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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας για τις ημερομηνίες έναρξης του ΚΥΠΕΛΛΟΥ και των
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
ΚΥΠΕΛΛΟ:
1η Αγωνιστική: Έναρξη 09 - 10/09/2017.
2η Αγωνιστική: Έναρξη 16-17/09/2017.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 16-17/09/2017.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 23-24/09/2017.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 30/9-01/10/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ, προκειμένου να διευκολύνει τα σωματεία της, θα αναλάβει και φέτος την εκτύπωση
των εισιτηρίων, τα οποία εν συνεχεία, από τη ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, θα διανείμει στα γηπεδούχα
σωματεία, τα οποία θα πρέπει να αποδίδουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας ότι οι καταστάσεις υγείας που θα προσκομίζονται για θεώρηση
στην Ε.Π.Σ.Α. θα πρέπει:
Να μην έχουν διαγραφές με στυλό ή μπλάνκο.
Να μην γράφονται στην κατάσταση οι ποδοσφαιριστές για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί ακόμη
δελτία. Θα πρέπει να αναμένουν πρώτα να εκδοθεί το δελτίο και μετά να γράφουν το ονοματεπώνυμο
του ποδοσφαιριστή στην κατάσταση.
Οι σφραγίδες των σωματείων και των γιατρών, όπως επίσης και οι υπογραφές του Προέδρου, του
Γεν. Γραμματέα και του Γιατρού, θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, σε όλες τις καταστάσεις (2 ή
περισσότερες), που προσκομίζονται στην Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.
Φωτοτυπημένες ή έγχρωμες καταστάσεις, δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα θεωρούνται.
Η κατάσταση θα πρέπει να κλείνει με το όνομα του τελευταίου ποδοσφαιριστή και στο τέλος στο ειδικό
σημείο, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων ποδοσφαιριστών ολογράφως και
αριθμητικά.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Και τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο, σε όλα τα πρωταθλήματα Υποδομής (ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ,
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ), οι αλλοδαποί και κοινοτικοί ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται, εφόσον δεν
έχουν δελτίο Ε.Π.Ο., ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με προσωρινά δελτία που θα εκδίδονται από την Ε.Π.Σ.Α.
Για την έκδοση του προσωρινού δελτίου, τα σωματεία θα πρέπει να καταθέτουν στην Ένωση την αίτηση
μεταβολών ποδοσφαιριστή (ξενόγλωσση), πλήρως συμπληρωμένη με τη δήλωση του κηδεμόνα, επικυρωμένη
από Δημόσια Αρχή και τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σφραγισμένη από το σωματείο. Επίσης, φωτοτυπία
διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γέννησης και μια πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, για να επικολληθεί
στο προσωρινό δελτίο.

Το δελτίο αυτό θα έχει ισχύ μόνο για τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018 και θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο, για τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στα πρωταθλήματα Υποδομής
και όχι στα πρωταθλήματα Κατηγοριών.
Το κόστος για την έκδοση του προσωρινού δελτίου, είναι πέντε (5) ευρώ.
Για όσους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές είχε εκδοθεί την περσινή χρονιά προσωρινό δελτίο,
προκειμένου να τους εκδοθεί το καινούργιο για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, θα μπορούν να
προσκομίζουν τα παλαιό δελτίο και χωρίς άλλα δικαιολογητικά (μόνο μια πρόσφατη φωτογραφία και μία
Υπεύθυνη Δήλωση με τη συγκατάθεση του γονέα, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή)
Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές με προσωρινό Δελτίο, θα μπορούν να μετεγγράφονται καθ’ όλη τη
διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, με τη συγκατάθεση του αρχικού σωματείου και την παράδοση
του πρώτου Δελτίου τους.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία ότι τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017 - 2018, θα εκδίδεται από
την Ε.Π.Σ.Α. για τους προπονητές των ομάδων Α’ & Β’ Κατηγοριών Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
θα εκδίδεται με την υποχρέωση να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Α.:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου σωματείου που να γνωρίζει στην Ένωση ότι ο κ………. είναι προπονητής
στην ομάδα τους Ανδρών έχει δίπλωμα Προπονητή UEFA A ή B ή C και επιθυμεί να του εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Προπονητή της Ε.Π.Ο. (τριετούς διάρκειας UEFA A ή Β ή C).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα από
το Καταστατικό της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του
καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
4. Μια (1) έγχρωμη φωτογραφία.
5. Καταβολή παραβόλου εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
*** Διευκρινίζουμε πως ότι ισχύει στην Α’ και στην Β’ Κατηγορία για την είσοδο του Προπονητή στην
τεχνική περιοχή, ισχύει και για τον Βοηθό Προπονητή (δηλαδή έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης
Προπονητή).
*** Για τα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας και τα Πρωταθλήματα Υποδομών ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, Δελτίο
Πιστοποίησης Προπονητή (σε κατόχους διπλώματος Προπονητή UEFA A ή Β ή C), θα εκδίδεται με τις
προϋποθέσεις που ισχύουν στην A’ & Β’ Κατηγορία.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Για όσες ομάδες της Γ Κατηγορίας και Υποδομών ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, δεν έχουν διπλωματούχο
προπονητή, (για τον οποίο θα πρέπει να εκδίδεται Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή), θα επιτρέπεται η είσοδος
στην τεχνική περιοχή (πάγκος αναπληρωματικών), ενός (1) φυσικού προσώπου, για τον οποίο θα πρέπει να
εκδοθεί άδεια εισόδου από την Ε.Π.Σ.Α.
Για την έκδοση της σχετικής άδειας, απαιτούνται:
Αίτηση του ενδιαφερομένου σωματείου.
Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Μια (1) έγχρωμη φωτογραφία.
Καταβολή παραβόλου εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα
προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο.
*** Εκτός του ανωτέρω φυσικού προσώπου, δικαίωμα εισόδου στην τεχνική περιοχή έχουν
δικαίωμα, στην μεν Γ’ Κατηγορία ο εκπρόσωπος και ο φυσικοθεραπευτής, με την επίδειξη της
αστυνομικής τους ταυτότητας, στα δε Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, ο εκπρόσωπος του
σωματείου.

ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Γνωρίζουμε στα σωματεία μας, ότι για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή ηλικίας δώδεκα (12) ετών και
άνω, απαιτείται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και όχι πιστοποιητικό γέννησης.
Εφιστούμε την προσοχή των σωματείων, οι φωτοτυπίες των ταυτοτήτων να είναι ευανάγνωστες και
ευδιάκριτες, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Όπως έχουμε ενημερώσει τα σωματεία, στον νέο Κ.Α.Π. προβλέπονται τέσσερις (4) αντικαταστάσεις
ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων Πρωταθλημάτων.
Στους τρεις (3) αγώνες Κατάταξης της Β’ Κατηγορίας μας, θα ισχύσει η παραπάνω διάταξη.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.:
1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει
αποκτήσει δίπλωμα προπονητή ΕΠΟ / UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.
2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει
αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η
συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της
Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.
3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA ανεξαρτήτως εάν αυτή
έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα
αυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της
κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα
δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνίζεται ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την
ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου.
4. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα
ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου
στο οποίο αγωνίζεται.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09/2017, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), θα πραγματοποιηθούν οι
κληρώσεις των Πρωταθλημάτων Α, Β και Γ Κατηγοριών της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων της Α’ και Β’ Κατηγορίας, θα προσέλθουν στις 18:00 και οι αντίστοιχοι
της Γ’ Κατηγορίας, στις 19:30.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Οι καταληκτικές ημερομηνίες Δηλώσεων Συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Υποδομής, είναι:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017
ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/09/2017
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/10/2017.

47ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ»
Την φετινή ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018, δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο έχουν τα σωματεία
της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, της Α’ Κατηγορίας, της Β’ Κατηγορίας, της Γ’ Κατηγορίας, καθώς και
οι ερασιτεχνικές ομάδες των Π.Α.Ε..
Στη διοργάνωση αυτή του 47ου Κυπέλλου «Κωνσταντίνος Τριβέλλας», δήλωσαν συμμετοχή 127
σωματεία, ως εξής:
5 σωματεία Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (υποχρεωτική συμμετοχή).
32 σωματεία Α’ Κατηγορίας (υποχρεωτική συμμετοχή).
46 σωματεία Β’ Κατηγορίας (προαιρετική συμμετοχή).
42 σωματεία Γ’ Κατηγορίας (προαιρετική συμμετοχή).
2 ερασιτεχνικά σωματεία Π.Α.Ε. (προαιρετική συμμετοχή).
Την 1η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί στις 09 & 10/09/2017, θα λάβουν μέρος οι ομάδες της Β’ και της
Γ’ Κατηγορίας μας, καθώς και τα ερασιτεχνικά τμήματα των Π.Α.Ε..
Την 2η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί στις 16 & 17/09/2017, θα λάβουν μέρος οι νικήτριες ομάδες της
ης
1 αγωνιστικής. Σύνολο ομάδων 45. Θα εξαιρεθεί ένα σωματείο και θα διεξαχθούν 22 αγώνες.
Τα σωματεία της Β’ Κατηγορίας (Π.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και Α.Ο.
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), επειδή συμμετέχουν σε αγώνες κατάταξης ανόδου στην Α’ Κατηγορία, δεν δήλωσαν
συμμετοχή.
Από τα ερασιτεχνικά τμήματα των Π.Α.Ε., των οποίων η δήλωση ήταν προαιρετική, συμμετέχουν στο
Κύπελλο, τα ερασιτεχνικά τμήματα των Π.Α.Ε. του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ και του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ.
Από τα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας μας, η συμμετοχή των οποίων ήταν επίσης προαιρετική, δεν
δήλωσαν συμμετοχή τα ακόλουθα 14 σωματεία: Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Α.Σ. ΑΦΟΒΟΣ, Π.Α.Ο. ΔΑΦΝΗ
ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Σ. ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ, Α.Ε. ΕΡΜΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Α.Ο.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Π.Α.Ο. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ, Α.Ο. ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,
Π.Α.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1966, Α.Σ. ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Α.Ο. ΦΟΙΝΙΞ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ Π.Α.Ο. ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ &
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Τη ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018, θα είναι υποχρεωτική, σε όλες τις Κατηγορίες Α, Β, Γ και στο
Κύπελλο, η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα τριών (3) ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν το 1997 και
μικρότερων. Και οι τρεις (3) ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, μέχρι τη λήξη του 1ου
ημιχρόνου.
Αν παραστεί ανάγκη αντικατάστασης θα πρέπει να αντικατασταθούν, υποχρεωτικά με ποδοσφαιριστές της
ίδιας ηλικιακής κατηγορίας (δηλ. γεννηθέντες το 1997 ή μικρότερους)
Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α, Β, Γ Κατηγορίας και στο Κύπελλο, έχουν οι ποδοσφαιριστές
ηλικίας μέχρι τριάντα επτά (37) ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί το 1980 (από 01/01/1980 έως 31/12/1980) και
μετά.
Στους αγώνες του Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν
ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών, δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1987 (από 01/01/1987 έως 31/12/1987) και
μετά.
Επιτρέπεται τα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας να χρησιμοποιούν μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές σε κάθε
αγώνα, ηλικίας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ετών και μέχρι τριάντα επτά (37) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί το
1980 (από 01/01/1980 έως 31/12/1980).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ
ΑΓΩΝΕΣ
* Σε όλους τους αγώνες της φετινής περιόδου 2017-2018 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε
ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε
Ελληνικές εθνικές ομάδες.
* Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα, μέχρι τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών (αλλοδαπών ή κοινοτικών) που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές εθνικές
ομάδες.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας, ότι στο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές
που έχουν γεννηθεί τα έτη 2000, 2001, 2002 και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος 2003
και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος
2005 και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη
2007, 2008 και 2009.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας, ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., τα παράβολα
για την έκδοση Δελτίων Ορισμένου Χρόνου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, καθορίστηκαν ως εξής:
Για τρία (3) χρόνια: πενήντα (50) ευρώ.
Για δύο (2) χρόνια: εξήντα (60) ευρώ.
Για ένα (1) χρόνο: ογδόντα (80) ευρώ.

ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (JUNIOR)
Τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά, 2017 – 2018, στο Πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Junior), ΔΕΝ θα υπάρχει
Βαθμολογία.

ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Στα Πρωταθλήματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, τα σωματεία μπορούν να δηλώνουν και δεύτερες
ομάδες και εφόσον ο αριθμός είναι μεγάλος, θα μελετηθεί η περίπτωση δημιουργίας ομίλων με αποκλειστικά
δεύτερες ομάδες, που θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια και διαφορετικούς οικονομικούς όρους.
Ο αριθμός των ομάδων στους ομίλους αυτούς και ο τρόπος οργάνωσης των αγώνων, θα ανακοινωθούν
μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ - 2002
Την ΤΡΙΤΗ 05/09/2017 και ώρα 15.30 καλούνται στο γήπεδο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ για προπόνηση οι
ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες):
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ (ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ), ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ), ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ),
ΖΑΧΟΣ, ΚΥΡΓΩΤΑΣΗΣ (ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΛΕΡΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ),
ΒΡΩΤΣΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ(ΝEA ΙΩΝΙΑ), ΑΛΕΞΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ),
ΚΟΥΤΣΙΑΣ (ΑΓIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ),ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ (ΝΙΚΗ ΑΛIMOY),
ΤΣΙΒΑΚΟΥΔΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ AE),ΣΕΚΑΣ, ΜΑΖΕΜΕΝΟΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ),
ΜΟΥΤΣΟΣ (ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ), ΖΕΡΒΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛIΟΣΙΩΝ), ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ),
ΔΡΟΥΓΟΥΝΑΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΕΑΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ),
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΜΙΓΑΔΗΣ, ΣΙΛΙΚΟΓΛΟΥ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ),
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ, ΜΙΡΑΦΙΟΡΙ, ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ, ΠΙΚΟΥΛΑΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ),
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ (ΧΑΙΔΑΡΙ), ΧΑΤΖΗΣ, ΠΑΓΩΝΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ - 2004
Την ΤΡΙΤΗ 05/09/2017 και ώρα 16:00, καλούνται στο γήπεδο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ για προπόνηση οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες):
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ( ΚΑΜΑΤΕΡΟ), ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ, ΖΑΡΚΑΛΗΣ, ΤΖΟΡΤΖΙΝΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ),
ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ), ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΜΠΙΜΠΑ (ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ),
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ,ΠΑΤΣΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ (ΣΟΥΡΜΕΝΑ),
ΠΑΛΜΟΣ, ΣΑΡΗΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΙΑΣΩΝ), ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ),
ΜΗΔΕΛΙΑΣ, ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΞΕΝΟΣ, (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ), ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ (ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ), ΓΚΙΤΑΚΟΣ (ΙΕΡΑΠΟΛΗ),
ΜΑΜΑΛΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, ΓΡΙΜΜΑΣ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ),
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ), ΓΚΙΤΑΚΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ),
ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ),
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ (ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΑ
Τον αγώνα Κατάταξης της Β’ Κατηγορίας, μεταξύ των ομάδων Π.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ – Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, θα παρακολουθήσει ο κ. ΡΟΥΣΣΟΣ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Α.

Από την Ε.Π.Σ. Αθηνών

