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Θέκα: ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΩΝ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΑΓΩΝΕ
Αγαπεηνί θίινη,
Μεηά από ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011
κε ηηο δειώζεηο ησλ αζιεηώλ ζηνπο δηεζλείο αγώλεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη θπξίσο ηνπο
αγώλεο ησλ όκνξσλ θξαηώλ, ηξνπνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζηε βάζε ηνπ εμνξζνινγηζκνύ
θαη ηεο θαιύηεξεο δηαρείξηζεο θαη επηηήξεζεο.
1. Παξακέλεη ζε ηζρύ ε πξνϋπάξρνπζα εγθύθιηνο πνπ πξνβιέπεη όηη ε δήισζε ηνπ
ζσκαηείνπ ζηελ ΕΟΥ πξέπεη λα γίλεη κέρξη ην αξγόηεξν 10 εκέξεο πξηλ από ηελ ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο δήισζεο από ηελ ΕΟΥ πξνο ηνπο νξγαλσηέο. Πξνζηίζεηαη ζην ζεκείν
απηό όηη ε δήισζε δελ πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ ΕΟΥ λσξίηεξα από 15 εκέξεο πξηλ ηνλ
αγώλα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πεξίπησζε απώιεηαο ε λα παξαπέζεη. Πνιιαπιέο
δειώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ από ηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ ή θαη αξγόηεξα, κε έλα
έγγξαθν, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο δηόηη δελ είλαη εθηθηό λα παξαθνινπζνύληαη από ηελ
Γξακκαηεία ηεο ΕΟΥ θαη πηζαλόλ λα γίλνπλ ιάζε.
2. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζιεηήο/ηξηα επηιέμεη λα κελ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην
αγώλα πνπ έρεη δεισζεί, πξέπεη έγθαηξα ην ζσκαηείν ηνπ θαη ην αξγόηεξν 48 ώξεο
πξηλ ηνλ αγώλα, λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηελ ΕΟΥ γηα ην ζέκα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
ακέζσο αληηθαηάζηαζή ηνπ/ηεο, από ηνλ επόκελν/ε πνπ έρεη δειώζεη γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν αγώλα.
3. ε πεξίπησζε πνπ ην θώιπκα ηνπ αζιεηή/ηξηαο πξνθύςεη ην ηειεπηαίν 48σξν πξηλ
ηνλ αγώλα ή αθνινπζεί αββαηνθύξηαθν ηόηε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ηειεθσληθά ν
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Αληηπξόεδξνο ησλ Αιπηθώλ ζην ηει. 6937210678 πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην
ζέκα.
4. Όιεο νη επαθέο-ελεκεξώζεηο πξέπεη λα γίλνληαη πάληα κε επίζεκα έγγξαθα ηνπ
ζσκαηείνπ θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αιιαγήο ηειεθσληθά, απνθιεηζηηθά από ηνλ
Πξόεδξν ηνπ ζσκαηείνπ.
5. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζεζνύλ νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ηόηε ν
αζιεηήο/ηξηα ζα ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ έσο 1 έηνο, από δηεζλείο αγώλεο πνπ
ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ηνπ ιόγσ αγώλα.
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