=======================================
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2021

=======================================
ΕΝΣΤΠΑ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Γλσξίδνπκε ζε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη παξαιάβακε από ηελ Δ.Π.Ο., ηηο αιηήζειρ μεηαβολών
επαζιηεσνών ποδοζθαιπιζηών αγωνιζηικήρ πεπιόδος 2021/2022, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα
παξαιακβάλνπλ ηα ζσκαηεία ή νη ελδηαθεξόκελνη, από ηα γξαθεία ηεο Έλσζεο.
ύκθσλα κε απόθαζε ηεο Δ.Π.Ο., ε θάζε αίηεζε θνζηνινγείηαη ένα (1) εςπώ, πνζό ην νπνίν
εηζπξάηηεηαη θαζ' νινθιεξία από ηελ Δλληνική Ποδοζθαιπική Ομοζπονδία.

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ ΕΡΑΙΣΕΦΝΩΝ
ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο ηηο θάησζη ζημανηικέρ αλλαγέρ πνπ πξνέθπςαλ ζηνλ Κανονιζμό
Μεηεγγπαθών Δπαζιηεσνών Ποδοζθαιπιζηών.
Γεληίο Ιδιόηηηαρ Δπαζιηεσνών Ποδοζθαιπιζηών
Από ηελ 1/7/2021 όλα ηα Γεληία Αθληηικήρ Ιδιόηηηαρ (Γ.Α.Ι.), επαζιηεσνών, είηε ΠΑΔ είηε
ωμαηείων, θα είναι οπιζμένος σπόνος, με ελάσιζηη διάπκεια ηο ένα (1) έηορ και μέγιζηη ηα πένηε (5)
έηη. Καη' εμαίξεζε, απνθιεηζηηθά θαη κόλν ε ππώηη εγγπαθή ανηλίκων ποδοζθαιπιζηών, θα δύναηαι
να είναι οπιζμένος σπόνος με ελάσιζηη διάπκεια ηο ένα (1) έηορ και μέγιζηη ηα επηά (7) έηη. ε θάζε
πεξίπησζε ε ιήμε ηζρύνο ηνπ ΓΑΗ είλαη ε ιήμε εθάζηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ.
Όλα ηα ζωμαηεία ςποσπεούνηαι ζε ανηικαηάζηαζη όλων ηων Γ.Α.Ι. με ηο δεληίο νέος ηύπος
(επανέκδοζη) για ηοςρ ποδοζθαιπιζηέρ πος ανήκοςν ήδη ζηη δύναμη ηοςρ ηο απγόηεπο έωρ ηην
30/06/2022. Η διάπκεια όλων ηων ςθιζηάμενων δεληίων πος θα ανηικαηαζηαθούν/επανεκδοθούν,
και δεν είναι ήδη σαπακηηπιζμένα ωρ δεληία οπιζμένος σπόνος παπελθόνηων εηών, θα έσοςν
ςποσπεωηικά ημεπομηνία λήξηρ ηην 30/6/2024. Από ηην 1/7/2024 και έπειηα η διάπκεια ιζσύορ ηων
Γ.Α.Ι. δύναηαι να ζςμθωνηθεί μεηαξύ ηων μεπών ελεύθεπα, ενηόρ ηων ανωηέπω αναθεπθένηων
σπονικών οπίων.
Ποδοζθαιπιζηέρ ηων οποίων ηα Γ.Α.Ι. παλαιού ηύπος δεν ανηικαηαζηαθούν,παπαμένοςν ζηη
δύναμη ηος ζωμαηείος έωρ ηην 30-6-2024, δεν θα έσοςν δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζε επίζημοςρ
αγώνερ ηος οπγανωμένος ποδοζθαίπος καιηςσόν ζςμμεηοσή ηοςρ θα θεωπείηαι ανηικανονική μεηά
ηην ςποβολή ζσεηικήρ ένζηαζηρ (άπθπο 23 Κ.Α.Π.).
Απόκηηζη Ιδιόηηηαρ - Απιθμόρ Ποδοζθαιπιζηών
Κάζε νκάδα δύλαηαη λα δηαηεξεί ηκήκα αξξέλσλ ή γπλαηθώλ ή θαη ηα δύν, δελ επηηξέπεηαη όκσο λα
δηαηεξεί ζηε δύλακε ηνπ θάζε ηκήκαηνο πεξηζζόηεξνπο από διακόζιοςρ (200) ποδοζθαιπιζηέρ, εθ
ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ζαπάνηα (40) λα είλαη θάησ ησλ δεκαοκηώ (18) εηώλ.
Κάζε νκάδα δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακε ηεο αιινδαπνύο πνδνζθαηξηζηέο κέρξη ηελ ειηθία ησλ
18 εηώλ, ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό.
Κάζε νκάδα δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηεο κέρξη οκηώ (8) αιινδαπνύο πνδνζθαηξηζηέο άλσ
ησλ 18 εηώλ. Ζ νκάδα δύλαηαη λα απνδεζκεύεη ηνπο ππεξάξηζκνπο ησλ οκηώ (8) αιινδαπνύο, ακέζσο
κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ δέκαηος όγδοος (18) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή Ηδηόηεηαο
Πνδνζθαηξηζηώλ. Οη ππεξάξηζκνη αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο πνπ ελειηθηώλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ δύλαληαη λα παξακείλνπλ ζηε δύλακε ηεο νκάδαο κέρξη ηε ιήμε ηεο απηήο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε επίζεκνπο αγώλεο.

Μεηεγγπαθή οπιζμένος σπόνος με ςποσπέωζη επιζηποθήρ (ππώην ςποζσεηική)
Κάζε νκάδα, ζην δηάζηεκα από 02/08/2021 έσο 01/11/2021 θαη από 01/01/2022 έσο 31/01/2022,
έρεη ην δηθαίσκα λα ρνξεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη λα απνθηήζεη από δηαθνξεηηθέο νκάδεο κέρξη
οκηώ (8) επαζιηέσνερ ποδοζθαιπιζηέρ κε κεηεγγξαθή νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ππνρξέσζε επηζηξνθήο
κόλν γηα κία πεξίνδν, ηεξνπκέλσλ ησλ θαησηέξσ πεξηνξηζκώλ:
Απαγνξεύεηαη ε ρνξήγεζε ζηελ ίδηα νκάδα θαη ε απόθηεζε από ηελ ίδηανκάδα πεξηζζνηέξσλ
ησλ ηπιών (3) επαζιηεσνών ποδοζθαιπιζηών κε κεηεγγξαθή νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ππνρξέσζε
επηζηξνθήο.
Απαγνξεύεηαη ε κεηαθίλεζε εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή κε κεηεγγξαθή νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε
ππνρξέσζε επηζηξνθήο γηα πεξηζζόηεξεο από δύο (2) μεηεγγπαθικέρ πεπιόδοςρ.
Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο δελ δύλαηαη λα κεηαθηλεζεί κε κεηεγγξαθή νξηζκέλνπ ρξόλνπ
κε ππνρξέσζε επηζηξνθήο, εάλ ππεξβαίλεη ην εικοζηό ππώηο (21) έηορ ηεο ειηθίαο ηνπ.
Διδικέρ διαηάξειρ
Δπαζιηέσνερ ποδοζθαιπιζηέρ, νκάδσλ Γ' Δθνικήρ Δπαζιηεσνικήρ Καηηγοπίαρ πνπ
πξνβηβάδνληαη ζηελ αμέζωρ ανώηεπη επαγγελμαηική καηηγοπία, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην
εικοζηό ππώηο (21) έηορ ηεο ειηθίαο ηνπο, κεηαθέξνληαη θαη εληάζζνληαη ζηε δύλακε ησλ εξαζηηερλώλ ηεο
λεντδξπζείζαο ΠΑΔ, πιελ αλ ε ίδηα ε ΠΑΔ ηνπο εγγξάςεη σο επαγγεικαηίεο.
Δπαζιηέσνερ ποδοζθαιπιζηέρ, νκάδσλ Γ' Δθνικήρ Δπαζιηεσνικήρ Καηηγοπίαρ πνπ
πξνβηβάδνληαη ζηελ αμέζωρ ανώηεπη επαγγελμαηική καηηγοπία, νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην
εηθνζηό πξώην (21) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο: α) εάλ ηνπο πξνηαζεί επαγγεικαηηθό ζπκβόιαην νθείινπλ λα
παξακείλνπλ ζηελ λενζπζηαζείζα ΠΑΔ θαη λα γίλνπλ επαγγεικαηίεο, β) εάλ δελ ηνπο πξνηαζεί
επαγγεικαηηθό ζπκβόιαην, καθίζηανηαι αςηοδικαίωρ ελεύθεποι μεηά ηην παπέλεςζη ηπιάνηα (30)
ημεπών από ηην έναπξηρ ηηρ θεπινήρ μεηεγγπαθικήρ πεπιόδος.

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΘΛΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο όηη παξαιάβακε από ηελ Δ.Π.Ο. ηηο Καηαζηάζειρ κε ην δςναμικό
ησλ ποδοζθαιπιζηών ηνπο (κέρξη ηέινπο Ηνπλίνπ), ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ κέζσ ηνπ
νόμιμος εκπποζώπος ηνπο, από ην αξκόδην Σμήμα Γεληίων ηεο Ένωζηρ.

ΕΝΑΡΞΕΙ ΠΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο, ηηο ημεπομηνίερ πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηα Ππωηαθλήμαηά καο ηελ
πξνζερή πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021 - 2022.
** Ζ Α' Καηηγοπία αξρίδεη ζηηο 26 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2021.
** Ζ Β' Καηηγοπία αξρίδεη ζηηο 3 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021.
** Ζ Γ' Καηηγοπία αξρίδεη ζηηο 10 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΝΕΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
2021 - 2022
ΤΝΘΕΗ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΙ Α', Β' & Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
Ζ Α' Καηηγοπία ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) Οκίινπο (42 ζσκαηεία).
(Γύν όκηινη ησλ 10 ζσκαηείσλ θαη δύν όκηινη ησλ 11 ζσκαηείσλ).
Ζ Β' Καηηγοπία ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) Οκίινπο (46 ζσκαηεία).
(Γύν όκηινη ησλ 11 ζσκαηείσλ θαη δύν όκηινη ησλ 12 ζσκαηείσλ).
Ζ Γ' Καηηγοπία ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) Οκίινπο (39 ζσκαηεία).
(Σξεηο όκηινη ησλ 10 ζσκαηείσλ θαη έλαο όκηινο ησλ 9 ζσκαηείσλ).

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
Σα ζσκαηεία δεν θα καηαβάλλοςν παπάβολο ζςμμεηοσήρ ζηα Πξσηαζιήκαηα Α', Β', Γ'
Καηηγοπίαρ, Κςπέλλος θαη Τποδομών.
Σα ζσκαηεία ςποσπεούνηαι λα καηαβάλλοςν κόλν ηελ πξνβιεπόκελε από ην Καηαζηαηικό
εηήζια ζςνδπομή ηνπο, πνζνύ ζαπάνηα (40) εςπώ.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α', Β' Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε όλα ηα Ππωηαθλήμαηα, έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη ηξηάληα νθηώ
(38) εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1983 (από 1/1 έσο 31/12) θαη κεηά.
** ε όλοςρ ηνπο αγώλεο ησλ Ππωηαθλημάηων, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα μεθηλά ηνλ αγώλα ζηελ
αξρηθή ηεο ελδεθάδα, ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ κε ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2000.

Δλλνείηαη όηη μποπούν λα ζςμμεηέσοςν θαη πνδνζθαηξηζηέο μικπόηεπηρ ηλικίαρ, δειαδή
γελλεζέληεο ην 2001, ην 2002 θ.ιπ..
** Δηδηθά, ζηελ Γ' Καηεγνξία, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα έρνπλ όινη νη πνδνζθαηξηζηέο
πνπ έρνπλ ειηθία κέρξη ηξηάληα (30) εηώλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1990 (από 1/1 έσο 31/12).
Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο ζε θάζε αγώλα, κεγαιύηεξνη
ησλ ηξηάληα (30) εηώλ θαη κέρξη ηξηάληα νθηώ (38) εηώλ, πνπ έρνπλ γελλεζεί δειαδή ην έηνο 1983 (από 1/1
έσο 31/12).

ΔΕΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ - ΑΔΕΙΑ ΕΙΟΔΟΤ
Σα ζσκαηεία απαλλάζζονηαι από ηελ θαηαβνιή παπαβόλος γηα έκδοζη Γεληίος Πιζηοποίηζηρ
Πποπονηηή, θαζώο θαη γηα έκδοζη άδειαρ ειζόδος ζηνπο αγωνιζηικούρ σώποςρ, από ηελ Δ.Π..Α., γηα
όζνπο είραλ εθδώζεη ανηίζηοισο Γεληίο ή ανηίζηοιση άδεια, ηελ παξειζνύζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν
2020 - 2021.

ΤΝΘΕΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο ηε λέα ζύλζεζε ηεο Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ, πνπ ζπγθξνηήζεθε
ζε ώκα ζηελ ππ' αξ. 01/29-06-2021 ζπλεδξίαζή ηεο θαη ηηο Δπηηξνπέο ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ.
Α’ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ: ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ.
Β’ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΚΑΝΣΗΡΖ ΓΖΜΟ.
ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΑΒΡΗΖΛ.
ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΡΟΤΟ ΗΩΑΝΝΖ.
ΣΑΜΙΑ: ΞΤΠΝΖΣΟ ΗΩΖΦ.
ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΣΑΜΙΑ: ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ ΓΔΡΑΗΜΟ.
ΤΜΒΟΤΛΟΙ: ΑΩΝΗΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ.
ΓΔΚΑΒΑΛΑ ΦΡΑΓΚΗΚΟ.
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟ.
ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ.
ΚΑΡΒΔΛΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟ.
ΚΑΝΑΦΔΡΖ ΓΗΩΡΓΟ.
ΛΑΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ.
ΛΟΤΚΗΓΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ
ΟΙ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΣΗ Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΡΜΑΟ ΦΡΑΓΚΗΚΟ.
ΜΔΛΗ: ΓΗΑΝΝΑΚΛΖ ΗΩΑΝΝΖ, ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ.
ΜΔΛΗ: ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ ΓΔΡΑΗΜΟ, ΡΟΤΟ ΗΩΑΝΝΖ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ:ΜΖΣΡΟΦΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ.
ΜΔΛΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ΕΔΡΒΟ ΑΡΑΝΣΖ.
ΤΠΟΓΟΜΗ: ΓΖΜΟΒΑΗΛΖ ΝΗΚΟ, ΚΟΡΣΔΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ΤΝΑΪΣΖ ΚΩΣΑ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΒΙΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟ.
ΜΔΛΗ: ΛΟΤΚΗΓΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ, ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ.
ΜΔΛΗ: ΓΑΚΟΤΡΑ ΝΑΠΟΛΔΩΝ, ΜΑΝΟΤΟ ΣΤΛΗΑΝΟ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ ΓΔΡΑΗΜΟ.
ΜΔΛΗ: ΜΟΥΟΝΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΒΛΑΗΟ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΥΔΔΧΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΑΒΡΗΖΛ.

ΜΔΛΗ: ΛΤΜΠΔΡΖ ΣΑΟ, ΝΣΑΝΖ ΔΛΗΑΒΔΣ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΧΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΛΑΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ.
ΜΔΛΗ: ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ, ΝΣΔΜΗΡΖ ΓΗΩΡΓΟ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΠΔΓΧΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΡΒΔΛΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟ.
ΜΔΛΗ: ΗΩΑΚΔΗΜ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΝΣΑΓΚΑ ΒΑΗΛΖ.
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΩΝΗΣΖ ΠΤΡΟ.
ΜΔΛΗ: ΑΓΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ, ΓΑΓΑΝΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ,
ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ.
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΔΚΑΒΑΛΑ ΦΡΑΓΚΗΚΟ.
ΜΔΛΗ:ΠΤΡΟ ΜΠΑΛΑ, ΝΣΑΛΑΜΠΗΡΑ ΝΗΚΟ.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΙΚΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ
ΜΙΚΣΗ Κ15 (ΝΔΧΝ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΚΑΝΣΗΡΖ ΓΖΜΟ
ΜΔΛΗ: ΓΔΚΑΒΑΛΑ ΦΡΑΓΚΗΚΟ, ΡΟΤΟ ΗΩΑΝΝΖ.
ΜΙΚΣΗ Κ14 (ΠΑΙΓΧΝ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΞΤΠΝΖΣΟ ΗΩΖΦ.
ΜΔΛΗ: ΚΑΝΑΦΔΡΖ ΓΗΩΡΓΟ, ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2021 - 2021
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο ηηο παξαθάησ ημεπομηνίερ, κέζα ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα
θαηαζέηνπλ ζηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ, ηηο αηηήζεηο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αποδεζμεύζεων,
μεηεγγπαθών, ςποζσεηικών, επανεγγπαθών, απσικών εγγπαθών, ποδοζθαιπιζηών ηνπο.

ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - 2022
** Μεηεγγπαθέρ επαζιηεσνών θαη διεθνείρ θαη εζωηεπικέρ κινήζειρ, από 02/08/2021 έσο 01/11/2021.
** Δπανεγγπαθέρ Δξαζηηερλώλ, από 02/08/2021 έσο 01/11/2021.
** Μεηεγγπαθέρ οπιζμένος σπόνος επαζιηεσνών (πξώελ ππνζρεηηθέο), από 02/08/2021 έσο
01/11/2021.
** Ππώηερ εγγπαθέρ ανηλίκων, αλνηρηέο από 01/07/2021 έσο 30/06/2022.
** Ππώηερ εγγπαθέρ ενηλίκων, από 02/08/2021 έσο θαη 01/11/2021.

ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΙ
** Αηομικέρ αποδεζμεύζειρ επαζιηεσνών, αλνηρηέο από 01/07/2021 έσο θαη 30/06/2022.
** Ομαδικέρ αποδεζμεύζειρ επαζιηεσνών, αλνηρηέο από 01/07/2021 έσο θαη 30/06/2022.

ΦΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - 2022
** Μεηεγγπαθέρ επαζιηεσνών γηα διεθνείρ θαη εζωηεπικέρ κινήζειρ, από 01/01/2022 έσο θαη 31/01/2022.
** Δπανεγγπαθέρ επαζιηεσνών, από 01/01/2022 έσο θαη 28/02/2022.
** Υειμεπινέρ μεηεγγπαθέρ οπιζμένος σπόνος (πξώελ ππνζρεηηθέο), από 01/01/2022 έσο θαη
31/01/2022.
** Υειμεπινέρ ππώηερ εγγπαθέρ ενήλικων επαζιηεσνών, από 01/01/2022 έσο θαη 28/02/2022.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

