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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

=====================================
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Γνωρίζουμε στους Διαιτητές, Παρατηρητές, αλλά και στους υπεύθυνους των ομάδων, ότι ΔΕΝ
επιτρέπεται να δηλωθεί και να αναγραφεί στο Φ.Α. ως προπονητής κανένας, εφόσον δεν έχει Δελτίο
Πιστοποίησης Προπονητή, που να έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Σ.Α.
Για την Γ’ Κατηγορία και τα πρωταθλήματα ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, οι κάτοχοι Άδειας Εισόδου στην
Τεχνική Περιοχή, ΔΕΝ θα αναγράφονται στο Φ.Α. ως προπονητές, αλλά στη θέση «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι τoν ΝΟΕΜΒΡΙΟ, θα λειτουργήσει
Εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας της Ένωσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη
σχετική αίτηση, μαζί με παράβολο πενήντα (50) ευρώ, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας
91-93, 5ος όροφος, τηλ. 210/3822202-3), ώρες λειτουργίας από 9.00 έως 16.00 καθημερινά.
Προϋποθέσεις :

1) Ηλικία από 16 ετών (συμπληρωμένα) έως 29 ετών.
2) Απολυτήριο λυκείου.
(Για τους έχοντες ηλικία από 16 έως 18 ετών
απολυτήριο Γυμνασίου και βεβαίωση ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους)
3) Ποινικό μητρώο.
4) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας όψεως.
5) Ιατρικές βεβαιώσεις (Παθολόγου ή Καρδιολόγου & Οφθαλμίατρου).

Η διάρκεια της Σχολής θα είναι δύο (2) μήνες περίπου.
Υπεύθυνος της Σχολής θα είναι ο κ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)
Από το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, που είναι αρμόδιο για τις τροποποιήσεις στους
Κανόνες του Παιχνιδιού (Ποδοσφαίρου), έγιναν πολλές τροποποιήσεις, που θα ισχύσουν από την τρέχουσα
ποδοσφαιρική περίοδο.
Για τον λόγο αυτό, το ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2016, και ώρα 10:00π.μ. για τα σωματεία της Α’ και Β’
Κατηγορίας και ώρα 11:30π.μ. για τα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Α., θα γίνει
ενημέρωση από την Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης (κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ), για τις αλλαγές που
έγιναν.
Καλούνται οι γενικοί αρχηγοί των σωματείων, οι προπονητές και οι αρχηγοί ποδοσφαιριστές
όλων των ομάδων, να παρακολουθήσουν την ενημέρωση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη για να γίνει η σχετική ενημέρωση και έτσι να αποφευχθούν
ενδεχόμενες παρεξηγήσεις, που θα οφείλονται σε άγνοια των νέων Κανονισμών.

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 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, θα διανείμει
στα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία θα πρέπει να αποδίδουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

ΗΛΙΚΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Την ποδοσφαιρική περίοδο 2016 – 2017, είναι υποχρεωτική σε όλες τις Κατηγορίες και το
Κύπελλο, η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα τριών (3) ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν το έτος 1996 και
μικρότεροι.
Και οι τρεις (3) ποδοσφαιριστές θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αγωνίζονται μέχρι τη λήξη του 1ου
ημιχρόνου. Αν παραστεί ανάγκη αντικατάστασης, θα πρέπει επίσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, να αντικατασταθούν
με ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας.

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 ή διπλώματα 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 ΕΠΟ 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.

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.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Στη φετινή διοργάνωση δήλωσαν συμμετοχή 123 Σωματεία.
32 Σωματεία Α Κατηγορίας.
48 Σωματεία Β Κατηγορίας.
42 Σωματεία Γ Κατηγορίας και
1 Σωματείο των Π.Α.Ε.
Σύνολο 123 Σωματεία.
Τα σωματεία της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΔΕΝ συμμετέχουν στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών
Ομάδων, αλλά στο Κύπελλο Ελλάδος Ερασιτεχνών, που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.
Την 1η αγωνιστική θα λάβουν μέρος τα σωματεία της Β και Γ κατηγορίας, καθώς και το σωματείο της
Π.Α.Ε ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ. Σύνολο 91 Σωματεία (48 της Β κατηγορίας, 42 της Γ κατηγορίας και 1
σωματείο Π.Α.Ε.).
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 & 11/09/2016. Θα αγωνιστούν 90 σωματεία σε 45 αγώνες και
εξαιρέθηκε 1 σωματείο (ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ).
Την 2η αγωνιστική, θα λάβουν μέρος οι 45 ομάδες που θα προκριθούν από την 1η αγωνιστική, συν το
σωματείο που εξαιρέθηκε. Θα διεξαχθούν 23 αγώνες.
Οι αγώνες αυτής της αγωνιστικής, θα διεξαχθούν στις 17 & 18/09/2016.
Την 3η αγωνιστική θα λάβουν μέρος τα 32 σωματεία της Α κατηγορίας και τα 23 σωματεία της 2ης

αγωνιστικής που θα προκριθούν. Σύνολο 55 σωματεία.
Από αυτά, θα εξαιρεθούν 9 σωματεία και τα υπόλοιπα 46 σωματεία θα αγωνιστούν μεταξύ τους και θα
προκύψουν 23 νικητήρια σωματεία, που μαζί με τα 9 σωματεία που εξαιρέθηκαν, σύνολο 32, θα
συνεχίσουν στην 4η αγωνιστική του θεσμού.
Από τα σωματεία που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο, δεν δήλωσαν συμμετοχή τα ακόλουθα:
ΑΕ ΙΛΙΟΥ, ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΟ ΚΩΦΩΝ, ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΡΜΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966, ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΟΥΚΑΚΙ,
ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

*** Στον 2ο γύρο, η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση, θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς, η ομάδα που
θα καταλάβει την 2η θέση, με 2 βαθμούς και η ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση, με 1 βαθμό και με 0
βαθμούς οι υπόλοιπες ομάδες. Όλες οι ομάδες θα αγωνισθούν και πάλι σε μονούς αγώνες, εντός ή εκτός
έδρας, σύμφωνα με τον νέο κλειδάριθμο που θα έχουν πάρει.
*** Για τα σωματεία που δήλωσαν δύο (2) ομάδες σε ένα πρωτάθλημα, επιτρέπεται η
μετακίνηση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών της μιας ομάδας στην άλλη, καθ’ όλη τη διάρκεια
της ποδοσφαιρικής περιόδου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της διοργανώτριας.
*** Στο πρωτάθλημα των ΝΕΩΝ είναι υποχρεωτική η συμμετοχή, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δύο
(2) ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και οι οποίοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να είναι
Έλληνες

*** Στα πρωταθλήματα ΝΕΩΝ και ΠΑΙΔΩΝ, οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να
αγωνίζονται με Δελτία Ε.Π.Ο.
Στα πρωταθλήματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, θα μπορούν να αγωνίζονται και με
ταυτότητες ή πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης, με φωτογραφία θεωρημένη.
*** Ενημερώνουμε τα σωματεία που θα θέλουν να εκδώσουν προσωρινά δελτία για τους
αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές τους στα πρωταθλήματα Υποδομής, ότι θα πρέπει να φέρουν εγκαίρως
τα προβλεπόμενα, όπως τα έχουμε ήδη ανακοινώσει, για να μην υπάρχει καθυστέρηση τις τελευταίες
ημέρες στην έκδοση των Δελτίων.
*** Σε όλα τα πρωταθλήματα Υποδομής, δικαίωμα εισόδου έχουν δύο (2) άτομα, ένας προπονητής
με δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή κάτοχος άδειας εισόδου από την Ε.Π.Σ.Α. και ένας εκπρόσωπος του
σωματείου με την αστυνομική του ταυτότητα.
*** Την φετινή ποδοσφαιρική χρονιά και στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ (όπως και των
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ και των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ), θα επιτρέπεται η αναγραφή αριθμού μεγαλύτερου του
δεκαοκτώ (18) στις φανέλες των ποδοσφαιριστών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 07/09/2016, λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο Πρωτάθλημα
Παμπαίδων.
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/09/2016, λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο Πρωτάθλημα
Ακαδημιών.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Επειδή οι αγώνες που πραγματοποιούνται στα γήπεδα μας είναι πάρα πολλοί και οι δυσκολίες και
ιδιαιτερότητες σε πολλά γήπεδα δεδομένες, απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί ο πολύ
μεγάλος αριθμός αγώνων των Πρωταθλημάτων Υποδομής, είναι να μην υπάρχουν αιτήματα σωματείων για
καθορισμό αγώνων τους, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (π.χ. για λόγους κοινού προπονητή, προπονητή
– ποδοσφαιριστή, κ.λπ.) όπως επίσης για αναβολή ή μετάθεση αγώνων για άλλη αγωνιστική ημερομηνία.
Κανένα αίτημα για τους παραπάνω λόγους ή παρόμοιους λόγους, δεν θα γίνεται δεκτό.
Για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις προβλημάτων, αιτήματα θα υποβάλλονται μόνο εγγράφως μία (1)
εβδομάδα πριν την κυκλοφορία του εβδομαδιαίου προγράμματος, που κυκλοφορεί κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ,
διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό και θα απορρίπτεται.
Δεν δικαιολογείται αναβολή αγώνα για λόγους σχολικών εκδρομών, εξετάσεων κ.λπ.

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, 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 2016 – 2017 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,
θα μπορούν να προσκομίζουν τα παλαιό δελτίο και χωρίς άλλα δικαιολογητικά (μόνο μια
πρόσφατη φωτογραφία και τη συγκατάθεση του γονέα), να εκδίδεται το καινούργιο για τη νέα
ποδοσφαιρική χρονιά.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 07/09/2016 και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), θα
πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των Πρωταθλημάτων Α, Β και Γ Κατηγοριών της νέας ποδοσφαιρικής
περιόδου 2016 – 2017.
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 11/09/2016.
2η Αγωνιστική: Έναρξη 18/09/2016.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 18/09/2016. Λήξη: 30/04/2017.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 25/09/2016. Λήξη: 14/05/2017.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 02/10/2016. Λήξη: 14/05/2017.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ
ΑΓΩΝΕΣ
* Σε όλους τους αγώνες της φετινής περιόδου 2016-2017, 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.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία ότι τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2016 - 2017, θα εκδίδεται από
την Ε.Π.Σ.Α. για τους προπονητές των ομάδων Α’ & Β’ Κατηγοριών Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.
A) ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ 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 B ή C και επιθυμεί να του εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Προπονητή της Ε.Π.Ο. (τριετούς διάρκειας UEFA 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.
Β) ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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 B ή C ή Πιστοποιητικό και επιθυμεί να του
εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Προπονητή της Ε.Π.Ο. (τριετούς διάρκειας UEFA Β ή C ή Πιστοποιητικό).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα

προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού
προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
4. Μία (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 ή
Πιστοποιητικού), θα εκδίδεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην 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.
*** Το υπόδειγμα για την αίτηση χορήγησης άδειας εισόδου στην τεχνική περιοχή, μπορεί να το
βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο: http://www.epsath.gr/static/files/adeia.texnikhs.perioxis.pdf

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ότι με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., τα παράβολα για έκδοση Δελτίων Ορισμένου Χρόνου, καθορίστηκαν
ως εξής:
Για ένα (1) χρόνο: εκατό (100) ευρώ.
Για δύο (2) χρόνια: ογδόντα (80) ευρώ.
Για τρία (3) χρόνια: εβδομήντα (70) ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
Την ΤΡΙΤΗ 06/09/2016 και ώρα 15:30, καλούνται, στο γήπεδο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, με αθλητική λευκή
περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες), οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, για
προπόνηση προεπιλογής της ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ:
ΜΑΝΤΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΕΑΣ, ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΡΙΤΣΕΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), ΚΥΡΙΤΣΑΣ (ΙΑΣΩΝ), ΚΑΖΑΤΖΗΣ (ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ),
ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΝΑΝΟΣ (ΣΟΥΡΜΕΝΑ),
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ),
ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ),
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ), ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ, ΚΑΜΠΑΣ (ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ),
ΚΟΥΒΑΡΑΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ΓΙΑΤΡΑΣ, ΓΚΙΚΑΣ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ),
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ), ΛΑΜΠΡΟΥ, ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ),
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ (ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ),
ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ, ΜΗΣΙΟΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΘΑΝΑΣΗ (ΠΑΤΗΣΙΑ), ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), ΖΟΥΓΡΑΣ (ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ), ΣΙΑΡΑΒΑΣ (ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ), ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ (ΚΟΡΩΝΙΔΑ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (ΦΩΣΤΗΡ ΑΘΗΝΩΝ), ΑΚΑΡΕΠΗΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ),
ΞΥΓΚΟΡΟΣ (ΥΜΗΤΤΟΣ), ΧΟΥΣΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ),
ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ΦΑΝΟΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ), ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ),
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (ΤΑΤΑΥΛΑ), ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ, ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΤΣΙΒΑΚΟΥΔΗΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ),
ΤΙΤΟΝΗΣ (ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ), ΤΖΟΥΝΟΣ, ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ),
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΚΟΥΤΣΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ),
ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΥ, ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ),
ΚΟΓΙΟΣ, ΠΑΝΟΥΣΗΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), ΒΑΡΚΑΡΩΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ),
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΠΑΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ), ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ),
ΒΟΥΡΓΑΛΗΣ, ΤΣΑΒΟΣ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ).

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

