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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019

========================================
ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε ποινολόγιο ποδοζθαιριζηών, οι οποίοι αποβλήθηκαν ζηνπο αγώλεο Α', Β', Γ'
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΤΠΟΔΟΜΗ, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 21 & 22/09/2019 θαη ηιμωρήθηκαν από ηελ
Πειθαρτική Δπιηροπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο..
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΖΙΑΜΠΡΑ Ε.
ΡΕΡΡΑ Ι.

Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΣΙΝΙΑ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ Δ.
ΣΙΡΙΚΑ Μ.
ΚΟΛΟΝΕΛΟ Κ.

Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΞΕΝΙΣΙΔΗ .
ΞΕΖΩΝΑΚΗ Ε.
ΔΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Α.

Κ-18

21 & 22/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

1

ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ

1

21 & 22/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ
ΓΑΦΝΖ ΠΑΛΑΗΟΤ
ΦΑΛΖΡΟΤ

1

ΚΟΛΧΝΟ

1

ΥΑΛΚΖΓΟΝΗΚΟ

1

1

21 & 22/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΗΛΗΗΑ 2004

4

40

ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΠΑΝΗΧΝΗΟ
ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ

1
1

21 & 22/09/2019
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΠΑΝΣΙΔΗ .
ΣΑΕΙΖΙ D.

ΟΜΑΔΑ
ΗΔΡΑΠΟΛΖ
ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ
ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 1

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
1
1

Κ-16

21 & 22/09/2019
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΒΟΤΒΑΚΗ Ν.
ΣΟΤΜΑΖΑΣΟ Γ.

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

1

ΥΑΛΑΝΓΡΗ 2
ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
2

4

40

ΠΟΙΝΕ Ε ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΟΤ ΟΜΑΔΩΝ
Ζ Πειθαρτική Δπιηροπή, ζηνπο αμησκαηνύρνπο ησλ νκάδσλ, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πειθαρτικού
Κώδικα ζηνπο αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο Α', Β', Γ' Καηεγνξίαο θαη ΤΠΟΓΟΜΗ ηεο 21 & 22/09/2019, επηβάιιεη
ηηο παξαθάησ πνηλέο.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ Γ.

ΔΗΛΩΘΕΙΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΣΟ Υ.Α.
ΔΚΠΡΟΧΠΟ
ΑΓΧΝΑ ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ ΘΡΗΑΜΒΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ

ΥΤΣΡΟ ΕΜΜ.

ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΓΧΝΑ ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ ΘΡΗΑΜΒΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ

ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ .

ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ
ΑΓΧΝΑ ΑΘΖΝΑΨΚΟ - Α.Ο.
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΥΑΡΑΤΓΙΑΚΟ

4
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ

40
ΕΤΡΩ

ΥΑΡΑΤΓΙΑΚΟ

6
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ

60
ΕΤΡΩ

ΑΘΗΝΑΨΚΟ

1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

Έναρξη ποινών: 26/09/2019

ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ
** Α.Ο. ΣΔΡΦΙΘΔΑ ΓΛΤΦΑΓΑ. Δπιβολή ποινής τρημαηικού προζηίμοσ είκοζι (20) εσρώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΣΔΡΦΗΘΔΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΗΚΟ ζηηο 21/09/2019).
** Π.Α.Ο. ΡΟΤΦ. Δπιβολή ποινής τρημαηικού προζηίμοσ είκοζι (20) εσρώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΟΤΡΜΔΝΑ - ΡΟΤΦ ζηηο 22/09/2019).
** Α.Ο.Η. ΥΑΡΑΤΓΙΑΚΟ. Δπιβολή ποινής τρημαηικού προζηίμοσ διακοζίων (200) εσρώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ - ΘΡΗΑΜΒΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ζηηο 22/09/2019).
** ΠΑΝΙΧΝΙΟ Γ.. ΜΤΡΝΗ. Δπιβολή ποινής τρημαηικού προζηίμοσ εκαηό (100) εσρώ.
(Άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ ηεο Δ.Π.Ο, γηαηί δελ ππήξρε πξνπνλεηήο κε ηελ απαηηνύκελε
ηαπηόηεηα πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ή άδεηαο εηζόδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή, από ηελ Δ.Π.. Αζελώλ).
(Αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-18, ΦΧΣΖΡ ΑΘΖΝΧΝ 1 - ΠΑΝΗΧΝΗΟ Γ.. ΜΤΡΝΖ ζηηο 21/09/2019).

ΔΙΑΥΟΡΑ
ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
** Ο αγώλαο Κσπέλλοσ, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΟ ΦΤΥΙΚΟΤ - ΗΦΑΙΣΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ, ζα δηεμαρζεί ηελ
ΣΔΣΑΡΣΗ 02/10/2019 θαη ώξα 15:30, ζην γήπεδν ΚΑΣΧ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ (θαη όρη ώξα 16:00, όπσο είρε νξηζηεί
αξρηθά).

ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΣΡΑΥΧΝΔ 2 - ΑΝΘΟΤΠΟΛΗ, ζα δηεμαρζεί ηελ
ΚΤΡΙΑΚΗ 29/09/2019 θαη ώξα 12:30, ζην γήπεδν ΣΡΑΥΧΝΧΝ (θαη όρη ην άββαην 28/09/2019, όπσο είρε
νξηζηεί αξρηθά).

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-18, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΚΟΛΧΝΟ - ΠΑ ΓΑΛΑΣΙ, πνπ δελ δηεμήρζε γηαηί ην
γεπεδνύρν ζσκαηείν ΚΟΛΧΝΟ ελεκέξσζε έγθαηξα όηη δελ δύλαηαη λα παξαζηεί ζηνλ αγώλα, θαηαθπξώλεηαη,
κε ζθνξ 3-0 θαη κε βαζκνύο 3 έλαληη 0, ζην ζσκαηείν ΠΑ ΓΑΛΑΣΙ.

** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-18, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΘΤΔΛΛΑ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ - ΔΙΡΗΝΗ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ,
πνπ δελ δηεμήρζε γηαηί ην γεπεδνύρν ζσκαηείν ΔΙΡΗΝΗ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ ελεκέξσζε έγθαηξα όηη δελ δύλαηαη
λα παξαζηεί ζηνλ αγώλα, θαηαθπξώλεηαη, κε ζθνξ 3-0 θαη κε βαζκνύο 3 έλαληη 0, ζην ζσκαηείν ΘΤΔΛΛΑ
ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-18
ην Πξσηάζιεκα Κ-18, δήισζαλ ζπκκεηνρή εβδνκήληα έμη (76) νκάδεο. πγθξνηήζεθαλ πέληε (5)
όκηινη ησλ δεθαηξηώλ (13) νκάδσλ θαη έλαο (1) όκηινο ησλ έληεθα (11) νκάδσλ.
ην πξσηάζιεκα Κ-18, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλνιηθά 26 αγσληζηηθέο. ηε ζπλέρεηα, ζα δηεμαρζνύλ
νη αγώλεο ηεο Σειηθήο Φάζεο.
ηνλ 2ο γύξν, ζα δεκηνπξγεζνύλ 3 όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδσλ, κε ηηο 7 πξώηεο νκάδεο θάζε νκίινπ θαη
3 όκηινη κε ηηο ππόινηπεο ιηγόηεξν ηζρπξέο νκάδεο θάζε νκίινπ.
 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ κε Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Δ.Π.Ο. θαη Κάξηα
Τγείαο.
 Οη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο πνπ λα έρεη εθδνζεί από ηελ
Δ.Π..Α. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ζε έλα θπζηθό πξόζσπν ε είζνδνο ζηελ ηερληθή πεξηνρή κε Γειηίν
Δηζόδνπ ζηελ Σερληθή Πεξηνρή, πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α.
 Δπηηξέπνληαη επηά (7) αληηθαηαζηάζεηο πνδνζθαηξηζηώλ.
 Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηώλ.
 Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
 Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά, από ηελ
1η αγσληζηηθή, κε πξνζσξηλό Γειηίν, πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α.
 Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ είλαη νγδόληα (80) ιεπηά.
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2002 θαη κηθξόηεξνη. Δπίζεο, 4εις
πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2001.
 Όιεο νη νκάδεο ππνρξενύληαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο αγώλεο πξσηαζιεκάησλ καο, κε ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο λα θέξνπλ ζηηο θαλέιεο θαη ηα παληεινλάθηα ηνπο αξηζκνύο από ην έλα (1) έσο ην
δεθανθηώ (18). Ζ αξίζκεζε ζηα παληεινλάθηα, είλαη πξναηξεηηθή, εθόζνλ όκσο ππάξρεη, ηόηε
ππνρξεσηηθά ζα είλαη όκνηα κε απηή ηεο θαλέιαο.
Γελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο θαλέιεο, όπσο επίζεο θαη ε
αλαγξαθή αξηζκνύ κεγαιύηεξνπ ηνπ δεθανθηώ (18). Οη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα απαγνξεύνπλ ηε
ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή κε αξηζκό θαλέιαο κεγαιύηεξν ηνπ δεθανθηώ (18).
 Οικονομική Γιατείριζη
ηνπο αγώλεο, ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα ηνπ αγώλα, κε ηα εμήο πνζά:
Γηαηηεηήο:
Δίθνζη (20) επξώ.
Βνεζόο Γηαηηεηή:
Γέθα (10) επξώ.
Γηαηξόο:
Δίθνζη δύν (22) επξώ.
Τπεξεζία Γεπέδνπ: Γέθα (10) επξώ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-16







ην Πξσηάζιεκα Κ-16, δήισζαλ ζπκκεηνρή νγδόληα ηέζζεξηο (84) νκάδεο. πγθξνηήζεθαλ έμη
(6) όκηινη ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) νκάδσλ.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ κε Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Δ.Π.Ο. θαη Κάξηα
Τγείαο.
Δπηηξέπνληαη επηά (7) αληηθαηαζηάζεηο πνδνζθαηξηζηώλ.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά, από ηελ
1η αγσληζηηθή, κε πξνζσξηλό Γειηίν, πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α.
Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ είλαη εβδνκήληα (70) ιεπηά.
ην πξσηάζιεκα Κ-16, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλνιηθά 26 αγσληζηηθέο. ηε ζπλέρεηα, ζα δηεμαρζνύλ
νη αγώλεο ηεο Σειηθήο Φάζεο.
ηνλ 2ο γύξν, ζα δεκηνπξγεζνύλ 3 όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδσλ, κε ηηο 7 πξώηεο νκάδεο θάζε νκίινπ θαη
3 όκηινη κε ηηο ππόινηπεο ιηγόηεξν ηζρπξέο νκάδεο θάζε νκίινπ.




Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2004 θαη κηθξόηεξνη.
Οικονομική Γιατείριζη
ηνπο αγώλεο, ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα ηνπ αγώλα, κε ηα εμήο πνζά:
Γηαηηεηήο: Δίθνζη (20) επξώ.
Βνεζόο Γηαηηεηή: Γέθα (10) επξώ.
Γηαηξόο: Δίθνζη δύν (22) επξώ.
Τπεξεζία Γεπέδνπ: Γέθα (10) επξώ.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ-14










ην Πξσηάζιεκα Κ-14, δήισζαλ ζπκκεηνρή εβδνκήληα επηά (77) νκάδεο. πγθξνηήζεθαλ πέληε (5)
όκηινη ησλ δεθαηξηώλ (13) νκάδσλ θαη έλαο (1) ησλ δώδεθα (12) νκάδσλ.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ κε Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Δ.Π.Ο. θαη Κάξηα
Τγείαο.
** Σις ηέζζερις (4) πρώηες αγωνιζηικές, δηλαδή μέτρι ηέλοσς Οκηωβρίοσ, θα επιηραπεί ζηοσς
ποδοζθαιριζηές ποσ δεν έτοσν Γεληία Αθληηικής Ιδιόηηηας Δ.Π.Ο., να αγωνιζθούν και με ηις
Αζησνομικές ηοσς ηασηόηηηες.
** Οη αιινδαπνί, ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη μόνο κε προζωρινά Γεληία, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί από
ηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ.
Δπηηξέπνληαη επηά (7) αληηθαηαζηάζεηο πνδνζθαηξηζηώλ.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Διιήλσλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά, από ηελ
1η αγσληζηηθή, κε πξνζσξηλό Γειηίν, πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α.
Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ είλαη εμήληα (60) ιεπηά.
Σν πξσηάζιεκα Κ-14, ζα μεθηλήζεη ην ΑΒΒΑΣΟ 05/10. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλνιηθά 26
αγσληζηηθέο.
ηνλ 2ο γύξν, ζα δεκηνπξγεζνύλ 3 όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδσλ, κε ηηο 7 πξώηεο νκάδεο θαη 3 όκηινη
κε ηηο ππόινηπεο ιηγόηεξν ηζρπξέο νκάδεο θάζε νκίινπ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2006 θαη κηθξόηεξνη.
Οικονομική Γιατείριζη
ηνπο αγώλεο, ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα ηνπ αγώλα, κε ηα εμήο πνζά:
Γηαηηεηήο: Γεθανθηώ (18) επξώ.
Γηαηξόο: Δίθνζη (20) επξώ.
Τπεξεζία Γεπέδνπ: Γέθα (10) επξώ.

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ Κ-12
Μέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 04/10/2019, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ νη Γηλώζεις σμμεηοτής γηα ην
Πξσηάζιεκα Κ-12.

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
- ην Πξσηάζιεκα Κ-14, ε κπάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, ζα είλαη Νν 5.
- ε πεξίπησζε πνπ νκάδα απνρσξήζεη από αγώλα, ζα ηηκσξείηαη, εθηόο ησλ πξνβιεπόκελσλ πνηλώλ
θαη κε απνθιεηζκό γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ αγσληζηηθή.
- ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 & Κ-10, απνηειέζκαηα κεγαιύηεξα από 7-0, δελ ζα δεκνζηεύνληαη ζηελ
Ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο.
ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-14, Κ-12 & Κ-10, εάλ ε δηαθνξά θηάλεη ηα ηέζζεξα (4) ηέξκαηα εηο βάξνο κίαο
νκάδαο, ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη, λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Δάλ ε δηαθνξά πέζεη
θάησ από ηέζζεξα (4) ηέξκαηα, ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Έλσζεο θαη ρσξίο αηηηνινγεκέλε
πξνεηδνπνίεζε απνρσξήζεη από νπνηνδήπνηε πξσηάζιεκα Τποδομής ή απνβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε
παξάπησκα ή απνρσξήζεη από αγώλα, ζα ηηκσξείηαη εθηόο ησλ αγσληζηηθώλ πνηλώλ θαη κε ρξεκαηηθό
πξόζηηκν ηνπιάρηζηνλ νγδόληα (80) επξώ.
Δάλ δελ παξνπζηαζηεί λα αγσληζζεί απξνεηδνπνίεηα ζε αγώλα, ηηκσξείηαη εθηόο ησλ αγσληζηηθώλ
πνηλώλ θαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν ζαξάληα (40) επξώ θαη ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ εμόδσλ ηνπ αγώλα,
εθόζνλ είλαη γεπεδνύρνο.
Δάλ ην ζσκαηείν έρεη εγθαίξσο ελεκεξώζεη ηελ Δ.Π..Α. γηα ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ζε
θάπνην αγώλα, νύησο ώζηε λα κπνξέζεη λα καηαηώζεη ηνλ αγώλα θαη λα ελεκεξσζνύλ, ε αληίπαιε νκάδα, ν
δηαηηεηήο, ν γηαηξόο θ.ιπ. ώζηε λα κελ ππνζηνύλ άζθνπε ηαιαηπσξία θαη έμνδα, δελ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθό
πξόζηηκν, παξά κόλν κε ηηο πξνβιεπόκελεο αγσληζηηθέο πνηλέο.

ε πεξίπησζε πνπ νκάδα απνρσξήζεη από αγώλα, ζα ηηκσξείηαη, εθηόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνηλώλ
θαη κε απνθιεηζκό γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ αγσληζηηθή.
ε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ε παξνπζία Ηαηξνύ. ε
πεξίπησζε απνπζίαο, ν αγώλαο δεν δηεμάγεηαη.
Δπηηξέπεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ε αληηθαηάζηαζε κέρξη επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ από θάζε
νκάδα θαη αλεμάξηεηα από ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο αγσλίδνληαη, απαγνξεπόκελεο ηεο επαλαζπκκεηνρήο
νπνηνπδήπνηε πνδνζθαηξηζηή πνπ αληηθαηαζηάζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Δλλήνων πνδνζθαηξηζηώλ.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Π..Α.
Δλεκεξώλνπκε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ Παραηηρηηές ζε αγώλεο ηεο Δ.Π.. Αθηνών, λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηα εμήο ηειέθσλα:
 ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΑΓΑ (Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαηεξεηώλ): 2109620235.
 Δ.Π..Α. (Γξακκαηεία): 2103822202 – 203.
Πξνϋπνζέζεηο, λα έρνπλ ειηθία από είθνζη πέληε (25) εηώλ έσο εμήληα επηά (67) εηώλ.
Σα νδνηπνξηθά ησλ Παξαηεξεηώλ γηα θάζε αγώλα, είλαη είθνζη (20) επξώ.
Παξαθαινύληαη επίζεο ηα ζσκαηεία ηεο Έλσζεο λα απνζηείινπλ άηνκα γηα λα εληαρζνύλ ζην ζώκα ησλ
Παξαηεξεηώλ.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ, αλαθνηλώλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη Διζαγωγική τολή
Γιαιηηζίας ηεο Ένωζης.
Καινύληαη νη ενδιαθερόμενοι λα δειώζνπλ ζσμμεηοτή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε
ζρεηηθή αίηηζη κέρξη ηέλος Οκηωβρίοσ 2019, καδί κε παράβολο είθνζη (20) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΗΝΧΝ (Αθαδεκίαο 91-93, 5ος όξνθνο, ηει. 210/3822202-3), ώξεο ιεηηνπξγίαο από 09.00 έσο 16.00
θαζεκεξηλά.
Πξνϋπνζέζεηο :

1) Ζιηθία από 16 εηώλ (ζπκπιεξσκέλα) έσο 28 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 κ. ΜΗΣΡΟΦΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-14
Σελ ΣΡΙΣΗ 01/10/2019, θαινύληαη, νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν
ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
Α' ΓΚΡΟΤΠ (ΧΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ 15:30 ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΓΗΠΔΓΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ)
ΕΑΜΠΟΤΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΓΤΦΣΑΚΖ, ΜΠΟΡΟ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ),
ΜΠΔΣΖ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΜΠΔΡΗΚΑΚΖ, ΠΟΣΑΜΗΑΝΑΚΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ), ΑΠΗΧΣΖ (ΡΟΤΦ),
ΒΟΣΗΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), ΚΑΑΝΓΡΗΑΝΟ (ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ N. ΛΗΟΗΧΝ), ΠΑΠΑΚΧΣΑ (ΑΣΣΑΛΟ),
ΒΟΤΛΗΣΖ, ΥΑΛΚΗΑ, ΚΑΣΗΝΗΧΣΖ (ΚΑΛΑΜΑΚΗ), ΣΗΑΣΗΟ, ΓΗΧΣΖ, ΓΗΑΣΡΔΛΖ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ),
ΣΔΛΗΟ, ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ (ΖΦΑΗΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΚΑΛΑΡΗΣΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ (ΟΤΡΜΔΝΑ),
ΜΤΣΑΦΖ, ΣΕΧΛΟ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΡΑΛΛΖ, ΓΚΟΤΜΑ (ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΚΑΡΓΗΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ),
ΣΑΝΑΨ, ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ, ΛΗΑΚΑΣΑ (ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ), ΛΗΑΠΖ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ),
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ, ΜΠΑΡΗΑΜΗ, ΓΗΑΜΟΤΡΑΝΖ, ΠΛΗΑΚΑ (ΑΘΖΝΑΨΓΑ).
Β' ΓΚΡΟΤΠ (ΧΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ 18:30 ΓΗΠΔΓΟ ΔΛΠΙΓΟΦΟΡΟΤ - ΚΑΣΧ ΚΗΦΙΙΑ - ΦΙΛΙΚΟ ΜΔ Α.Δ.
ΚΗΦΙΙΑ)
ΚΟΛΗΜΑΣΖ, ΛΑΛΗΧΣΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΚΑΣΗΥΣΖ, ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ (Α.Δ. ΚΖΦΗΗΑ),
ΒΔΛΔΝΣΕΑ, ΜΠΑΣΟ, (ΗΑΧΝ), ΥΡΖΣΟΓΗΑΝΝΖ (Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ),
ΜΠΟΤΡΖ, ΚΟΣΡΧΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΡΑΓΖΜΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ),
ΚΑΜΠΗΧΝΖ, ΠΖΛΗΧΣΑΚΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΜΑΡΚΟΤ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΜΠΑΜΠΗΛΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΛΗΟΠΤΡΖ, ΥΡΖΣΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΣΡΑΥΧΝΔ),
ΓΑΕΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ) ΕΚΔΡΖ (Α.Ο. ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΜΑΡΟΤΣΖ (AEK),
ΠΔΣΡΟΤΣΑΣΟ (Α.Ο. ΑΗΓΑΛΔΧ), ΜΠΑΕΔ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ), ΝΣΟΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΣΗΓΚΟΠΟΤΛΟ, ΟΤΡΓΑ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ).

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Π..Α.:
ΛΑΤΡΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΝΔΟΠΔΝΣΔΛΗΚΟ
ΑΛΟΤΠΟΛΖ
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
ΥΟΛΑΡΓΟ

ΑΒΒΑΣΟ 28/09/2019
ΒΤΡΧΝΑ
ΜΔΛΗΗΑ
ΠΟ ΦΤΥΗΚΟΤ
ΥΑΛΑΝΓΡΗ
ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ

ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΡΟΤΟ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΑΧΝΗΣΖ

ΥΑΛΚΖΓΟΝΗΚΟ
ΒΡΗΛΖΗΑ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ
ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

ΚΤΡΙΑΚΗ 29/09/2019
ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛΤΦΑΓΑ
ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ
ΥΑΨΓΑΡΗ
ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΑΧΝΗΣΖ
ΣΤΛΗΑΝΟΤ
ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

