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ΠΡΟ: Όλερ ηιρ Ενώζειρ
Super League 1 ΕΛΛΑΔΑ
Ένωζη Super League 2- Football League

Κύπιε Ππόεδπε,
Επ’ αθοπμή ηηρ έναπξηρ ηηρ μεηεγγπαθικήρ πεπιόδος ηος Ιανοςαπίος 2021,
ζαρ γνωζηοποιούμε ηο πεπιεσόμενο ηηρ ςπ' απιθ. 1726 εγκςκλίος επιζηολήρ
ηηρ FIFA, καηά ηο μέπορ πος αθοπά ζηον μέγιζηο απιθμό ομάδων ζηιρ οποίερ
δύναηαι να εγγπαθεί έναρ ποδοζθαιπιζηήρ και με ηιρ οποίερ έσει δικαίωμα να
αγωνίζεηαι ζε επίζημοςρ αγώνερ ζηη διάπκεια μίαρ αγωνιζηικήρ πεπιόδος,
ζύμθωνα με ηην οποία, καη’ εξαίπεζη, ηην αγωνιζηική πεπίοδο 2020-2021,
δύναηαι να εγγπαθεί και να αγωνιζηεί ζε ηπειρ (3) ομάδερ.
Εγκύκλιορ FIFA 1726/2020
3.

Μέγιζηορ απιθμόρ ομάδων ζηιρ οποίερ δύναηαι να εγγπαθεί έναρ
ποδοζθαιπιζηήρ και με ηιρ οποίερ έσει δικαίωμα να αγωνίζεηαι ζε
επίζημοςρ αγώνερ ζηη διάπκεια μίαρ αγωνιζηικήρ πεπιόδος

Η εγγξαθή πνδνζθαηξηζηώλ θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε επίζεκνπο αγώλεο ησλ
νκάδσλ ηνπο, εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα θάζε νκνζπνλδίαο. Πξέπεη λα δνζεί
πξνζνρή ζηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Καλνληζκό νη νπνίεο είλαη δεζκεπηηθέο
ζε εζληθό επίπεδν (πξβι. άξζξν 1 παξ. 2 θαη 3 α ηνπ Καλνληζκνύ). Σε ζπκκόξθσζε
κε ην άξζξν 1 παξ. 3 α ηνπ Καλνληζκνύ, νη νκνζπνλδίεο νθείινπλ, κεηαμύ άιισλ, λα
ζπκπεξηιάβνπλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε, ην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Καλνληζκνύ ζηνλ δηθό
ηνπο εζληθό θαλνληζκό.
Απνηειεί επζύλε ηεο θάζε νκνζπνλδίαο λα δηαζθαιίζεη όηη ν εζληθόο ηεο θαλνληζκόο,
θαζώο θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνύ πνπ είλαη δεζκεπηηθέο ζε εζληθό επίπεδν,
ηεξνύληαη θαη εθαξκόδνληαη νκνηόκνξθα, θαη όηη νη πξνζπάζεηεο πξνζπέιαζήο ηνπο
θαηαζηέιινληαη αλαιόγσο. Απνηειεί επίζεο επζύλε ηεο θάζε νκνζπνλδίαο λα
ιακβάλεη θαηαιιήισο ππόςε ηεο ηελ αζιεηηθή αθεξαηόηεηα ησλ δηνξγαλώζεώλ ηεο.
Εθηζηνύκε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζαο ζην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Καλνληζκνύ ζην
νπνίν δειώλεηαη όηη νη πνδνζθαηξηζηέο επηηξέπεηαη λα εγγξαθνύλ ην πνιύ ζε ηξεηο
νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη όηη έρνπλ δηθαίσκα λα
αγσληζηνύλ κόλν ζηνπο επίζεκνπο αγώλεο δύν νκάδσλ. Η αγσληζηηθή πεξίνδνο πνπ

ινγίδεηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ νκάδσλ, είλαη απηή ηεο νκνζπνλδίαο
ηεο πηζαλήο λέαο νκάδαο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή. Καη'
εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα απηό, έλαο πνδνζθαηξηζηήο πνπ κεηαθηλείηαη κεηαμύ δύν
νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε νκνζπνλδίεο κε αιιειεπηθαιππηόκελεο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο, κπνξεί λα έρεη δηθαίσκα λα αγσληζηεί ζε επίζεκνπο αγώλεο κηαο ηξίηεο
νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθείαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ππό ηνλ όξν όηη
ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5 παξ. 4. Εηδηθόηεξα, πξέπεη λα
ηεξνύληαη νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο πεξηόδνπο εγγξαθώλ-κεηεγγξαθώλ
(πξβι. άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνύ).
Γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζσξηλή ηξνπνπνίεζε ζην άξζξν 5
παξ. 4 ηνπ Καλνληζκνύ πνπ πηνζεηήζεθε από ην Σπκβνύιην ηεο FIFA (πξβι. εγθύθιην
επηζηνιή αξηζ. 1720 ηεο FIFA ηεο 11εο Ινπλίνπ 2020) σο απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο
ηνπ COVID-19. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηπρόλ αλεζπρίεο πνπ αθνξνύλ
ζηνπο άλεξγνπο πνδνζθαηξηζηέο, επηηξέπεηαη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο λα εγγξαθνύλ
ζε κέρξη ηξεηο νκάδεο, έρνπλ δε ην δηθαίσκα λα αγσληζηνύλ ζε επίζεκνπο αγώλεο
ηξηώλ νκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, κε ηνλ εμήο
πεξηνξηζκό:
i. γηα ηηο νκνζπνλδίεο πνπ αθνινπζνύλ δηεηέο αγσληζηηθό εκεξνιόγην
(θαιεληάξη): θαηά ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2019/2020 θαη 2020/2021,
θαη
ii. γηα ηηο νκνζπνλδίεο πνπ αθνινπζνύλ κνλνεηέο αγσληζηηθό εκεξνιόγην
(θαιεληάξη): θαηά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020.
Γηα ηελ ΕΠΟ

