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Αθήνα 21 Απριλίου 2022

Προς
Όλα τα σωματεία μας
==================
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, με απόφασή της στην
υπ' αριθμ. 13/07-04-2022 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 20 έως 29 του ισχύοντος
καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α. και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας,
προσκαλεί
τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών:
Στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 91-93), την
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/06/2022 και ώρα 19:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
β) Εκλογή Γραμματέα υπεύθυνου για την τήρηση των πρακτικών.
γ) Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α., με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα
3, 5, 14, 22 & 24 του Ν. 1715/1999.
Αν η συνέλευση ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
08/06/2022 και ώρα 19:30 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό
των παρευρισκομένων αντιπροσώπων και χωρίς νέα πρόσκληση.
 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό
πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών της Ένωσης που έχουν
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020
πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει και είναι
εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα
επικυρωθεί από την Γ.Γ.Α. με βάση το τηρούμενο από αυτήν ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
σωματείων και είναι παράλληλα ταμειακώς εντάξει.
 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών ψήφων.
 Για την τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως συν ένα των μελών και
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων εγκύρων ψήφων (άρθρο 29 παρ. 7α).
 Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια
διάταξη.
 Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα
αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή
Εκτελεστικής Επιτροπής) του σωματείου.
 Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.






Κάθε σωματείο - μέλος της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου
συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά
πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν
από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής,
μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή
μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 04/06/2022, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου
σωματείου – μέλους.
Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
όσον αφορά του Υγειονομικούς Κανόνες.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
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Αθήνα 21 Απριλίου 2022

Προς
Όλα τα σωματεία μας
==================
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, με απόφασή της στην
υπ’ αριθ. 13/07-04-2022 συνεδρίαση της, αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 16 και 20 έως 29 του ισχύοντος
καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α. και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας,
προσκαλεί
τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών:
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 9193), την ΤΕΤΑΡΤΗ 08/06/2022 και ώρα 20.00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
β) Εκλογή Γραμματέα υπεύθυνου για την τήρηση των πρακτικών.
γ) Επικύρωση ενός (1) Πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
δ) Διαγραφή από τη δύναμη των μελών της Ε.Π.Σ. Αθηνών, των σωματείων ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ(ΑΡΜΕΝΙΚΗ), Π.Α.Ε. (ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ) & ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, τα
οποία δεν συμμετείχαν αδικαιολόγητα για περισσότερες από δύο (2) ποδοσφαιρικές περιόδους στα
πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ένωση, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, άρθρο 16
Καταστατικού.

ε) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού ποδοσφαιρικής περιόδου 2021– 2022,
στ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2021,
ζ) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2021 (από 1/1 έως 31/12),
η) Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Αν η συνέλευση ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
08/06/2022, ώρα 20:30 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρευρισκομένων αντιπροσώπων και χωρίς νέα πρόσκληση.












Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό
πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών της Ένωσης που έχουν
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020
πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει και είναι
εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα
επικυρωθεί από την Γ.Γ.Α. με βάση το τηρούμενο από αυτήν ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
σωματείων και είναι παράλληλα ταμειακώς εντάξει.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών ψήφων.
Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην
ημερήσια διάταξη.
Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα
αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή
Εκτελεστικής Επιτροπής) του σωματείου.
Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.
Κάθε σωματείο - μέλος της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου
συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά
πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν
από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης
μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής
Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 04/06/2022, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του
αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.
Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
όσον αφορά του Υγειονομικούς Κανόνες.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Παραθέτουμε ποινολόγιο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αποβλήθηκαν στους αγώνες Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ, που διεξήχθησαν στις 16 - 17/04/2022 και τιμωρήθηκαν από την Πειθαρχική Επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

16 & 17/04/2022
ΟΜΑΔΑ

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Π.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΜΑΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΑΠΠΑΣ Σ.

ΙΩΝΕΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΧΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Χ.

Κ-18

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΟΙΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
8
80
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΥΡΩ
1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4
40
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΥΡΩ
1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Έναρξη ποινών: 18/04/2022

16 & 17/04/2022
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΜΑΔΑ

MESULI A.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Α.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Δ.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κ-16

ΠΟΙΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
30 ΕΥΡΩ
1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Έναρξη ποινών: 18/04/2022

16 & 17/04/2022
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΜΑΔΑ

HASKA P.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΛΟΥΠΙ Ε.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΟΙΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
3
30
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΥΡΩ
3
30
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΥΡΩ
Έναρξη ποινών: 18/04/2022

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
** ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ. χρηματικού προστίμου εκατό (100) ευρώ.
(Άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο).
Αγώνας Πρωτ/τος Κ-18, ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΠΑΤΗΣΙΑ στις 10/04/2022.

Έναρξη ποινών: 20/04/2022

ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΡΕΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 16 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.)
Η Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., το οποίο αναφέρει
ότι αποτελεί απρεπή συμπεριφορά ομάδας όταν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αποβληθούν τρεις (3)
ποδοσφαιριστές της, επιβάλλει, αυτοδίκαια, στο σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ την ποινή του χρηματικού
προστίμου των πενήντα (50) ευρώ, γιατί στον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΙΩΝΕΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, στις
17/04/2022, αποβλήθηκαν και τιμωρήθηκαν τρεις (3) ποδοσφαιριστές του.

Έναρξη ποινών: 20/04/2022

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η Πειθαρχική Επιτροπή, για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., στους αγώνες της
16 & 17/04/2022, καλεί σε γραπτή απολογία, έως την ΠΕΜΠΤΗ 28/04/2022, και ώρα 14:00, τον ακόλουθο
Αξιωματούχο, με ευθύνη της Διοίκησής του.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
Φ.Α.

ΟΜΑΔΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΑΥΔΗΣ ΣΤ.

ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Η Πειθαρχική Επιτροπή, για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., στους αγώνες της
16 & 17/04/2022, καλεί σε γραπτή απολογία, έως την ΠΕΜΠΤΗ 28/04/2022, και ώρα 14:00, το ακόλουθο
Σωματείο, με ευθύνη της Διοίκησής του.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ
Κ-16, ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
** Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ για το Πρωτάθλημα Κ-14 της 17/04/2022,
που δεν διεξήχθη γιατί το σωματείο ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ δεν προσήλθε ν' αγωνιστεί, κατακυρώνεται υπέρ του
σωματείου ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς 3 έναντι 0. Στο σωματείο ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-18
ΟΜΙΛΟΙ ΙΣΧΥΡΩΝ
Το Πρωτάθλημα Κ-18 ολοκληρώνεται στις 30/04/2022.
Για την Τελική Φάση θα προκριθούν οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες καθενός εκ των τεσσάρων (4) ομίλων,
σύνολο δεκαέξι (16) ομάδες.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη (1η) θέση σε κάθε όμιλο, θ' αγωνιστούν με μία ομάδα άλλου ομίλου,
που θα καταλάβει την τέταρτη (4η) θέση, ως γηπεδούχες με πλεονέκτημα και την ισοπαλία.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη (2η) θέση, θ' αγωνιστούν με μία ομάδα άλλου ομίλου που θα
καταλάβει την τρίτη (3η) θέση ως γηπεδούχος και με πλεονέκτημα την ισοπαλία.
Οι οκτώ (8) νικήτριες, θα κληρωθούν μεταξύ τους και θα συνεχίσουν σε ουδέτερη έδρα και εξ' ημίσεως τα έξοδα
του κάθε αγώνα, με σύστημα νοκ-άουτ μέχρι τον τελικό.
Σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας, κριτήριο είναι μόνο το μεταξύ τους αποτέλεσμα και σε περίπτωση ισόπαλου
αποτελέσματος, διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή.
ΟΜΙΛΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΙΣΧΥΡΩΝ
Από τους δύο (2) ομίλους των λιγότερο ισχυρών, θα προκριθούν στην τελική φάση οι οκτώ (8) πρώτες ομάδες
κάθε ομίλου, σύνολο δεκαέξι (16) ομάδες.
Η πρώτη (1η) του ενός ομίλου θ' αγωνιστεί με την όγδοη (8η) του άλλου ομίλου ως γηπεδούχος, με πλεονέκτημα
την ισοπαλία.
Η δεύτερη (2η) με την έβδομη (7η), η τρίτη (3η) με την έκτη (6η) και η τέταρτη (4η) με την πέμπτη (5η).
Οι οκτώ (8) νικήτριες θα κληρωθούν μεταξύ τους και θα συνεχίσουν μέχρι τον τελικό, σε ουδέτερη έδρα και με εξ'
ημίσεως τα έξοδα του κάθε αγώνα.
Στον τελικό, δεν θα υπάρχει απονομή κυπέλλου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες της τελικής φάσης θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:
07/05. 1η αγωνιστική. 16 ομάδες. 8 αγώνες.
14/05. 2η αγωνιστική. 8 ομάδες. 4 αγώνες.
21/05. 3η αγωνιστική. 4 ομάδες. 2 αγώνες.
ΤΕΛΙΚΟΣ.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Κ 18
Από την Επιτροπή Υποδομής, όπως είχε ανακοινωθεί, διενεργήθηκε κλήρωση των αγώνων της 1ης Αγωνιστικής,
«κατά θέσεις», που θα καταλάβουν οι ομάδες μετά την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος.
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ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16
ΟΜΙΛΟΙ ΙΣΧΥΡΩΝ
Το Πρωτάθλημα Κ-16 ολοκληρώνεται στις 30/04/2022.
Για την Τελική Φάση θα προκριθούν οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες καθενός εκ των τεσσάρων (4) ομίλων,
σύνολο δεκαέξι (16) ομάδες.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη (1η) θέση σε κάθε όμιλο, θ' αγωνιστούν με μία ομάδα άλλου ομίλου,
που θα καταλάβει την τέταρτη (4η) θέση, ως γηπεδούχες με πλεονέκτημα και την ισοπαλία.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη (2η) θέση, θ' αγωνιστούν με μία ομάδα άλλου ομίλου που θα
καταλάβει την τρίτη (3η) θέση ως γηπεδούχος και με πλεονέκτημα την ισοπαλία.
Οι οκτώ (8) νικήτριες, θα κληρωθούν μεταξύ τους και θα συνεχίσουν σε ουδέτερη έδρα και εξ' ημίσεως τα έξοδα
του κάθε αγώνα, με σύστημα νοκ-άουτ μέχρι τον τελικό.
Σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας, κριτήριο είναι μόνο το μεταξύ τους αποτέλεσμα και σε περίπτωση ισόπαλου
αποτελέσματος, διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή.
* Οι δεύτερες (2ες) ομάδες, δεν θα συνεχίσουν στην Τελική Φάση, εκτός και αν έχει αποκλειστεί η πρώτη (1η)
ομάδα.
* Τα σωματεία που έχουν δηλώσει και δεύτερη ομάδα, θα συνεχίσουν ν' αγωνίζονται και στην Τελική Φάση, με
τους ποδοσφαιριστές που έχουν δηλώσει στην κάθε ομάδα, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης ποδοσφαιριστή από
την μία στην άλλη ομάδα.
ΟΜΙΛΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΙΣΧΥΡΩΝ
Από τους τρεις (3) ομίλους των λιγότερο ισχυρών, θα προκριθούν στην Τελική Φάση οι πέντε (5) πρώτες ομάδες
από κάθε όμιλο, σύνολο δεκαπέντε (15) ομάδες και μία (1) ακόμη από τις τρεις (3εις) έκτες (6ες), με κλήρωση,
σύνολο δεκαέξι (16) ομάδες.
Η πρώτη (1η) του ενός ομίλου θ' αγωνιστεί με πλεονέκτημα έδρας και την ισοπαλία, με μια πέμπτη (5η) ή την
έκτη (6η) άλλου ομίλου.
Η δεύτερη (2η) με μία τέταρτη (4η) άλλου ομίλου και οι τρίτες (3ες) μεταξύ τους.
Οι οκτώ (8) νικήτριες θα κληρωθούν μεταξύ τους και θα συνεχίσουν μέχρι τον τελικό σε ουδέτερη έδρα και με εξ'
ημίσεως τα έξοδα του κάθε αγώνα.
Στον τελικό δεν θα υπάρχει απονομή κυπέλλου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες της Τελικής Φάσης θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:
1η αγωνιστική. 07/05. 16 ομάδες. 8 αγώνες.
2η αγωνιστική. 14/05. 8 ομάδες. 4 αγώνες.
3η αγωνιστική. 21/05. 4 ομάδες. 2 αγώνες.
ΤΕΛΙΚΟΣ.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Κ 16
Από την Επιτροπή Υποδομής, όπως είχε ανακοινωθεί, διενεργήθηκε κλήρωση των αγώνων της 1ης Αγωνιστικής,
«κατά θέσεις», που θα καταλάβουν οι ομάδες μετά την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ-17
Την ΤΡΙΤΗ 26/04/2022 καλούνται στο γήπεδο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές,
με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες):
Α' ΓΚΡΟΥΠ, ΩΡΑ 12:30
ΣΦΑΚΑΚΗΣ, ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Φ., ΜΕΞΑΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΦΩΤΑΚΗΣ (Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ),
ΧΡΗΣΤΙΝΑΚΗΣ, ΛΑΓΟΥΤΗΣ (ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ), ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ (ΙΑΣΩΝ),ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ)
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ (ΑΤΛΑΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ), ΜΠΟΥΡΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ), ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΣΟΥΡΙΔΗΣ (ΡΟΥΦ),
ΜΠΑΖΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ), ΚΑΜΠΙΩΝΗΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ, ΚΕΧΡΗΣ, ΓΥΦΤΑΚΗΣ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ),
ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ, ΒΟΤΣΙΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ΖΚΕΡΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΕΘΑΝΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΔΡΙΚΟΣ (ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΚΟΣ (ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
(ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Αθλητές κατά την προσέλευση τους θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση Εμβολιασμού/Νόσησης
ή αρνητικό Rapid test.
Β' ΓΚΡΟΥΠ, ΩΡΑ 15:00
ΚΟΥΚΑΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ (Α.Ε.ΚΗΦΙΣΙΑ), ΝΤΑΟΥΤΙ, ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ),
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΕΝΑΣ, ΝΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΑΚΗΣ
(ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΓΚΛΕΤΣΟΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΤΖΗΜΑΣ, ΤΟΥΜΑΡΑΣ, ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ
(ΧΑΛΑΝΔΡΙ), ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ (ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ), ΝΤΟΗ, ΚΕΦΑΛΑΣ, ΜΠΙΛΙΚΑΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ),
ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ), ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ), ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΛΟΥΚΑΣ (ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ),
ΛΕΚΚΑΣ (ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ΚΟΚΜΟΤΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ), ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ (ΠΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ), ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ (Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Αθλητές κατά την προσέλευση τους θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση Εμβολιασμού/Νόσησης
ή αρνητικό Rapid test.
==========================================================================================

Ο Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και το Προσωπικό της
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
σας εύχονται
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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