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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι από την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 έως και την Παρασκευή
18 Αυγούστου 2017, τα γραφεία της Ένωσης θα λειτουργούν, καθημερινά, μόνο πρωινές ώρες, από τις
09:00 έως τις 16:00.

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Καλείται σε γραπτή απολογία, έως την προσεχή ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ο εκπρόσωπος της ομάδος
Α.Ο. ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ κ. Χ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. και στην Έκθεση
του Παρατηρητή του αγώνα Κατάταξης, Π.Α.Ο. ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – Α.Ο. ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, στις 27/05/2017.

ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Στον ποδοσφαιριστή ΧΑΛΙΛΑΪ Ε., της ομάδος ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ Α.Ο., επιβάλλεται ποινή ΤΡΙΩΝ (3)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ (αγώνας ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ Α.Ο. –
Π.Α.Ο. ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 31/05/2017), βάσει του άρθρου 10 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο..

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, με απόφασή του στην
υπ’ αριθ.10/04-05-2017 συνεδρίαση, αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 23, 24 και 25 του ισχύοντος
καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α. και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας,
προσκαλεί
τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών:
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), την
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/06/2017 και ώρα 18.30, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Εκλογή Γραμματέα Γ.Σ.
Επικύρωση Πρακτικών δύο (2) προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων.
Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού ποδοσφαιρικής περιόδου 2016– 2017,
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016 (από 1/1 έως 31/12),
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αν η συνέλευση ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
07/06/2017, ώρα 19:30 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρευρισκομένων αντιπροσώπων και χωρίς νέα πρόσκληση.
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί πλέον ενός, του συνόλου των
αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείων - μελών της Ένωσης.
Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια
διάταξη.
Κάθε σωματείο - μέλος της Ένωσης, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση μ’ ένα τακτικό και έναν
αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα τακτικά μέλη
του εκπροσωπουμένου σωματείου.

Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.
Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.
Κάθε σωματείο της Ένωσης διαθέτει μια (1) μόνο ψήφο.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Γνωρίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι παραλάβαμε από την Ε.Π.Ο., τις αιτήσεις μεταβολών
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, τις οποίες μπορούν να παραλαμβάνουν τα σωματεία ή οι ενδιαφερόμενοι,
από τα γραφεία της Ένωσης.
Σύμφωνα με απόφαση της Ε.Π.Ο., η κάθε αίτηση κοστολογείται ένα (1) ευρώ, ποσό το οποίο εισπράττεται
καθ’ ολοκληρία από την Ε.Π.Ο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Υπενθυμίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι το χρονικό διάστημα που η Ένωσή μας έχει δώσει την αιγίδα
της για τη διοργάνωση του καλοκαιρινού τουρνουά στο Σοφικό, από 15 έως και 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017,
απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σωματείων – μελών της Ένωσης σε οποιοδήποτε άλλο τουρνουά ιδιωτών.
Σημειώνουμε ότι δεν έχουμε δώσει την αιγίδα μας για τη διοργάνωση τουρνουά, το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, σε κανένα άλλο ιδιώτη διοργανωτή τουρνουά.
Κατόπιν αυτού, ΔΕΝ επιτρέπεται σε σωματεία της Ε.Π.Σ. Αθηνών, η συμμετοχή στα τουρνουά αυτά. Ας
προσέξουν ιδιαίτερα το σημείο αυτό τα σωματεία μας, προκειμένου να μην υποστούν τις προβλεπόμενες
από τον Κ.Α.Π. συνέπειες (αφαίρεση βαθμών, τιμωρία ποδοσφαιριστών, προπονητών κ.λπ.).
Παρακαλούμε ακόμη τα σωματεία, να μας ενημερώνουν αμέσως για όσους τους προσεγγίζουν
ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν κατ’ εξουσιοδότηση ή με την αιγίδα της Ε.Π.Σ. Αθηνών, γιατί κάτι τέτοιο είναι
ψευδές και παραπλανητικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ - 2004
Την ΤΡΙΤΗ 06/06/2017 και ώρα 15:30, καλούνται στο γήπεδο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 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).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΑ
Τον αγώνα Κατάταξης της Β’ Κατηγορίας, μεταξύ των ομάδων Α.Ο. ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ Α.Ο., θα παρακολουθήσει ο κ. ΡΟΥΣΣΟΣ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Π.Σ.Α.

Από την Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

