ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA
Εγκύκλιος Aρ. 1500

Ζυρίχη, 4 Σεπτεµβρίου 2015
SG/mku

Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών – διαδικασία που
διέπει τις αιτήσεις για την αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρο 20) και τον
µηχανισµό αλληλεγγύης (άρθρο 21)

Αξιότιµε κύριε ή κυρία,

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε ότι επ' ευκαιρία της
συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA την 20 και 21 Μαρτίου 2014,
αυτή ενέκρινε ένα εξ ολοκλήρου νέο Παράρτηµα 6 που θα συµπεριληφθεί στον
Κανονισµό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών (εφεξής: ο Κανονισµός). Το
νέο Παράρτηµα 6 αφορά στις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις για την
αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρο 20 του Κανονισµού) και τον µηχανισµό αλληλεγγύης
(άρθρο 21 του Κανονισµού). Συνηµµένα σας αποστέλλουµε αντίγραφο του νέου
Παραρτήµατος 6 του Κανονισµού, όπως επίσης και µια τροποποίηση στο Άρθρο 24
του Κανονισµού.

Από την προαναφερθείσα ηµεροµηνία έγκρισης του νέου Παραρτήµατος 6 του
Κανονισµού, η εταιρεία FIFA Transfer Matching System GmbH εργάζεται επάνω
στην δηµιουργία και στην υλοποίηση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος σωστής
διαχείρισης των αξιώσεων µέσω του Συστήµατος Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ,
TMS). Το νέο σύστηµα έχει πλέον οριστικοποιηθεί και ως εκ τούτου το νέο

Παράρτηµα 6 του Κανονισµού θα περιέλθει σε ισχύ την 1 Οκτωβρίου 2015.

Το νέο Παράρτηµα 6 του Κανονισµού καθιερώνει µια διαδικασία µέσω της οποίας
όλες οι αιτήσεις που αφορούν στην αποζηµίωση κατάρτισης και στον µηχανισµό
αλληλεγγύης, θα διαχειρίζονται από το Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ,
TMS). Η νέα διαδικασία θα οδηγήσει σε ένα πιο αποτελεσµατικό τρόπο διαχείρισης
των αιτήσεων και συνδέεται στενά µε την υφιστάµενη διαχείριση των αιτήσεων που
αφορούν στην προστασία των ανηλίκων, τις οποίες οι οµοσπονδίες και οι οµάδες ήδη
γνωρίζουν. Επιθυµούµε να επισηµάνουµε ότι το νέο Παράρτηµα 6 δεν επηρεάζει τα
ουσιαστικά θέµατα που αφορούν στις αρχές της αποζηµίωσης κατάρτισης και του
µηχανισµού αλληλεγγύης, που παραµένουν αµετάβλητες, παρά µόνο σε ότι αφορά
τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων, χρησιµοποιώντας ένα
πιο επικαιροποιηµένο σύστηµα, ήτοι το Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ,
TMS) αντί της υφιστάµενης διαδικασίας που βασίζεται στην ανταλλαγή εγγράφων.

Σε αυτό το πλαίσιο, λάβαµε ένα άλλο µέτρο προκειµένου να διασφαλίσουµε µια πιο
αποτελεσµατική διαδικασία σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις για αποζηµίωση κατάρτισης
και τον µηχανισµό αλληλεγγύης, αυτό της δηµιουργίας µιας υποεπιτροπής που
ορίζεται από το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC) η οποία αποτελείται από
όλα τα µέλη του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC), κάθε ένα εκ των
οποίων µπορεί να λειτουργήσει ως µονοµελές όργανο. Κατά συνέπεια, έχει
τροποποιηθεί το Άρθρο 24 του Κανονισµού.

Εν κατακλείδι, επιθυµούµε να σας επισηµάνουµε ότι από την 1 Οκτωβρίου 2015,
όλες οι αιτήσεις που αφορούν στην αποζηµίωση κατάρτισης και στον µηχανισµό
αλληλεγγύης, πρέπει να υποβάλλονται και να διαχειρίζονται µέσω του Συστήµατος
Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS).

Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι το τρέχον Παράρτηµα 6 του Κανονισµού, το οποίο
διέπει τους Κανόνες Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαίρου
Σάλας 5Χ5, από την 1 Οκτωβρίου 2015, θα συνεχίσει ως Παράρτηµα 7 του
Κανονισµού, µε την υφιστάµενη διατύπωση αµετάβλητη.
Σας ευχαριστούµε για την προσοχή σας στα παραπάνω και για την διασφάλιση της

ενηµέρωσης όλων των οµάδων σας χωρίς καθυστέρηση.

Μετά τιµής,
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
[υπογραφή]
Jérôme Valcke

Συνηµµένα ως προαναφέρεται
Κοινοποίηση

- Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA
- Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών
- Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών
- Συνοµοσπονδίες
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∆ιαδικασία που διέπει τις αιτήσεις για αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρο 20) και
µηχανισµό αλληλεγγύης (άρθρο 21)

1

Αρχές

1. Όλες οι αιτήσεις που αφορούν στην αποζηµίωση κατάρτισης σύµφωνα µε το
άρθρο 20 και στον µηχανισµό αλληλεγγύης σύµφωνα µε το άρθρο 21, πρέπει να
υποβάλλονται και διαχειρίζονται µέσω του Συστήµατος Συσχετισµού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS). Οι αιτήσεις θα καταχωρίζονται στο Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών
(ΣΣΜ, TMS) από την επαγγελµατική οµάδα που διαθέτει έναν λογαριασµό στο
Σύστηµα

Συσχετισµού

επαγγελµατικής

οµάδας

Μετεγγραφών
που

δεν

(ΣΣΜ,

TMS)

ή,

στην

περίπτωση

διαθέτει

έναν

λογαριασµό

στο

µιας

Σύστηµα

Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) ή µιας ερασιτεχνικής οµάδας, από την
οικεία οµοσπονδία.
2. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις, οι Κανόνες που ∆ιέπουν
τις ∆ιαδικασίες της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του Συµβουλίου
Επίλυσης ∆ιαφορών θα εφαρµόζονται επί της διαδικασίας αίτησης, υποκείµενες σε
οποιαδήποτε µικρή απόκλιση που ενδεχοµένως προκύψει από την ηλεκτρονική
διαδικασία.

2

Ευθύνη των οµάδων και των οµοσπονδιών µελών

1. Όλες οι επαγγελµατικές οµάδες και οι οµοσπονδίες µέλη θα ελέγχουν την
καρτέλα "Αιτήσεις" (Claims) στο Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) σε
τακτά διαστήµατα, τουλάχιστον κάθε τρεις ηµέρες και θα προσέχουν ιδιαίτερα για
τυχόν ερωτήµατα ή αιτήµατα για δηλώσεις.
2. Οι επαγγελµατικές οµάδες και οι οµοσπονδίες µέλη θα φέρουν πλήρη ευθύνη για
όποια διαδικαστικά µειονεκτήµατα ενδεχοµένως προκύψουν εξαιτίας της αδυναµίας
τήρησης της παραγράφου 1 παραπάνω.

3

Σύνθεση της υποεπιτροπής

Η υποεπιτροπή που ορίζεται από το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών θα αποτελείται
από µέλη του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών και, κατά κανόνα, κάθε µέλος της

υποεπιτροπής θα µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις ως µονοµελές όργανο.

4

Συµπεριφορά κατά την διάρκεια της διαδικασίας

1. Όλα τα µέρη που εµπλέκονται στη διαδικασία θα ενεργούν καλόπιστα.
2. Όλα τα µέρη που εµπλέκονται στη διαδικασία είναι υποχρεωµένα να λέγουν την
αλήθεια στην υποεπιτροπή. Οι κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σε οποιαδήποτε
οµοσπονδία ή οµάδα βρεθεί να έχει υποβάλει αναληθή ή ψευδή στοιχεία στην
υποεπιτροπή ή για παράνοµη χρήση της διαδικασίας αίτησης του Συστήµατος
Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) για έκνοµους σκοπούς. Κάθε παραβίαση,
όπως πλαστογραφηµένα έγγραφα, θα τιµωρείται από την Πειθαρχική Επιτροπή της
FIFA σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA.
3. Η υποεπιτροπή µπορεί να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της
ώστε να διασφαλίσει ότι τηρούνται αυτές οι αρχές συµπεριφοράς.
4. Η εταιρεία FIFA TMS GmbH θα διερευνά ζητήµατα εν σχέσει µε τις υποχρεώσεις
των διαδίκων σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα. Όλα τα µέρη υποχρεούνται να
συνεργάζονται

µε

σκοπό

την

απόδειξη

των

γεγονότων.

Ειδικότερα,

θα

συµµορφώνονται, κατόπιν ευλόγου ειδοποίησης, µε αιτήµατα για οποιαδήποτε
έγγραφα, στοιχεία ή οποιοδήποτε άλλο θέµα οποιασδήποτε φύσης που τηρείται από
τα εµπλεκόµενα µέρη. Πρόσθετα, τα εµπλεκόµενα µέρη θα συµµορφώνονται µε την
εξεύρεση

και

παροχή

εγγράφων,

στοιχείων

ή

οποιουδήποτε

άλλου

υλικού

οποιασδήποτε φύσης που δεν κατέχουν τα εµπλεκόµενα µέρη, αλλά που τα
εµπλεκόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να προµηθευτούν. Η µη συµµόρφωση µε τα
αιτήµατα αυτά της εταιρείας FIFA TMS GmbH µπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις που
θα επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

5

Εκκίνηση της διαδικασίας και υποβολή εγγράφων που αφορούν σε
αιτήσεις για αποζηµίωση κατάρτισης

1. Η αίτηση για αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρο 20 και Παράρτηµα 4) θα
καταχωρίζεται στο Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) από το
κατάλληλο πρόσωπο, σύµφωνα µε το άρθρο 1.1 παραπάνω. Οι αιτήσεις σύµφωνα µε
την προαναφερόµενη διάταξη που υποβάλλονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν
θα εξετάζονται.
2. Ανάλογα µε τα στοιχεία της εν λόγω αίτησης, ο αιτούµενος είτε προσωπικά είτε
µέσω της οµοσπονδίας του (εφόσον δεν διαθέτει λογαριασµό στο Σύστηµα
Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS)) υποχρεωτικά θα υποβάλλει στο Σύστηµα
Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) συγκεκριµένα έγγραφα από τον κατάλογο
που ακολουθεί:
-

Ονοµατεπώνυµα των µερών

-

Λεπτοµερής παρουσίαση της υπόθεσης και την αιτία της αίτησης

-

Το αιτούµενο ποσό

-

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

-

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

-

Πλήρες ιστορικό της σταδιοδροµίας του ποδοσφαιριστή (όλα τα ∆ελτία
Αθλητικής Ιδιότητας [πρβλ. άρθρο 7] από τις οικείες οµοσπονδίες που
εµπλέκονται),

συµπεριλαµβανοµένης

της

ηµεροµηνίας

γέννησης

του

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

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

-

Στοιχεία σχετικά µε την επακριβή ηµεροµηνία (ηµέρα / µήνας / έτος) της

µετεγγραφής επί της οποίας βασίζεται η αίτηση (εφόσον η αίτηση βασίζεται σε
µεταγενέστερη µετεγγραφή ενός επαγγελµατία ποδοσφαιριστή)
-

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

-

Επίσηµη επιβεβαίωση από την οµοσπονδία µέλος του αιτούµενου σχετικά µε
την

κατηγορία

στην

οποία

ανήκει

η

αιτούµενη

οµάδα

(εφόσον

ο

ποδοσφαιριστής µετακινείται µέσα στην εδαφική επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), πρβλ.
Παράρτηµα 4, άρθρο 6)
-

Τα αποδεικτικά στοιχεία του Παραρτήµατος 4 άρθρο 6 παράγραφος 3 (εφόσον
ο

ποδοσφαιριστής

µετακινείται

µέσα

στην

εδαφική

επικράτεια

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ),
πρβλ. Παράρτηµα 4, άρθρο 6)
-

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

-

Πληρεξούσιο (εφόσον απαιτείται)

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

6

Εκκίνηση της διαδικασίας και υποβολή εγγράφων που αφορούν σε

αιτήσεις του µηχανισµού αλληλεγγύης
1. Η αίτηση για τον µηχανισµό αλληλεγγύης (άρθρο 21 και Παράρτηµα 8) θα
καταχωρίζεται στο Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) από το
κατάλληλο πρόσωπο, σύµφωνα µε το άρθρο 1.1 παραπάνω. Οι αιτήσεις σύµφωνα µε

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

Ονοµατεπώνυµα των µερών

-

Λεπτοµερής παρουσίαση της υπόθεσης και την αιτία της αίτησης

-

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

-

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

-

Το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης που απαιτείται

-

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

-

Γραπτή βεβαίωση από την οικεία οµοσπονδία αναφορικά µε τις επακριβείς
ηµεροµηνίες εγγραφής του ποδοσφαιριστή στην αιτούµενη οµάδα, π.χ. από
ποια ηµεροµηνία (ηµέρα / µήνας / έτος) µέχρι ποια ηµεροµηνία (ηµέρα /
µήνας

/

έτος),

λαµβάνοντας

υπόψη

κάθε

πιθανή

διακοπή,

συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας γέννησης του ποδοσφαιριστή όπως
επίσης και την κατάδειξη της ιδιότητας του ποδοσφαιριστή (ερασιτέχνης ή
επαγγελµατίας) στην αιτούµενη οµάδα
-

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

-

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

-

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

-

Πληρεξούσιο (εφόσον απαιτείται)

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

7

Γνωστοποίηση της αίτησης στον παραλήπτη

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

διαχειρίζεται

επίσης µέσω

του Συστήµατος Συσχετισµού

Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS).
3. Εφόσον µέσα στο διάστηµα των 20 ηµερών δεν παραληφθεί απαντητική δήλωση,
η απόφαση θα λαµβάνεται βάσει των εγγράφων που περιέχονται ήδη στον φάκελο.

8

Γλώσσα των εγγράφων

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

9

Προθεσµίες

1. Οι προθεσµίες θα ορίζονται νόµιµα µέσω του Συστήµατος Συσχετισµού
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS).
2. Όλες οι υποβολές θα πρέπει να καταχωρίζονται στο Σύστηµα Συσχετισµού
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) µέχρι την προθεσµία που ισχύει για την ζώνη ώρας που
ισχύει στην ενδιαφερόµενη οµοσπονδία.

10

Γνωστοποίηση των αποφάσεων, ένδικα µέσα

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

Εάν ένα µέρος αιτηθεί την αιτιολογία της απόφασης, η αιτιολογηµένη

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

24

Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών ΣΕ∆ / DRC

1. Το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆) θα εκδικάζει κάθε περίπτωση που
προβλέπεται από το Άρθρο 22 α, β, δ και ε, µε εξαίρεση διαφορές που αφορούν στην
έκδοση ενός ∆ΠΜ / ITC.
2. Το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC) 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 Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC). Τα µέλη του Συµβουλίου
Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC) θα ορίσουν από τα µέλη τους, έναν δικαστή του
Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC) για τις οµάδες και έναν για τους
ποδοσφαιριστές. Ο δικαστής του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC)
µπορεί να εκδικάσει τις παρακάτω υποθέσεις:
i.

όλες τις υποθέσεις µε επίδικο ποσό µέχρι 100.000 Ελβετικά Φράγκα,

ii.

διαφορές που αφορούν στην

αποζηµίωση κατάρτισης που όµως δεν

παρουσιάζουν πολυσύνθετα ή νοµικά θέµατα, ή στις οποίες το Συµβούλιο
Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC) διαθέτει ήδη µια σαφή και ξεκάθαρη
νοµολογία,
iii.

διαφορές που αφορούν στις συνεισφορές αλληλεγγύης που όµως δεν
παρουσιάζουν πολυσύνθετα ή νοµικά θέµατα, ή στις οποίες το Συµβούλιο
Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC) διαθέτει ήδη µια σαφή και ξεκάθαρη
νοµολογία.

Οι διαφορές του εδαφίου ii. και iii. της παρούσας παραγράφου, µπορούν επίσης να
κρίνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή πρόεδρο ως µονοµελές όργανο.
Ο δικαστής του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών, όπως επίσης και ο πρόεδρος ή ο
αναπληρωτής πρόεδρος του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (αναλόγως της
περιπτώσεως), είναι υποχρεωµένος να παραπέµπει στο συµβούλιο τις υποθέσεις που
αφορούν σε θεµελιώδη ζητήµατα. Το Συµβούλιο θα αποτελείται από ίσο αριθµό
αντιπροσώπων των οµάδων και των ποδοσφαιριστών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων
που είναι δυνατό να εκδικασθούν από µονοµελές όργανο του Συµβουλίου Επίλυσης
∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC). Κάθε πλευρά θα λαµβάνει τον λόγο µία φορά κατά την
διάρκεια της διαδικασίας. Αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Επίλυσης
∆ιαφορών ή το µονοµελές όργανο του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC),
µπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του ∆ιαιτητικού Αθλητικού ∆ικαστηρίου (∆Α∆,

CAS).
3. Οι αιτήσεις για την αποζηµίωση κατάρτισης και τον µηχανισµό αλληλεγγύης που
χειρίζονται µέσω του Συστήµατος Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) (πρβλ.
Παράρτηµα 6) θα αποφασίζονται από την υποεπιτροπή του Συµβουλίου Επίλυσης
∆ιαφορών (ΣΕ∆, DRC).

