ΠΕΜΠΤΗ 22/07/2021
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σας κοινοποιούμε γενικές οδηγίες που αφορούν την εγκύκλιο Εγγραφών Μετεγγραφών
Ποδοσφαιριστών για την περίοδο 2021-2022 που έχουν σταλεί από την ΕΠΟ και σας
παρακαλούμε αφού τις διαβάσετε πολύ προσεκτικά να τις ακολουθήσετε προκειμένου να
εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Όλα τα σωματεία υποχρεούνται (όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενο δελτίο
τύπου) να αντικαταστήσουν τα δελτία τους με νέου τύπου δελτία. Τα νέα δελτία ΟΛΩΝ των
ποδοσφαιριστών θα έχουν άσπρο χρώμα . Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων σε
άσπρα δελτία θα πρέπει τα σωματεία να προσκομίσουν ξεχωριστά για τον κάθε ποδοσφαιριστή :
 Πρωτότυπο έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σε
περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, τότε υπογράφει και συμπληρώνει ο
κηδεμόνας την υπεύθυνη δήλωση- συναίνεση στο πίσω μέρος της αίτησης. Σημειώνεται
ότι χρησιμοποιείται έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς
για τους αλλοδαπούς και του υπηκόους της Ευρωπαικής Ένωσης.
 Απλή φωτοτυπία ταυτότητας για Έλληνες ποδοσφαιριστές, επικυρωμένο αντίγραφο
διαβατηρίου για υπηκόους της Ευρωπαικής Ένωσης (Κοινοτικοί), Επικυρωμένο αντίγραφο
της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή , αν είναι αλλοδαποί
 Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή αν δεν έχει
ήδη κατατεθεί,
 Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή
Η διάρκεια όλων των δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν από 01/07/2021 και
έπειτα θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/06/2024, εφόσον επιλεγεί από το
σωματείο και τον ποδοσφαιριστή να συνυπογράψουν τριετή διάρκεια, με την καταβολή στην
Ένωσης του προβλεπόμενου παραβόλου για την εν λόγω διαδικασία, ύψους 5€.
Σε διαφορετική περίπτωση η αντικατάσταση/επανέκδοση θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα
κόστη του πίνακα παραβόλων καθώς δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων
μερών (σωματεία και ποδοσφαιριστές) ελεύθερα, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων
(1 έως 5 έτη) διαφορετικός χρόνος ισχύος του νέου ΔΑΙ με χρέωση του αντίστοιχου
παραβόλου σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτουμε.
Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν θα
αντικατασταθούν/επανεκδοθούν παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως 30/06/2024,
αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου
ποδοσφαίρου (αρχής γενομένης από την περίοδο 2021-2022) τυχόν συμμετοχή τους θα
θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή ένστασης (άρθρο 23ΚΑΠ).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή στο εμπρόσθιο μέρος είναι πλέον
υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας του ΔΑΙ με την επιλογή του ανάλογου πεδίου που
προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου (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).
Επιπλέον, στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΜΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ(EMAIL) ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ.
Για κάθε μεταβολή που πραγματοποιεί ανήλικος ποδοσφαιριστής (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή ,
επανεγγραφή , μεταγγραφή με υποχρέωση επιστροφής) πρέπει να συναινεί ο κηδεμόνας του ή
αυτός/ή που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Ο κηδεμόνας υπογράφει για έγγραφη
συναίνεση του στην προβλεπόμενη θέση υπογραφής στο πίσω μέρος, όπου και απαιτείται να
υπάρχει πάντα θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.
Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτή (ποδοσφαιριστής, πρόεδρος,
γεν.γραμματέας, κηδεμόνας ) να υπογράφεται από αυτούς και να σφραγίζεται από τα σωματεία
που αναφέρονται.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΕΙΨΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , ΣΤΙΓΜΑΤΑ , ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΛΟΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ .

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΕΛΤΙΩΝ
Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα παράβολών για τα ΔΑΙ
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δ.Α.Ι.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και λόγω του αυξημένου όγκου έκδοσης δελτίων σας
παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ταχύτερη κατάθεση δελτίων η οποία μπορεί να γίνει με
τους κάτωθι τρόπους
 Με δια ζώσης παρουσία στα γραφεία της Ένωσης
 Με ηλεκτρονική αποστολή (μόνο για τις επανεκδόσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
epsana@otenet.gr
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής , όλα τα δικαιολογητικά καθώς και η αντίστοιχη
απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να σταλθούν σε μορφή pdf
ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή jpg.
Αιτήσεις μεταβολών με ελλιπή δικαιολογητικά ή σκαναρισμένα λάθος ή φωτογραφημένα
από κινητό δεν θα γίνονται δεκτά με ευθύνη του σωματείου.
Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται στην τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό της Ένωσης
GR2701720780005078022777201. Τα δε έξοδα κατάθεσης σε μη συνεργαζόμενη τράπεζα θα
βαρύνουν τον καταθέτη.

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

