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ΠΡΟ: ΟΛΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΩΜΑΣΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΜΔΩ ΜΑ

Θχξηε Ξξφεδξε,
κε ηελ παξνχζα ζαο ελεκεξψλνπκε φηη θπθινθφξεζε ν λένο θαλνληζκφο ηδηφηεηαο –
κεηαγξαθψλ ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή
πεξηφδνπ 2021-2022, ν νπνίνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλψζεψο καο, φπσο θαη
έρνπλ παξαιεθζεί νη λέεο αηηήζεηο.
Απφ θέηνο ζεζπίδνληαη ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ έθδνζε δειηίσλ, βάζεη ηνπ λένπ αζιεηηθνχ
λφκνπ θαη ηηο ππνδείμεηο απφ FIFA – UEFA, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ νη πνδνζθαηξηζηέο ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΗΚΟΤΝ ΙΟΒΙΑ ζε έλα εξαζηηερληθό ζσκαηείν.
Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ, είλαη ππνρξεσκέλε λα
ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, αιιάδνληαο ξηδηθά ην θαζεζηώο ηεο
έθδνζεο ησλ εξαζηηερληθώλ δειηίσλ, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έηζη ώζηε λα κελ
ππάξρεη ηζόβηνο ρξόλνο δηάξθεηαο ησλ εξαζηηερληθώλ δειηίσλ, αιιά κόλν νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, πξνο όθεινο ησλ εξαζηηερλώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Απφ ηελ θεηηλή πεξίνδν φια ηα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα
δειηία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ είλαη ζηε δχλακή ηνπο κε δειηία λένπ ηχπνπ. Ρα δειηία
λένπ ηχπνπ ζα είλαη ρξώκαηνο ΑΠΡΟΤ αληί πνξηνθαιί θαη ε όιε δηαδηθαζία απηή
νλνκάδεηαη ΔΠΑΝΔΚΓΟΗ θαη ππάξρεη νηθεία ζηήιε ζηε λέα αίηεζε κεηαβνιώλ.
Οη πνδνζθαηξηζηέο απηνί ζα επαλεθδώζνπλ ηα δειηία ηνπο γηα κία ηξηεηία,
νπόηε ζηε ζηήιε δηάξθεηα (ΓΙΑΡΚΔΙΑ Γ.Α.Ι. Δ ΔΣΗ) ζα καξθάξεηαη ην 3.
Σν παξάβνιν γηα ηα δειηία απηά αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη
πέληε (5) επξώ.
Πηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ππάξρεη πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη πξνβεί ηα πξνεγνχκελα έηε
ζε έθδνζε δειηίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζα καξθάξεηαη ν ρξφλνο πνπ ππνιείπεηαη λα θαηαζηεί
απηφο ειεχζεξνο.
Πηε πεξίπησζε απηή ην παξάβνιν είλαη πάιη 5 επξώ.
Δάλ φκσο ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ην ζσκαηείν ζπκθσλήζνπλ γηα δηαθνξεηηθφ ρξφλν, ζε
θάζε πεξίπησζε 1 έσο 5 έηε, ην παξάβνιν πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζα είλαη απηφ πνπ αλήθεη ζηελ
πεξίπησζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζσκαηείνπ, φπσο απηφ ζαο ην θνηλνπνηνχκε
ζην ηέινο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε ε δηάξθεηα ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζεσξείηαη ε 30/6.

Γηα ηελ επαλέθδνζε ησλ δειηίσλ ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ ‘Έλσζε:
α) έληππν κεηαβνιψλ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν θαη αλ ν πνδνζθαηξηζηήο είλαη
αλήιηθνο δήισζε ηνπ θεδεκφλα ζηελ 2ε ζειίδα ζεσξεκέλε απφ ην Θ.Δ.Ξ. Δάλ ν
πνδνζθαηξηζηήο είλαη αιινδαπφο, έληππν κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο.
β) θσηνηππία ηαπηφηεηαο πνδνζθαηξηζηή,
γ) πξάμε ζπλαίλεζεο πνδνζθαηξηζηή αλ δελ έρεη θαηαηεζεί,
δ) 2 θσηνγξαθίεο ίδηεο ηχπνπ δηαβαηεξίνπ ζε κέγεζνο, ρσξίο μχζκαηα ή ζθξαγίδεο,
ε) εάλ ν πνδνζθαηξηζηήο είλαηαιινδαπφο επηθπξσκέλν αληίγξαθν άδεηαο Ξαξακνλήο ζε ηζρχ,
ελψ αλ είλαη πνιίηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ

ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΜΔ ΠΟΙΝΗ
ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ:
ΑΜΚΑ – EMAIL – ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ ζα πξνβνύλ ζηελ επαλέθδνζε ζα αλήθνπλ ζην
ζσκαηείν ηνπο κέρξη 30/6/2024, αιιά δελ ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη κε ηα
ζσκαηεία ηνπο. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ζεσξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή,
κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο έλζηαζεο.

Οη επαλεθδόζεηο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κέρξη 30/6/2022, γηαηί κεηά
ηελ εκεξνκελία απηή, δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα επαλέθδνζεο.
Παο ππελζπκίδνπκε φηη θαη θέηνο ζε πεξίπησζε απφθηεζεο πνδνζθαηξηζηή κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε ηεο θάξηαο πγείαο ελ ηζρχ ζεσξεκέλε
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ε πξάμε ζπλαίλεζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, αλ απηή δελ έρεη
ππνβιεζεί έζησ κία θνξά.
Νη πνδνζθαηξηζηέο ινηπφλ πνπ ζα απνθηψληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ έλα ζσκαηείν,
ζα πξέπεη ηα ζσκαηεία λα ζπκπιεξψζνπλ ζηελ αίηεζε κεηαβνιψλ ηνλ ηξόπν απόθηεζεο θαη
ηελ δηάξθεηα ηνπ δειηίνπ ε νπνία ζα είλαη από 1 έσο 5 έηε. Καη’ εμαίξεζε ζηηο πξώηεο
εγγξαθέο αλήιηθσλ πνδνζθαηξηζηώλ, ε δηάξθεηα ηνπ δειηίνπ ζα είλαη από 1 έσο 7
έηε.

Θαηά ηα άιια ηζρχνπλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο κεηαβνιψλ φπσο πέξπζη,
πρ. ΑΜΚΑ, email πνδνζθαηξηζηή ή θεδεκόλα αλ είλαη αλήιηθνο, αξηζκόο
ηαπηόηεηαο θαη νη δύν θσηνγξαθίεο λα είλαη ίδηεο ρσξίο μύζκαηα θαη
ζθξαγίδεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη ζε θάζε είδνπο κεηαβνιήο
είλαη απηά πνπ ίζρπαλ θαη πέξπζη.
Άιιεο αιιαγέο ζην θεηηλφ θαλνληζκφ είλαη φηη ηα ζσκαηεία κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε
δχλακή ηνπο έσο 200 πνδνζθαηξηζηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 40 ζα είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ.
Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ζηελ δχλακή ηνπο 8 αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο άλσ
ησλ 18 εηψλ. Πην θχιιν αγψλνο ζα αλαγξάθνληαη φκσο, φζνη πνδνζθαηξηζηέο επηηξέπεηαη απφ
ηελ νηθεία πξνθήξπμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ.
Παο γλσξίδνπκε φηη νη πνδνζθαηξηζηέο ππήθννη ησλ παξαθάησ Σσξψλ: ΛΝΟΒΖΓΗΑ,
ΗΠΙΑΛΓΗΑ, ΙΗΣΡΔΛΠΡΑΗΛ, ΘΝΠΠΝΒΝ, ΔΙΒΔΡΗΑ, ΑΛΓΝΟΟΑ, ΑΙΒΑΛΗΑ, ΑΟΚΔΛΗΑ,
ΑΕΔΟΚΞΑΪΡΕΑΛ, ΒΝΠΛΗΑ ΘΑΗ ΔΟΕΔΓΝΒΗΛΖ, ΚΝΙΓΑΒΗΑ, ΝΘΟΑΛΗΑ, ΚΑΟΝΒΝΛΗΝ, ΒΝΟΔΗΑ
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ, ΠΔΟΒΗΑ, ΚΝΛΑΘΝ, ΑΓΗΝΠ ΚΑΟΗΛΝΠ, ΒΑΡΗΘΑΛΝ, ΟΩΠΗΑ, ΓΔΩΟΓΗΑ ΘΑΗ ΡΝΟΘΗΑ,
δελ θαηαιακβάλνπλ ζέζε αιινδαπνχ ζηελ δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο, σο πξνο ηελ
παξάγξαθν απηή θαη κφλν, γηαηί ζεσξνχληαη θνηλνηηθνί Β’ Εψλεο.
Γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ θνηλνηηθνχ Β’ Εψλεο, ρξεηάδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή αιινδαπψλ.
Ρα ζσκαηεία κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε νκαδηθή απνδέζκεπζε εάλ ε δχλακή ηνπο
ππεξβαίλεη ηνπο 80 πνδνζθαηξηζηέο.
Παο ππελζπκίδνπκε φηη νη πνδνζθαηξηζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ

κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζε 3 ζσκαηεία ην αλψηεξν, αιιά ηελ ίδηα πεξίνδν λα αγσλίδνληαη ζε
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΑΙΣΗΔΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ

1.

ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΙ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ (ΑΣΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΟΜΑΓΙΚΔ):
Απφ ΞΔΚΞΡΖ 1 ΗΝΙΗΝ 2021 έσο θαη ΞΔΚΞΡΖ 30 ΗΝΛΗΝ 2022.
Παο ππελζπκίδνπκε φηη πιένλ θαη νη νκαδηθέο απνδεζκεχζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Έλσζε.
2.

ΜΔΣΑΓΡΑΦΔ ΔΩΣΔΡΙΚΔ:
Απφ ΓΔΡΔΟΑ 2 ΑΓΝΠΡΝ 2021 έσο θαη ΞΑΟΑΠΘΔΖ 29 ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2021 θαη απφ
ΓΔΡΔΟΑ 3 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022 έσο θαη ΞΑΟΑΠΘΔΖ 28 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022.

3.

ΜΔΣΑΓΡΑΦΔ ΓΙΔΘΝΔΙ:
Απφ ΓΔΡΔΟΑ 2 ΑΓΝΠΡΝ 2021 έσο θαη ΓΔΡΔΟΑ 1 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2021 θαη απφ
ΓΔΡΔΟΑ 3 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022 έσο θαη ΓΔΡΔΟΑ 31 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022.
Γηεζλείο κεηαγξαθέο ζεσξνχληαη νη κεηαγξαθέο πνδνζθαηξηζηψλ νπνηαζδήπνηε
εζληθφηεηαο απφ εξαζηηερληθφ ζσκαηείν ηνπ εμσηεξηθνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή
ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ην έληππν δηεζλψλ κεηαγξαθψλ πνπ είλαη αλαξηεκέλν
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλψζεψο καο ζηε ζηήιε ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ – ΔΓΘΘΙΗΝΠ
ΚΔΡΑΓΟΑΦΩΛ.

4.

ΜΔΣΑΓΡΑΦΔ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΤΠΟΥΔΣΙΚΔ, Ο ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ
ΔΠΑΝΔΡΥΔΣΑΙ ΣΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΜΔΣΑΓΡΑΦΔΣΑΙ)
Απφ ΓΔΡΔΟΑ 2 ΑΓΝΠΡΝ 2021 έσο θαη ΞΑΟΑΠΘΔΖ 29 ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2021 θαη απφ
ΓΔΡΔΟΑ 3 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022 έσο θαη ΞΑΟΑΠΘΔΖ 28 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022.
Πηελ πεξίπησζε απηή ζαο ππελζπκίδνπκε φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή καδί κε ηα
ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ππνγεγξακκέλν απφ ηα δχν
ζσκαηεία θαη ηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ ζα πξνβιέπεη φηη απηφο κεηά ηελ ιήμε ηεο
κεηαγξαθήο ηνπ ζα επαλεγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη.

5.

ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΩΛ:
Απφ ΓΔΡΔΟΑ 2 ΑΓΝΠΡΝ 2021 έσο θαη ΞΑΟΑΠΘΔΖ 29 ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2021 θαη

απφ ΓΔΡΔΟΑ 3 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022 έσο θαη ΓΔΡΔΟΑ 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2022.

6.

ΠΡΩΣΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΩΛ:
Απφ ΞΔΚΞΡΖ 1 ΗΝΙΗΝ 2021 έσο θαη ΞΔΚΞΡΖ 30 ΗΝΛΗΝ 2022.

7.

ΠΡΩΣΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΩΛ:
Απφ ΓΔΡΔΟΑ 2 ΑΓΝΠΡΝ 2021 έσο θαη ΞΑΟΑΠΘΔΖ 29 ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2021 θαη
απφ ΓΔΡΔΟΑ 3 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2022 έσο θαη ΓΔΡΔΟΑ 28 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2022.
Πηηο πεξηπηψζεηο 1εο εγγξαθήο πνδνζθαηξηζηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 14 εηψλ, απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.

Νπνηαδήπνηε έιιεηςε ή δηαγξαθή ή ζηίγκαηα ή ρξήζε δηνξζσηηθνχ πγξνχ ζπληζηά ιφγν
απφξξηςεο (παξάξηεκα Γ’, άξζξν 11 παξ. 3 Θαλνληζκνχ Ηδηφηεηαο Κεηαγξαθψλ).
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ πξψηεο εγγξαθέο αλειίθσλ αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζα ζαο
ηα γλσζηνπνηήζνπκε κε λεφηεξν έγγξαθφ καο.

αο ππελζπκίδνπκε επίζεο όηη ζσκαηείν ην νπνίν έρεη νηθνλνκηθή
νθεηιή πξνο ηελ ‘Δλσζε, βάζεη ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα, δελ
κπνξεί λα απνθηά ή λα παξαρσξεί πνδνζθαηξηζηή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν
(άξζξν 7 νηθνλνκηθνύ θαλνληζκνύ Δ.Π.Ο.).

αο παξαζέηνπκε πίλαθα κε ην ύςνο ησλ παξαβόισλ θαηάζεζεο αηηήζεσλ κεηαβνιώλ
πνδνζθαηξηζηώλ, αλά θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην ζσκαηείν:

ΣΙΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ (Δ.Α.Ι.)
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2021-2022
SUPER
LEAGUE 1

Γ’
ΕΘΝΙΚΗ

Α’
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Β’
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Γ’
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ

300

150

100

100

80

80

250

100

80

80

70

70

200

70

50

40

35

35

150

60

40

30

25

25

100

40

30

25

20

20

200

100

100

100

100

100

200

80

80

80

80

80

200

40

40

40

40

40

200

30

30

30

30

30

200

25

25

25

25

25

200

15

15

15

15

15

50

30

20

15

15

15

500

200

200

200

200

200

-

200

200

200

200

200

Δ.Α.Ι. ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΗ
ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ
ΠΡΩΗΝ ΤΠΟΦΕΣΙΚΗ

-

50

40

30

25

25

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΗ ΜΕΩ
Ε.Ι.Π./Ε.Π.Ο.

500

200

200

200

200

200

Δ.Α.Ι.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΣΟ
Δ.Α.Ι.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΣΟ
Δ.Α.Ι.
ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΕΣΗ
Δ.Α.Ι.
ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ή 7 ΕΣΗ
ΑΠΛΗ ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ
ΑΣΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ
ΜΕΩ
Ε.Ι.Π./Ε.Π.Ο.
ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ ΜΕΩ
Ε.Ι.Π./Ε.Π.Ο.

Οη ηηκέο παξαβόισλ γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνδνζθαηξηζηώλ,
ζσκαηείσλ πνπ αγσλίδνληαη κόλν ζε πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ, είλαη ίδηεο κε ηα
παξάβνια ησλ ζσκαηείσλ ηεο Γ’ θαηεγνξίαο.

Δ ΟΛΔ ΣΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟΤ ΚΑΘΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΔΙ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ
ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ.

Ρέινο ζαο γλσξίδνπκε όηη νη αηηήζεηο κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηώλ ζα γίλνληαη
δεθηέο απφ ηηο πεξεζίεο ηεο Δλψζεσο, ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΓΔΤΣΔΡΑ έσο
ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη από ώξα 09:00 έσο 13:00.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

