ΠΡΩΣΕ ΕΓΓΡΑΦΕ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ– ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΔ/ΣΩΝ
Δνημεπώνοςμε ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ για ηα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηην
ππώηη εγγπαθή ανήλικος ή ενήλικος αλλοδαπού, ομογενούρ ή κοινοηικού ποδοζθαιπιζηή.





Καη’ απσήν, όλα ηα ζωμαηεία θα ππέπει να ςποβάλλοςν αίηηζη ππορ ηην
Δ.Π.Σ.Α., με ηα πλήπη ζηοισεία ηος ποδοζθαιπιζηή ζηα Λαηινικά, για ηο εάν έσει
δεληίο ζηη σώπα ηος.
Η Δ.Π.Ο. θα ςποβάλλει ηο επώηημα ζηην ξένη Ομοζπονδία και ζε πεπίπηωζη μη
απάνηηζηρ ενηόρ 30 ημεπών από ηην ξένη ομοζπονδία, θα μποπούν ηα
ζωμαηεία να ςποβάλλοςν ζηην Δ.Π.Σ.Α. ηα παπακάηω δικαιολογηηικά για ηην
έκδοζη ηος δεληίος.
Δάν ςπάπξει απάνηηζη από ηην ξένη Ομοζπονδία νωπίηεπα, ηο ζωμαηείο θα
ενημεπώνεηαι ζσεηικά από ηην ςπηπεζία ηηρ Ένωζηρ.



Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους ανήλικους αλλοδαπούς
είναι:
1. Αίηηζη Μεηαβολών ζηα Λαηινικά, με δύο (2) θωηογπαθίερ (η μια επικολλημένη).
2. Φωηοανηίγπαθο Γιαβαηηπίος θεωπημένο από δικηγόπο πος έσει ηο δικαίωμα αςηό ή
ηιρ Ππεζβείερ και ηα Πποξενεία ηων σωπών ηοςρ ζηην Δλλάδα .
3. Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ & μεηάθπαζη. Η μεηάθπαζη ππέπει να γίνει από ηο
επίζημο μεηαθπαζηικό γπαθείο ηος Υποςπγείος Δξωηεπικών (Απίωνα 10
Μοναζηηπάκι) ή πιζηοποιημένο μεηαθπαζηή ή μεηαθπαζηικό γπαθείο.
4. Βεβαίωζη Αζθαλιζηικού Φοπέα (Γημοζίος, Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α. ή άλλος), ηος ίδιος ή ηος
κηδεμόνα ή αζθάλιζη ζε ιδιωηικό αζθαλιζηικό ηομέα.
5. Βεβαίωζη Γημοζίος Δκπαιδεςηικού Ιδπύμαηορ ή Ιδιωηικού αναγνωπιζμένος από ηο
Κπάηορ.
6. Πιζηοποιηηικό Υγείαρ Κπαηικού Νοζοκομείος όηι δεν πάζσει από νόζημα επικίνδςνο
για ηην δημόζια ςγεία.
7. Φωηοανηίγπαθο άδειαρ νόμιμηρ διαμονήρ αλλοδαπού ζηην Δλλάδα ή βεβαίωζη
καηάθεζηρ αίηηζηρ για ηην έκδοζη άδειαρ διαμονήρ καθώρ και οποιοδήποηε άλλο
ιζοδύναμο έγγπαθο πος παπέσει δικαίωμα νόμιμηρ διαμονήρ καηά ηο σπόνο
εγγπαθήρ, νομίμωρ επικςπωμένα.
8. Δπικςπωμένο θωηοανηίγπαθο βιβλιαπίος ςγείαρ.
9. Υπεύθςνη δήλωζη ηος κηδεμόνα, με ζςναίνεζη για έκδοζη Γεληίος (με γνήζιο
ςπογπαθήρ ηος).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους ανήλικους κοινοτικούς
είναι:
1. Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ & μεηάθπαζη. Η μεηάθπαζη ππέπει να γίνει από ηο
επίζημο μεηαθπαζηικό γπαθείο ηος Υποςπγείος Δξωηεπικών (Απίωνα 10
Μοναζηηπάκι) ή πιζηοποιημένο μεηαθπαζηή ή μεηαθπαζηικό γπαθείο.
2. Φωηοηςπία διαβαηηπίος. Η θεώπηζη μποπεί να γίνει από δικηγόπο εάν έσει ηο
δικαίωμα αςηό.
3. Κάπηα μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, θεωπημένη από δημόζια Απσή πος έσει
δικαίωμα θεώπηζηρ ή από δικηγόπο.
4. Υπεύθςνη δήλωζη ηος κηδεμόνα, με ζςναίνεζη για έκδοζη Γεληίος (με γνήζιο
ςπογπαθήρ ηος).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους ενήλικους αλλοδαπούς ή
κοινοτικούς είναι:
Τα ίδια ακπιβώρ με ηων ανηλίκων, σωπίρ βέβαια ηη ζςναίνεζη ηος κηδεμόνα.

Από την Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ

