Οδηγός εφαρμογής για
ανήλικους ποδοσφαιριστές





Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε αυτή που σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και ισχύουν οι συνθήκες του άρθρου 19
παρ. 2 γ)

()















Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()













Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε αυτή που σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και ισχύουν οι συνθήκες του άρθρου 19
παρ. 2 γ)

()













2.
3.
4.
5.

Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των
5
50 χλμ.

Απόδειξη της ταυτότητας και
εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3

1. Διεθνής μετακίνηση και των δύο
βιολογικών γονέων του
ποδοσφαιριστή
1.

Ο
ποδοσφαιριστ
ής ακολουθεί
τους γονείς
του που
μετακινούνται
σε νέα χώρα
για λόγους
που δεν
συνδέονται με
το
ποδόσφαιρο

Αίτημα για έγκριση πρώτης
εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3



Απόδειξη τόπου διαμονής των
γονέων του ποδοσφαιριστή4

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων)
ποδοσφαιριστή



Αποδεικτικό γέννησης
(πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Σύμβαση απασχόλησης γονέα
(γονέων) του ποδοσφαιριστή



και



Άδεια εργασίας του
ποδοσφαιριστή1

()

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν
για λόγους που δεν συνδέονται με το
ποδόσφαιρο»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή 1

Η νέα χώρα διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία σκοπεύει
να εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής

Εξαίρεση:
Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Ο
ποδοσφαιριστ
ής ακολουθεί
τους γονείς
του που
μετακινούνται
σε νέα χώρα
για λόγους
απασχόλησης

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν
τον λόγο που προβάλλεται

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA













Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.

2

Ο γονέας που
δεν
μετακινείται
δεν έχει
αποβιώσει
Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα που
έχει την κηδεμονία του ο
οποίος μετακινείται σε νέα
χώρα για άλλο λόγο που
δεν συνδέεται με το
ποδόσφαιρο

Ο γονέας που
δεν
μετακινείται
έχει
αποβιώσει

Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα του
που ζει και ο οποίος
μετακινείται σε νέα χώρα
για λόγους απασχόλησης

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας
των γονέων του ποδοσφαιριστή3

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων
του ποδοσφαιριστή4

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής

Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ότι ο
γονέας του ποδοσφαιριστή που
μετακινείται ή κατοικεί σε μια νέα χώρα,
έχει την κηδεμονία του ποδοσφαιριστή5
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3

Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50
6
χλμ.

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

()

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον
λόγο που προβάλλεται

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων)
ποδοσφαιριστή

Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα που
έχει την κηδεμονία και ο
οποίος μετακινείται σε νέα
χώρα για λόγους
απασχόλησης

Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων)
του ποδοσφαιριστή

2. Διεθνής μετακίνηση ενός εκ των βιολογικών γονέων του
ποδοσφαιριστή

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν
για λόγους που δεν συνδέονται με το
ποδόσφαιρο»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Πιστοποιητικό θανάτου του γονέα
(γονέων) του ποδοσφαιριστή

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA









ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

Ο ποδοσφαιριστής
ακολουθεί τον γονέα του
που ζει και ο οποίος
μετακινείται
στη νέα χώρα για άλλο
λόγο ο οποίος δεν
συνδέεται με το
ποδόσφαιρο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η νέα χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()















()





















Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Όπως απόφαση διαζυγίου (όπου ισχύει) ή εξουσιοδότηση του γονέα του ποδοσφαιριστή που δεν μετακινείται που επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να διαμείνει στη νέα χώρα με τον γονέα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.

4

Ζουν και οι
δύο γονείς
του
ποδοσφαιρι
στή

Ο γονέας που έχει
την κηδεμονία του
ποδοσφαιριστή
διαμένει στη νέα
χώρα για άλλο λόγο
που δεν συνδέεται
με το ποδόσφαιρο

Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή που
διατηρεί την
κηδεμονία, διέμενε
πάντοτε στη χώρα

Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας
των γονέων του ποδοσφαιριστή3

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων
του ποδοσφαιριστή4

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής

Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ότι ο
γονέας του ποδοσφαιριστή που
μετακινείται/κατοικεί στη νέα χώρα, έχει
την κηδεμονία του ποδοσφαιριστή5
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()















()



























()

5

Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3



Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που
7
εξηγεί τις συγκεκριμένες συνθήκες

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

()

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον
λόγο που προβάλλεται

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων)
ποδοσφαιριστή

Ο
ποδοσφαιρι
στής διέμενε
με τον ένα
γονέα και
τώρα
μετακινείται
διεθνώς σε
νέα χώρα
για να
ενωθεί με
τον άλλο
γονέα που
διατηρεί την
κηδεμονία
του

Ο γονέας που
διατηρεί την
κηδεμονία του
ποδοσφαιριστή
διαμένει στη νέα
χώρα για λόγους
απασχόλησης

Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι η χώρα στην οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής
Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων)
του ποδοσφαιριστή

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των βιολογικών
γονέων του ποδοσφαιριστή

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν
για λόγους που δεν συνδέονται με το
ποδόσφαιρο»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50
χλμ.6

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

















στην οποία
μετακινείται τώρα ο
ποδοσφαιριστής

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Η χώρα διαμονής του
γονέα του ποδοσφαιριστή
είναι χώρα γειτονική σε
αυτή που σκοπεύει να
()









εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής και
ισχύουν οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Όπως απόφαση διαζυγίου (όπου ισχύει) ή εξουσιοδότηση του γονέα του ποδοσφαιριστή που δεν μετακινείται που επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να διαμείνει στη νέα χώρα με τον γονέα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
Μεταφορτώνεται αντί των εγγράφων που μεταφορτώνονται συνήθως στις κατηγορίες «Συμβόλαιο – γονέας (γονείς) ποδοσφαιριστή / άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που προβάλλεται" και «Άδεια εργασίας –
γονείς του ποδοσφαιριστή».

6

Ζουν και οι
δύο γονείς
του
ποδοσφαιρι
στή

Η γονική
μέριμνα
αφαιρείται
από μια
εθνική αρχή
από τους
γονείς του
ποδοσφαιρι
στή και
δίδεται σε
τρίτο
(νόμιμο
κηδεμόνα)







()















()















()















()















()













()













7

Απόφαση της οικείας εθνικής αρχής ότι
αφαιρείται η γονική μέριμνα από τους
γονείς του ποδοσφαιριστή και ορίζεται
τρίτος ως νόμιμος κηδεμόνας του
ποδοσφαιριστή



Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που να
εξηγεί τις συγκεκριμένες συνθήκες6

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50
5
χλμ.

Απόδειξη τόπου διαμονής - γονέας
(γονείς) του ποδοσφαιριστή4



Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον
λόγο που προβάλλεται*



Άδεια εργασίας γονέα (γονέων)
ποδοσφαιριστή*

()

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων)
του ποδοσφαιριστή*

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας
των γονέων του ποδοσφαιριστή3

Ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος σε
σωματείο σε γειτονική χώρα βάσει του άρθρου 19
παρ. 2 γ) ενώ συνέχισε να είναι κάτοικος της
χώρας προέλευσής του
Ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος σε
σωματείο του εξωτερικού βάσει του άρθρου 19
παρ. 2 γ) και διέμενε στη χώρα εκείνη χωρίς τον
γονέα (τους γονείς) του
Ο ποδοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος σε
σωματείο του εξωτερικού ως «φοιτητής σε
πρόγραμμα ανταλλαγής» και διέμενε στη χώρα
εκείνη χωρίς τον γονέα (τους γονείς) του
Ο
Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
ποδοσφαιρι
διορισμένου κηδεμόνα του
στής
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
ακολουθεί
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
τον νόμιμα
ποδοσφαιριστής
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
οποίος
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
μετακινείται
γειτονική χώρα στη
στη νέα
χώρα στην οποία σκοπεύει να
χώρα για
εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής,
λόγους
ισχύουν δε οι συνθήκες του
απασχόλησ
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
ης
Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
Ο
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιρι
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
στής
οποία
σκοπεύει να εγγραφεί ο
ακολουθεί
ποδοσφαιριστής
τον νόμιμα
Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
διορισμένο
κηδεμόνα
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
του ο
γειτονική χώρα στη
οποίος
χώρα στην οποία σκοπεύει να
μετακινείται
εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής,

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Ο
ποδοσφαιρι
στής διέμενε
πάντοτε με
τον γονέα
(τους
γονείς) του
στη χώρα
προέλευσής
του ή ο
ποδοσφαιρι
στής
επιστρέφει
στη χώρα
προέλευσής
του για να
ζήσει με τον
γονέα (τους
γονείς) του

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των βιολογικών γονέων
του ποδοσφαιριστή

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν
για λόγους που δεν συνδέονται με το
ποδόσφαιρο»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA













1.
2.
3.
4.
5.

6.

στη νέα
ισχύουν δε οι συνθήκες του
χώρα για
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
άλλο λόγο ο
οποίος δεν
συνδέεται
με το
ποδόσφαιρ
ο
Ο ποδοσφαιριστής ενώνεται με τον νόμιμα
διορισμένο κηδεμόνα του ο οποίος ήδη διαμένει
()







στη νέα χώρα
Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
Μεταφορτώνεται αντί των εγγράφων που μεταφορτώνονται συνήθως στις κατηγορίες «Συμβόλαιο – γονέας (γονείς) ποδοσφαιριστή / άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που προβάλλεται" και «Άδεια εργασίας –
γονείς του ποδοσφαιριστή».

* Ή έγγραφα που σχετίζονται με τον νόμιμο κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή, εφόσον ισχύει
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Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας
των γονέων του ποδοσφαιριστή3

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων
του ποδοσφαιριστή4

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50
5
χλμ.















Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
γειτονική χώρα στη
χώρα στην οποία σκοπεύει να
εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής,
ισχύουν δε οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()

















Η γονική
μέριμνα
δίδεται σε
τρίτο
(νόμιμος
κηδεμόνας)
από μια
εθνική αρχή

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

()















Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμου
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
γειτονική χώρα στη
χώρα στην οποία σκοπεύει να
εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής,
ισχύουν δε οι συνθήκες του
άρθρου 19 παρ. 2 γ)

()
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2



Απόφαση της οικείας εθνικής αρχής που
διορίζει έναν τρίτο ως τον νόμιμο
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή μετά τον
θάνατο των γονέων του

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων)
ποδοσφαιριστή*

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των βιολογικών γονέων
του ποδοσφαιριστή

Έχουν
αποβιώσει
και οι δύο
γονείς του
ποδοσφαιρι
στή

Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
λόγους
απασχόλησ
ης
Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
άλλο λόγο ο
οποίος δεν
συνδέεται
με το
ποδόσφαιρ
ο

Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που να
εξηγεί τις συγκεκριμένες συνθήκες6

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων)
του ποδοσφαιριστή*

()

«Οι γονείς του ποδοσφαιριστή μετακόμισαν
για λόγους που δεν συνδέονται με το
ποδόσφαιρο»
Συνθήκες

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον
λόγο που προβάλλεται*

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Η νέα χώρα διαμονής του νόμιμα
διορισμένου κηδεμόνα του
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
ποδοσφαιριστής

Εξαίρεση:
Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Πιστοποιητικό θανάτου των γονέων του
ποδοσφαιριστή

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ο
Η χώρα διαμονής του νόμιμα
ποδοσφαιρι
διορισμένου κηδεμόνα του
στής
ποδοσφαιριστή είναι η χώρα στην
()








μετακινείται
οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο
διεθνώς για
ποδοσφαιριστής
να ενωθεί
Η χώρα διαμονής του νόμιμου
με τον
κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή είναι
νόμιμο
γειτονική χώρα στη
κηδεμόνα
()










χώρα στην οποία σκοπεύει να
του ο
εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής,
οποίος ήδη
ισχύουν δε οι συνθήκες του
διαμένει στη
άρθρου 19 παρ. 2 γ)
νέα χώρα
Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
Μεταφορτώνεται αντί των εγγράφων που μεταφορτώνονται συνήθως στις κατηγορίες «Συμβόλαιο – γονέας (γονείς) ποδοσφαιριστή / άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που προβάλλεται" και «Άδεια εργασίας –
γονείς του ποδοσφαιριστή».

* Ή έγγραφα που σχετίζονται με τον νόμιμο κηδεμόνα του ποδοσφαιριστή, εφόσον ισχύει
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Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι υπήκοος ενός κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχει εγγραφεί σε σωματείο
εντός της εδαφικής περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
σύμφωνα με τον Κανονισμό

()





Ο ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

()
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής



Εξουσιοδότηση των γονέων

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Ο
ποδοσφαιρι
στής είναι
ηλικίας
μεταξύ 16
και 18 ετών

Ο
ποδοσφαιριστ
ής μετακινείται
από χώρα
που βρίσκεται
εκτός της
εδαφικής
περιοχής της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
σε χώρα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
Ο
ποδοσφαιριστ
ής μετακινείται
από μια χώρα
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
σε μια άλλη
χώρα εντός
της εδαφικής

Έγγραφα ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης6

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

()

«Ο ποδοσφαιριστής είναι άνω των 16 ετών
και μετακινείται εντός της εδαφικής περιοχής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)»
Συνθήκες

Έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης4

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή 1

Ο ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Εξαίρεση:
Άρθρο 19 παρ 2 β) του
Κανονισμού

Έγγραφα διαμονής/μέριμνας5

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

περιοχής της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Στα έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνονται μια υπογεγραμμένη και σφραγισμένη δήλωση που έχει εκδοθεί από τον οικείο ακαδημαϊκό οργανισμό που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του ποδοσφαιριστή,
τον τίτλο που θα λάβει ο ποδοσφαιριστής μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης, και ένα υπογεγραμμένο εβδομαδιαίο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του ποδοσφαιριστή το οποίο
αναφέρει σαφώς τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται κάθε μάθημα και τη διάρκεια κάθε μαθήματος.
Όπως ένα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την ομάδα που επιθυμεί να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή και που επιβεβαιώνει ότι η ομάδα θα παρέχει στον ποδοσφαιριστή διαμονή και
αναφέρει τη διεύθυνση της εν λόγω διαμονής καθώς και το όνομα του ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για τον ποδοσφαιριστή.
Η απόδειξη επαρκούς ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης και/ή επιμόρφωσης σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα εθνικά πρότυπα απαιτεί την υποβολή των παρακάτω εγγράφων και πληροφοριών:
•
για τους ποδοσφαιριστές, η κατηγορία εκπαίδευσης της ομάδας (πρβλ. άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Παραρτήματος 4 του Κανονισμού), για τις δε ποδοσφαιρίστριες, μια δήλωση από τη συγκεκριμένη ομοσπονδία που
επιβεβαιώνει ότι η αιτούσα ομάδα θεωρείται ότι «συμμορφώνεται με τα υψηλότερα εθνικά πρότυπα» της εκπαίδευσης για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα της.
•
το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησης ποδοσφαίρου του ποδοσφαιριστή (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας και διάρκειας κάθε προπόνησης).
•
μια δήλωση του σωματείου που επιθυμεί να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή που θα προσδιορίζει την ομάδα του σωματείου στην οποία θα ενταχθεί ο ποδοσφαιριστής.
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Απόδειξη τόπου διαμονής
του γονέα (των γονέων) του
ποδοσφαιριστή4



Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τους
λόγους που προβάλλονται



Άδεια εργασίας γονέα (γονέων)
ποδοσφαιριστή

()

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής

Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή διέμενε
πάντοτε στην τρέχουσα
διεύθυνση
Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή διαμένει
στην τρέχουσα διεύθυνση
για σημαντικό χρονικό
διάστημα

Απόδειξη της συγκατάθεσης της
αποδεσμεύουσας ομοσπονδίας

Ο γονέας
του
ποδοσφαιρ
ιστή δεν
μετακινείτα
ι διεθνώς

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5

Ο
ποδοσφαιρι
στής
διαμένει με
έναν γονέα
που έχει την
κηδεμονία

Οι γονείς
του
ποδοσφαιρ
ιστή δεν
μετακινούν
ται διεθνώς

Απόδειξη τόπου διαμονής του
4
ποδοσφαιριστή

Ο
ποδοσφαιρι
στής
διαμένει με
τους
βιολογικούς
του γονείς

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας
3
του ποδοσφαιριστή

Η
απόσταση
μεταξύ της
κατοικίας
του
ποδοσφαιρι
στή και της
έδρας του
σωματείου
είναι
μικρότερη
των 100
χιλιομέτρων

Η απόσταση
από την
κατοικία του
ποδοσφαιριστ
ή με τα
πλησιέστερα
κοινά σύνορα
της γειτονικής
ομοσπονδίας
είναι
μικρότερη των
100
χιλιομέτρων
και
Η απόσταση
ανάμεσα στα
πλησιέστερα
κοινά σύνορα
της γειτονικής
ομοσπονδίας
και την έδρα
της ομάδας
είναι
μικρότερη των
50
χιλιομέτρων

Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή διέμεναν
πάντοτε στην τρέχουσα
διεύθυνσή τους
Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή διαμένουν
στην τρέχουσα διεύθυνσή
τους για σημαντικό χρονικό
διάστημα
Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή
μετακόμισαν πρόσφατα,
εντός της χώρας διαμονής
τους, στην τρέχουσα
διεύθυνσή τους για λόγους
απασχόλησης
Οι γονείς του
ποδοσφαιριστή
μετακόμισαν πρόσφατα,
εντός της χώρας διαμονής
τους, στην τρέχουσα
διεύθυνσή τους για άλλο
λόγο που δεν συνδέεται με
το ποδόσφαιρο

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

«Και ο ποδοσφαιριστής και το σωματείο
βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 50 χλμ. από τα
κοινά τους σύνορα και η απόσταση ανάμεσά
τους είναι μικρότερη των 100 χλμ.»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Άρθρο 19 παρ 2 γ) του
Κανονισμού

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA







Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή μετακόμισε
πρόσφατα, εντός της
χώρας διαμονής, στην
τρέχουσα διεύθυνση για
λόγους απασχόλησης

1.
2.
3.
4.
5.

()



















Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή μετακόμισε
πρόσφατα, εντός της
χώρας διαμονής, στην
()








τρέχουσα διεύθυνση για
άλλο λόγο που δεν
συνδέεται με το
ποδόσφαιρο
Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στην τρέχουσα διεύθυνση.
Η απόσταση μεταξύ της κατοικίας του ποδοσφαιριστή και της έδρας της ομάδας, που υπολογίζεται με όρους «καλυφθείσας απόστασης», δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Επιπρόσθετα, η απόσταση ανάμεσα
στην κατοικία του ποδοσφαιριστή / την έδρα της ομάδας και το πλησιέστερο κοινό σύνορο, που υπολογίζεται με όρους «διαδρομής που διασχίζει το κοράκι» (ίσια απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
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1.
2.
3.
4.

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Απόδειξη τόπου διαμονής του
ποδοσφαιριστή4

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής

Ένας ανήλικος ο οποίος έχει ζήσει συνεχώς τα τελευταία πέντε έτη στη χώρα που πρόκειται να εγγραφεί πριν το αίτημα

Αποδεικτικό γέννησης
(πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

«Ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται για πρώτη φορά και έχει ζήσει
συνεχώς τα τελευταία πέντε έτη στη χώρα που πρόκειται να εγγραφεί
πριν το σχετικό αίτημα»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Κανόνας των 5 ετών (Άρθρο 19 παρ 3 και
4 του Κανονισμού)

()









Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA



Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής του ποδοσφαιριστή στην τρέχουσα διεύθυνση. Εναλλακτικά, η ομοσπονδία μπορεί να
υποβάλει τη βαθμολογία του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι δεόντως υπογεγραμμένη και έχει εκδοθεί πρόσφατα από τον οικείο ακαδημαϊκό οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω βαθμολογία
αναφέρει σαφώς ότι ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραμμένος στον εν λόγω οργανισμό κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών.
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Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή2

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας
2
των γονέων του ποδοσφαιριστή

Εγγραφή για έντυπο για το πρόγραμμα
ανταλλαγής4

Επιβεβαίωση της επιστροφής του
ποδοδσφαιριστή5

Έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης6

Επιβεβαίωση της συμμετοχής του
ποδοσφαιριστή από τον ακαδημαϊκό
οργανισμό της χώρας προέλευσης7

Έγγραφα
διαμονής/μέριμνας8

Κατάσταση νέου σωματείου και διάρκεια
9
εγγραφής

Εξουσιοδότηση φιλοξενούντων γονέων10

Εξουσιοδότηση των
γονέων11

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής



























Η διάρκεια του προγράμματος ακαδημαϊκής
μελέτης του ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό
υπερβαίνει το ένα έτος, ωστόσο ο
ποδοσφαιριστής γίνεται 18 ετών σε διάστημα
μικρότερο του ενός έτους



























Η διάρκεια του προγράμματος ακαδημαϊκής
μελέτης του ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό
υπερβαίνει το ένα έτος, ωστόσο το χρονικό
διάστημα που απομένει για το πρόγραμμα είναι
μικρότερο του έτους



























« Ο ποδοσφαιριστής είναι φοιτητής σε
πρόγραμμα ανταλλαγής που παρακολουθεί
ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα στο εξωτερικό»
Συνθήκες

Το νέο σωματείο του ποδοσφαιριστή
είναι αμιγώς ερασιτεχνικό (σωματείο
χωρίς επαγγελματική ομάδα και χωρίς
νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή
πραγματικούς δεσμούς με μια
επαγγελματική ομάδα)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Τεκμηρίωση του προγράμματος
3
ανταλλαγής

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή1

Η διάρκεια του προγράμματος ακαδημαϊκής
μελέτης του ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό και η
διάρκεια της προβλεπόμενης εγγραφής του
ποδοσφαιριστή δεν υπερβαίνει το ένα έτος

Εξαίρεση:
Φοιτητής σε πρόγραμμα
ανταλλαγής

Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Επίσημες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής (ονοματεπώνυμο, σκοπός, χρηματοδότηση, διάρκεια, κ.λπ.) που παρέχονται από τους διοργανωτές του προγράμματος ανταλλαγής.
Αντίγραφο του εντύπου εγγραφής από το οικείο πρόγραμμα ανταλλαγής, υπογεγραμμένο από τον ανήλικο ποδοσφαιριστή και/ή τους γονείς του.
Επιβεβαίωση, που έχει εκδοθεί και υπογραφεί από τους διοργανωτές του προγράμματος ανταλλαγής ή τους γονείς του ανήλικου ποδοσφαιριστή, ότι ο ανήλικος ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του μετά
την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Επιβεβαίωση, που έχει εκδοθεί και υπογραφεί από τον ακαδημαϊκό οργανισμό του ανήλικου ποδοσφαιριστή (σχολείο/πανεπιστήμιο) στην χώρα υποδοχής, η οποία αναφέρει τις ημερομηνίες προβλεπόμενης διάρκειας των
οικείων σπουδών και περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του ποδοσφαιριστή.
Επιβεβαίωση της συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στο οικείο πρόγραμμα ανταλλαγής, που έχει εκδοθεί από τον ακαδημαϊκό οργανισμό του ανήλικου ποδοσφαιριστή στη χώρα προέλευσής του.
Συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν την επίβλεψη και τη διαμονή του ανήλικου ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής και οι οποίες περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, το ακριβές ονοματεπώνυμο
και τη διεύθυνση των φιλοξενούντων γονέων του ποδοσφαιριστή.
Δήλωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής του ανήλικου ποδοσφαιριστή που αναφέρει κατά πόσο το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματικό ή αμιγώς
ερασιτεχνικό (σωματείο χωρίς νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με μια επαγγελματική ομάδα), καθώς και τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προβλεπόμενης εγγραφής του
ποδοσφαιριστή.
Δήλωση συναίνεσης των φιλοξενούντων γονέων του ανήλικου ποδοσφαιριστή ότι συναινούν στην εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο σωματείο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής.
Δήλωση συναίνεσης των γονέων του ανήλικου ποδοσφαιριστή ότι συναινούν στην εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο σωματείο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής.

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απόδειξη καθεστώτος πρόσφυγα του
ποδοσφαιριστή4

Απόδειξη κηδεμονίας5

Εξουσιοδότηση του ατόμου που κατέχει
την κηδεμονία6

Γονεϊκή κατάσταση7

Κατάσταση νέου σωματείου8

Κατάσταση ποδοσφαιριστή με πρώην
9
σωματείο

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής

()















()



1

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται διεθνώς στη νέα χώρα χωρίς τους γονείς του και
δεν αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του δεδομένου ότι θα
απειλούνταν η ζωή ή η ελευθερία του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας,
συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω συγκεκριμένων
πολιτικών απόψεων.

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

«Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται για
ανθρωπιστικούς λόγους χωρίς τους γονείς
του»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Ασυνόδευτος πρόσφυγας
ποδοσφαιριστής

Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Αντίγραφο της απόφασης της οικείας εθνικής αρχής που δίδει στον ποδοσφαιριστή τον χαρακτηρισμό του πρόσφυγα ή του «προστατευόμενου προσώπου», ή εναλλακτικά, επίσημη επιβεβαίωση της οικείας εθνικής αρχής ότι
ο ανήλικος ποδοσφαιριστής έχει γίνει δεκτός στη διαδικασία χορήγησης δικαιώματος ασύλου, καθώς και αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαμονής του στη χώρα υποδοχής.
Αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας εθνικής αρχής όσον αφορά την τρέχουσα νόμιμη κηδεμονία του ανήλικου ποδοσφαιριστή.
Δήλωση συναίνεσης από το μέρος που διατηρεί την κηδεμονία του ανήλικου ποδοσφαιριστή ότι συναινεί στην εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο σωματείο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής.
Δήλωση αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση και τον τόπο διαμονής των βιολογικών γονέων του ποδοσφαιριστή που δίδεται από τον ανήλικο ποδοσφαιριστή, ή την ομοσπονδία της χώρας υποδοχής του ποδοσφαιριστή, ή
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή.
Δήλωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής του ανήλικου ποδοσφαιριστή που αναφέρει κατά πόσο το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματικό ή αμιγώς
ερασιτεχνικό (σωματείο χωρίς νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με μια επαγγελματική ομάδα).
Δήλωση του ανήλικου ποδοσφαιριστή όπου αναγράφεται κατά πόσο έχει εγγραφεί ποτέ σε σωματείο της χώρας προέλευσής του (ή οποιασδήποτε άλλης χώρας και, εφόσον έχει εγγραφεί, κατά πόσο ο ποδοσφαιριστής ήταν
δηλωμένος ως ερασιτέχνης ή επαγγελματίας. Το έγγραφο αυτό απαιτείται μόνο στην περίπτωση διεθνούς μετεγγραφής.
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5.
6.

Απόδειξη τόπου διαμονής
των γονέων του
ποδοσφαιριστή5













Δυνατότητα εγγραφής μέσω
της περιορισμένης εξαίρεσης

Απόδειξη καθεστώτος πρόσφυγα των
4
γονέων του ποδοσφαιριστή



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας
3
των γονέων του ποδοσφαιριστή

()

6

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται διεθνώς στη νέα χώρα με τον γονέα (τους
γονείς) του και δεν αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους
δεδομένου ότι θα απειλούνταν η ζωή ή η ελευθερία τους λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω
συγκεκριμένων πολιτικών απόψεων.

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

«Ο ποδοσφαιριστής μετακινείται για
ανθρωπιστικούς λόγους με τους γονείς του»
Συνθήκες

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Συνοδευόμενος
πρόσφυγας
ποδοσφαιριστής

Κατάσταση νέου σωματείου

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο που παρέχεται πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης, αποζημίωσης, υπογραφών, κ.λπ.) καθώς και τα παραρτήματά του.
Το αποδεικτικό γέννησης πρέπει να περιέχει την ημερομηνία γέννησης και τα οικογενειακά στοιχεία.
Όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Αντίγραφο της απόφασης της οικείας εθνικής αρχής που δίδει στον γονέα ή τους γονείς του ποδοσφαιριστή τον χαρακτηρισμό του πρόσφυγα (προσφύγων) ή του «προστατευόμενου προσώπου» («προστατευόμενων
προσώπων»), ή εναλλακτικά, επίσημη επιβεβαίωση της οικείας εθνικής αρχής ότι ο γονέας ή οι γονείς του ποδοσφαιριστή έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία χορήγησης δικαιώματος ασύλου, καθώς και αντίγραφο της
προσωρινής άδειας διαμονής τους στη χώρα υποδοχής.
Η απόδειξη τόπου διαμονής πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα και να αναγράφει την ημερομηνία έναρξης διαμονής στη νέα χώρα.
Δήλωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας υποδοχής του ανήλικου ποδοσφαιριστή που αναφέρει κατά πόσο το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματικό ή αμιγώς
ερασιτεχνικό (σωματείο χωρίς νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πραγματικούς δεσμούς με μια επαγγελματική ομάδα).
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