
      

 

ΠΡΟ : ΑΡΥΖΓΟΤ ΟΚΑΓΩΛ ΑΘΑ LIGA – ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΟΡΓΑΛΩΖ 

 

Σελ Σεηάξηε 29 Ηαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε (θαη ηειεπηαία 

πξνγξακκαηηζκέλε γηα θέηνο) θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ αξρεγώλ ησλ νκάδσλ ηεο ΑΘΑ LIGA 

κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξγάλσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ήηαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθή, μεθίλεζε 

όπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί ζηηο 6:30κ.κ. θαη ηειείσζε κε θαγεηό, πνηό θαη εμαηξεηηθό 

θιίκα όπσο ζε όιεο ηηο ηειεπηαίεο καο ζπλεδξηάζεηο, ιίγν πξηλ ηα κεζάλπρηα κε 

πνδνζθαηξηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ γλσζηώλ «άξξσζησλ» ηεο κπάιαο θαη δε ηεο δηθήο 

καο κπάιαο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε θαιύθζεθε κεγάιν εύξνο ζεκάησλ, δόζεθαλ 

δηεπθξηλήζεηο, ηέζεθαλ ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ αιιά θαη 

κηθξά «παξάπνλα» κεκνλσκέλσλ νκάδσλ θπξίσο όζνλ αθνξά ζηε δηαηηεζία (όπνηα 

έθπιεμε!!!), απαληήζεθαλ πνιιέο εξσηήζεηο θαη ηέζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεδόλ γηα όια 

ηα ζέκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηε ΑΘΑ LIGA. πγθεθξηκέλα, ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο : 

 

 1.- Πειθαρτικά θέμαηα Θανονιζμού – Σιμωρίες αθληηών 

Έγηλε κηθξή παξνπζίαζε ηνπ Θαλνληζκνύ ηεο ΑΘΑ LIGA («βίβινο» ηεο 

δηνξγάλσζεο όζνλ αθνξά ζηελ επίιπζε δηαθσληώλ, ηηο ελζηάζεηο, ηηο πεηζαξρηθέο 

πνηλέο θαη γεληθά όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξεί λα «ρσξίζνπλ» πξνζσξηλά 

ζπλαγσληδόκελνπο) από ηνλ ππεύζπλν πεηζαξρηθώλ ζεκάησλ, αληηπξόεδξν ηεο 

ΑΘΑ LIGA θαη ζπκκέηνρν ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ ηνπ Θαλνληζκνύ 

Ιαδαξή Εανύζε ’80). Αλαιύζεθαλ δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, ν ξόινο ησλ αξρεγώλ θαη 

ησλ παξαηεξεηώλ θαη δόζεθαλ παξαδείγκαηα ρεηξηζκνύ ζεκάησλ όπσο 

«κεηεγγξαθή» αζιεηή, θόθθηλεο θάξηαο ζε παίθηε θαη ζπκκεηνρή απνθνίηνπ – κε 

κέινπο νκάδαο κε ζθνπό λα ζπκπιεξσζνύλ ειιηπή ζε ζπγθεθξηκέλν αγώλα ξόζηεξ. 

 

 2.- Calendar διοργάνωζης 



Έγηλε από ηνλ πξόεδξν ηεο δηνξγάλσζεο έλαο απνινγηζκόο όζνλ αθνξά ζηνπο 

κέρξη ηώξα αγώλεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηνλ κειινληηθό πξνγξακκαηηζκό κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ. Κε βάζε απηά, ε δεύηεξε θάζε ησλ νκίισλ 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε Καξηίνπ – αξρέο Απξηιίνπ θαη ε θάζε 

ησλ playoff κε ηνπο ηειηθνύο ζηηο 30 Καΐνπ 2014. Ωο αξγίεο ζηε δηνξγάλσζε (εθηόο 

εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ, θαηξνύ θιπ.) νξίδνληαη ην ηξηήκεξν ηεο Θαζαξάο Γεπηέξαο 

(28/2 θαη 1/3/14), ην άββαην ηνπ Παλεγπξηνύ ’14 (5/4/14), ε Δβδνκάδα ηνπ 

Πάζρα (Κ.Παξαζθεπή 18/4 θαη Κ.άββαην 19/4/13) θαη, αλ δελ πξνιάβνπκε, ην 

ηξηήκεξν ηνπ Αγ.Πλεύκαηνο (6/6 θαη 7/6/14). Κε βάζε απηήλ ηε ινγηθή, νη 

Πξνεκηηειηθνί αγώλεο ησλ playoff ζα είλαη δηπινί, ελώ Ζκηηειηθνί θαη Σειηθνί αγώλεο 

απινί, ρσξίο – θπζηθά – πιενλέθηεκα θάπνηαο νκάδαο ζε πεξίπησζε ηζνπαιηώλ 

πάζεο θύζεσο (παξάηαζε – πέλαιηη βάζεη Θαλνληζκνύ). 

 

 3.- σνδρομή ομάδων 2014-’15 

Σν ζέκα ηεο ρνξεγίαο ηεο ΑΘΑ LIGA πξνρσξά εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθά, 

αλακέλνληαη θάπνηεο αλαθνηλώζεηο ζην ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, πιελ 

όκσο ε πξαγκαηηθόηεηα κέρξη ζήκεξα είλαη όηη δελ ππάξρεη θάηη νξηζηηθό θαη 

αλαθνηλώζηκν θαη, κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ππάξρεη ελδερόκελν θαη ε 

θεηηλή δηνξγάλσζε λα θιείζεη κε ηακεηαθό έιιεηκκα. Δπεηδή σο δηνίθεζε πνιύ 

βαζηθό καο κέιεκα είλαη λα είκαζηε λνηθνθπξεκέλνη νηθνλνκηθά (κόλν έηζη – όπσο 

πνιύ ζθιεξά έρεη θαηαιάβεη ε ρώξα καο από ην 2009 θαη εληεύζελ – κπνξνύκε λα 

είκαζηε απηόλνκνη, αλεμάξηεηνη θαη λα ιακβάλνπκε ηηο απνθάζεηο ζπιινγηθά όπσο 

κέρξη ζήκεξα θάλνπκε), αλαθνηλώζεθαλ ζηε ζπλάληεζε θαη εγθξίζεθαλ από ηνπο 

παξηζηακέλνπο ηα παξαθάησ : 

- Γηα ηε θεηηλή πεξίνδν, ε ζπλδξνκή παξακέλεη ζηα 600€ ρσξίο άιιε κεηαβνιή. 

- Θα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα από ηνπο αξρεγνύο, παίθηεο, ζεζκηθά 

όξγαλα θαη όπνηνλ άιινλ έρεη ηε δηάζεζε, ζέιεζε θαη δπλαηόηεηα επηξξνήο λα 

επξεζνύλ κηθξνί ή κεγάινη ρνξεγνί γηα ηε δηνξγάλσζε. Τπάξρνπλ δπλαηόηεηεο 

«άηππεο» ρνξεγίαο από απνθνίηνπο (500-1000 επξώ), κηθξήο ρνξεγίαο (ζνξηο, 

δηαηηεηέο, παλό) ηεο ηάμεο ησλ 2000-2500 επξώ θαη θπζηθά πιήξνπο ρνξεγίαο 

(ζπλελλόεζε κε Πξόεδξν Δπηηξνπήο δηνξγάλσζεο θαη ΑΘΑ γηα ιεπηνκέξεηεο). 

Παξαθαιώ, όπνηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα θαη πηζηεύεη ζε ό,ηη θάλνπκε εδώ, λα 

θάλεη όπνηα θίλεζε ζεσξεί πξόζθνξε. 



- Γηα ηελ πεξίνδν 2014-’15, ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί ρνξεγόο, ε ζπλδξνκή 

νξίδεηαη ζε 800€. Γε ζα κπσ ζε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο εδώ, απιώο λα 

ελεκεξώζσ όηη, ζε επζεία ζύγθξηζε κε ην κπάζθεη πνπ πιένλ κπνξεί λα γίλεη, 

είκαζηε θαη κε ηε λέα πνιηηηθή 25% θζελόηεξνη.  

 

 4.- Γιαηρός ΑΘΑ LIGA, κ. Άννα Παζπάλα 

Όπσο όινη πιένλ γλσξίδεηε, ε δηνξγάλσζε έρεη πιένλ, εθηόο ηεο ππνζηήξημεο από 

ην πιήξεο ηαηξείν ηνπ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ, θαη ηαηξό, θαη κάιηζηα πηπρηνύρν θαη 

εηδηθεπκέλε ζηηο πξώηεο βνήζεηεο, ηελ γλσζηή ζε όινπο καο πιένλ Άλλα. Απηό πνπ 

δελ γλσξίδεηε θαη πξέπεη λα ην κάζεηε θαη λα ην αμηνινγήζεηε είλαη όηη, δεδνκέλνπ 

όηη ε ηδέα ηεο ηαηξνύ ζπλέπεζε κε ηελ απώιεηα ηεο ρνξεγίαο καο, ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο έγηλε γεγνλόο κε ηηο άνθλεο θαη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Γιώργοσ Εομπανάκη ’69, αξρεγνύ ησλ 

GOLDIES F.C. θαη δηαρξνληθνύ ππνζηεξηθηή ηεο δηνξγάλσζεο. Κε ηε βνήζεηα ηνπ 

αξρεγνύ ησλ AGUANILE ’03 F.C. Θσλζηαληίλνπ Θξεηηθνύ ’03 (ν νπνίνο θαη βξήθε 

ηελ Άλλα) θαη ελόο ελεξγά δξαζηεξηνπνηνύκελνπ ζηα ΑΘηθα ζέκαηα απνθνίηνπ 

πνπ επηζπκεί λα κείλεη αλώλπκνο (θαη ν νπνίνο είλαη ν θύξηνο ρξεκαηνδόηεο αιιά 

όρη ν κόλνο), ν Γηώξγνο εμαζθάιηζε ηε ρξεκαηνδόηεζε αιιά θαη ηελ παξνπζία ηεο 

γηαηξνύ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ (θαη έρεη ν Θεόο βεβαίσο κεηά). 

Θεσξώ όηη νη επραξηζηίεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο δηνξγάλσζεο γεληθόηεξα ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεπηνύλ κε έλα κεγάιν «επραξηζηώ» από όινπο καο ζηα γήπεδα. 

ΤΓ : Ζ θ.Παζπάια δηνξίζηεθε ζε κεγάιν λνζνθνκείν ηεο πεξαζκέλε Πέκπηε. 

πγραξεηήξηα θαη εδώ, θαιή θαξηέξα, θαιό θνπξάγην θαη εηο αλώηεξα από όινπο 

εκάο ζηε δηνξγάλσζε. 

 

 5.- ύζηημα playoff / Θλήρωζη ομίλων playoff 

Παξνπζηάζηεθε (ζαο δίλεηαη θαη ζπλεκκέλν παξάδεηγκα) γηα κηα αθόκε θνξά ην λέν 

ζύζηεκα ησλ playoff ζηε δηνξγάλσζε. Βάζεη απηνύ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θιήξσζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκίισλ (Α’ – Ζ΄) ησλ θεηηλώλ playoff θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ νκάδσλ ηεο ηειηθήο θεηηλήο βαζκνινγίαο ηεο ΑΘΑ LIGA 

ζε απηνύο. Βάζεη ηεο θιήξσζεο (ε νπνία βξίζθεηαη θαη ζε θσηνγξαθία ζην 

facebook group ηεο ΑΘΑ LIGA), πξνθύπηνπλ νη όκηινη : 

 



Α΄ Β΄ Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ Ε΄ Ζ΄ 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 
SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15 SL16 

SL17 SL18 SL19 SL20 SL21 SL22 SL23 SL24 
SL25 SL26 SL27 - - - SL28 - 

 

Κε βάζε θαη ην παξάδεηγκα, θαηά ηελ πξώηε κέξα ησλ playoff ζα παίμνπλ νη πξώηνη 

θάζε νκίινπ κε ηνπο ηέηαξηνπο θαη νη δεύηεξνη κε ηνπο ηξίηνπο. Όπνπ δελ ππάξρεη 

ηέηαξηνο ζα κπαίλεη ε ιέμε «ξεπό» κπξνζηά. Σε δεύηεξε αγσληζηηθή ζα παίμνπλ 

πξώηνη – ηξίηνη θαη δεύηεξνη – ηέηαξηνη, ελώ ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία γηα θάζε όκηιν 

ζα παηρζνύλ ηα ππόινηπα παηρλίδηα. ηελ ηζνβαζκία μεηρούν μόνο ηα παιτνίδια 

ηοσ ζσγκεκριμένοσ ομίλοσ (θαη όρη ηπρόλ πξνεγνύκελα κεηαμύ ησλ ίδησλ 

νκάδσλ ζην πξσηάζιεκα ή ην θύπειιν), θαη θαηά ηα άιια… Θαλνληζκόο. 

Θαιή επηηπρία ζε όινπο, θαλνληζηείηε. 

 

 5.- Θλήρωζη προημιηελικής και ημιηελικής θάζης κσπέλλοσ ΑΘΑ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θιήξσζε ησλ ππόινηπσλ δύν θάζεσλ ηνπ θππέιινπ ΑΘΑ 

πνπ απαηηνύλ θιήξσζε. Σν ζύζηεκα ηεο θιήξσζεο ήηαλ ζηαζεξά ην ίδην κε ησλ 

πξνεγνύκελσλ δηνξγαλώζεσλ, θαη ηα δεπγάξηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο : 

    

ΠΡΟΖΚΗΣΔΙΗΘΖ ΦΑΖ ΘΤΠΔΙΙΟΤ ΑΘΑ 

QF1 AGUANILE ’03 F.C. - CITIZENS F.C. 

QF2 ΑΗΟΙΟ F.C. - SAKATIDES F.C. 

QF3 PAGOSMIOS ’98/’99 F.C. - SAKA UNITED F.C. 

QF4 COCA JUNIORS F.C. - 30PLUS SAKA F.C. 

    

ΖΚΗΣΔΙΗΘΖ ΦΑΖ ΘΤΠΔΙΙΟΤ ΑΘΑ 

SF1 Winner of game QF1 - Winner of game QF2 

SF2 Winner of game QF3 - Winner of game QF4 

 

ΣΔΙΗΘΟ ΘΤΠΔΙΙΟΤ ΑΘΑ 

Final Winner of game SF1 - Winner of game SF2 

Γηα ηελ επηηξνπή 

Ο   Πξόεδξνο ηεο ΑΘΑ LIGA 

Κηράιεο Ησαθεηκίδεο ’88 


