ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2016-2017

Από ηεν ΚΕΔ/ ΕΠΟ αναθοηνώνεηαη όηη οη δηαηηεηέρ, βοεζοί δηαηηεηέρ, παπαηεπεηέρ θαη εθπαηδεςηέρ
δηαηηεζίαρ όιυν ηυν Εζνηθών θαηεγοπηών (αξηοιογεµένοη ηεν αγυνηζηηθή πεπίοδο 2015-2016), πος
ζα ζςµµεηάζσοςν ζηο ζεµηνάπηο αγυνηζηηθήρ πεπηόδος 2016-2017, ςποσπεούνηαη να ςποβάιιοςν
ζσεηηθή αίηεζε
(µε ηαςηόσπονε θοηνοποίεζε ζηεν Δπηηποπή Γηαηηεζίαρ ηερ Ένυζήρ ηοςρ)
ΔΠΟ FAX 210-9359666,
ΔΠ ΑΘΗΝΩΝ FAX 210-3840980
αποθιεηζηηθά θαη µόνο ζηηρ παπαθάηυ εµεποµενίερ:
 Δηαηηεηέρ, βοεζοί δηαηηεηέρ θαη παπαηεπεηέρ δηαηηεζίαρ 1ερ θαηεγοπίαρ (Super League,)
από 30 Μαΐος έυρ 03 Ιοςνίος 2016.
 Δηαηηεηέρ, βοεζοί δηαηηεηέρ θαη παπαηεπεηέρ δηαηηεζίαρ 2 ερ θαηεγοπίαρ (Football League),
από 06 Ιοςνίος έυρ 10 Ιοςνίος 2016.
 Δηαηηεηέρ, βοεζοί δηαηηεηέρ θαη παπαηεπεηέρ δηαηηεζίαρ 3ερ θαηεγοπίαρ (Γ΄ Εζνηθήρ),
από 13 Ιοςνίος έυρ 17 Ιοςνίος 2016.
 Δηαηηεηέρ, παπαηεπεηέρ δηαηηεζίαρ 4ερ θαηεγοπίαρ θαη γςναίθερ δηαηηεηέρ
από 20 Ιοςνίος έυρ 24 Ιοςνίος 2016.
 Οη εθπαηδεςηέρ ζα ςποβάιοςν αίηεζε ζηε ίδηα σπονηθή πποζεζµία πος ζα ςποβάιιοςν
θαη υρ παπαηεπεηέρ.
 Όζοη είναη µόνο εθπαηδεςηέρ ζα ςποβάιιοςν αίηεζε από 20 Ιοςνίος έυρ
24 Ιοςνίος 2016.
Οη αηηήζεηρ ηυν νέυν ςποτεθίυν βοεζών δηαηηεηών 3ερ θαη ηυν νέυν ςποτεθίυν
δηαηηεηών 4ερ θαηεγοπίαρ είναη από 4 Ιοςιίος έυρ θαη 8 Ιοςιίος.
.
H αίηεζε ηυν Παπαηεπεηών ζα ππέπεη να ζςνοδεύεηαη από ανηίζηοησο παπάβοιο ηυν:
 εθαηόν πενήνηα (150 €) εςπώ γηα ηε Super League
 ογδόνηα (80 €) εςπώ γηα ηε Football League
 εξήνηα (60 €) εςπώ γηα ηε Γ΄ Εζνηθή
 πενήνηα (50 €) εςπώ γηα ηε Δ΄ θαηεγοπία
Η αίηεζε ηυν Εθπαηδεςηών ζα ππέπεη να ζςνοδεύεηαη από παπάβοιο ηυν
πενήνηα (50 €) εςπώ.
Η θαηάζεζε ηος ανηηηίµος ζα γίνεηαη ζηον εξήρ ηπαπεδηθό ιογαπηαζµό ηερ
Ε.Π.Ο.: Σπάπεδα Πεηπαηώρ : 5082-021583-531

Σημειώσεις
1. Δηθαίυµα ςποβοιήρ αηηήζευρ έσοςν θαη όζοη ζςµµεηείσαν ζηο ζεµηνάπηο πεπηόδος
2015-2016 θαη απέηςσαν ζε γπαπηέρ ή αγυνηζηηθέρ δοθηµαζίερ θαη πιεπούν ηηρ
πποϋποζέζεηρ πος πποβιέπονηαη ζηον Κανονηζµό Δηαηηεζίαρ.
2. Υποτήθηοη νέοη Παπαηεπεηέρ-Εθπαηδεςηέρ, πος δεν ανήθοςν ζε θαµία θαηεγοπία,
ζα ςποβάιιοςν αίηεζε από 27 Ιοςνίος έυρ 30 Ιοςνίος 2016.
3. Η αίηεζε ηυν ΝΔΩΝ Παπαηεπεηών-Εθπαηδεςηών ζα ππέπεη να ζςνοδεύεηαη από ανηίζηοησο
παπάβοιο ηυν:
•

πενήνηα (50 €) εςπώ γηα παπαηεπεηήρ

•

πενήνηα (50 €) εςπώ γηα εθπαηδεςηήρ

Δπίζερ:
Οη δηαηηεηέρ, βοεζοί δηαηηεηέρ οη οποίοη ζα ιάβοςν µέπορ ζηα ζεµηνάπηα
πποεπηιογήρ ζα ππέπεη να πποζθοµίζοςν ςποσπευηηθά ανηίγπαθο
ποηνηθού µεηπώος θαη πηζηοποηεηηθό γεννήζευρ.
Οη παπαηεπεηέρ θαη εθπαηδεςηέρ ζα ππέπεη να έσοςν µαδί ηοςρ ςποσπευηηθά
ανηίγπαθο ποηνηθού µεηπώος, ηο αποδεηθηηθό θαηάζεζερ παπαβόιος,
επηθςπυµένο θυηοανηίγπαθο ηίηιος ζποςδών θαη πηζηοποηεηηθό γεννήζευρ.
Καηά ηεν πποζέιεςζε θαη γηα να γίνεη δεθηή ε ζςµµεηοσή ζηα ζεµηνάπηα ππέπεη να
πποζθοµίζοςν:
-οη δηαηηεηέρ θαη βοεζοί δηαηηεηέρ όιυν ηυν θαηεγοπηών ππόζθαηο ηεζη θοπώζευρ θαη
ςπέπεσο θαπδηάρ από Γεµόζηο Νοζοθοµείο ή ηδηώηε ηαηπό µε ηηρ ζσεηηθέρ γνυµαηεύζεηρ.
οη δηαηηεηέρ, βοεζοί δηαηηεηέρ θαη παπαηεπεηέρ όιυν ηυν θαηεγοπηών οθζαιµοιογηθή εξέηαζε
από δεµόζηο νοζοθοµείο ή ιδιώτη ιατρό µε ηηρ ζσεηηθέρ γνυµαηεύζεηρ (γηα οπηηθή οξύηεηα θαη
ανηίιετε σπυµάηυν).
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ
http://www.epo.gr/media/files/REFEREES/EGGRAFA_DIAITITON/AITHSH_DIAITHTON_2016-17.pdf

ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ
http://www.epo.gr/media/files/REFEREES/EGGRAFA_DIAITITON/AITHSH_PARATHRHTON_2016-17.pdf
ΝΔΩΝ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ 4ερ- ΒΟΗΘΩΝ 3ερ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ
http://www.epo.gr/media/files/REFEREES/EGGRAFA_DIAITITON/AITHSH_NEON_VOHTHON_3_DIAITHTON_4_GYNAIKON.pdf

Από την ΕΔ/ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

