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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο γηα νξηζκέλεο ζεκαληηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη θαη ζα ηζρύζνπλ ηε λέα πνδνζθαηξηθή ρξνληά 2018 - 2019, ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο.
- ηηο θαηεγνξίεο ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο, παύνπλ λα ηζρύνπλ νη νλνκαζίεο ΝΔΩΝ, ΠΑΙΓΩΝ,
ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ, ΑΚΑΓΗΜΙΩΝ (JUNIOR) θαη ζα νλνκάδνληαη, πιένλ, Κ-18, Κ-16, Κ-14 θαη Κ-12 αληίζηνηρα. Οη
νλνκαζίεο απηέο ηζρύνπλ γηα όιε ηελ Διιάδα.
- Οη ειηθίεο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο θαηεγνξίεο, είλαη:
Κ-18: γελλεκέλνη ην 2001 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-16: γελλεκέλνη ην 2003 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-14: γελλεκέλνη ην 2005 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-12: γελλεκέλνη ηα έηε 2007 - 2008 θαη 2009.
- ην Πξωηάζιεκα Κ-14 (πξώελ Πακπαίδωλ), όινη νη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγωλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε
Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείωλ Δ.Π.Ο. (όρη κε Πηζηνπνηεηηθά). Ο ιόγνο είλαη όηη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, δειαδή έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2005, ζα ζηειερώζνπλ ηε Μηθηή Οκάδα
ΠΑΙΓΩΝ ηεο Έλωζήο καο, όπνπ απαηηείηαη Γειηίν Αηνκηθώλ ηνηρείωλ Δ.Π.Ο. γηα λα κπνξεί έλαο
πνδνζθαηξηζηήο λα αγωληζηεί.
Δπεηδή ην κέηξν ηεο ππνρξεωηηθήο έθδνζεο Γειηίωλ εθαξκόδεηαη θαη πάιη κεηά από αξθεηά ρξόληα, ζα
δνζεί αξθεηόο ρξόλνο ζηα ζωκαηεία λα αγωληζηνύλ ηηο πξώηεο αγωληζηηθέο θαη κε Αζηπλνκηθέο Σαπηόηεηεο ή
πξωηόηππα Πηζηνπνηεηηθά, κέρξηο όηνπ εθδνζνύλ ηα Γειηία από ηελ Δ.Π.Ο..
Πηζηεύνπκε όηη ε έθδνζε Γειηίωλ Δ.Π.Ο. θαη γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζα απνβεί
ζε όθεινο ηωλ ζωκαηείωλ, δεδνκέλνπ όηη ρωξίο δειηία δελ είλαη νπζηαζηηθά πνδνζθαηξηζηέο ηωλ ζωκαηείωλ θαη
αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα θύγνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζωκαηείν.
- Οη θαλέιεο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ ζην Πξωηάζιεκα Κ-18, ζα πξέπεη λα έρνπλ αξίζκεζε από ην 1 έωο ην 18.
ηα ππόινηπα, νη αξηζκνί είλαη ειεύζεξνη.
-Οη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα ζεκεηώλνπλ ζην Φ.Α. ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο πνπ έρνπλ ζηηο θαλέιεο ηνπο νη
πνδνζθαηξηζηέο. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηωλ δηαηηεηώλ, ν εθπξόζσπνο ηεο νκάδαο ή ν πξνπνλεηήο, ζα πξέπεη
λα παξαδίδεη ζην δηαηηεηή, καδί κε ηα Γειηία ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη θαηάζηαζε κε ηνλ αξηζκό θαλέιαο πνπ
ζα θνξά ν θάζε πνδνζθαηξηζηήο.
- ηα Πξωηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, ζα δεκηνπξγεζεί όκηινο κε ηηο νκάδεο ηωλ Δζληθώλ θαηεγνξηώλ, πνπ ζα
ζπκπιεξωζεί κε όζεο νκάδεο ρξεηαζηνύλ (ώζηε λα έρεη 14 νκάδεο) από απηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκηηειηθή
θάζε ηνπ πεξζηλνύ πξωηαζιήκαηνο θαη ελδερνκέλωο κε θάπνηεο θαη από ηηο νκάδεο ηεο πξνεκηηειηθήο θάζεο.
Από ηνλ όκηιν ηωλ Δζληθώλ θαηεγνξηώλ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζε δύν (2) γύξνπο, ζα πξνθξηζνύλ ζηελ
ηειηθή θάζε νη νθηώ (8) πξώηεο νκάδεο.
- ηελ ηειηθή θάζε, ζηα Πξωηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, ζα πξνθξηζνύλ ηξηάληα δύν (32) νκάδεο.
- ηνπο νκίινπο ηωλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, ζηνλ 2ν γύξν, όιεο νη νκάδεο ζα μεθηλνύλ κε κεδέλ (0) βαζκνύο.
- ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-14 θαη Κ-12, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ηα ηέζζεξα (4)
ηέξκαηα εηο βάξνο κίαο νκάδαο, 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 ν αγώλαο ζπλερίδεηαη 11 ελαληίνλ 11. Ο επηπιένλ παίθηεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, κπνξεί λα είλαη κόλν έλαο, παξόιν πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ κπνξεί λα είλαη
κεγαιύηεξε από ηέζζεξα.
- ην Πξωηάζιεκα Κ-14, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηεζζάξωλ (4) θνξηηζηώλ ζηνπο αγώλεο, κε Γειηίν Αηνκηθώλ
ηνηρείωλ Δ.Π.Ο..
ην Πξωηάζιεκα Κ-12, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ρωξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό θαη έωο δύν (2) ρξόληα
κεγαιύηεξα.
- ην Πξωηάζιεκα Κ-12, ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη είλαη νθηώ (8) κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο.
Σν Πξωηάζιεκα ζα δηεμάγεηαη θάζε δεθαπέληε (15) εκέξεο, όπωο πέξπζη.
- Γηα ηελ έθδνζε Πξνζσξηλώλ Γειηίσλ Αιινδαπώλ από ηελ Δ.Π.. Αζελώλ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηωλ
παξαθάηω δηθαηνινγεηηθώλ:
1) Ξελόγιωζζε αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή, κε πξόζθαηε θωηνγξαθία ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζθξαγηζκέλε
από ην ζωκαηείν θαη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ γνλέα, όηη επηηξέπεη ζηνλ γην ηνπ λα αγωλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζωκαηείν.
2) Μία δεύηεξε θωηνγξαθία, όκνηα, πνπ ζα επηθνιιεζεί ζην δειηίν (όρη κόλν κία πνπ ζα αθαηξείηαη από ην
πηζηνπνηεηηθό).
3) Φωηνηππία Γηαβαηεξίνπ θαη άδεηα παξακνλήο, ζε ηζρύ (όρη άιινπ ηύπνπ έγγξαθα).
4) Πξνζθόκηζε ηωλ παιαηώλ πξνζωξηλώλ δειηίωλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Έλωζε, γηα ηε δηαπίζηωζε ηωλ
ζηνηρείωλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, δελ ηζρύεη.
5) Σα ζωκαηεία ζα κπνξνύλ λα δεηνύλ ηελ έθδνζε πξνζωξηλώλ δειηίωλ, κέρξη 30 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019.
6) Οη κεηεγγξαθέο κεηαμύ ζωκαηείωλ, όπωο θαη κεηαμύ πξώηωλ θαη δεύηεξωλ νκάδωλ ηνπ ίδηνπ ζωκαηείνπ, ζα
κπνξεί λα γίλνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξωηαζιήκαηνο. Γηα ηε κεηεγγξαθή, απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνύ
ζωκαηείνπ, ζπκπιήξωζε αίηεζεο θαη παξάδνζε ηνπ 1νπ δειηίνπ ηνπο.
7) Σπρόλ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα, ν νπνίνο έρεη δειηίν Δ.Π.Ο. ή πξνζωξηλό δειηίν ζε άιιε νκάδα,
ζεωξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
- Σα ζωκαηεία ζα κπνξνύλ λα δειώλνπλ θαη δεύηεξεο νκάδεο. Δάλ δειώζνπλ ζπκκεηνρή αξθεηέο νκάδεο, ζα
ζπγθξνηήζνπκε νκίινπο κόλν κε ηηο δεύηεξεο νκάδεο ηωλ ζωκαηείωλ. Δάλ ν αξηζκόο είλαη κηθξόο θαη δελ
κπνξνύλ λα ζπγθξνηεζνύλ όκηινη, νη δεύηεξεο νκάδεο ζα αγωληζηνύλ κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο, ζε
δηαθνξεηηθνύο νκίινπο.
Σα ζωκαηεία πνπ δειώλνπλ δεύηεξε νκάδα ζα πξέπεη καδί κε ηε δήιωζε λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ
Δ.Π..Α. θαη θαηάζηαζε κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ δηθαίωκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θάζε νκάδα. Γελ
έρνπλ δηθαίωκα πνδνζθαηξηζηέο ηεο κηαο νκάδαο λα αγωληζζνύλ κε ηελ άιιε νκάδα, νύηε θαη ζηνλ δεύηεξν
γύξν θαη ηπρόλ ζπκκεηνρή ηνπο ζα ζεωξεζεί αληηθαλνληθή θαη ζα ππνζηνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο, ζε
πεξίπηωζε ππνβνιήο έλζηαζεο αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ εγγξάθωο ηελ Δ.Π..Α., γηα θάζε λέα πξνζζήθε πνδνζθαηξηζηή,
δειαδή ζε πνηα από ηηο δύν (2) νκάδεο ζα εληάζζεηαη ν λένο πνδνζθαηξηζηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα έρεη
δηθαίωκα ζπκκεηνρήο. Σπρόλ δε ζπκκεηνρή, ζε νπνηαδήπνηε από ηηο δύν (2) νκάδεο, ζα ζεωξείηαη αληηθαλνληθή
θαη ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
Δπηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε κέρξη ηεζζάξωλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ ηεο κηαο νκάδαο ζηελ άιιε, θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, κεηά από πξνεγνύκελε έγγξαθε ελεκέξωζε ηεο δηνξγαλώηξηαο.
ηνλ δεύηεξν γύξν, ε 2ε νκάδα ηνπ ζωκαηείνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε γεηηνληθό όκηιν θαη κία (1) νκάδα πνπ
θαηέιαβε ηελ ίδηα βαζκνινγηθή ζέζε, ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ όκηιν απηό.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ - ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Κ-10
Τπελζπκίδνπκε ζε όζα ζωκαηεία επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην Πξωηάζιεκα Κ-10 (δειαδή
κε παηδηά γελλεζέληα ηα έηε 2009 θαη 2010), λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξωο ηελ Έλωζε γηα ηελ πξόζεζή ηνπο απηή,
πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν ηξόπνο νξγάλωζεο θαη δηεμαγωγήο ελόο ηέηνηνπ Πξωηαζιήκαηνο.
εκεηώλνπκε όηη, ηα γήπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη γήπεδα κηθξώλ δηαζηάζεωλ (5Υ5), πνπ
ζα καο ππνδείμνπλ ηα ζωκαηεία πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή.

ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 10/09/2018, ζην Ξελνδνρείν ΣΙΣΑΝΙΑ (Παλεπηζηεκίνπ 52), ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
θιεξώζεηο ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ Α, Β θαη Γ Καηεγνξηώλ ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2018 – 2019.
Οη εθπξόζωπνη ηωλ ζωκαηείωλ ηεο Α’ θαη Β’ Καηεγνξίαο, ζα πξνζέιζνπλ ζηηο 18:00 θαη νη αληίζηνηρνη
ηεο Γ’ Καηεγνξίαο, ζηηο 19:30.

ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Η θιήξωζε ηωλ αγώλωλ Κππέιινπ 1εο αγωληζηηθήο (08-09/09/2018) θαη 2εο αγωληζηηθήο
(15-16/09/2018), ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 03/09/2018, ώξα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ.

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Τπελζπκίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018, ιήγεη ε
πξνζεζκία Γειώζεσλ πκκεηνρήο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα Καηεγνξηώλ θαη Κππέιινπ.
Παξαθαινύκε ηα ζωκαηεία λα θέξνπλ ηηο Γειώζεηο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη λα κελ πεξηκέλνπλ ηηο
ηειεπηαίεο εκέξεο, απνθεύγνληαο ηαιαηπωξία θαη θαζπζηεξήζεηο.
Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο Γειώζεσλ πκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο, είλαη:
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
ΓΗΛΩΔΙ
ΔΝΑΡΞΗ
Κ-18
Παξαζθεπή 07/09/2018
22/09/2018
Κ-16
Παξαζθεπή 07/09/2018
22/09/2018.
Κ-14
Παξαζθεπή 14/09/2018
29/09/2018.
Κ-12
Παξαζθεπή 28/09/2018
13/10/2018.

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Τπελζπκίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018, ιήγνπλ νη
πξνζεζκίεο Τπνβνιήο ηωλ Αηηήζεσλ Μεηαβνιώλ Πνδνζθαηξηζηώλ πνπ αθνξνύλ ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΙ &
ΤΠΟΥΔΣΙΚΔ.
Σα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο Αηηήζεηο Μεηαβνιώλ ην
αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 29 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018, πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα Τπεξεζία ηεο
Δλώζεώο καο λα κπνξέζεη λα ηηο απνζηείιεη ζηελ Δ.Π.Ο. κέζα ζην πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα.
Τπελζπκίδνπκε, ηέινο, όηη νη ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΔΡΑΙΣΔΥΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ ιήγνπλ ζηηο 31
ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018.
Οη ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ ζα γίλνπλ από 1 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2018 κέρξη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018.

48ο ΚΤΠΕΛΛΟ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΡΙΒΕΛΛΑ"

ηελ 1ε αγωληζηηθή (08-09/09/2018), ζα ιάβνπλ κέξνο κόλν όζα ζωκαηεία ηωλ Β θαη Γ θαηεγνξηώλ θαη
ηα εξαζηηερληθά ηωλ ΠΑΔ Superleague & Football League δειώζνπλ ζπκκεηνρή (είλαη πξναηξεηηθή).
ηε 2ε αγωληζηηθή (15-16/09/2018), ζα αγωληζζνύλ κεηαμύ ηνπο νη ληθήηξηεο νκάδεο ηεο 1εο αγωληζηηθήο
(ζωκαηεία Β, Γ θαηεγνξίαο θαη εξαζηηερληθά ηωλ Superleague & Football League Καηεγνξηώλ).
ηελ 3ε αγωληζηηθή (ζα δηεμαρζεί εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ), ζα ιάβνπλ κέξνο ηα ζωκαηεία ηεο Γ’ Δζληθήο
Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο, ηεο Α Καηεγνξίαο θαη νη ληθήηξηεο νκάδεο ηωλ αγώλωλ ηεο 2εο αγωληζηηθήο. ηελ
αγωληζηηθή απηή ζα δηεμαρζνύλ όζνη αγώλεο ρξεηάδνληαη ή νκάδεο ζα εμαηξεζνύλ θαη ζα πξνθξηζνύλ ρωξίο
αγώλα πξνθεηκέλνπ, ζηελ 4ε αγωληζηηθή ηνπ Κππέιινπ λα πξνθξηζνύλ 64 νκάδεο, θαη ζα ζπλερίζνπλ 32, 16, 8,
4, 2, Σειηθόο.

ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ
Όπωο έρνπκε αλαθνηλώζεη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ, ΤΠΟΥΔΣΙΚΩΝ &
ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΩΝ απαηηείηαη εθηόο ηωλ άιιωλ πξνβιεπνκέλωλ εγγξάθωλ θαη ε θαηάζεζε ηνπ εηδηθνύ εληύπνπ
ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΔΗ γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα.
Δθηόο ηνπ πξωηόηππνπ εγγξάθνπ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν από Κ.Δ.Π., ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη θαη κία θσηνηππία ηνπ πξωηνηύπνπ.

ΔΕΛΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζωκαηεία όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2018 - 2019, ζα εθδίδεηαη από
ηελ Δ.Π..Α. γηα ηνπο πξνπνλεηέο ηωλ νκάδωλ Α’ & Β’ Καηεγνξηώλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ & Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ζα εθδίδεηαη κε ηελ ππνρξέωζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α.:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζωκαηείνπ πνπ λα γλωξίδεη ζηελ Έλωζε όηη ν θ………. είλαη πξνπνλεηήο
ζηελ νκάδα ηνπο Αλδξώλ έρεη δίπιωκα Πξνπνλεηή UEFA A ή B ή C θαη επηζπκεί λα ηνπ εθδνζεί ΓΔΛΣΙΟ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ.
2. Φωηνηππία Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.Ο. (ηξηεηνύο δηάξθεηαο UEFA A ή Β ή C).
3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θωιύκαηα ηα πξνβιεπόκελα
από ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο., απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ πξνπνλεηώλ, ηνπ
θαηαζηαηηθνύ θαη ηωλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο.
4. Μηα (1) έγρξωκε θωηνγξαθία.

5. Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα,
ζεωξεκέλε από Κ.Δ.Π..
6. Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
*** Γηεπθξηλίδνπκε πσο όηη ηζρύεη ζηελ Α’ θαη ζηελ Β’ Καηεγνξία γηα ηελ είζνδν ηνπ Πξνπνλεηή ζηελ
ηερληθή πεξηνρή, ηζρύεη θαη γηα ηνλ Βνεζό Πξνπνλεηή (δειαδή έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο
Πξνπνλεηή).
*** Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Γ’ Καηεγνξίαο θαη ηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκώλ ΝΔΩΝ & ΠΑΙΓΩΝ, Γειηίν
Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή (ζε θαηόρνπο δηπιώκαηνο Πξνπνλεηή UEFA A ή Β ή C), ζα εθδίδεηαη κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ ζηελ A’ & Β’ Καηεγνξία.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
Γηα όζεο νκάδεο ηεο Γ Καηεγνξίαο θαη Τπνδνκώλ ΝΔΩΝ & ΠΑΙΓΩΝ, δελ έρνπλ δηπιωκαηνύρν
πξνπνλεηή, (γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή), ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο
ζηελ ηερληθή πεξηνρή (πάγθνο αλαπιεξωκαηηθώλ), ελόο (1) θπζηθνύ πξνζώπνπ, γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα
εθδνζεί άδεηα εηζόδνπ από ηελ Δ.Π..Α..
Γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, απαηηνύληαη:
 Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζωκαηείνπ.
 Φωηνηππία ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
 Μία (1) έγρξωκε θωηνγξαθία.
 Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ
ραξαθηήξα, ζεωξεκέλε από Κ.Δ.Π..
 Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
 Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θωιύκαηα ηα
πξνβιεπόκελα εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο.
*** Δθηόο ηνπ αλσηέξσ θπζηθνύ πξνζώπνπ, δηθαίσκα εηζόδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή έρνπλ
δηθαίσκα, ζηελ κελ Γ’ Καηεγνξία ν εθπξόζσπνο θαη ν θπζηθνζεξαπεπηήο, κε ηελ επίδεημε ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, ζηα δε Πξσηαζιήκαηα ΝΔΩΝ & ΠΑΙΓΩΝ, ν εθπξόζσπνο ηνπ
ζσκαηείνπ.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Όπωο καο ελεκέξωζε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (ηκήκα Αζιεηηζκνύ), πξνθεηκέλνπ λα εθδίδεηαη ΑΓΔΙΑ
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ, είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ 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.
Η 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 ζωκαηεία καο, καδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο ζηα Πξωηαζιήκαηα, ζα πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ ζηελ Έλωζε: 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 ηωλ ζωκαηείωλ καο, ε Έλωζε 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 αλωηέξω.
εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη νη Άδεηεο Λεηηνπξγίαο γεπέδωλ, ζηα νπνία δηεμάγνληαη αγώλεο ηωλ
Πξωηαζιεκάηωλ ηεο Έλωζεο, ρνξεγνύληαη κε απνθάζεηο ηωλ Γεκάξρωλ, ζηνπο Γήκνπο ηωλ νπνίωλ
ππάγνληαη ηα γήπεδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΦΤΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Όπωο είρε αλαθνηλωζεί θαη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο, ζηηο 13/06/2018 θαη θέηνο ζα
δνζεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα ζωκαηεία ωο εμήο: ηξηαθόζηα (300) επξώ ζηα ζωκαηεία ηεο Α & B Καηεγνξίαο
θαη εθαηό (100) επξώ ζηα ζωκαηεία ηεο Γ Καηεγνξίαο.
Γηα ηελ παξαιαβή ηωλ πνζώλ, ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζην Λνγηζηήξην ηεο Δλώζεωο,
Γξακκάηην Δηζπξάμεσο ηνπ πιιόγνπ θαη Δμνπζηνδόηεζε γηα ηνλ εθπξόζωπν 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
Σε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2018 – 2019, ζα είλαη ππνρξεωηηθή, ζε όιεο ηηο Καηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη ζην
Κύπειιν, ε ζπκκεηνρή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ γελλήζεθαλ ην 1998 θαη
κηθξόηεξωλ. Καη νη ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγωλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, κέρξη ηε ιήμε ηνπ 1νπ
εκηρξόλνπ.
Αλ παξαζηεί αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ, ππνρξεωηηθά κε πνδνζθαηξηζηέο ηεο
ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (δει. Γελλεζέληεο ην 1998 ή κηθξόηεξνπο)
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξωηαζιήκαηα 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 έωο 31/12/1981)
Πξνζνρή, δηεπθξηλίδνπκε όηη ζηνπο αγώλεο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο Γ Καηεγνξίαο, δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
απεξηόξηζηα νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ ειηθία κέρξη ηξηάληα (30) εηώλ, δειαδή, όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο
1988 (από 01/01/1988 έωο 31/12/1988) θαη κεηά, όπωο επίζεο, όηη ζηελ ίδηα θαηεγνξία επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ κέρξη ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο ζε θάζε αγώλα, ειηθίαο κεγαιύηεξεο ηωλ ηξηάληα (30)
εηώλ θαη κέρξη ηξηάληα επηά (37) εηώλ, δειαδή λα έρνπλ γελλεζεί ην 1981 (από 01/01/1981 έωο 31/12/1981).

Από την Ε.Π.. Αθηνών

