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ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ,
πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 26/05/2018 θαη ηηκσξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10
ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο.
Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΛΑΤΔΙΑΝΟ Ι.
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ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΓΡΑΠΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟΤ
ΚΩΔΙΚΑ ΣΗ Ε.Π.Ο.
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θαιεί ζε απνινγία ην ζσκαηείν Α.Ο. ΙΑΩΝ, γηα παξαβάζεηο ηνπ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟΤ
ΚΩΓΙΚΑ ηεο Δ.Π.Ο., ζε αγώλα PLAY OFF Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ζηηο 26/05/2018.
Ζ γξαπηή απνινγία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ 05/06/2018 ώρα 14:00.

ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ζηνπο αγώλεο ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο Β' Καηεγνξίαο ζηηο 19 & 20/05/2018, επηβάιιεη ζηα παξαθάησ αλαγξαθόκελα θπζηθά
πξόζσπα θαη ζσκαηεία ηηο αθόινπζεο πνηλέο:
--ΚΕΦΡΗ ΕΤΑΓΓ.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Α.Ο. ΜΕΛΙΙΩΝ
(1 αγσληζηηθή)
(αγώλαο ΜΔΛΗΗΑ - ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ, 20/05/2018).
--ΦΑΣΖΗΛΙΑ Ν.
ΕΚΠΡΟΩΠΟ
(6 αγσληζηηθέο & 60 επξώ ρξεκαηηθό πξόζηηκν)

Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ

Έλαξμε πνηλήο από 30/05/2018
** Α.Ο. ΙΑΩΝ. Δπηβνιή ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ εθαηόλ πελήληα (150) επξώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΗΑΧΝ ζηηο 19/05/2018).
Έλαξμε πνηλήο από 30/05/2018.
** Α.Ο. Ν.Φ. ΑΣΣΑΛΟ. Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ εθαηό (100) επξώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΑΣΣΑΛΟ - ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ζηηο 19/05/2018).
Έλαξμε πνηλήο από 30/05/2018.

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,
πξνζθαιεί
ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ:
ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα γίλεη ζην Ξελνδνρείν ΣΙΣΑΝΙΑ (Παλεπηζηεκίνπ 52), ηελ
ΣΔΣΑΡΣΗ 13/06/2018 θαη ώξα 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 ηελ ίδηα εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ 13/06/2018,
ώξα 19:30 θαη ζηνλ ίδην ηόπν, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζώπσλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί πιένλ ελόο, ηνπ ζπλόινπ ησλ
αληηπξνζώπσλ ησλ ηακεηαθώο εληάμεη ζσκαηείσλ - κειώλ ηεο Έλσζεο.
Ζ 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.
Οη αληηπξόζσπνη λνκηκνπνηνύληαη κε ηελ θαηάζεζε, ζηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ ην αξγόηεξν πξν ηξηώλ (3)
εκεξώλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο ηεο ζπλέιεπζεο θαη ηεο εκέξαο απνζηνιήο, (δειαδή κέρξη ηελ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 08/06/2018) εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθπξνζσπνύλ.

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

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΕ ΓΙΑ Μ.Ο. ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ δύν (2) πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, γελλεζέληεο ην
2005, γηα ζηειέρσζε ηεο Μηθηήο νκάδαο ΠΑΙΓΩΝ, θαζώο θαη δύν (2) πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, γελλεζέληεο ην
2003, γηα ηελ αληίζηνηρε ζηειέρσζε ηεο Μηθηήο νκάδαο ΝΔΩΝ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΟ RANCH ΣΟ ΟΥΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη θέηνο, ππό ηελ αηγίδα ηεο Δ.Π..Α. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
θ. ΓΙΩΡΓΟ ΦΙΛΟ, ζα δηνξγαλσζεί θαινθαηξηλό ηνπξλνπά, ην ρξνληθό δηάζηεκα από ΠΑΡΑΚΔΤΗ 08/06/2018
κεζεκέξη έσο ΚΤΡΙΑΚΗ 10/06/2018 βξάδπ, κεηά ηελ ηειεηή ιήμεο.
ην αζιεηηθό θέληξν RANCH ζην ΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ, πνπ θξίζεθε όηη είλαη ε πην πξνζηηή νηθνλνκηθά
πξόηαζε θαη ηαπηόρξνλα αζθαιήο θαη εύθνια πξνζβάζηκε θαη γηα ηνπο γνλείο ησλ κηθξώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Ζ ηηκή ζπκκεηνρήο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ είλαη ζρεδόλ ζπκβνιηθή, δεδνκέλνπ όηη ε Έλσζε δελ
απνζθνπεί ζην θέξδνο από ηελ ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε, παξά κόλν λα δώζεη ηελ επθαηξία ζε όιεο ηηο
νκάδεο ππνδνκήο λα ζπλαγσληζηνύλ γηα έλα ηξηήκεξν κεηά ηελ ιήμε ησλ αγσληζηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ,
θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ζε έλα πγηέο θαη ηαπηόρξνλα πςεινύ επηπέδνπ ηνπξλνπά, ζε έλα νξγαλσκέλν
αζιεηηθό θέληξν.
Οη πνδνζθαηξηζηέο αιιά θαη νη πξνπνλεηέο, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αηζζαλζνύλ όηη βξίζθνληαη ζε έλα
πεξηβάιινλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο. Οη πνδνζθαηξηζηέο, εθηόο από ην
αγσληζηηθό κέξνο, ζα έρνπλ αθόκε ηελ επθαηξία λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ραξνύλ ηηο δηαθνπέο ηνπο,
αζρνινύκελνη θαη κε άιιεο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, δηεπξύλεη ηνπο
νξίδνληεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη όισλ όζσλ αζρνινύληαη κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ.
ηε δηνξγάλσζε ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ζηηο θαηεγνξίεο ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ, JUNIOR &
PROJUNIOR, δειαδή:
ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ
»
»
»
»
» » 2005 – 2006.
JUNIOR
»
»
»
»
» » 2007 – 2008.
PROJUNIOR
»
»
»
»
» » 2009 – 2010.

ηα έμνδα ζπκκεηνρήο γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή, πεξηιακβάλνληαη:
α) Γηακνλή 2 δηαλπθηεξεύζεηο.
β) Γηαηξνθή.
γ) Μεηαθνξά ησλ νκάδσλ από ηελ Αζήλα ζην νθηθό θαη επηζηξνθή ηνπο.
δ) Έμνδα δηαηηεηώλ, γηαηξώλ θαη γξακκαηείαο αγώλσλ.
ε) Κύπειια, κεηάιιηα, αλακλεζηηθά θ.ιπ.
ζη) πκκεηνρή ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ.
** Γηα θάζε ηκήκα πνπ ζα ζπκκεηέρεη, ζα παξέρεηαη δσξεάλ ν πξνπνλεηήο.
Δπεηδή ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ πνπ ζα θξαηεζνύλ ζην Αζιεηηθό Κέληξν είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζα πξέπεη λα
δεισζεί εγθαίξσο, παξαθαινύκε ηα ζσκαηεία λα δειώζνπλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ηελ πξόζεζή ηνπο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην Σνπξλνπά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν απαξαίηεηνο πξνγξακκαηηζκόο (ζπκθσλία κε Αζιεηηθό
Κέληξν, θξάηεζε ζέζεσλ).
Να ζεκεηώζνπκε θαη παξαθαινύκε λα ιεθζεί ππόςε από όια ηα ζσκαηεία, όηη ε Δ.Π..Α. δελ
έρεη δώζεη, νύηε πξόθεηηαη λα δώζεη ζε θακία ηδησηηθή εηαηξεία ηελ άδεηα λα δηνξγαλώζεη θαινθαηξηλό
Σνπξλνπά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη πνιύ πεξηζζόηεξν, δελ ζα ππάξμεη θακία
ζπλεξγαζία κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηδηώηε. Παξαθαινύκε γη’ απηό ηα ζσκαηεία, λα καο ελεκεξώλνπλ
ακέζσο γηα όζνπο ηπρόλ πξνζεγγίδνπλ παξάγνληεο νκάδσλ καο, ηζρπξηδόκελνη όηη ελεξγνύλ θαη’
εμνπζηνδόηεζε ηεο Δ.Π..Α. θαη όηη ηα θαινθαηξηλά Σνπξλνπά πνπ δηνξγαλώλνπλ, ηεινύλ ππό ηελ
αηγίδα ηεο Έλσζεο.
Καηόπηλ απηώλ, ΓΔΝ επηηξέπεηαη ζηα ζσκαηεία κέιε ηεο Δ.Π..Α., ε ζπκκεηνρή ζε Σνπξλνπά πνπ
δηνξγαλώλνπλ ηδηώηεο, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Έλσζεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σνπξλνπά, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θ. ΓΙΩΡΓΟ ΦΙΛΟ ζην
6976/569989.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ (2005)
Σελ ΣΡΙΣΗ 5/6/2018, θαη ώξα 15:30, θαινύληαη ζην γήπεδν ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ, γηα πξνπόλεζε, νη αθόινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΔΞΑΡΥΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ), ΠΑΠΑΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, ΒΑΒΑΛΔΡΟ, ΚΟΡΧΝΑΗΟ (Α.Δ. ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΝΗΝΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΑΝΧΛΑΚΟ (ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΧΝ),
ΜΠΑΣΗΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΚΡΗΟ, ΠΟΤΛΗΑΖ, ΣΕΖΜΑ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ),
ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟ (ΥΑΗΓΑΡΗ),
ΓΗΑΜΑΝΣΖ, ΣΔΠΔTΗΓΖ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΓΚΗΚΑ (ΓΟΤΡΔΗΟ ΚΤΦΔΛΖ),
ΜΠΗΛΗΚΑΗΓΖ (ΗΑΧΝ), ΜΑΝΧΛΑ, ΛΤΠΖΜΔΝΟ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.),
ΣΔΦΑΝΟΤ (ΑΣΣΑΛΟ), ΚΤΡΗΑΚΖ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ), ΚΗΑΓΑΡΔΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ),
ΚΑΝΑΚΖ (ΠΑΝΘΖΔΗΑΚΟ), ΛΗΑΣΖ (ΘΡΗΑΜΒΟ ΑΘΖΝΧΝ), ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ (Α.Δ.ΑΗΓΑΛΔΧ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΓΩΝΑ
Σνλ αγώλα Καηάηαμεο ηεο Β’ Καηεγνξίαο, κεηαμύ ησλ νκάδσλ Π.Α.Ο. ΑΜΙΛΛΑ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ Α.Π.. ΟΙ
ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ, ζα παξαθνινπζήζεη ν θ. ΡΟΤΟ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..
ΑΘΗΝΩΝ.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

