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ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 – 2023

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

01/07/2022 έως 30/06/2023

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

01/08/2022 έως 31/10/2022 και
01/01/2023 έως 31/01/2023

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

01/08/2022 έως 31/10/2022 και
01/01/2023 έως 31/01/2023

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

01/08/2022 έως 31/10/2022 και
01/01/2023 έως 31/01/2023

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ)

01/08/2022 έως 31/10/2022 και
01/01/2023 έως 31/01/2023

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
(01/07/2022 έως 30/06/2023)

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΙΚΕΣ)

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
(01/07/2022 έως 30/06/2023)

Αφορά ποδοσφαιριστές που
υ ανήκαν στο
σωματείο έως στις 01/07/2021
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

01/08/2022 έως 31/10/2022 και
01/01/2023 έως 31/01/2023

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (μετοίκιση λόγω
εργασίας ή σπουδών)
Προσφυγή/αίτηση στην ΕΙΠ/ΕΠΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
(01/07/2022 έως 30/06/2023)

ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΣΕΛΙΔΑ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ :
ΑΝΗΛΙΚΟΥ : 01/07/2022 – 30/06/2023
ΕΝΗΛΙΚΑ : 01/08/2022 έως 31/10/2022 και 01/01/2023 έως 31/01/2023

Α/Α
1.

2.

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
συμπληρωμένο ως εξής :

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
3

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ

4.

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

**ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 12Ο ΕΤΟΣ
ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (μεγέθους ταυτότητας,
πρόσφατες και έγχρωμες)

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΝΕΟ

5.

Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ,
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΔΙΔΕΙ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ :
01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023
Α/Α

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

- Αν δεν το έχει στην κατοχή του, φωτοτυπία των δύο (2)
όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας

2.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
συμπληρωμένο ως εξής :

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
3.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ

4.

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (μεγέθους ταυτότητας,
πρόσφατες και έγχρωμες)

Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3)
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/8/2022–30/6/2023) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
(2) ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10,
ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/1 ΕΩΣ 31/1) ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ, ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΙΣ 1/7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ :
01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023
Α/Α

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

- Αν δεν το έχει στην κατοχή του, φωτοτυπία των δύο (2)
όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας

2.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
συμπληρωμένο ως εξής :

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
3.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ

4.

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (μεγέθους ταυτότητας,
πρόσφατες και έγχρωμες)

Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3)
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/8/2022–30/6/2023) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
(2) ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10,
ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/1 ΕΩΣ 31/1) ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ, ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΙΣ 1/7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ
01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023
Α/Α
1.

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
συμπληρωμένο ως εξής :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)

3.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
(σε τέσσερα (4) αντίγραφα)
(Σύμφωνα με το υπόδειγμα Α που ακολουθεί στις
επόμενες (2) σελίδες)

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΉ ή ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ , ΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΗΛΙΚΟΣ), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ
(1) ή ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΕΠ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν μπορεί να
ξεπεράσει τις δύο (2) συνολικά αγωνιστικές περιόδους.

4.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
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6.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (μεγέθους ταυτότητας,
πρόσφατες και έγχρωμες)

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

** ΠΡΟΣΟΧΗ
-

ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
ΟΚΤΩ (8) ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)
ΧΡΟΝΟ ή ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ

-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

-

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΑΝ
Ο
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 21 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ

-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΡΑ (ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ) ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΊΣΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΥΓΕ.
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ) ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ Η ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΘΕΡΙΝΗ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)

-

ΟΤΑΝ ΛΗΞΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΔΩΣΕ
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α), ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Α. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΙΣ 30/06/2024, ΑΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ (ΑΣΠΡΟ)
ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΗΓΕ ΣΤΙΣ 30/06/2024 ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.
ΑΝ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ
ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ
Β. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.

ΣΕΛΙΔΑ 6
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
άρθρου 7 παράρτημα Β’ του ΚΙΜΠ
1.

Συμβαλλόμενα μέρη: Μεταξύ των σωματείων:

α) ______________________________________ Α.Μ. ΕΠΟ: _____________
Α.Φ.Μ. ______________ Δ.Ο.Υ. _______________ τηλ. ________________
email __________________________
β) _______________________________________ Α.Μ. ΕΠΟ : _____________
Α.Φ.Μ _______________, Δ.Ο.Υ_______________ τηλ. _________________
email____________________________
Και του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή:
_________________________________________________________________________________.
(Όνομα)
(Επώνυμο)
(Πατρώνυμο)
Α.Φ.Μ _________________, Δ.Ο.Υ________________ τηλ _________________
email_____________________________
Στην__________________ σήμερα την _________ ημέρα _____________ τα τρία μέρη που
υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο,
α) ο___________________________________ που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος του σωματείου _______________________________.που αγωνίζεται στην_______
Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «δανείζον σωματείο»,
β) ο ___________________________________ που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος του σωματείου _______________________________ που αγωνίζεται στην
______Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «αποκτών σωματείο» και
γ) ο_______________________________________, όνομα πατρός ________________, με αριθμό
δελτίου ΕΠΟ______________, ημερομηνία γεννήσεως _________________, υπηκοότητα
__________________, κάτοικος _________________ οδός ______________________ αριθμός
_________ Τ.Κ.__________αρ. τηλ ________________,κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου________________, που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα ακόλουθα:
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2.

Συμφωνία

Μεταξύ του σωματείου ______________________________________ (υπό στοιχεία α) και του
σωματείου _______________________________ (υπό στοιχεία β) συμφωνήθηκε η μετεγγραφή του
ποδοσφαιριστή , με την έκδοση δελτίου ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής του
ποδοσφαιριστή (άρθρο 6 Παράρτημα Β),με τους όρους που τίθενται στο παρόν συμφωνητικό.
Η διάρκεια της μετεγγραφής αρχίζει την____________________________(κατά την διάρκεια
μετεγγραφικής περιόδου) και λήγει την_______________________________________(λήξη της
αγωνιστικής περιόδου).
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν μπορεί να ξεπεράσει τις τρεις (3) συνολικά
αγωνιστικές περιόδους.
Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας χρονικής διάρκειας ο ποδοσφαιριστής, αυτοδίκαια και χωρίς καμία
περαιτέρω
ενέργεια
επιστρέφει
στη
δύναμη
του
σωματείου
____________________________________(υπό στοιχεία β΄).
Τα τρία μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την ισχύ του παρόντος συμφωνητικού,
όχι πέραν των τριών (3) αγωνιστικών περιόδων ή να τερματίσουν νωρίτερα την συμφωνία με κοινή
συμφωνία.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και μόνο κατά τη
διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων, θα περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο και θα γίνεται μνεία
στην παρούσα συμφωνία.
Το παρόν και οποιαδήποτε μεταγενέστερη έγγραφη τροποποίηση, ενεργοποιείται και αποκτά
νόμιμη ισχύ μόλις κατατεθεί στην ΕΠΟ, μέσω της οικείας ΕΠΣ, ταυτόχρονα με την υποβολή των
λοιπών δικαιολογητικών της μετεγγραφής του ποδοσφαιριστή.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμφωνία περιέχουσα οικονομικό αντάλλαγμα, είτε αποζημίωσης των
σωματείων είτε αμοιβής του ποδοσφαιριστή (άρθρο 1 παράρτημα Β του ΚΙΜΠ).
Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών
Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.
Το παρόν αφού αναγνώσθηκε έγινε αποδεκτό από άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφεται
ως ακολούθως, σε τέσσερα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται στην ΕΠΟ, μέσω της ΕΠΣ.
Το σωματείο που δανείζει
Υπογραφή υπευθύνου& σφραγίδα σωματείου

Το σωματείο που αποκτά
Υπογραφή υπευθύνου& σφραγίδα σωματείου

Υπογραφή ποδοσφαιριστή/στριας ή του
κηδεμόνα του/της
Θέση γνήσιου υπογραφής κηδεμόνα
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α . Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ

Α/Α

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.8.2022 – 31.10.2022 και 1.1.2023 – 31.1.2023

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

1.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ

2.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο το ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ των διεθνών
μετεγγραφώνσυμπληρωμένο ως εξής :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)

3.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)

Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος)
όπου συναινεί εγγράφως για την επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων από την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ)

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΝΕΟ

5.

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

(επισημαίνεται

4.

Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΠΡΟΣΟΧΗ
** ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ.
** ΑΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ, ΤΟΤΕ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ FIFA ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι

Α/Α
1.

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 01/07/2022 – 30/06/2023

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
συμπληρωμένο ως εξής :

Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής

4.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (διαβατηρίου)

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Α .
Β .

Α/Α
1.

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (01/08/2022–31/10/2022 και 01/01/2023–31/01/2023)
ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ( 01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023 )

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
1) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ
Ο
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ,
ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
2) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ
Ο
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ
**

Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ Ή ΑΠΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ
2.

3.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ για την πρώτη εγγραφή
και το ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ των διεθνών
κινήσεων, αν πρόκειται για διεθνή μετεγγραφή,
συμπληρωμένο ως εξής :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο
της υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).
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Α/Α

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

4.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

5.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην Αγγλική ή
λατινική γλώσσα)

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

6.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ
(ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ)

** Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

7.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (υποχρεωτικά και
μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ )

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

8.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την
ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.


Επίσημο έγγραφο του ταμείου του ποδοσφαιριστή
εφόσον είναι ασφαλισμένος, στο οποίο φαίνονται
τα στοιχεία του και η θεώρηση του ταμείου ότι είναι
χρονικά σε ισχύ ή ειδική εκτύπωση από την
ιστοσελίδα του ταμείου του στην οποία
αναφέρονται τα στοιχεία του και η χρονική ισχύς
της ασφάλειάς του



** ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο ποδοσφαιριστής, ή αυτός
που εχει τη γονική μέριμνα, δεν είναι
ασφαλισμένος σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα,
τότε μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση
ιδιωτικής ασφάλισης που θα αναφέρει ρητά τα
παρακάτω:
1)

2)

3)

Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής
ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των
καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ
ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%
κατά ανώτατο όριο
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή
ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών
θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον
1.500 ευρώ ετησίως, με συμμετοχή του
ασφαλιζόμενου 20% κατά ανώτατο όριο
Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των
καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ
ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%
κατά ανώτατο όριο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Α. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δε θα γίνονται δεκτά
σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και
ειδικές συμφωνίες
Β. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να
καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η
διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια
ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται
υποχρεωτικά ανά έτος
**ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ή ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.
(ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ)
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Μόνο από ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ , από
γιατρό αρμόδιων ειδικοτήτων, η ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, στην
οποία θα αναφέρεται ότι ο ποδ/στής δεν πάσχει από
νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
(μεταδοτικό) και είναι υγιής και ικανός να αγωνίζεται
( η σφραγίδα του γιατρού πρέπει να είναι ευκρινής και να
φαίνονται καθαρά η ειδικότητα και ο αριθμός μητρώου του)

10.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα νοείται εκτός των δημοσίων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κάθε ιδιωτικού χαρακτήρα
αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή επαγγελματικής και
τεχνικής κατάρτισης

11.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΟΥ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ,
ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ

9.

12.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ)



ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΤΟ
ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΠΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό)
στην αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην
προβλεπόμενη θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ Α.
Α. Εφόσον το επιτρέπει η οικεία νομοθεσία, τα ερασιτεχνικά σωματεία δύναται να υπογράφουν με αλλοδαπούς ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές «ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας» μεταξύ σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, στα οποία θα προβλέπεται ότι
το σωματείο καλύπτει στον ποδοσφαιριστή τα οδοιπορικά ή/και τα έξοδα διαμονής και διατροφής του, ασφάλισης ή/και οτιδήποτε άλλο
απαιτείται από το νόμο, προκειμένου να χορηγηθεί αθλητική visa στον ποδοσφαιριστή. Ο αριθμός των ιδιωτικών συμφωνητικών
συνεργασίας ορίζεται για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 ως εξής: μέχρι τρία (3) για την Γ' Εθνική κατηγορία και για τα πρωταθλήματα
Α' και Β' Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών και μέχρι δύο (2) για τα τοπικά πρωταθλήματα των ΕΠΣ, και δύναται να αλλάζει με απόφαση της
Ε.Ε. της ΕΠΟ προ της έναρξης κάθε αγωνιστικής περιόδου.
Τα ως άνω συμφωνητικά, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των μερών, υποχρεωτικά κατατίθενται στην ΕΠΟ σε τέσσερα
(4) πρωτότυπα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα και σε δύο (2) σε μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της FIFA (αγγλική, γαλλική,
γερμανική, ισπανική), συνοδευόμενα από το αποδεικτικό πληρωμής στην οικεία ΕΠΣ του σχετικού παραβόλου, ύψους 1.000 ευρώ, και
ακολούθως επικυρώνονται από την ΕΠΟ η οποία εκδίδει την απαιτούμενη βεβαίωση για την περιφέρεια.
Β. Για την πρώτη εγγραφή προσφύγων ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις και εγκύκλιοι της FIFA. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικά για
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η ΕΙΠ δύναται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εξετάζοντας ατομικά την κάθε περίπτωση,
να εκδώσει δελτίο αθλητικής ιδιότητας με την προσκόμιση και λοιπών εγγράφων ως αποδεικτικών της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή,
πέραν των προβλεπομένων. Για τους ανήλικους πρόσφυγες ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε από τη FIFA.
Κάθε μεταβολή που αφορά τους ποδοσφαιριστές της ανωτέρω παραγράφου (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή κλπ.) θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από «ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας» μεταξύ σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής των μερών, κατ' ανάλογη εφαρμογή αυτού της παραγράφου Α. Το ως άνω συμφωνητικό υποχρεωτικά
κατατίθεται στην οικεία ΕΠΣ σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα και σε ένα (1) σε μία από τις τέσσερις επίσημες
γλώσσες της FIFA (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική), συνολικά τρία (3) συμφωνητικά που επικυρώνονται από την ΕΠΣ,
συνοδευόμενα από το αποδεικτικό πληρωμής στην οικεία ΕΠΣ του σχετικού παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου καθορίζεται με
απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ. Ο αριθμός των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών/προσφύγων που δύναται να διατηρεί κάθε σωματείο στη δύναμή
του δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) και οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους οκτώ (8)ενήλικες αλλοδαπούς που επιτρέπει ο
κανονισμός να έχει το σωματείο στη δύναμή του, αν είναι και αυτοί ενήλικοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ Β.
** ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Η
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ.
** ΑΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΔΕΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ, ΤΟΤΕ Η ΑΡΜΟΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ FIFA ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 01/08/2022 - 31/10/2022 και 01/01/2023 - 31/01/2023

Α/Α
1.

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
1) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ
Ο
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ
ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
2) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ
Ο
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ
ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ
**
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ Ή ΑΠΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ

2.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

3.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)

4.

(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης
ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).
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5.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

6.

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ)
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3)
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/8/2022–30/6/2023) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
(2) ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10,
ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/1 ΕΩΣ 31/1) ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ, ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΙΣ 1/7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 01/08/2022 - 31/10/2022 και 01/01/2023 - 31/01/2023

Α/Α
1.

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
1) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ
Ο
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ
ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
2) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ
Ο
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ
ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ
**
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ Ή ΑΠΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ

2.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
4.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).
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5.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

6.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ)

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3)
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/8/2022–30/6/2023) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
(2) ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10,
ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/1 ΕΩΣ 31/1) ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ, ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΙΣ 1/7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 01/08/2022 - 31/10/2022 και 01/01/2023 - 31/01/2023

Α/Α
1.

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
1) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
2) ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ
** Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Ή ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ Ή ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

2.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

3.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
(σε τέσσερα (4) αντίγραφα)
(Σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί στην
επόμενη σελίδα)

4.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΉ (Ι
ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ , ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν μπορεί να
ξεπεράσει τις δύο (2) συνολικά αγωνιστικές περιόδους.

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).
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6.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

7.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ)

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

** ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
ΟΚΤΩ (8) ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)
ΧΡΟΝΟ ή ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ
-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

-

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΑΝ
Ο
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 21 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ

-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΡΑ (ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ) ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΊΣΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΥΓΕ.
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ) ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ Η ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΘΕΡΙΝΗ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)

-

ΟΤΑΝ ΛΗΞΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΔΩΣΕ
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α), ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Α. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΙΣ 30/06/2024, ΑΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ (ΑΣΠΡΟ)
ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΗΓΕ ΣΤΙΣ 30/06/2024 ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.
ΑΝ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ
ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ
Β. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
άρθρου 7 παράρτημα Β’ του ΚΙΜΠ
1.

Συμβαλλόμενα μέρη: Μεταξύ των σωματείων:

α) ______________________________________ Α.Μ. ΕΠΟ: _____________
Α.Φ.Μ. ______________ Δ.Ο.Υ. _______________ τηλ. ________________
email __________________________
β) _______________________________________ Α.Μ. ΕΠΟ : _____________
Α.Φ.Μ _______________, Δ.Ο.Υ_______________ τηλ_________________
email____________________________
Και του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή:
_________________________________________________________________________________.
(Όνομα)
(Επώνυμο)
(Πατρώνυμο)
Α.Φ.Μ _________________, Δ.Ο.Υ________________ τηλ__________________
email_____________________________
Στην__________________ σήμερα την _________ ημέρα _____________ τα τρία μέρη που
υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο,
α) ο___________________________________ που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος του σωματείου _______________________________.που αγωνίζεται στην_______
Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «δανείζον σωματείο»,
β)ο ___________________________________ που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος του σωματείου _______________________________ που αγωνίζεται στην
______Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «αποκτών σωματείο» και
γ)ο_______________________________________, όνομα πατρός ________________, με αριθμό
δελτίου ΕΠΟ______________, ημερομηνία γεννήσεως _________________, υπηκοότητα
__________________, κάτοικος _________________ οδός ______________________ αριθμός
_________ Τ.Κ.__________αρ. τηλ ________________,κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου________________, που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα ακόλουθα:
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2.

Συμφωνία

Μεταξύ του σωματείου ______________________________________ (υπό στοιχεία α) και του
σωματείου _______________________________ (υπό στοιχεία β) συμφωνήθηκε η μετεγγραφή του
ποδοσφαιριστή , με την έκδοση δελτίου ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής του
ποδοσφαιριστή (άρθρο 6 Παράρτημα Β),με τους όρους που τίθενται στο παρόν συμφωνητικό.
Η διάρκεια της μετεγγραφής αρχίζει την____________________________(κατά την διάρκεια
μετεγγραφικής περιόδου)
αγωνιστικής περιόδου).

και

λήγει

την_______________________________________(λήξη

της

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν μπορεί να ξεπεράσει τις τρεις (3) συνολικά
αγωνιστικές περιόδους.
Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας χρονικής διάρκειας ο ποδοσφαιριστής, αυτοδίκαια και χωρίς καμία
περαιτέρω
ενέργεια
επιστρέφει
στη
δύναμη
του
σωματείου
____________________________________(υπό στοιχεία β΄).
Τα τρία μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την ισχύ του παρόντος συμφωνητικού,
όχι πέραν των τριών (3) αγωνιστικών περιόδων ή να τερματίσουν νωρίτερα την συμφωνία με κοινή
συμφωνία.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και μόνο κατά τη
διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων, θα περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο και θα γίνεται μνεία
στην παρούσα συμφωνία.
Το παρόν και οποιαδήποτε μεταγενέστερη έγγραφη τροποποίηση, ενεργοποιείται και αποκτά
νόμιμη ισχύ μόλις κατατεθεί στην ΕΠΟ, μέσω της οικείας ΕΠΣ, ταυτόχρονα με την υποβολή των
λοιπών δικαιολογητικών της μετεγγραφής του ποδοσφαιριστή.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμφωνία περιέχουσα οικονομικό αντάλλαγμα, είτε αποζημίωσης των
σωματείων είτε αμοιβής του ποδοσφαιριστή (άρθρο 1 παράρτημα Β του ΚΙΜΠ).
Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών
Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.
Το παρόν αφού αναγνώσθηκε έγινε αποδεκτό από άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφεται
ως ακολούθως, σε τέσσερα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται στην ΕΠΟ, μέσω της ΕΠΣ.
Το σωματείο που δανείζει
Υπογραφή υπευθύνου& σφραγίδα σωματείου

Το σωματείο που αποκτά
Υπογραφή υπευθύνου& σφραγίδα σωματείου

Υπογραφή ποδοσφαιριστή/ στριας ή
του κηδεμόνα του/της
Θέση γνήσιου υπογραφής
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι

Α/Α
1.

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 01/07/2022 – 30/06/2023

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :

Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

4.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (διαβατηρίου)

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΥΠΗΚΟΟΥ Ε.Ε.

Α .
Β .

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ: 01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023
ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: 01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023

Α/Α

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1.

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ

Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ Ή ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

2.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ για την πρώτη εγγραφή
και το ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ των διεθνών
κινήσεων, αν πρόκειται για διεθνή μετεγγραφή,
συμπληρωμένο ως εξής :

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική
η σημείωση του χρόνου διάρκειας της πρώτης εγγραφής,
της μετεγγραφής ή της επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή
στο σωματείο, με τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου
τετραγώνου που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με εξαίρεση
μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή του
οποίου το δελτίο μπορεί να έχει ελάχιστη διάρκεια ένα έτος
και μέγιστη επτά έτη)
3.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ

Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο
της υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
4.
5.

6.

7.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Στα Ελληνικά
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ
(ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ) ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
** Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την
ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
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8.

9.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΟΥ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ,
ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ
ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΤΟ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΠΟ
ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην αίτηση
μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη θέση και
σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟΣΟΧΗ
** ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΥΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ.
** ΑΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟ
ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ,
ΤΟΤΕ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ FIFA ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ Ο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΥΠΗΚΟΟΥ Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ.

Α . ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 01/08/2022–31/10/2022 και
01/01/2023–31/01/2023

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

2.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)

3.

(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
4.

5.

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΟΥΣ- ΚΡΑΤΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ή ΤΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ

** Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή
ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΟΥΣΚΡΑΤΟΥΣ Ε.Ε.ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΑΠΟ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΠΟ
ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Ή ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
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6.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3)
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/8/2022–30/6/2023) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
(2) ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10,
ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/1 ΕΩΣ 31/1) ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ, ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΙΣ 1/7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΥΠΗΚΟΟΥ Ε.Ε ή ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

Α . ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

2.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας
εξακολουθεί
να
είναι
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της
πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της
επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με
τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου
που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του
(ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με
εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου
ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει
ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)

3.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται

ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες
θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής
της αίτησης)
ΝΕΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
4.

5.

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΟΥΣ- ΚΡΑΤΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ή ΤΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ

** Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή
ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΟΥΣΚΡΑΤΟΥΣ Ε.Ε.ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΑΠΟ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΠΟ
ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Ή ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
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6.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3)
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/8/2022–30/6/2023) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
(2) ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10,
ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/1 ΕΩΣ 31/1) ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ, ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΙΣ 1/7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΥΠΗΚΟΟΥ Ε.Ε. ή ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.
ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)
Α . ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 01/08/2022 – 31/10/2022 και 01/01/2023 – 31/01/2023

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ

2.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :

3.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
(Σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί στην
επόμενη σελίδα)

4.

Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (αντίγραφο)
(επισημαίνεται ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες θα
αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής της αίτησης)

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΉ (Ι ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ , ΑΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕ
ΑΡΧΙΚΑ
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν
μπορεί να ξεπεράσει τις δύος (2) συνολικά αγωνιστικές
περιόδους.
Συμπληρωμένη , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή
ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων,
πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε.
( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

5.

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΟΥΣ- ΚΡΑΤΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ή ΤΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ

** Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
Ε.Ε.ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

6.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος)
όπου συναινεί εγγράφως για την επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων από την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
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7.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην αίτηση
μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη θέση και
σφραγίζεται από το σωματείο

** ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
ΟΚΤΩ (8) ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)
ΧΡΟΝΟ ή ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ
-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

-

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΑΝ
Ο
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 21 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ

-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΡΑ (ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ) ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΊΣΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΥΓΕ.
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ) ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ Η ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΘΕΡΙΝΗ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)

-

ΟΤΑΝ ΛΗΞΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΔΩΣΕ
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α), ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ :

-

Α. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΙΣ 30/06/2024, ΑΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ (ΑΣΠΡΟ)
ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΗΓΕ ΣΤΙΣ 30/06/2024 ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.
ΑΝ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ
ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ

-

Β. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
άρθρου 7 παράρτημα Β’ του ΚΙΜΠ
1.

Συμβαλλόμενα μέρη: Μεταξύ των σωματείων:

α) ______________________________________ Α.Μ. ΕΠΟ: _____________
Α.Φ.Μ. ______________ Δ.Ο.Υ. _______________ τηλ. ________________
email __________________________
β) _______________________________________ Α.Μ. ΕΠΟ : _____________
Α.Φ.Μ _______________, Δ.Ο.Υ_______________ τηλ_________________
email____________________________
Και του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή:
_________________________________________________________________________________.
(Όνομα)
(Επώνυμο)
(Πατρώνυμο)
Α.Φ.Μ _________________, Δ.Ο.Υ________________ τηλ__________________
email_____________________________
Στην__________________ σήμερα την _________ ημέρα _____________ τα τρία μέρη που
υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο,
α) ο___________________________________ που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος του σωματείου _______________________________.που αγωνίζεται στην_______
Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «δανείζον σωματείο»,
β)ο ___________________________________ που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος του σωματείου _______________________________ που αγωνίζεται
______Κατηγορία και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «αποκτών σωματείο» και

στην

γ)ο_______________________________________, όνομα πατρός ________________, με αριθμό
δελτίου ΕΠΟ______________, ημερομηνία γεννήσεως _________________, υπηκοότητα
__________________, κάτοικος _________________ οδός ______________________ αριθμός
_________ Τ.Κ.__________αρ. τηλ ________________,κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου________________, που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα ακόλουθα:
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2.

Συμφωνία

Μεταξύ του σωματείου ______________________________________ (υπό στοιχεία α) και του
σωματείου _______________________________ (υπό στοιχεία β) συμφωνήθηκε η μετεγγραφή του
ποδοσφαιριστή , με την έκδοση δελτίου ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής του
ποδοσφαιριστή (άρθρο 6 Παράρτημα Β),με τους όρους που τίθενται στο παρόν συμφωνητικό.
Η διάρκεια της μετεγγραφής αρχίζει την____________________________(κατά την διάρκεια
μετεγγραφικής περιόδου)
αγωνιστικής περιόδου).

και

λήγει

την_______________________________________(λήξη

της

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν μπορεί να ξεπεράσει τις τρεις (3) συνολικά
αγωνιστικές περιόδους.
Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας χρονικής διάρκειας ο ποδοσφαιριστής, αυτοδίκαια και χωρίς καμία
περαιτέρω
ενέργεια
επιστρέφει
στη
δύναμη
του
σωματείου
____________________________________(υπό στοιχεία β΄).
Τα τρία μέρη έχουν ισότιμο δικαίωμα να παρατείνουν νόμιμα την ισχύ του παρόντος συμφωνητικού,
όχι πέραν των τριών (3) αγωνιστικών περιόδων ή να τερματίσουν νωρίτερα την συμφωνία με κοινή
συμφωνία.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και μόνο κατά τη
διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων, θα περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο και θα γίνεται μνεία
στην παρούσα συμφωνία.
Το παρόν και οποιαδήποτε μεταγενέστερη έγγραφη τροποποίηση, ενεργοποιείται και αποκτά
νόμιμη ισχύ μόλις κατατεθεί στην ΕΠΟ, μέσω της οικείας ΕΠΣ, ταυτόχρονα με την υποβολή των
λοιπών δικαιολογητικών της μετεγγραφής του ποδοσφαιριστή.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμφωνία περιέχουσα οικονομικό αντάλλαγμα, είτε αποζημίωσης των
σωματείων είτε αμοιβής του ποδοσφαιριστή (άρθρο 1 παράρτημα Β του ΚΙΜΠ).
Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών
Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.
Το παρόν αφού αναγνώσθηκε έγινε αποδεκτό από άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφεται
ως ακολούθως, σε τέσσερα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται στην ΕΠΟ, μέσω της ΕΠΣ.
Το σωματείο που δανείζει
Υπογραφή υπευθύνου& σφραγίδα σωματείου

Το σωματείο που αποκτά
Υπογραφή υπευθύνου& σφραγίδα σωματείου

Υπογραφή ποδοσφαιριστή/ στριας ή του
Κηδεμόνα του/της

Θέση γνήσιου υπογραφής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
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ΣΕΛΙΔΑ 38
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΥΠΗΚΟΟΥ
ΤΗΣ Ε.Ε. ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι

Α/Α
1.

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 01/07/2022 – 30/06/2023

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το έντυπο της αίτησης μεταβολών
για την έκδοση δελτίου να είναι υποχρεωτικά
και μόνο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
συμπληρωμένο ως εξής :

Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Συμπληρώνετε μόνο στην μπροστά σελίδα :
Α.
Στο
νέο
έντυπο
αίτησης
μεταβολών
ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η
αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)(
του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του
προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
Β. Συμπληρωμένη από τον κηδεμόνα ή αυτόν που έχει τη
γονική μέριμνα του ποδ/στη (αν αυτός είναι ανήλικος) η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της
υπογραφής
Γ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

4.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (διαβατηρίου)

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Η μία επικολλάται ( με κόλλα κι όχι με συρραπτικό) στην
αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη
θέση και σφραγίζεται από το σωματείο

ΣΕΛΙΔΑ 39
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΟΡΙΟ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
(τα δικαιολογητικά αποστέλλονται απευθείας στην Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο.)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α:

Α/Α
1.

Ε Ι Δ Ο Σ

Mετοίκηση λόγω ΣΠΟΥΔΩΝ ή αλλαγής ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Βεβαίωση από τη σχολή που φοιτά ο ποδοσφαιριστής

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
ΑΕΙ και ΤΕΙ
(Αν αλλάζει σχολείο βεβαίωση φοίτησης από το νέο του
σχολείο)

2.

Θεωρημένο από δημόσια αρχή αντίγραφο του
Ενοικιαστήριου συμβολαίου της οικείας που
διαμένει ο ποδοσφαιριστής

Εάν το ενοικιαστήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα των
γονέων του ποδοσφαιριστή, ο γονέας πρέπει να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην
οποία να βεβαιώνει ότι φιλοξενεί τον γιό του (να
αναφέρεται το όνομα του γιου) στη συγκεκριμένη
διεύθυνση, θεωρημένη (η υπεύθυνη δήλωση) για το
γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Το
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής
φιλοξενείται από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο.

3.

Αγορά παραβόλου ποσού 200,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.Π.Ο. – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5082021433637

ΝΕΟ
Το παράβολο το «αγράζετε»ι στο link « e- παράβολα»
του site της Ομοσπονδίας. Μετά την εγγραφή σας
σας δινεται ένας ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής
που αρχίζει με την ένδειξη RF, τον οποίο
χρησιμοποιείτε για να προχωρήσετε στην αγορά του
παραβόλου
4.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

Αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την Ε.Ι.Π. της
Ε.Π.Ο.

Στο όνομα του καταθέτη να φαίνεται το όνομα του
ποδοσφαιριστή

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
Στην αίτηση θα αναφέρονται τα προσωπικά του στοιχεία με το
εξής κείμενο: «Συνημμένα σας αποστέλλω δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν ότι έχω μετοικίσει στην πόλη (αναφορά του
ονόματος της πόλης) για λόγους σπουδών. Σας παρακαλώ να με
αποδεσμεύσετε προσωρινά από το σωματείο που ανήκω
(αναφορά της επωνυμίας του σωματείου) για να επανεγγραφώ σε
σωματείο της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Α .

Η κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών θα γίνεται στην ΕΙΠ/ΕΠΟ, με
συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή courier, στη διεύθυνση
ΕΙΠ/ΕΠΟ
Πάρκο Γουδή
Αθήνα
ΤΘ 14161
ΤΚ 11510

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Β .

Οι επανεγγραφές των ως άνω ποδοσφαιριστών σε ομάδες του νέου τόπου κατοικίας
τους πραγματοποιούνται μόνο τις περιόδους των επανεγγραφών (01/08/2022 – 31/10/2022 και
01/01/2023 – 31/01/2023).

Την αίτηση μεταβολών για την επανεγγραφή του ποδοσφαιριστή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά την καταθέτει το σωματείο
στην Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με την ένδειξη στις παρατηρήσεις «Αφορά σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Ι.Π. λόγω μετοίκισης»

ΣΕΛΙΔΑ 40
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: Mετοίκηση λόγω ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ή
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Α/Α

Ε Ι Δ Ο Σ

1.

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Βεβαίωση από την εργασία του
Υπαλληλική θέση του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών ή
αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι
(6) μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία του ποδοσφαιριστή ή ενός εκ
των ασκούντων τη γονική του μέριμνα

2.

Θεωρημένο από δημόσια αρχή αντίγραφο του
Ενοικιαστήριου συμβολαίου της οικείας που
διαμένει ο ποδοσφαιριστής

Αφού το ενοικιαστήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα των γονέων
του ποδοσφαιριστή, ο γονέας πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να βεβαιώνει ότι φιλοξενεί
τον γιό του (να αναφέρεται το όνομα του γιου) στη συγκεκριμένη
διεύθυνση, θεωρημένη (η υπεύθυνη δήλωση) για το γνήσιο της
υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής φιλοξενείται από
συγγενικό ή άλλο πρόσωπο.

3.

Αγορά παραβόλου ποσού 200,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.Π.Ο. – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4.

ΝΕΟ
Το παράβολο το «αγράζετε»ι στο link « e- παράβολα»
του site της Ομοσπονδίας. Μετά την εγγραφή σας
σας δινεται ένας ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής
που αρχίζει με την ένδειξη RF, τον οποίο
χρησιμοποιείτε για να προχωρήσετε στην αγορά του
παραβόλου

5082021433637

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΝΕΟ

Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, από τον ποδοσφαιριστή ( και τον
κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για
την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ΕΠΟ
και την Ε.Π.Σ.
Στην αίτηση θα αναφέρονται τα προσωπικά του στοιχεία με το
εξής κείμενο: «Συνημμένα σας αποστέλλω δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν ότι έχω μετοικίσει στην πόλη (αναφορά του
ονόματος της πόλης) για λόγους εργασίας των γονέων μου. Σας
παρακαλώ να με αποδεσμεύσετε προσωρινά από το σωματείο
που ανήκω (αναφορά της επωνυμίας του σωματείου) για να
επανεγγραφώ σε σωματείο της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από
την ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
5.

Π

Η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον έξι (6) μηνών
αποδεικνύεται με την κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας
με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας και με βεβαίωση του
ασφαλιστικού του φορέα που να φαίνονται τα ένσημα των
τελευταίων έξι (6) μηνών στην νέα του εργασία (ιδιωτικός
υπάλληλος).

Ρ

Αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την Ε.Ι.Π. της
Ε.Π.Ο.

Ο

Σ

Ο

Χ

Η

:

Α

.

Στο όνομα του καταθέτη να φαίνεται το όνομα του
ποδοσφαιριστή

Η κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών θα γίνεται στην ΕΙΠ/ΕΠΟ
ΕΙΠ/ΕΠΟ
Πάρκο Γουδή
Αθήνα
ΤΘ 14161
ΤΚ 11510

Την αίτηση μεταβολών για την επανεγγραφή του ποδοσφαιριστή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά την καταθέτει το σωματείο
στην Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με την ένδειξη στις παρατηρήσεις «Αφορά σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Ι.Π. λόγω μετοίκισης»
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Β .
Στην περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος την προηγούμενη
μεταγραφική περίοδο είχε επανεγγραφεί προσωρινά σε άλλο νομό κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης διάταξης του κανονισμού,
και θέλει να ξαναεπιστρέψει στο νομό που ανήκε πριν, μπορεί να επιστρέψει στην ομάδα που άνηκε και μόνο σε αυτήν, είτε με
απευθείας μετεγγραφή την περίοδο από 01/08/2022 έως 31/10/2022 όταν το σωματείο του άλλου νομού συναινεί, είτε με
προσφυγή του στην ΕΙΠ/ΕΠΟ, μόνο την περίοδο των επανεγγραφών (1/8-31/10/2022 και 1/1-31/2/2023), αν το σωματείο του
άλλου νομού δεν θέλει να του δώσει μετεγγραφή και όταν εκλείψουν οι λόγοι της προσωρινής τους μετοίκισης. Στη συνέχεια, και
αφού ο ποδοσφαιριστής επανέλθει στη δύναμη του πρώτου σωματείου, το εν λόγω σωματείο δεν τον θέλει, μπορεί την περίοδο
των μετεγγραφών (Αύγουστο - Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) ή τον επόμενο Ιανουάριο να πάει σε άλλο σωματείο αρκεί να έχει πέρα των
άλλων δικαιολογητικών την έγγραφη συναίνεση του σωματείου, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
Π

Ρ

Ο

Σ

Ο

Χ

Η

:

Γ

.

Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να επανεγγραφούν ή να μετεγγραφούν

σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν που εγγράφηκαν προσωρινά, χωρίς τη έγγραφη
συναίνεση του σωματείου από το οποίο αποδεσμεύθηκαν προσωρινά. Εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, επιτρέπεται η
επανεγγραφή ή μετεγγραφή. Η προσωρινή δε αποδέσμευση τους γίνεται οριστική και οι αποδεσμευμένοι ποδοσφαιριστές δεν
έχουν τις ως άνω υποχρεώσεις, μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημέρα της προσωρινής αποδέσμευσης.

ΣΕΛΙΔΑ 41
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΣΤΗΝ ΕΙΠ/ΕΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Α/Α
1.

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ , ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ή ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΗ
ΕΤΗ
_______________________________________________
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΜ ΌΤΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ή ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ή ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΑΥΤΟ

_______________________________________________
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΜ ΌΤΙ Ο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ
2.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΠ/ΕΠΟ
ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΟ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από την
ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)
4.

Αγορά παραβόλου ποσού 200,00 €
ΝΕΟ
Το παράβολο το «αγράζετε»ι στο link « e- παράβολα»
του site της Ομοσπονδίας. Μετά την εγγραφή σας σας
δινεται ένας ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής που
αρχίζει με την ένδειξη RF, τον οποίο χρησιμοποιείτε για
να προχωρήσετε στην αγορά του παραβόλου

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
* ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
* ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
* Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ)
* ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
* ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
* Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΩΣ
ΤΗΝ 28/02 ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΤΟΥΣ.
* ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, Ο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ
30/06/2024.

______________________________________________
Ο
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ 23 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΓΜΗ
ΔΕΛΤΙΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΑΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
Σύμφωνα με το υπόδειγμα της σελίδας 42 του παρόντος
κανονισμού

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον
ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν είναι
ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από
την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.
** ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΠ/ΕΠΟ 200,00 ευρώ
Στο όνομα του καταθέτη να φαίνεται το όνομα του
ποδοσφαιριστή

ΠΡΟΣΟΧΗ
* ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ή ΜΕ COURIER, ΣΤΗΝ
ΕΠΟ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε.I.Π. /Ε.Π.Ο.
Πάρκο Γουδή
Αθήνα
ΤΘ 14161
ΤΚ 11510
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
** ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΠ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΗΤΟΙ 1/8/2022 -31/10/2022 ΚΑΙ 1/1-31/1 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
** ΟΤΑΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΟΤΙ
ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ (ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ), ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ Ο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΠ/ΕΠΟ. ΘΑ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ, ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΣΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
** Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ή/και ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ , ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
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ΑΙΤΗΣΗ
Προς
την Ε.I.Π.
της Ε.Π.Ο.
Πάρκο Γουδή
Αθήνα
ΤΘ 14161
ΤΚ 11510

ΟΝΟΜΑ:___________________________

Κύριε Πρόεδρε,

ΕΠΙΘΕΤΟ:__________________________
Σας παρακαλώ να με αποδεσμεύσετε
από τη δύναμη του σωματείου με την
επωνυμία:
__________________________________,
όπου μέχρι σήμερα ανήκω.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:____________________

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:______________

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

_______________________________

Συνημμένα σας
επισυνάπτω: α.
βεβαίωση της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και β.
απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου του ποσού
των 200,00 € (διακόσια euro) για την εκδίκαση
της υπόθεσής μου από την Επιτροπή σας
(αριθμός λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς,
5082021433637).
Ο Αιτών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
______________________________________
______________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ____________________

______________
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΣΤΗΝ ΕΙΠ/ΕΠΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
** ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΕΠ ή ΔΙΚΗΓΟΡΟ

1.

ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ή ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το υπόδειγμα της σελίδας 44
του παρόντος κανονισμού

3.
ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΠ/ΕΠΟ
ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΟ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
4.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΕΟ
(Υπόδειγμα λαμβάνετε από την Ένωση ή από την
ιστιοσελίδα της στο διαδίκτυο)

5.

** ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ειδική φόρμα συναίνεσης , συμπληρωμένη και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από
τον ποδοσφαιριστή ( και τον κηδεμόνα του αν
είναι ανήλικος) όπου συναινεί εγγράφως για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
από την ΕΠΟ και την Ε.Π.Σ.

Αγορά παραβόλου ποσού 200,00 €
ΝΕΟ
Το παράβολο το «αγράζετε»ι στο link « e- παράβολα»
του site της Ομοσπονδίας. Μετά την εγγραφή σας σας
δινεται ένας ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής που
αρχίζει με την ένδειξη RF, τον οποίο χρησιμοποιείτε για
να προχωρήσετε στην αγορά του παραβόλου

Στο όνομα του καταθέτη να φαίνεται το όνομα του
ποδοσφαιριστή

ΠΡΟΣΟΧΗ
* ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΕΙΤΕ ΜΕ COURIER, ΣΤΗΝ ΕΠΟ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε.I.Π./Ε.Π.Ο.
Πάρκο Γουδή
Αθήνα
ΤΘ 14161
ΤΚ 11510

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
** ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΠ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥΣ
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ΑΙΤΗΣΗ
Προς
την Ε.I.Π.
της Ε.Π.Ο.
Πάρκο Γουδή
Αθήνα
ΤΘ 14161
ΤΚ 11510

ΟΝΟΜΑ:___________________________

Κύριε Πρόεδρε,

ΕΠΙΘΕΤΟ:__________________________
Σας παρακαλώ να διορθώσετε τα
στοιχεία στο Δελτίο αθλητικής ιδιότητας
ΕΠΟ που κατέχω, έπειτα από την
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__________ (αναφέρετε το λόγο)
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:____________________

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:______________

Συνημμένα σας
επισυνάπτω:
α. γνήσιο αντίγραφο
______________________________________
______________________________________

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

β. αντίγραφο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
____________________________________
____________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : _____________________

______________________________________
____________________________________και
γ. απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 200,00 €
(διακόσια euro) για την εκδίκαση της υπόθεσής
μου από την Επιτροπή σας, (αριθμός
λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς,
5082021433637).

Ο Αιτών

__________________
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 01/08/2022 – 30/06/2023

Α/Α
1.

2.

Ε Ι Δ Ο Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΜΕ
ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ,
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ), όπως ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ( ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάσταση θα
πρέπει να γραμμένη ηλεκτρονικά)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
Ν ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
** ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΘΛΟΥΜΕΝΩ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΚΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ 2/8)
(Στην συγκεκριμένη προσφυγή πρέπει να
πραγματοποιηθούν δύο καταθέσεις (ΕΠΣΜ-ΕΠΟ)
(ΕΠΣΜ
αλλά στο «e-παράβολα»
παράβολα» αγοράζετε μόνο αυτό
υπέρ ΕΠΟ (100,00 ευρώ)

Αγορά παραβόλου ποσού 200,00 €
3.

ΝΕΟ
Το παράβολο το «αγράζετε»ι στο link « e- παράβολα»
του site της Ομοσπονδίας. Μετά την εγγραφή σας σας
δινεται ένας ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής που
αρχίζει με την ένδειξη RF, τον οποίο χρησιμοποιείτε για
να προχωρήσετε στην αγορά του παραβόλου

(Στην συγκεκριμένη προσφυγή πρέπει να
πραγματοποιηθούν δύο καταθέσεις (ΕΠΣΜ-ΕΠΟ)
αλλά στο «e-παράβολα»
παράβολα» αγοράζετε μόνο αυτό
υπέρ ΕΠΟ (100,00 ευρώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ

** ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 200,00 ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
–
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΣΜ
(ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.GR4801722360005236021796699
4801722360005236021796699),

100,00 ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΟ

5082021433637, 100,00 ευρώ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ

* ΟΛΑ
Α ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΛΕΟΝ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΕΙΤΕ ΜΕ COURIER, ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ.
Ε
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή
ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ ,,ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπόψη Τμήματος Μητρώου Δελτίων
Τσιμισκή 31 – 54624 θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 – 284285 (εσωτ. 3)

Οδηγός εφαρμογής για
ανήλικους ποδοσφαιριστές

1.
2.
3.
4.
5.

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

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)









()















()













()













Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή
διεθνούς μετεγγραφής



Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων
του ποδοσφαιριστή4

Απόδειξη της ταυτότητας και
εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3



Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον
λόγο που προβάλλεται

()

και

Απόδειξη της ταυτότητας και της
εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

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)

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό
γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

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

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων)
ποδοσφαιριστή

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

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων)
του ποδοσφαιριστή

1. Διεθνής μετακίνηση και των δύο
βιολογικών γονέων του ποδοσφαιριστή

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

Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή 1

Εξαίρεση:

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50
χλμ.5

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.





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)

()















Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.6



Πιστοποιητικό θανάτου του γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3

του ποδοσφαιριστή

2. Διεθνής μετακίνηση ενός εκ των βιολογικών γονέων

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

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

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2



Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται



Συνθήκες

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή



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

Ο γονέας που
δεν
μετακινείται
δεν έχει
αποβιώσει

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του ποδοσφαιριστή

()

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

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

Εξαίρεση:

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

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή4

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA













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

Ο γονέας που
δεν
μετακινείται
έχει
αποβιώσει
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)
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.





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

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

()















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)

()















Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που εξηγεί τις
συγκεκριμένες συνθήκες7



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.6

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3

ποδοσφαιριστή

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των βιολογικών γονέων του

Ζουν και οι
δύο γονείς
του
ποδοσφαιρι
στή

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

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2



Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται



Συνθήκες

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή



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

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

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του ποδοσφαιριστή

()

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

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

Εξαίρεση:

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

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή4

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA













Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή που
διατηρεί την
κηδεμονία, διέμενε
πάντοτε στη χώρα
στην οποία
μετακινείται τώρα ο
ποδοσφαιριστής

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

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)

()



































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».

Απόδειξη τόπου διαμονής - γονέας (γονείς) του
ποδοσφαιριστή4

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

ποδοσφαιριστή

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των βιολογικών γονέων του

Ζουν και οι
δύο γονείς
του
ποδοσφαιρι
στή

Η γονική
μέριμνα
αφαιρείται
από μια
εθνική αρχή
από τους
γονείς του
ποδοσφαιρι
στή και

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3







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
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
λόγους
απασχόλησ
ης

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)

()















()















Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που να εξηγεί τις
συγκεκριμένες συνθήκες6

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2



Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται*



Συνθήκες

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή*



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

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή*

()

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

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

Εξαίρεση:

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

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

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA







δίδεται σε
τρίτο
(νόμιμο
κηδεμόνα)

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

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)

()

Ο ποδοσφαιριστής ενώνεται με τον νόμιμα
διορισμένο κηδεμόνα του ο οποίος ήδη διαμένει
στη νέα χώρα

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.
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

ποδοσφαιριστή

Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
άλλο λόγο ο
οποίος δεν
συνδέεται









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 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)

()















()



























Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



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



Δήλωση της νέας ομοσπονδίας που να εξηγεί τις
συγκεκριμένες συνθήκες6



Πιστοποιητικό θανάτου των γονέων του ποδοσφαιριστή

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3



Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

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

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

3. Διεθνής μετακίνηση κανενός εκ των βιολογικών γονέων του

Έχουν
αποβιώσει
και οι δύο
γονείς του
ποδοσφαιρι
στή

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

Ο
ποδοσφαιρι
στής
ακολουθεί
τον νόμιμα
διορισμένο
κηδεμόνα
του ο
οποίος
μετακινείται
στη νέα
χώρα για
λόγους
απασχόλησ
ης

Άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον λόγο που
προβάλλεται*

()

Συνθήκες

Άδεια εργασίας γονέα (γονέων) ποδοσφαιριστή*

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

Σύμβαση απασχόλησης γονέα (γονέων) του
ποδοσφαιριστή*

Άρθρο 19 παρ 2 α) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων του ποδοσφαιριστή4

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

με το
ποδόσφαιρ
ο
Ο
ποδοσφαιρι
στής
μετακινείται
διεθνώς για
να ενωθεί
με τον
νόμιμο
κηδεμόνα
του ο
οποίος ήδη
διαμένει στη
νέα χώρα

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

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

()

Η 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)

()





































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

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

Ο
ποδοσφαιριστ
ής μετακινείται
από μια χώρα
της

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























Δυνατότητα εγγραφής μέσω της περιορισμένης
εξαίρεσης

()

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής



Εξουσιοδότηση των γονέων



Έγγραφα ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης6

()

Συνθήκες

Έγγραφα διαμονής/μέριμνας5

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

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

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή 1

Άρθρο 19 παρ 2 β) του
Κανονισμού

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Εξαίρεση:

Έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης4

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
σε μια άλλη
χώρα εντός
της εδαφικής
περιοχής της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
ή του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

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

()















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.

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

Ο
ποδοσφαιρι
στής
διαμένει με
τους
βιολογικούς
του γονείς

Οι γονείς
του
ποδοσφαιρ
ιστή δεν
μετακινούν
ται διεθνώς

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της περιορισμένης
εξαίρεσης

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

Απόδειξη τόπου διαμονής του ποδοσφαιριστή4

Απόδειξη της συγκατάθεσης της αποδεσμεύουσας ομοσπονδίας

Συνθήκες

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

«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.»

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του ποδοσφαιριστή2

Άρθρο 19 παρ 2 γ) του
Κανονισμού

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:

Απόδειξη απόστασης: Κανόνας των 50 χλμ.5

Έγγραφα προς υποβολή

FIFA

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











χιλιομέτρων

το ποδόσφαιρο

Ο
ποδοσφαιρι
στής
διαμένει με
έναν γονέα
που έχει την
κηδεμονία

Ο γονέας
του
ποδοσφαιρ
ιστή δεν
μετακινείτα
ι διεθνώς

Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή διέμενε
πάντοτε στην τρέχουσα
διεύθυνση

()













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

()













()













()













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

Ο γονέας του
ποδοσφαιριστή μετακόμισε
πρόσφατα, εντός της
χώρας διαμονής, στην
τρέχουσα διεύθυνση για
άλλο λόγο που δεν
συνδέεται με το
ποδόσφαιρο

1.
2.
3.
4.
5.











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.

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

1.
2.
3.
4.

()







Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής



Δυνατότητα εγγραφής μέσω της περιορισμένης
εξαίρεσης

Συνθήκες

Απόδειξη τόπου διαμονής του ποδοσφαιριστή4

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

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του ποδοσφαιριστή3

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

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

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.













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



























1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς
μετεγγραφής



Εξουσιοδότηση των γονέων11



Εξουσιοδότηση φιλοξενούντων γονέων10



Κατάσταση νέου σωματείου και διάρκεια
εγγραφής9

Επιβεβαίωση της επιστροφής του
ποδοσφαιριστή5



Έγγραφα διαμονής/μέριμνας8

Εγγραφή για έντυπο για το πρόγραμμα
ανταλλαγής4



Έγγραφα ακαδημαϊκής μόρφωσης6

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των
γονέων του ποδοσφαιριστή2



Τεκμηρίωση του προγράμματος ανταλλαγής3

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή2

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

« 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)

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:
Φοιτητής σε πρόγραμμα
ανταλλαγής

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

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.

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.

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

()











()

Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης

Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής

Κατάσταση ποδοσφαιριστή με πρώην σωματείο9

Κατάσταση νέου σωματείου8

Γονεϊκή κατάσταση7



Απόδειξη κηδεμονίας5



Εξουσιοδότηση του ατόμου που κατέχει την κηδεμονία6

Συνθήκες

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

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

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Ασυνόδευτος πρόσφυγας
ποδοσφαιριστής

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:

Απόδειξη καθεστώτος πρόσφυγα του ποδοσφαιριστή4

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Δυνατότητα εγγραφής μέσω της
περιορισμένης εξαίρεσης



Αίτημα για έγκριση πρώτης εγγραφής ή διεθνούς μετεγγραφής



Κατάσταση νέου σωματείου6

Απόδειξη καθεστώτος πρόσφυγα των γονέων του
ποδοσφαιριστή4

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.

Απόδειξη της ταυτότητας και εθνικότητας των γονέων του
ποδοσφαιριστή3

Συνθήκες

Απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας του
ποδοσφαιριστή3

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

Αποδεικτικό γέννησης (πιστοποιητικό γέννησης) του
ποδοσφαιριστή2

Συνοδευόμενος πρόσφυγας
ποδοσφαιριστής

Συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή1
και
Άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή1

Εξαίρεση:

Απόδειξη τόπου διαμονής των γονέων
του ποδοσφαιριστή5

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).

