
ΧΡΗΣΗ   200  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 01/10 ΕΩΣ 31/10/2014 
 

(Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται απευθείας στην Ε.Ι.Μ. της 
Ε.Π.Ο.) 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
1.. 

 
Βεβαίωση από το ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ , από την οποία 

να προκύπτει ότι είναι φοιτητής και 

παρακολουθεί τα µαθήµατα του 

συγκεκριµένου έτους σπουδών 

 
 
 
 

ΜΟΝΟ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 

 
 
 
2.. 

 
Επικυρωµένο νοµίµως φωτοαντίγραφο, 

από δηµόσια αρχή, του ιδιωτικού 

συµφωνητικού µισθώσεως κατοικίας στον 

τόπο που εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

 
Εάν το ιδιωτικό συµφωνητικό είναι στο όνοµα των γονέων του ποδοσφαιριστή 

ή φιλοξενείται από συγγενικό του πρόσωπο, ο γονέας ή ο συγγενής, υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι φιλοξενεί τον γιο του ή τον συγγενή 

του, στη συγκεκριµένη διεύθυνση, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής 
 

3.. 
 
Απόδειξε κατάθεσης ποσού 200,00 € 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.Π.Ο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΩΣ 5082021433637 

 
 
 
 
 

4.. 

 
 
 
 
Αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την Ε.Ι.Π 

 
της Ε.Π.Ο 

 
Στην αίτηση εκτός από τα προσωπικά στοιχεία θα αναφέρεται το εξής κείµενο: 

"Συνηµµένα σας αποστέλλω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχω 

µετοικίσει στην πόλη (το όνοµα της πόλης) για λόγους σπουδών. Σας 

παρακαλώ να µε αποδεσµεύσετε προσωρινά από το σωµατείο που ανήκω 

(Επωνυµία του σωµατείου) για να επανεγγραφώ σε σωµατείο της Ε.Π.Σ 

Ηλείας" 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Α. Η αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή στην Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο. (Ε.I.Π. /Ε.Π.Ο. Πάρκο Γουδή, Αθήνα 

Τ.Θ. 14161, Τ.Κ. 11510). 
 

Την αίτηση µεταβολών για την επανεγγραφή του ποδοσφαιριστή µαζί µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά την καταθέτει το σωµατείο στην Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ την επόµενη µέρα της 
αποστολής των δικαιολογητικών στην Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο. µε την ένδειξη στις παρατηρήσεις 

 
«Αφορά σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Ι.Π. λόγω χιλιοµετρικής απόστασης» 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:Β. Η αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών  δεν  µπορεί  να  γίνει  την  
 τελευταία ηµέρα , δηλαδή στις 30/10/2014. Για να µην απορριφθεί η αίτηση του 
ποδοσφαιριστή προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ θα πρέπει τα δικαιολογητικά να αποσταλούν πριν το 
πέρας της τελευταίας ηµέρας. Διαφορετικά, η αίτηση απορρίπτεται τύποις και δεν 
εξετάζεται καθόλου. 



Β:  Mετοίκηση  λόγω  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Υπαλληλική θέση του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
ή άλλων οργανισµών κοινής ωφελείας και τραπεζών ή αποδεδειγµένης 
εργασίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών στη νέα 
µόνιµη κατοικία του ποδοσφαιριστή ή ενός εκ των ασκούντων τη 
γονική του µέριµνα. 

1. Βεβαίωση από την εργασία του 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεωρηµένο από δηµόσια αρχή αντίγραφο του 
2. Ενοικιαστήριου συµβολαίου της οικείας που 

διαµένει ο ποδοσφαιριστής 
 
 
 
 
 

3. Απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 200,00 € 

 
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 µε βεβαίωση του ασφαλιστικού 
του φορέα που να φαίνονται τα ένσηµα των τελευταίων έξι (6) µηνών 
στην νέα του εργασία (ιδιωτικός υπάλληλος). 
Εάν το ενοικιαστήριο συµβόλαιο είναι στο όνοµα των γονέων του 
ποδοσφαιριστή, ο γονέας πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του 
1599/1986 στην οποία να βεβαιώνει ότι φιλοξενεί τον γιό του (να 
αναφέρεται το όνοµα του γιου) στη συγκεκριµένη διεύθυνση, θεωρη- 
µένη (η υπεύθυνη δήλωση) για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή 
Αστυνοµικό Τµήµα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο 
ποδοσφαιριστής φιλοξενείται από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.Π.Ο. – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

5082021433637 
 

Στο όνοµα του καταθέτη να φαίνεται το όνοµα του 
ποδοσφαιριστή 

 
 
 

Αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την 
4. 

Ε.Ι.Μ. της Ε.Π.Ο. 

Στην αίτηση θα αναφέρονται τα προσωπικά του στοιχεία µε το εξής 
κείµενο: «Συνηµµένα σας αποστέλλω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
ότι έχω µετοικίσει στην πόλη (αναφορά του ονόµατος της πόλης) για 
λόγους εργασίας. Σας παρακαλώ να µε αποδεσµεύσετε προσωρινά από 
το σωµατείο που ανήκω (αναφορά της επωνυµίας του σωµατείου) για 
να επανεγγραφώ σε σωµατείο της Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ» 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Α. Η αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή στην Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο. (Ε.I.Π. /Ε.Π.Ο. Πάρκο Γουδή, Αθήνα 
Τ.Θ. 14161, Τ.Κ. 11510). 

 
Την αίτηση µεταβολών για την επανεγγραφή του ποδοσφαιριστή µαζί µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά την καταθέτει το σωµατείο στην Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ την επόµενη µέρα της 
αποστολής των δικαιολογητικών στην Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο. µε την ένδειξη στις παρατηρήσεις 
«Αφορά σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Ι.Π. λόγω χιλιοµετρικής απόστασης». 

 
Β. Η αποστολή των δικαιολογητικών  δεν µπορεί να γίνει την τελευταία ηµέρα, 

δηλαδή στις 30/10/2014. 
 

Για να µην απορριφθεί η αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ 
θα πρέπει τα δικαιολογητικά να αποσταλούν πριν το πέρας της τελευταίας ηµέρας. 



Γ. Στην περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος την προηγούµενη µεταγραφική 
περίοδο είχε επανεγγραφεί προσωρινά σε άλλο νοµό κάνοντας χρήση της χιλιοµετρικής 
απόστασης, και θέλει να ξαναεπιστρέψει στο νοµό που ανήκε πριν, µπορεί να επιστρέψει 
στην οµάδα που άνηκε και µόνο σ΄ αυτήν, είτε µε απευθείας µεταγραφή την περίοδο των 
µεταγραφών  όταν το σωµατείο του άλλου νοµού συναινεί,  είτε µε προσφυγή του στην 
ΕΙΠ/ΕΠΟ µόνο τον Αύγουστο, αν το σωµατείο του άλλου νοµού δεν θέλει να του δώσει 
µετεγγραφή.  


