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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο ηηο λέεο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην «Παξάξηεκα Β Γηαηάμεηο
Δθαξκνγήο Καλνληζκνύ γηα ηνπο Δξαζηηέρλεο Πνδνζθαηξηζηέο», (Καλνληζκόο Μεηεγγξαθώλ), όπσο
ηζρύεη κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνδεζκεύζεσλ, κεηεγγξαθώλ, ππνζρεηηθώλ,
επαλεγγξαθώλ θαη αξρηθώλ εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο:
 Οη ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΗ γίλνληαη από 1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 θαη από
1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019.
 Οη ΟΜΑΓΗΚΔ γίλνληαη από

1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 κέρξη θαη 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2018, θαη από
1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 έσο 30 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 (ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ε δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ ππεξβαίλεη ηνπο 140
πνδνζθαηξηζηέο).

 Οη ΤΠΟΥΔΣΗΚΔ γίλνληαη από

1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 θαη από
1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 έσο 31 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019.

 Οη ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από

1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2018 θαη από
1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 έσο 31 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019.

 Οη ΓΗΔΘΝΔΗ
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από

1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2018 θαη από
1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 έσο 31 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019.

 Οη ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2018 κέρξη 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2018 θαη από
1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 έσο 28 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2019.
 Οη ΠΡΩΣΔ
ΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από

1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 έσο 30 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2018 θαη από
1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2019 έσο 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2019.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Όπσο καο ελεκέξσζε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (ηκήκα Αζιεηηζκνύ), πξνθεηκέλνπ λα εθδίδεηαη ΑΓΔΗΑ
ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΑ, είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΟ λα ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπο, από ηα
ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία, ηα αθόινπζα:
1) Πξσηνθνιιεκέλν αίηεκα ρνξήγεζεο αδείαο.
2) Πξσηνθνιιεκέλν έγγξαθν έγθξηζεο ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο (πξόγξακκα).
3) Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ζε ηζρύ.
4) Παξαρσξεηήξην γηα ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ θάζε αγώλα.
Ζ Άδεηα Γηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαη θνηλνπνηεζεί ζηελ νηθία Αζηπλνκηθή
Αξρή, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα.
Ωο εθ ηνύηνπ, ηα ζσκαηεία καο, καδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα, ζα πξέπεη λα

θαηαζέζνπλ ζηελ Έλσζε: α) Παξαρσξεηήξην γεπέδνπ γηα ηε δηεμαγσγή αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ
Καηεγνξηώλ, Κππέιινπ θαη Τπνδνκώλ, από ηελ Έλσζε θαη β) Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ, ζε ηζρύ.
Γηα δηεπθόιπλζε ησλ ζσκαηείσλ καο, ε Έλσζε ζα ππνβάιιεη αίηεκα γηα ρνξήγεζε πάγηαο άδεηαο
δηεμαγσγήο αγώλσλ, γηα ηελ πξνζερή πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2018 - 2019, από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, γηα
όζα γήπεδα έρνπλ θαηαηεζεί ηα αλσηέξσ.
Σεκεηώλεηαη, επίζεο, όηη νη Άδεηεο Λεηηνπξγίαο γεπέδσλ, ζηα νπνία δηεμάγνληαη αγώλεο ησλ
Πξσηαζιεκάησλ ηεο Έλσζεο, ρνξεγνύληαη κε απνθάζεηο ησλ Δεκάξρσλ, ζηνπο Δήκνπο ησλ νπνίσλ
ππάγνληαη ηα γήπεδα.

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο γηα ηα πξσηαζιήκαηα ηεο Α, Β, Γ Καηεγνξίαο θαη ηνπ Κππέιινπ, ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 31 Απγνύζηνπ 2018.
Τα έληππα ησλ Δειώζεσλ, είλαη έηνηκα θαη έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ Ελόηεηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΝΣΤΠΑ.
Μαδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο, ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ λα ζπλππνβάιινπλ:
α) Τπεύζπλε Γήισζε «πλππνζρεηηθό Γηαηηεζίαο», πεξί απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, Καλνληζκώλ FIFA,
UEFA, Ε.Π.Ο.,
β) ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
γ) Παξαρσξεηήξην γηα ηε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ, γηα ηε δηεμαγσγή αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ Καηεγνξηώλ,
Κππέιινπ θαη Τπνδνκώλ.
δ) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ζε ηζρύ.
ε) Αίηεκα γηα ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ.
Τα ρξεκαηηθά πνζά, πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ καδί κε ηε Δήισζε Σπκκεηνρήο (γηα Σπλδξνκή,
Σπκκεηνρή θαη Πνζνζηά), παξακέλνπλ θαη ηε θεηηλή ρξνληά ίδηα.
Επίζεο, είλαη έηνηκεο νη Γειώζεηο πκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Υπνδνκήο Κ18, Κ16, Κ14 & Κ12.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΦΤΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Όπσο είρε αλαθνηλσζεί θαη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο, ζηηο 13/06/2018 θαη θέηνο ζα
δνζεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα ζσκαηεία σο εμήο: ηξηαθόζηα (300) επξώ ζηα ζσκαηεία ηεο Α & B Καηεγνξίαο
θαη εθαηό (100) επξώ ζηα ζσκαηεία ηεο Γ Καηεγνξίαο.
Γηα ηελ παξαιαβή ησλ πνζώλ, ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζην Λνγηζηήξην ηεο Ελώζεσο,
Γξακκάηην Δηζπξάμεσο ηνπ Σπιιόγνπ θαη Δμνπζηνδόηεζε γηα ηνλ εθπξόζσπν πνπ ζα ηα παξαιάβεη.
Σα παξαπάλσ πνζά, ζα ζπκςεθίδνληαη, ηαπηόρξνλα, κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα
ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2018 - 2019, πνπ ζα θαηαζέηνπλ ηα ζσκαηεία ζηελ Έλσζε.

ΗΛΙΚΙΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ &
ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Τε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2018 – 2019, ζα είλαη ππνρξεσηηθή, ζε όιεο ηηο Καηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη ζην
Κύπειιν, ε ζπκκεηνρή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ γελλήζεθαλ ην 1998 θαη
κηθξόηεξσλ. Καη νη ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ, κέρξη ηε ιήμε ηνπ 1νπ
εκηρξόλνπ.
Αλ παξαζηεί αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ, ππνρξεσηηθά κε πνδνζθαηξηζηέο ηεο
ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (δει. Γελλεζέληεο ην 1998 ή κηθξόηεξνπο)
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Α, Β, Γ Καηεγνξίαο θαη ζην Κύπειιν, έρνπλ νη πνδνζθαηξηζηέο
ειηθίαο κέρξη ηξηάληα επηά (37) εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην 1981 (από 01/01/1981 έσο 31/12/1981)
Πξνζνρή, δηεπθξηλίδνπκε όηη ζηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Γ Καηεγνξίαο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
απεξηόξηζηα νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ ειηθία κέρξη ηξηάληα (30) εηώλ, δειαδή, όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο
1988 (από 01/01/1988 έσο 31/12/1988) θαη κεηά, όπσο επίζεο, όηη ζηελ ίδηα θαηεγνξία επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ κέρξη ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο ζε θάζε αγώλα, ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ ηξηάληα (30)
εηώλ θαη κέρξη ηξηάληα επηά (37) εηώλ, δειαδή λα έρνπλ γελλεζεί ην 1981 (από 01/01/1981 έσο 31/12/1981).

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Ε
ΑΓΩΝΕ
* Σε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ 2018-2019 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε
νκάδαο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε
Ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο.
* Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα, κέρξη ηεζζάξσλ (4)
πνδνζθαηξηζηώλ (αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ) πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο
εζληθέο νκάδεο.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ
Υξνληθή δηάξθεηα από έλα (1) έσο ηξία (3) ρξόληα.
Παξάβνιν έθδνζεο : Γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο
νγδόληα (80) επξώ.
»
»
» δύν (2) εηώλ
εμήληα (60) »
»
»
» ηξηώλ (3) »
πελήληα (50) »
Τν Δειηίν Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ζα εθδίδεηαη κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία έθδνζεο όισλ ησλ δειηίσλ εξαζηηερλώλ
πνδ/ζηώλ.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ, ζα πξνθύπηεη από Υπεύζπλε Δήισζε ησλ δύν πιεπξώλ, ε νπνία ππάξρεη
ζηελ πίζσ ζειίδα ηεο Αίηεζεο Μεηαβνιώλ (πξνέδξνπ ζσκαηείνπ θαη πνδνζθαηξηζηή ή ηνπ γνλέα / θεδεκόλα
ηνπ εθόζνλ είλαη αλήιηθνο, κε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο), πνπ ζα θαηαηίζεηαη ζηελ νηθεία
Ε.Π.Σ. θαη ζα ζπλνδεύεη ηα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ δειηίνπ.

ΜΝΗΜΟΤΝΟ ΣΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ ΠΑΝΣΑΖΗ
Αύξην άββαην 23 Ηνπλίνπ 2018 θαη ώξα 08:30, ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Νηθνιάνπ Ζιηνύπνιεο, ζα ηειεζζεί
ην εηήζην κλεκόζπλν ππέξ αλαπαύζεσο ηεο ςπρήο ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΠΑΝΣΑΕΖ, επί ζεηξά εηώλ Σπκβνύινπ
ηεο Ελώζεσο.

ΕΝΙΑΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Σύκθσλα κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο., θαζνξίζηεθαλ ππνρξεσηηθά γηα όιε ηελ
Ειιάδα, εληαίεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη νλνκαζίεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Υπνδνκήο πνπ δηνξγαλώλνπλ νη Ε.Π.Σ..
Σύκθσλα κε ηελ απόθαζε απηή, νη νλνκαζίεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαζνξίζηεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ
σο εμήο: π.ρ. Κ-16 (θάησ ησλ 16 εηώλ), Κ-14, Κ-12 θ.ιπ..
Η θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ζύκθσλε κε εθείλε ησλ Πξσηαζιεκάησλ Πξνεπηινγήο Εζληθώλ Οκάδσλ.
Οη νλνκαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θνηλέο γηα όιεο ηηο Ε.Π.Σ..
Σεκεηώλνπκε όηη δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ παίθηεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο ζε
Πξσηαζιήκαηα κηθξόηεξεο (π.ρ. παίθηεο γελλεζέληεο ην 2004, δελ κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ ζην Πξσηάζιεκα
Κ14).
Παξαθάησ, αλαγξάθνπκε ηηο λέεο θαηεγνξίεο Πξσηαζιεκάησλ, ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο δειώζεσλ
ζπκκεηνρήο, ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη:
ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ
ΓΖΛΩΔΗ
ΔΝΑΡΞΖ
ΖΛΗΚΗΔ
Κ-18
Παξαζθεπή 07/09/2018
22/09/2018
2001 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-16
Παξαζθεπή 07/09/2018
22/09/2018
2003 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-14
Παξαζθεπή 14/09/2018
29/09/2018
2005 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-12
Παξαζθεπή 28/09/2018
13/10/2018
2007 θαη κηθξόηεξνη.
Σεκείσζε:
* Όηαλ ε Δ.Π.Ο. καο γλσζηνπνηήζεη ηηο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο ησλ Πξσηαζιεκάησλ, ζα κειεηεζεί ην
ελδερόκελν δηνξγάλσζεο θαη Πξσηαζιεκάησλ Κ-10.
* Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγσληζηνύλ Κ-18, Κ-16 θαη Κ-14, ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν Αηνκηθώλ
ηνηρείσλ πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.Ο..
* Πξνζνρή ζηελ έθδνζε Δειηίσλ ζην Πξσηάζιεκα Κ-14, δειαδή πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα έηε
2005 ή 2006 θαη απηό γηαηί νη πνδνζθαηξηζηέο απηήο ηεο ειηθίαο, έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Μηθηή
ΠΑΗΓΩΝ, ζηελ νπνία αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά κε Δειηίν Δ.Π.Ο..

Από την Ε.Π.. Αθηνών

