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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 ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΙ γίλνληαη από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019 κέρξη θαη 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019.
 Οη ΟΜΑΓΙΚΔ γίλνληαη από

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

 Οη ΤΠΟΥΔΣΙΚΔ γίλνληαη από

1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019 έσο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019.

 Οη ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από

1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019 έσο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019.

 Οη ΓΙΔΘΝΔΙ
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από

1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2018 κέρξη θαη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019 έσο 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019.

 Οη ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από 1 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2018 κέρξη 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019 έσο 28 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019.
 Οη ΠΡΩΣΔ
ΔΓΓΡΑΦΔ γίλνληαη από

1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2018 έσο 30 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2018 θαη από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019 έσο 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019.

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΕΓΓΡΑΥΩΝ, ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ &
ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΩΝ ΕΡΑΙΣΕΦΝΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΠΟΔ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
2018 – 2019
- Κάζε εξαζηηερληθό ζσκαηείν δύλαηαη λα δηαηεξεί ηκήκα αξξέλσλ ή γπλαηθώλ ή θαη ηα δύν, δελ επηηξέπεηαη
όκσο λα δηαηεξεί ζηε δύλακε ηνπ θάζε ηκήκαηνο πεξηζζόηεξνπο από 180 πνδνζθαηξηζηέο, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) λα είλαη θάησ ησλ 18.
- Κάζε εξαζηηερληθό ζσκαηείν δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηνπ αιινδαπνύο πνδνζθαηξηζηέο κέρξη ηελ
ειηθία ησλ 18 εηώλ, ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό. (Πξνϋπόζεζε ν αξηζκόο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπ
ζσκαηείνπ λα κελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηνπο 180).

- Οη Οκνγελείο πνδνζθαηξηζηέο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ ππεθνόηεηά ηνπο, ζηελ θαηεγνξία, είηε
ησλ Κνηλνηηθώλ, είηε ησλ Αιινδαπώλ.
- Κάζε εξαζηηερληθό ζσκαηείν δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηνπ κέρξη πέληε (5) αιινδαπνύο πνδ/ζηέο άλσ
ησλ 18 εηώλ. Σν ζσκαηείν δύλαηαη λα απνδεζκεύεη ηνπο ππεξάξηζκνπο ησλ πέληε (5) αιινδαπνύο πνδ/ζηέο,
άλσ ησλ 18 εηώλ, ακέζσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ αιινδαπνύ πνδνζθαηξηζηή πνπ
επηζπκεί λα απνδεζκεύζεη, κε αίηεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Ιδηόηεηαο Πνδνζθαηξηζηώλ.
- Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ ππνγξάθεη πεξηζζόηεξεο από κία αηηήζεηο εγγξαθήο ή επαλεγγξαθήο ηνπ
ππέξ δηαθνξεηηθώλ ζσκαηείσλ εληόο ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ εγγξαθώλ ε κεηεγγξαθώλ, ηηκσξείηαη κεηά
από πξνεγνύκελε θιήζε ζε απνινγία από ηελ Δ.Π.Ο., κε πνηλή απνθιεηζκνύ ελόο (1) έηνπο από θάζε αγώλα.
- σκαηείν πνπ εληόο ηεο ίδηαο κεηαγξαθηθήο πεξηόδνπ ρνξήγεζε δύν κεηεγγξαθέο ζηνλ ίδην πνδνζθαηξηζηή,
ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε δέθα (10) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα, ελώ ν πνδ/ζηήο θαηαθπξώλεηαη κελ ππέξ ηνπ
ζσκαηείνπ πνπ ππέβαιε πξώην ηελ αίηεζε, αιιά ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ ελόο (1) έηνπο.
- Πνδνζθαηξηζηήο πνπ ππνβάιιεη ςεπδή, παξαπνηεκέλα ζηνηρεία ή πξνβαίλεη ζε απόθξπςε ζηνηρείσλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηελ κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό ηξηώλ (3) εηώλ από θάζε
αγώλα.
- ε θάζε κεηαβνιή ηνπ πνδνζθαηξηζηή (εθηόο ηεο Απνδέζκεπζεο), ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη Πηζηνπνηεηηθό
Τγείαο, ην νπνίν ππάξρεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηεο Αίηεζεο Μεηαβνιώλ θαη ην νπνίν απνδεηθλύεη όηη ν
πνδνζθαηξηζηήο είλαη πγηήο θαη θαηάιιεινο λα εγγξαθεί.
- ε πεξίπησζε πνπ ν πνδνζθαηξηζηήο είλαη αλήιηθνο – θάησ ησλ 18 εηώλ – απαηηείηαη, από ηνλ γνλέα ή
θεδεκόλα, ε ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήισζεο, ε νπνία ππάξρεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηεο Αίηεζεο Μεηαβνιώλ, κε
ηελ νπνία απνδέρεηαη ηελ εγγξαθή ζην ζσκαηείν, όπσο επίζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ
Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο., λόκηκα επηθπξσκέλα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
- Σα ζσκαηεία καο αιιά θαη νη ελδηαθεξόκελνη πνδνζθαηξηζηέο κε θάζε αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή
( Πξώηε Δγγξαθή, Μεηεγγξαθή, Τπνζρεηηθή, Απνδέζκεπζε θιπ), ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ
ζπκπιεξσκέλν ζε όια ηα πεδία ην εηδηθό έληππν κε ηελ πξάμε ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΠΟ θαη ηεο ΔΠ Αζελώλ. Σν έληππν ζα πξέπεη λα θέξεη
ζεσξεκέλν από ΚΔΠ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ή θαη ηνπ θεδεκόλα εθόζνλ είλαη αλήιηθνο.
Δλεκεξώλνπκε όηη ην Σκήκα Μεηξώνπ Γειηίσλ ΓΔΝ ζα Δθδίδεη Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο ζε πνδνζθαηξηζηέο
πνπ δελ απνδέρνληαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπο από ηελ ΔΠΟ & ΔΠΑ.
Δπίζεο, όια ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα αλσηέξσ έληππα γηα όινπο
ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα αλήθνπλ ζηα ζσκαηεία ηνπο έσο ηελ 31/7/2018

ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΙ ΕΡΑΙΣΕΦΝΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
(από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου & από 1Ιανουαρίου έως 30 Ιανουαρίου)
- Γηα ηελ απνδέζκεπζε εξαζηηερλώλ πνδ/ζηώλ απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο κεηαβνιώλ θαηάιιεια
ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην έληππν.
- Η αίηεζε απηή ζα ππνβάιιεηαη κόλν κέζσ ηεο Δ.Π.. ζηελ νπνία αλήθεη ην ζσκαηείν ην νπνίν απνδεζκεύεη
ηνλ πνδνζθαηξηζηή.
- Απνδέζκεπζε πνπ ρνξεγείηαη από ην εξαζηηερληθό ηκήκα ΠΑΔ, ρξεηάδεηαη θαη ζπγθαηάζεζε ηεο ΠΑΔ.
- Σα ζσκαηεία δύλαληαη κε αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Δπηηξνπή Ιδηόηεηαο – Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο Δ.Π.Ο. λα
απνδεζκεύνπλ πνδνζθαηξηζηέο εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηώλ απνδεζκεύζεσλ (δει. από 1/7 κέρξη
31/9, θαη από 1/1/2019 έσο 30/1/2019), ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ ππεξβαίλεη ηνπο 140
πνδνζθαηξηζηέο. Οη απνδεζκεύζεηο απηέο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθαλ ζηε
δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηεο κεηαγξαθηθήο πεξηόδνπ θάζε
πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ. σκαηείν πνπ θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ, ρνξεγήζεη απνδέζκεπζε ζε
πνδνζθαηξηζηή, ηηκσξείηαη κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Α.Π.
- Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ απνδεδεηγκέλα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επίζεκνπο αγώλεο επί δύν (2)
ζπλερείο νιόθιεξεο πνδνζθαηξηθέο πεξηόδνπο, δύλαηαη, κεηά από αίηεζή ηνπ λα θαηαζηεί ειεύζεξνο, κε
απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ιδηόηεηαο – Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο ΔΠΟ. Η δηάηαμε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά
πνδνζθαηξηζηέο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηελ νκάδα αλδξώλ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο. O ρξόλνο
ηηκσξίαο, ζηξάηεπζεο θαη ηξαπκαηηζκνύ, δελ πξνζκεηξείηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ ηεο κε ζπκκεηνρήο
ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνπο επίζεκνπο αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη.
- Δξαζηηέρλεο πνδ/ζηήο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη θαηά ηηο πέληε (5) πξνεγνύκελεο
ζπλερείο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο αλήθεη ζην ίδην ζσκαηείν, δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ απνδέζκεπζή ηνπ, κε
αίηεζή ηνπ, ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Ιδηόηεηαο - Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο ΔΠΟ πνπ ππνβάιιεηαη θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
- Πνδνζθαηξηζηέο νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα κεηνηθνύλ γηα ιόγνπο εγγξαθήο, ή κεηεγγξαθήο ζε ΑΔΙ θαη ΣΔΙ,
αιιαγήο ζρνιείνπ, ηέιεζεο γάκνπ, ζύλαςε ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο, δηνξηζκνύ ή κεηάζεζεο ζε ππαιιειηθή
ζέζε ηνπ δεκνζίνπ, λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιισλ νξγαληζκώλ θνηλήο σθειείαο θαη
ηξαπεδώλ, ή απνδεδεηγκέλεο εξγαζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ ζηε λέα κόληκε θαηνηθία ηνπο
(ε εξγαζία γηα ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, απνδεηθλύεηαη κε ηελ θαηάζεζε
αζθαιηζηηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο, κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο κόληκεο θαηνηθίαο), ή ελόο εθ ησλ αζθνύλησλ ηε

γνληθή ηνπο κέξηκλα, δύλαληαη κε αίηεζή ηνπο λα εγγξαθνύλ πξνζσξηλά ζε ζσκαηείν ηεο Δ.Π.. ηεο λέαο
κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο.
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη πάληνηε από ηνλ πνδνζθαηξηζηή ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Ιδηόηεηαο Μεηεγγξαθώλ ηεο
ΔΠΟ από 1/10 – 31/10 θάζε έηνπο.
-ε πεξίπησζε επαλεγθαηάζηαζεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ απηώλ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δ.Π.. ηνπ ζσκαηείνπ πνπ
ηνπο ρνξήγεζε ηελ αλσηέξσ πξνζσξηλή ή απνδέζκεπζε, ππνρξενύληαη απηνί ή απηόο πνπ έρεη ηε
γνληθή ηνπο κέξηκλα, λα δεηήζνπλ ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηε δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ από ην νπνίν πξνζσξηλά
κεηαθηλήζεθαλ, είηε κε ηελ ππνβνιή πξνο ηελ αξκόδηα Δ.Π.. αίηεζεο κεηαβνιώλ κεηεγγξαθήο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ κεηεγγξαθώλ (1/7-31/10) ή κε αίηεζή ηνπο πξνο ηελ ΔΙΠ/ΔΠΟ από 1/9 κέρξη 31/10 θάζε έηνπο, θαη
από 1/1 έσο 28/2.
Οη σο άλσ πνδνζθαηξηζηέο δελ δηθαηνύληαη λα εγγξαθνύλ ή λα κεηεγγξαθνύλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν
σκαηείν ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ από ην νπνίν απνδεζκεύηεθαλ πξνζσξηλά.
Οη σο άλσ αλαθεξόκελνη πνδνζθαηξηζηέο δελ δηθαηνύληαη εληόο πεληαεηίαο λα δεηήζνπλ πξνζσξηλή
απνδέζκεπζε γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πεξηπηώζεσλ.

ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΗ ΕΡΑ/ΝΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ (ΕΛΛΗΝΩΝ)
(από 1 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου & 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιανουαρίου)
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο:
Α. ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ
1. Αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε,
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην έληππν.
2. Γύν πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή από ηηο νπνίεο ε κηα επηθνιιάηαη ζηελ αίηεζε θαη
ζθξαγίδεηαη από ην ζσκαηείν θαη ε άιιε επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έθδνζε
ηνπ αηνκηθνύ ηνπ δειηίνπ.
3. Δάλ ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ κεηεγγξάθεηαη δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, απαηηείηαη
ε ππνγξαθή ελόο από απηνύο πνπ έρνπλ ηελ γνληθή ηνπ κέξηκλα, ζηελ πξνβιεπόκελε ζέζε ηεο αίηεζεο
κεηαβνιώλ. Δπίζεο, απαηηείηαη ε ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήισζεο, ε νπνία ππάξρεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηεο
Αίηεζεο Μεηαβνιώλ, όηη απνδέρεηαη ηελ εγγξαθή ζην ζσκαηείν, όπσο επίζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ
Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο., λόκηκα επηθπξσκέλα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
4. Πηζηνπνηεηηθό Τγείαο, ην νπνίν ππάξρεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηεο Αίηεζεο Μεηαβνιώλ θαη απνδεηθλύεη όηη
ν πνδνζθαηξηζηήο είλαη πγηήο θαη όηη κπνξεί λα αγσλίδεηαη.
5. ε πεξίπησζε κεηεγγξαθήο πνδνζθαηξηζηή από εξαζηηερληθό ηκήκα ΠΑΔ, απαηηείηαη εθηόο από ηα
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζπγθαηάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΠΑΔ.
** Γηα ηνπο Έιιελεο πνπ απνθηώληαη από ην εμσηεξηθό, ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 12 εηώλ, απαηηείηαη ε
ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνύ γελλήζεσο κε επηθνιιεκέλε επί ηνπ εγγξάθνπ πξόζθαηε θσηνγξαθία ηνπ
πνδνζθαηξηζηή, ζεσξεκέλε γηα ηελ ηαπηνπξνζσπία από ηελ εθδνύζα αξρή ή θσηνηππία
ησλ δύν (2) όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο, όηαλ είλαη κεγαιύηεξνο ησλ 12 εηώλ. Οη
κεηεγγξαθέο απηέο γίλνληαη, από 1/7 έσο 31/8 θαη από 1/1/2019 έσο 30/1/2019.
Δθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπλππνβάιιεηαη ην εηδηθό έληππν κεηεγγξαθώλ, πνπ
ρνξεγείηαη από ηελ Δ.Π.. Αζελώλ, ζπκπιεξσκέλν θαη επηθπξσκέλν, γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, από
Γεκόζηα Αξρή.

ΤΠΟΦΕΣΙΚΕ ΕΡΑ/ΝΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
(από 1 ΙΟΤΛΙΟΤ έως 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ & από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ έως 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ)
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο:
1. Αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε ππνγεγξακκέλε θαη
ζθξαγηζκέλε, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην έληππν.
2. Γύν πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή από ηηο νπνίεο ε κηα επηθνιιάηαη ζηελ
αίηεζε θαη ζθξαγίδεηαη από ην ζσκαηείν θαη ε άιιε επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζηελ έθδνζε ηνπ αηνκηθνύ ηνπ δειηίνπ.
3. Πηζηνπνηεηηθό Τγείαο, ην νπνίν ππάξρεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηεο Αίηεζεο Μεηαβνιώλ θαη απνδεηθλύεη όηη ν
πνδνζθαηξηζηήο είλαη πγηήο θαη όηη είλαη κπνξεί λα αγσλίδεηαη.
Δάλ ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ ηνπ ρνξεγείηαη Τπνζρεηηθή δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπ, απαηηείηαη ε ππνγξαθή ελόο από απηνύο πνπ έρνπλ ηελ γνληθή ηνπ κέξηκλα, ζηελ πξνβιεπόκελε
ζέζε ηεο αίηεζεο κεηαβνιώλ. Δπίζεο, ν γνλέαο ή ν θεδεκόλαο ηνπ αλήιηθνπ πνδνζθαηξηζηή, ζα πξέπεη
λα ππνγξάςεη ηελ εηδηθή Τπεύζπλε Γήισζε, ε νπνία ππάξρεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηεο Αίηεζεο
Μεηαβνιώλ, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηελ εγγξαθή ζην ζσκαηείν, όπσο επίζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ
Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο., λόκηκα επηθπξσκέλα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
Κάζε εξαζηηερληθό ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα ρνξεγήζεη κε Τπνζρεηηθή ζε δηαθνξεηηθά ζσκαηεία θαη λα
απνθηήζεη κε Τπνζρεηηθή από δηαθνξεηηθά ζσκαηεία κέρξη νθηώ (8) εξαζηηέρλεο πνδ/ζηέο κόλν γηα κηα πεξίνδν
ηεξνπκέλσλ ησλ παξαθάησ πεξηνξηζκώλ:

Α. Απαγνξεύεηαη ε ρνξήγεζε ζην ίδην ζσκαηείν θαη ε απόθηεζε από ην ίδην ζσκαηείν πεξηζζνηέξσλ ησλ ηξηώλ
(3) εξαζηηερλώλ πνδ/ζηώλ κε Τπνζρεηηθή.
Β. Απαγνξεύεηαη ε κεηαθίλεζε εξαζηηέρλε πνδνζθαηξηζηή κε Τπνζρεηηθή γηα πεξηζζόηεξεο από δύν (2)
κεηαγξαθηθέο πεξηόδνπο.
Γ. Δξαζηηέρλεο πνδ/ζηήο δελ δύλαηαη λα κεηαθηλεζεί κε Τπνζρεηηθή εάλ ππεξβαίλεη ην 21Ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία όηη ε δηαδηθαζία πξνζθόκηζεο ησλ εληύπσλ ζρεηηθά κε ηελ ζπλαίλεζε
επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ ΔΠΑ ζα ιάβεη παξάηαζε έσο ηελ Παξαζθεπή 28/09/2018.
αο ππελζπκίδνπκε όηη όπνηνο πνδνζθαηξηζηήο δελ απνδερηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ
δεδνκέλσλ (απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξάμε ζπλαίλεζεο) από ηηο Δ.Π. θαη ηελ
Δ.Π.Ο., δελ ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δηνξγαλώζεηο πνπ έρεη δηθαίσκα λα αγσλίδεηαη ζηελ νκάδα ηνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζσκαηεία δελ ζα δύλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξσκέλα έληππα γηα όινπο
ηνπο εγγεγξακκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δηνξγαλώζεηο ζα έρνπλ κόλν όζνη
πνδνζθαηξηζηέο απνδερηνύλ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ από ηηο Δ.Π. θαη ηελ Δ.Π.Ο.
(π.ρ. αλ έλα ζσκαηείν έρεη 150 εγγεγξακκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνζθνκίζεη έληππα γηα ηνπο 100,
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ζα έρνπλ νη 100 πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην έληππν.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ κηα κόλν θνξά ην έληππν θαη όρη
ζε θάζε κεηαβνιή πνπ ζα αθνινπζεί κεηαγελέζηεξα.
Σν έληππν ζα ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε κεηαβνιώλ γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαβνιέο θαη ζα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
Σα έληππα ζπλαίλεζεο ησλ αλήιηθσλ πνδνζθαηξηζηώλ ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από ηνλ θεδεκόλα
θαη λα θέξνπλ ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ.
Οη Δ.Π.. κεηά ηελ πξνζθόκηζε ησλ εληύπσλ από ηα ζσκαηεία νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηαζηάζεηο
κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπ θάζε ζσκαηείνπ , πνπ απνδέρηεθαλ ηελ επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ από ηηο Δ.Π. θαη ηελ Δ.Π.Ο θαη λα ηηο παξαδώζνπλ ζεσξεκέλεο ζηα ζσκαηεία.
Σα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίδνπλ ηηο άλσ θαηαζηάζεηο καδί κε ηα Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο
ζηνλ δηαηηεηή πξηλ από θάζε αγώλα. Η σο άλσ δηαδηθαζία αθνξά απνθιεηζηηθά πνδνζθαηξηζηέο εξαζηηερληθώλ
ζσκαηείσλ.
Έληππν πξάμεο ζπλαίλεζεο ππάξρεη κεηαθξαζκέλν θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Όπσο καο ελεκέξσζε 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 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.
εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη νη Άδεηεο Λεηηνπξγίαο γεπέδσλ, ζηα νπνία δηεμάγνληαη αγώλεο ησλ
Πξσηαζιεκάησλ ηεο Έλσζεο, ρνξεγνύληαη κε απνθάζεηο ησλ Γεκάξρσλ, ζηνπο Γήκνπο 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.
Σα έληππα ησλ Γειώζεσλ, είλαη έηνηκα θαη έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ Δλόηεηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΝΣΤΠΑ.

Μαδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο, ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ λα ζπλππνβάιινπλ:
α) Τπεύζπλε Γήισζε «πλππνζρεηηθό Γηαηηεζίαο», πεξί απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, Καλνληζκώλ FIFA,
UEFA, Δ.Π.Ο.,
β) Τπνγεγξακκέλε ηελ Πξάμε πλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,
ζεσξεκέλε από ΚΔΠ γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (ηνπ Πξνέδξνπ).
γ) ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
δ) Παξαρσξεηήξην γηα ηε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ, γηα ηε δηεμαγσγή αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ Καηεγνξηώλ,
Κππέιινπ θαη Τπνδνκώλ.
ε) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ζε ηζρύ.
ζη) Αίηεκα γηα ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ.
Σα ρξεκαηηθά πνζά, πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ καδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο (γηα πλδξνκή,
πκκεηνρή θαη Πνζνζηά), παξακέλνπλ θαη ηε θεηηλή ρξνληά ίδηα.

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 Δλώζεσο,
Γξακκάηην Δηζπξάμεσο ηνπ πιιόγνπ 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.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ & ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο όηη ε έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ ζα γίλεη:
Α΄ Καηεγνξία
22-23/09/2018
Β΄ Καηεγνξία
22-23/09/2018
Γ΄ Καηεγνξία
29-30/09/2018
ΚΤΠΔΛΛΟ
08-09/09/2018
ΗΛΙΚΙΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ &
ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Σε 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 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, 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).

ΕΝΙΑΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
ύκθσλα κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο., θαζνξίζηεθαλ ππνρξεσηηθά γηα όιε ηελ
Διιάδα, εληαίεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη νλνκαζίεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο πνπ δηνξγαλώλνπλ νη Δ.Π...
ύκθσλα 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 Δζληθώλ Οκάδσλ.
Οη νλνκαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θνηλέο γηα όιεο ηηο Δ.Π...
εκεηώλνπκε 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:

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
ΓΗΛΩΔΙ
ΔΝΑΡΞΗ
ΗΛΙΚΙΔ
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.
εκείσζε:
* 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 Γειηίσλ 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
ΠΑΙΓΩΝ, ζηελ νπνία αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά κε Γειηίν Δ.Π.Ο..

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) »
Σν Γειηίν Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ζα εθδίδεηαη κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία έθδνζεο όισλ ησλ δειηίσλ εξαζηηερλώλ
πνδ/ζηώλ.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ, ζα πξνθύπηεη από Τπεύζπλε Γήισζε 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
Δ.Π.. θαη ζα ζπλνδεύεη ηα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ δειηίνπ.
Αληίζηνηρα, γηα ηα ζσκαηεία ηεο Γ’ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο, ηα παξάβνια έθδνζεο, έρνπλ σο
εμήο:
Παξάβνιν έθδνζεο : Γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο
εθαηό
(100) επξώ.
»
»
» δύν (2) εηώλ
νγδόληα
(80) »
»
»
» ηξηώλ (3) »
εβδνκήληα (70) » .

2ες ΟΜΑΔΕ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δπεηδή πνιιά ζσκαηεία καο έρνπλ κεγάιν αξηζκό πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο Τπνδνκέο ηνπο θαη δηαζέηνπλ
2 ή & 3 νκάδεο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζηα Πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο, θαιό ζα ήηαλ λα δειώζνπλ ηηο δεύηεξεο
νκάδεο ηνπο ζηελ ΔΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζνπκε απνθιεηζηηθά πξσηαζιήκαηα δεπηέξσλ νκάδσλ
ρακειόηεξεο δπλακηθόηεηαο.
Οη αγώλεο απηνί ζα κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη κε ειαζηηθόηεξνπο όξνπο αγσληζηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο.

ΟΜΙΛΟΙ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Όπσο έρνπκε αλαθνηλώζεη ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ18 & Κ16 νη νκάδεο ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ ζα
ζπγθξνηήζνπλ δηθό ηνπο όκηιν πνπ ζα ζπκπιεξσζνύλ:
- ην Κ18 κε ηηο νκάδεο ΚΗΦΙΙΑ, ΚΑΜΑΣΔΡΟ, ΣΡΑΥΩΝΔ & ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
εκηηειηθή θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ΝΔΩΝ (Κ18) θαη ελδερνκέλσο κε θάπνηεο από ηηο νκάδεο
ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛ, ΗΡΑΚΛΗ ΠΔΡ & ΗΦΑΙΣΟ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεκηηειηθή θάζε
(εθ’ όζνλ δελ δειώζνπλ ζπκκεηνρή θάπνηεο από ηηο νκάδεο ησλ ΠΑΔ)
- ην Κ16 ν όκηινο ζα ζπκπιεξσζεί κε ηηο νκάδεο ΠΑΝΘΗΔΙΑΚΟ, ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΥΑΛ &
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΙΛ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκηηειηθή θάζε θαη ΘΡΙΑΜΒΟ ΑΘ, ΦΩΣΗΡΑ ΑΘ,
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεκηηειηθή θάζε (εθ’ όζνλ δελ δειώζνπλ ζπκκεηνρή θάπνηεο από ηηο νκάδεο
ησλ ΠΑΔ).
- Σα πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο ζα νξγαλσζνύλ θαη θέηνο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
ηελ πεξζηλή ρξνληά, δειαδή ζηνλ 2ν γύξν ζα δηαρσξηζηνύλ νη νκάδεο ζε νκίινπο ηζρπξώλ θαη ιηγόηεξσλ
ηζρπξώλ.
- ηόρνο καο είλαη λα γίλνπλ όκηινη ησλ 14 νκάδσλ ζηα πξσηαζιήκαηα Κ18 & Κ16,
12 νκάδσλ ζην πξσηάζιεκα Κ14 θαη
10 ζην πξσηάζιεκα Κ12.
- Σν πξσηάζιεκα Κ14 ζα δηεμάγεηαη θάζε εβδνκάδα.
- Σν πξσηάζιεκα Κ12 θάζε 15 εκέξεο.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

