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=====================================
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Παραθέτουμε ποινολόγιο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αποβλήθηκαν στους αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟΥ, που διεξήχθησαν στις 10 & 11/09/2016 και τιμωρήθηκαν από την Πειθαρχική
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
ΚΥΠΕΛΛΟ

10&11/09/2016

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΑΟΥΤΗΣ Σ.

ΑΟ ΙΛΙΟΥ

1

ΝΕΑ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ Χ.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

4

ΣΦΗΚΑΣ Π.

Π Ο ΨΥΧΙΚΟΥ

1

ΠΛΑΤΩΝ

1

ΙΑΣΩΝ

1

ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ Δ. - Ε.

HAXHILLARI A.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΝΑΣ Α.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
Η Πειθαρχική Επιτροπή καλεί σε απολογία το σωματείο Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για παραβάσεις του
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της Ε.Π.Ο., στον αγώνα Κυπέλλου (10/09/2016).
Η γραπτή απολογία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την ΤΡΙΤΗ 27/09/2016, ώρα 14:00

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΛΗΡΩΣΗ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Την ΤΡΙΤΗ 20/09/2016, ώρα 11:30, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Α., θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των
αγώνων για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου. Συμμετέχουν οι 23 νικήτριες ομάδες της 2ης αγωνιστικής
και οι 32 ομάδες της Α’ Κατηγορίας. Σύνολο 55 ομάδες. Από την αγωνιστική αυτή, θα εξαιρεθούν 9 ομάδες
(Α’ Κατηγορίας) και οι υπόλοιπες 46 θα σχηματίσουν 23 ζευγάρια. Οι νικητές των 23 αγώνων, οι οποίοι θα
διεξαχθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/09/2016 και οι ομάδες της Α’ Κατηγορίας (9) που εξαιρέθηκαν, θα
αποτελέσουν τις 32 ομάδες της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι τον προσεχή 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 09.00 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.

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

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.

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».

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 Ε.Π.Ο. / 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 Ε.Π.Ο. 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.

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.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
Στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ δήλωσαν συμμετοχή 83 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε
1 όμιλο των 13 ομάδων και
5 ομίλους των 14 ομάδων.
Δεν θα υπάρξει Όμιλος Ομάδων Εθνικών Κατηγοριών.
Το πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ θα ξεκινήσει το ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2016 και θα ολοκληρωθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ
22/04/2017. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 26 αγωνιστικές. Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν οι
αγώνες της Τελικής Φάσης.
Στον 2ο γύρο, θα δημιουργηθούν 3 όμιλοι των ισχυρών ομάδων, με τις 7 πρώτες ομάδες και 3 όμιλοι
με τις 7 λιγότερο ισχυρές, από τις θέσεις 8 έως 14 κάθε ομίλου.
Θα προκριθούν στην τελική φάση οι 5 πρώτες ομάδες συν μία ακόμη από τις 6ες, με κλήρωση,

ώστε να έχουμε 16 ομάδες από τις ισχυρές και 16 από τις λιγότερο ισχυρές, που θα αγωνιστούν
μεταξύ τους με σύστημα νοκ άουτ (1ος με 5ο).
Γηπεδούχες ομάδες θα είναι αυτές που θα καταλάβουν την υψηλότερη θέση.
Οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με Δελτία Ατομικών Στοιχείων Ε.Π.Ο. και
θεωρημένη Ιατρική Κατάσταση από την Ε.Π.Σ.Α.
Οι προπονητές των ομάδων θα πρέπει να έχουν Δελτίο Πιστοποίησης που να έχει εκδοθεί από την
Ε.Π.Σ.Α. Επίσης, επιτρέπεται σε ένα φυσικό πρόσωπο η είσοδος στην τεχνική περιοχή με Δελτίο
Εισόδου στην Τεχνική Περιοχή, που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α.
Επιτρέπονται επτά (7) αντικαταστάσεις ποδοσφαιριστών.
Είναι υποχρεωτική στην αρχική ενδεκάδα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η συμμετοχή
τουλάχιστον έξι (6) Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συμμετοχή στον αγώνα, μέχρι πέντε (5) συνολικά
αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών.
Οι αλλοδαποί και οι κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αγωνίζονται υποχρεωτικά, από την
1η αγωνιστική, με προσωρινό Δελτίο, που θα εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α.
Αποχώρηση ομάδας, τιμωρείται με ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο.

Η διάρκεια των αγώνων είναι εβδομήντα (70) λεπτά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το έτος 2002 και μικρότεροι.
Οικονομική Διαχείριση
Στους αγώνες, τα γηπεδούχα σωματεία επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα του αγώνα, με τα εξής
ποσά:
Διαιτητής: Είκοσι (20) ευρώ.
Βοηθός Διαιτητή: Δέκα (10) ευρώ.
Γιατρός: Είκοσι δύο (22) ευρώ.
Υπηρεσία Γηπέδου: Δέκα (10) ευρώ.

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.
*** Οι Προκηρύξεις όλων των Πρωταθλημάτων Υποδομής (ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ &
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ), είναι έτοιμες και στη διάθεση των σωματείων.

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
Την ΤΡΙΤΗ 20/09/2016 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), ΑΡΣΕΝΙΟΥ (ΣΟΥΡΜΕΝΑ),
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ), ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ),
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ), ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ, ΚΑΜΠΑΣ (ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ),
ΚΟΥΒΑΡΑΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ΓΙΑΤΡΑΣ, ΓΚΙΚΑΣ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ),
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ), ΛΑΜΠΡΟΥ, ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ),
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ (ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΠΑΠΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ),
ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ, ΜΗΣΙΟΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΘΑΝΑΣΗ (ΠΑΤΗΣΙΑ), ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), ΖΟΥΓΡΑΣ (ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ), ΣΙΑΡΑΒΑΣ (ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ), ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ (ΚΟΡΩΝΙΔΑ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ
Την ΤΡΙΤΗ 20/09/2016 και ώρα 15:30, καλούνται, στο γήπεδο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, με αθλητική λευκή
περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες), οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, για
προπόνηση προεπιλογής της ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ:
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (ΦΩΣΤΗΡ ΑΘΗΝΩΝ), ΞΥΓΚΟΡΟΣ, ΜΙΓΚΕΔΑΚΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΣ),
ΧΟΥΣΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ),
ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ/ΡΙΟΥ),
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ΦΑΝΟΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ, ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ), ΤΙΤΟΝΗΣ (ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ),
ΤΖΟΥΝΟΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΚΟΥΤΣΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ),
ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), ΚΟΓΙΟΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ),
ΒΑΡΚΑΡΩΤΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ), ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ),
ΤΣΑΒΟΣ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ), ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΔΕΜΙΡΗΣ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ),
ΖΑΜΑΝΗΣ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ (ΡΟΥΦ), ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (ΤΑΤΑΥΛΑ),
ΑΚΑΡΕΠΗΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ), ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ).

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Τους παρακάτω αγώνες θα παρακολουθήσουν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Π.Σ.Α.:
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/09/2016
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΡΟΥΦ
ΛΑΔΑΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΞΥΠΝΗΤΟΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΕΥΚΗ
ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ
ΤΡΑΧΩΝΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/09/2016
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΛΙΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
ΛΑΔΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

