ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ε.Π.Ο. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

I.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 1

1.

∆ιαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών είναι εκείνο το φυσικό
πρόσωπο το οποίο, έναντι αµοιβής, σε µόνιµη βάση, συστήνει ένα
ποδοσφαιριστή σε µια οµάδα µε στόχο την απασχόλησή του ή φέρνει σε
επαφή µια οµάδα µε µιαν άλλη για τη σύναψη συµβολαίου µετεγγραφής
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται κατωτέρω. Οι ποδοσφαιριστές
και οι οµάδες επιτρέπεται να ζητήσουν τις υπηρεσίες διαµεσολαβητών
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών κατά τις διαπραγµατεύσεις µε άλλους
ποδοσφαιριστές ή οµάδες µε την προϋπόθεση ότι ο διαµεσολαβητής
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών διαθέτει άδεια που του έχει χορηγήσει η
ΕΠΟ ή νόµιµα άλλη Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό.

2.

Οι ποδοσφαιριστές και οι οµάδες απαγορεύεται να κάνουν χρήση των
υπηρεσιών διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών ο οποίος δεν
έχει άδεια (πρβ. Άρθρα 16 και 18).

3.

Η απαγόρευση που ορίζεται µε την παρ. 2 ανωτέρω δεν εφαρµόζεται εάν ο
διαµεσολαβητής µετεγγραφών που ενεργεί εν ονόµατι ποδοσφαιριστή είναι
γονέας, αµφιθαλής αδελφός/αδελφή ή σύζυγος του ποδοσφαιριστή ή εάν
ο

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

που

ενεργεί

εν

ονόµατι

του

ποδοσφαιριστή ή της οµάδας είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως
δικηγόρος σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασής
του.

ΙΙ.

ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
Άρθρο 2

1.

Όποιο

φυσικό

πρόσωπο

επιθυµεί

να

ενεργεί

ως

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών ποδοσφαιριστών θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση
στην ΕΠΟ εφόσον είναι γνώστης µιας ξένης γλώσσας και είναι πτυχιούχος

1

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή άλλης ισότιµης ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένης

αλλοδαπής

εκπαιδευτικής

βαθµίδας.

Αλλοδαπός

δικαιούται σε υποβολή αίτησης εφ΄ όσον έχει νόµιµη συνεχή διαµονή δύο
ετών στην Ελλάδα. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους υπηκόους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
2.

Ο αιτών θα πρέπει να έχει ανεπίληπτη διαγωγή διαφορετικά η αίτησή του
δε θα ληφθεί υπόψη. Η ΕΠΟ θα αποφασίσει κατά πόσον ο αιτών πληροί
τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε το Καταστατικό της. Ειδικότερα ο αιτών
απαιτείται να υποβάλλει: α) Αντίγραφο ποινικού µητρώου, από το οποίο
να

προκύπτει

διαµεσολαβητή
Παραρτήµατος

ότι

δεν

συντρέχουν

µετεγγραφών
Α΄

του

τα

στο

πρόσωπο

κωλύµατα

Καταστατικού

της

των
ΕΠΟ,

του

υποψηφίου

περιπτώσεων
β)

του

Πιστοποιητικό

εισαγγελικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη του
υποψήφιου διαµεσολαβητή για τα αδικήµατα της περ. α) του παρόντος
άρθρου.
3.

Μόνο φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης αδείας.
Αιτήσεις από εταιρείες ή οµάδες δεν επιτρέπονται.
Άρθρο 3

Ο αιτών δε θα µπορεί να κατέχει, σε καµιά περίπτωση, θέση στη διεθνή
οµοσπονδία

ποδοσφαίρου

(FIFA),

σε

συνοµοσπονδία,

στην

ΕΠΟ,

σε

επαγγελµατική ή ερασιτεχνική Ένωση, ΠΑΕ ή ποδοσφαιρικό σωµατείο. Επίσης
θα πρέπει να µην έχει τα κωλύµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α΄ του
Καταστατικού της ΕΠΟ. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η κατάθεση υπεύθυνης
δήλωσης του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει µεταξύ άλλων: ότι δεν είναι εν
ενεργεία

ποδοσφαιριστής,

προπονητής,

διαιτητής,

ή

παρατηρητής

ποδοσφαίρου καθώς και ότι δεν µετέχει στη διοίκηση συνδικαλιστικού
οργάνου αθλητών ή προπονητών ποδοσφαίρου ή στη διοίκηση ΕΠΟ,
Ποδοσφαιρικής Ένωσης ή οργάνων της, ή Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., οργάνου ή
επιτροπής διαιτησίας, οργάνων ή επιτροπών που προβλέπονται από το
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Καταστατικό της ΕΠΟ και ότι δεν τελεί σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ή έµµισθης εντολής µε οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω νοµικά πρόσωπα και φορείς.
Άρθρο 4
1.

Η ΕΠΟ λαµβάνοντας µια τέτοια αίτηση για παροχή αδείας θα ελέγξει κατά
πόσον συνάδει µε τα προαπαιτούµενα που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3.

2.

Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, η ΕΠΟ θα καλέσει τον υποψήφιο για
γραπτή εξέταση.

3.

Υποψήφιος του οποίου η αίτηση επίσηµα απορρίφθηκε από το εξεταστικό
όργανο της ΕΠΟ µπορεί να στείλει την αίτησή του στη FIFA.
Άρθρο 5

1.

Η ΕΠΟ θα καθορίζει γραπτές εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

2.

Οι εξετάσεις θα γίνονται σε ηµεροµηνίες σύµφωνα µε τον ορισµό τους από
την FIFA, τον Μάρτιο και Σεπτέµβριο κάθε έτους.

3.

Η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για τη ρύθµιση των εξετάσεων εγκαίρως και για
την επαρκή ενηµέρωση των υποψηφίων που θα συµµετάσχουν.

4.

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία του διαγωνισµού
καθορίζονται στο Παράρτηµα Α, του παρόντος κανονισµού.

5.

Η ΕΠΟ δικαιούται µε απόφαση του ∆.Σ. της, να καθορίζει παράβολο για
την συµµετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων.
Άρθρο 6

1.

Εάν κάποιος υποψήφιος επιτύχει τον ελάχιστο βαθµό που απαιτείται για
να περάσει στο διαγωνισµό (πρβλ. Παράρτηµα Α, Ι παρ. 5 του κανονισµού
της FIFA), η ΕΠΟ θα του ζητήσει να συνάψει ασφαλιστικό συµβόλαιο
κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης µε κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Στη
συνέχεια ο ίδιος θα αποστείλει το ασφαλιστικό συµβόλαιο στην ΕΠΟ.
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2.

Στόχος του ασφαλιστικού συµβολαίου είναι να καλύψει τις όποιες
αξιώσεις

για

αποζηµίωση

από

ποδοσφαιριστή,

οµάδα

ή

άλλο

διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών που προκύπτει από την
απασχόληση του διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, η οποία,
σύµφωνα µε την άποψη της ΕΠΟ ή/και της FIFA, αντιβαίνει τις αρχές
αυτών των κανονισµών και/ή των κανονισµών της ΕΠΟ και της FIFA. Το
ασφαλιστικό συµβόλαιο για το λόγο αυτό θα διατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο
που θα καλύπτεται ο κάθε πιθανός κίνδυνος που συνδέεται µε την
απασχόληση του διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών.
3.

Το µέγιστο ποσό που καλύπτεται από το ασφαλιστικό συµβόλαιο θα
ορίζεται µε βάση τον κύκλο εργασιών του διαµεσολαβητή µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών.

4.

Το

ασφαλιστικό

συµβόλαιο

κάλυψης

επαγγελµατικής

ευθύνης

θα

καλύπτει επίσης αξιώσεις που υποβλήθηκαν µετά την εκπνοή του
συµβολαίου

για

γεγονότα

που

συνέβησαν

κατά

τη

διάρκεια

του

συµβολαίου.
5.

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών απαιτείται να ανανεώσει
το ασφαλιστικό συµβόλαιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα προτού εκπνεύσει
και αυτόµατα να στείλει τα σχετικά έγγραφα στην ΕΠΟ.
Άρθρο 7

1.

Εάν ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών δεν µπορεί να
συνάψει ασφαλιστικό συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης
σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 6, θα καταθέσει τραπεζική εγγύηση ποσού
100.000 ελβετικών φράγκων. Η εγγύηση θα εκδοθεί από ελβετική
τράπεζα και θα είναι αµετάκλητη.

2.

Μόνο η FIFA έχει πρόσβαση στην τραπεζική εγγύηση. Η τραπεζική
εγγύηση έχει τον ίδιο αντικειµενικό στόχο µε εκείνον του ασφαλιστικού
συµβολαίου κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης (πρβλ. άρθρο 6, παρ. 2).
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Το ποσό της εγγύησης (ελβετικά φράγκα 100.000) δεν εκπροσωπεί το
µέγιστο ποσό που οφείλεται στο όποιο µέρος απαιτεί κάλυψη ζηµιών.
3.

Εάν το ποσό της εγγύησης µειωθεί από µια πληρωµή από την τράπεζα σε
κάλυψη

απαίτησης

λόγω

ζηµιών

εναντίον

του

διαµεσολαβητή

µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, η άδεια του διαµεσολαβητή µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών θα ανασταλεί έως ότου το ποσό της εγγύησης αυξηθεί στο
αρχικό ποσό (ελβετικά φράγκα 100.000).
Άρθρο 8
1.

Κάθε υποψήφιος ο οποίος πέρασε το διαγωνισµό απαιτείται να υπογράψει
Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς (βλ. Παράρτηµα Β) σύµφωνα µε
τον οποίο υπόσχεται, χωρίς απόκλιση, να συµµορφώνεται στις βασικές
αρχές που περιγράφονται µε το παρόν όταν ενεργεί ως διαµεσολαβητής
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών.

2.

Οι

διαµεσολαβητές

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών

οι

οποίοι

δε

συµµορφώνονται µε τον Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς κατά τη
διάρκεια της άσκησης του επαγγέλµατός τους υπόκεινται σε κυρώσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 15, παρ. 2.
Άρθρο 9
1.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της αδείας άδειας από την ΕΠΟ
είναι:
α)

Η βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επιτηδευµατία και αποδεικτικά
ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.

β)
2.

Η

Η κατάθεση του ασφαλιστικού συµβολαίου κάλυψης.
Επιτροπή

διαµεσολαβητών

της

ΕΠΟ

δύναται

να

απαιτεί

την

αναπροσαρµογή του ποσού κάλυψης για να είναι ανάλογο µε τα
κατατεθέντα συµβόλαια εκπροσώπησης.
3.

Η ΕΠΟ δικαιούται σε προκήρυξη πρόσκλησης σ΄ ασφαλιστικές εταιρείες
για

την

ανάληψη

υπογραφής

ασφαλιστικών

συµβολαίων

µε
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διαµεσολαβητές, µε σκοπό τον οµοιόµορφο τύπο συµβολαίου και την
µέγιστη κάλυψη των απαιτούµενων προϋποθέσεων που τίθενται από την
FIFA και τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 10
1.

Μετά τη λήψη του ασφαλιστικού συµβολαίου κάλυψης επαγγελµατικής
ευθύνης ή της τραπεζικής εγγύησης, ανάλογα µε την περίπτωση, την
υπογραφή της υπόσχεσης του Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς και
την προσκόµιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ.
1, η ΕΠΟ θα εκδώσει την άδεια του διαµεσολαβητή µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών στον υποψήφιο. Αυτή η άδεια είναι καθαρά προσωπική
και

µη

µεταβιβάσιµη.

Η

ΕΠΟ

καταρτίζει

κατάλογο

όλων

των

διαµεσολαβητών µετεγγραφών ποδοσφαιριστών που διαθέτουν άδεια στο
έδαφός της και τον στέλνει στη FIFA µετά από την ηµεροµηνία κάθε
διαγωνισµού.
2.

Η άδεια θα εκδίδεται για αόριστη περίοδο και θα εξουσιοδοτεί το
διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών να προβαίνει σε εργασίες σε
διεθνή βάση.

3.

Η ΕΠΟ θα καταρτίζει κατάλογο όλων όσων κατέχουν άδεια διαµεσολαβητή
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών από την ΕΠΟ τον οποίο θα δηµοσιεύει στην
επίσηµη ιστοσελίδα της.

4.

Μόλις ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών λάβει την άδειά
του από την ΕΠΟ, θα δικαιούται να χρησιµοποιήσει τον πιο κάτω τίτλο
στις εµπορικές του σχέσεις µετά το ονοµατεπώνυµό του: “Εγκεκριµένος
διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών από την ΕΠΟ”.
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ΙΙΙ.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Άρθρο 11
Ο

εγκεκριµένος

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών

έχει

το

δικαίωµα:
α)

Να έρχεται σε επαφή µε κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι στην, ή
δεν έχει πλέον σύµβαση µε οµάδα (πρβ. Άρθρα 12 και 13 των κανονισµών
της FIFA για την ιδιότητα και την µετεγγραφή ποδοσφαιριστών).

β)

Να εκπροσωπεί τα συµφέροντα του όποιου ποδοσφαιριστή ή οµάδας που
του ζητάει να διαπραγµατεύεται και να συνάπτει συµβόλαια εν ονόµατί
του.

γ)

Να φροντίζει τα συµφέροντα του όποιου ποδοσφαιριστή του το ζητάει.

δ)

Να φροντίζει τα συµφέροντα της όποιας οµάδας του το ζητάει.
Άρθρο 12

1.

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών µπορεί να εκπροσωπεί ή
να επιλαµβάνεται των συµφερόντων ενός ποδοσφαιριστή ή µιας οµάδας
σύµφωνα µε το άρθρο 11 εάν έχει συνάψει έγγραφο συµβόλαιο µε τον
ποδοσφαιριστή ή την οµάδα.

2.

Αυτό το συµβόλαιο θα περιορίζεται σε µια περίοδο δύο ετών αλλά θα
µπορεί να ανανεώνεται εγγράφως ύστερα από σαφές αίτηµα και των δύο
µερών, χωρίς να µπορεί να παραταθεί σιωπηρώς. Το συµβόλαιο σαφώς θα
αναφέρει το ποιος είναι υπεύθυνος για την καταβολή της αµοιβής του
διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, τον τύπο της αποζηµίωσης
και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της αποζηµίωσης.

3.

Μόνο ο πελάτης που έχει προσλάβει τον διαµεσολαβητή µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών και ουδείς άλλος µπορεί να τον πληρώνει.

4.

Το

ποσό

της

αποζηµίωσης

που

οφείλεται

στον

διαµεσολαβητή

µετεγγραφών ποδοσφαιριστών ο οποίος δεσµεύεται να ενεργήσει εν
ονόµατι

του

ποδοσφαιριστή

υπολογίζεται

στη

βάση

του

ετησίου
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ακαθαρίστου

εισοδήµατος

του

ποδοσφαιριστή

(για

παράδειγµα

εξαιρουµένων των άλλων πλεονεκτηµάτων όπως αυτοκίνητο, διαµέρισµα,
πριµ και/ή τα όποια µπόνους ή προνόµια) που ο διαµεσολαβητής
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών έχει διαπραγµατευθεί για τον παίκτη στο
πλαίσιο της δικής του σύµβασης απασχόλησης.
5.

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών και ο ποδοσφαιριστής
θα αποφασίσουν εκ των προτέρων εάν ο παίκτης θα αποζηµιώνει τον
διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών µε ένα εφάπαξ ποσό κατά
την έναρξη του συµβολαίου το οποίο ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών διαπραγµατεύθηκε για τον ποδοσφαιριστή η θα το
καταβάλλει µε ετήσιες δόσεις στο τέλος του συµβατικού έτους.

6.

Εάν

ο

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών

και

ο

ποδοσφαιριστής δεν αποφασίσουν επί ενός εφάπαξ ποσού και το
συµβόλαιο εργασίας του ποδοσφαιριστή που έτυχε της διαπραγµάτευσης
του

διαµεσολαβητή

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών

εν

ονόµατί

του

διαρκέσει πέραν από τη σύµβαση εκπροσώπησης που έχει συναφθεί
µεταξύ

του

διαµεσολαβητή

ποδοσφαιριστή,

ο

µετεγγραφών

διαµεσολαβητής

ποδοσφαιριστών

µετεγγραφών

και

του

ποδοσφαιριστών

δικαιούται ετήσιας αποζηµίωσης ακόµα και µετά την εκπνοή της
σύµβασης εκπροσώπησης. Αυτό το δικαίωµα διαρκεί έως ότου λήξει η
σύµβαση εργασίας του ποδοσφαιριστή ή ευθύς ως ο ποδοσφαιριστής
υπογράψει

νέα

σύµβαση

εργασίας

χωρίς

τη

βοήθεια

του

ίδιου

διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών.
7.

Εάν

ο

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών

και

ο

ποδοσφαιριστής δεν µπορούν να καταλήξουν σε µια συµφωνία επί του
ποσού

της

αποζηµίωσης

που

θα

καταβληθεί

εάν

η

σύµβαση

εκπροσώπησης δεν περιέχει αυτή την αποζηµίωση, ο διαµεσολαβητής
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών δικαιούται της καταβολής αποζηµίωσης
ανερχόµενης στο 5% του βασικού εισοδήµατος που περιγράφεται στην
παρ. 4 ανωτέρω το οποίο θα λάβει ο ποδοσφαιριστής στο πλαίσιο της
σύµβασης εργασίας την οποία διαπραγµατεύθηκε ο διαµεσολαβητής
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µετεγγραφών ποδοσφαιριστών εν ονόµατί του.
8.

∆ιαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών

ο

οποίος

υπέγραψε

σύµβαση µε µιαν οµάδα θα αποζηµιώνεται για τις υπηρεσίες του µε την
καταβολή εφάπαξ ποσού που θα συµφωνείται εκ των προτέρων.
9.

Κάθε

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών

απαιτείται

να

χρησιµοποιεί το πρότυπο συµβολαίου που έχει χορηγηθεί από την FIFA.
Οι

συµβαλλόµενοι

έχουν

τη

διακριτική

ευχέρεια

να

συµφωνούν

πρόσθετους όρους και να συµπληρώνουν αυτό το πρότυπο συµβολαίου,
ανάλογα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι οικείες διατάξεις
δηµοσίου δικαίου που αφορούν την απασχόληση στην Ελλάδα.
10. Το

συµβόλαιο

εκπροσώπησης

θα

εκδίδεται

εις

4πλουν

και

θα

υπογράφεται αρµοδίως και από τα δύο µέρη. Ο ποδοσφαιριστής ή η
οµάδα θα κρατάει ένα αντίγραφο και ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών

το

δεύτερο.

Ο

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών θα στέλνει το τρίτο και το τέταρτο αντίγραφο στην ΕΠΟ, ή
στην εθνική οµοσπονδία στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής ή η οµάδα,
για εγγραφή µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµέρα της υπογραφής. Η ΕΠΟ
θα τηρεί αρχεία εγγράφων των συµβολαίων που έχουν ληφθεί. Αντίγραφα
των συµβολαίων θα στέλνονται στην FIFA ύστερα από σχετικό αίτηµα.
11. Οι ανήλικοι υπογράφουν σύµβαση εκπροσώπησης µε την προσυπογραφή
των νοµίµων κηδεµόνων τους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
12. Τα κατατιθέµενα στην ΕΠΟ συµβόλαια θα πρέπει προηγούµενα να έχουν
κατατεθεί στην αρµόδια για την φορολόγηση των εισοδηµάτων του
διαµεσολαβητή ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ).
13. Στο συµβόλαιο απαραίτητα θα αναγράφονται ο αριθµός µητρώου του
διαµεσολαβητή και ο αριθµός φορολογικού µητρώου των συµβαλλόµενων.
14. Συµβόλαια που δεν έχουν κατατεθεί στην ΕΠΟ όπως απαιτείται απ τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν δεσµεύουν και θα θεωρούνται
άκυρα.
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Άρθρο 13
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών οργανώνει την απασχόλησή
του ως επαγγελµατική δραστηριότητα δεδοµένου ότι η εργασία των υπαλλήλων
του περιορίζεται σε καθαρά διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε την
επιχειρηµατική

δραστηριότητα

ποδοσφαιριστών.

Μόνο

ο

ίδιος

του
ο

διαµεσολαβητή

µετεγγραφών

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών δικαιούται να εκπροσωπεί και να προωθεί τα συµφέροντα των
ποδοσφαιριστών ή των οµάδων σε σχέση µε άλλους ποδοσφαιριστές ή οµάδες.
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών θα στέλνει στην ΕΠΟ
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο κατάλογο των υπαλλήλων του. Κάθε
υπάλληλος θα καταχωρείται στον κατάλογο τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από
την επίσηµη εγκαθίδρυσή του στο γραφείο. Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών αµέσως θα ειδοποιεί την ΕΠΟ για την όποια διαγραφή από
τον κατάλογο. Στη συνέχεια η διαγραφή θα έχει άµεση ισχύ.
Άρθρο 14
Ένας εγκεκριµένος διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών απαιτείται
όπως:
α)

Ακολουθεί, χωρίς αποκλίσεις, όλους τους καταστατικούς κανόνες και τους
κανονισµούς της ΕΠΟ, των συνοµοσπονδιών και της FIFA.

β)

∆ιασφαλίζει ότι η όποια δικαιοπραξία την οποία θα συνάπτει ως
αποτέλεσµα της εµπλοκής του θα συνάδει µε τις διατάξεις των ανωτέρω
καταστατικών κανόνων, κανονισµών, και νοµοθεσίας.

γ)

Μη προσεγγίζει ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συµβόλαιο µε κάποια οµάδα
προσπαθώντας να τον οδηγήσει να καταγγείλει το συµβόλαιό του πρόωρα
ή να περιφρονήσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από
αυτό το συµβόλαιο.

δ)

Εκπροσωπεί

µόνο

ένα

µέρος

στο

πλαίσιο

της

διαπραγµάτευσης

µετεγγραφής.
ε)
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Παράσχει, ύστερα από αίτηµα, στο αρµόδιο όργανο της ΕΠΟ και/ή της

FIFA όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και αποστέλλει τα απαραίτητα
έγγραφα.
στ) ∆ιασφαλίζει ότι το ονοµατεπώνυµό του, η υπογραφή του και το
ονοµατεπώνυµο του πελάτη του εµφανίζονται στα σχετικά συµβόλαια που
προκύπτουν από την όποια δικαιοπραξία στην οποία έχει συµµετάσχει.
ζ)

Εφαρµόζει και πληροί τις διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπουν την
απασχόληση στην Ελλάδα.
Άρθρο 15

1.

Οι διαµεσολαβητές µετεγγραφών ποδοσφαιριστών οι οποίοι κάνουν
κατάχρηση των δικαιωµάτων που τους έχουν παρασχεθεί ή παραβαίνουν
το όποιο από τα καθήκοντά τους που τους ορίζονται στο πλαίσιο αυτού
του κανονισµού υπόκεινται σε κυρώσεις.

2.

Οι παρακάτω κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν:
α)

σύσταση, αποδοκιµασία ή προειδοποίηση

β)

πρόστιµο µέχρι 10.000 €

γ)

αναστολή αδείας

δ)

ανάκληση αδείας

Οι κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν σωρευτικά.
3.

Οι ανωτέρω κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν µόνο από την ΕΠΟ εφ’ όσον
αυτή έδωσε την άδεια διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών ή από
την FIFA. Τα περί άρσεως των ειδικών περιορισµών σε ό,τι αφορά την
ευθύνη ορίζονται στο άρθρο 22, παρ.1 και 2 κατωτέρω.

4.

Η

άδεια

θα

ανακαλείται

εάν

ο

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών αποτύχει να εκπληρώσει τα προαπαιτούµενα για την
απόκτηση της αδείας που ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 6 και 7 (ασφαλιστικό
συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης ή τραπεζική εγγύηση). Εάν
έτσι έχουν τα πράγµατα και η παράλειψη µπορεί να καλυφθεί, το αρµόδιο
όργανο της ΕΠΟ θα του ορίσει µια λογική αποκλειστική προθεσµία εντός
της οποίας θα επαναδιαµορφώσει τις ενέργειές του µε στόχο τη
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συµµόρφωση µε τους κανόνες.
5.

Πέρα από τους λόγους που ορίζονται στην παρ. 4, η άδεια θα ανακαλείται
ειδικότερα εάν ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών προβαίνει
σε σοβαρές ή συνεχείς παραβιάσεις της νοµοθεσίας, των καταστατικών
κανόνων και των κανονισµών της ΕΠΟ, των Συνοµοσπονδιών και/ή της
FIFA.

6.

Η άδεια θα ανακαλείται από την ΕΠΟ και δη από την αρµόδια επιτροπή
διαµεσολαβητών. Ανάκληση της άδειας µπορεί να επιβληθεί στην ΕΠΟ
και µετά από απόφαση της FIFA.

IV.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Άρθρο 16

1.

Οι ποδοσφαιριστές µπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες µόνο εκείνου του
διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών ο οποίος έχει άδεια που
έχει εκδοθεί από την ΕΠΟ σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς,
επιφυλασσοµένων των εξαιρέσεων που ορίζονται στο Άρθρο 1 παρ. 3.

2.

Το ονοµατεπώνυµο και η υπογραφή του διαµεσολαβητή µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό/α
συµβόλαιο/α απασχόλησης στο πλαίσιο της όποιας δικαιοπραξίας κατά
την οποία ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών εκπροσωπεί τα
συµφέροντα των ποδοσφαιριστών. Εάν κάποιος ποδοσφαιριστής δε
χρησιµοποιήσει

τις

υπηρεσίες

διαµεσολαβητή

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών, αυτό το γεγονός θα πρέπει σαφώς να ορίζεται στο σχετικό
συµβόλαιο απασχόλησης.
Άρθρο 17
Εάν

ένας

ποδοσφαιριστής

προσλάβει

ως

διαµεσολαβητή

µετεγγραφών

ποδοσφαιριστών, πρόσωπο χωρίς άδεια, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της
ΕΠΟ (στην περίπτωση µετεγγραφής σε οµάδα του εσωτερικού) ή της FIFA (σε
περίπτωση µετεγγραφής σε οµάδα του εξωτερικού):
12

α)

να λάβει υπόψη της αυτό το γεγονός κατά την εκτίµηση της κατάστασης
του ποδοσφαιριστή στο πλαίσιο της όποιας διένεξης που µπορεί να
προκύψει από τέτοια συµβόλαια

β)

να τιµωρήσει τον ποδοσφαιριστή ως ακολούθως:
- µε σύσταση αποδοκιµασία ή προειδοποίηση
- µε πρόστιµο ποσού τουλάχιστον 5.000 €
- µε πειθαρχική αναστολή της ιδιότητας έως 12 µήνες
Αυτές οι κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν σωρευτικά

V.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑ∆ΩΝ
Άρθρο 18

1.

Οι οµάδες οι οποίες επιθυµούν να προσλάβουν ποδοσφαιριστή θα έρθουν
αποκλειστικά σε επαφή, είτε µε :
- τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ή
- το διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών ο οποίος έχει άδεια που
την έχει εκδώσει η ΕΠΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτών των κανονισµών,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3.

2.

Στην όποια δικαιοπραξία κατά την οποία ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών

εκπροσωπεί

τα

συµφέροντα

οµάδας,

θα

πρέπει

οπωσδήποτε να περιλαµβάνονται το ονοµατεπώνυµό του και η υπογραφή
του στο/α σχετικό/α συµβόλαιο/α µετεγγραφής. Εάν η οµάδα δεν
απασχολεί διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών αυτό το γεγονός
θα αναγράφεται επίσης στο/α σχετικό/α συµβόλαιο/α µετεγγραφής.
3.

Οµάδα η οποία καταβάλλει αµοιβή άλλης οµάδας θα πρέπει να την
καταβάλλει απευθείας στη δικαιούχο οµάδα. Απαγορεύεται αυστηρά η
οµάδα να αποστέλλει έµβασµα πληρωµής του όποιου ποσού, είτε εν όλω
είτε εν µέρει, στο διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, ούτε και
ως αµοιβή.
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Άρθρο 19
1.

Η οµάδα που παραβιάζει τις απαγορεύσεις που περιλαµβάνονται στο
άρθρο 18 υπόκειται στις πιο κάτω κυρώσεις:
α)

σύσταση αποδοκιµασία ή προειδοποίηση

β)

πρόστιµο ανερχόµενο σε 15.000 €

γ)

απαγόρευση για τρεις µήνες τουλάχιστον των όποιων µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό

δ)

απαγόρευση άσκησης της όποιας σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο
ποδοσφαιρικής δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, η όποια δικαιοπραξία στην οποία προβαίνει η οµάδα σε
αντίθεση µε το άρθρο 18 ανωτέρω θα θεωρηθεί ως άκυρη.
Οι κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν σωρευτικά.
2.

Οι κυρώσεις που ορίζονται ανωτέρω µπορεί να επιβληθούν µόνο από την
ΕΠΌ (στην περίπτωση µετεγγραφής στο εσωτερικό) και από τη FIFA (στην
περίπτωση που είναι διεθνής µετεγγραφή)

VI.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20

1.

Όποιος διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών αποφασίσει να
σταµατήσει να ασκεί τις δραστηριότητές του υποχρεούται να επιστρέψει
την άδειά του στην ΕΠΟ. Η µη συµµόρφωση µε αυτή τη διάταξη θα
επιφέρει ακύρωση της άδειας και δηµοσίευση αυτής της απόφασης.

2.

Η ΕΠΟ θα δηµοσιεύει τα ονοµατεπώνυµα αυτών των διαµεσολαβητών
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών οι οποίοι σταµάτησαν να ασκούν αυτήν τους
τη δραστηριότητα και θα ειδοποιεί τη FIFA και την οικεία συνοµοσπονδία
αµέσως.

3.

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών δεν αναστέλλει το
ασφαλιστικό συµβόλαιο κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης έως ότου ο
ίδιος σταµατήσει αυτήν την επαγγελµατική του δραστηριότητα (είτε
εφόσον η άδεια επιστράφηκε είτε ανακλήθηκε). Ο διαµεσολαβητής
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µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, εντούτοις, οφείλει να διασφαλίζει ότι η
όποια αξίωση για αποζηµίωση ασκηθεί µετά τη λήξη της επαγγελµατικής
του απασχόλησης αυτής, η οποία προκύπτει από τις προηγούµενες
δραστηριότητές του ως διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών,
καλύπτεται από το ασφαλιστικό συµβόλαιο (πρβλ. Άρθρο 6, παρ. 4 αυτών
των κανονισµών).
Άρθρο 21
1.

Στην ΕΠΟ λειτουργεί σύµφωνα µε το καταστατικό της, η αρµόδια
επιτροπή

διαµεσολαβητών

µετεγγραφών

ποδοσφαίρου

που

έχει

αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα που αναφέρονται, εκτός αν ρητά ορίζεται
άλλως, στον παρόντα κανονισµό.
2.

Η

επιτροπή

διαµεσολαβητών

της

ΕΠΟ

είναι

το

εποπτεύον

και

αποφασιστικό όργανο στην Ελλάδα αρµόδιο για την εφαρµογή αυτού του
κανονισµού και για τη διασφάλιση ότι οι διαµεσολαβητές µετεγγραφών
ποδοσφαιριστών υλοποιούν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε την
νοµοθεσία,

τα

καταστατικά,

τους

κανονισµούς

και

τον

κώδικα

επαγγελµατικής συµπεριφοράς.

VII.

∆ΙΕΝΕΞΕΙΣ
Άρθρο 22

1.

Στην περίπτωση των όποιων οικονοµικών διενέξεων µεταξύ διαµεσολαβητή
µετεγγραφών ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστή, οµάδας και/ή κάποιου
άλλου διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών, όταν όλοι είναι
εγγεγραµµένοι στην ΕΠΟ (εθνικού επιπέδου διενέξεις), αρµόδιο είναι το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, το οποίο επιλαµβάνεται της
υπόθεσης για να εκδώσει µια απόφαση.

2.

∆ιένεξη που δεν καλύπτεται από την παρ. 1, θα υποβάλλεται στην
επιτροπή ιδιότητας των ποδοσφαιριστών της FIFA

3.

Παράπονα σχετικά µε την εργασία του διαµεσολαβητή µετεγγραφών
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ποδοσφαιριστών θα υποβάλλονται εγγράφως στην ΕΠΟ ή στη FIFA µέσα
σε δύο χρόνια από το οικείο συµβάν και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα
από του εξαµήνου από την διακοπή των δραστηριοτήτων του.

VIII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Τα έως την έκδοση του παρόντος Κανονισµού κατατεθέντα συµβόλαια
εκπροσώπησης ισχύουν ως έχουν.

IX.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24

Η ΕΠΟ έχει την αρµοδιότητα ερµηνείας του κανονισµού αυτού και απόφασης
σε όποια θέµατα υπάρχουν ασάφειες ή δεν καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 25
Ο Κανονισµός αυτός, σε συµφωνία µε τον αντίστοιχο της FIFA, εγκρίθηκε στην
Γ.Σ. του Ιουνίου 2005 και τροποποιήθηκε σε συµφωνία µε το νέο Καταστατικό
της ΕΠΟ, στην Γ.Σ. του Αυγούστου του 2006.

16

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ

∆ρ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ

Παράρτηµα A: ∆ιαδικασία των Εξετάσεων
I.
1.

Οι εξετάσεις θα έχουν την µορφή ερωτήσεων µε πολλαπλές απαντήσεις. Ο
υποψήφιος θα θεωρείται ότι έχει επιτύχει στην εξέταση εάν έχει επιτύχει
την ελάχιστη βαθµολογία που καθορίζεται από την FIFA (πρβλ. παρ. 5).

2.

Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται στα θέµατα που ακολουθούν:
α)

εξοικείωση µε τους τρέχοντες κανόνες του ποδοσφαίρου, ιδιαιτέρως
εν σχέσει µε τις µετεγγραφές (το καταστατικό και τους κανονισµούς
της FIFA, των συνοµοσπονδιών και της εθνικής οµοσπονδίας στην
οποία ο υποψήφιος εξετάζεται).

β)

εξοικείωση µε το αστικό δίκαιο (βασικές αρχές των προσωπικών
δικαιωµάτων) και ενοχικού δικαίου.

3.

Κάθε εξέταση θα συνίσταται σε είκοσι ερωτήσεις, δεκαπέντε επί των
διεθνών κανονισµών και πέντε επί των εθνικών κανονισµών.

4.

Κάθε εθνική οµοσπονδία θα δηµιουργεί το δικό της ερωτηµατολόγιο επί
εθνικών θεµάτων, ενώ η FIFA θα δηµιουργεί τις ερωτήσεις που αφορούν
στο καταστατικό και τους κανονισµούς, και θα αποστέλλει τα εξεταστικά
έγγραφα προς τις εθνικές οµοσπονδίες.

5.

Η FIFA θα ορίζει την ελάχιστη βαθµολογία που θα απαιτείται για την
επιτυχία στην εξέταση. Κάθε ορθή απάντηση θα λαµβάνει έναν έως τρεις
βαθµούς, εξαρτώµενο από τον βαθµό δυσκολίας της ερωτήσεως.

6.

Οι εθνικές οµοσπονδίες θα πληροφορούν τους υποψηφίους σχετικά µε
την ελάχιστη βαθµολογία που απαιτείται, προ της διενέργειας της
εξετάσεως.
II.

1.

Τα εξεταστικά έγγραφα θα βαθµολογούνται αµέσως µετά την εξέταση και ο
υποψήφιος θα πληροφορείται για το αποτέλεσµα.
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2.

Όποιος υποψήφιος δεν επιτύχει την ελάχιστη βαθµολογία µπορεί άµεσα
να αιτηθεί την εκ νέου εξέτασή του.

3.

Εάν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει την ελάχιστη βαθµολογία µετά την
δεύτερη προσπάθεια, δεν επιτρέπεται να εξετασθεί ξανά, µέχρι την
παρέλευση δύο εποµένων εξεταστικών ηµεροµηνιών. Μόνον τότε µπορεί
να αιτηθεί την συµµετοχή του στην εξέταση για τρίτη φορά, περίπτωση
κατά την οποία µπορεί να επιλέξει την εξέτασή του από την εθνική
οµοσπονδία ή την FIFA.

4.

Όποιος υποψήφιος δεν επιτύχει την ελάχιστη βαθµολογία µετά την τρίτη
εξέτασή του, δεν επιτρέπεται να εξετασθεί ξανά για δύο έτη.
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Παράρτηµα Β: Κώδικας Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς
I.
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου πρέπει να εκτελεί το επάγγελµά
του ευσυνείδητα και να συµπεριφέρεται τόσο στο επάγγελµά του όσο και στις
άλλες επιχειρηµατικές πρακτικές εις τρόπον άξιο σεβασµού και πρέποντα στο
επάγγελµά του.
II.
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα εµµένει στην αλήθεια,
σαφήνεια και αντικειµενικότητα στις συναλλαγές του µε τον πελάτη του, τους
διαπραγµατευόµενους εταίρους και τρίτους.
III.
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα προστατεύει τα συµφέροντα
του πελάτη του, σύµφωνα µε την νοµοθεσία και το περί δικαίου αίσθηµα, ενώ
ταυτόχρονα θα δηµιουργεί σαφείς νοµικές σχέσεις.
IV.
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα σέβεται οπωσδήποτε τα
δικαιώµατα των διαπραγµατευόµενων εταίρων του και των τρίτων. Ιδιαιτέρως
δε, θα σέβεται τις συµβατικές σχέσεις των επαγγελµατιών συναδέλφων του και
θα απέχει οιασδήποτε πράξεως που θα µπορούσε να δελεάσει πελάτες τρίτων.
V.
1.

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

2.

Θα τηρεί όλα τα βιβλία ευσυνειδήτως και καταχωρεί λεπτοµερώς τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες µε ειλικρίνεια σε άλλα αρχεία.
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3.

Κατόπιν αιτήσεως των αρχών που διενεργούν έρευνα επί πειθαρχικών
θεµάτων

και

άλλων

διενέξεων,

ο

διαµεσολαβητής

µετεγγραφών

ποδοσφαίρου πρέπει να παρουσιάζει τα βιβλία και αρχεία που συνδέονται
άµεσα µε την εν λόγω υπόθεση.
4.

Κατά το πρώτο αίτηµα εκ µέρους του πελάτη του, ο διαµεσολαβητής
µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα εκδίδει τιµολόγιο το οποίο θα εµφανίζει την
αµοιβή του, τα έξοδά του και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.
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Παράρτηµα Γ: Πρότυπο Συµβολαίου Εκπροσωπήσεως
Οι συµβαλλόµενοι
__________________________________________________________________________
(Ονοµατεπώνυµο ποδοσφαιριστή, ακριβής διεύθυνση και επωνυµία της
εταιρείας, εάν ισχύει)
__________________________________________________

(εφεξής

προς

χάριν

συντοµίας: ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου)
και
__________________________________________________________________________
(Ονοµατεπώνυµο ποδοσφαιριστή (και παρωνύµιο, εάν υπάρχει), επακριβής
διεύθυνση και ηµεροµηνία γεννήσεως ή επωνυµία οµάδος και επακριβής
διεύθυνση)
_________________________________________________________

(εφεξής

προς

χάριν συντοµίας: ο πελάτης)
συµφώνησαν όπως συνάψουν το συµβόλαιο εκπροσωπήσεως, ως ακολούθως:
1.

∆ιάρκεια

Το παρόν συµβόλαιο ισχύει για ________________________________. Θα τεθεί σε
(πλήθος µηνών, µέγιστο 24 µήνες)
ισχύ την __________________ και εκπνέει την ________________________ .
(επακριβής ηµεροµηνία)
2.

(επακριβής ηµεροµηνία)

Αµοιβή

Μόνον ο πελάτης δύναται να αποζηµιώνει τον διαµεσολαβητή µετεγγραφών
ποδοσφαίρου, έναντι της εργασίας που παρείχε.

α.

Ποδοσφαιριστής ως πελάτης

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα λάβει προµήθεια ύψους
_____% επί του ετήσιου ακαθάριστου µισθού που καταβάλλεται προς τον
ποδοσφαιριστή,

ως

αποτέλεσµα

του

συµβολαίου

εργασίας

του

και
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διαπραγµατεύτηκε από τον διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαιριστών.
− την καταβολή εφάπαξ ποσού κατά την έναρξη του συµβολαίου εργασίας:
_______________________
− ετήσιες δόσεις στο τέλος κάθε συµβατικού έτους:
_______________________
(σηµειώστε όπως πρέπει)

β.

Οµάδα ως πελάτης

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου θα λάβει προµήθεια µε την
µορφή εφάπαξ ποσού ύψους ________________________ .
(επακριβές ποσό και νόµισµα)
3.
Οι

Αποκλειστικότητα
συµβαλλόµενοι

µεταβιβάζονται

συµφωνούν

ότι

τα

δικαιώµατα

αποκλειστικά:

_______________

µη αποκλειστικά:

_______________

εκπροσώπησης

(σηµειώστε όπως πρέπει)
στον διαµεσολαβητή µετεγγραφών ποδοσφαίρου.
4.

Λοιπές συµφωνίες

Οιεσδήποτε άλλες ειδικές συµφωνίες που συνάδουν µε τις αρχές που
εµπεριέχονται

στον

Κανονισµό

∆ιαµεσολαβητών

Ποδοσφαίρου

θα

επισυνάπτονται µε το παρόν συµβόλαιο και κατατίθενται στην οικεία εθνική
οµοσπονδία.
5.

Υποχρεωτική νοµοθεσία

Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν στην τήρηση των διατάξεων που διέπουν την
απασχόληση και των άλλων υποχρεωτικών διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας
της οικείας χώρας, ως επίσης και το διεθνές δίκαιο και τις ισχύουσες
συνθήκες.
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6.
Το

Τελικές προβλέψεις
παρόν

συµβόλαιο

συντάχθηκε

εις

τετραπλούν,

τα

δε

αντίγραφα

διενεµήθησαν ως ακολούθως:
1.

Η

εθνική

οµοσπονδία

στην

οποία

είναι

εγγεγραµµένος

ο

διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου: ___________________
(επακριβής ονοµασία)
2.

Η εθνική οµοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο πελάτης:
______________________
(επακριβής ονοµασία)

3.

Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαίρου

4.

Ο πελάτης

Τόπος και ηµεροµηνία: ______________________
Ο διαµεσολαβητής µετεγγραφών

Ο πελάτης:

ποδοσφαίρου:
________________________________

________________________________

Επιβεβαίωση λήψεως του συµβολαίου:
Τόπος και ηµεροµηνία:
______________________
Η εθνική οµοσπονδία του

Η εθνική οµοσπονδία του πελάτη:

διαµεσολαβητή µετεγγραφών
ποδοσφαίρου:
________________________________

________________________________

(Υπογραφή και σφραγίδα)

(Υπογραφή και σφραγίδα)
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