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Προς: Όιες ηης ΕΠΣ – Μέιε Ε.Π.Ο.
ΘΕΜΑ: Άρζρο 19 Καλοληζκού Ιδηόηεηας – Μεηεγγραθώλ F.I.F.A.- Προζηαζία
αλειίθωλ

Σας δηαβηβάδοσκε ζσλεκκέλα έγγραθο ηες Επηηροπής Ιδηόηεηας - Μεηεγγραθώλ
προς ελεκέρωζή ζας θαη παραθαιούκε γηα ηης δηθές ζας ελέργεηες.

Πιεροθορίες : Τκήκα Μεηρώοσ Δειηίωλ
Τει. 210 93 06 068 – 210 96 06 036

Προς: Όλες τις ΕΠΣ – Μέλη Ε.Π.Ο.
ΘΕΜΑ: « ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»

Κύριοι Πρόεδροι των ΕΠΣ,
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 (προστασία ανηλίκων) του κανονισµού της F.I.F.A.
(Regulations on the status and transfer of players), διεθνείς µετεγγραφές
ποδοσφαιριστών επιτρέπονται µόνο εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας άνω των 18
ετών.
Κατ’ εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα, επιτρέπονται οι διεθνείς µετεγγραφές ανηλίκων
ποδοσφαιριστών στις παρακάτω τρείς περιπτώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του Κανονισµού της F.I.F.A.:
1. Οι γονείς του ποδοσφαιριστή µετακοµίζουν στην χώρα που βρίσκεται το νέο
σωµατείο για λόγους που δεν συνδέονται µε το ποδόσφαιρο (άρθρο 19 παρ. 2 περ. α
του Κανονισµού της F.I.F.A.)
2. Η µετεγγραφή λαµβάνει χώρα εντός της εδαφικής περιοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και ο ποδοσφαιριστής είναι
ηλικίας µεταξύ 16 και 18 ετών(άρθρο 19 παρ. 2 περ. β του Κανονισµού της F.I.F.A.).
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 επιµόρφωση σύµφωνα µε τα ανώτατα εθνικά πρότυπα.
ii. Θα εξασφαλίσει στον ποδοσφαιριστή µίας 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 καριέρα
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
διαβίωση σε µία φιλοξενούσα οικογένεια ή σε εγκαταστάσεις διαµονής του
σωµατείου, διορισµός συµβούλου στο σωµατείο κλπ)
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iv. Σε περίπτωση τέτοιας µετεγγραφής, θα εφοδιάσει την οικεία Οµοσπονδία µε
αποδείξεις, ότι πληροί όλες τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις.
3. 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 της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας του
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
(άρθρο 19 παρ. 2 περ. γ του Κανονισµού της F.I.F.A.).
Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19 του
Κανονισµού της F.I.F.A. οι προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου θα ισχύουν επίσης και
για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που δεν έχει ποτέ εγγραφεί σε ένα σωµατείο, δεν
είναι υπήκοος της χώρας στην οποία επιθυµεί να εγγραφεί για πρώτη φορά και δεν
έχει ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην ως άνω χώρα.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 4 του Κανονισµού της F.I.F.A. υπόκειται
στην έγκριση σχετικής υποεπιτροπής της F.I.F.A. η περίπτωση πρώτης εγγραφής
αλλοδαπού ανήλικου ποδοσφαιριστή που ζεί αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη
στην χώρα που επιθυµεί να εγγραφεί.
Κατόπιν των ανωτέρω, στις ως άνω προβλεπόµενες περιπτώσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται, επιπροσθέτως των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τον Κανονισµό Ιδιότητας Μετεγγραφών, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. περίπτωση επιτρεπόµενης διεθνής µετεγγραφής ανηλίκων/ πρώτης
εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα και δεν έχουν
ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, των οποίων οι
γονείς µετακοµίζουν στην Ελλάδα για λόγους που δεν συνδέονται µε το
ποδόσφαιρο (άρθρο 19 παρ.2 περ.α του Κανονισµού της F.I.F.A.):
1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1,
2. Άδειας διαµονής των γονέων (στην περίπτωση που και οι δυο µετακοµίζουν στην
Ελλάδα για λόγους που δεν συνδέονται µε το ποδόσφαιρο) ή του γονέα ( στην
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περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων µετακοµίζει στην Ελλάδα για λόγους που
δεν συνδέονται µε το ποδόσφαιρο)
Β. περίπτωση επιτρεπόµενης διεθνής µετεγγραφής ανηλίκων/ πρώτης
εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα και δεν έχουν
ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, των οποίων η
µετεγγραφή λαµβάνει χώρα εντός της εδαφικής περιοχής Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και ο
ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας µεταξύ 16 και 18 ετών:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2,
Γ. περίπτωση επιτρεπόµενης διεθνής µετεγγραφής ανηλίκων/ πρώτης
εγγραφής ανηλίκων που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα και δεν έχουν
ζήσει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα, οι οποίοι
κατοικούν 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:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3,
2. Αποδεικτικό του τόπου διαµονής του ανήλικου ποδοσφαιριστή π.χ Βεβαίωση του
οικείου ∆ήµου, µισθωτήριο κατοικίας κ.α
3. Συγκατάθεση της Οµοσπονδίας του τόπου κατοικίας του ποδοσφαιριστή.
∆. περίπτωση πρώτης εγγραφής αλλοδαπού ανήλικου ποδοσφαιριστή που
ζεί αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4,
2. Αποδεικτικό διαµονής του ανηλίκου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα για τουλάχιστον
πέντε έτη.
Επισηµαίνεται ότι οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπογράφονται από
τον ποδοσφαιριστή, τους γονείς αυτού και το σωµατείο. Επίσης, θα πρέπει να
φέρουν γνήσιο της υπογραφής των υπογραφόντων αυτές.
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Τέλος, σηµειώνεται ότι η Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωµα οιαδήποτε στιγµή να ζητήσει
οιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο προς απόδειξη πλήρωσης των όρων που τίθενται στο
ανωτέρω άρθρο 19 του Κανονισµού της F.I.F.A..
Σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε όλα τα σωµατεία – µέλη σας.
Με εκτίµηση

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Μ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ

∆ΙΕΘΝΗ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΡΩΤΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Α ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ F.I.F.A (Regulations on the status and transfer of players ).
Με την παρούσα βεβαιώνουµε ότι οι γονείς του ανήλικου ποδοσφαιριστή
………………….., ο οποίος προτίθεται να µετεγγραφεί/εγγραφεί στο ερασιτεχνικό
σωµατείο ………, έχουν µετακοµίσει στην Ελλάδα για λόγους που δεν συνδέονται µε
το ποδόσφαιρο (αρθρο 19 παρ. 2 περ.α του Κανονισµού της F.I.F.A).
Περαιτέρω, δηλώνουµε ότι οποτεδήποτε µας ζητηθεί θα προσκοµίσουµε στην Ε.Π.Ο.
κάθε σχετικό έγγραφο/στοιχείο απαιτηθεί προς απόδειξη των ανωτέρω.

…………, ../../2017
Ο Ποδοσφαιριστής

Οι γονείς του ποδοσφαιριστή

Για το σωµατείο
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ

∆ΙΕΘΝΗ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΡΩΤΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. B ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ F.I.F.A. (Regulations on the status and transfer of players).
Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι η µετεγγραφή/πρώτη εγγραφή του

ανήλικου

ποδοσφαιριστή ………………… στο ερασιτεχνικό σωµατείο …………….λαµβάνει
χώρα εντός της εδαφικής περιοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)/ / του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής είναι ηλικίας ………
ετών (άρθρο 19 παρ. 2 περ. β).
Περαιτέρω, βεβαιώνεται ότι το σωµατείο

θα ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες

υποχρεώσεις:
i. Θα εξασφαλίσει στον ποδοσφαιριστή επαρκή ποδοσφαιρική εκπαίδευση και
επιµόρφωση σύµφωνα µε τα ανώτατα εθνικά πρότυπα.
ii.

Θα

εξασφαλίσει

στον

ποδοσφαιριστή

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 καριέρα
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
διαβίωση σε µία φιλοξενούσα οικογένεια ή σε εγκαταστάσεις διαµονής του
σωµατείου, διορισµός συµβούλου στο σωµατείο κλπ).
Τέλος, δηλώνουµε ότι οποτεδήποτε µας ζητηθεί θα προσκοµίσουµε στην ΕΠΟ κάθε
σχετικό έγγραφο/στοιχείο απαιτηθεί προς απόδειξη των ανωτέρω.
…………, ../../2017
Ο Ποδοσφαιριστής

Οι γονείς του ποδοσφαιριστή

Για το σωµατείο
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

∆ΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ

∆ΙΕΘΝΗ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΡΩΤΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ F.I.F.A. (Regulations on the status and transfer of players).
Με την παρούσα βεβαιώνουµε ότι ο ανήλικος ποδοσφαιριστής ……………..κατοικεί
στην ………, η οποία απέχει λιγότερο από 50 χιλιόµετρα απο τα ελληνικά σύνορα,
και το ερασιτεχνικό σωµατείο …………….. στο οποίο ο ποδοσφαιριστής επιθυµεί να
µετεγγραφεί/εγγραφεί εδρεύει στην ……, η οποία απέχει επίσης λιγότερο των 50
χιλιοµέτρων απ' τα σύνορα αυτά.
Περαιτέρω, βεβαιώνουµε ότι η απόσταση µεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή
και της έδρας του σωµατείου δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόµετρα.
Επιπροσθέτως, δηλώνουµε ότι ο ανωτέρω ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να διαµένει
στην ως άνω κατοικία, σε περίπτωση δε αλλαγής κατοικίας θα ενηµερώσουµε
αµέσως την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία.
Τέλος, δηλώνουµε ότι οποτεδήποτε µας ζητηθεί θα προσκοµίσουµε στην Ε.Π.Ο.
κάθε σχετικό έγγραφο/στοιχείο απαιτηθεί προς απόδειξη των ανωτέρω.
Η παρούσα υποβάλλεται στα πλαίσια µετεγγραφής /πρώτης εγγραφής του ως άνω
ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε άρθρο 19 παρ. 2 περ. γ του Κανονισµού της F.I.F.A.

…………, ../../2017
Ο Ποδοσφαιριστής

Οι γονείς του ποδοσφαιριστή

Για το σωµατείο
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ F.I.F.A. (Regulations on the status
and transfer of players).
Με την παρούσα βεβαιώνουµε ότι ο ανήλικος ποδοσφαιριστής ……………… ζει
αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα (άρθρο 19 παρ. 4 του
Κανονισµού της F.I.F.A.).
Τέλος, δηλώνουµε ότι οποτεδήποτε µας ζητηθεί θα προσκοµίσουµε στην Ε.Π.Ο.
κάθε σχετικό έγγραφο/στοιχείο απαιτηθεί προς απόδειξη των ανωτέρω.

…………, ../../2017
Ο Ποδοσφαιριστής

Οι γονείς του ποδοσφαιριστή

Για το σωµατείο
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