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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Ελεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο γηα ηηο λέεο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην «Παπάπηημα Β
Γιαηάξειρ Δθαπμογήρ Κανονιζμού για ηοςρ Δπαζιηέσνερ Ποδοζθαιπιζηέρ», (Κανονιζμόρ Μεηεγγπαθών),
όπωο ηζρύεη κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηωλ απνδεζκεύζεωλ, κεηεγγξαθώλ, ππνζρεηηθώλ,
επαλεγγξαθώλ θαη αξρηθώλ εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο:
 Οη ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΙ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 &
από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οι ΟΜΑΓΙΚΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 &
από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΤΠΟΥΔΣΙΚΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΓΙΔΘΝΔΙ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 κέρξη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 28 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020.
 Οη ΠΡΩΣΔ ΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 έωο 30 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 έωο 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020.

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Οη Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ γηα ηα πξωηαζιήκαηα ηεο Α, Β, Γ Καηηγοπίαρ θαη ηνπ Κςπέλλος, ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ Παπαζκεςή 30 Αςγούζηος 2019.
Τα έληππα ηωλ Δειώζεωλ, είλαη έηνηκα θαη έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλωζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ Ελόηεηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΝΣΤΠΑ.
Μαδί κε ηε Γήλωζη ςμμεηοσήρ, ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ λα ζςνςποβάλλοςν:
α) Τπεύθςνη Γήλωζη «ςνςποζσεηικό Γιαιηηζίαρ», πεξί απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, Καλνληζκώλ FIFA,
UEFA, Ε.Π.Ο.,
β) ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος,
γ) Παπασωπηηήπιο για ηη σπήζη ηος γηπέδος, γηα ηε δηεμαγωγή αγώλωλ Πξωηαζιεκάηωλ Καηηγοπιών,
Κςπέλλος θαη Τποδομών.
δ) Άδεια λειηοςπγίαρ ηνπ γεπέδνπ ζε ιζσύ.
ε) Αίηημα γηα ηελ ημέπα θαη ώπα δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ.
Τα ρξεκαηηθά πνζά, πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ καδί κε ηε Δήιωζε Σπκκεηνρήο (γηα Σπλδξνκή,
Σπκκεηνρή θαη Πνζνζηά), παξακέλνπλ θαη ηε θεηηλή ρξνληά ίδηα.
Επίζεο, είλαη έηνηκεο νη Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ ζηα Πξωηαζιήκαηα Υπνδνκήο Κ18 & Κ16.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-18 & Κ-10
Ελεκεξώλνπκε όια ηα ζωκαηεία πνπ ζέινπλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα πξωηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ10, όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2019 - 2020:
ηο Ππωηάθλημα Κ-18 ζα έρνπλ δηθαίωκα νη νκάδεο λα αλαγξάθνπλ ζην Φ.Α. θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
αγώλα, ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2001. Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο θαη
νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2002 θαη κεηά.
ηο Ππωηάθλημα Κ-10, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα γήπεδα 11Υ11 δηακνξθωκέλα ωο εμήο. Ο αγωληζηηθόο
ρώξνο όπωο θαη ζην Πξωηάζιεκα Κ-12, δειαδή ν ρώξνο κεηαμύ ηωλ δύν (2) κεγάιωλ πεξηνρώλ.
Οη εζηίεο (ηέξκαηα) ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην θέληξν ηωλ δύν (2) κεγάιωλ πεξηνρώλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
είλαη δηαζηάζεωλ (3Υ2) ή αλ δελ ππάξρνπλ (5Υ2).
Τν πιάηνο ηνπ γεπέδνπ ζα νξίδεηαη θαηά κήθνο ηωλ δύν (2) κεγάιωλ πεξηνρώλ ζηε λνεηή απηή πιάγηα
γξακκή ζα πξέπεη ζε όιν ηεο ην κήθνο λα ηνπνζεηνύληαη ρωξνδείθηεο πξνπόλεζεο (θνλάθηα, πηαηάθηα).
Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ελλέα (9) πνδνζθαηξηζηώλ από ηελ θάζε νκάδα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηεξκαηνθύιαθα.
Παξαθάηω, παξαζέηνπκε ζρεδηάγξακκα ζρεηηθήο ράξαμεο γεπέδνπ γηα αγώλεο Πξωηαζιήκαηνο Κ-10.

ΕΝΣΤΠΑ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Γλωξίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη παξαιάβακε από ηελ Δ.Π.Ο., ηηο αιηήζειρ μεηαβολών
επαζιηεσνών ποδοζθαιπιζηών αγωνιζηικήρ πεπιόδος 2019/2020, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ
ηα ζωκαηεία ή νη ελδηαθεξόκελνη, από ηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
Σύκθωλα κε απόθαζε ηεο Ε.Π.Ο., ε θάζε αίηεζε θνζηνινγείηαη έλα (1) επξώ, πνζό ην νπνίν
εηζπξάηηεηαη θαζ' νινθιεξία από ηελ Δλληνική Ποδοζθαιπική Ομοζπονδία.

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Γλωξίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη παξαιάβακε από ηελ Δ.Π.Ο., ηηο καηαζηάζειρ κε ην δςναμικό
ηωλ ποδοζθαιπιζηών ηνπο, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ, δηα ην νόμιμος εκπποζώπος ηνπο, από
ηε Δεπηέξα 24 Ινπλίνπ 2019.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

