εκτίσει την ποινή στο νέο σωµατείο της
νέας οµοσπονδία. Η ποινή µπορεί να έχει επιβληθεί από την προηγούµενη οµοσπονδία,
την συνοµοσπονδία του προηγούµενου σωµατείου ή την FIFA.
2. Η προηγούµενη οµοσπονδία θα εκδώσει το ∆ΠΜ στην νέα οµοσπονδία και ταυτόχρονα,
θα ενηµερώσει την τελευταία για τις ποινές που έχουν επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή, τις
οποίες έχει (ως υπόλοιπο) να εκτίσει.
3. Είναι ευθύνη της νέας οµοσπονδίας να ενηµερώσει το νέο σωµατείο στο οποίο ο
ποδοσφαιριστής επιθυµεί να εγγραφεί για το υπόλοιπο των ποινών που έχει ακόµη να
εκτίσει.
Κατά την διάρκεια του διαστήµατος αυτού, ο ποδοσφαιριστής δεν είναι ικανός για να
αγωνισθεί στο νέο σωµατείο59.

59
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Οι συνέπειες της ακαταλληλότητας περιγράφονται στην επεξήγηση του άρθρ.11 σχόλιο 3.

IV. ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Εισαγωγή στα άρθρα 13-17
Η ακόλουθη επισκόπηση θα δώσει σε γενικές γραµµές τις διαφορετικές πιθανότητες σε
σχέση µε την λύση ενός συµβολαίου και τις συνέπειες για τα σωµατεία και τους
ποδοσφαιριστές, οι οποίες θα αποτελέσουν µετέπειτα αντικείµενο προσεκτικότερης
ανάλυσης στο επόµενο κεφάλαιο.
1. Ο ποδοσφαιριστής λύνει ένα συµβόλαιο για νόµιµη αθλητική αιτία (άρθρ.15)
- δεν επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις στον ποδοσφαιριστή,
- δεν επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις στο σωµατείο,
- αποζηµίωση µπορεί να πληρωθεί στο σωµατείο.
2. Ο ποδοσφαιριστής λύνει ένα συµβόλαιο για νόµιµη αιτία (άρθρ.14)
- δεν επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις στον ποδοσφαιριστή,
- µπορεί να επιβληθούν αθλητικές κυρώσεις στο σωµατείο (κατά την διάρκεια της
προστατευόµενης περιόδου),
- αποζηµίωση µπορεί να πληρωθεί στον ποδοσφαιριστή.
3. Ο ποδοσφαιριστής λύνει ένα συµβόλαιο χωρίς νόµιµη αιτία κατά την διάρκεια µίας
προστατευόµενης περιόδου (άρθρ.17)
- αθλητικές κυρώσεις θα επιβληθούν στον ποδοσφαιριστή,
- αποζηµίωση θα πληρωθεί στο σωµατείο.
4. Ο ποδοσφαιριστής λύνει ένα συµβόλαιο χωρίς νόµιµη αιτία µετά την προστατευόµενη
περίοδο (άρθρ.17)
- δεν επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις στον ποδοσφαιριστή,
- αποζηµίωση θα πληρωθεί στο σωµατείο.
5. Το σωµατείο λύνει ένα συµβόλαιο για νόµιµη αιτία (άρθρ.14)
- δεν επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις στο σωµατείο,
- αθλητικές κυρώσεις επιβάλλονται στον ποδοσφαιριστή
προστατευόµενης περιόδου),
- αποζηµίωση µπορεί να πληρωθεί στο σωµατείο.
IV.
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6. Το σωµατείο λύνει ένα συµβόλαιο, χωρίς νόµιµη αιτία, κατά την διάρκεια µίας
προστατευόµενης περιόδου (άρθρ.17)
- αθλητικές κυρώσεις επιβάλλονται στο σωµατείο,
- αποζηµίωση θα πληρωθεί στον ποδοσφαιριστή.
7. Το σωµατείο λύνει ένα συµβόλαιο, χωρίς νόµιµη αιτία µετά την προστατευόµενη περιόδο
(άρθρ.17)
- δεν επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις στο σωµατείο,
- αποζηµίωση θα πληρωθεί στον ποδοσφαιριστή.

Άρθρο 13

Σεβασµός (Τήρηση) του Συµβολαίου
Ένα συµβόλαιο µεταξύ Επαγγελµατία και σωµατείου επιτρέπεται να λύνεται
µόνον κατά την συµβατική λήξη του ή µε αµοιβαία συµφωνία.

Πίνακας Περιεχοµένων
Σεβασµός του συµβολαίου
Ο Κανονισµός αποβλέπει στο να εξασφαλίσει ότι, σε περίπτωση που ένα σωµατείο και ένας
ποδοσφαιριστής επιλέξουν να συνάψουν µια συµβατική σχέση, το συµβόλαιο60, θα τιµηθεί
και από τα δύο µέρη. Ένα συµβόλαιο µεταξύ ποδοσφαιριστή και σωµατείου θα πρέπει
εποµένως να λύνεται µόνον κατά την λήξη του ή µε αµοιβαία συµφωνία, Μονοµερής λύση
του συµβολαίου, χωρίς νόµιµη αιτία, ιδιαίτερα κατά την αποκαλούµενη προστατευόµενη
περίοδο, πρέπει να αποθαρρύνεται σφοδρά.

60
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Ένα συµβόλαιο µεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και ενός σωµατείου θα πρέπει πάντα να συνοµολογείται για µια
προκαθορισµένη χρονική διάρκεια (βλ. άρθρ.18 παρ.2).

Άρθρο 14

Λύση ενός Συµβολαίου Λόγω Νόµιµης Αιτίας
Ένα συµβόλαιο µπορεί να λυθεί από κάθε συµβαλλόµενο µέρος, χωρίς
συνέπειες οποιουδήποτε είδους (είτε πληρωµής αποζηµίωσης, είτε επιβολής
αθλητικών κυρώσεων), για λόγους νόµιµης αιτίας.

Πίνακας Περιεχοµένων
Λύση ενός συµβολαίου για νόµιµη αιτία
1. Η αρχή του σεβασµού ενός συµβολαίου, πάντως, δεν είναι απόλυτη. Στην πράξη, και τα
δύο µέρη, σωµατείο και ποδοσφαιριστής, µπορούν να λύσουν ένα συµβόλαιο για νόµιµη
αιτία, π.χ. για έναν βάσιµο λόγο.
2. Ο καθορισµός της νόµιµης αιτίας, και του πότε υφίσταται νόµιµη αιτία, θα κριθεί
σύµφωνα µε την ουσία (δεδοµένα), κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης. Στην πραγµατικότητα,
συµπεριφορά που παραβιάζει τους όρους ενός συµβολαίου εργασίας, δεν µπορεί ακόµη
να θεµελιώσει την λύση ενός συµβολαίου για νόµιµη αιτία.
Ωστόσο, εφόσον η παραβίαση συνεχίζεται για ένα µακρό χρονικό διάστηµα ή εφόσον
πολλές παραβιάσεις συσσωρεύονται εντός µίας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, τότε
είναι πιθανότατο ότι η αθέτηση του συµβολαίου έχει φθάσει σε τέτοιο σηµείο, που το
µέρος που υφίσταται την αθέτηση δικαιούται να λύσει το συµβόλαιο µονοµερώς.
Τα επόµενα παραδείγµατα εξηγούν την εφαρµογή αυτού του κανόνα.
3. Παράδειγµα 161: Ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει πληρωθεί τον µηνιαίο µισθό του επί
τρεις µήνες. Μολονότι έχει ειδοποιήσει το σωµατείο για την παράβαση του αυτή, το
σωµατείο δεν διευθετεί την οφειλόµενη πληρωµή. Ο ποδοσφαιριστής προειδοποιεί το
σωµατείο ότι θα λύσει την εργασιακή σχέση άµεσα. Το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής
δεν έχει πληρωθεί τον µισθό του, για µια τέτοια µεγάλη χρονική περίοδο, του δίνει το
δικαίωµα να λύσει το συµβόλαιο, ειδικότερα, επειδή η συνεχιζόµενη αθέτηση των
οικονοµικών όρων του συµβολαίου, θα µπορούσε να εκθέσει σε κίνδυνο σοβαρά την
θέση και την ύπαρξη του εν λόγω ποδοσφαιριστή62.

61
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Το Παράδειγµα 1 και Παράδειγµα 2 (βλ. σηµείο 4 κατωτέρω) στηρίζονται σε εκλαϊκευµένες αποφάσεις του
DRC.
Υπό κανονικές συνθήκες, µια καθυστέρηση µόνο λίγων εβδοµάδων καταβολής ενός µισθού δεν θα
δικαιολογούν την λύση ενός συµβολαίου.
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4. Παράδειγµα 2: Ο ποδοσφαιριστής Α, έχοντας συµβόλαιο µε το σωµατείο Χ, έχει επιδείξει
µια µη συνεργάσιµη συµπεριφορά από την στιγµή της άφιξής του στο σωµατείο. ∆εν
ακολουθεί τις οδηγίες που δίνονται από τον προπονητή, συνεχώς διαπληκτίζεται µε τους
συµπαίκτες του και συχνά µαλώνει µαζί τους. Μια ηµέρα, που ο προπονητής τον
πληροφόρησε, ότι για την επόµενη αγωνιστική ηµέρα ο ποδοσφαιριστής δεν
συµπεριλαµβάνεται, εγκαταλείπει το σωµατείο και δεν εµφανίζεται στην προπόνηση των
επόµενων ηµερών. Μετά από δύο εβδοµάδων αδικαιολόγητης απουσίας από την
προπόνηση, το σωµατείο αποφασίζει την λύση του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή. Η
µη συνεργάσιµη συµπεριφορά του ποδοσφαιριστή στο σωµατείο και τους συµπαίκτες
του, θα δικαιολογούσαν συγκεκριµένα επιβολή ποινών στον ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε
τον εσωτερικό κανονισµό του σωµατείου. Οι ποινές θα πρέπει, ωστόσο, (τουλάχιστον
στην αρχή) είναι µια επίπληξη ή ένα χρηµατικό πρόστιµο. Το σωµατείο θα ήταν
δικαιολογηµένο για την λύση του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή για νόµιµη αιτία,
εφόσον η συµπεριφορά του ποδοσφαιριστή συνεχιζόταν, µε την εξαφάνιση του χωρίς
βάσιµο λόγο και χωρίς την εκφρασµένη άδεια του σωµατείου.
5. Σε περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αποδέχεται νόµιµη αιτία, το µέρος που λύνει το
συµβόλαιο µε έναν βάσιµο λόγο δεν έχει ευθύνη πληρωµής αποζηµίωσης, ούτε
υπόκειται στην επιβολή αθλητικών κυρώσεων.
6. Αφ’ ετέρου όµως, ο άλλος συµβαλλόµενος, που είναι υπαίτιος για και την αποδοχή της
λύσης του συµβολαίου63, έχει ευθύνη πληρωµής αποζηµίωσης για ζηµίες που
προκαλούνται ως συνέπεια της πρόωρης λύσης του συµβολαίου και είναι δυνατόν να
του επιβληθούν αθλητικές κυρώσεις64.

63
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Όσον αφορά τις συνέπειες λύσης ενός συµβολαίου χωρίς νόµιµη αιτία, γίνεται παραποµπή στο άρθρ.17.
Νόµιµη αιτία για την λύση ενός συµβολαίου για το ένας µέρος είναι συνήθως η συνέπεια µιας παράβασης
του συµβολαίου από το άλλο µέρος. Είναι, ωστόσο πιθανό, το ένα µέρος να έχει νόµιµη αιτία για την λύση
του συµβολαίου αλλά το άλλο µέρος να µην έχει ευθύνη για παράβαση του συµβολαίου, ή αµφότερα τα
µέρη να έχουν υπαιτιότητα (κοινή).

Άρθρο 15

Λύση ενός Συµβολαίου Λόγω Νόµιµης Αθλητικής Αιτίας
Ένας καθιερωµένος Επαγγελµατίας που έχει, κατά την διάρκεια της
Αγωνιστικής Περιόδου συµµετάσχει σε λιγότερο από το 10% των Επίσηµων
Αγώνων που έχει δώσει το σωµατείο του, µπορεί να λύσει το συµβόλαιο του
πρόωρα, λόγω νόµιµης αθλητικής αιτίας. Κατά την εκτίµηση αυτών των
περιπτώσεων, θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις συνθήκες που
επικαλείται ο ποδοσφαιριστής. Η ύπαρξη νόµιµης αθλητικής αιτίας θα
αποδεικνύεται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, αθλητικές κυρώσεις δεν
θα επιβάλλονται, µολονότι ενδεχοµένως να πρέπει να πληρωθεί αποζηµίωση.
Ένας Επαγγελµατίας δύναται να λύσει το συµβόλαιό του επί της βάσεως αυτής
µόνον εντός 15 ηµερών µετά τον τελευταίο Επίσηµο Αγώνα της Αγωνιστικής
Περιόδου του σωµατείου στο οποίο είναι εγγεγραµµένος.

Πίνακας Περιεχοµένων
Λύση ενός συµβολαίου λόγω νόµιµης αθλητικής αιτίας
1. Ο Κανονισµός περιγράφει την περίπτωση όπου ένας καθιερωµένος ποδοσφαιριστής
ενδέχεται να έχει σοβαρούς αθλητικούς λόγους - ή όπως λέγεται «νόµιµη αθλητική αιτία»
- να λύσει πρόωρα και µονοµερώς ένα µακροχρόνιο συµβόλαιο αν έχει συµµετάσχει σε
λιγότερο από το 10% των επίσηµων αγώνων του σωµατείου του κατά τη διάρκεια µιας
αγωνιστικής περιόδου. Συνεπώς, οι δύο υποχρεωτικές προϋποθέσεις για έναν
ποδοσφαιριστή προκειµένου να δικαιούται να επικαλεστεί νόµιµη αθλητική αιτία είναι,
πρώτα από όλα, ο ποδοσφαιριστής να είναι αναγνωρισµένος ως ένας καθιερωµένος
ποδοσφαιριστής και δεύτερον, να µην έχει αγωνισθεί στο 10% των επίσηµων αγώνων
του σωµατείου του.65

65

Το δικαίωµα να αξιώσει αθλητική νόµιµη αιτία σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν σηµαίνει
αυτόµατα ότι υφίσταται αθλητική νόµιµη αιτία. Η αθλητική νόµιµη αιτία πρέπει πάντοτε να καθορίζεται από
το DRC.
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2. Όµως τι είναι ένας καθιερωµένος ποδοσφαιριστής; Ο Κανονισµός δεν επεξηγεί αυτόν τον
όρο. Συνεπώς, προκειµένου να καταλάβουµε τι είναι ένας καθιερωµένος
ποδοσφαιριστής, είναι αναγκαίο να προσδιορίσουµε τα όρια αυτής της διάταξης. Το
καθοριστικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός πως ένας ποδοσφαιριστής
µε ποδοσφαιρικά προσόντα κάποιου επιπέδου δεν έχει τις κατάλληλες ευκαιρίες σε ένα
σωµατείο και για αυτό το λόγο επιθυµεί να φύγει προκειµένου να ενταχθεί σε άλλο
σωµατείο όπου θα του δίνεται η δυνατότητα να αγωνίζεται κανονικά. «Καθιερωµένος»
είναι λοιπόν πρώτα από όλα, ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποτελειώσει και
ολοκληρώσει την περίοδο κατάρτισής του. Επιπλέον, το επίπεδο της ποδοσφαιρικής του
ικανότητας είναι τουλάχιστον ίσο ή ακόµα και ανώτερο από αυτό των συναδέλφων του
που συµµετέχουν κανονικά στους αγώνες της οµάδας. Μια πιθανή αιτία για το ότι δεν
αγωνίζεται (κανονικά) ο συγκεκριµένος ποδοσφαιριστής είναι διότι η θέση του έχει
καταληφθεί από άλλον ποδοσφαιριστή µε παρόµοια προσόντα.
3. Μια επιπλέον προϋπόθεση που επιβάλλεται από τον Κανονισµό προκειµένου να µπορεί
ένας ποδοσφαιριστής να επικαλεστεί νόµιµη αθλητική αιτία, είναι να έχει συµµετάσχει σε
λιγότερο από το 10% των Επίσηµων Αγώνων του σωµατείου του κατά τη διάρκεια µιας
αγωνιστικής περιόδου. «Συµµετοχή» πρέπει να θεωρείται η παρουσία εντός του
αγωνιστικού χώρου, το να λαµβάνει δηλαδή κάποιος µέρος στον αγώνα ενεργητικά66. Το
πρωτάθληµα, καθώς επίσης οι εθνικοί και διεθνείς αγώνες κυπέλλου πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να υπολογιστεί το ποσοστό συµµετοχής στους
αγώνες67.

66
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Από την άποψη αυτή, δεν είναι ο αριθµός των συµµετοχών σε αγώνες, αλλά (παίζουν ρόλο) τα λεπτά που
πραγµατικά αγωνίσθηκε σ’ αυτούς.
Για τον ορισµό των επίσηµων αγώνων, γίνεται παραποµπή στο σηµείο 5 των «Ορισµών».

4. Όπως επισηµάνθηκε ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να καταρτισθεί ένας αποκλειστικός
πίνακας των χαρακτηριστικών που καθορίζουν τον «καθιερωµένο ποδοσφαιριστή». Για
αυτό το λόγο, το δικαιοδοτικό όργανο68, κατά την εκτίµηση υποθέσεων αυτού του είδους,
οφείλει να αξιολογεί τις ειδικές περιστάσεις που αφορούν τον ποδοσφαιριστή και την
ύπαρξη νόµιµης αθλητικής αιτίας έχοντας ως βάση κάθε φορά τη συγκεκριµένη
υπόθεση69. Συγκεκριµένα, οι ακόλουθοι παράγοντες ενδέχεται να παίξουν σηµαντικό
ρόλο στην αξιολόγηση: Η θέση του ποδοσφαιριστή µέσα στο γήπεδο70, οποιοιδήποτε
τραυµατισµοί ή επιβληθείσες ποινές που τον έχουν εµποδίσει να αγωνιστεί για µια
συγκεκριµένη χρονική περίοδο, καθώς επίσης οποιαδήποτε κατάσταση η οποία µπορεί
να δικαιολογήσει, από αθλητικής πλευράς, το γεγονός πως ο ποδοσφαιριστής δεν
αγωνίσθηκε σε τακτική βάση71.
5. Οποτεδήποτε βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο η ύπαρξη νόµιµης αθλητικής αιτίας,
καµία αθλητική κύρωση δεν επιβάλλεται στον ποδοσφαιριστή που έλυσε το συµβόλαιο.
Ωστόσο, στο σωµατείο πρέπει να καταβληθεί αποζηµίωση. Το σωµατείο µπορεί να χάσει
το δικαίωµά του για αποζηµίωση αν ο ποδοσφαιριστής µπορεί να αποδείξει ότι, από
αθλητικής πλευράς, το σωµατείο τον είχε ολοκληρωτικά παραµελήσει µια και δεν
ενδιαφερόταν για τις υπηρεσίες του.
6. Ένας ποδοσφαιριστής που επικαλείται νόµιµη αθλητική αιτία, µπορεί για αυτό το λόγο να
λύσει το συµβόλαιό του µόνον εντός των 15 ηµερών που ακολουθούν τον τελευταίο
επίσηµο αγώνα της αγωνιστικής περιόδου της οµάδας στην οποία έχει εγγραφεί.
Αποτυχία στην εκπλήρωση αυτού του όρου θα οδηγεί στην επιβολή πειθαρχικών
κυρώσεων72. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι αυτού του είδους η
καθυστερηµένη λύση (συµβολαίου) θα έχει οικονοµικές συνέπειες για τον
ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα πρέπει να αποζηµιώσει το σωµατείο για ζηµία που έχει
προκληθεί ως αποτέλεσµα της ανώµαλης λύσης του συµβολαίου.
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Το ΣΕ∆-DRC ως όργανο πρώτου βαθµού και το ∆Α∆-CAS ως δικαστήριο εφέσεων. Μέχρι τώρα, δεν
υπάρχει νοµολογία για αθλητική νόµιµη αιτία.
Η ύπαρξη νόµιµης αθλητικής αιτίας πάντοτε θα καθορίζεται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Εάν το
δικαιοδοτικό όργανο αποφασίσει ότι δεν υφίσταται νόµιµη αθλητική αιτία, τούτο σηµαίνει ότι η εργασιακή
σχέση έχει λυθεί χωρίς νόµιµη αιτία και κατά συνέπεια εφαρµόζεται το άρθρ.17 του Κανονισµού.
π.χ. ο αναπληρωµατικός τερµατοφύλακας µπορεί να αγωνίζεται µόνον σε λίγους αγώνες κάθε χρόνο.
Θεωρείται πολύ δύσκολο ένας νεαρός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής να αξιώσει νόµιµη αθλητική αιτία
καθώς ακόµη καταρτίζεται και ένας µεγαλύτερος και περισσότερο πεπειραµένος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται
αντ’ αυτού.
Το στάδιο µετά την παρέλευση της προθεσµίας των 15 ηµερών όταν ο ποδοσφαιριστής ζητά να
αναγνωριστεί η ύπαρξη νόµιµης αθλητικής αιτίας έχει σχέση µε την απόφαση για την πειθαρχική κύρωση
που θα επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή. Προφανώς, όσο πιο κοντά βρισκόµαστε στη λήξη της κύριας
µετεγγραφικής περιόδου, τόσο βαρύτερη θα είναι και η κύρωση, µιας και το σωµατείο αδικείται περισσότερο
λαµβάνοντας υπόψη ότι θα είναι πιο δύσκολο για αυτό να βρει έναν αντικαταστάτη για τον ποδοσφαιριστή
που αποχωρεί.
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Άρθρο 16

Περιορισµός Λύσης ενός Συµβολαίου Κατά την ∆ιάρκεια Αγωνιστικής
Περιόδου
Ένα συµβόλαιο δεν µπορεί να λυθεί µονοµερώς κατά την διάρκεια µίας
Αγωνιστικής Περιόδου.

Πίνακας Περιεχοµένων
Περιορισµός λύσης συµβολαίου κατά την διάρκεια αγωνιστικής περιόδου
1. Ο Κανονισµός προβλέπει δύο περιπτώσεις, κατά τις οποίες, ένα συµβόλαιο εργασίας
µεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και ενός σωµατείου, µπορεί να λυθεί πρόωρα και
µονοµερώς πριν την λήξη του:
α) Από κάθε µέρος (ακόµη και χωρίς νόµιµη αιτία) µετά την λήξη της αποκαλούµενης
προστατευόµενης περιόδου (βλ. Ορισµούς και άρθρ.17),
β) Από τον ποδοσφαιριστή για νόµιµη αθλητική αιτία (βλ. άρθρ.15).
2. Η λύση στις προαναφερθείσες περιπτώσεις επιτρέπεται µόνον στο τέλος της
αγωνιστικής περιόδου, ιδιαίτερα αφού το σωµατείο πρέπει να έχει σιγουριά ότι θα είναι
σε θέση να βασίζεται στις υπηρεσίες όλων των ποδοσφαιριστών του κατά την διάρκεια
της πορείας µίας αγωνιστικής περιόδου, εκτός εάν τα µέρη έχουν συµφωνήσει
διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου να λύσουν αµοιβαία την συµβατική τους σχέση.
Εφόσον η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύσει, το σωµατείο θα υποστεί αγωνιστική αστάθεια, η
οποία θα ζηµιώσει σοβαρά το σωµατείο και θα έχει επίσης επίδραση και στους άλλους
ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα, δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολο για τον ποδοσφαιριστή να
βρει ένα σωµατείο που θα επιθυµούσε να τον απασχολήσει κατά την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου, αφού οι οµάδες ήδη κατά βάσιν θα έχουν διαµορφωθεί.
3. Το άρθρο 14 του Κανονισµού (λύση συµβολαίου για νόµιµη αιτία) είναι ειδική διάταξη σε
σχέση µε την γενική αρχή του άρθρου 16. Καθιερώνει την µοναδική περίπτωση κατά την
οποία µάθε µέρος δικαιούται να λύσει το συµβόλαιο µονοµερώς οποτεδήποτε π.χ. ακόµη
και κατά την διάρκεια µίας αγωνιστικής περιόδου.
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Άρθρο 17

Συνέπειες Λύσης ενός Συµβολαίου Χωρίς Νόµιµη Αιτία
Οι ακόλουθες προβλέψεις ισχύουν σε περίπτωση λύσης συµβολαίου χωρίς
νόµιµη αιτία:

1.

Σε κάθε περίπτωση, το µέρος που παραβιάζει τους όρους οφείλει να πληρώσει
αποζηµίωση. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του Άρθρου 20 και του
παραρτήµατος 4 σχετικά µε την Αποζηµίωση Κατάρτισης, και εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο συµβόλαιο, η αποζηµίωση για αθέτηση θα υπολογίζεται
λαµβάνοντας υπ' όψιν τον οικείο εθνικό νόµο, την ιδιαιτερότητα του αθλήµατος,
και κάθε άλλο αντικειµενικό κριτήριο. Συγκεκριµένα, αυτά τα κριτήρια θα πρέπει
να περιλαµβάνουν την αποζηµίωση και άλλες παροχές οφειλόµενες προς στον
ποδοσφαιριστή από το σε ισχύ συµβόλαιο και/ή το νέο συµβόλαιο, τον
υπολειπόµενο χρόνο στο υφιστάµενο συµβόλαιο µε ανώτατο όριο τα πέντε
χρόνια, τις αµοιβές και τα έξοδα που πληρώθηκαν ή υφίσταντο από το
Προηγούµενο Σωµατείο (που αποσβέσθηκαν κατά τη διάρκεια του συµβολαίου)
και το αν η συµβατική αθέτηση έλαβε χώρα εντός µίας Προστατευόµενης
Περιόδου.

2.

∆ικαίωµα σε αποζηµίωση δεν µπορεί να αποδοθεί σε τρίτο µέρος. Εάν ένας
Επαγγελµατίας απαιτηθεί να πληρώσει αποζηµίωση, ο Επαγγελµατίας και το
Νέο Σωµατείο του θα υπέχουν από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για την
καταβολή της αποζηµίωσης. Το ποσό µπορεί να ορίζεται στο συµβόλαιο ή να
συµφωνηθεί από τα µέρη.

3.

Επιπρόσθετα της υποχρέωσης καταβολής αποζηµίωσης, αθλητικές κυρώσεις
πρέπει επίσης να επιβληθούν σε κάθε ποδοσφαιριστή που παραβιάζει τους
όρους του συµβολαίου κατά την Προστατευόµενη Περίοδο. Η κύρωση αυτή θα
είναι απαγόρευση συµµετοχής σε Επίσηµους Αγώνες για τέσσερις µήνες. Σε
περίπτωση επιβαρυντικών περιστάσεων, η απαγόρευση θα διαρκεί έξι µήνες.
Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι αθλητικές κυρώσεις θα ισχύουν από την έναρξη
της επόµενης Αγωνιστικής Περιόδου του Νέου Σωµατείου. Μονοµερής
παραβίαση χωρίς νόµιµη αιτία ή αθλητική νόµιµη αιτία µετά την
Προστατευόµενη Περίοδο δεν επιφέρει αθλητικές κυρώσεις. Μολαταύτα,
πειθαρχικά µέτρα µπορούν να επιβληθούν εκτός της Προστατευόµενης
Περιόδου για µη εµπρόθεσµη κοινοποίηση λύσης (ήτοι εντός δεκαπέντε
ηµερών από τον τελευταίο αγώνα της Αγωνιστικής Περιόδου). Η
Προστατευόµενη Περίοδος αρχίζει εκ νέου όταν, κατά την ανανέωση του
συµβολαίου, η διάρκεια του προηγούµενου συµβολαίου παρατείνεται.
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4.

Επιπρόσθετα της υποχρέωσης καταβολής αποζηµίωσης, αθλητικές κυρώσεις
πρέπει επίσης να επιβληθούν σε κάθε σωµατείο που παραβιάζει τους όρους
του συµβολαίου κατά την Προστατευόµενη Περίοδο. Θα θεωρείται, εκτός αν
αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κάθε σωµατείο υπογράφοντας µε έναν
Επαγγελµατία που έχει λύσει το συµβόλαιο του χωρίς νόµιµη αιτία, έχει
υποκινήσει τον Επαγγελµατία αυτόν να παραβιάσει το συµβόλαιο. Το σωµατείο
θα τιµωρηθεί µε απαγόρευση απόκτησης ποδοσφαιριστών γηγενών ή
αλλοδαπών, για δύο Μετεγγραφικές Περιόδους.

5.

Κάθε πρόσωπο υποκείµενο στο Καταστατικό και τους κανονισµούς της FIFA
(αξιωµατούχοι σωµατείων, διαµεσολαβητές ποδοσφαιριστών, ποδοσφαιριστές
κλπ.) που ενεργεί µε τρόπο που σκοπεύει στην υποκίνηση παραβίασης του
συµβολαίου µεταξύ ενός Επαγγελµατία και ενός σωµατείου µε σκοπό να
διευκολύνει την µετεγγραφή του ποδοσφαιριστή, θα τιµωρείται.

Πίνακας Περιεχοµένων
Οι συνέπειες λύσης ενός συµβολαίου χωρίς νόµιµη αιτία είναι καταρχήν οι
ακόλουθες:
1. Αποζηµίωση
2. Αθλητικές κυρώσεις

1. Αποζηµίωση
1. Συµβατικές αθετήσεις, είτε εντός είτε εκτός της προστατευόµενης περιόδου, παρέχουν
αξίωση για αποζηµίωση. Το ποσόν της αποζηµίωσης υπολογίζεται σύµφωνα µε
αντικειµενικά κριτήρια. Ο Κανονισµός προβλέπει µερικά τέτοια κριτήρια που µπορούν να
ληφθούν υπόψη για να καταλογισθεί αποζηµίωση:
α) Οι απολαβές και άλλες παροχές που δίνονται στον ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε το
υπάρχον συµβόλαιο και/ή το νέο συµβόλαιο,
β) Το χρονικό υπόλοιπο του υπάρχοντος συµβολαίου µε ανώτατο τα πέντε χρόνια,
γ) Το ποσό και οι δαπάνες που πληρώθηκαν ή δαπανήθηκαν από το προηγούµενο
σωµατείο (αποµειούµενα κατά την χρονική διάρκεια του συµβολαίου),
δ) εάν η συµβατική αθέτηση συνέβη εντός της προστατευόµενης περιόδου.
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2. Οι αξιώσεις για αποζηµίωση εισάγονται ενώπιον του DRC73 το οποίο
συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω κριτηρίων, λαµβάνει υπόψη όλες τις σχετικές
διευθετήσεις νόµους και/ή συλλογικές συµβάσεις εργασίας που υπάρχουν σε εθνικό
επίπεδο74, καθώς επίσης την ιδιαιτερότητα του αθλήµατος, όταν αποφασίζει για το
οφειλόµενο ποσό αποζηµίωσης75.
3. Τα µέρη, ωστόσο, δύναται να καθορίσουν στο συµβόλαιο το ποσόν που, ο
ποδοσφαιριστής θα πρέπει να πληρώσει στο σωµατείο για να λύσει µονοµερώς το
συµβόλαιο (ή αποκαλούµενη ρήτρα εξαγοράς). Το πλεονέκτηµα της ρήτρας αυτής είναι
ότι τα µέρη αµοιβαία συµφωνούν για το ποσόν εξ αρχής και το καθορίζουν στο
συµβόλαιο. Με την πληρωµή του ποσού αυτού στο σωµατείο, ο ποδοσφαιριστής
δικαιούται να λύσει το συµβόλαιο µονοµερώς. Με αυτήν την ρήτρα εξαγοράς, τα µέρη
συµφωνούν να δοθεί η ευκαιρία στον ποδοσφαιριστή να ακυρώσει το συµβόλαιο κάθε
στιγµή και χωρίς βάσιµο λόγο, π.χ. ακόµη επίσης και κατά την προστατευόµενη περίοδο,
και µε αυτόν τον τρόπο, ούτε αθλητικές κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν στον
ποδοσφαιριστή ως αποτέλεσµα της πρόωρης λύσης76.
4. Εάν ένας ποδοσφαιριστής οφείλει να πληρώσει αποζηµίωση στο προηγούµενο
σωµατείο του, το νέο σωµατείο, π.χ. το πρώτο σωµατείο στο οποίο εγγράφηκε ο
ποδοσφαιριστής µετά την συµβατική αθέτηση, θα είναι αλληλέγγυο και εις ολόκληρο
υπεύθυνο για την πληρωµή αυτή77.

73
74
75
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βλ. άρθρ.24 σε συνδυασµό µε το άρθρ.22.
Σχετικοί είναι οι νόµοι της χώρας που το σωµατείο εδρεύει.
CAS 2004/Α/587: Αναφορικά µε τον υπολογισµό της αποζηµίωσης για λύση συµβολαίου µε υπαιτιότητα
ενός σωµατείου, το δικαστήριο εφάρµοσε τον Ελβετικό νόµο ως τον νόµο της χώρας που η οµοσπονδία που
έλαβε την απόφαση εδρεύει (άρθρ.R58 του Κώδικα για την ∆ιαιτησία στον Αθλητισµό), αφού τα
εµπλεκόµενα µέρη είχαν συµφωνήσει να υποβάλλουν την διαφορά σύµφωνα µε τον Κανονισµό της FIFA και
τον ως άνω Κανονισµό. Το δικαστήριο εφάρµοσε, ειδικότερα το άρθρο 337γ παρ.1 του Ελβετικού Ενοχικού
Κώδικα. Σύµφωνα µε αυτό, η οφειλόµενη αποζηµίωση στον ποδοσφαιριστή αντιστοιχούσε στους µισθούς
της υπολειπόµενης διάρκειας του συµβολαίου, λαµβανοµένης υπόψη της υποχρέωσης του ποδοσφαιριστή
για τον µετριασµό των ζηµιών. Οι ζηµιές που προκλήθηκαν από την αθέτηση του συµβολαίου, ήσαν η
απώλεια όλων των παροχών, που ήταν καθορισµένες στο συµβόλαιο εργασίας. Περαιτέρω, υπήρχε η
δυνατότητα απόδοσης επιπρόσθετης αποζηµίωσης. Αυτή η επιπρόσθετη αποζηµίωση ωστόσο δεν είναι
δυνατόν να υπερβαίνει το ποσόν των έξι µηνιαίων µισθών (βλ. άρθρ.337γ παρ.3 του Ελβετικού Ενοχικού
Κώδικα.
Η αθλητική νοµοθεσία ορισµένων χωρών (π.χ. Ισπανία, Βασιλικό ∆ιάταγµα 1006) προβλέπει µια ρήτρα
εξαγοράς υποχρεωτικά να συµπεριλαµβάνεται στα συµβόλαια. Άλλες χώρες δεν µπορούν να
συµπεριλάβουν µια τέτοια ρήτρα στα συµβόλαια τους, καθώς δεν είναι συµβατό µε τον υποχρεωτικό
εργατικό νόµο.
Το νέο σωµατείο θα είναι συνυπεύθυνο µε τον ποδοσφαιριστή, για την πληρωµή της αποζηµίωσης στο
προηγούµενο σωµατείο, ανεξάρτητα µε οποιαδήποτε εµπλοκή ή υποκίνηση στην λύση του συµβολαίου.
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5. Το δικαίωµα προς αποζηµίωση για συµβατική αθέτηση συµβολαίου υφίσταται
αποκλειστικά υπέρ του µέρους που έχει υποστεί την αθέτηση και δεν µπορεί να
αποδοθεί σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος.
6. Οι διατάξεις για αποζηµίωση κατάρτισης78 απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες
περιπτώσεις, µε δεδοµένο ότι ο ποδοσφαιριστής είναι νεότερος των 23 ετών :
α) Εάν το προηγούµενο σωµατείο του ποδοσφαιριστή λύνει το συµβόλαιο χωρίς νόµιµη
αιτία (εντός ή εκτός της προστατευόµενης περιόδου), δεν καταβάλλεται αποζηµίωση
κατάρτισης79.
β) Εάν ο ποδοσφαιριστής λύνει το συµβόλαιο χωρίς νόµιµη αιτία (εντός ή εκτός της
προστατευόµενης περιόδου) το νέο σωµατείο θα πληρώσει αποζηµίωση κατάρτισης
στο προηγούµενο σωµατείο επιπρόσθετα της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης
για αποζηµίωση συµβατικής αθέτησης.

2. Αθλητικές κυρώσεις
1. Πριν την ανάλυση του τµήµατος που αφιερώνεται στις αθλητικές κυρώσεις, είναι
ουσιώδες να επικεντρωθούµε στην αποκαλούµενη προστατευόµενη περίοδο ενός
συµβολαίου εργασίας80. Μονοµερής λύση του συµβολαίου χωρίς νόµιµη αιτία είναι
πάντοτε ανεπίτρεπτη. Σε περίπτωση συµβολαίου που υπεγράφη µέχρι το 28ο έτος της
ηλικίας του ποδοσφαιριστή, η λύση κατά την διάρκεια των τριών πρώτων ετών απαιτεί
την επιβολή αθλητικών κυρώσεων καθώς και οικονοµικής αποζηµίωσης. Η ίδια αρχή
ισχύει για συµβόλαια που υπογράφηκαν µετά το 28ο έτος της ηλικίας του
ποδοσφαιριστή, αλλά όµως µόνον κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ετών81.

78
79
80
81
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βλ. άρθρ.20 και Παράρτηµα 4
βλ. Παράρτηµα 4 παρ.2
βλ. σηµείο 7 των «Ορισµών»
Οι αποφάσεις λαµβάνονται από το DRC σύµφωνα µε το άρθρ.24.

2. Ένας ποδοσφαιριστής που λύνει το συµβόλαιο του κατά την διάρκεια της
προστατευόµενης περιόδου, διακινδυνεύει έναν περιορισµό της ικανότητας του να
αγωνίζεται στο νέο του σωµατείο κατά την νέα αγωνιστική περίοδο82. Η ποινή είναι
τεσσάρων µηνών, αλλά εάν υφίστανται επιβαρυντικές περιστάσεις, η ποινή µπορεί να
αυξηθεί µέχρι και έξι µήνες83.
3. Ένα σωµατείο που λύνει το συµβόλαιο µε έναν ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια της
προστατευόµενης περιόδου, διακινδυνεύει µε απαγόρευση εγγραφής νέων
ποδοσφαιριστών είτε εγχωρίως είτε διεθνώς, για δύο µετεγγραφικές περιόδους που
ακολουθούν την συµβατική αθέτηση84.
4. Η υποκίνηση, για την λύση συµβολαίου, κατά την διάρκεια προστατευόµενης περιόδου
υπόκειται επίσης σε κυρώσεις. Ένα σωµατείο, που παρακινεί έναν ποδοσφαιριστή να
λύσει το συµβόλαιο του, διακινδυνεύει µε απαγόρευση εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών,
είτε εγχώριων είτε διεθνών, για δύο µετεγγραφικές περιόδους που έπονται την λύση της
σύµβασης. Περαιτέρω, κυρώσεις είναι επίσης δυνατόν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε
πρόσωπο, που υπόκειται στην αρµοδιότητα του Καταστατικού και των Κανονισµών της
FIFA85, το οποίο έχει εµπλακεί στην λύση του συµβολαίου.

82

83
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Η περίοδος περιορισµού της καταλληλότητας του ποδοσφαιριστή αρχίζει µε τον πρώτο αγώνα
πρωταθλήµατος του νέου σωµατείου. Ο σκοπός αυτής της διάταξης είναι να διασφαλίσει ότι η αθλητική
κύρωση επιφέρει αποτελέσµατα πάνω στον ποδοσφαιριστή και στο νέο σωµατείο (µιας και µια κύρωση που
θα επιβάλλονταν στο διάστηµα µεταξύ δύο αγωνιστικών περιόδων δεν θα είχε κανένα κυρωτικό ή
αποτρεπτικό αποτέλεσµα). Αν, ωστόσο, τη στιγµή που λαµβάνει χώρα η αθέτηση του συµβολαίου, ο
ποδοσφαιριστής είναι εκ πρώτης όψεως υπεύθυνος για την αθέτηση χωρίς νόµιµη αιτία, η εγγραφή στο νέο
σωµατείο θα επιτρέπεται µόνο µετά την απόφαση για την ουσία της υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, ο ποδοσφαιριστής παραµένει εγγεγραµµένος στο προηγούµενο σωµατείο. Η αθλητική κύρωση
που επιβάλλεται από το δικαιοδοτικό όργανο θα επιφέρει έτσι τα αποτελέσµατά της µετά την εγγραφή στο
νέο σωµατείο.
Ένας ποδοσφαιριστής που αθετεί ένα συµβόλαιο παραιτούµενος άδικα και πρόωρα από αυτό µπορεί να
ελεγχθεί για ζηµίες ή να του επιβληθούν αθλητικές κυρώσεις αλλά δεν µπορεί να υποχρεωθεί να παραµείνει
στο συµβόλαιο (∆Α∆-CAS 2004/Α/678, διαταγή προσωρινών µέτρων της 17 Αυγούστου 2004).
Η απαγόρευση εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών συνιστά µια βαριά κύρωση για το σωµατείο, µιας και έχει
έναν άµεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του σωµατείου στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.
Όπως διαµεσολαβητές µετεγγραφών ποδοσφαιριστών ή αξιωµατούχοι οµάδων. Αφού έχει αποδειχθεί η
ανάµειξη, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA µπορεί να επιβάλει τις αρµόζουσες κυρώσεις σε αυτούς που
κρίθηκαν υπεύθυνοι σε συµφωνία µε τον κατάλογο πειθαρχικών κυρώσεων που παρέχεται στον Πειθαρχικό
Κώδικα. Ωστόσο, όσον αφορά στον διαµεσολαβητή µετεγγραφών που παρακινεί έναν ποδοσφαιριστή να
αθετήσει το συµβόλαιό του, ο Κανονισµός ∆ιαµεσολαβητών Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών παρέχει ειδικές
διατάξεις που αφορούν στο αρµόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων, π.χ. Η Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών (βλ. άρ. 21 του σχετικού κανονισµού), καθώς επίσης και στις ενδεχόµενες κυρώσεις (βλ.
αρ. 14γ σε σύνδεση µε αρ. 15 του Κανονισµού ∆ιαµεσολαβητών Μετεγγραφών).
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5. Λύσεις συµβολαίων που γίνονται µετά την προστατευόµενη περίοδο, δεν επιφέρουν τις
κυρώσεις που προαναφέρονται είτε στον ποδοσφαιριστή είτε στα σωµατεία. Σε κάθε
περίπτωση, λύσεις συµβολαίων κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου
απαγορεύονται και µπορούν µόνον να έχουν αποτέλεσµα κατά το τέλος της αγωνιστικής
περιόδου. ∆ήλωση για την λύση πρέπει να δοθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από τον
τελευταίο αγώνα της αγωνιστικής περιόδου. Εφόσον η προθεσµία αυτή δεν τηρηθεί,
πειθαρχικές κυρώσεις είναι δυνατό να επιβληθούν ακόµη και µετά την λήξη της
προστατευόµενης περιόδου86.
6. Η προστατευόµενη περίοδος αρχίζει πάλι, όταν κατά την ανανέωση του συµβολαίου, το
προηγούµενο συµβόλαιο παρατείνεται87.

86
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Η κύρωση που θα επιβληθεί απαιτείται να είναι σε άµεση σχέση µε τη στιγµή που ανακοινώθηκε η λήξη του
συµβολαίου. Ο τετράµηνος περιορισµός της καταλληλότητας δεν εφαρµόζεται σε αυτού του είδους τις
περιπτώσεις, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικό.
Όταν τα µέρη συµφωνούν να επεκτείνουν τη διάρκεια µιας εργασιακής σχέσης, αυτό γίνεται για να έχουν
µεγαλύτερη συµβατική σταθερότητα και συνήθως συνδέεται µε µια βελτίωση των οικονοµικών όρων του
συµβολαίου προς όφελος του ποδοσφαιριστή. Οι µείζονες τροποποιήσεις του συµβολαίου, που
αντικαθιστούν συγκεκριµένους όρους του υπάρχοντος συµβολαίου, έχουν τις ίδιες συνέπειες σαν τα µέρη να
είχαν υπογράψει ένα καινούργιο συµβόλαιο. Συνεπώς, όταν ένα συµβόλαιο επεκτείνεται, η προστατευόµενη
περίοδος ξεκινά από την αρχή.

Άρθρο 18

Ειδικές ∆ιατάξεις που Αφορούν Συµβόλαια Μεταξύ Επαγγελµατιών και
Σωµατείων

1.

Εάν ένας διαµεσολαβητής (agent) εµπλέκεται στην διαπραγµάτευση ενός
συµβολαίου, θα πρέπει να αναφέρεται στο συµβόλαιο.

2.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός συµβολαίου θα πρέπει να είναι από την
έναρξη ισχύος του έως το τέλος της Αγωνιστικής Περιόδου, ενώ η µέγιστη
διάρκεια θα είναι τα πέντε χρόνια. Συµβόλαια οποιασδήποτε άλλης διάρκειας
επιτρέπονται µόνον, εάν συνάδουν µε τον εθνικό νόµο. Ποδοσφαιριστές ηλικίας
κάτω των 18 ετών δεν µπορούν να υπογράφουν συµβόλαιο διάρκειας
µεγαλύτερης των 3 ετών. Οποιαδήποτε ρήτρα αναφερόµενη σε µεγαλύτερη
διάρκεια δεν θα λαµβάνεται υπ' όψιν.

3.

Ένα σωµατείο που προτίθεται να συνάψει συµβόλαιο µε έναν Επαγγελµατία θα
πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς το σωµατείο του, προτού αρχίσει τις
διαπραγµατεύσεις µε αυτόν τον Επαγγελµατία. Ένας Επαγγελµατίας θα είναι
ελεύθερος να συνάψει συµβόλαιο µε ένα άλλο σωµατείο µόνον εάν το
συµβόλαιο του έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει τους επόµενους έξι µήνες.
Οποιαδήποτε αθέτηση αυτής της διάταξης θα υπόκειται στις δέουσες κυρώσεις.

4.

Η ισχύς ενός συµβολαίου δεν εξαρτάται από την αίρεση µίας θετικής ιατρικής
εξέτασης και/ή από την εξασφάλιση µίας άδειας εργασίας.

5.

Εάν ένας Επαγγελµατίας υπογράψει περισσότερα του ενός συµβόλαια που
καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις που
καθορίζονται στο Κεφάλαιο IV.
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Πίνακας Περιεχοµένων
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εισαγωγή
Αδειοδοτηµένοι διαµεσολαβητές ποδοσφαιριστών
∆ιάρκεια των συµβολαίων
Προσέγγιση ενός ποδοσφαιριστή
Ιατρικές εξετάσεις και άδειες εργασίας
Υπογραφή περισσότερων συµβολαίων

1. Εισαγωγή
Οι ειδικές προβλέψεις του άρθρου αυτού είναι επίσης δεσµευτικές σε εθνικό επίπεδο,
έχουν δε σκοπό την ρύθµιση της σχέσης µεταξύ επαγγελµατιών και σωµατείων µε
οµοιόµορφο τρόπο.
2. Αδειοδοτηµένοι διαµεσολαβητές ποδοσφαιριστών
Εάν έχουν χρησιµοποιηθεί οι υπηρεσίες ενός αδειοδοτηµένου διαµεσολαβητή
ποδοσφαιριστών, προκειµένου να συναφθεί ένα συµβόλαιο, για την µετεγγραφή ενός
ποδοσφαιριστή µεταξύ δύο σωµατείων και/ή µία σύµβαση εργασίας µεταξύ ενός
ποδοσφαιριστή και ενός σωµατείου, θα πρέπει να γίνεται µνεία αυτού του γεγονότος στη
σχετική σύµβαση (εις). Επιπρόσθετα, οι συµβάσεις αυτές θα δηλώνουν σαφώς το
ονοµατεπώνυµο του διαµεσολαβητή ο οποίος έχει λάβει αυτή την εντολή88.
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Εάν το ονοµατεπώνυµο του διαµεσολαβητή δεν εµφανίζεται στο συµβόλαιο, το βάρος της αποδείξεως σε
περίπτωση διαφοράς, µετατίθεται στο µέρος που ισχυρίζεται ότι ο διαµεσολαβητής συµµετείχε στις
διαπραγµατεύσεις.

3. ∆ιάρκεια των συµβολαίων
1. Κάθε ποδοσφαιριστής, που ορίζεται ως επαγγελµατίας, οφείλει να έχει έγγραφο
συµβόλαιο µε το σωµατείο που τον απασχολεί89. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια αυτού του
συµβολαίου, πρέπει να είναι από την έναρξη ισχύος του έως το τέλος της αγωνιστικής
περιόδου, ενώ η µέγιστη διάρκεια θα είναι πέντε χρόνια. Η µέγιστη διάρκεια ενός
συµβολαίου, έχει οριστεί µε την εύλογη εξέταση της ισορροπίας των συµφερόντων,
µεταξύ οµάδων και ποδοσφαιριστών. Από τη µία πλευρά, άπτεται του µέσου χρονικού
διαστήµατος που απαιτείται από ένα σωµατείο προκειµένου να σχηµατίσει µία
ανταγωνιστική οµάδα και από την άλλη αντιπροσωπεύει ένα επαρκές χρονικό διάστηµα
της δέσµευσης ενός ποδοσφαιριστή σε ένα σωµατείο, ώστε να µην εµποδίζει την ορθή
ανάπτυξη της σταδιοδροµίας ενός ποδοσφαιριστή. Τα συµβόλαια που υπερβαίνουν το
διάστηµα των πέντε ετών επιτρέπονται µόνον εάν συνάδουν µε τους εθνικούς νόµους.
Ωστόσο, για τον υπολογισµό της οφειλόµενης αποζηµίωσης σε περίπτωση καταγγελίας
χωρίς νόµιµη αιτία, το Άρθρο 17 παρ. 1 ορίζει ότι το µέγιστο χρονικό διάστηµα που
λαµβάνεται υπόψη είναι πέντε έτη. Με άλλα λόγια, εάν τα µέρη έχουν συµφωνήσει να
υπογράψουν ένα συµβόλαιο που υπερβαίνει τα πέντε έτη, σε περίπτωση καταγγελίας
χωρίς νόµιµη αιτία, για τον καθορισµό της οφειλόµενης αποζηµίωσης, θα λογίζεται µόνο
το χρονικό διάστηµα µέχρι την συµπλήρωση του πέµπτου έτους.
2. Προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα των νεαρών ποδοσφαιριστών και να µην
εµποδιστεί η πρόοδός τους µέσω µιας εκτεταµένης δέσµευσης µε ένα σωµατείο, οι
ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δεν
επιτρέπεται τα υπογράφουν συµβόλαια µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριών ετών. Τυχόν
ρήτρες που υπογράφονται για µεγαλύτερο διάστηµα, δεν αναγνωρίζονται από τις αρχές
του ποδοσφαίρου90.
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βλ. άρθρ.2
Εάν συναφθεί ένα συµβόλαιο µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριών ετών, λαµβάνονται υπόψη µόνο τα τρία
πρώτα έτη του συµβολαίου. Μετά το τέλος του τρίτου έτους, ο ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος να
εγκαταλείψει την οµάδα, εκτός εάν αποδεχθεί την επέκταση είτε ρητά είτε στην πράξη (de facto).
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4. Προσέγγιση ενός ποδοσφαιριστή
1. Ένα σωµατείο που προτίθεται να συνάψει συµβόλαιο µε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος
δεσµεύεται µε συµβόλαιο µε άλλο σωµατείο, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το
σωµατείο αυτό, σχετικά µε το ενδιαφέρον του, πριν αρχίσει τις διαπραγµατεύσεις µε τον
ποδοσφαιριστή91.
2. Ένας ποδοσφαιριστής του οποίου το συµβόλαιο πλησιάζει στη λήξη του, δεν πρέπει να
περιµένει µέχρι την λήξη του υφιστάµενου συµβολαίου του προκειµένου να υπογράψει
ένα καινούργιο συµβόλαιο έτσι ώστε να εξασφαλίσει την διαβίωσή του, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση θα ήταν περιορισµένη η πιθανότητα εύρεσης νέας εργασίας. Ως
εκ τούτου λοιπόν, ο Κανονισµός, επιτρέπει σε έναν ποδοσφαιριστή, να συνάψει ένα
συµβόλαιο µε ένα άλλο σωµατείο, εάν το συµβόλαιο του µε το υφιστάµενο σωµατείο έχει
λήξει ή πρόκειται να λήξει τους αµέσως επόµενους έξι µήνες. Αυτός ο κανόνας, των έξι
µηνών, αποτελεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για έναν ποδοσφαιριστή, να προβεί σε
διαπραγµατεύσεις και να υπογράψει µε ένα πιθανό σωµατείο, αλλά και για το
υφιστάµενο σωµατείο να µην υποστεί καµία αστάθεια, ως αποτέλεσµα της αποχώρησης
του ποδοσφαιριστή, που προκλήθηκε από εξωγενείς παράγοντες. Το καινούργιο
συµβόλαιο του ποδοσφαιριστή δεν πρέπει να περιέχει τίποτα που να παρεµβαίνει στην
ορθή ολοκλήρωση του υφιστάµενου συµβολαίου. Εννοείται ότι η συµπεριφορά του
ποδοσφαιριστή, δεν θα εµποδίζει, την ορθή ολοκλήρωση του υφιστάµενου συµβολαίου.

91
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Το σωµατείο µε το οποίο ο ποδοσφαιριστής έχει συµβόλαιο, απαιτείται να συµφωνήσει για τις συζητήσεις
µεταξύ του ποδοσφαιριστή του και αντίστοιχου νέου σωµατείου. Χωρίς την συναίνεση αυτή, το νέο σωµατείο
µπορεί να καταστεί υπεύθυνο παρακίνησης του ποδοσφαιριστή για την λύση του συµβολαίου του εάν
συνεχίζει τις διαπραγµατεύσεις µε τον ποδοσφαιριστή.

5. Ιατρικές εξετάσεις και άδειες εργασίας
1. Η ισχύς µιας σύµβασης εργασίας µεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και ενός σωµατείου, δεν
θα τίθεται υπό την αίρεση θετικών αποτελεσµάτων µίας ιατρικής εξέτασης ή της
απόκτησης άδειας εργασίας από τις τοπικές αρχές. Τυχόν τέτοιες αιρέσεις που
συµπεριλαµβάνονται σε ένα συµβόλαιο δεν αναγνωρίζονται και το συµβόλαιο παραµένει
έγκυρο, χωρίς την ρήτρα αυτή. Με άλλα λόγια, αυτό σηµαίνει ότι η αδυναµία του νέου
σωµατείου να σεβαστεί το συµβόλαιο, αποτελεί απόλυτη αθέτηση της σύµβασης χωρίς
νόµιµη αιτία92.
2. Ως εκ τούτου, το πιθανό σωµατείο του ποδοσφαιριστή οφείλει να προβεί σε όλη την
απαραίτητη έρευνα και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα πριν να συνάψει το
συµβόλαιο. Μόλις υπογραφεί ένα συµβόλαιο, όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, µπορούν µε
καλή πίστη να βασίζονται στον σεβασµό και την εφαρµογή του.
3. Οι παραβιάσεις αυτής της διάταξης συνδέονται µε αµέλεια του νέου σωµατείου, το οποίο
δεν κατέβαλε την συνήθη επιµέλεια που προσδοκάται από αυτό στον επιχειρηµατικό βίο.
Μάλιστα, το νέο σωµατείο, είναι αυτό που οφείλει να προβαίνει στην έναρξη των
ιατρικών εξετάσεων και την αίτηση για την λήψη άδειας εργασίας. Ο ποδοσφαιριστής
οφείλει να θέσει εαυτόν στην πλήρη διάθεση του σωµατείου και να παράσχει στο πιθανό
σωµατείο όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και έγγραφα, προκειµένου να διευκολύνει
αυτές τις εργασίες. Εάν το σωµατείο δεν καταβάλλει αυτή την επιµέλεια όταν υπογράφει
µε έναν ποδοσφαιριστή, δεν µπορεί µεταγενέστερα να αξιώσει ότι η αδυναµία
εκπληρώσεως ενός συµβολαίου βασίζονταν σε (υπαρκτούς ή πιθανολογούµενους)
τραυµατισµούς ή στο γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έλαβε άδεια εργασίας.
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Αναφορικά µε τις συνέπειες λύσης του συµβολαίου χωρίς νόµιµη αιτία, γίνεται µνεία στη επεξήγηση του
Άρθρου 17.
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6. Υπογραφή περισσότερων συµβολαίων
1. Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να συνάψει µία σχέση εργασίας κάθε φορά. Ένας
ποδοσφαιριστής ο οποίος συνάπτει περισσότερα από ένα συµβόλαια µε διαφορετικά
σωµατεία για το ίδιο χρονικό διάστηµα, παραβιάζει τις προβλέψεις του Κεφαλαίου IV του
Κανονισµού και πρέπει να τιµωρηθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 1793.
2. Εάν ο ποδοσφαιριστής υπογράψει και δεύτερο συµβόλαιο, ουσιαστικά λύνει το πρώτο.
Πέραν των περιστατικών που περιβάλλουν την αθέτηση που διαπράχθηκε από τον
ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να διαπιστωθεί ο ρόλος που έπαιξε το δεύτερο σωµατείο
στην παρότρυνση της συµβατικής αθέτησης.
3. Εξαίρεση: η µόνη περίπτωση στην οποία ένας ποδοσφαιριστής δικαιούται να συνάψει
δύο συµβάσεις εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστηµα είναι όταν ο ποδοσφαιριστής
µετεγγράφεται µε δανεισµό σε ένα τρίτο σωµατείο94.
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Αναφορικά µε τις συνέπειες της συµβατικής αθέτησης, γίνεται µνεία στην επεξήγηση του Άρθρου 17.
βλ. επεξήγηση Άρθρου 10 παρ. 4.2. σχετικά µε τα αποτελέσµατα δανεισµού για ένα συµβόλαιο.
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Άρθρο 19

Προστασία των Ανηλίκων

1.

∆ιεθνείς µετεγγραφές ποδοσφαιριστών επιτρέπονται
ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.

2.

Στον κανόνα αυτό, ισχύουν οι παρακάτω τρεις εξαιρέσεις:

µόνον

εάν

ο

α)

Οι γονείς του ποδοσφαιριστή µετακοµίζουν στην χώρα που βρίσκεται το
Νέο Σωµατείο για λόγους που δεν συνδέονται µε το ποδόσφαιρο, ή

β)

Η µετεγγραφή λαµβάνει χώρα εντός της εδαφικής περιοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΕΟΧ) και ο ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας µεταξύ 16 και 18 ετών. Στην
περίπτωση αυτή το Νέο Σωµατείο θα πρέπει να ικανοποιεί τις
ακόλουθες ελάχιστες υποχρεώσεις:

γ)

i.

Θα πρέπει να εξασφαλίσει στον ποδοσφαιριστή επαρκή
ποδοσφαιρική εκπαίδευση και/ή επιµόρφωση σύµφωνα µε τα
ανώτατα εθνικά πρότυπα.

ii.

Θα εξασφαλίσει στον ποδοσφαιριστή µία ακαδηµαϊκή και/ή
σχολική και/ή επαγγελµατική εκπαίδευση και/ή επιµόρφωση
επιπρόσθετα
της
ποδοσφαιρικής
εκπαίδευσης
και/ή
επιµόρφωσης, που θα του επιτρέψει να ακολουθήσει µία
σταδιοδροµία πέραν του ποδοσφαίρου όταν σταµατήσει να παίζει
επαγγελµατικό ποδόσφαιρο.

iii.

Θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι ο
ποδοσφαιριστής θα προσεχθεί κατά τον καλύτερα δυνατό τρόπο
(βέλτιστες δυνατές συνθήκες διαβίωσης σε µία φιλοξενούσα
οικογένεια ή σε εγκαταστάσεις διαµονής του σωµατείου,
διορισµός συµβούλου στο σωµατείο, κλπ.).

iv.

Σε περίπτωση τέτοιας µετεγγραφής, θα εφοδιάσει την οικεία
Οµοσπονδία µε αποδείξεις, ότι πληροί όλες τις προαναφερόµενες
υποχρεώσεις, ή

Ο ποδοσφαιριστής κατοικεί λιγότερο από 50 χιλιόµετρα απ' τα εθνικά
σύνορα, και το σωµατείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής επιθυµεί να
µετεγγραφεί στην γειτονική Οµοσπονδία απέχει επίσης λιγότερο των 50
χιλιοµέτρων απ' τα σύνορα αυτά. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ κατοικίας
ποδοσφαιριστή και γραφείων σωµατείου θα πρέπει να είναι 100
χιλιόµετρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής οφείλει να
συνεχίσει να διαµένει στην κατοικία του και οι δύο ενδιαφερόµενες
Οµοσπονδίες θα πρέπει να δώσουν την ρητή συγκατάθεση τους.
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3.

Οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται επίσης σε ποδοσφαιριστή
που δεν έχει ποτέ εγγραφεί σ' ένα σωµατείο και δεν είναι υπήκοος της χώρας
στην οποία επιθυµεί να εγγραφεί για πρώτη φορά.

4.

Κάθε Οµοσπονδία οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων αυτών
από τα σωµατεία της.

5.

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών είναι αρµόδια να αποφασίσει για κάθε
διαφορά που αναφύεται και αφορά τις περιπτώσεις αυτές και θα επιβάλλει τις
αρµόζουσες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής.

Πίνακας Περιεχοµένων
Προστασία των ανηλίκων
1. Ο Κανονισµός θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τις διεθνείς µετεγγραφές των ανηλίκων,
δηλ. των ποδοσφαιριστών κάτω του 18ου έτους, ώστε να υπάρξει (παράσχει) ένα
σταθερό περιβάλλον της κατάρτισης και εκπαίδευσης των ποδοσφαιριστών αυτών.
Η κατάχρηση στην οποία ήταν εκτεθειµένοι οι ανήλικοι στο παρελθόν πρέπει να
εµποδιστεί και όλες οι οµοσπονδίες πρέπει να βοηθήσουν στο να εξασφαλισθεί ότι ο
κανόνας αυτός θα εφαρµοσθεί αποτελεσµατικά.
2. Η γενική αρχή καθορίζει ότι δεν επιτρέπονται διεθνείς µετεγγραφές ανηλίκων εκτός εάν
ισχύει µια από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Εξαίρεση 1η: Οι γονείς του ποδοσφαιριστή µετακινούνται στην χώρα του νέου σωµατείου
για λόγους που δεν συνδέονται µε το ποδόσφαιρο. Οι οµοσπονδίες δικαιούνται να
εγγράφουν τους ανήλικους που έχουν µετακοµίσει µε τους γονείς τους, εάν η
οικογενειακή µετακίνηση, δεν οφείλεται στην µετεγγραφή του ποδοσφαιριστή σε ένα
ποδοσφαιρικό σωµατείο. Ο όρος «γονείς» θα πρέπει να νοηθεί µε στενή έννοια. Το
γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής, είναι δυνατό να ζει µε έναν στενό συγγενή στην χώρα του
νέου σωµατείου, δεν είναι επαρκές για να δικαιολογήσει την εφαρµογή της εξαίρεσης
αυτής.
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Εξαίρεση 2η: Ένας ποδοσφαιριστής ηλικίας µεταξύ του 16ου έως του 18ου έτους µπορεί
να µετακινηθεί εντός της εδαφικής περιοχής της ΕΕ/ΕΟΧ95 από ένα µέλος κράτος σε
άλλο µέλος κράτος µόνος του, µε την προϋπόθεση ότι η ποδοσφαιρική του κατάρτιση και
η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση του είναι εγγυηµένη στο νέο σωµατείο. Η υπηκοότητα του
ποδοσφαιριστή δεν παίζει ρόλο. Ο Κανονισµός θέτει αυτεξήγητες οδηγίες που θα πρέπει
να ακολουθηθούν (τηρηθούν) από το νέο σωµατείο. Οι οµοσπονδίες και οι λίγκες θα
διασφαλίσουν την σωστή εφαρµογή των διατάξεων αυτών και θα εξασφαλίσουν ότι οι
απαιτήσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, τηρούνται οποτεδήποτε ένα σωµατείο αιτείται
την εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Εάν ένα σωµατείο δεν συµµορφώνεται µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, η οµοσπονδία
δεν θα εγγράψει τον ποδοσφαιριστή. Στις οµοσπονδίες επίσης εναποτίθεται να ελέγξουν
κατά περίπτωση, ώστε να διασφαλισθεί, ότι οποιοδήποτε σωµατείο έχει εγγράψει έναν
ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των 18 ετών συνεχίζει να εφαρµόζει τις υποχρεώσεις που
τίθενται στο παρόν άρθρο. Εάν ένα σωµατείο παραβιάσει τις υποχρεώσεις αυτές,
υπόκειται σε επιβολή κυρώσεων.
Εξαίρεση 3η: Αυτή αφορά τις αποκαλούµενες διασυνοριακές µετεγγραφές. Λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε συγκεκριµένες περιοχές96, υφίσταται µια οµαλή
τακτική διέλευση µεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων. Θεωρώντας ότι αυτή η
διέλευση έχει επίδραση επίσης στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο κανόνας έχει σκοπό
να µετριάσει αυτό µε το να επιτρέπει σ’ έναν ποδοσφαιριστή, που κατοικεί πλησίον των
εθνικών συνόρων, να εγγραφεί σ’ ένα σωµατείο της γειτονικής οµοσπονδίας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να συνεχίσει να διαµένει στην κατοικία του και οι
δύο ενδιαφερόµενες οµοσπονδίες πρέπει να δώσουν την ρητή συγκατάθεσή τους για την
εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο.

95

96

Στην συµφωνία που επιτεύχθηκε µεταξύ ΕΕ και FIFA-UEFA τον Μάρτιο του 2001, αυτή η διάταξη
συµπεριλήφθηκε ώστε να µην αντιβαίνει στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων εντός της ΕΕ/ΕΟΧ.
Επιπρόσθετα, ποδοσφαιριστές από χώρα που έχει διµερή συµφωνία µε την ΕΕ για την ελεύθερη διακίνηση
των εργαζοµένων (π.χ. Ελβετία) ευνοείται από τις ίδιες προϋποθέσεις, λογίζονται δηλ. Ευρωπαίοι
ποδοσφαιριστές.
π.χ. το σωµατείο της άλλης πλευράς των συνόρων είναι πιο κοντά από το κοντινότερο σωµατείο της χώρας
του ποδοσφαιριστή, ή σε πολύ πυκνοκατοικηµένες περιοχές κοντά στα σύνορα, τα σύνορα έχουν µόνο µια
πολιτική αλλά όχι πρακτική σηµασία αφού οι κάτοικοι της περιοχής χρησιµοποιούν τακτικά τις υποδοµές
που βρίσκονται και στις δύο πλευρές των συνόρων.
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3. Ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 18, που µετακοµίζουν σε µια χώρα της οποίας δεν
είναι υπήκοοι, µπορούν να επιδιώξουν την πρώτη τους εγγραφή µόνον εάν ισχύει µια
από τις τρεις ανωτέρω εξαιρέσεις, διαφορετικά είναι υποχρεωµένοι να περιµένουν έως
ότου φθάσουν στην ηλικία των 18. Νεαροί που γεννήθηκαν σε ξένη χώρα ή αυτοί που
έχουν ζήσει εκεί ένα σηµαντικό µέρος της ζωής τους, θα πρέπει να εξαιρούνται από
αυτόν τον κανόνα και να θεωρούνται ως υπήκοοι από αθλητική άποψη.
4. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών αποφαίνεται για διαφορές που έχουν σχέση µε
µετεγγραφή ανηλίκων και επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις εάν οι διατάξεις αυτού του
άρθρου παραβιάζονται.
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Άρθρο 20

Αποζηµίωση Κατάρτισης
Αποζηµίωση Κατάρτισης θα πρέπει να πληρώνεται στο σωµατείο ή σωµατεία
κατάρτισης ενός ποδοσφαιριστή: (1) όταν ένας ποδοσφαιριστής υπογράφει το
πρώτο του συµβόλαιο ως Επαγγελµατίας, και (2) σε κάθε µετεγγραφή ενός
Επαγγελµατία µέχρι το τέλος της Αγωνιστικής Περιόδου που συµπλήρωσε το
23ο έτος της ηλικίας του. Η υποχρέωση πληρωµής Αποζηµίωσης Κατάρτισης
δηµιουργείται ανεξαρτήτως του εάν η µετεγγραφή πραγµατοποιείται κατά την
διάρκεια ή την λήξη του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή. Οι διατάξεις που
αφορούν την Αποζηµίωση Κατάρτισης καθορίζονται στο Παράρτηµα 4 του
παρόντος Κανονισµού.

Πίνακας Περιεχοµένων
Αποζηµίωση κατάρτισης
Ο Κανονισµός δηµιουργεί ένα λεπτοµερές σύστηµα για την πληρωµή της αποζηµίωσης
κατάρτισης και του µηχανισµού αλληλεγγύης. Το σύστηµα ενθαρρύνει την κατάρτιση
(προπόνηση) των νεαρών ποδοσφαιριστών και δηµιουργεί ισχυρότερη αλληλεγγύη µεταξύ
των σωµατείων επιβραβεύοντας µε οικονοµική αποζηµίωση τα σωµατεία, τα οποία έχουν
επενδύσει στην κατάρτιση νεαρών ποδοσφαιριστών. Οι λεπτοµέρειες αυτού του συστήµατος
θα αναλυθούν σε µεταγενέστερο στάδιο όταν ασχοληθούµε µε τα παραρτήµατα 4 και 5 του
Κανονισµού.
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Άρθρο 21

Μηχανισµός Αλληλεγγύης
Εάν ένας Επαγγελµατίας µετεγγραφεί πριν την λήξη του συµβολαίου του, όλα
τα σωµατεία που συνεισέφεραν στην κατάρτιση και εκπαίδευση του, θα λάβουν
ένα µέρος της αποζηµίωσης που πληρώνεται στο Προηγούµενο Σωµατείο του
(συνεισφορά αλληλεγγύης). Οι διατάξεις που αφορούν συνεισφορά
αλληλεγγύης καθορίζονται στο Παράρτηµα 5 αυτού του Κανονισµού.

Πίνακας Περιεχοµένων
Μηχανισµός αλληλεγγύης
Όπως η αποζηµίωση κατάρτισης, ο µηχανισµός αλληλεγγύης καθιερώνεται για να
ενθαρρύνει την κατάρτιση νεαρών ποδοσφαιριστών, επιβραβεύοντας µε µια συνεισφορά,
που θα διανεµηθεί, σε όλα τα σωµατεία που έχουν καταρτίσει τον ποδοσφαιριστή κατά το
διάστηµα ολόκληρης της ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας. Λεπτοµέρειες που αφορούν
την συνεισφορά αλληλεγγύης θα αναλυθούν στο παράρτηµα 5 του Κανονισµού.
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Άρθρο 22

Αρµοδιότητα FIFA
Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος κάθε ποδοσφαιριστή ή σωµατείου να
επιδιώξει αποζηµίωση σε αστικό δικαστήριο για εργατικού περιεχοµένου
διαφορές, η FIFA έχει αρµοδιότητα σε :
α)

∆ιαφορές µεταξύ σωµατείων και ποδοσφαιριστών σε σχέση µε την
διατήρηση της συµβατικής σταθερότητας (Άρθρα 13-18) εάν έχει
υπάρξει Αίτηµα για ∆ΠΜ και εάν υπάρχει αξίωση από ενδιαφερόµενο
µέρος που να σχετίζεται για αυτό το Αίτηµα ∆ΠΜ, ιδιαίτερα αναφορικά µε
την έκδοσή του, αναφορικά µε αθλητικές κυρώσεις ή αναφορικά µε
αποζηµίωση για αθέτηση συµβολαίου.

β)

Εργατικού περιεχοµένου διαφορές µεταξύ σωµατείου και ποδοσφαιριστή
µε διεθνή διάσταση, εκτός εάν ένα ανεξάρτητο διαιτητικό δικαστήριο που
εγγυάται δίκαιη διαδικασία και σεβασµό της αρχής της ίσης
εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών και σωµατείων έχει θεσµοθετηθεί σε
εθνικό επίπεδο εντός του πλαισίου της Οµοσπονδίας, και/ή µε συµφωνία
συλλογικής διαπραγµάτευσης.

γ)

Εργατικού περιεχοµένου διαφορές µεταξύ σωµατείου ή µίας
Οµοσπονδίας και προπονητή, µε διεθνή διάσταση, εκτός εάν υφίσταται
ένα ανεξάρτητο διαιτητικό δικαστήριο που εγγυάται τη δίκαιη διαδικασία
σε εθνικό επίπεδο.

δ)

∆ιαφορές σχετικά µε Αποζηµίωση Κατάρτισης (Άρθρο 20) και
Μηχανισµού Αλληλεγγύης (Άρθρο 21) µεταξύ σωµατείων που ανήκουν
σε διαφορετικές Οµοσπονδίες.

ε)

∆ιαφορές µεταξύ σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές Οµοσπονδίες
που δεν εµπίπτουν στις προβλεπόµενες περιπτώσεις α) και δ).
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Πίνακας Περιεχοµένων
Αρµοδιότητα FIFA
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 61 παρ. 2 του Καταστατικού της FIFA, προσφυγή στα αστικά
δικαστήρια απαγορεύεται εκτός και αν προβλέπεται ειδικά στον Κανονισµό της FIFA. Μια
και η νοµοθεσία πολλών κρατών ορίζει ως υποχρεωτική την δικαιοδοσία των αστικών
δικαστηρίων στις σχετικές µε την εργασιακή σχέση διαφορές, οι ποδοσφαιριστές και τα
σωµατεία δικαιούνται να επιδιώξουν αποζηµίωση σε αστικό δικαστήριο97 ως εξαίρεση
των προαναφερόµενων καταστατικών αρχών. Τα µέρη, για αυτόν το λόγο, µπορούν να
αποφασίσουν να φέρουν µια εργασιακή διαφορά98 ενώπιον ενός αρµόδιου τακτικού
δικαστηρίου. Η επιλογή δικαστηρίου είναι ένα θεµελιώδες δικαίωµα το οποίο δεν µπορεί
να αποστερηθεί. Ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες, ούτε καν επιτρέπουν οι εργασιακές
διαφορές να παραπέµπονται σε δικαιοδοτικό όργανο διαφορετικό από τα αστικά
δικαστήρια, πριν να έχει εµφανιστεί η διαφορά. Τα µέρη µπορούν, ωστόσο, να
αποφασίσουν να αποφύγουν την επιλογή δικαστηρίου αν δεν υφίσταται υποχρεωτική
δικαιοδοσία των αστικών δικαστηρίων, και αντ’ αυτού να παραπέµψουν το ζήτηµα σε
(εθνική ή διεθνή) αθλητική διαιτησία. Ωστόσο, σύµφωνα µε την αρχή της εκκρεµοδικίας,
υπόθεση που εκκρεµεί ενώπιον των αστικών δικαστηρίων δεν δύναται να τεθεί σε
αθλητική διαιτησία.
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Το «Αστικό δικαστήριο» παραπέµπει σε εκείνα τα δικαστήρια της εν λόγω χώρας που είναι αρµόδια να
εκδικάζονται εργατικές διαφορές.
βλ. άρθρ.61 του Καταστατικού της FIFA σύµφωνα µε το οποίο προσφυγή στα τακτικά δικαστήρια
απαγορεύεται εκτός και αν προβλέπεται ειδικά στον Κανονισµό της FIFA. Μια διαφορά που αφορά
εργασιακή σχέση, συνιστά δικαστική διαµάχη µεταξύ ενός σωµατείου και ενός ποδοσφαιριστή βασιζόµενη
στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που σχετίζονται, πρώτα από όλα µε το συµβόλαιο και κατ’ επέκταση, µε
τον (εθνικό και διεθνή) Κανονισµό που άµεσα καθορίζει την σχέση µεταξύ των µερών.

2. Παρά το δικαίωµά τους να υποβάλλουν µια αξίωση που σχετίζεται µε µια εργασιακή
διαφορά ενώπιον ενός τακτικού δικαστηρίου, τα µέρη προτιµούν να παραπέµπουν τις
δικαστικές τους διαµάχες σε αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα για τους εποµένους λόγους.
Ο Αθλητισµός γενικά, και το ποδόσφαιρο ειδικότερα χρειάζεται ένα ταχύ σύστηµα λήψης
αποφάσεων που λαµβάνει υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα του αθλήµατος. Για τον λόγο αυτό,
τα τρία κύρια επιχειρήµατα είναι (1) η ταχύτητα στην επίλυση των διαφορών (2) η γνώση
των ειδικών που εκδίδουν τις αποφάσεις οι οποίοι χρειάζεται να είναι εξοικειωµένοι µε τις
λεπτοµέρειες του ποδοσφαίρου (3) το γεγονός πως η FIFA µπορεί να χρησιµοποιήσει
την πειθαρχική της εξουσία για να υποστηρίξει τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από την
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και το ΣΕ∆.99
3. Από τη στιγµή που τα µέρη έχουν αποφασίσει να θέσουν το ζήτηµα σε ποδοσφαιρική
διαιτησία, είναι αναγκαίο να εξακριβωθεί ποιος είναι αρµόδιος να αποφασίσει σχετικά µε
την υπόθεση. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να καθοριστεί η εθνική και η διεθνής
αρµοδιότητα π.χ. από τη µια πλευρά η αρµοδιότητα µιας οµοσπονδίας και από την άλλη
πλευρά η αρµοδιότητα της FIFA. Το άρθρο 22 του Κανονισµού ρυθµίζει λεπτοµερειακά
όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες είναι αρµόδια να αποφαίνονται τα όργανα της FIFA.

99

Είναι πολύ δύσκολο να εκτελεσθεί µια απόφαση τακτικού ή διαιτητικού δικαστηρίου σε άλλη χώρα, καθώς
θα απαιτηθεί χρόνος και χρήµα. Σε µερικές περιπτώσεις, -εξαρτάται από τους νόµους της χώρας όπου
απαιτείται η εκτέλεση της απόφασης, -είναι αδύνατη η εκτέλεση της απόφασης.
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4. Η FIFA είναι αρµόδια για:
α) ∆ιαφορές µεταξύ σωµατείων και ποδοσφαιριστών σε σχέση µε τη διατήρηση της
συµβατικής σταθερότητας, αν έχει υπάρξει αίτηµα για ∆ΠΜ καθώς επίσης και
αξίωση που να σχετίζεται µε αυτό το αίτηµα. Με άλλα λόγια, η FIFA έχει αρµοδιότητα
οποτεδήποτε ένας ποδοσφαιριστής υπογράφει σε ένα σωµατείο υπαγόµενο σε άλλη
οµοσπονδία ως αποτέλεσµα µιας σχετικής µε την εργασιακή σχέση διαφοράς, και η
νέα οµοσπονδία ζητά να εκδοθεί το ∆ΠΜ. ∆εν έχει καµιά σηµασία αν ο
ποδοσφαιριστής έχει την υπηκοότητα της χώρας που εδρεύει το προηγούµενο
σωµατείο. Η εγγραφή του ποδοσφαιριστή που ακολουθεί την λύση του συµβολαίου
καθορίζει αν η διαφορά είναι εθνική ή διεθνής. Αν ο ποδοσφαιριστής εγγραφεί σε ένα
νέο σωµατείο στην ίδια οµοσπονδία που ανήκει το προηγούµενό του σωµατείο, η
διαφορά είναι εθνική, αν όµως εγγραφεί σε ένα σωµατείο σε διαφορετική
οµοσπονδία και υπάρχει αίτηµα για ∆ΠΜ, η διαφορά είναι διεθνής. Αυτού του είδους
οι διεθνείς διαφορές παραπέµπονται στο ΣΕ∆ ως προς την ουσία της υπόθεσης,
ενώ ο ένας δικαστής της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών είναι αρµόδιος να
αποφασίσει για την προσωρινή εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο100.
β) Εργατικού περιεχοµένου διαφορές µεταξύ σωµατείου και ποδοσφαιριστή οι οποίες
έχουν µια διεθνή διάσταση, εκτός και αν ένα ανεξάρτητο διαιτητικό δικαστήριο έχει
θεσµοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο. Η διεθνής διάσταση στοιχειοθετείται από το
γεγονός ότι ο συγκεκριµένος ποδοσφαιριστής είναι αλλοδαπός στη συγκεκριµένη
χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει ανάγκη αίτησης ενός ∆ΠΜ. Η
δικαιοδοσία της FIFA ενεργοποιείται αυτόµατα. Αυτές οι διαφορές προφανώς
εµπίπτουν επίσης εντός του πεδίου δικαιοδοσίας του ΣΕ∆. Από την άλλη πλευρά,
διαφορές µεταξύ ενός ποδοσφαιριστή που έχει την εθνικότητα της χώρας στην οποία
ανήκει το σωµατείο και αυτού του σωµατείου, εµπίπτουν στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των εθνικών αθλητικών δικαστηρίων (ή των αστικών δικαστηρίων
ανάλογα µε την περίπτωση) αν ο ποδοσφαιριστής εγγραφεί σε ένα σωµατείο στην
ίδια οµοσπονδία.
Ωστόσο, αν η οµοσπονδία, στην οποία είναι εγγεγραµµένοι το σωµατείο και ο
ποδοσφαιριστής, έχει συστήσει, ένα διαιτητικό δικαστήριο που απαρτίζεται από µέλη
επιλεγµένα σε αριθµητική ισότητα από ποδοσφαιριστές και σωµατεία µε έναν
ανεξάρτητο πρόεδρο, το δικαστήριο αυτό είναι αρµόδιο να αποφαίνεται για αυτού
του είδους τις διαφορές101. Αυτά τα εθνικά διαιτητικά δικαστήρια µπορούν επίσης να
προκύπτουν και µέσα από τη δοµή µιας συλλογικής συµβατικής διαπραγµάτευσης.

100
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βλ. άρθρ.24 παρ.1 σε συνδυασµό µε άρθρ.23 παρ.3
Μια ρητή αναφορά στην αρµοδιότητα εθνικού διαιτητικού δικαστηρίου πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο
συµβόλαιο εργασίας. Ειδικότερα, ο ποδοσφαιριστής απαιτείται να είναι ενήµερος την στιγµή της υπογραφής
του συµβολαίου, ότι τα µέρη θα υποβάλλουν τις υπάρχουσες διαφορές που αφορούν την εργασιακή σχέση
τους σε αυτό το όργανο.

γ) ∆ιαφορές σχετικές µε την εργασιακή σχέση µεταξύ ενός σωµατείου ή µιας
οµοσπονδίας και ενός προπονητή, που έχουν µια διεθνή διάσταση, εκτός και αν ένα
ανεξάρτητο διαιτητικό δικαστήριο υφίσταται σε εθνικό επίπεδο. Από την άποψη αυτή,
πρέπει να επισηµανθεί πως προπονητές µιας εθνικής οµάδας οι οποίοι έχουν
διαφορετική εθνικότητα από τη χώρα της οµάδας που προπονούν, έχουν επίσης το
δικαίωµα να υποβάλλουν κάποιο αίτηµα στη FIFA102. Τέτοιου είδους διαφορές
παραπέµπονται στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών.
δ) ∆ιαφορές σχετικές µε την αποζηµίωση κατάρτισης και το µηχανισµό αλληλεγγύης
µεταξύ σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές οµοσπονδίες.
Οι διαφορές αυτές παραπέµπονται στο ΣΕ∆.
∆ιαφορές µεταξύ σωµατείων, που ανήκουν στην ίδια οµοσπονδία, σχετικές µε την
αποζηµίωση κατάρτισης και το µηχανισµό αλληλεγγύης, θα πρέπει να ρυθµίζονται
σε συµφωνία µε τον εθνικό Κανονισµό. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο
εάν η οµοσπονδία έχει προνοήσει για τη δηµιουργία ενός συστήµατος ανταµοιβής
των σωµατείων που καταρτίζουν ποδοσφαιριστές (άρθρ.1 παρ.2), και αν ναι, τι
προβλέπει αυτό το σύστηµα.
ε) ∆ιαφορές µεταξύ σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές οµοσπονδίες σε
περίπτωση αποτυχίας τήρησης µιας µετεγγραφής ή ενός συµβολαίου δανεισµού.
Αυτού του είδους τις διαφορές τις χειρίζεται η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών.
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Αναφορικά µε τους όρους «∆ιεθνής διάσταση» και «εθνικό διαιτητικό δικαστήριο» γίνεται παραποµπή στο β
ανωτέρω.
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Άρθρο 23

Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών

1.

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών θα εκδικάζει όλες τις διαφορές
(προσφυγές) σύµφωνα µε το Άρθρο 22 γ και ε, καθώς επίσης και όλες τις άλλες
διαφορές που προκύπτουν απ' την εφαρµογή του παρόντα Κανονισµού,
σύµφωνα µε το Άρθρο 24.

2.

Σε περίπτωση αβεβαιότητας καθ' όσον αφορά την δικαιοδοσία της Επιτροπής
Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ή του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών, ο πρόεδρος
της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών θα αποφασίσει ποιο σώµα έχει
δικαιοδοσία.

3.

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών θα εκδικάζει µε την παρουσία
τουλάχιστον τριών µελών, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου ή του
αντιπροέδρου, εκτός εάν η υπόθεση είναι τέτοιας φύσης που µπορεί να
ρυθµισθεί από έναν δικαστή. Σε κατεπείγουσες υποθέσεις ή υποθέσεις που δεν
εγείρουν δύσκολα πραγµατικά ή νοµικά θέµατα και για αποφάσεις έκδοσης
ενός προσωρινού ∆ΠΜ σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3, ο πρόεδρος ή ένα
ορισµένο απ' αυτόν πρόσωπο, που πρέπει να είναι µέλος της επιτροπής,
µπορεί να εκδικάσει ως µονοµελές όργανο. Κάθε πλευρά θα λάβει τον λόγο µία
φορά κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Αποφάσεις που εκδόθηκαν από έναν
δικαστή ή την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών µπορεί να εφεσιβληθούν
ενώπιον του ∆ιαιτητικού Αθλητικού ∆ικαστηρίου (∆Α∆ - CAS).

Πίνακας Περιεχοµένων
1.
2.
3.
4.
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Αρµοδιότητα
Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ως υφιστάµενη επιτροπή
Ένας ∆ικαστής
Αποφάσεις

1. Αρµοδιότητα
1. Σύµφωνα µε το άρθρ. 23, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών έχει κυρίως την
αρµοδιότητα να κρίνει σχετικές µε την εργασιακή σχέση διαφορές, που προκύπτουν
µεταξύ ενός σωµατείου ή οµοσπονδίας και ενός προπονητή, οι οποίες έχουν µια διεθνή
διάσταση καθώς επίσης και διαφορές µεταξύ σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές
οµοσπονδίες σε περίπτωση αποτυχίας τήρησης του συµβολαίου µετεγγραφής. Εκτός
από αυτές τις αρµοδιότητες, αποφαίνεται και για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από
την εφαρµογή του Κανονισµού, εξαιρουµένων αυτών που αναφέρονται στο άρθρ.24.
2. Συνεπώς, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών έχει µια γενική αρµοδιότητα για τα
ζητήµατα ιδιότητας ποδοσφαιριστών που δεν αφορούν διαφορές που σχετίζονται µε τη
διατήρηση της συµβατικής σταθερότητας, αποζηµίωση κατάρτισης ή εφαρµογή του
µηχανισµού αλληλεγγύης, οι οποίες υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του ΣΕ∆.
3. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών είναι αρµόδια για όλα τα ζητήµατα
που σχετίζονται µε την ιδιότητα (κεφάλαιο ΙΙ) και την εγγραφή των ποδοσφαιριστών
(κεφάλαιο ΙΙΙ) συµπεριλαµβανόµενης της διαδικασίας που σχετίζεται µε τη µετεγγραφή
ποδοσφαιριστών µεταξύ οµοσπονδιών (παράρτηµα 3), τη διεθνή µετεγγραφή ανηλίκων
(κεφάλαιο V), την αποδέσµευση των ποδοσφαιριστών για συµµετοχή στις εθνικές
οµάδες (παράρτηµα 1) και την καταλληλότητα να αγωνίζονται για αυτές τις οµάδες
(παράρτηµα 2 και άρθρ.15 του Κανονισµού που διέπει την Εφαρµογή του Καταστατικού
της FIFA)103.
4. Σε περίπτωση αµφιβολίας αναφορικά µε τη δικαιοδοσία της Επιτροπής Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών ή του ΣΕ∆, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών θα
αποφασίσει ποιο όργανο έχει τη δικαιοδοσία. Από τη στιγµή που η υπόθεση
παραπεµφθεί στο όργανο αυτό, το συγκεκριµένο όργανο οφείλει πρωτίστως να
αποφανθεί για την ίδια την αρµοδιότητά του λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα τυπικά
χαρακτηριστικά της υπόθεσης προτού εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης.

103

Ο πίνακας αυτός να θεωρηθεί ως ενδεικτικός και όχι αποκλειστικός.
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2. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ως υφιστάµενη επιτροπή
Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών είναι µια επιτροπή που υφίσταται σε συµφωνία
µε το άρθρ. 34 παρ. 1m) και το άρθρο 47 του Καταστατικού της FIFA. Κάθε
συνοµοσπονδία εκπροσωπείται µε ένα τουλάχιστον µέλος στην επιτροπή αυτή. Η
Επιτροπή συνεδριάζει στην ολοµέλειά της τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Συνήθως
συστήνει ένα όργανο υπηρεσίας µε τουλάχιστον 3 µέλη (συµπεριλαµβανοµένου του
προέδρου ή του αναπληρωτή του), προκειµένου να ασχοληθεί µε επείγουσες υποθέσεις
που δεν µπορούν να παραµείνουν ανεπίλυτες µέχρι την επόµενη συνεδρίαση της
ολοµέλειας εκτός και αν το ζήτηµα µπορεί να επιλυθεί από έναν και µόνο δικαστή104.

3. Ένας ∆ικαστής
Ο ένας δικαστής µπορεί να κρίνει υποθέσεις που είναι ιδιαιτέρως επείγουσες ή που δεν
παρουσιάζουν περιπλοκές αναφορικά µε τα πραγµατικά και τα νοµικά περιστατικά,
καθώς επίσης και υποθέσεις που αφορούν την άδεια προσωρινής εγγραφής ενός
ποδοσφαιριστή σε άλλη οµοσπονδία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών ή ένα πρόσωπο που έχει υποδειχτεί από αυτόν µπορεί να αναλάβει και
να εκτελέσει χρέη ενός και µοναδικού δικαστή. Ο ένας δικαστής παρέχει µεγαλύτερη
ευελιξία κανονίζοντας συναντήσεις για το χειρισµό υποθέσεων µε µικρή πίστωση
χρόνου. Έχοντας ως δεδοµένο τον αυξανόµενο αριθµό υποθέσεων, ο ένας δικαστής
καθίσταται όλο και πιο σηµαντικός αν όχι απαραίτητος. Με βάση τα όσα θετικά έχουν
επιτευχθεί µε τον ένα δικαστή της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, ένας
παρόµοιος θεσµός, ο “δικαστής του ΣΕ∆”, εισήχθη στο ΣΕ∆ κατά τη διάρκεια της
αναθεώρησης του Κανονισµού105.

4. Αποφάσεις
Αποφάσεις που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, το όργανο
υπηρεσίας ή τον ένα δικαστή µπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του ∆Α∆-CAS.

104

105
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Αναφορικά µε τις διαδικαστικές (δικονοµικές) λεπτοµέρειες, παραπέµπουµε στους Κανόνες που διέπουν την
∆ιαδικασία της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆-DRC).
βλ. άρθρ.24 για λεπτοµέρειες.

Άρθρο 24

Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών ΣΕ∆ / DRC

1.

Το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆) θα εκδικάζει κάθε διαφορά σύµφωνα
µε το Άρθρο 22 α, β και δ, µε εξαίρεση την έκδοση ενός ∆ΠΜ / ITC.

2.

Το ΣΕ∆ θα εκδικάζει µε την παρουσία τριών τουλάχιστον µελών,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου ή του αντιπροέδρου, εκτός εάν η
υπόθεση είναι τέτοιας φύσης που µπορεί να ρυθµισθεί από έναν δικαστή του
ΣΕ∆. Τα µέλη του ΣΕ∆ θα διορίσουν, έναν δικαστή του ΣΕ∆ για τα σωµατεία
και έναν για τους ποδοσφαιριστές, µεταξύ των µελών τους. Ο δικαστής του
ΣΕ∆ θα εκδικάζει τις παρακάτω υποθέσεις:
i)

όλες τις υποθέσεις µε επίδικο ποσό µέχρι 100.000 CHF,

ii)

διαφορές που αφορούν τον υπολογισµό της Αποζηµίωσης Κατάρτισης,

iii)

διαφορές που αφορούν τον υπολογισµό συνεισφοράς αλληλεγγύης.

Ο δικαστής του ΣΕ∆ είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει τα θεµελιώδη ζητήµατα
στο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο θα αποτελείται από ίσο αριθµό αντιπροσώπων
των σωµατείων και των ποδοσφαιριστών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων
που είναι δυνατό να εκδικασθούν από έναν δικαστή του ΣΕ∆. Κάθε πλευρά θα
λάβει τον λόγο µία φορά κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Αποφάσεις που
εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών ή του δικαστή του ΣΕ∆,
µπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του ∆ιαιτητικού Αθλητικού ∆ικαστηρίου
(∆Α∆ - CAS).
Πίνακας Περιεχοµένων
1.
2.
3.
4.

Αρµοδιότητα
Σύνθεση
Ο δικαστής του ΣΕ∆
Αποφάσεις

1. Αρµοδιότητα
1. ∆ιαφορές που σχετίζονται µε τη διατήρηση της συµβατικής σταθερότητας µεταξύ
επαγγελµατιών και οµάδων, αποζηµίωση κατάρτισης ή εφαρµογή του µηχανισµού
αλληλεγγύης επιλύονται από το ΣΕ∆.
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2. Ειδικότερα, αναφορικά µε τη διατήρηση της συµβατικής σταθερότητας, οι
ποδοσφαιριστές και τα σωµατεία µπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν τα στοιχεία της
διαφοράς που αφορούν το συµβόλαιο στα εθνικά δικαστήρια (βλ. άρθρ.22) ή σε
ποδοσφαιρική διαιτησία. Αν ένα από τα µέρη επιλέξει να επιλυθεί η διαφορά µέσω
ποδοσφαιρικής διαιτησίας, τα επίµαχα στοιχεία της διαφοράς θα τα χειρίζεται το ΣΕ∆.
Ωστόσο, τα µέρη που εµπλέκονται σε µια διαφορά µπορούν επίσης να συµφωνήσουν να
υπαχθεί η διαφορά σε ένα εθνικό αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο, αποτελούµενο από
µέλη επιλεγµένα µε αριθµητική ισότητα από τους ποδοσφαιριστές και τα σωµατεία και
από έναν ανεξάρτητο πρόεδρο. Σχετικά µε την αρµοδιότητα των εθνικών διαιτητικών
δικαστηρίων, γίνεται αναφορά στις επεξηγήσεις που ακολουθούν στο δεύτερο µέρος του
άρθρ.22 4β).
3. Αν και η αρµοδιότητα του ΣΕ∆ αφορά διεθνείς υποθέσεις ή διαφορές µε µια διεθνή
διάσταση που έχουν έναν άµεσο αντίκτυπο στην εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή (π.χ.
καθορίζοντας την ύπαρξη ή εγκυρότητα ενός συµβολαίου εργασίας), το ΣΕ∆ δεν έχει
καµία απολύτως αρµοδιότητα σε ό,τι αφορά την έκδοση ενός διεθνούς πιστοποιητικού
µετεγγραφής (∆ΠΜ).

2. Σύνθεση
1. Το ΣΕ∆ απαρτίζεται από µέλη που αντιπροσωπεύουν ποδοσφαιριστές και σωµατεία και
από έναν ανεξάρτητο πρόεδρο και βασίζεται στη θεµελιώδη αρχή της ισότητας στην
εκπροσώπηση για τα δύο µέρη.
2. Τα δέκα µέλη που αντιπροσωπεύουν τους ποδοσφαιριστές προτείνονται από την
FIFpro, τη διεθνή ένωση ποδοσφαιριστών, ενώ οι δέκα αντιπρόσωποι των σωµατείων
προτείνονται από οµοσπονδίες και λίγκες από όλον τον κόσµο και µεταξύ και από τα
σωµατεία τους. Η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA τυπικά διορίζει τα προτεινόµενα
µέλη.106
3. Το ΣΕ∆ συνεδριάζει ως όργανο και δύναται να εκδώσει απόφαση όταν παρίστανται
τουλάχιστον τρία µέλη, εκτός και αν η υπόθεση είναι τέτοιας φύσης ώστε να µπορεί να
κριθεί από έναν δικαστή του ΣΕ∆. Στην πραγµατικότητα, µε βάση τα όσα θετικά έχουν
επιτευχθεί µε τον ένα δικαστή της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, ένας
παρόµοιος θεσµός έχει εισαχθεί στο πεδίο λειτουργίας του ΣΕ∆.

106
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βλ. άρθρ.4 των Κανόνων που ∆ιέπουν τις ∆ιαδικασίες της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του
Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆-DRC).

3. Ο δικαστής του ΣΕ∆
1. Ωστόσο, ο δικαστής του ΣΕ∆107 έχει περιορισµένη αρµοδιότητα και µπορεί να δικάζει
µόνο στις επόµενες περιπτώσεις:
α) Όλες τις σχετικές µε την εργασιακή σχέση διαφορές ανάµεσα σε έναν ποδοσφαιριστή
και µια οµάδα µέχρι το επίδικο ποσό των 100.000 ελβετικών φράγκων.
β) ∆ιαφορές που έχουν σχέση µε τον υπολογισµό της αποζηµίωσης κατάρτισης.
γ) ∆ιαφορές που έχουν σχέση µε τον υπολογισµό της συνεισφοράς αλληλεγγύης108.
Οι διαφορές που παραπάνω προσδιορίζονται ως β) και γ) αναφέρονται σε ξεκάθαρες
υποθέσεις των οποίων η εικόνα και τα γεγονότα είναι εµφανή και αναµφισβήτητα, αλλά
µε το νέο σωµατείο του ποδοσφαιριστή να αρνείται να καταβάλει την πληρωµή, χωρίς
βάσιµο λόγο.
2. Οποτεδήποτε ο δικαστής του ΣΕ∆, κατά τη διαδικασία σχηµατισµού της δικαστικής
απόφασης, έρχεται αντιµέτωπος µε θεµελιώδεις δικαστικές διαφορές, θα πρέπει να
υποβάλει αυτού του είδους τις διαφορές στο Συµβούλιο ως όργανο. Τι είναι η
θεµελιώδης δικαστική διαφορά; Πρώτα από όλα, καταστάσεις που δεν καλύπτονται από
την υπάρχουσα νοµολογία για τις οποίες οι συζητήσεις εντός του Συµβουλίου είναι
απαραίτητες. Επιπλέον, καταστάσεις για τις οποίες η υπάρχουσα νοµολογία οφείλει να
επεκταθεί ή τροποποιηθεί. Τέλος, όλες οι καταστάσεις που έχουν έναν µέγιστο αντίκτυπο
στην ηµερήσια εφαρµογή και ερµηνεία του Κανονισµού.

4. Αποφάσεις
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το ΣΕ∆ ή τον δικαστή του ΣΕ∆ δύναται να
εφεσιβληθούν ενώπιον του ∆Α∆.

107

108

Οι δύο δικαστές του ΣΕ∆-DRC (ένας αντιπρόσωπος του σωµατείου και ένας αντιπρόσωπος του
ποδοσφαιριστή) ορίζονται από όλα τα µέλη του ΣΕ∆ µεταξύ των µελών του.
Αυτές είναι διαφορές που αφορούν µόνον τον υπολογισµό του µηχανισµού αλληλεγγύης. Εάν το νέο
σωµατείο έχει πληρώσει το συνολικό µετεγγραφικό ποσό στο προηγούµενο σωµατείο, χωρίς να
παρακρατήσει το 5% της συνεισφοράς αλληλεγγύης, η αξίωση του νέου σωµατείου για επιστροφή του
επιπλέον πληρωθέντος ποσού θα εκδικασθεί από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, σύµφωνα µε
την αρµοδιότητα του ΣΕ∆, που βασίζεται στο άρθρ.22 ε του Κανονισµού.
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Άρθρο 25

∆ιαδικαστικοί (∆ικονοµικοί) κανόνες

1.

Κατά κανόνα, ο ένας δικαστής και ο δικαστής του ΣΕ∆ θα πρέπει να
αποφασίσουν εντός 30 ηµερών από την υποβολή έγκυρου αιτήµατος, και η
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ή το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών θα
αποφασίζουν εντός 60 ηµερών. Οι διαδικασίες θα διέπονται από τον Γενικό
∆ικονοµικό Κανονισµό της FIFA.

2.

Το µέγιστο των εξόδων, για την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών, περιλαµβανοµένου και του ενός δικαστή ορίζεται στα 25.000
Ελβετικά Φράγκα (CHF) και θα καταβάλλεται από τον ηττηθέντα διάδικο. Ο
επιµερισµός των εξόδων θα πρέπει να αναλύεται στην απόφαση. Οι
διαδικασίες ενώπιον του ΣΕ∆ και του δικαστή του ΣΕ∆ είναι δωρεάν.

3.

Πειθαρχικές διαδικασίες για παραβίαση αυτού του Κανονισµού θα
εναρµονίζονται µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα.

4.

Εάν υπάρχει βάσιµος λόγος πειθαρχικού θέµατος σε µία υπόθεση, η Επιτροπή
Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών, ο ένας
δικαστής ή ο δικαστής του ΣΕ∆ (ανάλογα µε την υπόθεση), θα υποβάλλει τον
φάκελο στην Πειθαρχική Επιτροπή µαζί µε το αίτηµα για την έναρξη
πειθαρχικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA.

5.

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών, ο
ένας δικαστής ή ο δικαστής του ΣΕ∆ (ανάλογα µε την υπόθεση) δεν θα
εκδικάσουν καµία υπόθεση που εµπίπτει σε αυτόν τον Κανονισµό εάν έχει
παρέλθει διετία από το περιστατικό που αποτελεί την βάση της διαφοράς. Η
εφαρµογή του ανωτέρω χρονικού ορίου θα εξετάζεται αυτεπάγγελτα σε κάθε
χωριστή υπόθεση.

6.

Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών, ο
ένας δικαστής ή ο δικαστής του ΣΕ∆ (ανάλογα µε την υπόθεση) όταν
λαµβάνουν τις αποφάσεις τους, θα εφαρµόζουν τον παρόντα κανονισµό
συνυπολογίζοντας όλες τις σχετικές ρυθµίσεις, νόµους και/ή συλλογικές
συµβάσεις εργασίας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και την
ιδιαιτερότητα του αθλήµατος.

7.

Η αναλυτική διαδικασία για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από
την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού θα προσδιοριστεί περαιτέρω στον
Γενικό ∆ικονοµικό Κανονισµό της FIFA.
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Πίνακας Περιεχοµένων
1.
2.
3.
4.
5.

Χρονικά περιθώρια
Έξοδα
Πειθαρχικά θέµατα
Αποκλειστική Προθεσµία
∆ιαδικαστικοί (∆ικονοµικοί) κανόνες

1. Χρονικά περιθώρια
Θεµελιωδώς, ο ένας δικαστής και ο δικαστής του ΣΕ∆ θα πρέπει να κρίνουν µία διαφορά
η οποία έχει υποβληθεί σε αυτά εντός 30 ηµερών από την λήψη έγκυρου αιτήµατος, ενώ
η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών ή το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών θα
αποφασίζουν εντός 60 ηµερών. Αυτά τα χρονικά περιθώρια µπορούν να τηρηθούν
µόνον εάν τα µέρη επιδείξουν συνεργασία στην διαδικασία και παράσχουν πλήρεις
θέσεις εντός των προθεσµιών που έχουν οριστεί.

2. Έξοδα
1. Τα έξοδα της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του
µονοµελούς οργάνου ορίζονται το ανώτατο σε 25.000 Ελβετικά Φράγκα. Κατόπιν της
ολοκληρώσεως της διαδικασίας, το όργανο που αποφασίζει θα καθορίζει το τελικό ποσό
των εξόδων της διαδικασίας. Τα έξοδα αυτά θα ορίζονται στην απόφαση η οποία θα
µνηµονεύει επίσης το µέρος που θα βαρύνουν τα έξοδα αυτά ή την αναλογία κατά την
οποία θα τα µοιράζονται τα µέρη. Κατά γενικό κανόνα, και λαµβάνοντας υπόψη την
έκβαση της διαδικασίας, καθώς επίσης και την συµπεριφορά και τους οικονοµικούς
πόρους των µερών, τα έξοδα θα βαρύνουν το ηττηθέν µέρος.
2. Όλες οι διαδικασίες ενώπιον του ΣΕ∆ και του δικαστή του ΣΕ∆ είναι δωρεάν, δηλ. τα
έξοδα βαρύνουν την FIFA.
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3. Πειθαρχικά θέµατα
1. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και το ΣΕ∆
(συµπεριλαµβανοµένου του ενός δικαστή και του δικαστή του ΣΕ∆) έχουν ορισµένες
εξουσίες επιβολής κυρώσεων109. Εάν κατά την εξέταση της υποθέσεως το όργανο της
FIFA που αποφασίζει θεωρήσει ότι η υπό εξέταση υπόθεση εγείρει πειθαρχικά θέµατα
που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του, θα υποβάλλει τον φάκελο στην Πειθαρχική
Επιτροπή προς εξέταση και απόφαση110. Η διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής
Επιτροπής διέπεται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA.

4. Αποκλειστική Προθεσµία
1. Ένα µέρος παραιτείται του δικαιώµατος υποβολής προσφυγής στα όργανα της FIFA που
αποφασίζουν (Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, ΣΕ∆, ένας δικαστής ή δικαστής του
ΣΕ∆) εάν παρέλθουν περισσότερο από δύο έτη από το συµβάν το οποίο αποτελεί το
έρεισµα της διαφοράς. Η αποκλειστική προθεσµία κατά την οποία επιτρέπεται η
υποβολή µιας προσφυγής, εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το όργανο που αποφασίζει
κατά την συζήτηση των τυπικών θεµάτων της υπόθεσης.
2. Τα περιστατικά που αποτελούν έρεισµα διαφοράς, βασίζονται στην συγκεκριµένη
υπόθεση και µπορούν να εξηγηθούν µε το εξής παράδειγµα: τα σωµατεία Α και Β (που
προφανώς ανήκουν σε διαφορετικές οµοσπονδίες) συνάπτουν ένα ιδιωτικό
συµφωνητικό µετεγγραφής για τον ποδοσφαιριστή Χ. Το σωµατείο Α θα καταβάλλει
προς το σωµατείο Β µετεγγραφικό ποσό σε πέντε ισόποσες δόσεις. Η τελευταία δόση
καθίσταται ληξιπρόθεσµη την 30 Ιουνίου 2003. Το σωµατείο Α δεν αξιώνει το ποσό αυτό
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Την 10 Αυγούστου 2005, το σωµατείο Α υποβάλλει
προσφυγή στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών προκειµένου να απαιτήσει την
καταβολή της τελευταίας δόσης. Το όργανο που αποφασίζει δεν θα είναι σε θέση να
εξετάσει την ουσία της υπόθεσης καθόσον έχουν παρέλθει περισσότερα από δύο έτη
από το συµβάν που αποτελεί το έρεισµα της διαφοράς, δηλ. την ηµεροµηνία κατά την
οποία η τελευταία δόση κατέστη ληξιπρόθεσµη και πληρωτέα.

109
110
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βλ. άρθρ.25 παρ.3
βλ. άρθρ.25 παρ.4

5. ∆ιαδικαστικοί (∆ικονοµικοί) κανόνες
1. Κατά την συζήτηση της ουσίας µιας υπόθεσης, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών
και το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών, αποφαίνονται επί της διαφοράς σύµφωνα µε τον
παρόντα Κανονισµό συνυπολογίζοντας όλες τις σχετικές ρυθµίσεις, νόµους και/ή
συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, όπως και την
ιδιαιτερότητα του αθλήµατος.
2. Κατά συνέπεια, τα όργανα που αποφασίζουν έχουν λάβει οδηγίες που θα ακολουθούν
όταν αποφαίνονται. Οι οδηγίες αυτές αντιστοιχούν στις εθνικές ιδιαιτερότητες (π.χ.
εθνικό αστικό και ενοχικό δίκαιο) καθώς επίσης και τον συγκεκριµένο ρόλο που
διαδραµατίζει το άθληµα. Μολαταύτα, το όργανο που αποφασίζει έχει κάποια διακριτική
ευχέρεια αναφορικά µε τον τρόπο εφαρµογής των οδηγιών στην συγκεκριµένη υπόθεση.
3. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών διέπεται από τους κανόνες που διέπουν τους Κανόνες
που διέπουν την ∆ιαδικασία της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του
Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆) που τέθηκαν επίσης σε ισχύ την 1 Ιουλίου
2005111.

111

Η διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον του ΣΕ∆ είναι γενικά έγγραφη. Η ακροαµατική διαδικασία
διενεργείται όταν προκύπτουν περιστάσεις που την υπαγορεύουν, πρβλ. Άρθρο 11 στους Κανόνες που
διέπουν την ∆ιαδικασία της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών
(ΣΕ∆).
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ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Μεταβατικές ∆ιατάξεις

1.

Κάθε υπόθεση που έχει προσαχθεί στην FIFA πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος Κανονισµού θα αξιολογείται σύµφωνα µε τον προηγούµενο
Κανονισµό.

2.

Όλες οι άλλες υποθέσεις θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τον παρόντα
Κανονισµό. (Αντικαταστάθηκε)
(Τροποποιηµένη διατύπωση)

2.

Κατά γενικό κανόνα, όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις θα αξιολογούνται σύµφωνα
µε τον παρόντα Κανονισµό, µε την εξαίρεση των κάτωθι:
α) ∆ιαφορές που αφορούν στην αποζηµίωση κατάρτισης
β) ∆ιαφορές που αφορούν στους µηχανισµούς αλληλεγγύης
γ) Εργασιακές διαφορές που αφορούν σε συµβόλαια που υπογράφτηκαν πριν
από την 1η Σεπτεµβρίου 2001.
Κάθε υπόθεση που δεν εµπίπτει στον παρόντα γενικό κανόνα θα αξιολογείται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό που ίσχυε όταν υπεγράφη το συµβόλαιο που
αποτελεί το αντικείµενο της διαφοράς, ή όταν ανέκυψαν τα γεγονότα της
διαφοράς.

3.
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Οι Οµοσπονδίες – Μέλη οφείλουν να τροποποιήσουν τους κανονισµούς τους
σύµφωνα µε το Άρθρο 1 και να διασφαλίσουν την συµµόρφωση µε τον
παρόντα Κανονισµό και να τους υποβάλλουν στην FIFA για έγκριση µέχρι τις
30 Ιουνίου 2007. Ανεξαρτήτως τούτου, κάθε Οµοσπονδία – Μέλος οφείλει να
εφαρµόσει την παράγραφο 3(α) του Άρθρου 1 από την 1 Ιουλίου του 2005.

Πίνακας Περιεχοµένων
Μεταβατικά µέτρα
1. Προκειµένου να καθοριστεί ποιος κανονισµός (π.χ. έκδοση 1997, έκδοση 2001 ή έκδοση
2005) εφαρµόζεται σε µία συγκεκριµένη υπόθεση, πρέπει να καθορίζεται η ηµεροµηνία
κατά την οποία παρουσιάστηκε η υπόθεση στην FIFA. Κάθε αξίωση που υποβάλλεται
στα όργανα της FIFA πριν από την 1 Ιουλίου 2005, ήτοι την ηµεροµηνία κατά την οποία
ο παρών Κανονισµός τέθηκε σε ισχύ, θα αξιολογείται σύµφωνα µε τους προηγουµένους
Κανονισµούς (ήτοι την έκδοση 1997 και 2001). Όλες οι αξιώσεις που υποβάλλονται
µεταγενέστερα της θέσης αυτών των κανονισµών σε εφαρµογή, θα αξιολογούνται γενικά
σύµφωνα µε την έκδοση 2005, µε την εξαίρεση των τριών περιπτώσεων που
αναφέρονται κατωτέρω112. Οι εξαιρέσεις αυτές αποτελούν αποσαφηνίσεις και εγκρίθηκαν
από την Εκτελεστική Επιτροπή την 10 Σεπτεµβρίου 2005. Σκοπό έχουν να επεξηγήσουν
την εφαρµογή του κανονισµού σε αυτές τις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η
τροποποιηµένη παράγραφος 2 τέθηκε σε ισχύ αναδροµικά, ήτοι από την 1 Ιουλίου
2005113.
2. Βάσει των διατάξεων των µεταβατικών µέτρων, η απόφαση σε µία συγκεκριµένη
υπόθεση που χειρίζονται τα όργανα της FIFA, εξαρτάται αποκλειστικά από την
ηµεροµηνία υποβολής της αξίωσης και όχι από την ηµεροµηνία κατά την οποία
προέκυψαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην εν λόγω αξίωση. Με άλλα λόγια, ορισµένες
αξιώσεις πρέπει γίνουν αποδεκτές εάν έχουν υποβληθεί µετά την 1 Ιουλίου 2005, οι ίδιες
όµως αξιώσεις δεν θα µπορούσαν να συζητηθούν ή θα έπρεπε να απορριφθούν εάν
είχαν υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στις
δικονοµικές αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της νοµικής βεβαιότητας και έτσι
έπρεπε να διορθωθεί µέσω της εισαγωγής των κάτωθι τριών εξαιρέσεων.
3. Εξαίρεση 1: διαφορές που αφορούν στην αποζηµίωση κατάρτισης. Στην
πραγµατικότητα, η έκδοση 2005 του κανονισµού ορίζει στο Παράρτηµα 4 Άρθρο 5
παράγραφος 2 ότι η αποζηµίωση κατάρτισης υπολογίζεται µε το πολλαπλασιασµό των
εξόδων κατάρτισης (και κατά συνέπεια µόνο την κατηγορία) του νέου σωµατείου µε τον
αριθµό των ετών της κατάρτισης από το προηγούµενο σωµατείο (α). Από την άλλη
πλευρά, η έκδοση 2001 του Κανονισµού όριζε ότι η αποζηµίωση κατάρτισης
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα έξοδα κατάρτισης του νέου σωµατείου που
αντιστοιχούν στην κατηγορία του σωµατείου κατάρτισης114, µε τα έτη κατάρτισης στο
προηγούµενο σωµατείο (α).

112
113
114

βλ. σηµείο 3.
βλ. Εγκύκλιο Επιστολή FIFA Αρ. 995.
βλ. άρθρ.7 της Κανονισµού Εφαρµογής, έκδοση 2001.
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4.

Εξαίρεση 2: διαφορές που αφορούν στους µηχανισµούς αλληλεγγύης. Από τότε που η
έκδοση 2005 του Κανονισµού τέθηκε σε ισχύ, το θέµα του δανεισµού
ποδοσφαιριστών υπόκειται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τις µετεγγραφές
ποδοσφαιριστών, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για την αποζηµίωση
κατάρτισης και τον µηχανισµό αλληλεγγύης115.

5.

Εξαίρεση 3: εργασιακές διαφορές που αφορούν σε συµβόλαια που υπογράφτηκαν
πριν από την 1 Σεπτεµβρίου 2001. Αυτά τα συµβόλαια, σε εφαρµογή του Άρθρου 46
παράγραφος 3 της έκδοσης 2001 του Κανονισµού, συνεχίζουν να διέπονται από την
έκδοση 1997 του κανονισµού.

6.

Καθ' όλη την αξιολόγηση του παρόντα Κανονισµού, κατέστη εµφανές το πόσο
σηµαντικό είναι να εφαρµόζονται µε συνέπεια οι βασικές αρχές και κανόνες του
παρόντα Κανονισµού. Το οργανωµένο ποδόσφαιρο µπορεί να είναι σε θέση να
παρέχει οµοιοµορφία, ισότητα και βεβαιότητα, µόνο εάν οι ίδιες θεµελιώδεις αρχές και
κανόνες ισχύουν για όλους τους συµµετέχοντες σε παγκόσµια κλίµακα. Οι αρχές
αυτές διασφαλίζουν ότι υπάρχει ένα συνεπές σύστηµα διακυβέρνησης των
ποδοσφαιρικών οργανώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και εξασφαλίζουν ότι τα
αθλητικά αποτελέσµατα είναι συγκρίσιµα σε όλο τον κόσµο.

7.

Κατά συνέπεια, ζητήθηκε από τις οµοσπονδίες να τροποποιήσουν τους κανονισµούς
τους ούτως ώστε να ευθυγραµµίζονται µε τον αναθεωρηµένο Κανονισµό της FIFA.
Οφείλουν επίσης να υποβάλλουν τους αναθεωρηµένους κανονισµούς τους προς
έγκριση από την FIFA µέχρι την 30 Ιουνίου 2007.

8.

Πέραν αυτών των εργασιών, όλες οι οµοσπονδίες είναι υποχρεωµένες να
υλοποιήσουν την παράγραφο 3α) του Άρθρου 1 από την 1 Ιουλίου 2005. Μολαταύτα,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το παρόν άρθρο βασίζεται στην παράγραφο 2 του
προοιµίου της εκδόσεως 2001 του κανονισµού και ως τέτοιο, υπαγορεύει ότι οι
αναγκαστικές αρχές που περιγράφονται σε αυτό θα έπρεπε ήδη να έχουν εισαχθεί
στους εθνικούς κανονισµούς.

115
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Γίνεται αναφορά γίνεται στις επεξηγήσεις του άρθρ.10.

Άρθρο 27

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.

Πίνακας Περιεχοµένων
Απρόβλεπτες καταστάσεις
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει, για θέµατα που δεν προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισµό, καθώς επίσης, και για περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οι αποφάσεις που
λαµβάνονται από το όργανο αυτό είναι τελεσίδικες.

Άρθρο 28

Επίσηµες Γλώσσες
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας στην ερµηνεία µεταξύ Αγγλικού,
Γαλλικού, Ισπανικού και Γερµανικού κειµένου του παρόντος Κανονισµού, το
Αγγλικό κείµενο είναι το αυθεντικό.

Πίνακας Περιεχοµένων
Επίσηµες γλώσσες
Όλοι οι Κανονισµοί της FIFA δηµοσιεύονται στις τέσσερις επίσηµες γλώσσες, δηλ. την
Αγγλική, την Γαλλική, την Ισπανική και την Γερµανική. Οποτεδήποτε υπάρχει διάσταση στο
λεξιλόγιο των διαφορετικών κειµένων του Κανονισµού, το Αγγλικό κείµενο είναι το
αυθεντικό116.

116

βλ. άρθρ.8 παρ.4 του Καταστατικού της FIFA.
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Άρθρο 29

Κατάργηση ∆ιατάξεων – Έναρξη Ισχύος ∆ιατάξεων

1.

Ο παρών Κανονισµός θα αντικαταστήσει τον ειδικό κανονισµό που διέπει την
καταλληλότητα ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται σε οµάδες Οµοσπονδιών της
4ης ∆εκεµβρίου 2003 και τον Κανονισµό Ιδιότητας και Μετεγγραφών
Ποδοσφαιριστών της 5ης Ιουλίου 2001 καθώς επίσης και όλες τις
τροποποιήσεις που ακολούθησαν, συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων
εγκυκλίων, που εκδόθηκαν πριν την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος
Κανονισµού.

2.

Ο Κανονισµός αυτός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA στις
18 ∆εκεµβρίου 2004 και θα ισχύσει από την 1 Ιουλίου 2005.

Πίνακας Περιεχοµένων
Κατάργηση διατάξεων – Έναρξη ισχύος
1. Ο ειδικός κανονισµός που διέπει την καταλληλότητα των ποδοσφαιριστών για εθνικές
οµάδες συµπεριλαµβάνεται ως παράρτηµα 2 στον παρόντα Κανονισµό.
2. Ο Κανονισµός ετέθη σε ισχύ, µετά από ένα εξάµηνο και πλέον από την έγκριση του,
ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις οµοσπονδίες να τροποποιήσουν τους εθνικούς
κανονισµούς, ειδικότερα για το πεδίο των διατάξεων που είναι υποχρεωτικές και σε
εθνικό επίπεδο όπως προβλέπεται στο άρθρ.1 παρ.3α.
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ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

1.

Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να αποδεσµεύουν τους εγγεγραµµένους
ποδοσφαιριστές τους για τις αντιπροσωπευτικές οµάδες της χώρας στην οποία
ο ποδοσφαιριστής είναι κατάλληλος να αγωνισθεί µε βάση την υπηκοότητα του,
εάν ο ποδοσφαιριστής κληθεί από την οικεία Οµοσπονδία. Απαγορεύεται κάθε
διαφορετική συµφωνία µεταξύ ποδοσφαιριστή και σωµατείου.

2.

Η αποδέσµευση των ποδοσφαιριστών σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος
άρθρου είναι υποχρεωτική για αγώνες σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο
∆ιεθνές Συντονιστικό Πρόγραµµα Αγώνων και για όλους τους αγώνες που
υπάρχει υποχρέωση αποδέσµευσης ποδοσφαιριστών µε βάση µία ειδική
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA.

3.

Η αποδέσµευση ποδοσφαιριστών για αγώνες, καθορισµένους σε ηµεροµηνίες
που δεν προβλέπονται στο ∆ιεθνές Συντονιστικό Πρόγραµµα Αγώνων, δεν
είναι υποχρεωτική.

4.

Οι ποδοσφαιριστές πρέπει επίσης να αποδεσµεύονται για την περίοδο
προετοιµασίας πριν τον αγώνα, η οποία καθορίζεται ως ακολούθως:
α)

για φιλικούς αγώνες: 48 ώρες

β)

για προκριµατικούς αγώνες διεθνούς διοργάνωσης: τέσσερις ηµέρες
(συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας του αγώνα). Η εν λόγω περίοδος
αποδέσµευσης θα επεκτείνεται σε πέντε ηµέρες εάν ο αγώνας διεξάγεται
σε µία διαφορετική συνοµοσπονδία από αυτήν στην οποία ο
ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραµµένος.

γ)

για προκριµατικούς αγώνες διεθνούς διοργάνωσης που διεξάγονται σε
ηµεροµηνία καθορισµένη για φιλικούς αγώνες: 48 ώρες

δ)

για τελικούς αγώνες διεθνούς διοργάνωσης: 14 ηµέρες πριν τον πρώτο
αγώνα της διοργάνωσης.

Οι ποδοσφαιριστές θα ενσωµατώνονται στην Εθνική οµάδα 48 ώρες νωρίτερα
του εναρκτήριου λακτίσµατος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
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5.

Οι ποδοσφαιριστές των Οµοσπονδιών που έχουν προκριθεί αυτόµατα για την
τελική διοργάνωση του Παγκοσµίου Κυπέλλου™ της FIFA ή για ηπειρωτικά
πρωταθλήµατα Α’ εθνικών οµάδων θα αποδεσµεύονται για φιλικούς αγώνες σε
ηµεροµηνίες καθορισµένες για επίσηµους προκριµατικούς αγώνες σύµφωνα µε
τις οδηγίες, που θα ίσχυαν για Επίσηµους Αγώνες που θα ελάµβαναν χώρα
στις ηµεροµηνίες αυτές.

6.

Τα σωµατεία και οι οικείες Οµοσπονδίες δύνανται να συµφωνήσουν σε µία
µεγαλύτερη περίοδο αποδέσµευσης.

7.

Οι ποδοσφαιριστές που ανταποκρίθηκαν σε µία πρόσκληση της Οµοσπονδίας
τους σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου, θα αναλάβουν καθήκοντα
στο σωµατείο τους το αργότερο εντός 24 ωρών µετά το τέλος του αγώνα για
τον οποίο προσκλήθηκαν. Η περίοδος αυτή θα επεκτείνεται σε 48 ώρες, εάν ο
αγώνας διεξήχθη σε µία διαφορετική συνοµοσπονδία από αυτήν που το
σωµατείο του ποδοσφαιριστή είναι εγγεγραµµένο. Τα σωµατεία θα πρέπει να
ενηµερώνονται γραπτώς για το πρόγραµµα αναχώρησης και επιστροφής του
ποδοσφαιριστή δέκα ηµέρες πριν τον αγώνα. Οι οµοσπονδίες θα διασφαλίζουν
ότι οι ποδοσφαιριστές είναι σε θέση να επιστρέψουν στα σωµατεία τους µετά
τον αγώνα έγκαιρα.

8.

Εάν ένας ποδοσφαιριστής δεν αναλάβει καθήκοντα στο σωµατείο του µέχρι την
λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, την επόµενη φορά
που ο ποδοσφαιριστής θα κληθεί από την Οµοσπονδία του, η περίοδος
αποδέσµευσης θα µειωθεί ως ακολούθως:

9.
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α)

για φιλικό αγώνα: σε 24 ώρες

β)

για προκριµατικό αγώνα: σε τρεις ηµέρες

γ)

για τελική φάση διεθνούς διοργάνωσης: σε δέκα ηµέρες.

Εάν µια Οµοσπονδία επανειληµµένα αθετεί τις παρούσες διατάξεις, η
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA, µπορεί να επιβάλλει
αρµόζουσες κυρώσεις, οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά:
–

πρόστιµα

–

µείωση της περιόδου αποδέσµευσης

–

απαγόρευση πρόσκλησης ποδοσφαιριστή (ών) για τον επόµενο (ους)
αγώνα (ες).

Πίνακας Περιεχοµένων
1.
2.
3.
4.
5.

Αντιπροσωπευτικές οµάδες
∆ιεθνές Συντονιστικό Πρόγραµµα Αγώνων
Περίοδος προετοιµασίας
Αυτόµατα προκρινόµενες οµοσπονδίες
Επιστροφή στο σωµατείο

1. Αντιπροσωπευτικές οµάδες
1. Η υπηκοότητα ενός ποδοσφαιριστή καθορίζει την χώρα για την οποία είναι κατάλληλος
να αγωνιστεί στις αντιπροσωπευτικές οµάδες, στην περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής
κληθεί από την οµοσπονδία της χώρας.
2. Η αντιπροσωπευτική οµάδα, γνωστή ως Εθνική Οµάδα, είναι το σύνολο των καλύτερων
ποδοσφαιριστών µε την ίδια υπηκοότητα που αντιπροσωπεύουν την οικεία χώρα σε ένα
διεθνή αγώνα117.
3. Τα σωµατεία υποχρεούνται να αποδεσµεύουν τους εγγεγραµµένους ποδοσφαιριστές
τους εάν αυτοί κληθούν από την οµοσπονδία της χώρας στην οποία είναι υπήκοοι, ώστε
να παίξουν για την εθνική της οµάδα. Ο ποδοσφαιριστής µπορεί να κληθεί σε
αντιπροσωπευτική οµάδα µε όριο ηλικίας118 ή για Α΄ εθνική οµάδα. Ο ποδοσφαιριστής
και το σωµατείο δεν µπορούν να απεµπλακούν από αυτήν την υποχρέωση µε µια
συµφωνία.

2. ∆ιεθνές Συντονιστικό Πρόγραµµα Αγώνων
1. Η αποδέσµευση των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτική µόνο στις ηµεροµηνίες που
ορίζονται στο ∆ιεθνές Συντονιστικό Πρόγραµµα Αγώνων (εφ’ εξής «το πρόγραµµα»). Το
πρόγραµµα εγκρίθηκε αρχικά από την Εκτελεστική Επιτροπή στην συνεδρίαση του
Ιουνίου 2000 και την Συνέλευση της FIFA τον Αύγουστο του 2000, πριν τεθεί εν ισχύει
την 1η Ιανουαρίου 2002119.

117
118
119

βλ. άρθρ.3 παρ.1 του Κανονισµού που διέπει την Εφαρµογή του Καταστατικού της FIFA.
δηλ. κάτω των 17, κάτω των 21, κτλ.
βλ. άρθρ.75 του Καταστατικού της FIFA.
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2. Το πρόγραµµα εισήγαγε καθορισµένες ηµεροµηνίες στις οποίες θα διεξαχθούν διεθνείς
φιλικοί και επίσηµοι αγώνες. ∆ιασφαλίζει ότι οι οµοσπονδίες µπορούν να επιλέξουν τους
όποιους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν στην εθνική οµάδα, σε αγώνες
που έχουν οριστεί σε µία από τις καθορισµένες ηµεροµηνίες. Από την άλλη πλευρά, τα
σωµατεία δεν υποχρεούνται να αποδεσµεύσουν τους ποδοσφαιριστές τους, σε
ηµεροµηνίες που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα.
3. Η εφαρµογή του προγράµµατος έχει βοηθήσει στην βελτίωση του οργανωµένου
ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο. Όντως, στην περίοδο ισχύος του προγράµµατος120,
όλοι οι συµµετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ηµεροµηνίες που µπορούν να ορισθούν
διεθνείς αγώνες121. «∆ιεθνείς αγώνες» νοούνται οι φιλικοί αγώνες, οι προκριµατικοί
αγώνες για µια διεθνή διοργάνωση και η τελική φάση διεθνών διοργανώσεων.
Επιπρόσθετα, στις ηµεροµηνίες που έχουν δεσµευτεί στο πρόγραµµα για διεθνείς
αγώνες, καµία εθνική και/ή διεθνής διασυλλογική διοργάνωση µπορεί να ορισθεί.
4. Το πρόγραµµα, που ενηµερώνεται συνεχώς, µπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της FIFA
(www.FIFA.com).
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή µπορεί να ανακοινώσει την υποχρέωση αποδέσµευσης
ποδοσφαιριστών για συγκεκριµένους αγώνες. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει, παραταύτα,
κάνει περιορισµένη χρήση της αρµοδιότητας αυτής και έχει εφαρµοστεί µόνο όταν
χρειάστηκε ο επανορισµός προκριµατικού γύρου για λόγους ανωτέρας βίας ή για αγώνες
που διεξήχθησαν για ανθρωπιστικούς σκοπούς.
Επιπρόσθετα, σε ετήσια βάση, η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για
πρόσθετες ηµεροµηνίες επίσηµων αγώνων να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα κατόπιν
αιτήµατος των Συνοµοσπονδιών (βλ. Εγκύκλιος FIFA ν.999 µε ηµεροµηνία 7 Οκτωβρίου
2005). Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για την ενσωµάτωση στο
πρόγραµµα των πρωταθληµάτων των Συνοµοσπονδιών, οι ηµεροµηνίες των οποίων
πρέπει να κοινοποιηθούν στην FIFA δυο χρόνια πριν. (βλ. Εγκύκλιος FIFA ν.1028 µε
ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2006). Το πρόγραµµα τροποποιείται άµεσα όταν η Εκτελεστική
Επιτροπή εγκρίνει να συµπεριληφθούν πρόσθετες ηµεροµηνίες µε την ανωτέρω έννοια.

120
121
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Συνήθως πέντε έτη.
Αναφορικά στον ορισµό του «∆ιεθνούς Αγώνα», γίνεται παραποµπή στο άρθρ.3 παρ.1 του Κανονισµού που
διέπει την Εφαρµογή του Καταστατικού της FIFA.

3. Περίοδος προετοιµασίας
1. Η περίοδος αποδέσµευσης καλύπτει επίσης την περίοδο προετοιµασίας δηλ, την
χρονική περίοδο πριν τον αγώνα κατά την οποία οι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση
της οικείας οµοσπονδίας. Η περίοδος αυτή καθορίζεται ως ακολούθως:
α) για φιλικούς αγώνες: 48 ώρες
β) για προκριµατικούς αγώνες για µια διεθνή διοργάνωση122 µίας συνοµοσπονδίας ή της
FIFA: τέσσερις µέρες. Η περίοδος αυτή µπορεί να επεκταθεί σε πέντε ηµέρες εάν ο
διεθνής αγώνας διεξάγεται σε διαφορετική Συνοµοσπονδία από αυτήν στην οποία
είναι εγγεγραµµένο το σωµατείο του ποδοσφαιριστή που έχει κληθεί. Και στις δυο
περιπτώσεις, η ηµέρα του αγώνα περιλαµβάνεται στην περίοδο αποδέσµευσης.
γ) για προκριµατικούς αγώνες διεθνούς διοργάνωσης µιας Συνοµοσπονδίας ή της FIFA
που έχει οριστεί σε ηµεροµηνία διαθέσιµη για φιλικό αγώνα: 48 ώρες.
δ) για την τελική φάση διεθνούς διοργάνωσης: 14 µέρες πριν τον πρώτο αγώνα της
διοργάνωσης. Αυτό εγγυάται ότι η εθνική οµάδα έχει επαρκή χρόνο για προπόνηση
πριν την έναρξη µιας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης Συνοµοσπονδίας, της FIFA ή
Ολυµπιακών Αγώνων.
2. Σε κάθε εκδήλωση, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να ενσωµατώνονται στην εθνική οµάδα
τουλάχιστον 48 ώρες πριν το εναρκτήριο λάκτισµα. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην
διασφάλιση της φυσικής κατάστασης και ακεραιότητας των ποδοσφαιριστών ώστε να
αποφευχθεί η περίπτωση άφιξης των ποδοσφαιριστών στον τόπο διεξαγωγής του
αγώνα της εθνικής οµάδας την τελευταία στιγµή, χωρίς να έχει προπονηθεί µε την εθνική
οµάδα πριν τον αγώνα.
3. Τα σωµατεία και οι οικείες οµοσπονδίες είναι ελεύθερες να συµφωνήσουν σε µεγαλύτερη
περίοδο αποδέσµευσης. Για συγκεκριµένους αγώνες (π.χ. κρίσιµος αγώνας ή αγώνες
play-off), οι οµοσπονδίες συνήθως ζητούν παρατεταµένη περίοδο αποδέσµευσης ώστε
να έχουν περισσότερες µέρες να προετοιµαστούν.

122

Αποκαλούµενος προκριµατικός γύρος.
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4. Αυτόµατα προκρινόµενες οµοσπονδίες
1. Οι ποδοσφαιριστές µιας Οµοσπονδίας που έχει προκριθεί αυτόµατα για την τελική
διοργάνωση του Παγκοσµίου Κυπέλλου της FIFA ή για πανηπειρωτικά πρωταθλήµατα
για τις Α΄ εθνικές οµάδες, παίζουν µόνον φιλικούς αγώνες. Προκειµένου να διασφαλιστεί
η ανταγωνιστικότητά τους, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποδεσµευτούν για φιλικούς
αγώνες σε ηµεροµηνίες του προγράµµατος που έχουν οριστεί για επίσηµους
προκριµατικούς αγώνες σε συµφωνία µε τις οδηγίες που ισχύουν για επίσηµους αγώνες
που διεξάγονται στις ηµεροµηνίες αυτές. , π.χ. η περίοδος αποδέσµευσης θα πρέπει να
είναι τέσσερις ή πέντε µέρες, κατά περίπτωση (βλ 3.1 ανωτέρω). Ικανοποιητική
προετοιµασία για την τελική φάση της διοργάνωσης, είναι ο λόγος που οι οµοσπονδίες
που έχουν προκριθεί αυτόµατα, έχουν την ευκαιρία να έχουν τους ποδοσφαιριστές στην
διάθεσή τους για µεγαλύτερη περίοδο για φιλικούς αγώνες που διεξάγονται σε
ηµεροµηνίες που έχουν οριστεί στο πρόγραµµα για προκριµατικούς αγώνες. Προφανώς,
ο κανόνας αυτός ισχύει µόνο για τις οµοσπονδίες που έχουν προκριθεί αυτόµατα και όχι
για τους αντιπάλους τους στους αγώνες αυτούς123.
2. Σε επίπεδο FIFA, η µόνη οµοσπονδία που προκρίνεται αυτόµατα στην τελική φάση του
Παγκοσµίου Κυπέλλου της FIFA, είναι η διοργανώτρια χώρα124. Πράγµατι, ο κάτοχος του
τροπαίου δεν προκρίνεται πλέον αυτόµατα και πρέπει να συµµετάσχει στον
προκριµατικό γύρο που διεξάγεται στην οικεία Συνοµοσπονδία. Το γεγονός ότι ο κάτοχος
του τροπαίου πρέπει να συµµετάσχει στον προκριµατικό γύρο ώστε να µπορέσει να
υπερασπιστεί τον τίτλο του, πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο από αθλητική σκοπιά, καθώς
εγγυάται ότι ο πρωταθλητής έχει επαρκή ανταγωνιστική προετοιµασία για την τελική
φάση της διοργάνωσης, που διαφορετικά θα έλειπε αν η εθνική οµάδα είχε παίξει µόνο
φιλικούς αγώνες τα προηγούµενα χρόνια.

123

124
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Για την αντίπαλο, η περίοδος αποδέσµευσης είναι 48 ωρών, καθώς υπολογίζεται ως ένας κανονικός φιλικός
αγώνας.
βλ. άρθρ.8 παρ.2 του Κανονισµού Παγκοσµίου Κυπέλλου 2006 Γερµανίας.

5. Επιστροφή στο σωµατείο
1. Οι διατάξεις δίνουν µεγαλύτερη υπευθυνότητα στις οµοσπονδίες που καλούν ένα
ποδοσφαιριστή για εθνική υποχρέωση, εξασφαλίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής σέβεται τα
χρονοδιαγράµµατα που καθορίζονται στον Κανονισµό. Πιο συγκεκριµένα, οι
οµοσπονδίες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν εγκαίρως στα
σωµατεία µετά τον αγώνα.
2. Οι ποδοσφαιριστές που συµµορφώνονται σε µια κλήση από την οµοσπονδία τους,
πρέπει να επιστρέψουν στα σωµατεία εντός 24 ωρών µετά το τέλος του αγώνα. Εάν ο εν
λόγω αγώνας έλαβε χώρα σε Συνοµοσπονδία άλλη από αυτήν στην οποία είναι
εγγεγραµµένο το σωµατείο του, η περίοδος επεκτείνεται σε 48 ώρες.
3. Προκειµένου το σωµατείο να είναι ενήµερο για την ακριβή περίοδο απουσίας του
ποδοσφαιριστή για τον αγώνα της εθνικής, οι οµοσπονδίες που καλούν ένα
ποδοσφαιριστή πρέπει να ενηµερώνουν εγγράφως τα σωµατεία για το ταξιδιωτικό
πρόγραµµα των ποδοσφαιριστών, 10 ηµέρες πριν τον εν λόγω αγώνα. Αυτή, όπως και
άλλες υποχρεώσεις που είναι υπευθυνότητα των οµοσπονδιών, ενισχύει τον αµοιβαίο
σεβασµό και την συνεργασία µεταξύ της οµοσπονδίας που καλεί τον ποδοσφαιριστή, και
του σωµατείου που αποδεσµεύει τον ποδοσφαιριστή. Η οµοσπονδία θα πρέπει να
πράξει τα µέγιστα ώστε να εξασφαλίσει ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι στην διάθεση του
σωµατείου του µε την ολοκλήρωση του αγώνα της εθνικής οµάδας αναλογιζόµενη
πλήρως την σχέση του ποδοσφαιριστή µε το σωµατείο.
4. Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν επιστρέψει εγκαίρως στο σωµατείο, αυτό µπορεί να έχει
επιπτώσεις για την επόµενη φορά που θα κληθεί από την οικεία οµοσπονδία. Το
σωµατείο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο ποδοσφαιριστής µπορεί να προβάλει αξίωση
στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών µε αίτηµα την µείωση της περιόδου
αποδέσµευσης. Εάν ο ποδοσφαιριστής επαναλαµβανόµενα αποτυγχάνει να
ενσωµατωθεί εγκαίρως στο σωµατείο του, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών
δύναται να αποφασίσει αυστηρότερες ποινές, που µπορούν να οδηγήσουν σε
απαγόρευση κλήσης του ποδοσφαιριστή για συγκεκριµένο αγώνα ή αγώνες125.

125

Οι κυρώσεις αυτές δεν επιβάλλονται αυτόµατα αλλά απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας των
Ποδοσφαιριστών µετά από εξέταση όλων των λεπτοµερειών της συγκεκριµένης περίπτωσης.
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Άρθρο 2

Οικονοµικές Προβλέψεις και Ασφάλιση

1.

Τα σωµατεία που αποδεσµεύουν έναν ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος δεν δικαιούνται οικονοµικής
αποζηµίωσης.

2.

Η προσκαλούσα τον ποδοσφαιριστή Οµοσπονδία θα επωµίζεται τις
πραγµατοποιούµενες δαπάνες µετακίνησης του ως αποτέλεσµα της
πρόσκλησης.

3.

Το σωµατείο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, θα
είναι υπεύθυνο για την ασφαλιστική του κάλυψη για ασθένεια και ατύχηµα καθ΄
όλη την χρονική περίοδο της αποδέσµευσης του. Η κάλυψη αυτή θα εκτείνεται
και σε οποιουσδήποτε τραυµατισµούς που υπέστη ο ποδοσφαιριστής κατά την
διάρκεια του διεθνούς αγώνα ή αγώνων για τους οποίους αποδεσµεύθηκε.

Πίνακας Περιεχοµένων
Οικονοµικές προβλέψεις και ασφάλιση
1. Ένα σωµατείο που αποδεσµεύει έναν ποδοσφαιριστή για την εθνική οµάδα δεν λαµβάνει
αποζηµίωση για την περίοδο που ο ποδοσφαιριστής δεν είναι στην διάθεση του
σωµατείου. Το σωµατείο βέβαια επωφελείται επίσης από τις εµφανίσεις του µε την
εθνική οµάδα, καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει την ευκαιρία να προωθήσει και να δείξει την
αξία του σε διεθνές επίπεδο. Η εµφάνιση αυτή θα αυξήσει την αξία του ποδοσφαιριστή
και µπορεί να έχει άµεσο οικονοµικό αντίκτυπο όταν ο ποδοσφαιριστής πάρει
µετεγγραφή σε νέο σωµατείο, τόσο για τον ίδιο αλλά και το σωµατείο, εφόσον ο
ποδοσφαιριστής µετεγγραφεί όσο το συµβόλαιο εργασίας είναι σε ισχύ.
2. Μια οµοσπονδία που καλεί έναν ποδοσφαιριστή είναι υπεύθυνη για τα έξοδα ταξιδιού
του ποδοσφαιριστή από το σωµατείο προς την τοποθεσία διεξαγωγής του αγώνα της
εθνικής οµάδας και αντίστροφα.
3. Ο ποδοσφαιριστής βασικά είναι ήδη ασφαλισµένος από το σωµατείο στο οποίο είναι
εγγεγραµµένος για ασθένεια ή ατύχηµα126. Οποτεδήποτε ο ποδοσφαιριστής καλείται να
παίξει στην εθνική οµάδα, το σωµατείο του είναι υπεύθυνο για την επέκταση της
ασφαλιστικής κάλυψης του ποδοσφαιριστή κατά την περίοδο αποδέσµευσής του. Η
κάλυψη περιλαµβάνει επιπλέον διεθνείς αγώνες.

126
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Στις περισσότερες χώρες η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 3

Κλήση Ποδοσφαιριστών

1.

Ως γενική αρχή, κάθε ποδοσφαιριστής εγγεγραµµένος σε ένα σωµατείο
υποχρεούται να ανταποκρίνεται θετικά όταν καλείται από την Οµοσπονδία, την
οποία είναι κατάλληλος να αντιπροσωπεύσει µε βάση την υπηκοότητα του σε
µία από τις αντιπροσωπευτικές της οµάδες.

2.

Οι Οµοσπονδίες που επιθυµούν να καλέσουν έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος
αγωνίζεται στο εξωτερικό, οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως τον
ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την ηµέρα του αγώνα για τον
οποίο είναι απαραίτητος. Ταυτόχρονα θα πληροφορείται εγγράφως επίσης και
το σωµατείο του ποδοσφαιριστή. Το σωµατείο οφείλει να επιβεβαιώσει την
αποδέσµευση του ποδοσφαιριστή εντός των εποµένων έξι ηµερών.

3.

Οι Οµοσπονδίες που ζητούν την βοήθεια της FIFA για την επίτευξη της
αποδέσµευσης ενός ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο εξωτερικό, µπορούν
επίσης να το πράξουν υπό τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
α)

Θα πρέπει να έχει ζητηθεί από την Οµοσπονδία στην οποία ο
ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραµµένος, να επέµβει, άνευ αποτελέσµατος.

β)

Η υπόθεση υποβάλλεται στην FIFA τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν τον
αγώνα για τον οποίο είναι αναγκαίος ο ποδοσφαιριστής.

Πίνακας Περιεχοµένων
Κλήση ποδοσφαιριστών
1. Όταν ένας ποδοσφαιριστής κληθεί να παίξει στην εθνική του οµάδα, πρέπει κατά βάσιν
να συµµορφώνεται µε αυτές τις οδηγίες. Εάν δεν επιθυµεί να κληθεί για κάποιον αγώνα
ή αγώνες ή για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως την
οµοσπονδία στην οποία είναι διεθνής για την πρόθεση του πριν κληθεί. Επιπρόσθετα,
µόνο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής µπορεί να απαρνηθεί την αντιπροσώπευση στην εθνική
του οµάδα. Η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως από τον
ποδοσφαιριστή στην οικεία Οµοσπονδία.
2. Μια οµοσπονδία που καλεί έναν ποδοσφαιριστή πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον
ποδοσφαιριστή και το σωµατείο του, τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την ηµέρα του αγώνα.
Το σωµατείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραµµένος δεν υποχρεούται να
αποδεσµεύσει τον ποδοσφαιριστή εάν δεν έχει τηρηθεί η προθεσµία αυτή. Το σωµατείο
πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδέσµευση του ποδοσφαιριστή στην οµοσπονδία µέσα
στις επόµενες έξι ηµέρες.
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3. Μια οµοσπονδία που έχει καλέσει σωστά ένα ποδοσφαιριστή, µπορεί να ζητήσει την
βοήθεια της FIFA ώστε να εξασφαλίσει την αποδέσµευση του ποδοσφαιριστή, εάν το
σωµατείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραµµένος αρνηθεί να τον
αποδεσµεύσει. Για να είναι δυνατή η επέµβαση της FIFA, η οµοσπονδία που καλεί τον
ποδοσφαιριστή απαιτείται (1) να ζητήσει την βοήθεια της οµοσπονδίας στην οποία είναι
εγγεγραµµένο το σωµατείο και (2) να επικοινωνήσει µε την FIFA τουλάχιστον 5 ηµέρες
πριν τον αγώνα.
4. Ανεξάρτητα µε την συµµόρφωση µε την ανωτέρω προθεσµία των 5 ηµερών, η
οµοσπονδία που καλεί τον ποδοσφαιριστή δικαιούται να υποβάλει επίσηµη διαµαρτυρία
αναφορικά µε την άρνηση του σωµατείου να αποδεσµεύσει τον ποδοσφαιριστή. Οι
συνέπειες περιγράφονται στο άρθρο 6 κατωτέρω.
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Άρθρο 4

Τραυµατισµένοι Ποδοσφαιριστές
Ένας ποδοσφαιριστής που αδυνατεί να συµµορφωθεί µε µια πρόσκληση της
Οµοσπονδίας που είναι κατάλληλος να αντιπροσωπεύει µε βάση την
υπηκοότητα του εξ αιτίας τραυµατισµού ή ασθένειας, εάν η Οµοσπονδία το
απαιτήσει, θα συµφωνήσει να υποβληθεί σε µια ιατρική εξέταση από ιατρό
επιλογής της Οµοσπονδίας αυτής. Εάν ο ποδοσφαιριστής το επιθυµεί, αυτή η
ιατρική εξέταση θα λάβει χώρα στην εδαφική επικράτεια της Οµοσπονδίας στην
οποία είναι εγγεγραµµένος.

Πίνακας Περιεχοµένων
Τραυµατισµένοι ποδοσφαιριστές
1. Μια οµοσπονδία, που έχει καλέσει έναν ποδοσφαιριστή που δεν δύναται να
ανταποκριθεί στην κλήση λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας, µπορεί να ζητήσει ο
ποδοσφαιριστής αυτός να εξεταστεί από ιατρό της επιλογής της, µε σκοπό να καθορισθεί
η κατάσταση υγείας του ποδοσφαιριστή.
2. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωµα να ζητήσει οι ιατρικές εξετάσεις αυτές να λάβουν χώρα
στο έδαφος της οµοσπονδίας στην οποία είναι εγγεγραµµένο το σωµατείο του. Αυτό το
δικαίωµα είναι ιδιαιτέρως πρακτικό όταν η οµοσπονδία που καλεί τον ποδοσφαιριστή
ανήκει σε άλλη Συνοµοσπονδία από εκείνη στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο
ποδοσφαιριστής. Με τον τρόπο αυτό, για παράδειγµα, ο ποδοσφαιριστής µπορεί να
αποφύγει ένα µακρύ διηπειρωτικό ταξίδι σε διαφορετική ζώνη ώρας και να επικεντρωθεί
στην αποκατάστασή του χωρίς διακοπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Άρθρο 5

Αγωνιστικοί Περιορισµοί
Ένας ποδοσφαιριστής που έχει κληθεί από την Οµοσπονδία του για µία από τις
αντιπροσωπευτικές της οµάδες, εκτός εάν διαφορετικά έχει συµφωνηθεί µε την
οικεία Οµοσπονδία, δεν δικαιούται να αγωνισθεί για το σωµατείο στο οποίο
είναι εγγεγραµµένος κατά την διάρκεια της περιόδου για την οποία έχει
αποδεσµευθεί ή θα έπρεπε να είχε αποδεσµευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος παραρτήµατος. Επιπρόσθετα, ο περιορισµός για να αγωνισθεί µε το
σωµατείο, θα επεκτείνεται κατά πέντε ηµέρες, στην περίπτωση που ο
ποδοσφαιριστής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυµούσε ή αδυνατούσε να
συµµορφωθεί µε την πρόσκληση.

Πίνακας Περιεχοµένων
Αγωνιστικοί περιορισµοί
1. Κατά την περίοδο της αποδέσµευσης, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι στην διάθεση
της εθνικής του οµάδας και γι’ αυτό δεν έχει δικαίωµα να αγωνιστεί µε το σωµατείο στο
οποίο είναι εγγεγραµµένος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την περίπτωση που το
σωµατείο δεν αποδεσµεύσει τον ποδοσφαιριστή127.
2. Η απαγόρευση επεκτείνεται κατά 5 ηµέρες, εάν ο ποδοσφαιριστής, για οποιονδήποτε
λόγο128, δεν επιθυµούσε ή αδυνατούσε να συµµορφωθεί µε την κλήση. Με άλλα λόγια, η
περίοδος για την οποία ο ποδοσφαιριστής δεν θα είναι στην διάθεση του σωµατείου είναι
η ακόλουθη:
(α) η περίοδος προετοιµασίας (άρθρ.1, παρ. 4),
(β) η ηµέρα του αγώνα της εθνικής οµάδας,
(γ) 5 επιπρόσθετες ηµέρες.
3. Η οµοσπονδία και το σωµατείο, όπως σηµειώνεται ανωτέρω, µπορούν να συµφωνήσουν
σε µεγαλύτερη περίοδο αποδέσµευσης. Από την άλλη πλευρά, η οµοσπονδία µπορεί να
επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να συµµετάσχει σε συγκεκριµένο αγώνα του σωµατείου
του κατά την περίοδο αποδέσµευσης.

127

128
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Το σωµατείο δικαιούται, ωστόσο, να µην αποδεσµεύσει τον ποδοσφαιριστή και να χρησιµοποιεί τις
υπηρεσίες του εάν ο ποδοσφαιριστής δεν εκλήθη τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν τον αγώνα.
∆ηλ. ο ποδοσφαιριστής ήταν τραυµατισµένος ή το σωµατείο δεν τον αποδέσµευσε.

Άρθρο 6

Πειθαρχικά Μέτρα

1.

Οι παραβιάσεις οποιασδήποτε των διατάξεων που καθορίζονται στο παρόν
Παράρτηµα θα έχουν ως αποτέλεσµα την επιβολή πειθαρχικών µέτρων.

2.

Εάν ένα σωµατείο αρνηθεί την αποδέσµευση ενός ποδοσφαιριστή ή αµελήσει
να το πράξει παρά τις διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος, η Επιτροπή
Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA, θα απαιτήσει περαιτέρω από την
Οµοσπονδία στην οποία ανήκει το σωµατείο να κηρύξει τυχόν αγώνα ή αγώνες
στους οποίους συµµετείχε ο ποδοσφαιριστής ως απολεσθέντες από το οικείο
σωµατείο. Οι τυχόν βαθµοί που κέρδισε το εν λόγω σωµατείο µε τον τρόπο
αυτό θα αφαιρούνται. Οι αγώνες που διεξάγονται κατά το σύστηµα του
Κυπέλλου θα θεωρούνται ότι έχουν κερδηθεί από την αντίπαλη οµάδα,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα.

3.

Εάν ένας ποδοσφαιριστής αναλάβει µε καθυστέρηση καθήκοντα στο σωµατείο
του περισσότερες από µία φορές µετά από πρόσκληση από µία Οµοσπονδία, η
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA δύναται, µετά από αίτηµα του
σωµατείου του ποδοσφαιριστή, να επιβάλλει επιπρόσθετες κυρώσεις στον
ποδοσφαιριστή και/ή στην Οµοσπονδία του.

Πίνακας Περιεχοµένων
Πειθαρχικά µέτρα
1. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών είναι το αρµόδιο όργανο να επιτηρεί την
εκπλήρωση των διατάξεων για την αποδέσµευση των ποδοσφαιριστών και να
αποφασίσει επί των παραβάσεων και των συνεπειών αυτών. Όπου κριθεί σκόπιµο,
µπορεί να υποβάλει την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή129 για περαιτέρω ενέργειες.
2. Επιπρόσθετα, εάν ένας ποδοσφαιριστής που έχει κληθεί σωστά αλλά δεν
αποδεσµεύτηκε από το σωµατείο του, αγωνιστεί για το τελευταίο κατά την περίοδο την
οποία θα έπρεπε να έχει αποδεσµευθεί130, η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών
µπορεί να ζητήσει απ’ την Οµοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραµµένο το σωµατείο να
κηρύξει κάθε αγώνα στον οποίο συµµετείχε ο ποδοσφαιριστής ως χαµένο για το εν λόγω
σωµατείο.

129
130

βλ. άρθρ.55 του Καταστατικού της FIFA.
βλ. επεξήγηση του άρθρ.5 σχόλιο 2 του Παραρτήµατος 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
Άρθρο 1

Προϋποθέσεις

1.

Ένας ποδοσφαιριστής, που µε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 15 του
Κανονισµού που διέπει την Εφαρµογή του Καταστατικού της FIFA, είναι
κατάλληλος (έχει τις προϋποθέσεις) να εκπροσωπεί περισσότερες από µία
Οµοσπονδίες εξαιτίας της υπηκοότητας του, µπορεί να αγωνισθεί σε διεθνή
αγώνα για µια από τις Οµοσπονδίες αυτές, µόνον εάν, πέραν της οικείας
υπηκοότητας, πληροί τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.

α)

Γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν λόγω Οµοσπονδίας.

β)

Ο φυσικός πατέρας ή µητέρα του γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της
εν λόγω Οµοσπονδίας.

γ)

Ο παππούς του ή η γιαγιά του γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν
λόγω Οµοσπονδίας.

δ)

Έχει διαµείνει στην εδαφική περιοχή της εν λόγω Οµοσπονδίας
τουλάχιστον για δύο έτη αδιάλειπτα.

Ανεξαρτήτως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Οµοσπονδίες που έχουν κοινή
υπηκοότητα δύναται να καταλήξουν σε συµφωνία για το εάν το εδάφιο δ της
παρ.1 αυτού του άρθρου διαγράφεται εντελώς ή τροποποιείται µε καθορισµό
µιας µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. Τέτοιες συµφωνίες θα πρέπει να
υποβληθούν στην FIFA και να επικυρωθούν από αυτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
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Πίνακας Περιεχοµένων
1. Κοινές υπηκοότητες
2. Προϋποθέσεις
3. Βρετανικές Οµοσπονδίες

1. Κοινές υπηκοότητες
1. Κάποιοι ποδοσφαιριστές, λόγω της υπηκοότητας τους, µπορούν θεωρητικά να είναι
κατάλληλοι να αγωνισθούν για την Εθνική Οµάδα περισσοτέρων από µιας Οµοσπονδίες.
Είναι γεγονός, κάποιες χώρες δεν έχουν δική τους υπηκοότητα, αλλά για ιστορικούς
λόγους, απέκτησαν την υπηκοότητα µιας άλλης χώρας131. Υπάρχουν έξι τέτοιες
υπηκοότητες: Γαλλική, Βρετανική, Ολλανδική, Κινέζικη, ∆ανέζικη και Αµερικάνικη
(Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής). Υπάρχουν 25 Οµοσπονδίες που ανησυχούν µε αυτή
την κατάσταση.
2. Ο πλήρης κατάλογος µε τις εν λόγω χώρες έχει ως ακολούθως:
- Αµερικανική υπηκοότητα: Αµερικανική Σαµόα, Γκουάµ, Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ και
Αµερικανικοί Παρθένοι Νήσοι
- Βρετανική υπηκοότητα: Αντίλλες, Βερµούδες, Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, Νησιά
Κέϊµαν, Αγγλία, Μονσεράτ, Βόρειος Ιρλανδία, Σκωτία, Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος, Ουαλία
- Κινέζικη υπηκοότητα: Κίνα, Χόνγκ-Κόνγκ, Μακάο
- ∆ανέζικη υπηκοότητα: ∆ανία, Νησιά Φερόε
- Γαλλική υπηκοότητα: Γαλλία, Ταϊτή
- Ολλανδική υπηκοότητα: Αρούµπα, Ολλανδία, Ολλανδικές Αντίλλες

131

π.χ. οι κάτοχοι των Νήσων Κέϊµαν έχουν Βρετανικό διαβατήριο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
2. Προϋποθέσεις
Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υπηκοότητα που του επιτρέπει να εκπροσωπήσει
περισσότερες από µια Οµοσπονδίες, µπορεί να αγωνιστεί, για µια από αυτές τις
Οµοσπονδίες, µόνο εάν, πληροί τουλάχιστον µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν λόγω Οµοσπονδίας.
β) Ο φυσικός πατέρας ή µητέρα του γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν λόγω
Οµοσπονδίας132.
γ) Ο παππούς του ή η γιαγιά του γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν λόγω
Οµοσπονδίας.
δ) Έχει διαµείνει στην εδαφική περιοχή της εν λόγω Οµοσπονδίας τουλάχιστον για δύο έτη
αδιάλειπτα133.

3. Βρετανικές Οµοσπονδίες
1. Υπάρχει µια συγκεκριµένη συµφωνία, που καθορίζει τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί
σε µια Εθνική Οµάδα, για τις τέσσερις Βρετανικές Οµοσπονδίες134. Πέραν της
Βρετανικής υπηκοότητας, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πληροί τουλάχιστον µια από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν λόγω Οµοσπονδίας.
β) Ο φυσικός πατέρας ή µητέρα του γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν λόγω
Οµοσπονδίας.
γ) Ο παππούς του ή η γιαγιά του γεννήθηκε στην εδαφική περιοχή της εν λόγω
Οµοσπονδίας.
2. Εάν ένας ποδοσφαιριστής έχει βρετανικό διαβατήριο, αλλά καµία σχέση µε τα θέµατα
εδαφικής περιοχής κατά τις προϋποθέσεις α-γ ανωτέρω, µπορεί να επιλέξει για ποια
από τις Βρετανικές Οµοσπονδίες θέλει να αγωνιστεί135.

132
133

134
135
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Σε περίπτωση που, ένας ποδοσφαιριστής έχει υιοθετηθεί σε µικρή ηλικία, οι υιοθετούντες γονείς θα
παραλληλίζονται µε τους φυσικούς.
∆εν έχει σηµασία αν ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο γίνεται λόγος έζησε σε αυτή τη χώρα για δύο χρόνια
όταν ήταν σε νεαρή ηλικία ή όταν ήταν ενήλικος. «Ζω» εδώ θεωρείται το να έχω ως ζωτικό και πρωταρχικό
χώρο για την ύπαρξή µου και τη φυσική µου παρουσία τη συγκεκριµένη χώρα. Το να έχω κατοικία στη χώρα
για την οποία γίνεται λόγος αλλά να ζω ως φυσικό πρόσωπο σε άλλη χώρα δεν πληροί τα όσα εκτέθηκαν
παραπάνω.
Αγγλία – Ουαλία – Σκωτία – Βόρεια Ιρλανδία
π.χ. ένας ποδοσφαιριστής που γεννήθηκε στις Νήσους Κέϊµαν και έχει την Βρετανική υπηκοότητα µπορεί να
επιλέξει να αγωνισθεί σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις Βρετανικές Οµοσπονδίες εάν κληθεί από µια
Βρετανική Οµοσπονδία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ
Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

1.

Κάθε ποδοσφαιριστής εγγεγραµµένος σε ένα σωµατείο που υπάγεται σε µία
Οµοσπονδία δεν νοµιµοποιείται να αγωνισθεί σε ένα σωµατείο που υπάγεται
σε µία διαφορετική Οµοσπονδία, εκτός εάν έχει εκδοθεί ένα ∆ΠΜ από την
Προηγούµενη Οµοσπονδία και έχει ληφθεί από την Νέα Οµοσπονδία σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παραρτήµατος αυτού. Θα χρησιµοποιούνται ειδικά έντυπα
που χορηγούνται από την FIFA γι΄ αυτόν τον σκοπό ή έντυπα µε παρόµοια
διατύπωση.

2.

Σε περίπτωση Επαγγελµατιών, η Οµοσπονδία που εκδίδει το ∆ΠΜ θα
επισυνάπτει επίσης σε αυτό ένα αντίγραφο του ∆ελτίου Ατοµικών
Πληροφοριών.

Πίνακας Περιεχοµένων
Γενικές Αρχές
1. Προκειµένου ένας εγγεγραµµένος ποδοσφαιριστής σε σωµατείο µια οµοσπονδίας, να
εγγραφεί σε σωµατείο άλλης οµοσπονδίας, πρέπει να εκδοθεί ένα ∆ΠΜ. Το ∆ΠΜ πρέπει
να εκδοθεί από την οµοσπονδία την οποία εγκαταλείπει ο ποδοσφαιριστής και να ληφθεί
από την νέα οµοσπονδία. Ο ποδοσφαιριστής θα µπορεί να αγωνιστεί όταν η νέα
οµοσπονδία θα έχει λάβει το εν λόγω έγγραφο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
2. Η FIFA παρέχει ένα συγκεκριµένο έντυπο (φόρµα) που χρησιµοποιείται σε καθηµερινή
λειτουργία. Οι οµοσπονδίες βέβαια, έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν ένα έντυπο µε
παραπλήσια διατύπωση136.
3. Όταν ένας ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται, ένα αντίγραφο του ∆ΑΠ του137, θα πρέπει να
επισυνάπτεται στο ∆ΠΜ. Το ∆ΑΠ του ποδοσφαιριστή επιτρέπει στο νέο σωµατείο να
πληροφορηθεί όλα τα σωµατεία στα οποία ήταν προηγούµενα εγγεγραµµένος ο
ποδοσφαιριστής, στην περίπτωση που αποζηµίωση κατάρτισης ή συνεισφορά
αλληλεγγύης πρέπει να καταβληθεί. Παρότι αυτό µπορεί να προκαλέσει επιπρόσθετη
διοικητική εργασία στις οµοσπονδίες, εν γένει συνιστάται η επισύναψη του ∆ΑΠ στο
∆ΠΜ για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, καθώς ένας ερασιτέχνης που µετεγγράφεται
στο εξωτερικό µπορεί µελλοντικά να γίνει επαγγελµατίας, και το προηγούµενο σωµατείο
του πιθανόν να ωφεληθεί από οικονοµική συνεισφορά σχετικά µε την προπόνηση που
του δόθηκε
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Για λεπτοµέρειες που αφορούν το περιεχόµενο του εντύπου και του πιστοποιητικού, γίνεται παραποµπή
στην επεξήγηση του άρθρ.9.
Για λεπτοµέρειες που αφορούν το περιεχόµενο του ∆ΑΠ, γίνεται παραποµπή στην επεξήγηση του άρθρ.7.
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Άρθρο 2

Έκδοση ενός ∆ΠΜ για Επαγγελµατία

1.

Όλες οι αιτήσεις για µετεγγραφή ενός Επαγγελµατία θα πρέπει να
υποβάλλονται από το Νέο Σωµατείο στην Νέα Οµοσπονδία κατά την διάρκεια
µιας Μετεγγραφικής Περιόδου που έχει καθορισθεί από αυτήν. Όλες οι αιτήσεις
θα συνοδεύονται µε ένα αντίγραφο συµβολαίου µεταξύ του Νέου Σωµατείου και
του Επαγγελµατία. Ο Επαγγελµατίας δεν νοµιµοποιείται να αγωνισθεί σε
Επίσηµους Αγώνες του Νέου Σωµατείου µέχρι να εκδοθεί ένα ∆ΠΜ από την
Προηγούµενη Οµοσπονδία και να ληφθεί από την Νέα Οµοσπονδία.

2.

Με την λήψη της αίτησης, η Νέα Οµοσπονδία θα ζητήσει άµεσα από την
Προηγούµενη Οµοσπονδία την έκδοση του ∆ΠΜ για Επαγγελµατία ("Αίτηµα
∆ΠΜ"). Η έσχατη ηµεροµηνία που µπορεί να υποβληθεί το Αίτηµα ∆ΠΜ είναι η
τελευταία ηµέρα της Μετεγγραφικής Περιόδου της Νέας Οµοσπονδίας.
Οµοσπονδία που λαµβάνει από άλλη Οµοσπονδία ∆ΠΜ που δεν ζητήθηκε δεν
δικαιούται να εγγράψει τον Επαγγελµατία που αφορά, σε ένα από τα σωµατεία
της.

3.

Με την λήψη του Αιτήµατος ∆ΠΜ, η Προηγούµενη Οµοσπονδία άµεσα θα
ζητήσει από το Προηγούµενο Σωµατείο και τον Επαγγελµατία να
επιβεβαιώσουν εάν έληξε το συµβόλαιο του Επαγγελµατία, εάν έχει λυθεί µε
κοινή συµφωνία πρόωρα, ή εάν υπάρχει συµβατική διαφορά.

4.

Εντός επτά ηµερών από την λήξη του Αιτήµατος ∆ΠΜ, η Προηγούµενη
Οµοσπονδία είτε:

5.

α)

θα εκδώσει το ∆ΠΜ στην Νέα Οµοσπονδία, ή

β)

θα πληροφορήσει την Νέα Οµοσπονδία ότι η έκδοση του ∆ΠΜ δεν είναι
δυνατή λόγω του ότι το συµβόλαιο µεταξύ του Προηγούµενου Σωµατείου
και του Επαγγελµατία δεν έχει λήξει ή ότι δεν έχει υπάρξει αµοιβαία
συµφωνία που αφορά την πρόωρη λύση.

Εάν η νέα Οµοσπονδία δεν λάβει απάντηση στο Αίτηµα ∆ΠΜ εντός 30 ηµερών
από την υποβολή του αιτήµατος ∆ΠΜ, θα εγγράψει άµεσα τον ποδοσφαιριστή
στο Νέο Σωµατείο σε προσωρινή βάση ("Προσωρινή Εγγραφή"). Μία
Προσωρινή Εγγραφή θα µετατραπεί σε µόνιµη µετά την παρέλευση ενός έτους
από το Αίτηµα ∆ΠΜ. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών δύναται να
ανακαλέσει µία Προσωρινή Εγγραφή, εάν κατά την διάρκεια αυτού του έτους, η
Προηγούµενη Οµοσπονδία παρουσιάσει βάσιµους λόγους που εξηγούν την
αιτία που δεν απάντησε στο αίτηµα ∆ΠΜ.
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6.

Εάν έχει προκύψει συµβατική διαφορά µεταξύ του Προηγούµενου Σωµατείου
και του Επαγγελµατία, η Προηγούµενη Οµοσπονδία δεν θα εκδίδει ένα ∆ΠΜ.
Στην περίπτωση αυτή, ο Επαγγελµατίας, το Προηγούµενο Σωµατείο και/ή το
Νέο Σωµατείο νοµιµοποιούνται να υποβάλλουν αίτηµα στην FIFA σύµφωνα µε
το Άρθρο 22. Εν συνεχεία, η FIFA θα αποφασίσει για την έκδοση του ∆ΠΜ και
για τις αθλητικές κυρώσεις εντός 60 ηµερών. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση
για αθλητικές κυρώσεις θα λαµβάνεται πριν την έκδοση του ∆ΠΜ. Η έκδοση
του ∆ΠΜ (ITC) θα γίνεται µε την επιφύλαξη τυχόν αποζηµίωσης για αθέτηση
συµβολαίου. Σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων η FIFA δύναται να λάβει
προσωρινά µέτρα.

7.

Η Νέα Οµοσπονδία δύναται να παραχωρήσει σε έναν ποδοσφαιριστή άδεια να
αγωνισθεί µε βάση ένα ∆ΠΜ που στάλθηκε µε τηλεοµοιοτυπία (fax) µέχρι το
τέλος της τρέχουσας Αγωνιστικής Περιόδου. Εάν το πρωτότυπο ∆ΠΜ δεν έχει
ληφθεί µέχρι τότε, η άδεια του ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται θα θεωρείται
µόνιµη.

8.

Απαγορεύεται οι Οµοσπονδίες να ζητούν την έκδοση ∆ΠΜ προκειµένου να
επιτραπεί η συµµετοχή ενός ποδοσφαιριστή σε δοκιµαστικούς αγώνες.

9.

Οι παραπάνω κανόνες και διαδικασίες ισχύουν επίσης για Επαγγελµατίες οι
οποίοι, µετά την µετακίνηση τους στο Νέο Σωµατείο, αποκτούν την ιδιότητα του
Ερασιτέχνη.

Πίνακας Περιεχοµένων
Έκδοση ενός ∆ΠΜ για επαγγελµατία
1. Ένα σωµατείο που επιθυµεί να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες ενός ποδοσφαιριστή πρέπει
πρωτίστως να ενηµερώσει την οµοσπονδία στην οποία ανήκει, αιτούµενο την εγγραφή
του εν λόγω ποδοσφαιριστή. Για τον λόγο αυτό, αντίγραφο της εργασιακής σύµβασης µε
τον ποδοσφαιριστή πρέπει να συµπεριληφθεί. Όπως ορίστηκε προηγουµένως στο
άρθρ.6, ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να εγγραφεί σε νέο σωµατείο µόνο κατά τις
µετεγγραφικές περιόδους που καθορίστηκαν από την εν λόγω οµοσπονδία.
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2. Εάν ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραµµένος σε σωµατείο που ανήκει σε διαφορετική
οµοσπονδία από αυτήν στην οποία επιθυµεί να εγγράφει ο ποδοσφαιριστής, µια διεθνής
διαδικασία εγγραφής πρέπει να ξεκινήσει. Η νέα οµοσπονδία χρειάζεται να
επικοινωνήσει µε την οµοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο ποδοσφαιριστής,
και να ζητήσει την έκδοση του ∆ΠΜ του εν λόγω ποδοσφαιριστή. Η καταληκτική
ηµεροµηνία στην οποία η νέα οµοσπονδία µπορεί να ζητήσει την έκδοση του ∆ΠΜ, είναι
η τελευταία ηµέρα της µετεγγραφικής περιόδου της νέας οµοσπονδίας. Με την
προϋπόθεση ότι η αίτηση για το ∆ΠΜ έγινε εντός της καταληκτικής προθεσµίας, ο
ποδοσφαιριστής µπορεί να εγγραφεί στο νέο σωµατείο ακόµα και εάν το ∆ΠΜ ληφθεί
από την νέα οµοσπονδία µετά την λήξη της µετεγγραφικής περιόδου. Απο την στιγµή
που η νέα οµοσπονδία θα λάβει το ∆ΠΜ και η τελευταία θα εγγράψει τον ποδοσφαιριστή
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, ο ποδοσφαιριστής αποκτά καταλληλότητα να
αγωνισθεί για το νέο σωµατείο.
3. Είναι υποχρεωτικό για την νέα οµοσπονδία να ζητήσει το ∆ΠΜ από την προηγούµενη
οµοσπονδία. Κατά συνέπεια, µια οµοσπονδία που λαµβάνει ένα ∆ΠΜ που δεν έχει
ακόµα ζητηθεί δεν έχει δικαίωµα να εγγράψει τον εν λόγω ποδοσφαιριστή στο σωµατείο
του, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το νέο σωµατείο µπορεί να έχει ήδη αρχίσει την
διαδικασία µε την οµοσπονδία του ώστε να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή.
4. Όταν η οµοσπονδία, στην οποία είναι προς το παρόν εγγεγραµµένος ο ποδοσφαιριστής,
λάβει ένα αίτηµα για το ∆ΠΜ, θα πρέπει άµεσα να επικοινωνήσει µε το υπαγόµενο
σωµατείο και τον εν λόγω ποδοσφαιριστή και να πληροφορηθεί εάν το συµβόλαιο
εργασίας έχει λήξει, εάν τα µέρη έχουν από κοινού συµφωνήσει για τον πρόωρο
τερµατισµό του συµβολαίου ή εάν υπάρχει συµβατική διαφορά.
5. Η προηγούµενη οµοσπονδία πρέπει να απαντήσει στο αίτηµα για το ∆ΠΜ από την
µελλοντική οµοσπονδία εντός 7 ηµερών από το αίτηµα, είτε εκδίδοντας το ∆ΠΜ138 είτε
ενηµερώνοντας την µελλοντική οµοσπονδία ότι το ∆ΠΜ δεν µπορεί να εκδοθεί καθώς,
σύµφωνα µε την γνώση της οµοσπονδίας, το συµβόλαιο δεν έχει λήξει και τα µέρη δεν
έχουν συµφωνήσει σε πρόωρο τερµατισµό του.

138

Αυτή είναι «η συνηθισµένη» κατάσταση.
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6. Εάν η οµοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο ποδοσφαιριστής, δεν απαντήσει
καθόλου, εντός 30 ηµερών, στο αίτηµα για το ∆ΠΜ από την µελλοντική οµοσπονδία, η
τελευταία έχει το δικαίωµα να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή, στο υπαγόµενο σωµατείο,
σε προσωρινή βάση. Με τον τρόπο αυτό, η µελλοντική οµοσπονδία µπορεί να
αντιµετωπίσει µη συνεργάσιµες πρακτικές από την προηγούµενη οµοσπονδία του
ποδοσφαιριστή, αλλά µόνο εάν δεν αντιδράσει καθόλου στο αίτηµα για το ∆ΠΜ139. Η
προσωρινή εγγραφή του ποδοσφαιριστή µε βάση την παρούσα διάταξη, γίνεται µόνιµη
έναν χρόνο µετά την υποβολή του αιτήµατος για το ∆ΠΜ από την νέα οµοσπονδία.
Εντός του χρονοδιαγράµµατος αυτού, η προηγούµενη οµοσπονδία έχει δικαίωµα να
αµφισβητήσει την εγγραφή του ποδοσφαιριστή στη νέα οµοσπονδία, επικοινωνώντας µε
τη Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και υποβάλλοντας τις αιτιάσεις της για την
αµφισβήτηση αυτή, και εξηγώντας γιατί δεν ανταπορκίθηκε στο αίτηµα για το ∆ΠΜ όταν
αυτό υπεβλήθη. Η αρχή της καλής πίστης θα παίξει σχετικό ρόλο στην εκτίµηση της
κατάστασης. Στην πράξη, όσο περισσότερο η προηγούµενη οµοσπονδία καθυστερεί να
αµφισβητήσει την εγγραφή του ποδοσφαιριστή στη νέα οµοσπονδία, τόσο πιο ισχυρά θα
πρέπει να είναι τα αποδεικτικά στοιχεία για την ακύρωση της εγγραφής στο νέο
σωµατείο. Από ένα σηµείο και µετά, θεωρείται αναµενόµενο ότι η εγγραφή του
ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο δεν µπορεί πλέον να ακυρωθεί, ακόµα και αν υπό
κανονικές συνθήκες ο ποδοσφαιριστής δεν είχε δικαίωµα να εγγραφεί στο νέο σωµατείο,
λόγω του γεγονότος ότι έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος και συνεπώς τα δικαιώµατα
των εµπλεκοµένων µερών θα επηρεαστούν άµεσα από µια τέτοια απόφαση140. Σε µια
τέτοια περίπτωση, µια απόφαση αναφορικά µε τις συνέπειες που έχει η εγγραφή στον
ποδοσφαιριστή και στο νέο σωµατείο θα πρέπει να ληφθεί141.

139

140

141

Αν η προηγούµενη οµοσπονδία απαντήσει στην νέα οµοσπονδία, ενηµερώνοντας για παράδειγµα την
τελευταία ότι ο ποδοσφαιριστής είναι ακόµη συµβεβληµένος µε το σωµατείο του ή ότι υφίσταται µια
συµβατική διαφορά, η νέα οµοσπονδία δεν δικαιούται να κάνει χρήση αυτής της διάταξης.
Η εργασιακή σχέση µεταξύ του ποδοσφαιριστή και του προηγούµενου σωµατείου θα πρέπει, ανεξαιρέτως,
σε αυτό το στάδιο να έχει λήξει. Θα αποτελεί καθήκον του ΣΕ∆ να διαγνώσει αν υπάρχει νόµιµη αιτία και να
αποδείξει τις οικονοµικές και αθλητικές συνέπειες (βλ. αρ. 17). Ό,τι και αν συµβεί, µια απόφαση που θα
αφορά την ανάκληση της προσωρινής εγγραφής δεν θα έχει καµιά επίδραση στα αγωνιστικά αποτελέσµατα
του νέου σωµατείου για τους αγώνες στους οποίους συµµετείχε ο ποδοσφαιριστής.
Το κεφάλαιο IV για την διατήρηση της συµβατικής σταθερότητας µεταξύ επαγγελµατιών και σωµατείων
(άρθρ.17) εφαρµόζεται σε αυτή την περίπτωση. Γίνεται παραποµπή στην ανωτέρω επεξήγηση.

104

7. Η προηγούµενη οµοσπονδία που έχει λάβει το αίτηµα για την έκδοση του ∆ΠΜ πρέπει
πρώτα από όλα, όπως περιγράφεται ανωτέρω, να επικοινωνήσει µε το εν λόγω
σωµατείο και τον ποδοσφαιριστή ώστε να εκτιµήσει την νοµική κατάσταση ανάµεσα στα
µέρη. Εάν ένα από τα µέρη αυτά εξηγήσει ότι υφίσταται συµβατική διαφορά π,χ ότι
υπάρχει ακόµα συµβατική σύνδεση ανάµεσα στα µέρη καθώς και επιδικία σχετικά µε
τους όρους του συµβολαίου, τότε η προηγούµενη οµοσπονδία δεν θα πρέπει να εκδώσει
το ∆ΠΜ.
8. Από την στιγµή που υπάρχει αίτηµα για ∆ΠΜ, σε συµφωνία µε το άρθρ.22 α) του
Κανονισµού, η αρµοδιότητα των οργάνων της FIFA εγκαθιδρύεται ανεξάρτητα από την
υπηκοότητα των εµπλεκοµένων µερών142. Στην πράξη, ο ποδοσφαιριστής, καθώς και το
προηγούµενο σωµατείο και το νέο σωµατείο, έχουν δικαίωµα υποβολής µίας αξίωσης
στην FIFA. Από την µια πλευρά, το προηγούµενο σωµατείο θα υποστηρίξει ότι ο
ποδοσφαιριστής έχει ακόµα συµβόλαιο αλλά δεν εκπληρώνει τους όρους του και ως
αποτέλεσµα, µπορεί να ζητήσει την άµεση επιστροφή του ποδοσφαιριστή ή την
καταβολή αποζηµίωσης για την ζηµία και την επιβολή αθλητικών ποινών. Από την άλλη
πλευρά, το νέο σωµατείο και ο ποδοσφαιριστής θα κληθούν να αποδείξουν ότι δεν
υφίσταται συµβόλαιο ή ότι το υπάρχον συµβόλαιο έχει παραβιαστεί από το προηγούµενο
σωµατείο και για αυτόν τον λόγο, ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωµα να λύσει το
συµβόλαιο µονοµερώς για νόµιµη αιτία.

142

βλ. επίσης τις επεξηγήσεις του αρ. 22.

105

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
9. Σε αυτό το στάδιο, οι διαδικασίες της FIFA προσωρινά διαχωρίζονται. Από την µια
πλευρά, η διαδικασία ώστε να αποσαφηνιστεί εάν το συµβόλαιο είναι ακόµα εν ισχύ, και
αν ναι, ποιος είναι υπεύθυνος για την παραβίαση, και από την άλλη, δεδοµένου ότι
τέτοιο αίτηµα έχει λάβει η FIFA, µια διαδικασία αναφορικά µε προσωρινά µέτρα, ιδιαίτερα
αναφορικά µε την προσωρινή εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο
αναµένοντας το αποτέλεσµα της επιδικίας για την ουσία του θέµατος. Η πρώτη
διαδικασία οδηγεί σε απόφαση του ΣΕ∆, ενώ η δεύτερη διαδικασία είναι εντός της
δικαιοδοσίας της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών που έχει αναθέσει στον έναν
δικαστή να επιλαµβάνεται τέτοιων θεµάτων. Ο ένας δικαστής θα πρέπει να τοποθετηθεί
σχετικά µε την προσωρινή εγγραφή στο νέο σωµατείο, έχοντας λάβει υπόψη, εάν η
προσωρινή εγγραφή είναι χρήσιµη για την προστασία του ποδοσφαιριστή από
ανεπανόρθωτη ζηµία, την πιθανότητα επιτυχίας του ποδοσφαιριστή σχετικά µε την
διεκδίκηση και αν τα συµφέροντα του ποδοσφαιριστή βαραίνουν περισσότερο από
εκείνα του αντίδικου. Εάν οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται, ο ένας δικαστής θα
εξουσιοδοτήσει τη νέα Οµοσπονδία να εγγράψει προσωρινά τον ποδοσφαιριστή στο νέο
σωµατείο. Εάν, από την άλλη, οι προϋποθέσεις δεν έχουν εκπληρωθεί ή η εκτίµηση του
ενός δικαστή δεν καθιστά δυνατό τον επιµερισµό των ευθυνών σε προσωρινή µορφή, ο
ένας δικαστής δεν θα δώσει προσωρινή έγκριση και το ΣΕ∆ θα πρέπει να τοποθετηθεί,
το ίδιο, κατ’ αρχήν επί της ουσίας του θέµατος143.
10. Από την στιγµή που το ΣΕ∆ θα αποφασίσει για την παραβίαση του συµβολαίου και κατά
συνέπεια επί των οικονοµικών και αθλητικών συνεπειών, το ∆ΠΜ µπορεί να εκδοθεί
υπέρ της νέας οµοσπονδίας144.

143
144

Με τις συνέπειες όπως εξηγούνται κάτω από το άρ. 17
Αυτή η απόφαση θα πρέπει να έχει ληφθεί εντός 60 ηµερών από τη στιγµή που υποβλήθηκε το αίτηµα.
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11. Το ∆ΠΜ πρέπει να σταλεί σε έντυπη µορφή. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τις
αποστάσεις ανάµεσα στις οµοσπονδίες και την ακρίβεια µε την οποία το ∆ΠΜ πρέπει να
ληφθεί, το ∆ΠΜ µπορεί επίσης να σταλεί µε φαξ. Λαµβάνοντας ένα ∆ΠΜ µέσω φαξ, η
νέα οµοσπονδία δύναται να εγγράψει προσωρινά τον ποδοσφαιριστή µέχρι την λήψη της
πρωτότυπης έντυπης µορφής του ∆ΠΜ ή µέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου,
καθώς οι προσωρινές εγγραφές γίνονται µόνιµες µε την λήξη µίας αγωνιστικής περιόδου.
12. Το ∆ΠΜ πρέπει να εκδοθεί από την προηγούµενη οµοσπονδία στην νέα οµοσπονδία,
όταν το νέο σωµατείο και ο ποδοσφαιριστής έχουν αρχίσει διαδικασίες εγγραφής µε την
νέα οµοσπονδία, και συνεπώς είναι σαφές ότι ο ποδοσφαιριστής και το σωµατείο έχουν
συµβατική σχέση. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί η έκδοση ενός ∆ΠΜ για
να συµµετάσχει ο ποδοσφαιριστής σε δοκιµαστικούς αγώνες µε το νέο σωµατείο145.
13. Η διάταξη σχετικά µε την έκδοση του ∆ΠΜ για έναν επαγγελµατία ισχύει επίσης για
επαγγελµατίες που επανακτούν ερασιτεχνική ιδιότητα όταν µετεγγράφονται σε νέο
σωµατείο. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι οι διατάξεις για τους ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές δεν χρησιµοποιούνται ώστε να παρακαµφθούν εκείνες για τους
επαγγελµατίες, πολύ δε περισσότερο, να µην φαλκιδεύεται το πρωτάθληµα του νέου
ερασιτεχνικού σωµατείου.

145

Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται να λαµβάνει µέρος σε φιλικούς αγώνες του νέου σωµατείου χωρίς να έχει
εκδοθεί ∆ΠΜ. Αν ο ποδοσφαιριστής λαµβάνει µέρος σε αγώνες διοργάνωσης µετά την παραλαβή του ∆ΠΜ
από την νέα οµοσπονδία αλλά πριν το σωµατείο και ο ποδοσφαιριστής έχουν συµφωνήσει για το αν θα
υπογράψουν συµβόλαιο, αυτό θα έχει έναν άµεσο αντίκτυπο στο εγχώριο πρωτάθληµα αν τα µέρη δεν
προχώρησαν σε συµβατική σχέση και ο ποδοσφαιριστής κατέληξε σε ένα τρίτο σωµατείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Άρθρο 3

Έκδοση ενός ∆ΠΜ (ITC) για έναν Ερασιτέχνη

1.

Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή (µετεγγραφή) ενός Ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή
πρέπει να υποβάλλονται από το Νέο Σωµατείο στην Νέα Οµοσπονδία κατά την
διάρκεια µίας εκ των Μετεγγραφικών Περιόδων που έχουν καθορισθεί από την
Οµοσπονδία αυτή.

2.

Με την λήψη της αίτησης, η Νέα Οµοσπονδία θα ζητά άµεσα από την
Προηγούµενη Οµοσπονδία την έκδοση ενός ∆ΠΜ για τον ποδοσφαιριστή
("Αίτηµα ∆ΠΜ”).

3.

Εντός επτά ηµερών, από την λήψη του Αιτήµατος ∆ΠΜ, η Προηγούµενη
Οµοσπονδία θα εκδίδει το ∆ΠΜ στην Νέα Οµοσπονδία.

4.

Εάν η Νέα Οµοσπονδία δεν λάβει απάντηση στο Αίτηµα ∆ΠΜ εντός 30 ηµερών
θα εγγράψει άµεσα τον ποδοσφαιριστή στο Νέο Σωµατείο σε προσωρινή βάση
("Προσωρινή Εγγραφή"). Μία Προσωρινή Εγγραφή θα µετατραπεί σε µόνιµη
µετά την παρέλευση ενός έτους από το Αίτηµα ∆ΠΜ. Η Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών δύναται να ανακαλέσει µία προσωρινή εγγραφή, εάν κατά την
διάρκεια αυτού του έτους, η προηγούµενη Οµοσπονδία παρουσιάσει βάσιµους
λόγους που εξηγούν την αιτία που δεν απάντησε στο Αίτηµα ∆ΠΜ (ITC).

5.

Οι παραπάνω κανόνες και διαδικασίες ισχύουν επίσης για Ερασιτέχνες οι
οποίοι, µετά την µετακίνηση τους στο Νέο Σωµατείο, αποκτούν την ιδιότητα του
Επαγγελµατία.
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Πίνακας Περιεχοµένων
Έκδοση ενός ∆ΠΜ (ITC) για έναν Ερασιτέχνη
Οι διατάξεις που αφορούν στην έκδοση του ∆ΠΜ για έναν ερασιτέχνη είναι ίδιες µε αυτές για
έναν επαγγελµατία, αλλά προφανώς λιγότερο περίπλοκες. Αναφορά γίνεται λοιπόν στο
άρθρο 3, καθώς επίσης και στις επεξηγήσεις που δίνονται σχετικά µε την έκδοση ενός ∆ΠΜ
για έναν επαγγελµατία. Μια και οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δεν δεσµεύονται µέσω
συµβολαίου µε το σωµατείο στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι, όλες οι απαιτήσεις που έχουν
σχέση µε την ύπαρξη µιας συµβατικής σχέσης και είναι υποχρεωτικές για τους
επαγγελµατίες είναι προφανώς µη εφαρµόσιµες146.

146

Ειδικότερα, οι ακόλουθες απαιτήσεις δεν ισχύουν: παράρτηµα 3 άρθρ.1 παρ.2, να προσαρτάται ένα
αντίγραφο του ∆ΑΠ του ποδοσφαιριστή στο ∆ΠΜ, άρθρ.2 παρ.1, να εµπεριέχεται ένα αντίγραφο του
συµβολαίου µαζί µε το αίτηµα για έκδοση ενός ∆ΠΜ, άρθρ.2 παρ.3, µε την παραλαβή του αιτήµατος για ένα
∆ΠΜ να ερευνά εάν το συµβόλαιο έχει λήξει, εάν έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών πρόωρη λήξη ή εάν
υφίσταται συµβατική διαφορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Άρθρο 4

∆ανεισµός Ποδοσφαιριστών

1.

Οι κανόνες που καθορίζονται παραπάνω, ισχύουν επίσης για τον δανεισµό
ενός Επαγγελµατία από ένα σωµατείο που υπάγεται σε µία Οµοσπονδία σε ένα
σωµατείο που υπάγεται σε µία άλλη Οµοσπονδία.

2.

Οι όροι της συµφωνίας δανεισµού θα επισυνάπτονται µε το Αίτηµα ∆ΠΜ.

3.

Με την λήξη της περιόδου δανεισµού, το ∆ΠΜ θα επιστρέφεται, µετά από
αίτηµα, προς την Οµοσπονδία του σωµατείου που παραχώρησε τον
ποδοσφαιριστή µε δανεισµό.

Πίνακας Περιεχοµένων
∆ανεισµός Ποδοσφαιριστών
Όπως σηµειώνεται στο άρθρο 10 του Κανονισµού, ο δανεισµός είναι µια µετεγγραφή για µια
προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Συνεπώς, ένα ∆ΠΜ θα πρέπει να εκδίδεται οποτεδήποτε
ένας ποδοσφαιριστής147 µετεγγράφεται στο σωµατείο που έχει δανειστεί καθώς επίσης και
όταν επιστρέφει στο σωµατείο προέλευσής του. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να τονιστεί
ότι από τη στιγµή που θα λήξει η περίοδος δανεισµού, η οµοσπονδία του σωµατείου
προέλευσης θα πρέπει να ζητήσει την επιστροφή του ∆ΠΜ προτού καταστεί ικανή να
επανεγγράψει τον ποδοσφαιριστή στο σωµατείο στο οποίο υπάγεται. Ένα αντίγραφο του
συµβολαίου δανεισµού θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Αίτηµα ∆ΠΜ από την οµοσπονδία
που επιζητά τον δανεισµό έτσι ώστε να διεξαχθεί µε ταχύτητα η διαδικασία εγγραφής148.

147
148

Μόνον επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές µπορούν να µετεγγραφούν µε δανεισµό.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, γίνεται παραποµπή στις επεξηγήσεις του άρθρ.10.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Άρθρο 1

Αντικειµενικός σκοπός

1.

Η κατάρτιση και εκπαίδευση ενός ποδοσφαιριστή λαµβάνει χώρα µεταξύ του
δωδέκατου και εικοστού τρίτου έτους. Αποζηµίωση Κατάρτισης θα πληρώνεται,
κατά κανόνα, µέχρι το 23 έτος για την κατάρτιση που παρασχέθηκε µέχρι και το
21 έτος, εκτός εάν είναι καταφανές ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη τερµατίσει
την περίοδο κατάρτισης πριν το 21 έτος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
Αποζηµίωση Κατάρτισης θα πληρώνεται µέχρι το τέλος της Αγωνιστικής
Περιόδου στην οποία ο ποδοσφαιριστής συµπληρώνει το 23 έτος, ο
υπολογισµός όµως του πληρωτέου ποσού θα βασίζεται στο διάστηµα των ετών
από το δωδέκατο έτος έως και την ηλικία που ο ποδοσφαιριστής
αποδεδειγµένα πράγµατι ολοκλήρωσε την κατάρτισή του.

2.

Η υποχρέωση πληρωµής Αποζηµίωσης Κατάρτισης υφίσταται µε την
επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης πληρωµής αποζηµίωσης για
αθέτηση συµβολαίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Πίνακας Περιεχοµένων
Αντικειµενικός σκοπός
1. Ο Κανονισµός προβλέπει την γενική αρχή ότι µεταξύ του 12ου έως 23ου έτους της ηλικίας,
ένας ποδοσφαιριστής εκπαιδεύεται ποδοσφαιρικά και ότι για αυτό το χρονικό διάστηµα,
πληρώνεται αποζηµίωση για την (εκπαίδευση) κατάρτισή του. Σωµατεία που επενδύουν
στην κατάρτιση ενός ποδοσφαιριστή δικαιούνται µίας οικονοµικής ανταµοιβής για την
ποδοσφαιρική εκπαίδευση που έλαβε ο ποδοσφαιριστής µέχρι το 21ο έτος, εκτός εάν
αποδεικνύεται ότι ο ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε την κατάρτιση του πριν το έτος
αυτό149, περίπτωση κατά την οποία, η αποζηµίωση περιορίζεται στην περίοδο µεταξύ
του 12ου έτους και του χρόνου που ο ποδοσφαιριστής τελείωσε την κατάρτισή του
πραγµατικά150.
2. Εάν ένας ποδοσφαιριστής που είναι µικρότερος του 23ου έτους λύσει το συµβόλαιό του
χωρίς νόµιµη αιτία, εκτός της αποζηµίωσης για την αθέτηση του συµβολαίου που ο
ποδοσφαιριστής και το νέο σωµατείο έχουν από κοινού ευθύνη151, το νέο σωµατείο
οφείλει να πληρώσει αποζηµίωση κατάρτισης στο προηγούµενο σωµατείο.

149

150

151

CAS 2003/O/527: Ένας ποδοσφαιριστής υπογράφει το πρώτο επαγγελµατικό του συµβόλαιο σε ηλικία 17
ετών. Κατά την πρώτη του αγωνιστική περίοδο, ως επαγγελµατίας, έγινε αντιληπτή η καλή τεχνική
επιδεξιότητα και ταχύτητα του. Για τους λόγους αυτούς, θεωρήθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής τελείωσε την
κατάρτισή του πριν την έναρξη της δεύτερης του αγωνιστικής περιόδου σε ηλικία 18 ετών.
CAS 2004/Α/594: Ένας ποδοσφαιριστής θεωρήθηκε από το σωµατείο κατάρτισης του ως «ο πλέον
ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που αγωνίσθηκε στο ανώτατο επίπεδο της χώρας του σωµατείου κατάρτισης
του και στις εθνικές οµάδες για κάθε έτος της ηλικίας του». Επιπλέον, ο ποδοσφαιριστής περιγράφηκε από
το σωµατείο κατάρτισης του ως ένας «συνήθης ποδοσφαιριστής για το σωµατείο». Εν τέλει, για τον τετραετή
δανεισµό του ποδοσφαιριστή στην ηλικία των 18, ένα εξαψήφιο ποσό σε δολλάρια Αµερικής πληρώθηκε για
κάθε έτος. Έτσι, θεωρήθηκε ότι η κατάρτιση του ποδοσφαιριστή τερµατίσθηκε στην ηλικία των 17. όταν
αυτός, πράγµατι, υπέγραψε πενταετές συµβόλαιο µε το σωµατείο κατάρτισης του.
Εάν ο ποδοσφαιριστής έχει εγγραφεί για πρώτη φορά µετά το 12ο έτος της ηλικίας του, η ηµεροµηνία
εγγραφής είναι προφανώς κρίσιµη για να καθορισθεί η περίοδος κατάρτισης.
βλ. άρθρ.17 παρ.2
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Άρθρο 2

Πληρωµή της Αποζηµίωσης Κατάρτισης
Αποζηµίωση Κατάρτισης καταβάλλεται :
i)

όταν ένας ποδοσφαιριστής
Επαγγελµατίας, ή

εγγράφεται

για

πρώτη

φορά

ως

ii)

όταν 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 23 έτους
του.

Αποζηµίωση Κατάρτισης δεν καταβάλλεται :
i)

εάν το Προηγούµενο Σωµατείο λύσει το συµβόλαιο του ποδοσφαιριστή
χωρίς νόµιµη αιτία (µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των
προηγούµενων σωµατείων), ή

ii)

εάν ο ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται σε σωµατείο 4ης Κατηγορίας, ή

iii)

εάν ένας ποδοσφαιριστής επανακτά την ιδιότητα του Ερασιτέχνη κατά
την µετεγγραφή του.

Πίνακας Περιεχοµένων
Πληρωµή της αποζηµίωσης κατάρτισης
1. Αποζηµίωση κατάρτισης πληρώνεται έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου που ο
ποδοσφαιριστής συµπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του, όταν ο ποδοσφαιριστής
υπογράφει το πρώτο του συµβόλαιο εργασίας, δηλ. όταν ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται
για πρώτη φορά ως επαγγελµατίας, ή όταν µετεγγράφεται ως επαγγελµατίας σ’ ένα
σωµατείο υπαγόµενο σ’ άλλη οµοσπονδία διατηρώντας την ίδια ιδιότητα
(επαγγελµατική).
2. Απεναντίας, αποζηµίωση κατάρτισης δεν καταβάλλεται εάν το προηγούµενο σωµατείο
έχει λύσει το συµβόλαιο µε τον ποδοσφαιριστή χωρίς νόµιµη αιτία. Ένα σωµατείο που
έλυσε το συµβόλαιο µε έναν ποδοσφαιριστή χωρίς να δικαιούται να το πράξει δεν θα
ανταµειφθεί για την συµπεριφορά αυτή. Περαιτέρω, δεν καταβάλλεται αποζηµίωση
κατάρτισης όταν ο ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται σ’ ένα σωµατείο 4ης κατηγορίας, π.χ.
ένα σωµατείο του χαµηλότερου επιπέδου της κλίµακας των σωµατείων, αναφορικά µε
την αποζηµίωση κατάρτισης, αφού η πλειονότητα είναι εντελώς ερασιτεχνικά σωµατεία.
Τέλος, δεν καταβάλλεται αποζηµίωση κατάρτισης όταν ο ποδοσφαιριστής επανακτά την
ερασιτεχνική ιδιότητα κατά την µετεγγραφή του σ’ ένα νέο σωµατείο.

113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Άρθρο 3

Ευθύνη Πληρωµής της Αποζηµίωσης Κατάρτισης

1.

Όταν ένας ποδοσφαιριστής εγγράφεται ως Επαγγελµατίας για πρώτη φορά, το
σωµατείο στο οποίο εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής είναι υπεύθυνο για την
πληρωµή Αποζηµίωσης Κατάρτισης εντός τριάντα ηµερών από την εγγραφή,
σε κάθε σωµατείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραµµένος (σύµφωνα
µε το ιστορικό της σταδιοδροµίας του ποδοσφαιριστή όπως εµφαίνεται στο
∆ΑΠ – Player Passport) 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 αποδεδειγµένα καταρτίστηκε από το σωµατείο αυτό.

2.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η προθεσµία πληρωµής Αποζηµίωσης
Κατάρτισης είναι οι επόµενες 30 ηµέρες από την εγγραφή του Επαγγελµατία
στην Νέα Οµοσπονδία.

3.

Εάν δεν είναι δυνατή η απόδειξη διασύνδεσης µεταξύ του Επαγγελµατία και
οποιουδήποτε από τα σωµατεία που τον κατάρτισαν, ή εάν τα σωµατεία αυτά
δεν παρουσιασθούν εντός 18 µηνών από την πρώτη εγγραφή του
ποδοσφαιριστή ως Επαγγελµατία, η Αποζηµίωση Κατάρτισης θα καταβάλλεται
προς την Οµοσπονδία ή τις Οµοσπονδίες της χώρας ή των χωρών που
καταρτίστηκε ο Επαγγελµατίας. Η αποζηµίωση αυτή θα διατεθεί για
προγράµµατα ανάπτυξης του νεανικού ποδοσφαίρου της εν λόγω
Οµοσπονδίας ή Οµοσπονδιών.
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Πίνακας Περιεχοµένων
Ευθύνη πληρωµής της αποζηµίωσης κατάρτισης
1. Η αποζηµίωση κατάρτισης θα είναι προς όφελος όλων των σωµατείων που συνέβαλαν
στην κατάρτιση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή. Ο Κανονισµός καθορίζει ότι η αποζηµίωση
κατάρτισης θα διανεµηθεί σε αναλογική βάση σύµφωνα µε τα έτη της κατάρτισης που
έλαβε ο ποδοσφαιριστής152. Αποζηµίωση κατάρτισης καταβάλλεται για πρώτη φορά όταν
ο ποδοσφαιριστής υπογράφει το πρώτο του συµβόλαιο και έτσι εγγράφεται ως
επαγγελµατίας. Όλα τα σωµατεία που συνέβαλαν στην κατάρτιση του ποδοσφαιριστή
από την ηλικία των 12 ετών, δικαιούνται αποζηµίωση κατάρτισης για το χρονικό
διάστηµα που ο ποδοσφαιριστής ήταν πραγµατικά εγγεγραµµένος σ’ αυτά153. Για κάθε
µεταγενέστερη µετεγγραφή του επαγγελµατία ποδοσφαιριστή µέχρι το τέλος της
αγωνιστικής περιόδου που ο ποδοσφαιριστής συµπληρώνει το 23ο έτος του, µόνον το
τελευταίο σωµατείο στο οποίο ανήκε ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αποζηµίωση
κατάρτισης για το χρονικό διάστηµα που ο ποδοσφαιριστής ήταν πραγµατικά
εγγεγραµµένος στο σωµατείο αυτό154.
2. Η αποζηµίωση κατάρτισης πληρώνεται τις επόµενες 30 ηµέρες από την εγγραφή του
ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο. Το νέο σωµατείο θα πρέπει να υπολογίσει την
αποζηµίωση κατάρτισης και τον τρόπο που θα διανεµηθεί στα σωµατεία που ο
ποδοσφαιριστής προηγούµενα αγωνιζόταν. Αποζηµίωση κατάρτισης δεν πληρώνεται
όταν ο ποδοσφαιριστής µετά το 23ο έτος του αλλάζει σωµατείο.

152

153

154

CAS 2004/Α/560: Μόνον η ακριβής (πραγµατική) περίοδος κατά την οποία ένας ποδοσφαιριστής
καταρτίζετο πραγµατικά σ’ ένα σωµατείο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Με άλλα λόγια, αυτό σηµαίνει ότι
κατά τον υπολογισµό της αποζηµίωσης κατάρτισης, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται ως όλον, ολόκληρες οι
αγωνιστικές περίοδοι.
CAS 2004/Α/560: Τα µέλη συµφωνούν µε την άποψη του DRC, κατά την οποία ένα σωµατείο που κατάρτιζε
έναν ποδοσφαιριστή για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο προτού συνάψει συµβόλαιο µε αυτόν θα πρέπει
να αποζηµιωθεί για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που κατάρτιζε τον ποδοσφαιριστή και όχι µόνον για το
χρονικό διάστηµα που τον κατάρτιζε ως επαγγελµατία.
Η αποζηµίωση κατάρτισης σύµφωνα µε τον Κανονισµό της FIFA ισχύει σε περίπτωση διεθνούς
µετεγγραφής. Για εθνικές µετεγγραφές, το σύστηµα εάν έχει επιβληθεί από τις οικείες οµοσπονδίες ισχύει
σύµφωνα µε το άρθρ.1 παρ.2. Το ∆ελτίο Ατοµικών Πληροφοριών του ποδοσφαιριστή θα διαδραµατίσει ένα
θεµελιώδη ρόλο στον καθορισµό του δικαιώµατος των σωµατείων στην αποζηµίωση κατάρτισης.
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3. Εάν η σταδιοδροµία του ποδοσφαιριστή δεν µπορεί να εντοπισθεί (διαπιστωθεί) από την
ηλικία των 12 ετών, το ποσόν για οποιαδήποτε «ελλείποντα έτη» θα διανεµηθεί στην
οµοσπονδία της χώρας που ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραµµένος και θα
χρησιµοποιηθεί για προγράµµατα ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών155. Η
οµοσπονδία δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση κατάρτισης µόλις παρέλθουν 18 µήνες
από την εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο. Η οµοσπονδία έχει έξι µήνες για
να το πράξει, καθώς το δικαίωµα θα παραγραφεί 2 έτη µετά την εγγραφή.
Ωστόσο εάν η οµοσπονδία έχει ακαταµάχητα αποδεικτικά στοιχεία ότι κάποιο από τα
υπαγόµενα της σωµατεία, που δικαιούνται αποζηµίωση κατάρτισης, δεν υφίσταται
πλέον, τότε η αποζηµίωση κατάρτισης θα πρέπει να πληρωθεί άµεσα στην οµοσπονδία
και όχι µόνον µετά από 18 µήνες. Εάν µια οµοσπονδία αξιώσει αποζηµίωση κατάρτισης
και εµφανισθεί ένα δικαιούµενο σωµατείο, η αξίωση της οµοσπονδίας προφανώς θα
χάσει κάθε έρεισµα.

155

Τυπικές περιπτώσεις που µια οµοσπονδία µπορεί να δικαιούται αποζηµίωση κατάρτισης υφίσταται όταν το
σωµατείο κατάρτισης δεν υφίσταται πλέον, π.χ. εξαιτίας πτώχευσης, ή όταν το σωµατείο δεν διεκδικεί
αποζηµίωση κατάρτισης (για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. άγνοια του δικαιώµατος ή έλλειψη ενδιαφέροντος) και
δεν υπάρχουν αρχεία που αναφέρονται στην εγγραφή του ποδοσφαιριστή σ’ αυτό το σωµατείο είτε στην
οµοσπονδία είτε στην οικεία Ένωση.
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Άρθρο 4

Έξοδα Κατάρτισης

1.

Προκειµένου να υπολογισθεί η οφειλόµενη αποζηµίωση για έξοδα κατάρτισης
και εκπαίδευσης, συστήνεται στις Οµοσπονδίες να κατατάξουν τα σωµατεία
τους σε τέσσερις το ανώτατο κατηγορίες, ανάλογα µε τις χρηµατικές επενδύσεις
των σωµατείων στην κατάρτιση ποδοσφαιριστών. Τα έξοδα κατάρτισης
ορίζονται για κάθε κατηγορία και αντιστοιχούν στο απαιτούµενο ποσό για την
κατάρτιση ενός ποδοσφαιριστή για ένα έτος, πολλαπλασιαζόµενο µε έναν µέσο
όρο «συντελεστή δηµιουργίας ποδοσφαιριστή» που είναι η αναλογία µεταξύ
του αριθµού των ποδοσφαιριστών που πρέπει να καταρτιστούν προκειµένου
να αναδειχθεί ένας Επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής.

2.

Τα έξοδα κατάρτισης, που καθορίζονται σε επίπεδο συνοµοσπονδίας για κάθε
κατηγορία σωµατείων, καθώς επίσης και η κατάταξη των σωµατείων σε κάθε
Οµοσπονδία, δηµοσιεύονται στην ιστοτοποθεσία (www.FIFA.com). Στο τέλος
κάθε ηµερολογιακού έτους αυτές θα ενηµερώνονται.
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Πίνακας Περιεχοµένων
Έξοδα κατάρτισης
1. Για να διευκολυνθεί ο υπολογισµός του οφειλόµενου ποσού της αποζηµίωσης
κατάρτισης, τα έξοδα κατάρτισης δεν υπολογίζονται για κάθε ένα σωµατείο χωριστά.
Αντίθετα, όλα τα σωµατεία κατατάσσονται σε κατηγορίες και τα έξοδα κατάρτισης είναι
προκαθορισµένα σε επίπεδο συνοµοσπονδίας για κάθε κατηγορία. Η FIFA έχει
κατανείµει όλες τις οµοσπονδίες σε κατηγορίες και έχει καθιερώσει σε συνοµοσπονδιακή
βάση τα έξοδα κατάρτισης για τις διάφορες κατηγορίες156. Το ετήσιο αυτό ποσό λαµβάνει
υπόψη τον αποκαλούµενο «συντελεστή δηµιουργίας ποδοσφαιριστή» που είναι η
αναλογία (ο λόγος) µεταξύ του αριθµού των ποδοσφαιριστών που απαιτείται να
καταρτισθούν ούτως ώστε να «παραχθεί»-αναδειχθεί ένας επαγγελµατίας
ποδοσφαιριστής157.
2. Για να εφαρµοσθεί το προαναφερθέν σύστηµα, όλα τα σωµατεία πρέπει να καταταγούν
σε µια από τις τέσσερις κατηγορίες από την οµοσπονδία στην οποία υπάγονται, βάσει
του ποσού των χρηµάτων που επενδύουν για την κατάρτιση και την ποιότητα της
κατάρτισης που προσφέρεται στους νεαρούς ποδοσφαιριστές158. Η κλίµακα (κατάταξη)
κυµαίνεται από τις ακαδηµίες υψηλής ποιότητας κατάρτισης έως τα ερασιτεχνικά
σωµατειακά κέντρα. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση159.

156

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αρ.959 16 Μαρτίου 2005, αυτά είναι τα έξοδα κατάρτισης, τα οποία έχουν
καθορισθεί σε επίπεδο συνοµοσπονδίας, για κάθε κατηγορία σωµατείων.
Συνοµοσπονδία
AFC
CAF
CONCACAF
CONMEBOL
OFC
UEFA

157

158

159

Κατηγορία I

USD 50,000
EUR 90,000

Κατηγορία II
USD 40,000
USD 30,000
USD 40,000
USD 30,000
USD 30,000
EUR 60,000

Κατηγορία III
USD 10,000
USD 10,000
USD 10,000
USD 10,000
USD 10,000
EUR 30,000

Κατηγορία IV
USD 2,000
USD 2,000
USD 2,000
USD 2,000
USD 2,000
EUR 10,000

Η δραστηριότητα κάθε σωµατείου που καταρτίζει ποδοσφαιριστές προσανατολίζεται στο να δοθεί η
καλύτερη κατάρτιση στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Προφανώς, όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν θα
αναπτυχθούν µε τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Μερικοί θα αναδείξουν το ταλέντο τους
νωρίτερα, άλλοι αργότερα. Άλλοι δεν θα είναι σε θέση να αγωνισθούν στο ανώτατο επίπεδο και έτσι θα
παραµείνουν σ’ ένα χαµηλότερο επίπεδο. Αναλογιζόµενοι την κοινωνική επίδραση του ποδοσφαίρου και
ιδιαίτερα την δυνατότητα απόδοσης σ’ όλους τους ποδοσφαιριστές ίσης ευκαιρίας, είναι δίκαιο να
λαµβάνεται υπόψη ο «συντελεστής δηµιουργίας ποδοσφαιριστή» οποτεδήποτε καθορίζεται οφειλόµενη
αποζηµίωση κατάρτισης για κάθε έναν ποδοσφαιριστή χωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, το σωµατείο
κατάρτισης αποκτά ικανοποιητικά κίνητρα ώστε να συνεχίσει να καταρτίζει ποδοσφαιριστές.
∆εν δύναται όλες οι οµοσπονδίες να κατατάξουν τα υπαγόµενα σ’ αυτές σωµατεία σε τέσσερις κατηγορίες,
καθώς µερικές οµοσπονδίες διαθέτουν µόνον 2 ή 3 κατηγορίες. Η κατάταξη είναι αυτόµατη για τις
οµοσπονδίες µόνον που έχουν 4 κατηγορίες σωµατείων.
Τα έξοδα κατάρτισης καθώς και η κατηγοριοποίηση των σωµατείων δηµοσιεύονται στην ιστοτοποθεσία της
FIFA (www.FIFA.com) βλ. εγκύκλιο αρ.959 και 959α 16 Μαρτίου 2005.
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Άρθρο 5

Υπολογισµός της 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 τα έξοδα στα οποία θα υποβάλλονταν το Νέο Σωµατείο εάν
θα έπρεπε να καταρτίσει το ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

2.

Οµοίως, την πρώτη φορά που ένας ποδοσφαιριστής εγγράφεται ως
Επαγγελµατίας, η πληρωτέα Αποζηµίωση Κατάρτισης υπολογίζεται
λαµβανοµένων υπ΄ όψιν των εξόδων κατάρτισης του Νέου Σωµατείου
πολλαπλασιαζόµενων 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 εξόδων 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, τα έξοδα
κατάρτισης για ποδοσφαιριστές για τις αγωνιστικές περιόδους µεταξύ
δωδέκατου και δέκατου πέµπτου έτους (ήτοι τέσσερις αγωνιστικές περίοδοι) θα
βασίζονται στα έξοδα κατάρτισης και εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε
σωµατεία της 4ης κατηγορίας.

4.

Το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών 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.

Πίνακας Περιεχοµένων
Υπολογισµός της αποζηµίωσης κατάρτισης
1. Η αποζηµίωση κατάρτισης βασίζεται στα έξοδα προπόνησης και εκπαίδευσης της
οµοσπονδίας του νέου σωµατείου, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η αλληλεγγύη εντός του
κόσµου του ποδοσφαίρου.
Με αυτόν τον τρόπο, τα σωµατεία αποθαρρύνονται από το να παίρνουν νεαρούς
ποδοσφαιριστές από σωµατεία άλλων χωρών επειδή ακριβώς τα έξοδα κατάρτισης σ’
αυτές τις χώρες είναι µικρότερα.
Αυτό σηµαίνει, µε άλλα λόγια, ότι σωµατεία που καταφεύγουν σε συµβόλαια µε
ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό θα πληρώσουν σε ένα ξένο σωµατείο σύµφωνα µε τα
έξοδα της δικής τους χώρας.
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2. Όταν η κατηγορία του νέου σωµατείου και τα έξοδα κατάρτισης έχουν καθορισθεί, η
αποζηµίωση κατάρτισης, η οποία οφείλεται σε συγκεκριµένη περίπτωση, θα υπολογισθεί
πολλαπλασιάζοντας το ποσό της κατηγορίας του νέου σωµατείου µε τον αριθµό των
ετών κατάρτισης που έλαβε ο ποδοσφαιριστής από το προηγούµενο(α) σωµατείο(α).
3. Τα έξοδα κατάρτισης για ποδοσφαιριστές για τις αγωνιστικές περιόδους µεταξύ του 12ου
έως και του 15ου έτους τους (δηλ. οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές περίοδοι) βασίζονταιυπολογίζονται µε τα έξοδα κατάρτισης για σωµατεία 4ης κατηγορίας ώστε να αποφευχθεί
αποζηµίωση πολύ νεαρών ποδοσφαιριστών καθορισµένη άδικα σε ένα υψηλό επίπεδο.
4. Το προηγούµενο σωµατείο καθώς και το νέο σωµατείο µπορούν να ζητήσουν από το
ΣΕ∆-DRC να εξετάσει διαφορές (προερχόµενες από τον µαθηµατικό υπολογισµό) που
αφορούν το ποσό αποζηµίωσης κατάρτισης εάν θεωρούν ότι το ποσόν είναι σαφώς
δυσανάλογο για την υπό εξέταση περίπτωση.
«∆υσανάλογο» θεωρείται το ποσόν που είναι σαφώς είτε πολύ χαµηλό είτε πολύ υψηλό
σε σχέση µε τα πραγµατικά έξοδα κατάρτισης της συγκεκριµένης περίπτωσης. Το
σωµατείο που ισχυρίζεται την δυσαναλογία του ποσού της αποζηµίωσης κατάρτισης θα
πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θεµελιώνουν το
αίτηµα της επανεξέτασης160.

160

CAS 2004/Α/560: Ένα σωµατείο που ισχυρίζεται ότι το ποσό αποζηµίωσης που υπολογίσθηκε µε βάση τα
δηλώµενα ποσά είναι δυσανάλογο φέρει το βάρος της αποδείξεως. Το σωµατείο οφείλει να παρουσιάσει
συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία σε έγγραφη µορφή όπως τιµολόγια, έξοδα κέντρου προπόνησης,
ισολογισµούς κλπ. Μόνον οικονοµικά στοιχεία είναι σχετικά ως προς αυτό το ζήτηµα.
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5. Παράδειγµα 1ο: Ο ποδοσφαιριστής Α, γεννηµένος στις 15 Αυγούστου 1986, ήταν
εγγεγραµµένος από την 1η Ιουλίου 1996 µέχρι την 30η Ιουνίου 2005 στο σωµατείο Χ της
Αργεντινής. Την 1η Ιουλίου 2005 υπογράφει το πρώτο επαγγελµατικό συµβόλαιο µε το
σωµατείο Υ, 2ης κατηγορίας της Ισπανίας. Το σχετικό χρονικό διάστηµα για τον
υπολογισµό της αποζηµίωσης κατάρτισης αρχίζει την 15η Αυγούστου 1998, όταν ο
ποδοσφαιριστής έκλεισε το δωδέκατο έτος161. Ο ποδοσφαιριστής Α εγκαταλείπει το
σωµατείο Χ µετά από κατάρτιση σ’ αυτό για επτά αγωνιστικές περιόδους. Αυτό είναι το
διάστηµα για το οποίο το σωµατείο Υ θα αποζηµιώσει το σωµατείο Χ. Τα έξοδα
κατάρτισης που θα ληφθούν υπόψη είναι εκείνα του νέου σωµατείου162. Τα τέσσερα
πρώτα χρόνια κατάρτισης, δηλ. από το 12ο έως το 15ο έτος θα υπολογισθούν µε τα
έξοδα κατάρτισης της 4ης κατηγορίας163. Το οφειλόµενο ποσό αποζηµίωσης από το
σωµατείο Υ στο σωµατείο Χ υπολογίζονται ως ακολούθως: [4 Χ 10.000€164] + [3 Χ
60.000€165] = 220.000€.

161
162
163
164
165

Παράρτηµα 4, άρθρ.1 παρ.1
Παράρτηµα 4, άρθρ.5 παρ.1
Παράρτηµα 4, άρθρ.5 παρ.3
Κατηγορία 4 στην Ισπανία
Κατηγορία 2 στην Ισπανία
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6. Παράδειγµα 2ο: Ο ποδοσφαιριστής Β, γεννηµένος στις 18 Μαΐου 1984, εγγράφεται ως
ερασιτέχνης από την 1η Ιουλίου 1996 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2001 στο σωµατείο Χ,
3ης κατηγορίας του Μαρόκου. Την 1η Ιανουαρίου του 2002, εγγράφεται ως ερασιτέχνης
στο σωµατείο Υ του Μαρόκου. Στις 30 Ιουνίου 2005, υπογράφει το πρώτο του
συµβόλαιο µε το σωµατείο Ζ, 1ης κατηγορίας της Γερµανίας. Το χρονικό διάστηµα που
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αρχίζει την 1η Ιουλίου 1996, όταν ο ποδοσφαιριστής Β ήταν
ήδη 12 ετών166. Η πρώτη αγωνιστική περίοδος που θα ληφθεί υπόψη είναι η αγωνιστική
περίοδος του 13ου έτους του ποδοσφαιριστή (βλ. Παράρτηµα 4, άρθρ.5 παρ.2). Ο
ποδοσφαιριστής Β έφυγε από το σωµατείο Χ µετά από κατάρτιση 5½ αγωνιστικών
περιόδων. Ο ποδοσφαιριστής Β έφυγε από το σωµατείο Υ µετά από κατάρτιση 3½
αγωνιστικών περιόδων. Το σωµατείο Ζ θα αποζηµιώσει το σωµατείο Χ για 5½ και το
σωµατείο Υ για 3½ αγωνιστικές περιόδους. Τα έξοδα κατάρτισης που θα ληφθούν
υπόψη είναι εκείνα του νέου σωµατείου167. Τα πρώτα τρία έτη κατάρτισης, δηλ. από την
αγωνιστική περίοδο του 13ου έτους έως την αγωνιστική περίοδο του 15ου έτους του
ποδοσφαιριστή θα υπολογισθούν στα έξοδα κατάρτισης σωµατείου 4ης κατηγορίας168. Η
οφειλόµενη αποζηµίωση κατάρτισης υπολογίζεται ως ακολούθως: για το σωµατείο Χ : [3
Χ 10.000€169] + [2,5 Χ 90.000€170] = 255.000€, για το σωµατείο Υ : [3,5 Χ 90.000€171] =
315.000€

166
167
168
169
170
171

Παράρτηµα 4, άρθρ.1 παρ.1
Παράρτηµα 4, άρθρ.5 παρ.1
Παράρτηµα 4, άρθρ.5 παρ.3
Κατηγορία 4 στην Γερµανία
Κατηγορία 1 στην Γερµανία
Κατηγορία 1 στην Γερµανία
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Άρθρο 6

Ειδικές ∆ιατάξεις 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:
α)

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

β)

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

2.

Εντός της εδαφικής περιοχής 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Πίνακας Περιεχοµένων
Ειδικές ∆ιατάξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο (ΕΟΧ)
1. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για µετεγγραφές εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Οι διατάξεις αυτές είναι
αποτέλεσµα της συµφωνίας που επετεύχθη τον Μάρτιο του 2001 µεταξύ FIFA και UEFA
αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφ’ ετέρου.
Η ακόλουθη δοµή ισχύει για µετεγγραφές εντός της ΕΕ/ΕΟΧ:
α) Εάν ο ποδοσφαιριστής µετακινείται από σωµατείο µιας µικρότερης κατηγορίας σε ένα
σωµατείο µεγαλύτερης κατηγορίας, ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τον µέσο όρο των
εξόδων κατάρτισης των δύο σωµατείων172.
β) Εάν ο ποδοσφαιριστής µετακινείται από µεγαλύτερη σε µικρότερη κατηγορία, ο
υπολογισµός γίνεται µε βάση τα έξοδα κατάρτισης του σωµατείου της µικρότερης
κατηγορίας.
Παράδειγµα: Ο ποδοσφαιριστής Α, γεννηµένος στις 15 Αυγούστου 1986, ήταν
εγγεγραµµένος από την 1η Ιουλίου 1996 µέχρι την 30η Ιουνίου 2005 στο σωµατείο Χ, 3ης
κατηγορίας στην Γαλλία. Την 1η Ιουλίου 2005, υπογράφει το πρώτο του συµβόλαιο µε το
σωµατείο Υ, 2ης κατηγορίας της Ισπανίας. Το χρονικό διάστηµα που θα ληφθεί υπόψη
αρχίζει την 15η Αυγούστου 1998 όταν ο ποδοσφαιριστής Α έκλεισε το 12ο έτος. Ο
ποδοσφαιριστής Α έφυγε από το σωµατείο Χ µετά από κατάρτιση επτά αγωνιστικών
περιόδων. Αυτό είναι το διάστηµα για το οποίο το σωµατείο Υ θα αποζηµιώσει το
σωµατείο Χ. Αφού ο ποδοσφαιριστής µετακινήθηκε από σωµατείο µικρότερης σε
σωµατείο µεγαλύτερης κατηγορίας, ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τον µέσο όρο των
δύο εξόδων κατάρτισης. Τα τέσσερα πρώτα έτη κατάρτισης, δηλ. από το 12ο έως το 15ο
έτος, θα υπολογισθούν µε βάση τα έξοδα κατάρτισης σωµατείου 4ης κατηγορίας. Η
οφειλόµενη αποζηµίωση κατάρτισης υπολογίζεται ως ακολούθως:
[4 Χ 10.000€173] + {3 Χ [(60.000€ + 30.000€)/2174]} = 175.000€

172

173
174

π.χ. ένας ποδοσφαιριστής µετακινείται από σωµατείο 3ης κατηγορίας (π.χ. 30.000€ έξοδα κατάρτισης ανά
έτος) σε ένα σωµατείο πρώτης κατηγορίας (π.χ. 90.000€ έξοδα κατάρτισης ανά έτος). Ο µέσος όρος των
εξόδων κατάρτισης ανά έτος αντιστοιχεί σε 60.000€.
4η κατηγορία της Ισπανίας.
∆ηλ. ο µέσος όρος της 2ης κατηγορίας της Ισπανίας και της 3ης κατηγορίας της Γαλλίας.
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2. Εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, η τελευταία αγωνιστική περίοδος κατάρτισης είναι δυνατόν να συµβεί
πριν την συµπλήρωση του 21ου έτους.
Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ποδοσφαιριστής τελείωσε την περίοδο
κατάρτισης πριν το έτος αυτό, η αποζηµίωση θα περιορίζεται µεταξύ του διαστήµατος
του 12ου έτους και εκείνου που ο ποδοσφαιριστής πραγµατικά ολοκλήρωσε την
κατάρτιση του175.
3. Εάν το προηγούµενο σωµατείο δεν προσφέρει σ’ έναν επαγγελµατία ποδοσφαιριστή ένα
νέο συµβόλαιο, το σωµατείο αυτό χάνει το δικαίωµα του για αποζηµίωση κατάρτισης
εκτός εάν µπορεί να αιτιολογήσει ότι δικαιούται της αποζηµίωσης αυτής. Η αιτιολόγηση
αυτή µπορεί να είναι πολύ δύσκολη να αποδειχθεί και περιορίζεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις176.
4. Για να διασφαλίσει το δικαίωµα του σε αποζηµίωση κατάρτισης και για να επιδείξει την
αληθινή πρόθεση του να συνεχισθεί η σχέση µε τον ποδοσφαιριστή, το προηγούµενο
σωµατείο πρέπει να προσφέρει στον ποδοσφαιριστή ένα συµβόλαιο µε συστηµένη
επιστολή τουλάχιστον 60 ηµέρες πριν την λήξη του υπάρχοντος συµβολαίου.
Η προσφορά του νέου συµβολαίου θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ισότιµης αξίας µε το
υπάρχον συµβόλαιο, διαφορετικά θεωρείται ότι το σωµατείο δεν πρότεινε καθόλου
συµβόλαιο, µε συνέπεια εφόσον ο ποδοσφαιριστής µετακινηθεί σε άλλο σωµατείο εντός
της ΕΕ/ΕΟΧ, να µην πληρώνεται αποζηµίωση κατάρτισης στο προηγούµενο.

175

176

Σαν γενική αρχή, η διάταξη αυτή δίνει έµφαση στην βασική αρχή που προαναφέρθηκε στο άρθρ.1 του
παρόντος Παραρτήµατος.
π.χ. εάν ένα σωµατείο υποβιβάζεται σε µία χαµηλότερη κατηγορία, στην οποία δεν δικαιούται να έχει
επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές, το σωµατείο αυτό δεν είναι σε θέση να προσφέρει συµβόλαιο εργασίας σε
νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ωστόσο δεν θα χάσει το δικαίωµά του να αξιώσει αποζηµίωση κατάρτισης από το
νέο σωµατείο του ποδοσφαιριστή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Άρθρο 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.

Πίνακας Περιεχοµένων
Πειθαρχικά µέτρα
Αυτονόητα. βλ. άρθρ.25 παρ.4 του Κανονισµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 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 θα 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)
ου
Αγωνιστική περίοδος του 13 έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής
αποζηµίωσης)
ου
Αγωνιστική περίοδος του 14 έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής
αποζηµίωσης)
ου
Αγωνιστική περίοδος του 15 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)
ου
Αγωνιστική περίοδος του 22 έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής
αποζηµίωσης)
ου
Αγωνιστική περίοδος του 23 έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής
αποζηµίωσης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Πίνακας Περιεχοµένων
Συνεισφορά αλληλεγγύης
1. Εάν ένας επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται κατά την διάρκεια ισχύος του
συµβολαίου του177 και το νέο σωµατείο πληρώνει στο προηγούµενο σωµατείο
αποζηµίωση επειδή επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να µετεγγραφεί στο νέο σωµατείο, το
νέο σωµατείο θα παρακρατήσει και διανείµει 5% της αποζηµίωσης µετεγγραφής (ποσόν
µετεγγραφής) σε όλα τα σωµατεία όπου ο ποδοσφαιριστής αγωνίσθηκε µεταξύ του 12ου
έως του 23ου έτους. Το ∆ελτίο Ατοµικών Πληροφοριών (∆ΑΠ) του ποδοσφαιριστή
αποτελεί οδηγό (είναι κλειδί) για τον επιµερισµό της συνεισφοράς αλληλεγγύης στα
σωστά σωµατεία, καθώς το ∆ΑΠ βοηθά στην ανεύρεση όλων των σωµατείων στα οποία
ο ποδοσφαιριστής ήταν εγεγγραµµένος από το 12ο έτος και µετέπειτα.
2. Οι διατάξεις για την συνεισφορά αλληλεγγύης ισχύουν µόνον σε περίπτωση που ένας
ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται από σωµατείο µιας οµοσπονδίας σε σωµατείο άλλης
οµοσπονδίας (δηλ. διεθνής µετεγγραφή).
Εάν ο ποδοσφαιριστής µετεγγράφεται µεταξύ δύο σωµατείων υπαγοµένων στην ίδια
οµοσπονδία, η συνεισφορά αλληλεγγύης δεν εφαρµόζεται εκτός εάν η εν λόγω
οµοσπονδία έχει συµπεριλάβει µια ρητή ρήτρα στον κανονισµό της αναγνωρίζοντας την
υποχρέωση πληρωµής συνεισφοράς αλληλεγγύης σαν αποτέλεσµα µιας εγχώριας
µετεγγραφής.
3. Η διανοµή γίνεται κατά αναλογία σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος 5 άρθρ.1,
βασίζεται στα έτη κατάρτισης που έλαβε ο ποδοσφαιριστής από το σωµατείο ή τα
σωµατεία.
Κατά την διάρκεια των πρώτων τεσσάρων ετών κατάρτισης του ποδοσφαιριστή, δηλ.
από την αγωνιστική περίοδο του 12ου έως την αγωνιστική περίοδο του 15ου έτους της
ηλικίας του, το οφειλόµενο ως συνεισφορά αλληλεγγύης ποσό είναι το 5% του 5% του
κάθε έτους κατάρτισης, δηλ. το 0,25% της συνολικής αποζηµίωσης (µετεγγραφικού
ποσού).
Από το 16ο έτος του ποδοσφαιριστή, το ποσοστό είναι το 10% του 5% για κάθε έτος
κατάρτισης, δηλ. το 0,50% της συνολικής αποζηµίωσης (ποσού µετεγγραφής).

177

∆ηλ. ο ποδοσφαιριστής και το σωµατείο συµφωνούν αµοιβαία στην λύση του συµβολαίου πριν την λήξη του.
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4. Εάν ένας ποδοσφαιριστής µικρότερος των 23 ετών µετεγγράφεται κατά την διάρκεια
ισχύος του συµβολαίου του και πληρώνεται µια συνεισφορά αλληλεγγύης στο
προηγούµενο σωµατείο, η συνολική αφαίρεση από το ποσόν µετεγγραφής θα είναι
λιγότερη του 5%. Για κάθε έτος που ο ποδοσφαιριστής θα είναι µικρότερος των 23 ετών,
0,5% θα αφαιρείται από το 5%178.
5. Συνεισφορά αλληλεγγύης πληρώνεται καθ’ όλη την διάρκεια της συνολικής
σταδιοδροµίας (καριέρας) του επαγγελµατία εφόσον πληρώνεται ένα ποσόν
µετεγγραφής από το νέο σωµατείο στο προηγούµενο σωµατείο του ποδοσφαιριστή.
6. Η συνεισφορά αλληλεγγύης αποδείχθηκε ότι είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο ενίσχυσης
των φυτωρίων ανάπτυξης. Πράγµατι, αν και µετά από πολλά έτη που ένας
επαγγελµατίας άφησε το σωµατείο στο οποίο αγωνιζόταν σε νεαρή ηλικία, το σωµατείο
µπορεί να λάβει ένα οικονοµικό κίνητρο από την µετεγγραφή αυτού του ποδοσφαιριστή
δια µέσου της πληρωµής µιας συνεισφοράς αλληλεγγύης179.
7. Προφανώς, οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε ως αποζηµίωση κατάρτισης στο
προηγούµενο σωµατείο δεν υπόκειται στις διατάξεις του µηχανισµού αλληλεγγύης, δηλ.
συνεισφορά αλληλεγγύης δεν (παρακρατείται) αφαιρείται από την αποζηµίωση
κατάρτισης.

178

179

Για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στην αγωνιστική περίοδο του 21ου έτους του, το αντίστοιχο ποσοστό θα
είναι το 80% του 5%, δηλ. το 4% του µετεγγραφικού ποσού που πληρώθηκε.
Ακόµη και ένα µικρό ποσό που έλαβε ένα σωµατείο για τις υποδοµές µικρής ηλικίας, έχει µεγάλο οικονοµικό
αντίκτυπο στην καθηµερινή του λειτουργία.

129

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Άρθρο 2

∆ιαδικασία 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 από την µετεγγραφή του ποδοσφαιριστή ή σε περίπτωση
δόσεων, εντός 30 ηµερών από την πληρωµή τέτοιων δόσεων.

2.

Είναι ευθύνη του Νέου Σωµατείου να υπολογίσει το ποσόν της συνεισφοράς
αλληλεγγύης και να το διανείµει σύµφωνα µε το ιστορικό της σταδιοδροµίας του
ποδοσφαιριστή που παρουσιάζεται στο ∆ΑΠ του ποδοσφαιριστή. Ο
ποδοσφαιριστής θα βοηθήσει, αν αυτό είναι απαραίτητο, το Νέο Σωµατείο στην
εκπλήρωση της υποχρέωσης του αυτής.

3.

Εάν δεν καθίσταται δυνατό να αποδειχθεί, εντός 18 µηνών από την
µετεγγραφή, διασύνδεση µεταξύ Επαγγελµατία και κάποιου από τα σωµατεία
που τον κατάρτισαν, η συνεισφορά αλληλεγγύης θα πληρωθεί στην ή στις
Οµοσπονδίες της χώρας ή των χωρών που ο Επαγγελµατίας καταρτίστηκε. 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.

Πίνακας Περιεχοµένων
∆ιαδικασία πληρωµής
1. Το νέο σωµατείο οφείλει να υπολογίσει και να διανείµει την συνεισφορά αλληλεγγύης στο
σωµατείο ή σωµατεία κατάρτισης εντός 30 ηµερών από την εγγραφή του
ποδοσφαιριστή. Το νέο σωµατείο πρέπει να έρθει σε επαφή µε το προηγούµενο
σωµατείο ή τα προηγούµενα σωµατεία για να πάρει τις απαραίτητες τραπεζικές
λεπτοµέρειες για να καταθέσει την συνεισφορά αλληλεγγύης που δικαιούται το εν λόγω
σωµατείο. Το ∆ΑΠ του ποδοσφαιριστή θα παίξει σηµαντικό ρόλο από την άποψη αυτή,
καθώς θα υποβοηθήσει να εξακριβωθούν τα δικαιούµενα στην συνεισφορά σωµατεία. Σε
κάθε περίπτωση, ο ποδοσφαιριστής επίσης θα παράσχει κάθε βοήθεια στο νέο
σωµατείο παρέχοντας όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες εάν οι χρονολογίες στο ∆ΑΠ
είναι ατελείς.
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2. Εάν το µετεγγραφικό ποσό καταβάλλεται από το νέο στο προηγούµενο σωµατείο µε
δόσεις, η συνεισφορά αλληλεγγύης θα διανεµηθεί εντός 30 ηµερών από την κάθε
πληρωµή.180
3. Εάν η σταδιοδροµία του ποδοσφαιριστή δεν είναι δυνατό να καθορισθεί µέχρι και από το
12ο έτος, το ποσό για οποιαδήποτε «ελλειπόντα έτη» θα αποδοθεί στην οµοσπονδία της
χώρας που ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραµµένος και θα χρησιµοποιηθεί για
προγράµµατα ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών.181 Η οµοσπονδία νοµιµοποιείται να
αξιώσει την συνεισφορά αλληλεγγύης µόλις παρέλθουν 18 µήνες από την εγγραφή του
ποδοσφαιριστή στο νέο σωµατείο. Θα διαθέτει έξι µήνες για να το πράξει, αφού το
δικαίωµα θα παραγραφεί δύο έτη µετά την εγγραφή. Ωστόσο, εάν η οµοσπονδία έχει
αδιαφειλονίκητα αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα από τα υπαγόµενα σε αυτήν σωµατεία δεν
υφίσταται πλέον, η συνεισφορά αλληλεγγύης θα πληρωθεί άµεσα στην οµοσπονδία και
όχι µετά από 18 µήνες. Εάν η οµοσπονδία αξιώσει την συνεισφορά αλληλεγγύης και
µετά ταύτα εµφανισθεί ένα δικαιούµενο σωµατείο, η αξίωση της οµοσπονδίας θα είναι
προφανώς άνευ αντικειµένου.
4. Η Πειθαρχική Επιτροπή θα αποφανθεί για κάθε παράβαση τήρησης των διατάξεων του
παραρτήµατος αυτού, µετά όµως την απόφαση του ΣΕ∆ (DRC), επί της ουσίας της
διαφοράς, που αποδέχεται ότι η θέση ενός εµπλεκόµενου µέρους στην επιδικία είναι
ιδιαίτερα ονειδιστική.

180

181

Εάν η συνεισφορά αλληλεγγύης πληρωνόταν άµεσα ολόκληρη ενώ τα εµπλεκόµενα στη µετεγγραφή
σωµατεία έχουν συµφωνήσει για πληρωµή µέσω δόσεων, αυτό θα συνιστούσε αδικαιολόγητο πλουτισµό για
τα σωµατεία που λαµβάνουν τη συνεισφορά, σε σχέση µε αυτές τις δόσεις που δεν έχουν ακόµη λήξει.
Τυπικές περιπτώσεις κατά τις οποίες µια οµοσπονδία δικαιούται συνεισφοράς αλληλεγγύης είναι, όταν δεν
υφίσταται πλέον το σωµατείο κατάρτισης, π.χ. λόγω χρεοκοπίας, ή όταν το σωµατείο κατάρτισης δεν
διεκδικεί τη συνεισφορά αλληλεγγύης (για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έλλειψη γνώσης για το δικαίωµα ή
έλλειψη ενδιαφέροντος) και όταν δεν υπάρχουν αρχεία σχετικά µε την εγγραφή του ποδοσφαιριστή για ένα
σωµατείο στην αρµόδια οµοσπονδία ή Λίγκα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΚΑΝΟΝΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΛΑΣ
Ορισµοί
Για τον σκοπό αυτού του Κανονισµού οι όροι που παρατίθενται έχουν την εξής
έννοια:
1.

Ποδόσφαιρο Σάλας είναι το ποδόσφαιρο που παίζεται σύµφωνα µε τους
«Κανόνες Παιγνιδιού Σάλας», οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από την FIFA µε την
συνεργασία της Υποεπιτροπής του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου
(IFAB).

2.

11Χ11 είναι το ποδόσφαιρο που παίζεται σύµφωνα µε τους «Κανόνες
Παιγνιδιού», όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο.

3.

Ο Κανονισµός για την Ιδιότητα και Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών είναι ο
Κανονισµός που εκδόθηκε από την FIFA, µε βάση το άρθρο 5 του
Καταστατικού της FIFA της 19 Οκτωβρίου 2003.

4.

Προηγούµενη Οµοσπονδία: Η Οµοσπονδία στην οποία το Προηγούµενο
Σωµατείο υπάγεται.

5.

Προηγούµενο Σωµατείο: Το σωµατείο από το οποίο ο ποδοσφαιριστής
αποχωρεί.

6.

Νέα Οµοσπονδία: Η Οµοσπονδία στην οποία υπάγεται το Νέο Σωµατείο.

7.

Νέο Σωµατείο: Το σωµατείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής ενσωµατώνεται.

8.

Επίσηµοι Αγώνες: Οι αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Οργανωµένου
Ποδοσφαίρου, όπως εθνικά πρωταθλήµατα, εθνικά κύπελλα και διεθνείς
διασυλλογικοί αγώνες, µη συµπεριλαµβανοµένων όµως των φιλικών ή
δοκιµαστικών αγώνων.

9.

Οργανωµένο Ποδόσφαιρο: Οµοσπονδιακό Ποδόσφαιρο και Ποδόσφαιρο
Σάλας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της FIFA, των Συνοµοσπονδιών και
των Οµοσπονδιών ή εξουσιοδοτηµένων από αυτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:
ΚΑΝΟΝΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΛΑΣ
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10.

Προστατευόµενη Περίοδος: Μια περίοδος τριών ολοκληρωµένων αγωνιστικών
περιόδων ή τριετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη
ισχύος ενός συµβολαίου, εάν το συµβόλαιο έχει συναφθεί πριν το 28ο έτος της
ηλικίας του Επαγγελµατία, ή µια περίοδος δύο ολοκληρωµένων αγωνιστικών
περιόδων ή διετίας, οποιαδήποτε προηγηθεί, που ακολουθεί την έναρξη ισχύος
ενός συµβολαίου, εάν έχει συναφθεί µετά το 28ο έτος της ηλικίας του
Επαγγελµατία.

11.

Μετεγγραφική Περίοδος - Περίοδος Μετεγγραφών: Μια περίοδος που
καθορίζεται από την σχετική Οµοσπονδία σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του
Κανονισµού για Ιδιότητα και Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών.

12.

Αγωνιστική Περίοδος: Η περίοδος που αρχίζει µε τον πρώτο επίσηµο αγώνα
του οικείου εθνικού πρωταθλήµατος και τελειώνει µε τον τελευταίο επίσηµο
αγώνα του οικείου πρωταθλήµατος.

Επίσης παραπέµπουµε στο τµήµα "ΟΡΙΣΜΟΙ" του Καταστατικού της FIFA.
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Άρθρο 1

Γενική αρχή

Οι κανόνες αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Κανονισµού Ιδιότητας και
Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών της FIFA και συνιστούν το παράρτηµά του 6.
Πίνακας Περιεχοµένων
Γενική αρχή
Μέχρι τώρα, η κατάσταση που αφορά το Ποδόσφαιρο Σάλας και τους συµµετέχοντες στο
άθληµα, δεν ήταν πλήρως ρυθµισµένα µε δικό τους νοµικό πλαίσιο. Οι διατάξεις που
ισχύουν στο Ποδόσφαιρο 11Χ11 ίσχυαν χωρίς τροποποίηση και για το Ποδόσφαιρο Σάλας,
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές του. Αυτό οδήγησε µερικές φορές σε
δύσκολες καταστάσεις182. Οι ακόλουθες διατάξεις αποβλέπουν στην διαφοροποίηση από τον
κύριο Κανονισµό µόνον όταν είναι αυστηρά και εν γένει αναγκαίο, άλλως θα γίνεται
παραποµπή στο κυρίως κείµενο, το οποίο εφαρµόζεται για όλους τους ποδοσφαιριστές
ανεξάρτητα µε το άθληµά τους.

182

∆ηλ. καταλληλότητα του ποδοσφαιριστή δεν µπορούσε να διασπαστεί και εποµένως δεν ήταν δυνατό για
έναν ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί σε ένα σωµατείο 11Χ11 καθώς επίσης και σε ένα διαφορετικό σωµατείο
Σάλας ταυτόχρονα.
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Άρθρο 2

Σκοπός

1.

Οι Κανόνες για την Ιδιότητα και Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών Σάλας
καθιερώνουν παγκόσµιες και δεσµευτικές διατάξεις που αφορούν την ιδιότητα
των ποδοσφαιριστών Σάλας, την καταλληλότητά τους να συµµετέχουν στο
Οργανωµένο Ποδόσφαιρο, και τις µετεγγραφές τους µεταξύ σωµατείων που
ανήκουν σε διαφορετικές Οµοσπονδίες.

2.

Ο Κανονισµός για την Ιδιότητα και Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών θα
εφαρµόζεται χωρίς τροποποιήσεις για τους ποδοσφαιριστές Σάλας εκτός εάν
µια διαφοροποιηµένη διάταξη στον παρών παράρτηµα 6, σαφώς προβλέπει
έναν διαφορετικό κανόνα που ισχύει για το Ποδόσφαιρο Σάλας.

3.

Η µετεγγραφή ποδοσφαιριστών Σάλας µεταξύ σωµατείων που ανήκουν στην
ίδια Οµοσπονδία, διέπονται από ειδικούς κανονισµούς που καθορίζονται από
την Οµοσπονδία σύµφωνα µε το άρθρ.1 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και
Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών.

4.

Οι ακόλουθες διατάξεις του Κανονισµού για την Ιδιότητα και Μετεγγραφή των
Ποδοσφαιριστών είναι δεσµευτικοί για το ποδόσφαιρο Σάλας σε εθνικό επίπεδο
και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται, χωρίς τροποποιήσεις στον Κανονισµό
των Οµοσπονδιών: άρθρ.2-8, 10, 11 και 18.

5.

Κάθε Οµοσπονδία θα συµπεριλάβει στους Κανονισµούς της, τα αρµόζοντα
µέτρα προστασίας της συµβατικής σταθερότητας, σεβόµενη τον υποχρεωτικό
εθνικό νόµο και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Ειδικότερα θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι αρχές του άρθρ.1 παρ.3β του Κανονισµού για την
Ιδιότητα και Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Πίνακας Περιεχοµένων
1. Σκοπός του παραρτήµατος
2. Εθνικοί κανονισµοί

1. Σκοπός του παραρτήµατος
1. Το παράρτηµα αυτό εξειδικεύει κανόνες που αφορούν τις διεθνείς µετεγγραφές των
ποδοσφαιριστών Σάλας, την ιδιότητα αυτών των ποδοσφαιριστών, την καταλληλότητά
τους να συµµετέχουν στο οργανωµένο ποδόσφαιρο, καθώς επίσης την αποδέσµευση
των ποδοσφαιριστών Σάλας για εθνικές οµάδες και την καταλληλότητά τους να
αγωνίζονται σε τέτοιες οµάδες. Αυτοί οι θεµελιώδεις κανόνες θα είναι υποχρεωτικοί και
εφαρµόσιµοι µε τον ίδιο τρόπο παγκοσµίως.
2. Συνεπώς, οι διατάξεις του παραρτήµατος αυτού ρυθµίζουν διεθνείς µετεγγραφές µεταξύ
διαφορετικών Οµοσπονδιών-Μελών, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνουν βασικές αρχές που
εγγυώνται µια οµοιόµορφη και ίση µεταχείριση όλων των ποδοσφαιριστών Σάλας και
των σωµατείων στο ποδοσφαιρικό στερέωµα. Ο Κανονισµός για την Ιδιότητα και
Μετεγγραφή των Ποδοσφαιριστών ουσιαστικά επίσης εφαρµόζεται για τους
ποδοσφαιριστές Σάλας, εκτός και αν το παρόν παράρτηµα προβλέπει µια διαφορετική
λύση.
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2. Εθνικοί κανονισµοί
1. Οι οµοσπονδίες είναι υπεύθυνες για την ρύθµιση εγχώριων µετεγγραφών, δηλ.
µετεγγραφές µεταξύ οµάδων υπαγοµένων στην ίδια οµοσπονδία-µέλος. Η αυτονοµία
αυτή επιτρέπει στις οµοσπονδίες να διαµορφώνουν τους κανονισµούς τους µε την
συγκεκριµένη κατάσταση της οικείας χώρας183.
2. Ωστόσο, η αυτονοµία των οµοσπονδιών περιορίζεται από τις βασικές αρχές του
Κανονισµού και του παρόντος παραρτήµατος, που πρέπει να τηρούνται πάντοτε και
ειδικότερα από τις διατάξεις που είναι δεσµευτικές σε εθνικό επίπεδο και πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται χωρίς τροποποιήσεις στους κανονισµούς των οµοσπονδιών184.
3. Επιπλέον των διατάξεων που προαναφέρονται στο σηµείο 2.2, οι οµοσπονδίες θα
προβλέψουν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία της συµβατικής σταθερότητας
(άρθρ.1 παρ.3β), όπως καθορίζεται στην εισαγωγή, µια από τις θεµελιώδεις αρχές που
βασίζεται ο Κανονισµός.
4. Κατά την έκδοση των εθνικών κανονισµών, οι οµοσπονδίες πρέπει να σέβονται τον
υποχρεωτικό εθνικό νόµο, ειδικότερα τον εργατικό, καθώς επίσης και τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας.

183
184

Για περισσότερες λεπτοµέρειες, γίνεται παραποµπή στην επεξήγηση του άρθρ.1.
Το άρθρ.2 παρ.4 του παρόντος παραρτήµατος παραπέµπει (αναφέρεται) στα άρθρ.2-8, 10, 11 και 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Άρθρο 3

Αποδέσµευση και Καταλληλότητα των Ποδοσφαιριστών για Εθνικές
Οµάδες

1.

Οι διατάξεις των παραρτηµάτων 1 και 2 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και
Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών που διέπουν την αποδέσµευση των
ποδοσφαιριστών για Εθνικές οµάδες και την καταλληλότητα των
ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται σε Εθνικές οµάδες είναι δεσµευτικές.

2.

Ένας ποδοσφαιριστής δύναται µόνον να αντιπροσωπεύει µια οµοσπονδία, είτε
στο ποδόσφαιρο Σάλας, είτε στο ποδόσφαιρο 11Χ11. Οποιοσδήποτε
ποδοσφαιριστής που έχει ήδη αντιπροσωπεύσει µια οµοσπονδία (είτε πλήρως
είτε εν µέρει) σε µια επίσηµη διοργάνωση 11Χ11 ή Σάλας, οποιασδήποτε
κατηγορίας, δεν δύναται να αγωνισθεί σε ένα διεθνή αγώνα µε µια άλλη Εθνική
οµάδα. Η διάταξη αυτή υπόκειται στην εξαίρεση του άρθρ.15 παρ.3-5 του
Κανονισµού που ∆ιέπει την Εφαρµογή του Καταστατικού της FIFA.

Πίνακας Περιεχοµένων
Αποδέσµευση και καταλληλότητα των ποδοσφαιριστών για εθνικές οµάδες
1. Γίνεται µια γενική αναφορά στα παραρτήµατα 1 και 2 του παρόντος Κανονισµού που
είναι επίσης δεσµευτικά για τους ποδοσφαιριστές Σάλας.
2. Οποτεδήποτε ένας ποδοσφαιριστής έχει εκπροσωπήσει µια οµοσπονδία σε µια
αντιπροσωπευτική οµάδα, είτε Σάλας είτε 11Χ11, είναι δεσµευµένος σε αυτήν την
οµοσπονδία για το άλλο άθληµα. Μόνο επίσηµοι αγώνες, π.χ. αγώνες προκριµατικού
γύρου ή αγώνες τελικού γύρου µίας συνοµοσπονδίας ή µίας διοργάνωσης της FIFA
σχετίζονται µε το θέµα αυτό.
3. Ένας ποδοσφαιριστής που πληροί τις σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρ.15 του
Κανονισµού που ∆ιέπει την Εφαρµογή του Καταστατικού της FIFA, µπορεί να επιλέξει
την καταλληλότητα να αγωνίζεται σε µια οµοσπονδία αντί µίας άλλης185.

185

Στο Καταστατικό της FIFA που ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004, υπήρξε µια µεγάλη αλλαγή αναφορικά
µε την καταλληλότητα για εθνικές οµάδες. Πράγµατι, για έναν ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε περισσότερες
της µίας υπηκοότητες, εδόθη η δυνατότητα να επιλέξει την οµοσπονδία για την οποίαν είναι κατάλληλος να
αγωνίζεται σε διεθνείς αγώνες, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: (1) ο
ποδοσφαιριστής είχε περισσότερες της µίας υπηκοότητες πριν να αγωνισθεί σε επίσηµο αγώνα για µια
οµοσπονδία, (2) είναι µικρότερος του 21ου έτους, (3) δεν αγωνίσθηκε ποτέ για την «Α» εθνική οµάδα αυτής
της οµοσπονδίας.
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Άρθρο 4

Εγγραφή

1.

Ένας ποδοσφαιριστής Σάλας πρέπει να είναι εγγεγραµµένος σε µια
Οµοσπονδία για να αγωνίζεται σε ένα σωµατείο, είτε ως Επαγγελµατίας είτε ως
Ερασιτέχνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ.2 του Κανονισµού για την
Ιδιότητα και Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών. Μόνον εγγεγραµµένοι
ποδοσφαιριστές είναι κατάλληλοι να συµµετέχουν στο Οργανωµένο
Ποδόσφαιρο. Με την εγγραφή, ένας ποδοσφαιριστής συµφωνεί να
συµµορφώνεται µε το Καταστατικό και τους Κανονισµούς της FIFA, των
Συνοµοσπονδιών και των Οµοσπονδιών.

2.

Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να είναι εγγεγραµµένος σε ένα σωµατείο Σάλας
κάθε φορά. Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί, ωστόσο να είναι επίσης
εγγεγραµµένος σε ένα σωµατείο 11Χ11 ταυτόχρονα. ∆εν είναι απαραίτητο το
σωµατείο Σάλας και το σωµατείο 11Χ11 να ανήκουν στην ίδια Οµοσπονδία.

3.

Οι ποδοσφαιριστές µπορούν να εγγράφονται σε τρία σωµατεία Σάλας, το
ανώτατο, κατά την χρονική περίοδο από µια 1η Ιουλίου έως 30η Ιουνίου του
επόµενου έτους. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής, ο ποδοσφαιριστής
είναι κατάλληλος να αγωνίζεται σε Επίσηµους Αγώνες µόνον για τα δύο
σωµατεία. Ο αριθµός των σωµατείων 11Χ11, στα οποία ο ίδιος
ποδοσφαιριστής µπορεί επίσης να είναι εγγεγραµµένος κατά την διάρκεια της
περιόδου από την 1η Ιουλίου µέχρι την 30η Ιουνίου του επόµενου έτους,
καθορίζεται στο άρθρ.5 παρ.3 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και
Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών.

Πίνακας Περιεχοµένων
1. Καταλληλότητα ποδοσφαιριστών
2. Εγγραφή σε ένα σωµατείο
3. Μετεγγραφή
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1. Καταλληλότητα ποδοσφαιριστών
1. Μόνον ένας ποδοσφαιριστής που είναι εγγεγραµµένος σε µια οµοσπονδία για να
αγωνίζεται σε ένα από τα σωµατεία της, επιτρέπεται να συµµετέχει σε διοργανώσεις
αυτής της οµοσπονδίας ή της οικείας συνοµοσπονδίας. Η εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή
είναι η άδειά του να αγωνίζεται σε οποιοδήποτε επίσηµο ποδοσφαιρικό αγώνα εντός του
οργανωµένου ποδοσφαίρου.
2. Με την εγγραφή σε ένα σωµατείο µίας συγκεκριµένης οµοσπονδίας, ο ποδοσφαιριστής
έχει πρόσβαση στο οργανωµένο ποδόσφαιρο και υπόκειται στην άµεση δικαιοδοσία
αυτής της οµοσπονδίας, της οικείας συνοµοσπονδίας καθώς επίσης και της FIFA,
ανεξάρτητα µε το εάν είναι εγγεγραµµένος ως ερασιτέχνης ή ως επαγγελµατίας.

2. Εγγραφή σε ένα σωµατείο
Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να είναι εγγεγραµµένος µόνον σε ένα σωµατείο κάθε
φορά. Ο ποδοσφαιριστής όµως δικαιούται να εγγραφεί σε ένα σωµατείο 11Χ11, είτε της
ίδιας είτε άλλης οµοσπονδίας186.

3. Μετεγγραφή
Κατά την διάρκεια της περιόδου από 1η Ιουλίου έως 30η Ιουνίου του επόµενου έτους,
ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να εγγραφεί το ανώτατο σε τρία σωµατεία Σάλας. Ωστόσο,
σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ο ποδοσφαιριστής είναι κατάλληλος να αγωνίζεται σε
επίσηµους αγώνες µόνον για δύο σωµατεία187.

186

187

Με το να επιτρέπεται ο ποδοσφαιριστής να εγγραφεί και στα δύο αθλήµατα ταυτόχρονα, αποσκοπείται η
ενδυνάµωση του ποδοσφαίρου Σάλας ειδικότερα. Χωρίς την δυνατότητα να εγγραφεί και στα δύο αθλήµατα,
ένας ποδοσφαιριστής που θα είχε να επιλέξει, θα εγγράφεται πιθανότητα σε ένα σωµατείο 11Χ11. Και µε
αυτόν τον τρόπο θα παραµελούσε το ποδόσφαιρο Σάλας. Επιπρόσθετα, σε πολλές διασυνοριακές
περιοχές, οι ποδοσφαιριστές εγγράφονται στο ένα άθληµα µίας οµοσπονδίας και στο άλλο άθληµα µίας
γειτονικής οµοσπονδίας. Αφού δύο εντελώς διαφορετικές άδειες (καταλληλότητες) απαιτούνται να αποκτάς
σε κάθε ένα από τα δύο αθλήµατα, ο ποδοσφαιριστής µπορεί να εγγραφεί για το ποδόσφαιρο Σάλας σε µια
οµοσπονδία και για το 11Χ11 σε άλλη.
Γίνεται παραποµπή σε περαιτέρω σχόλια στο άρθρ.5 του παρόντος Κανονισµού.
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Άρθρο 5

∆ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής Σάλας

1.

Οι ποδοσφαιριστές Σάλας εγγεγραµµένοι σε µια Οµοσπονδία µπορούν να
εγγραφούν σε ένα σωµατείο Σάλας της νέας Οµοσπονδίας, µόνον εάν η
τελευταία έχει λάβει ένα ∆ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής Σάλας (εφεξής:
∆ΠΜΣ) από την προηγούµενη Οµοσπονδία. Το ∆ΠΜΣ θα εκδίδεται δωρεάν
χωρίς οποιουσδήποτε όρους ή χρονικούς περιορισµούς. Οποιαδήποτε αντίθετη
διάταξη, θα είναι άκυρη εξαρχής. Η Οµοσπονδία που εκδίδει το ∆ΠΜΣ θα
αποστέλλει ένα αντίγραφο στην FIFA. Οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση
ενός ∆ΠΜ για 11Χ11 θα εφαρµόζονται αντίστοιχα για την έκδοση ενός ∆ΠΜΣ.
Οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται στο παράρτηµα 3 του Κανονισµού για την
Ιδιότητα και Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών. Το ∆ΠΜΣ πρέπει να είναι
ευδιάκριτο από το χρησιµοποιούµενο ∆ΠΜ του ποδοσφαίρου 11Χ11.

2.

Ένα ∆ΠΜΣ δεν απαιτείται για έναν ποδοσφαιριστή κάτω των 12 ετών.

Πίνακας Περιεχοµένων
∆ιεθνές πιστοποιητικό µετεγγραφής Σάλας
1. Οποτεδήποτε ένας ποδοσφαιριστής Σάλας µετεγγράφεται από ένα σωµατείο υπαγόµενο
σε µια οµοσπονδία, σε άλλο σωµατείο υπαγόµενο σε άλλη οµοσπονδία, η οµοσπονδία
του νέου σωµατείου πρέπει να λάβει ένα ∆ΠΜΣ από την οµοσπονδία στην οποία ο
ποδοσφαιριστής ήταν προηγούµενα εγγεγραµµένος.
2. Το ∆ΠΜΣ θα περιέχει την δήλωση ότι ο κάτοχος είναι ελεύθερος να αγωνίζεται εντός
µίας συγκεκριµένης οµοσπονδίας από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Το ∆ΠΜΣ είναι ένα
έγγραφο απλής µορφής, που συµπληρώνεται από την προηγούµενη οµοσπονδία στην
οποία ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραµµένος. Ειδικά έγγραφα (φόρµες) προµηθεύει για
τον σκοπό αυτό η FIFA, αλλά έγγραφα µε παρόµοιο κείµενο είναι επίσης δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν. Το ∆ΠΜΣ πρέπει πάντοτε να είναι ευδιάκριτο από το
χρησιµοποιούµενο ∆ΠΜ στο ποδόσφαιρο 11Χ11.
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3. Το ∆ΠΜΣ δεν πρέπει να υπόκειται σε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η ισχύς
ενός ∆ΠΜΣ δεν πρέπει να περιορίζεται σε µια χρονική περίοδο και οποιεσδήποτε ρήτρες
που έχουν προστεθεί για τον λόγο αυτό στο πιστοποιητικό, θα θεωρούνται άκυρες
εξαρχής. Επιπλέον, απαγορεύεται να χρεώνουν έξοδα ή να απαιτούν πληρωµή τέλους
για την έκδοση ενός ∆ΠΜΣ. Όπως και στο ποδόσφαιρο 11Χ11, δεν απαιτείται ∆ΠΜΣ για
ποδοσφαιριστές µικρότερους των 12 ετών.
4. Το ∆ΠΜΣ θα εκδίδεται εις τριπλούν. Το πρωτότυπο θα αποστέλλεται στην οµοσπονδία
που αιτείται την µετεγγραφή, το πρώτο αντίγραφο στην FIFA και το δεύτερο θα
παραµένει στην κατοχή της οµοσπονδίας που ο ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει.
5. Οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση ενός ∆ΠΜ του παραρτήµατος 3 του
Κανονισµού, εφαρµόζονται επίσης για το ∆ΠΜΣ και περιγράφονται σε αυτό λεπτοµερώς.

142

Άρθρο 6

Έκτιση Πειθαρχικών Ποινών

1.

Μια ποινή που επιβλήθηκε µε µορφή αποκλεισµού από αγώνες (βλ. άρθρ.20
παρ.1 και 2 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA) σε έναν ποδοσφαιριστή για
παράβαση που διαπράχθηκε, ενώ αγωνιζόταν σε ποδόσφαιρο Σάλας ή σε
σχέση µε έναν αγώνα Σάλας, θα έχει αντίκτυπο στην συµµετοχή του
ποδοσφαιριστή στο σωµατείο του Σάλας. Παρόµοια, µια ποινή που επιβλήθηκε
µε µορφή αποκλεισµού από αγώνες στον ποδοσφαιριστή που συµµετείχε
αναφορικά µε αγώνες ποδοσφαίρου 11Χ11, θα έχει αντίκτυπο µόνον στην
συµµετοχή του ποδοσφαιριστή σε σωµατείο 11Χ11.

2.

Μια ποινή που επιβλήθηκε µε µορφή ηµερολογιακού αποκλεισµού (ηµέρες ή
µήνες), θα έχει αντίκτυπο στην συµµετοχή του ποδοσφαιριστή και στα δύο
σωµατεία Σάλας και 11Χ11, ανεξάρτητα µε το εάν η παράβαση διεπράχθη στο
ποδόσφαιρο 11Χ11 ή στο Σάλας.

3.

Η Οµοσπονδία στην οποία ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραµµένος, θα
κοινοποιήσει την ποινή που επιβλήθηκε µε µορφή ηµερολογιακού αποκλεισµού
στην δεύτερη Οµοσπονδία, στην οποία ο ποδοσφαιριστής µπορεί να εγγραφεί,
εάν ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραµµένος σε ένα σωµατείο Σάλας και σε ένα
σωµατείο 11Χ11 που ανήκουν σε δύο διαφορετικές Οµοσπονδίες.

4.

Οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή επιβλήθηκε σε έναν ποδοσφαιριστή από µια
µετεγγραφή, θα εκτίεται ή θα εφαρµόζεται στην νέα Οµοσπονδία, στην οποία ο
ποδοσφαιριστής εγγράφεται. Η προηγούµενη Οµοσπονδία υποχρεούται να
κοινοποιήσει εγγράφως στην νέα Οµοσπονδία οποιαδήποτε κύρωση
ταυτόχρονα µε την έκδοση του ∆ΠΜΣ.
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Πίνακας Περιεχοµένων
Έκτιση των πειθαρχικών ποινών
1. Ένα θέµα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η έκτιση των πειθαρχικών κυρώσεων
ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος σε δύο διαφορετικά σωµατεία στα
δύο αθλήµατα. Η λύση που προτείνεται από τις παρούσες διατάξεις είναι σαφώς η
περισσότερο αρµόζουσα, µε µια διάκριση που έγινε µεταξύ των δύο ειδών των ποινών
που µπορούν να επιβληθούν σε έναν ποδοσφαιριστή. Καταρχήν, µια ποινή µε µορφή
αποκλεισµού από αγώνες, η οποία συνήθως σχετίζεται µε µια ήπια παράβαση του
Πειθαρχικού Κώδικα θα πρέπει να εκτιθεί µόνον στο άθληµα για το οποίο επιβλήθηκε η
κύρωση. Αφετέρου, µια ποινή που επιβλήθηκε µε µορφή ηµερολογιακού αποκλεισµού
(ηµέρες – µήνες) θα εκτιθεί και στα δύο αθλήµατα188.
2. Εάν µια ποινή µε µορφή ηµερολογιακού αποκλεισµού (ηµέρες – µήνες) .επιβάλλεται σε
έναν ποδοσφαιριστή και αυτός είναι εγγεγραµµένος σε σωµατείο Σάλας που υπάγεται σε
µια οµοσπονδία και σε σωµατείο 11Χ11 που υπάγεται σε άλλη οµοσπονδία, η
οµοσπονδία που επέβαλε την κύρωση, θα κοινοποιήσει στην άλλη οµοσπονδία την
ποινή. Η δεύτερη οµοσπονδία τότε, θα επιβάλλει άµεσα την έκτιση της ποινής.
3. Εάν µια ποινή µε µορφή ηµερολογιακού αποκλεισµού (ηµέρες – µήνες) επιβάλλεται σε
έναν ποδοσφαιριστή από την FIFA, η FIFA θα κοινοποιήσει στην οµοσπονδία του
αθλήµατος, στο οποίο η παράβαση διεπράχθη. Αυτή η οµοσπονδία τότε, θα ενηµερώσει
την άλλη οµοσπονδία.
4. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτίει ακόµη µια ποινή και ο οποίος µετεγγράφεται σε
ένα σωµατείο υπαγόµενο σε άλλη οµοσπονδία, θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του,
στο νέο σωµατείο της νέας οµοσπονδίας. Η προηγούµενη οµοσπονδία οφείλει να
ενηµερώσει την νέα οµοσπονδία κατά την έκδοση του ∆ΠΜΣ για την ποινή του
ποδοσφαιριστή, η οποία απαιτείται να εκτιθεί. Η ενηµέρωση αυτή θα επισυνάπτεται στο
∆ΠΜΣ.

188

Οι παραβιάσεις αυτές είναι συνήθως αποτέλεσµα σοβαρών παραβάσεων του Πειθαρχικού Κώδικα, π.χ.
παραβάσεις doping.
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Άρθρο 7

Σεβασµός – Τήρηση του Συµβολαίου

1.

Ένας επαγγελµατίας µε συµβόλαιο µε ένα σωµατείο 11Χ11, δύναται να
υπογράψει ένα δεύτερο επαγγελµατικό συµβόλαιο µε ένα διαφορετικό
σωµατείο Σάλας µόνον, εάν έχει γραπτή έγκριση του σωµατείου 11Χ11 µε το
οποίο είναι συµβεβληµένος. Ένας επαγγελµατίας µε συµβόλαιο µε ένα
σωµατείο Σάλας, δύναται να υπογράψει ένα δεύτερο επαγγελµατικό συµβόλαιο
µε ένα διαφορετικό σωµατείο 11Χ11 µόνον, εάν έχει γραπτή έγκριση του
σωµατείου Σάλας µε το οποίο είναι συµβεβληµένος.

2.

Οι διατάξεις που ισχύουν για την τήρηση της συµβατικής σταθερότητας τίθενται
στα άρθρ.13-18 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και Μετεγγραφών των
Ποδοσφαιριστών.

Πίνακας Περιεχοµένων
Σεβασµός – Τήρηση του συµβολαίου
1. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ήδη συµβόλαιο µε ένα σωµατείο του ενός
αθλήµατος, µπορεί να συνάψει ένα δεύτερο συµβόλαιο µε ένα σωµατείο του άλλου
αθλήµατος µόνον εφόσον έχει λάβει την γραπτή έγκριση του πρώτου σωµατείο189. Αυτός
ο µηχανισµός έχει ως σκοπό να διασφαλίσει τα συµφέροντα του πρώτου σωµατείου, µε
το οποίο ο ποδοσφαιριστής είχε υπογράψει ένα συµβόλαιο, από νέες υποχρεώσεις µε
τις οποίες ο ποδοσφαιριστής θα δεσµευτεί και οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν το
πρώτο υπογραφέν συµβόλαιο.
2. Εάν ο ποδοσφαιριστής συνάψει ένα δεύτερο συµβόλαιο για το άλλο άθληµα, χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση του πρώτου σωµατείου, κρίνεται απαραίτητο καταρχήν να
αναλυθεί εάν η οµαλή εκπλήρωση του πρώτου υπογραφέντος συµβολαίου
παρακωλύεται µε την υπογραφή του δεύτερου συµβολαίου, ή εάν η συνύπαρξη των δύο
συµβολαίων είναι δυνατή, µε µερικές ίσως διαφοροποιήσεις του δεύτερου συµβολαίου.
3. Γενικά οι βασικές αρχές που αφορούν την τήρηση της συµβατικής σταθερότητας
εφαρµόζονται επίσης και στα συµβόλαια που υπογράφονται στο πλαίσιο του
ποδοσφαίρου Σάλας.

189

Ο ποδοσφαιριστής, όµως, δικαιούται να εγγραφεί ως ερασιτέχνης σε ένα σωµατείο του άλλου αθλήµατος
χωρίς την έγκριση του σωµατείου µε το οποίο ο ποδοσφαιριστής είναι συµβατικά δεσµευµένος.

145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Άρθρο 8

Προστασία των Ανηλίκων
∆ιεθνείς µετεγγραφές ποδοσφαιριστών επιτρέπονται µόνον, εάν ο
ποδοσφαιριστής είναι άνω των 18 ετών. Οι εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό
περιγράφονται στο άρθρ.19 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και Μετεγγραφών
των Ποδοσφαιριστών.

Πίνακας Περιεχοµένων
Προστασία των ανηλίκων
Η αρχή της προστασίας των ανηλίκων ισχύει επίσης για τους ποδοσφαιριστές Σάλας190.

Άρθρο 9

Αποζηµίωση Κατάρτισης
Οι διατάξεις για την αποζηµίωση κατάρτισης όπως προβλέπονται στο άρθρ.20
και το παράρτηµα 4 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και Μετεγγραφών των
Ποδοσφαιριστών, δεν ισχύουν για τις µετεγγραφές των ποδοσφαιριστών από
και προς τα σωµατεία Σάλας.

Πίνακας Περιεχοµένων
Αποζηµίωση κατάρτισης
Εφόσον το ποδόσφαιρο Σάλας είναι ένα άθληµα ανεπτυγµένο µόνον σε ορισµένες περιοχές
και δεν έχει ακόµη φθάσει σε επίπεδο παγκόσµιας κάλυψης και τα ποσά που επενδύονται σε
αυτό είναι µακράν υποδεέστερα εκείνων που δαπανώνται για το ποδόσφαιρο 11Χ11,
αποφασίσθηκε ότι οι διατάξεις που αφορούν την αποζηµίωση κατάρτισης και τον µηχανισµό
αλληλεγγύης δεν θα εφαρµόζονται σε µετεγγραφές µεταξύ σωµατείων Σάλας.
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Γίνεται παραποµπή στο άρθρ.19.
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Άρθρο 10

Μηχανισµός Αλληλεγγύης
Οι διατάξεις για τον µηχανισµό αλληλεγγύης όπως προβλέπονται στο άρθρ.21
και το παράρτηµα 5 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και Μετεγγραφών των
Ποδοσφαιριστών, δεν ισχύουν για τις µετεγγραφές των ποδοσφαιριστών από
και προς τα σωµατεία Σάλας.

Πίνακας Περιεχοµένων
Μηχανισµός Αλληλεγγύης
βλ. επεξήγηση του άρθρ.9 ανωτέρω.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Άρθρο 11

Αρµοδιότητα FIFA

1.

Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος κάθε ποδοσφαιριστή ή σωµατείου Σάλας να
επιδιώξει αποζηµίωση σε αστικό δικαστήριο για εργατικού περιεχοµένου
διαφορές, η FIFA έχει αρµοδιότητα για την εκδίκαση των διαφορών που
καθορίζονται στο άρθρ.22 του Κανονισµού για την Ιδιότητα και Μετεγγραφών
των Ποδοσφαιριστών.

2.

Η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών ή ο ένας δικαστής θα εκδικάζουν όλες
τις διαφορές που καθορίζονται στο άρθρ.23 του Κανονισµού για την Ιδιότητα
και Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών.

3.

Το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆) ή ο δικαστής του ΣΕ∆ θα
ασχολούνται µε τις διαφορές όπως προβλέπονται στο άρθρ.24 του Κανονισµού
για την Ιδιότητα και Μετεγγραφών των Ποδοσφαιριστών.

4.

Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από τα προαναφερθέντα όργανα είναι δυνατόν
να εφεσιβληθούν στο ∆ιαιτητικό Αθλητικό ∆ικαστήριο (∆Α∆-CAS).

Πίνακας Περιεχοµένων
Αρµοδιότητα FIFA
Γίνεται γενική παραποµπή στο κεφάλαιο που αφορά την αρµοδιότητα της FIFA, το οποίο
εφαρµόζεται επίσης εξολοκλήρου σε διαφορές που αφορούν το ποδόσφαιρο Σάλας.
Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών από ένα σωµατείο 11Χ11 σε ένα σωµατείο Σάλας (ή και το
αντίστροφο) καλύπτονται επίσης από τα άρθρ.22-24.
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Άρθρο 12

Απρόβλεπτες Καταστάσεις
Καταστάσεις (θέµατα) που δεν προβλέπονται στις παρούσες διατάξεις, θα
διέπονται από τον Κανονισµό για την Ιδιότητα και Μετεγγραφών των
Ποδοσφαιριστών.

Πίνακας Περιεχοµένων
Απρόβλεπτες καταστάσεις
Αυτονόητο, βλ. άρθρ.27.

Άρθρο 13

Επίσηµες Γλώσσες
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας στην ερµηνεία µεταξύ του Αγγλικού,
Γαλλικού, Ισπανικού ή Γερµανικού κειµένου των διατάξεων αυτών, το Αγγλικό
κείµενο είναι το αυθεντικό.

Πίνακας Περιεχοµένων
Επίσηµες Γλώσσες
Όλοι οι Κανονισµοί της FIFA δηµοσιεύονται στις τέσσερις επίσηµες γλώσσες, δηλ. Αγγλική,
Γαλλική, Ισπανική και Γερµανική γλώσσα. Οποτεδήποτε υπάρχει διάσταση στο λεξιλόγιο των
διαφορετικών κειµένων του Κανονισµού, το Αγγλικό κείµενο είναι το αυθεντικό.

Άρθρο 14

Έναρξη Ισχύος
Αυτό το παράρτηµα εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA στις 9
Ιουνίου 2005 και ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου 2005.

Μετάφραση – Νοµική Επιµέλεια:
Θεόδωρος Κουρίδης
Ν.Σ. ΕΠΟ
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