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ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε ποινολόγιο ποδοζθαιριζηών, οι οποίοι αποβλήθηκαν ζε αγώλα Κατάταξης Β'
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, πνπ δηεμήρζε ζηηο 03/06/2018 θαη ηιμωρήθηκαν από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο.
Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
Η Πειθαρτική Δπιηροπή, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πειθαρτικού Κώδικα ηεο Δ.Π.Ο., ζηνπο αγώλεο ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο Β' Καηηγορίας & Τποδομής ζηηο 20 & 26/05/2018, επηβάιιεη ζηα παξαθάησ αλαγξαθόκελα
θπζηθά πξόζσπα θαη ζσκαηεία ηηο αθόινπζεο πνηλέο:
--ΦΟΤΛΙΑΡΑ Ε.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Α.Ο. ΠΕΤΚΗ
(3 αγσληζηηθέο & 30 επξώ ρξεκαηηθό πξόζηηκν)
(αγώλαο Πξση/ηνο ΑΚΑΓΗΜΙΧΝ, ΠΔΤΚΗ - ΚΗΦΙΙΑ Α.Δ. ζηηο 20/05/2018).
Έλαξμε πνηλήο από 05/06/2018
** Α.Ο. ΗΑΩΝ. Δπιβολή τρημαηικού προζηίμοσ πενήνηα (50) εσρώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΙΑΧΝ - ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ ζηηο 26/05/2018).
Έλαξμε πνηλήο από 05/06/2018.
** Α.Ο. ΑΗΜΟ ΠΔΣ ΡΟΤΠΟΛΖ 2. Δπιβολή τρημαηικού προζηίμοσ πενήνηα (50) εσρώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο Πξση/ηνο ΝΔΧΝ, ΑΙΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ 2 - ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 2 ζηηο 20/05/2018).
Έλαξμε πνηλήο από 05/06/2018.

ΔΙΑΥΟΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ, ΣΗ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ, κε απόθαζή ηνπ ζηελ
ππ’ αξηζ.37/26-04-2018 ζπλεδξίαζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηα άξζξα 23, 24 θαη 25 ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ
ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο,
προζκαλεί
ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ:
ηελ Σακηική Γενική σνέλεσζη, πνπ ζα γίλεη ζην Ξενοδοτείο ΣΗΣΑΝΗΑ (Πανεπιζηημίοσ 52), ηελ

ΣΔΣΑΡΣΖ 13/06/2018 και ώρα 18.30, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζη)

Δθινγή Γξακκαηέα Γ..
Δπηθύξσζε ελόο (1) Πξαθηηθνύ πξνεγνύκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Έγθξηζε Γηνηθεηηθνύ Απνινγηζκνύ πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2017– 2018,
Έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο,
Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ έηνπο 2017 (από 1/1 έσο 31/12),
Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.

Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηην ίδια ημέρα ΣΔΣΑΡΣΖ 13/06/2018,
ώρα 19:30 και ζηον ίδιο ηόπο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζώπσλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε.
Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί πιένλ ελόο, ηνπ ζπλόινπ ησλ
αληηπξνζώπσλ ησλ ηακεηαθώο εληάμεη ζσκαηείσλ - κειώλ ηεο Έλσζεο.
Η Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κόλν γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο, εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κ’ έλα ηαθηηθό θαη έλαλ
αλαπιεξσκαηηθό αληηπξόζσπν, νξηδνκέλσλ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ
εθπξνζσπνπκέλνπ ζσκαηείνπ.
Αληηπξόζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη.
Κάζε αληηπξόζσπνο κόλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί.
Κάζε ζσκαηείν ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κηα (1) κόλν ςήθν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Ε ΓΗΠΕΔΑ
Καηόπηλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΠΔΓΩΝ, δηαπηζηώζεθαλ δηάθνξεο θζνξέο θαη
ειιείςεηο ζηα γήπεδα Γ.Α.Κ. ΑΗΓΑΛΔΩ, ΟΡΤΕΟΜΤΛΩΝ, ΠΔΤΚΖ & ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΒΤΡΩΝΑ ΔΡΓΑΝΖ, νη
νπνίεο έρνπλ ήδε γλσζηνπνηεζεί ζηηο αξκόδηεο Δπηηξνπέο ησλ Γήκσλ πνπ αλήθνπλ ηα γήπεδα απηά θαη έρεη
δνζεί πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, έσο ηηο 01/09/2018, νπόηε ε αξκόδηα Δπηηξνπή καο ζα πξνβεί ζε
επαλέιεγρν.

ΕΝΣΤΠΑ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Γλσξίδνπκε ζε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη παξαιάβακε από ηελ Δ.Π.Ο., ηηο αηηήζεηο κεηαβνιώλ εξαζηηερλώλ
πνδνζθαηξηζηώλ, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ζσκαηεία ή νη ελδηαθεξόκελνη, από ηα γξαθεία ηεο
Έλσζεο.
ύκθσλα κε απόθαζε ηεο Δ.Π.Ο., ε θάζε αίηεζε θνζηνινγείηαη έλα (1) επξώ, πνζό ην νπνίν εηζπξάηηεηαη
θαζ’ νινθιεξία από ηελ Δλληνική Ομοζπονδία Ποδοζθαίροσ.

ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΡΑΥΕΙΩΝ ΣΗ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, όηη από ηελ Σξίηε 5 Ινπλίνπ 2018 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 17
Απγνύζηνπ 2018, ηα γξαθεία ηεο Έλσζεο ζα ιεηηνπξγνύλ, θαζεκεξηλά, μόνο πρωινές ώρες, από ηηο 09:00
έσο ηηο 16:00.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ (2003)
Σελ Σξίηε 12/6/2018 θαη ώξα 15.45 θαινύληαη ζην γήπεδν Νέας Ηωνίας γηα πξνπόλεζε πξνεπηινγήο ηεο
Μικηής Νέων, νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο (κε ιεπθή αζιεηηθή πεξηβνιή):
ΓΡΙΣΔΛΗ, ΑΝΓΡΔΟΤ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ), ΚΑΜΠΑ (ΚΗΦΙΙΑ Α.Δ.),
ΓΔΧΡΓΔΑ, ΜΑΝΣΑΚΑ,ΜΤΛΧΝΙΓΗ (ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ),
ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΓΑΚΗ(ΚΟΡΧΝΙΓΑ), ΓΙΑΣΡΑ,ΓΚΙΚΑ (ΠΑΝΘΗΔΙΑΚΟ),
ΚΟΤΣΟΤΠΙΑ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΙΚΟ), ΜΔΟΛΟΓΓΗ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΙΛΗΙΧΝ),
ΠΑΠΑΥΡΗΣΟ(ΑΛΟΤΠΟΛΗ), ΠΑΣΡΙΚΟ, ΜΙΙΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ),
ΠΟΤΡΝΑΡΑ (ΛΤΚΟΒΡΤΗ), ΑΧΝΙΣΗ, ΦΧΜΑ (ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ),
ΝΑΝΟ, ΥΑΠΑΛΟΓΛΟΤ(ΟΤΡΜΔΝΑ), NAOYM, ΚΟΤΝΟΛΑ, ΜΠΑΣΑ(ΝΔΑ ΙΧΝΙΑ),
ΚΑΛΟΓΔΡΑ, ΑΓΓΔΛΗ, ΚΑΛΝΣΔΜΙΓΗ(ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΗ),
ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΗ (ΥΑΡΑΤΓΙΑΚΟ), ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ (ΓΙΑΝΑ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ),
ΜΟΥΟΝΑ (ΑΣΔΡΑ ΥΑΨΓΑΡΙΟΤ), ΚΑΑΜΗ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΛΑΤΡΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ).

Από την Ε.Π.. Αθηνών

