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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο γηα ηα πξωηαζιήκαηα ηεο Α, Β, Γ Καηεγνξίαο θαη ηνπ Κππέιινπ, ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 30 Απγνύζηνπ 2019.
Σα έληππα ηωλ Γειώζεωλ, είλαη έηνηκα θαη έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλωζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ Δλόηεηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΝΣΤΠΑ.
Μαδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο, ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ λα ζπλππνβάιινπλ:
α) Τπεύζπλε Γήισζε «πλππνζρεηηθό Γηαηηεζίαο», πεξί απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, Καλνληζκώλ FIFA,
UEFA, Δ.Π.Ο.,
β) ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
γ) Παξαρσξεηήξην γηα ηε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ, γηα ηε δηεμαγωγή αγώλωλ Πξωηαζιεκάηωλ Καηεγνξηώλ,
Κππέιινπ θαη Τπνδνκώλ.
δ) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ζε ηζρύ.
ε) Αίηεκα γηα ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ.
Σα ρξεκαηηθά πνζά, πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ καδί κε ηε Γήιωζε πκκεηνρήο (γηα πλδξνκή,
πκκεηνρή θαη Πνζνζηά), παξακέλνπλ θαη ηε θεηηλή ρξνληά ίδηα.
Σα ζωκαηεία, καδί κε ηε Γήιωζε πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θαη ηπρόλ ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ
ηνπο έρνπλ επηβιεζεί από ηελ πεξζηλή πνδνζθαηξηθή ρξνληά θαη δελ ηηο έρνπλ εμνθιήζεη.
Δπίζεο, είλαη έηνηκεο νη Γειώζεηο πκκεηνρήο ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ18 & Κ16.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ & ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Γλωξίδνπκε ζηα ζωκαηεία καο όηη ε έλαξμε ηωλ πξωηαζιεκάηωλ ζα γίλεη:
Α’ Καηεγνξία 21-22/09/2019
Β’ Καηεγνξία 21-22/09/2019
Γ’ Καηεγνξία 28-29/09/2019
ΚΤΠΔΛΛΟ
07-08/09/2019

ΗΛΙΚΙΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ &
ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Σε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2019 – 2020, ζα είλαη ππνρξεωηηθή, ζε όιεο ηηο Καηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη ζην
Κύπειιν, ε ζπκκεηνρή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ γελλήζεθαλ ην 1999 θαη
κηθξόηεξωλ. Καη νη ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγωλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, κέρξη ηε ιήμε ηνπ 1νπ
εκηρξόλνπ.
Αλ παξαζηεί αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ, ππνρξεωηηθά κε πνδνζθαηξηζηέο ηεο
ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (δει. Γελλεζέληεο ην 1999 ή κηθξόηεξνπο)
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξωηαζιήκαηα Α, Β, Γ Καηεγνξίαο θαη ζην Κύπειιν, έρνπλ νη πνδνζθαηξηζηέο
ειηθίαο κέρξη ηξηάληα επηά (37) εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην 1982 (από 01/01/1982 έωο 31/12/1982)
Πξνζνρή, δηεπθξηλίδνπκε όηη ζηνπο αγώλεο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο Γ Καηεγνξίαο, δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
απεξηόξηζηα νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ ειηθία κέρξη ηξηάληα (30) εηώλ, δειαδή, όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο
1989 (από 01/01/1989 έωο 31/12/1989) θαη κεηά, όπωο επίζεο, όηη ζηελ ίδηα θαηεγνξία επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ κέρξη ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο ζε θάζε αγώλα, ειηθίαο κεγαιύηεξεο ηωλ ηξηάληα (30)
εηώλ θαη κέρξη ηξηάληα επηά (37) εηώλ, δειαδή λα έρνπλ γελλεζεί ην 1982 (από 01/01/1982 έωο 31/12/1982).

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Ε
ΑΓΩΝΕ
* ε όινπο ηνπο αγώλεο Α', Β', Γ' Καηεγνξίαο θαη Κππέιινπ ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ 2019-2020 είλαη
ππνρξεωηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, επηά (7)
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη ζε Διιεληθέο εζληθέο νκάδεο.
* Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα, κέρξη ηεζζάξσλ (4)
πνδνζθαηξηζηώλ (αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ) πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο
εζληθέο νκάδεο.

ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ
Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ηωλ αζιεηώλ θαηαγξάθεηαη ζε Κάξηα Τγείαο, είλαη ππνρξεωηηθή θαη απνηειεί
πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγώλεο.
πληζηά απηνηειέο έγγξαθν θαη πξνζθνκίδεηαη ππνρξεωηηθά ζηνλ δηαηηεηή καδί κε ην Γειηίν Αζιεηηθήο
Ιδηόηεηαο.
Η Κάξηα Τγείαο Αζιεηή ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο από ηε ζεώξεζή ηεο.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Όπωο καο ελεκέξωζε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (ηκήκα Αζιεηηζκνύ), ε Άδεηα Γηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ζα
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαη θνηλνπνηεζεί ζηελ νηθία Αζηπλνκηθή Αξρή, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο
πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα.
Γηα δηεπθόιπλζε ηωλ ζωκαηείωλ καο, ε Έλωζε ζα ππνβάιιεη αίηεκα γηα ρνξήγεζε πάγηαο άδεηαο
δηεμαγσγήο αγώλσλ, γηα ηελ πξνζερή πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2019 - 2020, από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ηα ζωκαηεία καο, καδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο ζηα Πξωηαζιήκαηα, ζα πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ ζηελ Έλωζε: α) Παξαρσξεηήξην γεπέδνπ γηα ηε δηεμαγσγή αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ
Καηεγνξηώλ, Κππέιινπ θαη Τπνδνκώλ, από ηελ Έλσζε θαη β) Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ, ζε ηζρύ.
Σν παξαρωξεηήξην κπνξεί λα έρεη ηελ παξαθάηω πξνηεηλόκελε κνξθή:
"....... παπασωπεί ππορ ηην Ε.Π.Σ. Αθηνών ηη σπήζη ηος γηπέδος .........................., για ηη διεξαγωγή
αγώνων ηων Ππωηαθλημάηων, Κςπέλλος και Υποδομών, ηηρ ποδοζθαιπικήρ πεπιόδος 2019 - 2020".
εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη νη Άδεηεο Λεηηνπξγίαο γεπέδωλ, ζηα νπνία δηεμάγνληαη αγώλεο ηωλ
Πξωηαζιεκάηωλ ηεο Έλωζεο, ρνξεγνύληαη κε απνθάζεηο ηωλ Γεκάξρωλ, ζηνπο Γήκνπο ηωλ νπνίωλ
ππάγνληαη ηα γήπεδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΦΤΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Όπωο είρε αλαθνηλωζεί θαη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο, ζηηο 10/06/2019 θαη θέηνο ζα
δνζεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα ζωκαηεία ωο εμήο: ηξηαθόζηα (300) επξώ ζηα ζωκαηεία ηεο Α & B Καηεγνξίαο
θαη εθαηό (100) επξώ ζηα ζωκαηεία ηεο Γ Καηεγνξίαο.
Γηα ηελ παξαιαβή ηωλ πνζώλ, ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζην Λνγηζηήξην ηεο Δλώζεωο,
Γξακκάηην Δηζπξάμεσο ηνπ πιιόγνπ θαη Δμνπζηνδόηεζε γηα ηνλ εθπξόζωπν πνπ ζα ηα παξαιάβεη.
Σα παξαπάλσ πνζά, ζα ζπκςεθίδνληαη, ηαπηόρξνλα, κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα
ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2019 - 2020, πνπ ζα θαηαζέηνπλ ηα ζσκαηεία ζηελ Έλσζε.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-18 & Κ-10
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζωκαηεία πνπ ζέινπλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα πξωηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ10, όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2019 - 2020:
ην Πξσηάζιεκα Κ-18 ζα έρνπλ δηθαίωκα νη νκάδεο λα αλαγξάθνπλ ζην Φ.Α. θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
αγώλα, ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2001. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο θαη
νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2002 θαη κεηά.
ην Πξσηάζιεκα Κ-10, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα γήπεδα 11Υ11 δηακνξθωκέλα ωο εμήο. Ο αγωληζηηθόο
ρώξνο όπωο θαη ζην Πξωηάζιεκα Κ-12, δειαδή ν ρώξνο κεηαμύ ηωλ δύν (2) κεγάιωλ πεξηνρώλ.
Οη εζηίεο (ηέξκαηα) ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην θέληξν ηωλ δύν (2) κεγάιωλ πεξηνρώλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
είλαη δηαζηάζεωλ (3Υ2) ή αλ δελ ππάξρνπλ (5Υ2).
Σν πιάηνο ηνπ γεπέδνπ ζα νξίδεηαη θαηά κήθνο ηωλ δύν (2) κεγάιωλ πεξηνρώλ ζηε λνεηή απηή πιάγηα
γξακκή ζα πξέπεη ζε όιν ηεο ην κήθνο λα ηνπνζεηνύληαη ρωξνδείθηεο πξνπόλεζεο (θνλάθηα, πηαηάθηα).
Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ελλέα (9) πνδνζθαηξηζηώλ από ηελ θάζε νκάδα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηεξκαηνθύιαθα.
Παξαθάηω, παξαζέηνπκε ζρεδηάγξακκα ζρεηηθήο ράξαμεο γεπέδνπ γηα αγώλεο Πξωηαζιήκαηνο Κ-10.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο γηα ηηο εκεξνκελίεο Γειώζεωλ ζπκκεηνρήο, έλαξμεο ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ θαη
ηηο ειηθίεο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο.
εκεηώλνπκε όηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζε
Πξωηαζιήκαηα κηθξόηεξεο.
Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγωληζζνύλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Κ18, Κ16 θαη Κ14 ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν
Αηνκηθώλ ηνηρείωλ πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΔΠΟ. ηα Πξωηαζιήκαηα Κ12 & Κ10 νη πνδνζθαηξηζηέο ζα
αγωλίδνληαη κε ηαπηόηεηα ή πξωηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
ΠΡΩΣ/ΜΑ
Κ18
Κ16
Κ14
Κ12
Κ10

ΓΗΛΩΔΙ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 06/09/2019
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 06/09/2019
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 20/09/2019
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 04/10/2019
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 11/10/2019

ΔΝΑΡΞΗ
21/09/2019
21/09/2019
05/10/2019
19/10/2019
26/10/2019

ΗΛΙΚΙΔ
2001 (4) πνδ/ζηέο, 2002 θαη κηθξόηεξνη
2004 θαη κηθξόηεξνη
2006 θαη κηθξόηεξνη
2008 θαη κηθξόηεξνη
2010, 2011 & 2012

Σα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο ζα νξγαλωζνύλ θαη θέηνο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηελ
πεξζηλή ρξνληά, δειαδή ζηνλ 2ν γύξν ζα δηαρωξηζηνύλ νη νκάδεο ζε νκίινπο ηζρπξώλ θαη ηωλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ
νκάδωλ.
ηόρνο καο είλαη λα γίλνπλ όκηινη ηωλ 14 νκάδωλ γηα ηα Πξωηαζιήκαηα Κ18 & Κ16, ηωλ 12 νκάδωλ ζην
Πξωηάζιεκα Κ14 θαη 10 νκάδωλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Κ12 & Κ10.
Σα Πξωηαζιήκαηα Κ18, Κ16 θαη Κ14 ζα δηεμάγνληαη θάζε εβδνκάδα.
Σα Πξωηαζιήκαηα Κ12 θαη Κ10 θάζε 15 εκέξεο ελαιιάμ.
Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ζπγθξνηεζεί όκηινο κε ηηο νκάδεο ηωλ Δζληθώλ θαηεγνξηώλ θαη ηελ ζπκκεηνρή
νξηζκέλωλ αθόκε ηζρπξώλ νκάδωλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ κε δηαθνξεηηθνύο όξνπο ζηελ ηειηθή θάζε.
Οη Αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζε όια ηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο ζα αγωλίδνληαη εθ’ όζνλ δελ δηαζέηνπλ
Γειηίν ΔΠΟ κε πξνζωξηλό Γειηίν πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ ΔΠΑ.

ΕΝΣΤΠΑ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Γλωξίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη παξαιάβακε από ηελ Δ.Π.Ο., ηηο αηηήζεηο κεηαβνιώλ
εξαζηηερλώλ πνδνζθαηξηζηώλ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2019/2020, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ
ηα ζωκαηεία ή νη ελδηαθεξόκελνη, από ηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
ύκθωλα κε απόθαζε ηεο Δ.Π.Ο., ε θάζε αίηεζε θνζηνινγείηαη έλα (1) επξώ, πνζό ην νπνίν
εηζπξάηηεηαη θαζ' νινθιεξία από ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο γηα ηηο λέεο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην «Παξάξηεκα Β
Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο Καλνληζκνύ γηα ηνπο Δξαζηηέρλεο Πνδνζθαηξηζηέο», (Καλνληζκόο Μεηεγγξαθώλ),
όπωο ηζρύεη κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηωλ απνδεζκεύζεωλ, κεηεγγξαθώλ, ππνζρεηηθώλ,
επαλεγγξαθώλ θαη αξρηθώλ εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο:
 Οη ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΙ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 &
από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.

 Οη ΟΜΑΓΙΚΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 &
από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΤΠΟΥΔΣΙΚΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΓΙΔΘΝΔΙ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 κέρξη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 28 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΠΡΩΣΔ ΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 έωο 30 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ
Υξνληθή δηάξθεηα από έλα (1) έσο ηξία (3) ρξόληα.
Παξάβνιν έθδνζεο : Γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο
νγδόληα (80) επξώ.
»
»
» δύν (2) εηώλ
εμήληα (60) »
»
»
» ηξηώλ (3) »
πελήληα (50) »
Σν Γειηίν Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ζα εθδίδεηαη κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία έθδνζεο όιωλ ηωλ δειηίωλ εξαζηηερλώλ
πνδ/ζηώλ.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ, ζα πξνθύπηεη από Τπεύζπλε Γήιωζε ηωλ δύν πιεπξώλ, ε νπνία ππάξρεη
ζηελ πίζω ζειίδα ηεο Αίηεζεο Μεηαβνιώλ (πξνέδξνπ ζωκαηείνπ θαη πνδνζθαηξηζηή ή ηνπ γνλέα / θεδεκόλα
ηνπ εθόζνλ είλαη αλήιηθνο, κε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο), πνπ ζα θαηαηίζεηαη ζηελ νηθεία
Δ.Π.. θαη ζα ζπλνδεύεη ηα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ δειηίνπ.

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Γλωξίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη παξαιάβακε από ηελ Δ.Π.Ο., ηηο θαηαζηάζεηο κε ην δπλακηθό
ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ, δηα ην λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο.

ΚΛΕΙΣΑ ΣΑ ΓΡΑΥΕΙΑ ΣΗ ΕΝΩΗ, ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 04/07/2019
Δλεκεξώλνπκε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, όηη ηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, ηελ ΠΔΜΠΣΗ
04/07/2019, ζα παξακείλνπλ θιεηζηά, ιόγω ηεο επίζεκεο αξγίαο πνπ έρεη θαζηεξώζεη ε Δ.Π.Ο., γηα ηελ 15ε
επέηεην ηεο θαηάθηεζεο ηνπ EURO 2004, από ηελ Δζληθή καο νκάδα.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

