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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04/07/2017
Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι τα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ, την ΤΡΙΤΗ 04/07/2017,
θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της επίσημης αργίας που έχει καθιερώσει η Ε.Π.Ο., για την 13η επέτειο της
κατάκτησης του EURO 2004, από την Εθνική μας ομάδα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής για τα πρωταθλήματα της Α, Β, Γ Κατηγορίας και του Κυπέλλου, θα πρέπει να
υποβληθούν μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 31/08/2017.
Τα έντυπα των Δηλώσεων, είναι έτοιμα και έχουν ήδη αναρτηθεί στο site της Ένωσης και συγκεκριμένα
στην Ενότητα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΤΥΠΑ.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνυποβάλλουν:
α) Υπεύθυνη Δήλωση «Συνυποσχετικό Διαιτησίας», περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA,
UEFA, Ε.Π.Ο.,
β) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Παραχωρητήριο γηπέδου,
δ) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικείου (καταχώρηση σε Μητρώο αναγνωρισμένων
Σωματείων).
Τα χρηματικά ποσά, που πρέπει να καταβληθούν μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής (για Συνδρομή,
Συμμετοχή και Ποσοστά), παραμένουν και τη φετινή χρονιά ίδια.
Επίσης, είναι έτοιμες οι Δηλώσεις Συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Υποδομής ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ,
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Γνωρίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι παρελήφθησαν από την Ε.Π.Ο., οι Καταστάσεις Αθλουμένων
Μελών της ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017 και επομένως μπορούν να τις παραλαμβάνουν καθημερινά
από τα γραφεία της Ένωσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Όπως είχε ανακοινωθεί και στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, στις 07/06/2017, φέτος θα δοθεί
οικονομική ενίσχυση στα σωματεία ως εξής: τριακόσια (300) ευρώ στα σωματεία της Α & B Κατηγορίας και
εκατό (100) ευρώ στα σωματεία της Γ Κατηγορίας.
Για την παραλαβή των ποσών, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν στο Λογιστήριο της Ενώσεως,
Γραμμάτιο Εισπράξεως του Συλλόγου και Εξουσιοδότηση για τον εκπρόσωπο που θα τα παραλάβει.
Τα παραπάνω ποσά, θα συμψηφίζονται, ταυτόχρονα, με τη Δήλωση Συμμετοχής στα Πρωταθλήματα
της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 - 2018, που θα καταθέτουν τα σωματεία στην Ένωση.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ &
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Τη ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018, θα είναι υποχρεωτική, σε όλες τις Κατηγορίες Α, Β, Γ και στο
Κύπελλο, η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα τριών (3) ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν το 1997 και
μικρότερων. Και οι τρεις (3) ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, μέχρι τη λήξη του 1ου
ημιχρόνου.

Αν παραστεί ανάγκη αντικατάστασης θα πρέπει να αντικατασταθούν, υποχρεωτικά με ποδοσφαιριστές της
ίδιας ηλικιακής κατηγορίας (δηλ. Γεννηθέντες το 1997 ή μικρότερους)
Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α, Β, Γ Κατηγορίας και στο Κύπελλο, έχουν οι ποδοσφαιριστές
ηλικίας μέχρι τριάντα επτά (37) ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί το 1980 (από 01/01/1980 έως 31/12/1980)
Στους αγώνες του Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που
έχουν ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών, δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1987 (από 01/01/1987 έως
31/12/1987) και μετά.
Επιτρέπεται, επίσης, στα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας να χρησιμοποιούν μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές
σε κάθε αγώνα, ηλικίας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ετών και μέχρι τριάντα επτά (37) ετών, δηλαδή να έχουν
γεννηθεί το 1980 (από 01/01/1980 έως 31/12/1980).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ
ΑΓΩΝΕΣ
* Σε όλους τους αγώνες της φετινής περιόδου 2017-2018 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε
ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε
Ελληνικές εθνικές ομάδες.
* Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα, μέχρι τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών (αλλοδαπών ή κοινοτικών) που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές
εθνικές ομάδες.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2017 - 2018
Παραθέτουμε, στη συνέχεια, τις ημερομηνίες Δήλωσης Συμμετοχής και Έναρξης, των Πρωταθλημάτων
Υποδομής, της νέας αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018.
Το παράβολο συμμετοχής για κάθε πρωτάθλημα Υποδομής, θα παραμείνει στα σαράντα (40) ευρώ.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΝΕΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/09/17
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/09/17
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/09/17
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/09/17

Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ
Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ
Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/09/2017
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/10/2017.

γεννηθέντες 2000 και μικρότεροι (υποχρεωτικά θα πρέπει να
Συμμετέχουν δύο (2) του 2002 για όλο τον αγώνα και
υποχρεωτικά Έλληνες).
»
2003 και μικρότεροι.
»
2005 και μικρότεροι.
»
2007, 2008 & 2009.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
-

-

Τα πρωταθλήματα Υποδομής θα οργανωθούν και φέτος με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκαν και
την περσινή χρονιά, δηλαδή στον 2ο γύρο θα διαχωριστούν οι ομάδες σε ομίλους ισχυρών και λιγότερων
ισχυρών.
Στόχος μας είναι να γίνουν όμιλοι των 14 ομάδων στα πρωταθλήματα ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, 12 ομάδων στο
πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ και 10 στο πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ.
Το πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα. Το πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ κάθε 15
ημέρες.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας, ότι πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα τους υπεύθυνους των Αθλητικών
Οργανισμών των Δήμων τους, ώστε να ζητήσουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ., Κατεχάκη 56, 11535, Κα ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ, τηλ.: 2132035688, φαξ: 2132035746),
να προβεί σε έλεγχο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των γηπέδων για να ανανεώσουν ή να πάρουν άδεια
λειτουργίας, ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ
Κατόπιν ελέγχων που πραγματοποίησε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΩΝ, διαπιστώθηκαν διάφορες φθορές και
ελλείψεις στα γήπεδα ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΧΩΡΑΦΑΣ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ΙΛΙΟΥ,
ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ, ΠΕΥΚΗΣ & ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες Επιτροπές των
Δήμων που ανήκουν τα γήπεδα αυτά και έχει δοθεί προθεσμία για την αποκατάστασή τους, έως τις 30/08/2017,
οπότε η αρμόδια Επιτροπή μας θα προβεί σε επανέλεγχο.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ,
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο «Παράρτημα Β Διατάξεις
Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές», (Κανονισμός Μετεγγραφών), όπως
ισχύει μέχρι σήμερα, για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών,
επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους:
 Οι ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 Οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 Οι ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 Οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ &
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΔ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2017 – 2018
- Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται
όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από 180 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων
τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των 18.
- Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί στη δύναμή του αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές μέχρι την
ηλικία των 18 ετών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. (Προϋπόθεση ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του
σωματείου να μην υπερβαίνει συνολικά τους 180).
- Οι Ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται ανάλογα με την υπηκοότητά τους, στην κατηγορία, είτε
των Κοινοτικών, είτε των Αλλοδαπών.
- Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί στη δύναμή του μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδ/στές άνω
των 18 ετών. Το σωματείο δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε (5) αλλοδαπούς ποδ/στές,
άνω των 18 ετών, αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που
επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών.
- Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που υπογράφει περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής του
υπέρ διαφορετικών σωματείων εντός της ίδιας χρονικής περιόδου εγγραφών η μετεγγραφών, τιμωρείται μετά
από προηγούμενη κλήση σε απολογία από την Ε.Π.Ο., με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα.
- Σωματείο που εντός της ίδιας μεταγραφικής περιόδου χορήγησε δύο μετεγγραφές στον ίδιο ποδοσφαιριστή,
τιμωρείται με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από το πρωτάθλημα, ενώ ο ποδ/στής κατακυρώνεται μεν υπέρ του
σωματείου που υπέβαλε πρώτο την αίτηση, αλλά τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους.
- Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή, παραποιημένα στοιχεία ή προβαίνει σε απόκρυψη στοιχείων,
προκειμένου να επιτύχει την μεταβολή της κατάστασής του, τιμωρείται με αποκλεισμό τριών (3) ετών από κάθε
αγώνα.
- Σε κάθε μεταβολή του ποδοσφαιριστή (εκτός της Αποδέσμευσης), θα πρέπει να υποβάλλεται
Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο υπάρχει στην πίσω σελίδα της Αίτησης Μεταβολών και το οποίο
αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί.
- Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος – κάτω των 18 ετών – απαιτείται, από τον γονέα ή
κηδεμόνα, η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία υπάρχει στην πίσω σελίδα της Αίτησης Μεταβολών, με
την οποία αποδέχεται την εγγραφή στο σωματείο, όπως επίσης και την αποδοχή του Καταστατικού και των
Κανονισμών της Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
(από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου)
- Για την αποδέσμευση ερασιτεχνών ποδ/στών απαιτείται η υποβολή αίτησης μεταβολών κατάλληλα

συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
- Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται μόνο μέσω της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει το σωματείο το οποίο αποδεσμεύει
τον ποδοσφαιριστή.
- Αποδέσμευση που χορηγείται από το ερασιτεχνικό τμήμα ΠΑΕ, χρειάζεται και συγκατάθεση της ΠΑΕ.
- Τα σωματεία δύνανται με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. να
αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές εντός των προβλεπομένων προθεσμιών αποδεσμεύσεων (δηλ. από 1/7 μέχρι
31/7, από 1/9 έως 30/9 και από 1/1/2018 έως 30/1/2018), υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου
υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο
ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη του σωματείου μέχρι και την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου κάθε
ποδοσφαιρικής περιόδου. Σωματείο που κατά παράβαση των ανωτέρω, χορηγήσει αποδέσμευση σε
ποδοσφαιριστή, τιμωρείται με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 34 1γ του Κ.Α.Π.
- Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δύο (2)
συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται, μετά από αίτησή του να καταστεί ελεύθερος, με
απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας – Μετεγγραφών της ΕΠΟ. Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά
ποδοσφαιριστές, που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στην ομάδα ανδρών του σωματείου τους. O
χρόνος τιμωρίας, στράτευσης και τραυματισμού, δεν προσμετρείται στον προσδιορισμό του χρόνου της μη
συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στους επίσημους αγώνες του σωματείου που ανήκει.
- Ερασιτέχνης ποδ/στής που έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα προηγούμενες
συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο σωματείο, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του, με
αίτησή του, στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της ΕΠΟ που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.
- Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για
λόγους εγγραφής, ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης
εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους (η εργασία για χρονικό
διάστημα των τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αποδεικνύεται με την κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου
υγείας, με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας), ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα,
δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους.
Η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της
ΕΠΟ από 1/10 – 31/10 κάθε έτους.
-Σε περίπτωση επανεγκατάστασης των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. του σωματείου που
τους χορήγησε την ανωτέρω προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη
γονική τους μέριμνα, να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη του σωματείου από το οποίο προσωρινά
μετακινήθηκαν, με την υποβολή προς την αρμόδια Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής εντός της περιόδου
μετεγγραφών (1/7-31/7) ή με αίτησή τους προς την ΕΙΜ/ΕΠΟ από 1/8 μέχρι 31/8 κάθε έτους, εντός της οποίας
πραγματοποιείται η ανωτέρω επανεγκατάστασή τους.
Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο
σωματείο.
Οι ως άνω αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται εντός πενταετίας να ζητήσουν προσωρινή
αποδέσμευση για τους ίδιους λόγους των προαναφερομένων περιπτώσεων.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣ/ΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ –
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ)
(από 1 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου & 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
1. Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή κατάλληλα συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη,
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή από τις οποίες η μια επικολλάται στην αίτηση και
σφραγίζεται από το σωματείο και η άλλη επισυνάπτεται στην αίτηση για να χρησιμοποιηθεί στην έκδοση
του ατομικού του δελτίου.
3. Εάν ο ποδοσφαιριστής που μετεγγράφεται δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται
η υπογραφή ενός από αυτούς που έχουν την γονική του μέριμνα, στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης
μεταβολών. Επίσης, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία υπάρχει στην πίσω σελίδα της
Αίτησης Μεταβολών, ότι αποδέχεται την εγγραφή στο σωματείο, όπως επίσης και την αποδοχή του
Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής.
4. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο υπάρχει στην πίσω σελίδα της Αίτησης Μεταβολών και αποδεικνύει ότι
ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και ότι μπορεί να αγωνίζεται.
5. Σε περίπτωση μετεγγραφής ποδοσφαιριστή από ερασιτεχνικό τμήμα ΠΑΕ, απαιτείται εκτός από τα
παραπάνω δικαιολογητικά και συγκατάθεση της συγκεκριμένης ΠΑΕ.
** Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, ηλικίας μικρότερης των 12 ετών, απαιτείται η

υποβολή πιστοποιητικού γεννήσεως με επικολλημένη επί του εγγράφου πρόσφατη φωτογραφία του
ποδοσφαιριστή, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία από την εκδούσα αρχή ή φωτοτυπία
των δύο (2) όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας, όταν είναι μεγαλύτερος των 12 ετών. Οι
μετεγγραφές αυτές γίνονται, από 1/7 έως 31/8 και από 1/1/2018 έως 31/1/2018.
Εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών συνυποβάλλεται το ειδικό έντυπο μετεγγραφών, που
χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Αθηνών, συμπληρωμένο και επικυρωμένο, για το γνήσιο της υπογραφής, από
Δημόσια Αρχή.
Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ
1η Περίπτωση: Από ελληνικό σωματείο σε ελληνικό σωματείο απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά.
(1,2,3,4,5) και επιπλέον:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του από Δικηγόρο και ταυτότητας που εκδίδει η χώραμέλος, από Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.
2η Περίπτωση: Από σωματείο εξωτερικού σε ελληνικό σωματείο απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά
(1,2,3,4) και επιπλέον:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του από Δικηγόρο και ταυτότητας που εκδίδει η χώραμέλος, από Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται το σωματείο και η χώρα στην οποία ο ποδ/στής είχε δελτίο.
Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
1η Περίπτωση: Από ελληνικό σωματείο σε ελληνικό σωματείο απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά.
(1,2,3,4,5)
και επιπλέον: Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα, νόμιμα επικυρωμένο.
2η Περίπτωση: Από σωματείο εξωτερικού σε ελληνικό σωματείο απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά
(1,2) και επιπλέον:
α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης
αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που
παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα.
β) Βεβαίωση του αρμοδίου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική
μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα.
γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού,
από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την
εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως,
εθνικότητα και υπηκοότητα.
δ) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ότι δεν πάσχει από νόσημα που
αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
ε) Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο, από Δικηγόρο.
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, καθώς και κάθε άλλου ισοδυνάμου εγγράφου,
πρέπει να εμφαίνεται στα ειδικά 4 πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του
ποδοσφαιριστή.
Επιτρέπεται η επικύρωση των εγγράφων και από δικηγόρο.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρεται το σωματείο και η χώρα στην οποία ο ποδοσφαιριστής
είχε δελτίο.

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΑΣ/ΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
(από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ έως 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή κατάλληλα συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή από τις οποίες η μια επικολλάται στην
αίτηση και σφραγίζεται από το σωματείο και η άλλη επισυνάπτεται στην αίτηση για να χρησιμοποιηθεί
στην έκδοση του ατομικού του δελτίου.
3. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο υπάρχει στην πίσω σελίδα της Αίτησης Μεταβολών και αποδεικνύει ότι ο
ποδοσφαιριστής είναι υγιής και ότι είναι μπορεί να αγωνίζεται.
Εάν ο ποδοσφαιριστής που του χορηγείται Υποσχετική δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του, απαιτείται η υπογραφή ενός από αυτούς που έχουν την γονική του μέριμνα, στην προβλεπόμενη
θέση της αίτησης μεταβολών. Επίσης, ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ανήλικου ποδοσφαιριστή, θα πρέπει
να υπογράψει την ειδική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία υπάρχει στην πίσω σελίδα της Αίτησης
Μεταβολών, με την οποία αποδέχεται την εγγραφή στο σωματείο, όπως επίσης και την αποδοχή του
Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής.
Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο έχει το δικαίωμα να χορηγήσει με Υποσχετική σε διαφορετικά σωματεία και να
αποκτήσει με Υποσχετική από διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδ/στές μόνο για μια περίοδο
τηρουμένων των παρακάτω περιορισμών:

Α. Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών
(3) ερασιτεχνών ποδ/στών με Υποσχετική.
Β. Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με Υποσχετική για περισσότερες από δύο (2)
μεταγραφικές περιόδους.
Γ. Ερασιτέχνης ποδ/στής δεν δύναται να μετακινηθεί με Υποσχετική εάν υπερβαίνει το 21Ο έτος της ηλικίας του.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Χρονική διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια.
Παράβολο έκδοσης : Για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους
ογδόντα (80) ευρώ.
»
»
» δύο (2) ετών
εξήντα (60) »
»
»
» τριών (3) »
πενήντα (50) »
Το Δελτίο Ορισμένου Χρόνου θα εκδίδεται με τη συνήθη διαδικασία έκδοσης όλων των δελτίων ερασιτεχνών
ποδ/στών.
Η χρονική διάρκεια ισχύος του, θα προκύπτει από Υπεύθυνη Δήλωση των δύο πλευρών, η οποία υπάρχει
στην πίσω σελίδα της Αίτησης Μεταβολών (προέδρου σωματείου και ποδοσφαιριστή ή του γονέα / κηδεμόνα
του εφόσον είναι ανήλικος, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους), που θα κατατίθεται στην οικεία
Ε.Π.Σ. και θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά έκδοσης του δελτίου.
Αντίστοιχα, για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, τα παράβολα έκδοσης, έχουν ως
εξής:
Παράβολο έκδοσης : Για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους
εκατό
(100) ευρώ.
»
»
» δύο (2) ετών
ογδόντα
(80) »
»
»
» τριών (3) »
εβδομήντα (70) » .

Από την Ε.Π.Σ. Αθηνών

