
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                             Αζήλα 

                                                                                Αξηζκ. πξση. 
 

Πξνο : 

 σκαηεία Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο (λα ελεκεξσζνύλ κε κέξηκλα θαη επζύλε ησλ 

Δ.Π..) 

 Δλώζεηο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ – έδξεο ηνπο. 

 

 

Κύξηε πξόεδξε, 

 

ε ζπλέρεηα ηεο από 27/7/2017 (αξ. πξση. Δ.Π.Ο. 20529/2017) επηζηνιήο καο, ζαο 

γλσξίδνπκε όηη: 

α. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4479/29-6-2017. (ΦΕΚ Α΄94/29-6-2017) ηελ 

«Άδεηα Δηεμαγωγήο Αγώλα» ηελ  ρνξεγεί ν πξντζηάκελνο ηεο Αξκόδηαο γηα ηα 

ζέκαηα αζιεηηζκνύ ππεξεζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ηωλ γεπέδωλ (ζηελ πιεηνςεθία ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αγσλίδνληαη εξαζηηερληθέο 

νκάδεο) ηελ ρνξεγεί ν Δήκαξρνο θαη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο ηελ ρνξεγεί ν 

αξκόδηνο Πεξηθεξεηάξρεο. 

Η έλαξμε ηζρύνο όκωο ηωλ δηαηάμεωλ πνπ πξνβιέπνπλ ηα αλωηέξω (άξζξα 5 

θαη 7 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ) νξίδεηαη γηα ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

λόκνπ, ήηνη από 29-9-2017. Καηόπηλ ηνύηνπ θαη ωο πξνο ηα δύν αλωηέξω 

ζέκαηα (άδεηα δηεμαγσγήο αγώλσλ θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο γεπέδσλ), κέρξη ηόηε ζα 

ηζρύεη ην πξνεγνύκελν θαζεζηώο. 

 
β. ε όια ηα Δξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ΄ Δζληθήο ζα ηζρύζεη ε αξίζκεζε ζηελ εκθάληζε (θαλέια - 

παληεινλάθη) ησλ πνδνζθαηξηζηώλ/ζηξηώλ από ην έλα (1) έσο ην δεθανρηώ (18). 

 
γ. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη κε ηνλ λέν ΚΑΠ θαη 

ελδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε θάπνηεο θαίξηεο από απηέο όπσο: 

i. Τπνρξεσηηθή παξνπζία γηαηξνύ ζε όια ηα γήπεδα, 

ii. Μέρξη 4 αιιαγέο πoπνδνζθαηξηζηώλ ζε έλαλ αγώλα (άξζξν 16 ηνπ ΚΑΠ),  

iii. Μέρξη 5 πνδνζθαηξηζηέο άλσ ησλ 33 εηώλ γηα ηηο νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Γ΄ 

Δζληθή Δξαζηηερληθή Καηεγνξία (άξζξν 19 παξ. 16 ηνπ ΚΑΠ),  

iiii. Αλαπιήξσζε νκάδσλ πνπ δελ δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα (άξζξν 

4 παξ. 5,6 θαη 7 ηνπ ΚΑΠ).  

Δπίζεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα εξαζηηερληθά 

πξσηαζιήκαηα  ππάξρνπλ ζηα άξζξα: 12 (δηαηηεηήο αγώλα), 14 (ζηνιέο νκάδσλ), 18 

(δειηία πγείαο πνδνζθαηξηζηώλ), 35, θ.ν.θ. θαζώο θαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ ΚΑΠ 

πνπ έρεη εθαξκνγή κόλν γηα ηηο ΠΑΔ εθηόο από ην άξζξν 7 πνπ αθνξά ηα 

εξαζηηερληθά ζσκαηεία. 

 

21918/2017

10/8/2017



 

 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 
 
 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

Αγσληζηηθό, Γξακ. Πξνεδξείνπ, Γηαηηεζία, Λνγηζηήξην, Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, 

Μεραλνγξάθεζε. 

 

Πιεξνθνξίεο:  ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΑΝΣΩΝΗ. 


