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ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο ΚΤΠΕΛΛΟΤ,
πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 08 & 09/09/2018 θαη ηηκωξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο.
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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
**Ο αγώλαο ΚΤΠΔΛΛΟΤ κεηαμύ ησλ νκάδσλ Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΕΩΓΡΑΦΟΤ - Α.Π.. ΟΗ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ, ζα
δηεμαρζεί ην ΑΒΒΑΣΟ 15/09/2018 θαη ώξα 16:30, ζην γήπεδν ΓΟΤΓΖ (θαη όρη ζην γήπεδν Εσγξάθνπ
"Γξεγόξεο Λακπξάθεο", όπσο αξρηθά είρε νξηζζεί).

ΣΗΡΗΗ ΕΝΟ ΛΕΠΣΟΤ ΙΓΗ Ε ΑΓΩΝΕ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα ΚΤΠΔΛΛΟΤ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΛΑΤΡΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 16/09/2018, ζηε κλήκε ηνπ πξόζθαηα ζαλόληα Ηαηξνύ ηνπ
γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΜΑΝΟΤΑΚΖ.

** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα ΚΤΠΔΛΛΟΤ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΘΡΗΑΜΒΟ ΑΘΖΝΩΝ ΠΑΣΖΗΑ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 16/09/2018, ζηε κλήκε ηνπ πξόζθαηα ζαλόληα πξώελ
Πξνέδξνπ ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, ΜΗΥΑΖΛ ΣΕΑΝΟΓΛΟΤ.

ΚΛΗΡΩΗ 3ης ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ "Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ"
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2018 θαη ώξα 13:00, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί

ε θιήξσζε ησλ αγώλσλ ηεο 3εο αγσληζηηθήο ηνπ 48νπ Κππέιινπ "Κ. ΣΡΗΒΔΛΛΑ".
Οη αγώλεο, ζα δηεμαρζνύλ ηηο ΣΔΣΑΡΣΔ 26/9/2018 θαη 03/10/2018, ζηηο 16:00.
ηελ θιήξσζε ζπκκεηέρνπλ νη έμη (6) νκάδεο ηεο Γ' Δζληθήο Καηεγνξίαο, νη ηξηάληα δύν (32) νκάδεο ηεο Α'
Καηεγνξίαο, νη είθνζη ηξεηο (23) ληθήηξηεο νκάδεο ηεο 2εο αγσληζηηθήο θαη ε νκάδα ηνπ ΥΑΛΚΖΓΟΝΗΚΟΤ, πνπ
εμαηξέζεθε ησλ αγώλσλ ηεο 2εο αγσληζηηθήο. ύλνιν, εμήληα δύν (62) νκάδεο.
Από ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, ζα εμαηξεζνύλ δύν (2) νκάδεο θαη νη ππόινηπεο εμήληα (60), ζα ζρεκαηίζνπλ
ηξηάληα (30) δεπγάξηα αγώλσλ, νη ληθεηέο ησλ νπνίσλ καδί κε ηηο δύν (2) νκάδεο πνπ εμαηξέζεθαλ, ζα
πξνθξηζνύλ γηα ηελ 4ε αγσληζηηθή. ύλνιν, ηξηάληα δύν (32) νκάδεο

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-18 & Κ-16
Με βάζε ηηο Γειώζεηο πκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 & Κ-16, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
ζπγθξόηεζεο νκίινπ κε ζσκαηεία Δζληθώλ θαηεγνξηώλ θαη ζσκαηείσλ πνπ ηελ πεξζηλή πνδνζθαηξηθή ρξνληά
είραλ αγσληζηεί ζηνπο εκηηειηθνύο ησλ Πξσηαζιεκάησλ (δήισζαλ πνιύ ιίγα). Έηζη, όιεο νη νκάδεο έρνπλ
ρσξηζηεί ζε έμη (6) νκίινπο, κε θξηηήξηα θπξίσο γεσγξαθηθά.
Δπίζεο, ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ζσκαηείσλ πνπ δήισζαλ δεύηεξεο νκάδεο, δελ ζπγθξνηήζεθε
όκηινο κε απνθιεηζηηθά δεύηεξεο νκάδεο.
Οη όκηινη έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλσζεο.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-18
ην Πξσηάζιεκα Κ-18, δήισζαλ ζπκκεηνρή εβδνκήληα επηά (77) νκάδεο. πγθξνηήζεθαλ πέληε (5)
όκηινη ησλ δεθαηξηώλ (13) νκάδσλ θαη έλαο (1) όκηινο ησλ δώδεθα (12) νκάδσλ.
Σν πξσηάζιεκα Κ-18, ζα μεθηλήζεη ην ΑΒΒΑΣΟ 22/09. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλνιηθά 26
αγσληζηηθέο. ηε ζπλέρεηα, ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο ηεο Σειηθήο Φάζεο.
ηνλ 2ν γύξν, ζα δεκηνπξγεζνύλ 3 όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδσλ, κε ηηο 7 πξώηεο νκάδεο θαη 3 όκηινη
κε ηηο 7 ιηγόηεξν ηζρπξέο, από ηηο ζέζεηο 8 έσο 14 θάζε νκίινπ.
 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ κε Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Δ.Π.Ο. θαη
ζεσξεκέλε Ηαηξηθή Καηάζηαζε από ηελ Δ.Π..Α.
 Οη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο πνπ λα έρεη εθδνζεί από ηελ
Δ.Π..Α. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ζε έλα θπζηθό πξόζσπν ε είζνδνο ζηελ ηερληθή πεξηνρή κε Γειηίν
Δηζόδνπ ζηελ Σερληθή Πεξηνρή, πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α.
 Δπηηξέπνληαη επηά (7) αληηθαηαζηάζεηο πνδνζθαηξηζηώλ.
 Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηώλ.
 Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
 Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά, από ηελ
1ε αγσληζηηθή, κε πξνζσξηλό Γειηίν, πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α.
 Απνρώξεζε νκάδαο, ηηκσξείηαη κε νγδόληα (80) επξώ πξόζηηκν.
 Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ είλαη νγδόληα (80) ιεπηά.
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2001 θαη κηθξόηεξνη.
 Όιεο νη νκάδεο ππνρξενύληαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο αγώλεο πξσηαζιεκάησλ καο, κε ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο λα θέξνπλ ζηηο θαλέιεο θαη ηα παληεινλάθηα ηνπο αξηζκνύο από ην έλα (1) έσο ην
δεθανθηώ (18). Ζ αξίζκεζε ζηα παληεινλάθηα, είλαη πξναηξεηηθή, εθόζνλ όκσο ππάξρεη, ηόηε
ππνρξεσηηθά ζα είλαη όκνηα κε απηή ηεο θαλέιαο.
Γελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο θαλέιεο, όπσο επίζεο θαη ε
αλαγξαθή αξηζκνύ κεγαιύηεξνπ ηνπ δεθανθηώ (18). Οη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα απαγνξεύνπλ ηε
ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή κε αξηζκό θαλέιαο κεγαιύηεξν ηνπ δεθανθηώ (18).
 ηνλ 2ν γύξν, ζα δεκηνπξγεζνύλ 3 όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδσλ, κε ηηο 7 πξώηεο νκάδεο θαη 3 όκηινη
κε ηηο 7 ιηγόηεξν ηζρπξέο, από ηηο ζέζεηο 8 έσο 14 θάζε νκίινπ.
 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε
ηνπο αγώλεο, ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα ηνπ αγώλα, κε ηα εμήο πνζά:
Γηαηηεηήο:
Δίθνζη (20) επξώ.
Βνεζόο Γηαηηεηή:
Γέθα (10) επξώ.
Γηαηξόο:
Δίθνζη δύν (22) επξώ.
Τπεξεζία Γεπέδνπ: Γέθα (10) επξώ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-16
ην Πξσηάζιεκα Κ-16, δήισζαλ ζπκκεηνρή νγδόληα (80) νκάδεο. πγθξνηήζεθαλ ηέζζεξηο (4) όκηινη












ησλ δεθαηξηώλ (13) νκάδσλ θαη δύν (2) όκηινη ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) νκάδσλ.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ κε Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Δ.Π.Ο. θαη
ζεσξεκέλε Ηαηξηθή Καηάζηαζε από ηελ Δ.Π..Α.
Δπηηξέπνληαη επηά (7) αληηθαηαζηάζεηο πνδνζθαηξηζηώλ.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά, από ηελ
1ε αγσληζηηθή, κε πξνζσξηλό Γειηίν, πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α.
Απνρώξεζε νκάδαο, ηηκσξείηαη κε νγδόληα (80) επξώ πξόζηηκν.
Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ είλαη εβδνκήληα (70) ιεπηά.
Σν πξσηάζιεκα Κ-16, ζα μεθηλήζεη ην ΑΒΒΑΣΟ 22/09. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλνιηθά 26
αγσληζηηθέο. ηε ζπλέρεηα, ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο ηεο Σειηθήο Φάζεο.
ηνλ 2ν γύξν, ζα δεκηνπξγεζνύλ 3 όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδσλ, κε ηηο 7 πξώηεο νκάδεο θαη 3 όκηινη
κε ηηο 7 ιηγόηεξν ηζρπξέο, από ηηο ζέζεηο 8 έσο 14 θάζε νκίινπ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2003 θαη κηθξόηεξνη.
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε
ηνπο αγώλεο, ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα ηνπ αγώλα, κε ηα εμήο πνζά:
Γηαηηεηήο: Δίθνζη (20) επξώ.
Βνεζόο Γηαηηεηή: Γέθα (10) επξώ.
Γηαηξόο: Δίθνζη δύν (22) επξώ.
Τπεξεζία Γεπέδνπ: Γέθα (10) επξώ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-16
Σηο δύν (2) πξώηεο αγσληζηηθέο (22 & 29/09/2018) ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, ζα επηηξαπεί ζηνπο
πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ έρνπλ Γειηία Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο Δ.Π.Ο., λ' αγσληζζνύλ θαη κε ηηο Αζηπλνκηθέο
ηνπο Σαπηόηεηεο.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-14
Δπεηδή ζην Πξσηάζιεκα απηό εθαξκόδεηαη γηα πξώηε θνξά ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ κε Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείωλ Δ.Π.Ο. θαη αξθεηά ζσκαηεία δελ είλαη αθόκε έηνηκα, ζα δνζεί
ε δπλαηόηεηα νη πνδνζθαηξηζηέο λα αγσλίδνληαη κε ηηο Αζηπλνκηθέο ηνπο Σαπηόηεηεο, κέρξη θαη ηελ 1ε
Γεθεκβξίνπ 2018.
** Οη αιινδαπνί, ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη κόλν κε πξνζωξηλά Γειηία, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί από ηελ
Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-10
Δπεηδή ηα ζσκαηεία καο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην λέν Πξσηάζιεκα
Τπνδνκήο Κ-10, ε Έλσζε απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή θαη ηνπ λένπ απηνύ
Πξσηαζιήκαηνο.
Σα ζσκαηεία, ινηπόλ, πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή
ζπκπιεξώλνληαο ηελ εηδηθή Γήιωζε πκκεηνρήο, πνπ κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ από ηα γξαθεία ηεο Έλσζεο
ή λα ηελ "θαηεβάζνπλ" από ηελ Ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο.
Ζ Γήισζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2018, κε παξάβνιν
ζπκκεηνρήο είθνζη (20) επξώ.
Μαδί κε ηελ Γήισζε, ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα καο ππνδεηθλύνπλ κηθξά γήπεδα (5Υ5), πνπ λα
δηαζέηνπλ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ απνδπηήξην θαη ηνπαιέηα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη 30Υ50m θαη ζηα νπνία
επηζπκνύλ λα αγσλίδνληαη.
Θα πξέπεη, αθόκα, λα αλαγξάθνπλ ηε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην γήπεδν θαη πνπ αλήθεη απηό
ηδηνθηεζηαθά.
Όζα ζσκαηεία δελ έρνπλ γήπεδν, ζα κπνξνύλ λα δειώλνπλ ζπκκεηνρή θαη λα αγσλίδνληαη ζηηο έδξεο
ησλ αληηπάισλ ζσκαηείσλ.

ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-14
Μέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 19 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2018, παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα Κ-14 , ην νπνίν, όπσο είλαη γλσζηό, ζα αξρίζεη ην ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ 29 &
30/09/2018.

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ
Σελ ΠΔΜΠΣΖ 20 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2018 θαη ώξα 19:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..Α., ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζπγθέληξσζε Παξαηεξεηώλ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Δίλαη έηνηκεο θαη ζηε δηάζεζε ησλ ζσκαηείσλ, νη Πξνθεξύμεηο ησλ Α', Β' θαη Γ' Καηεγνξηώλ θαη
Κππέιινπ, ε Οηθνλνκηθή Δγθύθιηνο, όπσο επίζεο θαη νη Πξνθεξύμεηο ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο
Κ-18, Κ-16, Κ-14 θαη Κ-12.

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΓΕΙΑ & ΤΝΑΙΝΕΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη είλαη έηνηκεο νη λέεο Καηαζηάζεηο Τγείαο & πλαίλεζεο
Πνδνζθαηξηζηώλ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη λέα ζηήιε κε ηε ζπλαίλεζε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα ηελ επεμεξγαζία
ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ.
Σα ζσκαηεία ζα κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηηο λέεο απηέο Καηαζηάζεηο, από ηα Γξαθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΖΝΩΝ ή λα ηηο "θαηεβάδνπλ" από ηελ Ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο.
Οη Καηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Έλσζε, καδί κε ηηο "Πξάμεηο πλαίλεζεο γηα ηελ
επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα" ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ζεωξεκέλεο, γηα ηελ
ππνγξαθή, από Κ.Δ.Π..
Σα ζσκαηεία λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα, ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Καηάζηαζε Τγείαο & πλαίλεζεο, λα γξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ώζηε λα
δηεπθνιύλεηαη ν έιεγρόο ηνπο.
Ζ λέα Καηάζηαζε Τγείαο & πλαίλεζεο, ζα έρεη πιήξε εθαξκνγή κεηά ηηο 29 επηεκβξίνπ 2018,
νπόηε θαλέλαο πνδνζθαηξηζηήο δελ ζα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Καηάζηαζε θαη λ' αγσληζηεί,
ρσξίο λα έρεη πξνζθνκίζεη ηελ Πξάμε πλαίλεζεο.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ αλαθνηλώλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη Δηζαγωγηθή ρνιή
Γηαηηεζίαο ηεο Έλωζεο.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 14 Οθησβξίνπ 2018, καδί κε παξάβνιν πελήληα (50) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΖΝΩΝ (Αθαδεκίαο 91-93, 5νο όξνθνο, ηει. 210/3822202-3), ώξεο ιεηηνπξγίαο από 09.00 έσο 16.00
θαζεκεξηλά.
Πξνϋπνζέζεηο :

1) Ζιηθία από 16 εηώλ (ζπκπιεξσκέλα) έσο 29 εηώλ.
2) Απνιπηήξην ιπθείνπ.
(Γηα ηνπο έρνληεο ειηθία από 16 έσο 18 εηώλ
απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαη βεβαίσζε όηη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο)
3) Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο όςεσο.

Ζ δηάξθεηα ηεο ρνιήο ζα είλαη δύν (2) κήλεο πεξίπνπ.
Τπεύζπλνο ηεο ρνιήο ζα είλαη ν θ. ΜΖΣΡΟΦΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ.

ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Π..Α.
Καινύληαη όζνη ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ Παξαηεξεηέο αγώλωλ Δ.Π..Α., λα ππνβάιινπλ, ζηα γξαθεία
ηεο Έλσζεο, ζρεηηθή αίηεζε.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Όπσο είλαη γλσζηό, επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη
πέληε (5) ζπλνιηθά αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά – εθόζνλ δελ δηαζέηνπλ
Γειηίν Δ.Π.Ο. - κε Πξνζσξηλά Γειηία πνπ ζα εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π..Α., κε ηελ θαηάζεζε ησλ παξαθάησ
ζηνηρείσλ:
1) Ξελόγισζζε αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή, κε πξόζθαηε θσηνγξαθία ηνπ πνδνζθαηξηζηή
ζθξαγηζκέλε από ην ζσκαηείν θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ γνλέα, όηη επηηξέπεη ζηνλ γην ηνπ λα αγσλίδεηαη ζην
ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν.
2) Μία δεύηεξε θσηνγξαθία, όκνηα, πνπ ζα επηθνιιεζεί ζην δειηίν (όρη κόλν κία πνπ ζα αθαηξείηαη από
ην πηζηνπνηεηηθό).
3) Φσηνηππία Γηαβαηεξίνπ θαη άδεηα παξακνλήο, ζε ηζρύ (όρη άιινπ ηύπνπ έγγξαθα).
4) Πξνζθόκηζε ησλ παιαηώλ πξνζσξηλώλ δειηίσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Έλσζε, γηα ηε
δηαπίζησζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, δελ ηζρύεη.
5) Σα ζσκαηεία ζα κπνξνύλ λα δεηνύλ ηελ έθδνζε πξνζσξηλώλ δειηίσλ, κέρξη 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2019.

6) Οη κεηεγγξαθέο κεηαμύ ζσκαηείσλ, όπσο θαη κεηαμύ πξώησλ θαη δεύηεξσλ νκάδσλ ηνπ ίδηνπ
ζσκαηείνπ, ζα κπνξεί λα γίλνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ 2νπ γύξνπ. Όρη ζηελ Σειηθή Φάζε. Γηα ηε κεηεγγξαθή,
απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνύ ζσκαηείνπ, ζπκπιήξσζε αίηεζεο θαη παξάδνζε ηνπ 1νπ δειηίνπ ηνπο.
7) Σπρόλ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα, ν νπνίνο έρεη δειηίν Δ.Π.Ο. ή πξνζσξηλό δειηίν ζε άιιε
νκάδα, ζεσξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
Παξάβαζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ, ζπληζηά ιόγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, εμεηαδόκελν
θαηόπηλ ππνβνιήο έλζηαζεο.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΝΕΩΝ - 2003
Σελ ΣΡΗΣΖ 18/09/2018 θαη ώξα 15.45 θαινύληαη ζην Γήπεδν ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ γηα πξνπόλεζε
πξνεπηινγήο ηεο Μηθηήο Νέωλ αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο (κε ιεπθή αζιεηηθή πεξηβνιή):
ΓΡΗΣΔΛΖ, ΑΝΓΡΔΟΤ( ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΓΑΚΖ(ΚΟΡΧΝΗΓΑ),
ΓΔΧΡΓΔΑ, ΜΑΝΣΑΚΑ, ΚΑΣΗΟΤΛΑ, ΓΔΝΣΗΚΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΚΑΜΠΑ, ΥΡΟΝΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΚΟΤΜΠΟΤΝΖ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.),
ΚΟΤΣΟΤΠΗΑ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΗΚΟ), ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ),
ΜΔΟΛΟΓΓΖ, ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ, ΓΟΚΗΜΑΚΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ),
ΠΑΣΡΗΚΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΝΑΝΟ, ΥΑΠΑΛΟΓΛΟΤ (ΟΤΡΜΔΝΑ),
NAOYM, ΚΟΤΝΟΛΑ, ΜΠΑΣΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΜΟΥΟΝΑ (ΑΣΔΡΑ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ),
ΚΑΛΟΓΔΡΑ, ΑΓΓΔΛΖ, ΚΑΝΣΔΛΜΗΓΖ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ), ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΤΜΖΣΣΟ)
ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ (ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΛΗΟΗΧΝ), ΓΗΟΝΤΟΠΟΤΛΟ, ΛΔΤΣΔΡΗΧΣΖ (Α.Ο.ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΕΗΑΚΑ (ΗΑΧΝ), ΜΗΣΖ(ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΚΟΦΗΓΖ (ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΚΟΛΟΚΧΣΗΟ (ΖΦΑΗΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΦΧΜΑ (ΛΑΤΡΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ),
ΑΡΣΗΝΟ, ΑΛΔΠΗΓΖ (ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ), ΣΗΑΝΣΖ, ΣΡΑΣΑΚΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ).

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΠΑΙΔΩΝ - 2005
Σελ ΣΡΗΣΖ 18/9/2018, θαινύληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΗΟΤ γηα πξνπόλεζε, νη αθόινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο)
Α΄ ΓΚΡΟΤΠ
ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ 15:00
ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΓΧΡΟΒΑΣΑ, ΝΣΡΔΝΟΓΗΑΝΝΖ, ΚΟΛΗΜΑΣΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ,(ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ (ΠΑΡΑΓΔΗΟ),
ΜΠΟΤΣΗΓΖ, ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (Π.Ο.ΦΤΥΗΚΟΤ), ΥΧΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.),
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ), ΘΔΟΓΧΡΑΚΟ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΖ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΚΑΦΑΛΖ (ΑΦΟΒΟ),
ΚΑΡΣΟ (ΛΤΚΟΒΡΤΖ), ΝΣΟΤΚΑΗ, ΛΤΠΖΜΔΝΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ),
ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΓΗΑΚΟΝΑΡΑΚΖ (ΑΣΣΑΛΟ),
ΥΗΕΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΚΤΠΡΗΧΣΖ, ΜΖΓΔΛΗΑ, ΚΑΛΛΗΓΑ, ΝΣΟΒΑ (ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΝΣΟΖ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ), ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ, ΠΔΣΡΗΓΖ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΕΟΜΠΟΛΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΣΗΡΒΟΤΛΖ (ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ),
ΕΑΡΚΑΛΖ, ΜΑΓΚΗΣΑ, ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ (ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΚΑΛΟΤΜΣΕΖ, ΠΛΑΣΖ, ΚΑΛΟΓΡΗΑ (ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ), ΣΑΚΑΛΑΚΖ (ΑΣΔΡΑ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ).
Β΄ ΓΚΡΟΤΠ
ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ 16:00
ΔΞΑΡΥΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ), ΠΑΠΑΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, ΒΑΒΑΛΔΡΟ, ΚΟΡΧΝΑΗΟ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ),
ΝΗΝΟ, ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΑΝΧΛΑ, ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.),
ΜΠΑΣΗΑΚΟ, ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΣΕΖΜΑ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ),
ΚΡΗΟ, ΠΟΤΛΗΑΖ, ΚΤΡΗΑΚΖ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ),
ΦΤΛΛΑ, ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ (ΚΔΡΑΤΝΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟ (ΥΑΗΓΑΡΗ), ΒΑΗΛΔΗΟΤ (ΥΟΛΑΡΓΟ),
ΓΗΑΜΑΝΣΖ, ΣΔΠΔTΗΓΖ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΓΚΗΚΑ (ΓΟΤΡΔΗΟ ΚΤΦΔΛΖ),
ΦΤΣΗΛΖ (ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ), ΜΠΗΛΗΚΑΗΓΖ, ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ),
ΣΔΦΑΝΟΤ (ΑΣΣΑΛΟ), ΜΑΝΧΛΑΚΟ (ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΧΝ),
ΚΗΑΓΑΡΔΖ,ΣΑΝΣΖΛΑ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΤΡΓΧΣΑΖ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΚΑΝΑΚΖ (ΚΑΛΑΜΑΚΗ), ΛΗΑΣΖ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ (ΕΔΦΤΡΟ),
ΝΑΛΗΣΕΖ, ΥΑΣΕΑΣΡΗΑΝ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΚΑΛΑΗΕΖ (ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΧΝ).

Από την Ε.Π.. Αθηνών

