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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
Με βάση το άρθρο 5 του Καταστατικού της FIFA του Οκτωβρίου 2003, η Εκτελεστική 

Επιτροπή εξέδωσε τον ακόλουθο κανονισµό και τα παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του κυρί(ως)ου κειµένου. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
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. 

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. 
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11. Ανήλικος: ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει ακόµα το 
18 έτος της ηλικίας του. 

12. Ακαδηµία: µια οργάνωση ή ένα ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο του οποίου ο 
κύριος και µακροπρόθεσµος σκοπός είναι να παράσχει προς τους 
ποδοσφαιριστές µακροπρόθεσµη εκπαίδευση µέσω της παροχής των 
απαραίτητων προπονητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών. Αυτό κυρίως 
θα συµπεριλαµβάνει, µη περιοριστικά, προπονητικά κέντρα ποδοσφαίρου, 
γήπεδα ποδοσφαίρου, σχολές ποδοσφαίρου, κλπ. 

13. Σύστηµα συσχετισµού µετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS): το σύστηµα συσχετισµού 
µετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) είναι ένα σύστηµα δεδοµένων πληροφορικής µε 
βάση το Web µε πρωταρχικό σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας 
διεθνών µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, όπως και την βελτίωση της 
διαφάνειας και της ροής των πληροφοριών. 

 

Επίσης παραπέµπουµε στο τµήµα "Ορισµοί" 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση: Οι διατάξεις µε µαύρα έντονα γράµµατα (Bold) στον παρόντα κανονισµό 
είναι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA και 
ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2009. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1  Έκταση εφαρµογής 
 

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, 18, 18δις, 19 και 19δις 

είναι δεσµευτικές και σε εθνικό επίπεδο και πρέπει να συµπεριληφθούν 

χωρίς τροποποίηση, στον κανονισµό 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: 

– 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. 
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– 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 καθορίζεται στο συµβόλαιο. 

– Άρθρο 17 παρ. 3-5: Η αρχή της επιβολής αθλητικών κυρώσεων κατά 

του υπαίτιου µέρους, σε περίπτωση λύσης συµβολαίου χωρίς νόµιµη 

αιτία. 

4. Ο κανονισµός αυτός διέπει επίσης την αποδέσµευση των ποδοσφαιριστών για τις 

οµάδες των οµοσπονδιών (Εθνικές οµάδες) και την καταλληλότητα 

ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται στις οµάδες αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Παραρτήµατος 1. Οι διατάξεις αυτές είναι δεσµευτικές για όλες τις οµοσπονδίες 

και τα σωµατεία. 
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II. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

2  Ιδιότητα ποδοσφαιριστών: ερασιτέχνες και επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές 
 

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. 

 

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. 

 

4  Λήξη της δραστηριότητας (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. 
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III. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

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 µόνο 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. 

4. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αθλητική ακεραιότητα της 

διοργάνωσης. Ειδικότερα, ένας ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί σε 

επίσηµους αγώνες για περισσότερες από δύο οµάδες οι οποίες αγωνίζονται στο 

ίδιο εθνικό πρωτάθληµα ή κύπελλο κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής 

περιόδου, εκτός εάν υφίστανται αυστηρότεροι ειδικότεροι κανονισµοί της 

διοργάνωσης στην οµοσπονδία µέλος. 

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. Αν ένα συµβόλαιο έχει λυθεί για νόµιµη αιτία, η FIFA δύναται να 

λάβει προσωρινά µέτρα για την αποφυγή κατάχρησης σύµφωνα µε το άρθρο 22. 
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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. 

 

7  ∆ελτίο Ατοµικών Πληροφοριών Ποδοσφαιριστή (Player Passport) 
 

Η εγγράφουσα οµοσπονδία είναι υποχρεωµένη να δώσει στο σωµατείο στο οποίο ο 

ποδοσφαιριστής εγγράφεται, το δελτίο ατοµικών πληροφοριών ποδοσφαιριστή που θα 

περιέχει τις σχετικές πληροφορίες για τον ποδοσφαιριστή. Στο δελτίο 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 δελτίο ατοµικών πληροφοριών για το 

σωµατείο στο οποίο εγγράφηκε την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί την συµπλήρωση. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 
 

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. 

 



IV. ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
& ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

14 

IV. ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

13  Σεβασµός (τήρηση) του συµβολαίου 
 

Ένα συµβόλαιο µεταξύ επαγγελµατία και σωµατείου επιτρέπεται να λύνεται µόνον κατά την 

συµβατική λήξη του ή µε αµοιβαία συµφωνία. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

16  Περιορισµός λύσης ενός συµβολαίου κατά την διάρκεια αγωνιστικής 
περιόδου 

 
Ένα συµβόλαιο δεν µπορεί να λυθεί µονοµερώς κατά την διάρκεια µίας αγωνιστικής 

περιόδου. 
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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 ή 

προκαλεί την παραβίαση των όρων 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. 

 

18  Ειδικές διατάξεις 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 

παραβίαση αυτής της διάταξης θα υπόκειται στις δέουσες κυρώσεις. 
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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. 

 



V. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
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V. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

18δις Επιρροή τρίτου µέρους στα σωµατεία 
 

1. Κανένα σωµατείο δεν θα συνάπτει συµβόλαιο, το οποίο επιτρέπει σε ένα άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος ή σε ένα άλλο οποιοδήποτε τρίτο µέρος να αποκτήσει την 

δυνατότητα να επηρεάζει την ανεξαρτησία του σε εργασιακά ή µετεγγραφικά 

θέµατα, την πολιτική του ή την λειτουργία των οµάδων του. 

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA µπορεί να επιβάλλει πειθαρχικά µέτρα σε 

σωµατεία που δεν τηρούν την υποχρέωση που τίθενται στο παρόν άρθρο. 
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VΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

19  Προστασία των ανηλίκων 
 

1. ∆ιεθνείς µετεγγραφές ποδοσφαιριστών επιτρέπονται µόνον εάν ο ποδοσφαιριστής 

είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. 

2. Στον κανόνα αυτό, ισχύουν οι παρακάτω τρεις εξαιρέσεις: 

α) Οι γονείς του ποδοσφαιριστή µετακοµίζουν στην χώρα που βρίσκεται το νέο 

σωµατείο για λόγους που δεν συνδέονται µε το ποδόσφαιρο, 

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: 

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 µέντορα στο 

σωµατείο, κλπ.). 

iv. Σε περίπτωση τέτοιας µετεγγραφής ποδοσφαιριστή, θα εφοδιάσει την 

οικεία οµοσπονδία µε αποδείξεις, ότι πληροί όλες τις προαναφερόµενες 

υποχρεώσεις, ή 
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γ) 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. 

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 διεθνής µετεγγραφή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και κάθε πρώτη 
εγγραφή σύµφωνα µε την παράγραφο 3, υπόκειται στην έγκριση της 
υποεπιτροπής που διορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας 
Ποδοσφαιριστών για τον σκοπό αυτό. Η αίτηση για έγκριση θα υποβάλλεται 
από την οµοσπονδία που επιθυµεί να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή. Θα 
δίδεται η ευκαιρία στην προηγούµενη οµοσπονδία να γνωστοποιήσει την 
θέση της. Πριν από οποιοδήποτε αίτηµα από µία οµοσπονδία για ένα 
∆ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής και/ή πρώτης εγγραφής, θα 
λαµβάνεται προηγούµενα έγκριση της υποεπιτροπής. Οποιεσδήποτε 
παραβιάσεις της παρούσας διάταξης θα τιµωρούνται από την Πειθαρχική 
Επιτροπή σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. Εκτός από την 
οµοσπονδία που δεν υπέβαλλε αίτηµα προς την υποεπιτροπή, κυρώσεις 
µπορεί να επιβληθούν επίσης και στην προηγούµενη οµοσπονδία για την 
έκδοση ενός ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μετεγγραφής χωρίς την έγκριση της 
υποεπιτροπής, καθώς επίσης και στις οµάδες οι οποίες συνήψαν 
συµφωνία για την µετεγγραφή του ανηλίκου. 
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19δις Εγγραφή και δήλωση ανηλίκων στις ακαδηµίες 
 

1. Οι οµάδες που διατηρούν ακαδηµία η οποία έχει νοµικούς, 
χρηµατοοικονοµικούς ή πραγµατικούς δεσµούς µε την οµάδα, είναι 
υποχρεωµένες να δηλώνουν στην οµοσπονδία στην οποία ανήκει η 
εδαφική επικράτεια όπου δραστηριοποιείται η ακαδηµία, όλους τους 
ανηλίκους. 

2. Κάθε οµοσπονδία είναι υποχρεωµένη να διασφαλίζει ότι όλες οι ακαδηµίες 
που δεν έχουν νοµικούς, χρηµατοοικονοµικούς ή πραγµατικούς δεσµούς µε 
µία οµάδα: 

α) διαθέτουν µία οµάδα η οποία συµµετέχει στα οικεία εθνικά 
πρωταθλήµατα, όλοι δε οι ποδοσφαιριστές θα δηλώνονται στην 
οµοσπονδία στην οποία ανήκει η εδαφική επικράτεια όπου 
δραστηριοποιείται η ακαδηµία, ή έχουν εγγραφεί στην οµάδα αυτή, ή  

β) δηλώνουν στην οµοσπονδία στην οποία ανήκει η εδαφική επικράτεια 
όπου δραστηριοποιείται η ακαδηµία, όλους τους ανηλίκους που 
συµµετέχουν στην ακαδηµία µε σκοπό την κατάρτιση. 

3. Κάθε οµοσπονδία θα τηρεί ένα µητρώο που θα περιέχει τα ονοµατεπώνυµα 
και τις ηµεροµηνίες γέννησης των ανηλίκων που έχουν δηλωθεί σε αυτήν 
από τις οµάδες ή τις ακαδηµίες. 

4. Μέσω της δήλωσης, οι ακαδηµίες και οι ποδοσφαιριστές υπόσχονται να 
εξασκούν το ποδόσφαιρο σύµφωνα µε το Καταστατικό της FIFA και να 
σέβονται και να προωθούν τις ηθικές αρχές του οργανωµένου 
ποδοσφαίρου. 

5. Κάθε παραβίαση της παρούσας διάταξης θα τιµωρείται από την Πειθαρχική 
Επιτροπή σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. 

6. Το Άρθρο 19 θα ισχύει επίσης για την δήλωση όλων των ανηλίκων 
ποδοσφαιριστών που δεν είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία επιθυµούν 
να δηλωθούν. 
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VIΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

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. 

 

 

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. 
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VΙII. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

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 σχετικές 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 

µε 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 σχετικές µε αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρο 20) και µηχανισµού 

αλληλεγγύης (άρθρο 21) µεταξύ σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές 

οµοσπονδίες. 

ε) ∆ιαφορές σχετικές µε τον µηχανισµό αλληλεγγύης (άρθρο 21) µεταξύ 

σωµατείων που ανήκουν στην ίδια οµοσπονδία µε την προϋπόθεση ότι η 

µετεγγραφή του ποδοσφαιριστή στην οποία στηρίζεται η διαφορά 

πραγµατοποιείται µεταξύ σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές 

οµοσπονδίες. 

στ) ∆ιαφορές µεταξύ σωµατείων που ανήκουν σε διαφορετικές οµοσπονδίες 

που δεν εµπίπτουν στις προβλεπόµενες περιπτώσεις α), δ) και ε). 
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23  Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών 
 

1. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών θα εκδικάζει όλες τις υποθέσεις που 

περιγράφονται στο άρθρο 22 γ) και στ), 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 

αναπληρωτή προέδρου, εκτός εάν η φύση της υπόθεσης είναι τέτοια 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). 
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24  Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών ΣΕ∆ / DRC 
 

1. Το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών (ΣΕ∆) θα εκδικάζει κάθε διαφορά σύµφωνα µε 

το άρθρο 22 α), β), δ) και ε), µε εξαίρεση διαφορών που αφορούν 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 διαφορές µε επίδικο ποσό µέχρι 100.000 CHF, 

ii. διαφορές που αφορούν τον υπολογισµό της αποζηµίωσης κατάρτισης, 

iii. διαφορές που αφορούν τον υπολογισµό της 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). 

 
 

25  ∆ιαδικαστικοί (∆ικονοµικοί) κανόνες 
 

1. Κατά κανόνα, ο ένας δικαστής και ο δικαστής του ΣΕ∆ θα πρέπει να εκδικάσουν 

εντός 30 ηµερών από την υποβολή έγκυρου αιτήµατος, και η Επιτροπή Ιδιότητας 

Ποδοσφαιριστών ή το Συµβούλιο Επίλυσης ∆ιαφορών θα εκδικάσουν εντός 60 

ηµερών. Οι διαδικασίες θα διέπονται από τον Γενικό ∆ικονοµικό Κανονισµό της 

FIFA. 
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2. Το µέγιστο ποσό των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής 
Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, συµπεριλαµβανοµένου του µονοµελούς 
οργάνου, όπως επίσης και ενώπιον του ΣΕ∆/DRC, εν σχέσει µε διαφορές 
που αφορούν στην αποζηµίωση κατάρτισης και τον µηχανισµό 
αλληλεγγύης, θα ορισθούν στα 25.000 Ελβετικά Φράγκα, καταβάλλονται δε 
κανονικά από το ηττηθέν µέρος. Ο καταµερισµός των εξόδων θα επεξηγείται 
στην απόφαση. Οι διαδικασίες ενώπιον του ΣΕ∆/DRC και του ενός δικαστή 
του ΣΕ∆/DRC αναφορικά µε διαφορές µεταξύ οµάδων και ποδοσφαιριστών 
εν σχέσει µε την διατήρηση της συµβατικής σταθερότητας καθώς επίσης και 
εργασιακές διαφορές µεταξύ µίας οµάδας και ενός ποδοσφαιριστή µε διεθνή 
διάσταση, 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 γεγονός 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 

ταυτόχρονα 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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IΧ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

26  Μεταβατικές διατάξεις 
 

1. Κάθε υπόθεση που έχει προσαχθεί στην FIFA πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισµού θα αξιολογείται σύµφωνα µε τον προηγούµενο κανονισµό. 

2. Κατά γενικό κανόνα, όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις θα αξιολογούνται σύµφωνα µε 

τον παρόντα κανονισµό, µε εξαίρεση τις ακόλουθες: 

α) ∆ιαφορές που αφορούν την αποζηµίωση κατάρτισης 

β) ∆ιαφορές που αφορούν τον µηχανισµό 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. Οι οµοσπονδίες – µέλη οφείλουν να τροποποιήσουν τους κανονισµούς τους 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 για να διασφαλίσουν την συµµόρφωση µε τον παρόντα 

κανονισµό και να τους υποβάλλουν στην FIFA για έγκριση µέχρι τις 30 Ιουνίου 

2007. Ανεξάρτητα από αυτό, κάθε οµοσπονδία – µέλος οφείλει να εφαρµόσει την 

παράγραφο 3 α) του άρθρου 1 από την 1 Ιουλίου του 2005. 

 

 

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. 

 

 



IΧ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

 

28 

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. 

 

29  Κατάργηση διατάξεων – Έναρξη ισχύος διατάξεων 
 

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. Το άρθρο 1 

παράγραφος 3 α), το άρθρο 5 παράγραφος 3 και 4, το άρθρο 17 παράγραφος 3, 

το άρθρο 18δις, το άρθρο 22 ε) και στ), Παράρτηµα 1 το άρθρο 1 παράγραφος 4 

δ) και ε), Παράρτηµα 1 το άρθρο 3 παράγραφος 2, Παράρτηµα 3 το άρθρο 1 

παράγραφος 2, 3 και 4, και Παράρτηµα 3 το άρθρο 2 παράγραφος 2 

συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της 
FIFA την 29 Οκτωβρίου 2007 και τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2008. Τα 
Άρθρο 1 παράγραφος 3 α), Άρθρο 19 παράγραφος 4, Άρθρο 19δις,  
Άρθρο 25 παράγραφος 2, Παράρτηµα 2 και Παράρτηµα 4 Άρθρο 5 
παράγραφος 3 συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την Εκτελεστική 
Επιτροπή της FIFA την 18 ∆εκεµβρίου 2008, την 19 Μαρτίου 2009 και  
την 29 Σεπτεµβρίου 2009 και τίθενται σε ισχύ την 1 Οκτωβρίου 2009. 
 
Zurich, ∆εκέµβριος 2004 / Οκτώβριος 2007 / Μάρτιος 2009 / Σεπτέµβριος 2009 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ FIFA 
 
Πρόεδρος Γενικός Γραµµατέας 

Joseph S. Blatter Jerome Valcke 
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Αποδέσµευση ποδοσφαιριστών για εθνικές οµάδες 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Αποδέσµευση ποδοσφαιριστών για εθνικές οµάδες 

1  Γενικές αρχές 
 

1. Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να αποδεσµεύουν τους εγγεγραµµένους 

ποδοσφαιριστές τους για τις αντιπροσωπευτικές οµάδες της χώρας για την 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 

διεθνές 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 διεθνές 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 φιλικούς αγώνες που διεξάγονται σε ηµεροµηνία καθορισµένη για 

προκριµατικούς αγώνες διεθνούς διοργάνωσης, 
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ε) 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. 

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: 

α) για φιλικό αγώνα: σε 24 ώρες 

β) για προκριµατικό αγώνα: σε τρεις ηµέρες 

γ) για τελική φάση διεθνούς διοργάνωσης: σε δέκα ηµέρες. 
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9. Εάν µια οµοσπονδία επανειληµµένα παραβιάζει τις παρούσες διατάξεις, η 

Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της FIFA, µπορεί να επιβάλλει αρµόζουσες 

κυρώσεις, οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά: 

α) χρηµατικές ποινές 

β) µείωση της περιόδου αποδέσµευσης 

γ) απαγόρευση πρόσκλησης ποδοσφαιριστή(ών) για τον επόµενο(ους) 

αγώνα(ες). 

 

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. 

 

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. Οι οµοσπονδίες που επιθυµούν να καλέσουν ένα  
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ποδοσφαιριστή για τους τελικούς µίας διεθνούς διοργάνωσης, οφείλουν να 

ειδοποιήσουν τον ποδοσφαιριστή εγγράφως τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την 

έναρξη της περιόδου προετοιµασίας την 14 ηµερών (βλ. Παράρτηµα 1 άρθρο 1 

παράγραφος 4 ε)). 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 

µόνον 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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∆ιαδικασία που διέπει τις αιτήσεις για πρώτη εγγραφή και διεθνή µετεγγραφή 
ανηλίκων (Άρθρο 19 παρ. 4) 
 

1  Γενικές αρχές 
 

1. Η διαχείριση της διαδικασίας για την αίτηση για πρώτη εγγραφή ανηλίκου 
σύµφωνα µε το Άρθρο 19 παρ. 3, ή µιας διεθνούς µετεγγραφής που αφορά 
έναν ανήλικο σύµφωνα µε το Άρθρο 19 παρ. 2, θα γίνεται από το Σύστηµα 
Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). 

2. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επόµενες διατάξεις, οι Κανόνες που 
∆ιέπουν τις ∆ιαδικασίες της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και του 
Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφορών θα εφαρµόζονται επί της διαδικασίας 
αίτησης, υποκείµενες σε µικρές αποκλίσεις που ενδεχοµένως προκύψουν 
από την ηλεκτρονική διαδικασία. 

 

2  Ευθύνη των οµοσπονδιών µελών 
 

1. Όλες οι οµοσπονδίες µέλη θα ελέγχουν την καρτέλα "Ανήλικοι" (Minors) 
στο Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) στα τακτά διαστήµατα, 
τουλάχιστον κάθε τρεις ηµέρες και θα προσέχουν ιδιαίτερα για τυχόν 
ερωτήµατα ή αιτήµατα για δηλώσεις. 

2. Οι οµοσπονδίες µέλη θα φέρουν πλήρη ευθύνη για όποια διαδικαστικά 
µειονεκτήµατα ενδεχοµένως προκύψουν εξαιτίας της αδυναµίας τήρησης 
της ως άνω παρ. 1. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 :  ∆ιαδικασία που διέπει τις αιτήσεις για πρώτη εγγραφή και διεθνή 

µετεγγραφή ανηλίκων 
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3  Σύνθεση της υπο-επιτροπής 
 

1. Η υποεπιτροπή που διορίζεται από την Επιτροπή Ιδιότητας 
Ποδοσφαιριστών θα αποτελείται από τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή 
πρόεδρο της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και εννέα µέλη. 

2. Κατά κανόνα, η υποεπιτροπή θα λαµβάνει αποφάσεις εάν παρίστανται 
τουλάχιστον τρία µέλη. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο πρόεδρος ή ένα 
µέλος που έχει διορισθεί από αυτόν, 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. 

3. Η υποεπιτροπή µπορεί να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη 
διάθεσή της ώστε να διασφαλίσει ότι τηρούνται αυτές οι αρχές 
συµπεριφοράς. Κάθε παραβίαση, όπως για παράδειγµα πλαστογραφηµένα 
έγγραφα, θα τιµωρείται από την Πειθαρχική Επιτροπή σύµφωνα µε τον 
Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. 
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5  Εκκίνηση της διαδικασίας, υποβολής εγγράφων 
 

1. Η αίτηση για έγκριση µιας πρώτης εγγραφής (Άρθρο 19 παρ. 3) ή µιας 
διεθνούς µετεγγραφής (Άρθρο 19 παρ. 2), θα καταχωρείται στο Σύστηµα 
Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) από την ενδιαφερόµενη 
οµοσπονδία. Κάθε άλλη αίτηση δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Οι αιτούµενοι θα 
λάβουν επιβεβαίωση της λήψης από το Σύστηµα Συσχετισµού 
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). 

2. Ανάλογα µε τα στοιχεία της κάθε περίπτωσης, η οµοσπονδία που 
υποβάλλει ένα αίτηµα θα υποβάλλει στο Σύστηµα Συσχετισµού 
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) επίσης υποχρεωτικά και συγκεκριµένα έγγραφα 
από τον κατάλογο που ακολουθεί: 

− Απόδειξη της ταυτότητας και υπηκοότητας – ποδοσφαιριστή 

− Απόδειξη της ταυτότητας και υπηκοότητας – γονέων ποδοσφαιριστή 

− Απόδειξη της ηµεροµηνίας γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) – 

ποδοσφαιριστή 

− Συµβόλαιο – ποδοσφαιριστή 

− Συµβόλαιο – γονέων ποδοσφαιριστή 

− Άδεια εργασίας – ποδοσφαιριστή 

− Άδεια εργασίας – γονέων ποδοσφαιριστή 

− Απόδειξη τόπου διαµονής – ποδοσφαιριστή 

− Απόδειξη τόπου διαµονής των γονέων του ποδοσφαιριστή 

− Έγγραφα ακαδηµαϊκής µόρφωσης 

− Έγγραφα ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης 

− Έγγραφα διαµονής / φροντίδας 
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− Εξουσιοδότηση των γονέων 

− Απόδειξη απόστασης: κανόνας των 50 χιλιοµέτρων 

− Απόδειξη της συγκατάθεσης της οµολόγου οµοσπονδίας 

3. Εάν δεν υποβληθεί ένα υποχρεωτικό έγγραφο, ή εάν µια µετάφραση ή 
επίσηµη βεβαίωση δεν υποβληθεί σύµφωνα µε το επόµενο Άρθρο 7, ο 
αιτούµενος θα πληροφορείται αναλόγως από το Σύστηµα Συσχετισµού 
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). Μια αίτηση θα διεκπεραιώνεται µόνο εάν έχουν 
υποβληθεί όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα, ή εάν όλες οι απαιτούµενες 
µεταφράσεις και επίσηµες βεβαιώσεις έχουν υποβληθεί σωστά και 
σύµφωνα µε το επόµενο Άρθρο 7. 

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. 

 

6  ∆ήλωση, µη υποβολή δήλωσης 
 

1. Σε περίπτωση αίτησης για έγκριση διεθνούς µετεγγραφής, η προηγούµενη 
οµοσπονδία θα έχει πρόσβαση από το Σύστηµα Συσχετισµού Μετεγγραφών 
(ΣΣΜ, TMS) σε όλα τα έγγραφα που δεν είναι εµπιστευτικού χαρακτήρα και 
θα προσκαλείται να υποβάλει µέσω του Συστήµατος Συσχετισµού 
Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) µια δήλωση µέσα σε επτά ηµέρες. 

2. Η προηγούµενη οµοσπονδία µπορεί επίσης να υποβάλλει µέσω του 
Συστήµατος Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS) όποια έγγραφα θεωρεί 
σχετικά. 

3. Εάν δεν υποβληθεί µια δήλωση, η υποεπιτροπή θα αποφαίνεται επί της 
βάσης των εγγράφων που έχει στην διάθεσή της. 
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7  Γλώσσα των εγγράφων 
 

Εάν ένα έγγραφο δεν παρέχεται σε µια από τις τέσσερις επίσηµες γλώσσες της FIFA, 
η οµοσπονδία θα υποβάλλει επίσης µια µετάφραση του εγγράφου σε µια από τις 
τέσσερις επίσηµες γλώσσες της FIFA, ή µια επίσηµη βεβαίωση της εν λόγω 
οµοσπονδίας που θα συνοψίζει τα οικεία γεγονότα κάθε εγγράφου σε µία από τις 
τέσσερις επίσηµες γλώσσες της FIFA. Τυχόν µη συµµόρφωση, σύµφωνα µε το ως 
άνω Άρθρο 5 παρ. 3, θα έχει ως συνέπεια η υποεπιτροπή να αγνοήσει το εν λόγω 
έγγραφο. 
 

8  Προθεσµίες 
 

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

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

 

9  Γνωστοποίηση των αποφάσεων, ένδικα µέσα 
 

1. Τα µέρη θα ειδοποιούνται νοµίµως για την απόφαση της υποεπιτροπής 
µέσω του Συστήµατος Συσχετισµού Μετεγγραφών (ΣΣΜ, TMS). 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 µέρη θα ειδοποιούνται για τα ευρήµατα της απόφασης. Ταυτόχρονα, τα 
µέρη θα πληροφορούνται ότι έχουν στην διάθεσή τους δέκα ηµέρες από την 
ειδοποίηση αυτή για να ζητήσουν εγγράφως την αιτιολογία της απόφασης, 
και ότι σε περίπτωση που δεν το πράξουν αυτό θα έχει ως συνέπεια να 
ισχύσει η απόφαση. Εάν ένα µέρος ζητήσει την αιτιολογία της απόφασης, η 
αιτιολογηµένη απόφαση θα γνωστοποιείται στα µέρη σε πλήρη έγγραφη 
µορφή. Το χρονικό περιθώριο για την υποβολή έφεσης ξεκινά µετά από την 
κοινοποίηση της αιτιολογηµένης απόφασης. 
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∆ιοικητική διαδικασία που διέπει την µετεγγραφή των ποδοσφαιριστών µεταξύ 
οµοσπονδιών 
 

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. Το ∆ΠΜ πρέπει να ζητηθεί το αργότερο την τελευταία ηµέρα της µετεγγραφικής 

περιόδου της νέας οµοσπονδίας. 

3. Η εκδίδουσα το ∆ΠΜ οµοσπονδία θα επισυνάψει σε αυτό επίσης ένα αντίγραφο 

του δελτίου ατοµικών πληροφοριών του ποδοσφαιριστή. 

4. Η νέα οµοσπονδία θα ειδοποιήσει εγγράφως την οµοσπονδία(ες) του 

σωµατείου(ων) που κατάρτισαν και εκπαίδευσαν τον ποδοσφαιριστή µεταξύ του 

δωδέκατου έως του εικοστού τρίτου έτους (βλ. άρθρο 7 - ∆ΑΠ) για την 

µετεγγραφή του ποδοσφαιριστή ως επαγγελµατία µόλις παραλάβει το ∆ΠΜ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 :  ∆ιοικητική διαδικασία που διέπει την µετεγγραφή των 
ποδοσφαιριστών µεταξύ οµοσπονδιών  
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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. 

Ένας 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"). 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 λήψη του αιτήµατος ∆ΠΜ, η προηγούµενη 

οµοσπονδία είτε: 

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. 
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5. 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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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Αποζηµίωση κατάρτισης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 :  Αποζηµίωση κατάρτισης 

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. 

 

2  Πληρωµή της αποζηµίωσης κατάρτισης 
 

1. Αποζηµίωση κατάρτισης καταβάλλεται : 

i. όταν ένας ποδοσφαιριστής εγγράφεται για πρώτη φορά ως επαγγελµατίας,  
ή 
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. 
 
2. 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. Η εξαίρεση αυτή ωστόσο, δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου 
το γεγονός που αποτελεί το έρεισµα του δικαιώµατος αποζηµίωσης 
κατάρτισης (πρβλ. Παράρτηµα 4 Άρθρο 2 παράγραφος 1) προκύπτει πριν 
το τέλος της αγωνιστικής περιόδου του 18ου έτους της ηλικίας τους. 

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. 
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6  Ειδικές διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) 

 
1. Αναφορικά µε ποδοσφαιριστές που µετακινούνται από µία οµοσπονδία σε άλλη 

εντός της εδαφικής περιοχής της ΕΕ/ΕΟΧ, το πληρωτέο ποσό της αποζηµίωσης 

κατάρτισης θα καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα: 

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. 

 

 

7  Πειθαρχικά µέτρα 
 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δύναται να επιβάλλει πειθαρχικά µέτρα σε σωµατεία ή 

ποδοσφαιριστές που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα. 
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Μηχανισµός αλληλεγγύης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 :  Μηχανισµός αλληλεγγύης 

1  Συνεισφορά αλληλεγγύης 
 

Εάν ένας επαγγελµατίας µετεγγράφεται κατά την διάρκεια ενός συµβολαίου, το 5% 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης, µε εξαίρεση την αποζηµίωση κατάρτισης που πληρώνεται στο 

προηγούµενο σωµατείο, θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό αυτής της αποζηµίωσης και θα 

διανέµεται από το νέο σωµατείο ως συνεισφορά αλληλεγγύης στο σωµατείο ή στα σωµατεία 

που έχουν εµπλακεί στην κατάρτιση και εκπαίδευση του κατά την πάροδο του χρόνου. Αυτή 

η συνεισφορά αλληλεγγύης 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) 

– Αγωνιστική περίοδος του 13ου έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 14ου έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 15ου έτους: 5% (ήτοι 0,25% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 16ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 17ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 18ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 19ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 20ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 21ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 22ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 

– Αγωνιστική περίοδος του 23ου έτους: 10% (ήτοι 0,5% της συνολικής αποζηµίωσης) 
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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. 
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