========================================
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2018

========================================
ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΨΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο
ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΨΝ Α', Β', Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΤΠΟΔΟΜΗ, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 10 (εξ
αναβολής), 13 & 14/10/2018 θαη ηηκωξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10
ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο.
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

13 & 14/10/2018

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ

ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΚΗ Ν.

ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

1

ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ

2

ΡΟΤΦ

2

ΟΤΡΜΔΝΑ

2

ΥΑΛΑΝΓΡΗ

1

ΣΕΒΑ Κ.
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟ Ι.
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ .
ΓΕΨΡΓΑΜΛΗ Δ.

Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

13 & 14/10/2018
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ

ΑΡΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ

1

ΚΖΦΗΗΑ 2010

1

ΜΔΛΗΗΑ

1

ΠΟΔΗΓΧΝ ΓΛΤΦΑΓΑ

4

40

3

30

ΣΑΜΑΣΗ Α.

ΣΔΡΦΗΘΔΑ
ΦΟΗΝΗΚΑ
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΜΠΑΩΡΑ Ε.

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ

1

Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

13 & 14/10/2018

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ

ΚΑΝΔΤΛΙΨΣΗ Γ.

ΓΑΛΑΞΗΑ

1

ΣΡΟΤΜΠΟΤΛΗ Γ.

ΓΗΑΓΟΡΑ

5

ΔΡΜΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

1

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ
ΠΛΙΣΗ Α.
ΓΑΩΣΑΝΙΔΗ Ι.
ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.
ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ Φ.
ΚΑΣΑΒΑΣΗ Δ.

ΠΑΠΑΚΨΣΑ Α.

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

1

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

50

ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ Π.

ΘΤΔΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

1

ΟΤΩΣΖΟΓΛΟΤ Η.

ΚΟΡΧΝΗΓΑ

1

ΚΡΑΒΒΑΡΙΣΗ Π.

ΠΑΝΘΖΔΗΑΚΟ

1

ΜΟΥΡΙΔΗ Π.

ΠΔΡΑ ΚΛΟΤΜΠ

1

ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ Ν.

1

ΦΡΤΑΝΑΣΑΗ Θ.

ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ
ΦΧΣΖΡΑ
ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ

Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

10/10/2018

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ

ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Κ.

ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

2

Κ-18

13 & 14/10/2018

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ
PETOKU L.
ΦΑΠΑΛΟΓΛΟΤ Μ.
ΣΕΡΖΗ Α.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Π.
ΖΨΗ Γ.
LLANA O.

5

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ

ΠΑΡΑΓΔΗΟ

1

ΟΤΡΜΔΝΑ

1

Γ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ
ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ
ΚΔΡΑΤΝΟ
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

1

ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

1

3

50

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

30

1

ΟΡΘΗ ΠΟΙΝΗ Ε ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΗ
Δθ παξαδξνκήο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν Πιεξνθνξηαθό Γειηίν, όηη ν πνδνζθαηξηζηήο
ΡΟΚΑΝΑ Κ., ηνπ ζσκαηείνπ ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, ηηκσξήζεθε κε ηέζζεξεηο (4) αγσληζηηθέο θαη
ρξεκαηηθό πξόζηηκν ζαξάληα (40) επξώ. Ζ νξζή πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε, είλαη ΓΤΟ (2) ΑΓΩΝΗΣΗΚΔ.
Κ-16

13 & 14/10/2018

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ

ΓΕΨΡΓΙΣΖΟΓΛΟΤ .

ΛΤΚΟΒΡΤΖ

1

ΣΡΑΥΧΝΔ

1

ΣΑΜΙΨΛΑΚΗ Ε.

Κ-14

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

13 & 14/10/2018
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΨΝΙΣΙΚΨΝ

ΨΣΗΡΗ Α.

ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ

1

ΛΟΝΣΟ Ν.

ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

1

ΚΡΟΝΟ ΑΘΖΝΧΝ

3

30

ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΧΝ

3

30

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ

ΣΟΤΚΑΛΑ Ε.
ΓΚΕΖΟ Π.

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΠΡΟΚΛΗΕΙ–ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΡΑΠΣΨΝ ΑΠΟΛΟΓΙΨΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΨΝ, ΑΞΙΨΜΑΣΟΤΦΨΝ &
ΨΜΑΣΕΙΨΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ ΣΗ Ε.Π.Ο.
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θαιεί ζε απνινγία ηα παξαθάησ ζσκαηεία, θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα,

αμησκαηνύρνπο θαη πνδνζθαηξηζηέο, γηα παξαβάζεηο ηνπ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ηεο Δ.Π.Ο., ζηνπο αγώλεο
ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Α', Β', Γ' ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & ΤΠΟΓΟΜΖ (13 & 14/10/2018).
Οη γξαπηέο απνινγίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ 23/10/2018 ώρα 14:00.

ΑΞΙΨΜΑΣΟΤΦΟΙ –
ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ

ΔΗΛΨΘΕΙΑ
ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟ Υ.Α.

ΣΑΚΟΓΕΨΡΓΑ Α.
ΑΓΧΝΑ ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΨΜΑΣΕΙΟ
ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

ΜΤΛΨΝΗ ΕΛ.
ΑΓΧΝΑ
Γ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ - ΚΖΦΗΗΑ ΑΔ

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΚΖΦΗΗΑ ΑΔ

ΖΨΣΑ Π.

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΘΖΝΑΪΓΑ

ΚΟΣΑΛΟ Ε.

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ

ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ.
ΑΓΧΝΑ ΣΟΛΜΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ

ΝΣΟΚΟ Ι.

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΠΑΠΑΓΟ

ΛΙΟΤΚΑ Γ.

ΔΚΠΡΟΩΠΟ

ΠΑΠΑΓΟ

ΣΙΡΟ Γ.

ΔΚΠΡΟΩΠΟ

ΑΡΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΦΟΤΦΟΤΛΗ Δ.
ΑΓΧΝΑ ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΔΚΠΡΟΩΠΟ

ΦΟΗΝΗΚΑ
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΚΟΤΜΕΡΣΑ Σ.
ΑΓΧΝΑ
ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ - ΑΔ ΗΛΗΟΤ

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ

ΑΓΟΡΟΥ -ΠΑΦΟ Α.
ΑΓΧΝΑ ΚΟΛΧΝΟ ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΚΟΛΩΝΟ

ΥΕΛΛΑ Γ.
ΑΓΧΝΑ ΠΡΧΣ/ΣΟ Κ-16, ΑΗΜΟ
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 2 - ΦΧΣΖΡ ΑΘΖΝΧΝ

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΑΗΜΟ
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Κ.
ΑΓΧΝΑ ΠΡΧΣ/ΣΟ Κ-14,
ΚΟΡΧΝΗΓΑ - ΗΑΧΝ 2

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΚΟΡΩΝΗΓΑ

ΑΓΧΝΑ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ - ΑΘΖΝΑΨΓΑ

ΑΓΧΝΑ ΑΡΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ - ΠΑΠΑΓΟ

ΨΜΑΣΕΙΑ
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
ΑΓΧΝΑ ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΟΤΡΜΕΝΑ
ΑΓΧΝΑ ΟΤΡΜΔΝΑ - ΡΟΤΦ

ΟΡΘΗ ΠΟΙΝΗ Ε ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Δθ παξαδξνκήο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν Πιεξνθνξηαθό Γειηίν, όηη ν Πξνπνλεηήο ζην ηκήκα
Κ-18 ηνπ ζσκαηείνπ Α.Ο. Ν.Φ. ΑΣΣΑΛΟ, θ. ΒΗΚΑΣΟ ΥΡ., ηηκσξήζεθε έσο ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 2018 2019 θαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν νγδόληα (80) επξώ. Ζ νξζή πνηλή είλαη όηη ηηκωξήζεθε ΔΩ ΣΟ ΣΔΛΟ
ΣΟΤ 2018 (31/12/2018) & ΜΔ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΓΓΟΝΣΑ (80) ΔΤΡΩ.

ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή επηβάιιεη ζηα παξαθάησ αλαγξαθόκελα θπζηθά πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 11 & 12 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ, ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ
ΥΩΡΟΤ:
--ΚΙΟΤΡΚΟ Φ.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Α.. ΑΘΗΝΑΩΚΟ
(1 αγσληζηηθή)
(αγώλαο ΑΘΖΝΑΨΚΟ - Γ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ, 07/10/2018).
--ΔΨΡΙΑΔΗ .
ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ
(1 αγσληζηηθή)
(αγώλαο ΑΘΖΝΑΨΚΟ - Γ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ, 07/10/2018).

Α.. ΑΘΗΝΑΩΚΟ

--ΜΑΜΨΝΑ Γ.
ΕΚΠΡΟΨΠΟ
(2 αγσληζηηθέο)
(αγώλαο ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ - ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ, 07/10/2018).

Α.Ε. ΠΕΣΡΑΛΨΝΨΝ

--ΚΑΛΑΝΣΖΗ Ε.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
(1 αγσληζηηθή)
(αγώλαο ΦΧΣΖΡΑ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ - ΠΡΟΜΖΘΔΑ, 07/10/2018).

Α.Ο. ΠΡΟΜΗΘΕΑ

--ΦΑΡΟΚΟΠΟ Κ.
ΕΚΠΡΟΨΠΟ
(1 αγσληζηηθή)
(αγώλαο ΘΤΔΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ - ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ, 07/10/2018).

Γ.. ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ

--ΓΙΑΛΕΑΚΗ Ν.
ΒΟΗΘΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
(3 αγσληζηηθέο & 30 επξώ ρξεκαηηθό πξόζηηκν)
(αγώλαο ΥΑΛΑΝΓΡΗ - ΥΑΨΓΑΡΗ, 07/10/2018).

Α.Ε. ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ

--ΣΑΜΠΡΑΣΖΗ Ι.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
(ΔΠΗΠΛΖΞΖ)
(αγώλαο ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ - ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, 07/10/2018).

Α.Ο. ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

--ΚΑΡΑΜΟΤΖΗ ΦΡ.
ΕΚΠΡΟΨΠΟ
(1 αγσληζηηθή)
(αγώλαο Πξση/ηνο Κ-18, ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ - ΦΧΣΖΡ ΑΘΖΝΧΝ, 06/10/2018).

Α.Π.Ο. ΥΨΣΗΡ

--ΚΟΜΑ Δ.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γ.Ε. ΑΓΙΨΝ ΑΝΑΡΓΤΡΨΝ
(ΔΠΗΠΛΖΞΖ)
(αγώλαο Πξση/ηνο Κ-18, ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ - ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ, 07/10/2018).
--ΜΑΝΙΚΑ ΕΜΜ.
ΠΡΟΕΔΡΟ
Π.Α.Ο. ΒΡΙΛΗΙΨΝ Ο ΚΕΝΣΑΤΡΟ
(4 αγσληζηηθέο & 40 επξώ ρξεκαηηθό πξόζηηκν)
(αγώλαο Πξση/ηνο Κ-18, ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ - ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ, 06/10/2018).
Έλαξμε πνηλώλ από 18/10/2018

ΠΟΙΝΕ Ε ΨΜΑΣΕΙΑ
** Α.. ΟΤΡΜΔΝΩΝ. Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΑΟ ΗΛΗΟΤ - ΟΤΡΜΔΝΑ ζηηο 06/10/2018).

ΔΙΑΥΟΡΑ
ΑΛΛΑΓΕ Ε ΑΓΨΝΕ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
** Ο αγώλαο Κππέιινπ, κεηαμύ ησλ νκάδσλ Α.Ο. ΑΗΓΑΛΔΩ - Γ.. ΚΑΛΛΗΘΔΑ, ζα δηεμαρζεί ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ
07/11/2018 θαη ώξα 14:30, ζην γήπεδν ΑΗΓΑΛΔΩ (Σ. ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΗΣΖ) (θαη όρη ηελ Σεηάξηε 31/10/2018,
όπσο αξρηθά είρε νξηζηεί).
** Ο αγώλαο Κππέιινπ, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ. - Α.Π.Ο. ΦΩΣΖΡ ΑΘΖΝΩΝ, ζα δηεμαρζεί ηελ
ΣΔΣΑΡΣΖ 07/11/2018 θαη ώξα 14:30, ζην γήπεδν ΕΖΡΗΝΔΗΟΤ (θαη όρη ηελ Σεηάξηε 31/10/2018, όπσο αξρηθά
είρε νξηζηεί).

ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΨΝΑ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Α' Καηεγνξίαο, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΥΟΛΑΡΓΟ - ΦΩΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ,
ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 21/10/2018 θαη ώξα 16:00, ζην γήπεδν ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α' (θαη όρη ην άββαην
20/10/2018, όπσο αξρηθά είρε νξηζηεί).

ΑΛΛΑΓΕ Ε ΑΓΨΝΕ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ14, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘΖΝΩΝ 1 - ΦΟΗΝΗΚΑ
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ, ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 21/10/2018 θαη ώξα 19:00, ζην γήπεδν ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΝΣΑΜΑΡΗ
(θαη όρη ώξα 10:00, όπσο αξρηθά είρε νξηζηεί).
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ10, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΤΜΖΣΣΟ - Γ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ, ζα δηεμαρζεί ηελ
ΚΤΡΗΑΚΖ 21/10/2018 θαη ώξα 10:00, ζην γήπεδν ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ (θαη όρη ην άββαην
20/10/2018, όπσο αξρηθά είρε νξηζηεί).
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ10, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΚΖΦΗΗΑ ΑΔ - ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΪΚΟ, ζα δηεμαρζεί ηελ
ΚΤΡΗΑΚΖ 21/10/2018 θαη ώξα 11:30, ζην γήπεδν ΔΛΠΗΓΟΦΟΡΟΤ (θαη όρη ώξα 10:00, όπσο αξρηθά είρε
νξηζηεί).

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΑΓΨΝΨΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
**Ο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΠΑΓΟ - ΑΡΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ, γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-14 ζηηο 06/10/2018, ν
νπνίνο δελ δηεμήρζε γηαηί ην γεπεδνύρν ζσκαηείν ΠΑΠΑΓΟ δελ πξνζθόκηζε Καηαζηάζεηο Τγείαο,
θαηαθπξώλεηαη κε ηέξκαηα 3-0 θαη βαζκνύο 3 έλαληη 0, ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ ΑΡΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ. Από ην
ζσκαηείν ΠΑΠΑΓΟ, αθαηξνύληαη ηξεηο (3) βαζκνί από ηε βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-14.
**Ο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ - ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ Α.Ο., γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-12
ζηηο 14/10/2018, ν νπνίνο δελ δηεμήρζε γηαηί ζηηο εκθαλίζεηο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπ θηινμελνύκελνπ
ζσκαηείνπ ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ Α.Ο. δελ ππήξραλ λνύκεξα, θαηαθπξώλεηαη κε ηέξκαηα 3-0 θαη βαζκνύο 3 έλαληη
0, ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ. Από ην ζσκαηείν ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ Α.Ο., αθαηξνύληαη
ηξεηο (3) βαζκνί από ηε βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-12.

ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ ΑΓΨΝΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
**Ο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΔΤΚΖ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 1, γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-18 ζηηο
14/10/2018, ν νπνίνο δελ δηεμήρζε γηαηί ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 1 δελ
πξνζθόκηζε ηηο απαξαίηεηεο ππνγεγξακκέλεο Πξάμεηο πλαίλεζεο, ζα επαλαιεθζεί. Σν θηινμελνύκελν
ζωκαηείν ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 1, ηηκωξείηαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν δηαθνζίωλ (200) επξώ.

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑ Κ-10
** Σα γήπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ (7Υ7) ή γήπεδα (11Υ11), θαηάιιεια
δηακνξθσκέλα. Ο ρώξνο κεηαμύ ηεο γξακκήο θέληξνπ θαη κεγάιεο πεξηνρήο, είλαη δηαζηάζεσλ 30Υ50m,
πεξίπνπ, κε ηα ηέξκαηα ζηηο πιάγηεο γξακκέο ηνπ γεπέδνπ.
- Οη δηαζηάζεηο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, πξνβιέπεηαη 30Υ50m.
- Δάλ ηα γήπεδα είλαη κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ (5Υ5), ν αγώλαο ζα κπνξεί λα δηεμαρζεί κε έλαλ ιηγόηεξν
πνδνζθαηξηζηή, δειαδή 6 πξνο 6.
- Οη εζηίεο (ηέξκαηα), ζα πξέπεη λα είλαη δηαζηάζεσλ 3Υ2m.
** Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 50 ιεπηά, ζε δύν εκίρξνλα ησλ 25 ιεπηώλ ην θαζέλα.
Όινη νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Κ-10, ζα δηεμάγνληαη ΑΒΒΑΣΟ ή ΚΤΡΗΑΚΖ.
** Οη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ ζα νξίδνληαη από ην αξκόδην Όξγαλν ηεο Έλσζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνζέιζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ν νξηζζείο δηαηηεηήο, ν αγώλαο δηεμάγεηαη θαη νη νκάδεο νθείινπλ λα
ππνδείμνπλ έλα πξόζσπν θνηλήο απνδνρήο σο δηαηηεηή θαη λα ζπληαρζεί Φύιιν Αγώλα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
απνζηαιεί ζηελ Δ.Π..Α..
** Ζ γεπεδνύρνο νκάδα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξνζθόκηζε ζην δηαηηεηή ηθαλνύ αξηζκνύ κπαιώλ (Νν 3 ή Νν
4) γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα.
** Γελ επηηξέπεηαη ε έλαξμε αγώλα όηαλ κία νκάδα παξνπζηάδεηαη κε ιηγόηεξνπο από έμη (6) πνδνζθαηξηζηέο,
όπσο επίζεο θαη ε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα, όηαλ κείλεη κε ιηγόηεξνπο από πέληε (5) πνδνζθαηξηζηέο.
** Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή:
Α) 1. Όινη νη αγσληδόκελνη Έιιελεο πνδνζθαηξηζηέο, ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη κε πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό
γέλλεζεο, κε ζεσξεκέλε θσηνγξαθία ηνπ πνδνζθαηξηζηή από ηελ Αζηπλνκία ή από άιιε δεκόζηα Αξρή, γηα
ηελ ηαπηνπξνζσπία.
2. Οη πέληε (5) αιινδαπνί ή θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ κε πξνζσξηλά
Γειηία πνπ εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ.
Β) Καηάζηαζε πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Γ) Οη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ, δελ ρξεηάδεηαη λα εθδώζνπλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
**Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα (7 πνδνζθαηξηζηέο). Κάζε νκάδα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έμη (6) πνδνζθαηξηζηέο εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ (1) ηεξκαηνθύιαθα. Ο
ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο θαη ησλ

δύν (2) νκάδσλ.
- Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα, ρσξίο λα γίλεη δηαθνπή ηνπ αγώλα, εθηόο απ' απηή ηνπ
ηεξκαηνθύιαθα, ε νπνία ζα γίλεηαη όηαλ ν αγώλαο έρεη ζηακαηήζεη. Όιεο νη αιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη από ηε
κέζε ηνπ γεπέδνπ.
- Δπηηξέπεηαη ε επαλαζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί.
- Αιιαγέο κπνξεί λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ).
- Δπηπιένλ παίθηεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ηα ηέζζεξα (4) παξαπάλσ γηα κία νκάδα, ζα
κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα ηέξκαηα, λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε δηαθνξά ζηα
ηέξκαηα πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα (4), ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ην παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε επηά (7) παίθηεο γηα θάζε νκάδα.
- Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
** Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα Κ-10, έρνπλ ΜΟΝΟ νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε
2009, 2010 θαη 2011.
α) Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ
ηεζζάξσλ (4) Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηώλ.
β) Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Μία νκάδα, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί, ηόζν ζην ζπλνιηθό ξόζηεξ, όζν θαη ζηελ
αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν.
** ε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ, είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ε παξνπζία Ηαηξνύ. ε πεξίπησζε
απνπζίαο, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη. Ζ Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ θαη ε Τγεηνλνκηθή ηεο Δπηηξνπή (θαη όρη ην γεπεδνύρν
ζσκαηείν), έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηνλ νξηζκό όισλ ησλ Ηαηξώλ ζηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
απηνύ.
** Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα, θαζνξίδεηαη ζηα είθνζη (20) επξώ.
- Ζ απνδεκίσζε δηαηηεζίαο, είλαη δέθα (10) επξώ.
- Σα νδνηπνξηθά ηνπ Ηαηξνύ, είλαη δεθαπέληε (15) επξώ.
- Σα έμνδα ηνπ αγώλα (δηαηηεηήο, Ηαηξόο), βαξύλνπλ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν.
** Γελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη.
** Γελ ππάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.
** Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία γξακκή (γξακκή θέληξνπ), από
ειεύζεξν ρηύπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί, ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα, ε νπνία επαλαξρίδεη ην
παηρλίδη κε ειεύζεξν ρηύπεκα από ην ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.
** Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, απαγνξεύεηαη ζ' απηόλ λα
πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα εληόο θαη εθηόο κεγάιεο πεξηνρήο. Σόηε, δίλεηαη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο
νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Σν ζεκείν πνπ επαλαξρίδεη ην παηρλίδη, νξίδεηαη ζην θέληξν
ηνπ γεπέδνπ.
** Όια ηα ειεπζέξα ρηππήκαηα, είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε απόζηαζε 5m από
ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεύζεξν ρηύπεκα.
** Σν ζεκείν πέλαιηη, είλαη 6m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο (ε παξάβαζε θαη ν ρώξνο πνπ απηή
γίλεηαη, αμηνινγείηαη από ηνλ δηαηηεηή).
** Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγηα επαλαθνξά ζπκπαίθηε, ηόηε δίλεηαη
πιάγηα επαλαθνξά ζην ίδην ζεκείν, ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.
** Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο, ηόηε ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο
γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα, κε ηελ κπάια λα ηνπνζεηείηαη 1m από ηελ εζηία θαη κε ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο
πξνο ηα εκπξόο. Ζ αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη εθηόο ηεο γξακκήο πίεζεο (πίζσ από ηε κεζαία γξακκή). Ζ
αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εηζέιζεη εληόο ηεο γξακκήο πίεζεο, κόλν όηαλ έλαο παίθηεο (ηεο νκάδαο πνπ
επηηίζεηαη), ππνδερηεί ηελ κπάια από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα. Παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνύ, δίλεη ην δηθαίσκα ζην
δηαηηεηή λα ζηακαηήζεη ην παηρλίδη, κε επαλάιεςε ηνπ ειεύζεξνπ ρηππήκαηνο. Δπηηξέπεηαη ζηνλ
ηεξκαηνθύιαθα, αλ απηόο ην θξίλεη, λα παίμεη ηελ κπάια πην γξήγνξα, παξόιν πνπ ε αληίπαιε νκάδα δελ είλαη
εθηόο γξακκήο πίεζεο.
** Σν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα γξακκή. Ο παίθηεο ηεο
αληίπαιεο νκάδαο, κπνξεί λα ζηαζεί 5m καθξηά από ην ζεκείν ρηππήκαηνο.
** Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε
έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ, επαλαιακβάλεηαη.
** Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ:
- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ αληίπαιν παίθηε.

- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε.
- Πηάλεη ηελ κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα, κέζα ζηελ κεγάιε πεξηνρή
πέλαιηη.
- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο.
** Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή, ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ δύν ρεξηώλ, από
πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη.

ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία θαη ηνπο δηαηηεηέο, όηη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα δεκηνύξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ πιήξε
εθαξκνγή ηνπ.
Ο ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηνλ Ηνύλην,
δεκηνύξγεζε θελά ζηηο πξνβιεπόκελεο πνηλέο, ζηε δηαθνξά κεηαμύ κε απνδνρήο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ζηελ κε έγθαηξε πξνζθόκηζή ηνπο από ηα ζσκαηεία ζηελ Έλσζε, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο.
Σν Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ, ζεσξεί όηη νη αγώλεο δελ πξέπεη λα καηαηώλνληαη ιόγσ έιιεηςεο ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηώλ ή πνδνζθαηξηζηνύ, ην ζσκαηείν όκσο γηα ηελ ακέιεηά ηνπ απηή ζα
ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν δηαθνζίωλ (200) επξώ.
Γηα ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη Κ-10, δελ απαηηείηαη ζπλαίλεζε γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο
πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ.
Γηα ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-16 θαη Κ-14, κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ επηηξέπεηαη νη πνδνζθαηξηζηέο λα
αγσλίδνληαη θαη κε ηηο αζηπλνκηθέο ηνπο ηαπηόηεηεο.
Οη αιινδαπνί ζα πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ λα αγσλίδνληαη κε πξνζωξηλά δειηία, γηα ηα νπνία
ρξεηάδεηαη ε ζπλαίλεζε.

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΜΕ ΤΝΑΙΝΕΕΙ
Τπελζπκίδνπκε ζε όζα ζσκαηεία έρνπλ αθόκε εθθξεκόηεηεο κε ηηο ζπλαηλέζεηο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα
ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, λα ηαθηνπνηήζνπλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ηελ
ππνρξέσζή ηνπο απηή γηα λα κελ αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα.

ΕΤΔΙΑΚΡΙΣΕ ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΨΝ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη αξθεηά δειηία έρνπλ απνξξηθζεί από ηελ Δ.Π.Ο., γηαηί νη
θσηνηππίεο ησλ ηαπηνηήησλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ήηαλ επαλάγλσζηεο θαη επδηάθξηηεο. Αο πξνζέμνπλ ην
ζεκείν απηό ηα ζσκαηεία καο, γηα λα κελ έρνπλ απνξξίςεηο θαη άιισλ αηηήζεσλ.

ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΨΝ ΜΕΦΡΙ 26/10/2018
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκό, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
κεηεγγξαθώλ είλαη ε 31/10/2018.
Πξνθεηκέλνπ ε Τπεξεζία ηεο Δλώζεσο λα πξνιάβεη λα απνζηείιεη ζηελ Δ.Π.Ο. ηηο αηηήζεηο κε ηηο
κεηεγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Δ.Π..Α., ην αξγόηεξν κέρξη ηελ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 26/10/2018.
Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, δελ είλαη βέβαην όηη ζα πξνιάβνπλ λα απνζηαινύλ ζηελ Δ.Π.Ο..

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΑΙΝΕΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΜΑΔΕ Κ-16
Σα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Κ-16, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ κέρξη ηελ 31/10/2018,
πνπ ιήγεη ε πξνζεζκία λ' αγσλίδνληαη νη πνδνζθαηξηζηέο κε αζηπλνκηθέο ηαπηόηεηεο, λα θέξνπλ θαη λα
ζεωξήζνπλ ηηο λέεο Καηαζηάζεηο Τγείαο θαη πλαίλεζεο, κε ηηο ζπλαηλέζεηο όιωλ ησλ πνδνζθαηξηζηώλ
πνπ ζ' αγσλίδνληαη ζηελ νκάδα.

ΑΙΓΙΔΑ Ε.Π..Α. ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ
Όπσο είλαη γλσζηό, ην άξζξν 37 παξ. 6 ηνπ Κ.Α.Π., πξνβιέπεη αθαίξεζε ηξηώλ (3) βαζκώλ από
ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπξλνπά κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα
από ηελ Δ.Π..Α..
Πξνβιέπεη επίζεο, εηήζην απνθιεηζκό γηα πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε Δ.Π..Α. πξνθεηκέλνπ λα κελ βξεζεί ζηε δύζθνιε ζέζε λα επηβάιιεη ηελ πνηλή
αθαίξεζεο ηξηώλ (3) βαζκώλ από ζσκαηεία ηεο, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ θαη θάπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο (π.ρ.
έιιεηςε επαξθνύο αξηζκνύ ηθαλώλ πνδνζθαηξηζηώλ, κεγάινπ αξηζκνύ αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ, θ.ιπ.) θαη
δελ κπνξνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε όια ηνπο ηα ηκήκαηα ζηα Πξσηαζιήκαηα ηεο Έλσζεο, απνθάζηζε θαη ηε
θεηηλή ρξνληά λα ζπλεξγαζζεί κε ηηο εηαηξίεο πνπ είρε ζπλεξγαζζεί θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά θαη έδεημαλ
ελδηαθέξνλ λα δεηήζνπλ θαη πάιη ηελ αηγίδα ηεο Έλσζεο γηα ηα ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλώλνπλ.
Καηόπηλ απηώλ, ε Έλσζε ρνξεγεί ηελ αηγίδα ηεο ζηηο παξαθάησ εηαηξίεο:
** ELEON SPORT COLLECTION, ΜΟΝ. Δ.Π.Δ. (young - talents acropolis academy).
** SPORT TEAM ΓΗΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΘΟΤΚΗΓΗΓΔΗΟΤ.

** SOCCER LINK ΣΟΤΡΝΟΤΑ.
** RESPECT CUP.
Σα ζσκαηεία - κέιε ηεο Έλσζήο καο, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα παξαπάλσ Σνπξλνπά, δελ ζα έρνπλ
θαλέλα πξόβιεκα λνκηκνπνίεζεο.
πκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε άιιν Σνπξλνπά, δελ είλαη επηηξεπηή θαη ην ζσκαηείν πνπ ζα ζπκκεηάζρεη,
ζα ππνπέζεη ζε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 6 ηνπ Κ.Α.Π., κε ηηο πξνβιεπόκελεο ζ' απηό, ζπλέπεηεο.
Απαγνξεύεηαη, επίζεο, ξεηά, ε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ζσκαηείνπ καο ζε θάζε Σνπξλνπά,
αθόκα θαη ησλ παξαπάλσ εηαηξηώλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα από 27 έσο 30 Γεθεκβξίνπ 2018, θαηά ην νπνίν ζα
δηνξγαλσζεί ην 5ν ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ.
Σπρόλ ζπκκεηνρή ζσκαηείνπ - κέινπο καο, απαγνξεύεηαη θαη ζα έρεη ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ
πξναλαθέξακε.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ αλαθνηλώλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη Δηζαγωγηθή ρνιή
Γηαηηεζίαο ηεο Έλωζεο.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 31 Οθηωβξίνπ 2018, καδί κε παξάβνιν πελήληα (50) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο
Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ (Αθαδεκίαο 91-93, 5νο όξνθνο, ηει. 210/3822202-3), ώξεο ιεηηνπξγίαο από 09.00 έσο 16.00
θαζεκεξηλά.
Πξνϋπνζέζεηο :

1) Ζιηθία από 16 εηώλ (ζπκπιεξσκέλα) έσο 29 εηώλ.
2) Απνιπηήξην ιπθείνπ.
(Γηα ηνπο έρνληεο ειηθία από 16 έσο 18 εηώλ
απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαη βεβαίσζε όηη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο)
3) Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο όςεσο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ρνιήο ζα είλαη δύν (2) κήλεο πεξίπνπ.

Τπεύζπλνο ηεο ρνιήο ζα είλαη ν θ. ΜΖΣΡΟΦΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΨΝ ΜΙΚΣΗ ΝΕΨΝ - 2003
Α' ΓΚΡΟΤΠ
Σελ ΣΡΗΣΖ 23/10/2018 θαη ώξα 15:30, θαινύληαη ζηo γήπεδν ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ γηα πξνπόλεζε ηεο Μηθηήο ΝΔΩΝ,
νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο:
ΓΡΗΣΔΛΖ, ΜΑΚΡΖ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΚΟΤΣΟΤΠΗΑ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΗΚΟ),
ΓΔΝΣΗΚΖ, ΓΔΧΡΓΔΑ, ΚΑΣΗΟΤΛΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΠΑΣΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ),
ΚΑΜΠΑ, ΥΡΟΝΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΚΟΤΜΠΟΤΝΖ (ΚΖΦΗΗΑ ΑΔ), ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΤΜΖΣΣΟ),
ΜΔΟΛΟΓΓΖ, ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΠΑΣΡΗΚΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΚΟΤΒΑΡΑ (ΝΗΚΖ ΑΛΗΜΟΤ), ΣΡΟΤΠΑΚΖ (ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ), ΜΟΥΟΝΑ (ΛΤΚΟΗ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ),
ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΑΑΛΟ, ΡΑΠΣΖ, ΓΑΛΑΜΖΣΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘΖΝΧΝ),
ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΖ, ΚΤΡΑΝΟ,ΣΗΑΚΤΡΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ), ΕΟΤΓΡΑ (ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ),
ΠΑΝΣΑΕΖ, ΡΑΓΚΑΒΑ, ΣΟΤΡΔΑ (ΖΛΤΗΑΚΟ),
ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ, ΚΑΣΖ, ΓΚΑΜΖ, ΣΗΛΗΑΚΟ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ).
Β' ΓΚΡΟΤΠ
Σελ ΣΡΗΣΖ 23/10/2018 θαη ώξα 16:30, θαινύληαη ζηo γήπεδν ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ γηα πξνπόλεζε ηεο Μηθηήο ΝΔΩΝ,
νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο :
ΓΟΚΗΜΑΚΖ, ΚΡΑΧΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΝΑΝΟ (ΟΤΡΜΔΝΑ),
ΚΑΣΡΗΣΗΟ, ΝΗΘΑΒΡΗΑΝΑΚΖ (ΥΑΨΓΑΡΗ), ΑΓΓΔΛΖ, ΚΑΝΣΔΛΜΗΓΖ, ΚΑΛΟΓΔΡΑ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ),
ΕΤΓΟΤΡΖ (ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ), ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ (ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ),
ΦΑΡΜΑΚΖ (ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ), ΚΟΛΗΑΓΖΜΑ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ, ΣΗΡΖ (ΠΑ ΑΘΖΝΧΝ),
ΜΤΡΣΔΕΑ, ΚΟΡΟΜΠΔΛΖ (ΑΡΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ), ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΓΑΚΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ),
ΛΔΤΘΔΡΗΧΣΖ, ΓΗΟΝΤΟΠΟΤΛΟ (ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΜΑΝΣΑΚΑ,
ΣΡΤΦΧΝΗΓΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΣΑΜΖ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΣΕΗΑΚΑ (ΗΑΧΝ),
ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ), ΓΗΑΝΝΑΣΟΤΛΗΑ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ).

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΨΝ ΜΙΚΣΗ ΠΑΙΔΨΝ - 2005
Σελ ΣΡΗΣΖ 23/10/2018, θαινύληαη ζην γήπεδν ΝΣΑΜΑΡΗ - ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ θαη ώξα 16:30 γηα θηιηθό αγώλα
κε ηνλ ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘΖΝΩΝ, νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη,
άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΠΑΠΑΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΜΑΝΧΛΑ (ΚΖΦΗΗΑ ΑΔ), ΜΑΝΧΛΑΚΟ (ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΧΝ),
ΜΠΑΣΗΑΚΟ, ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΣΕΖΜΑ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ),
ΚΤΡΗΑΚΖ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ), ΦΤΛΛΑ (ΚΔΡΑΤΝΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΚΟKΜΟΣΟ (ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ), ΒΑΗΛΔΗΟΤ, ΘΔΟΓΧΡΑΚΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ),

ΦΤΣΗΛΖ (ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ), ΓΗΑΜΑΝΣΖ, ΣΔΠΔTΗΓΖ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ),
ΓΚΗΚΑ (ΓΟΤΡΔΗΟ ΚΤΦΔΛΖ), ΜΠΗΛΗΚΑΗΓΖ, ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ),
ΚΗΑΓΑΡΔΖ,ΣΑΝΣΖΛΑ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΝΑΚΖ (ΚΑΛΑΜΑΚΗ),
ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ (ΕΔΦΤΡΟ), ΚΑΛΑΗΕΖ (ΓΑΦΝΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ), ΣΗΡΒΟΤΛΖ (ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ),
ΝΑΛΗΣΕΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΚΤΡΓOΣΑΖ, ΔΞΑΡΥΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΜΠΑΛΑΦΑ, ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ, ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘΖΝΧΝ), ΠΑΘΑΡΖ (ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ).

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΨΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Π..Α.:
ΑΒΒΑΣΟ 20/10/2018
ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛΤΦΑΓΑ
ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ
ΛΑΓΑ
ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ
ΝΔΟΠΔΝΣΔΛΗΚΟ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ
ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ
ΑΧΝΗΣΖ
ΣΔΡΦΗΘΔΑ
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΥΑΨΓΑΡΗ
ΦΧΣΖΡΑ ΑΘΖΝΧΝ
ΡΟΤΟ
ΥΑΛΑΝΓΡΗ
ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ
ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΚΖΦΗΗΑ ΑΔ
ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ

ΚΤΡΗΑΚΖ 21/10/2018
ΘΡΗΑΜΒΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ
ΟΤΡΜΔΝΑ
ΖΦΑΗΣΟ
ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ

ΞΤΠΝΖΣΟ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΣΤΛΗΑΝΟΤ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

