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ΑΝΑΣΟΛΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ, ΚΤΠΕΛΛΟΤ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ  

Σα Πξωηαζιήκαηα ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ θαη ΚΤΠΔΛΛΟΤ, ΑΝΑΣΔΛΛΟΝΣΑΙ κέρξη λεωηέξαο.  
 

ΣΕΦΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΟ E-MAIL ΣΗ ΕΝΩΗ 

  Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο, όηη ιόγω ζνβαξνύ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο, από ην κεζεκέξη ηεο 
Πέκπηεο 13/10/2022, ην e-mail ηεο Έλωζεο (enosi@epsathinon.gr), βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 
Πξνζωξηλά, ιεηηνπξγεί ην e-mail: info@epsath.gr.  
 

ΚΑΣ' ΑΡΦΗΝ ΤΜΥΩΝΙΑ ΣΗ Ε.Π..Α. ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

 Γλωζηνπνηνύκε ζηα ζωκαηεία, όηη ε Δ.Π.. Αζελώλ ήξζε ζε θαη' αξρήλ ζπκθωλία κε ηνπο παξαθάηω 
δηνξγαλωηέο ηδηωηηθώλ πξωηαζιεκάηωλ θαη ηνπξλνπά θαη γηα ηα νπνία επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζωκαηείωλ 
- κειώλ ηεο ζηηο δηνξγαλώζεηο απηέο. 
 Πξνϋπόζεζε είλαη ε πηζηή εθαξκνγή ηωλ όξωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ πνπ έρνπλ ζπκθωλεζεί. 
 Σα ζωκαηεία καο, πξηλ από ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ζηα ηνπξλνπά απηά, ζα πξέπεη, 
κε έγγξαθό ηνπο πξνο ηελ Έλωζε, λα καο γλωξίδνπλ επαθξηβώο ηα ηκήκαηα θαη ηα ηνπξλνπά ζηα νπνία 
επηζπκνύλ λ' αγωληζζνύλ. 
  Από ηελ Έλωζε ζα παξαιακβάλνπλ έγγξαθν πνπ ζα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηωλ ηκεκάηωλ ηνπο ζηα 
Σνπξλνπά, ζηα νπνία έρνπλ δειώζεη. 
 Οη δειώζεηο ηωλ ζωκαηείωλ ζηελ Έλωζε, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη 20/10/2022.  
  Σα ηνπξλνπά ζηα νπνία ρνξεγήζεθε θαη' αξρήλ άδεηα, είλαη: 
** SPORTSWORLD ACROPOLIS Academy Tournament. 
** SPORT TEAM ΓΙΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΘΟΤΚΙΓΙΓΔΙΟΤ. 
** RESPECT CUP. 
** SOCCER ATTIKA 2022 - 2023. 
** SOCCER LINK ΣΟΤΡΝΟΤΑ. 
 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 37 - ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ ΣΗ Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 Σν άξζξν 37 ζα έρεη ωο εμήο:  
 
"ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ ΣΗ Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, ΟΚΣΩ (8) ΟΜΑΓΔ 
** Η νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε ζέζε, ζ' αγωληζηεί κε ηελ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 4ε ζέζε ζηνλ 
ίδην όκηιν εάλ ε βαζκνινγηθή ηνπο δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από ηέζζεξηο (4) βαζκνύο. Δάλ ε 
δηαθνξά είλαη κεγαιύηεξε, ε νκάδα πνπ θαηέιαβε ηελ 1ε ζέζε, πξνβηβάδεηαη απηόκαηα. 
Αλέξρνληαη ζηε Β' Καηεγνξία, νθηώ (8) νκάδεο, κεηά από αγώλεο play off, ωο εμήο: 
Η νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε, ζ' αγωληζηεί κε ηελ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε ζηνλ ίδην 
όκηιν εάλ ε βαζκνινγηθή ηνπο δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από ηέζζεξηο (4) βαζκνύο. Δάλ ε δηαθνξά 
είλαη κεγαιύηεξε, ε νκάδα πνπ θαηέιαβε ηε 2ε ζέζε, πξνβηβάδεηαη απηόκαηα. 
Οη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε & 2ε ζέζε, ζα έρνπλ πιενλέθηεκα έδξαο (ζ' αγωληζηνύλ δειαδή 
ωο γεπεδνύρεο). Θα πξνβηβαζηνύλ, επίζεο θαη ζε πεξίπηωζε πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο αγώλαο ιήμεη 
ηζόπαινο". 
 
 



 

ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

  Δπεηδή έρνπκε ήδε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ή ηε ζπλέρηζε ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ καο  
Καηεγνξηώλ θαη Τπνδνκήο, νη εκεξνκελίεο δηεμαγωγήο ηωλ αγωληζηηθώλ ζα αιιάμνπλ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ, εμ' αλάγθεο, εκεξνκελίεο πνπ δελ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη αγώλεο, πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξωζνύλ εγθαίξωο ηα Πξωηαζιήκαηα. 
  Να ζεκεηωζεί όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ, ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, θαη άιιεο εκεξνκελίεο ηηο νπνίεο δελ 
ζα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα αγώλεο (π.ρ. Δθινγέο). 
 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Κ-14, Κ-12, Κ-10 

Κ-14 
  ην Πξωηάζιεκα Κ-14, δήιωζαλ ζπκκεηνρή 74 νκάδεο θαη ζπγθξνηήζεθαλ δύν (2) Όκηινη ηωλ 10 
νκάδωλ θαη έμη (6) Όκηινη ηωλ 9 νκάδωλ. 
  ηνλ 2ν Γύξν, ζα δεκηνπξγεζνύλ 3 Γθξνππ Γπλακηθόηεηνο. ην 1ν, νη 3εηο πξώηεο νκάδεο ηωλ 8 
Οκίιωλ, ζην 2ν νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο 4 έωο θαη 6 θαη ζην 3ν, νη ππόινηπεο νκάδεο. 
  Οη πνδνζθαηξηζηέο ζην Πξωηάζιεκα απηό αγωλίδνληαη κε Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηνο Δ.Π.Ο.. 
Κ-12 
  ην Πξωηάζιεκα Κ-12, δήιωζαλ ζπκκεηνρή 55 νκάδεο θαη ζπγθξνηήζεθαλ δύν (2) Όκηινη ηωλ 12 
νκάδωλ, έλαο (1) Όκηινο ηωλ 11 νκάδωλ θαη δύν (2) Όκηινη ηωλ 10 νκάδωλ. 
  Γηαρωξηζκόο ηωλ νκάδωλ ζηνλ 2ν Γύξν, ζα γίλεη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1νπ Γύξνπ. 
Κ-10 
  ην Πξωηάζιεκα Κ-10, ζπκκεηνρή δήιωζαλ 20 νκάδεο θαη ζπγθξνηήζεθαλ δύν (2) Όκηινη ηωλ 10 
νκάδωλ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 

 Δίλαη έηνηκεο θαη ζηε δηάζεζε ηωλ ζωκαηείωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, όιεο νη Πξνθεξύμεηο ηωλ 
Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο. 
 

ΔΕΤΣΕΡΕ ΟΜΑΔΕ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 

 Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία πνπ έρνπλ δειώζεη δεύηεξεο νκάδεο θαη δελ έρνπλ αθόκε πξνζθνκίζεη ηηο 
θαηαζηάζεηο κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο εθάζηνπ ηκήκαηνο, λα ηηο πξνζθνκίζνπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 
έλαξμε ηνπ θάζε Πξωηαζιήκαηνο. 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

 Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, αλαθνηλώλεη όηη από ΓΔΤΣΔΡΑ 7 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2022, ζα  
ιεηηνπξγήζεη Δηζαγωγηθή ρνιή Γηαηηεζίαο ηεο Έλωζεο  
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο  ηε ζρεηηθή αίηεζε 
καδί κε παξάβνιν είθνζη (20) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ (Αθαδεκίαο 91-93 5νο όξνθνο, ηει.: 
2103822202-203), ώξεο ιεηηνπξγίαο από 09:00 έωο 16:00,  ΓΔΤΣΔΡΑ έωο ΠΑΡΑΚΔΤΗ. 
Πξνϋπνζέζεηο:   1) Ηιηθία από 16 εηώλ (ζπκπιεξωκέλα) έωο 28 εηώλ. 
                           2) Απνιπηήξην Λπθείνπ. (Γηα ηνπο έρνληεο ειηθία από 16 έωο 18 εηώλ απνιπηήξην   
                               Γπκλαζίνπ θαη βεβαίωζε όηη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο). 
                           3) Φωηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 
 Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 4 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2022. 
 Ζ δηάξθεηα ηεο ρνιήο ζα είλαη δύν (2) κήλεο πεξίπνπ θαη ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.   
 

ΔΕΛΣΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 

 Τπελζπκίδνπκε εθ λένπ ζηα ζωκαηεία καο, όηη ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, λα 
πξνβνύλ ζηελ έθδνζε Γειηίωλ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή, ηόζν γηα ηελ αλδξηθή ηνπο νκάδα, όζν θαη γηα ηα 
ηκήκαηα Τπνδνκώλ πνπ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκώλ ηεο Έλωζεο. 
 ε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε, ζα επηβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε ρξεκαηηθή πνηλή από ηνλ Καλνληζκό 
Πξνπνλεηώλ, γηα θάζε αγώλα πνπ δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλν πξνπνλεηή.  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο, όηη γηα ηελ Α' Καηεγνξία, ηα ζωκαηεία ππνρξενύληαη λα 
πξνζιακβάλνπλ / ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπιωκαηνύρνπο, θαηόρνπο  
ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. - UEFA B ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ. 
 Αληίζηνηρα, ηα ζωκαηεία ηεο Β' θαη ηεο Γ' Καηεγνξίαο καο, ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ / 
ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπιωκαηνύρνπο, θαηόρνπο ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. - 
UEFA C ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ. 
 
 



 
 Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο, είλαη ηα αθόινπζα: 
1. Αίηεζε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ ωκαηείνπ. 
2. Αληίγξαθν Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή UEFA / Δ.Π.Ο., κε εκεξνκελία ιήμεο 31.12.2024. 
3. Έγρξωκε θωηνγξαθία Πξνπνλεηή. 
4. Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν.1599 (ππνγεγξακκέλε θαη ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) όηη ν  
Πξνπνλεηήο δελ εκπίπηεη ζηα θωιύκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο. θαη όηη  
απνδέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηωλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο.. 
5. Αληίγξαθν Ιδηωηηθνύ πκθωλεηηθνύ (ζεωξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθάζηνηε Πξνπνλεηή / 
Βνεζνύ Πξνπνλεηή θ.ιπ.). 
6. Δπίζεκν απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηνπ Ιδηωηηθνύ πκθωλεηηθνύ (Καηάζηαζε πκθωλεηηθώλ) κέζω TAXIS  
(κε θαηαγεγξακκέλε ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα). 
7. Καηαβνιή παξάβνινπ 75,00 επξώ ζην ηακείν ηεο Δ.Π... 
8) Yπνγεγξακκέλε δήιωζε  Π.Γ., Αμηωκαηνύρωλ νκάδαο (εθόζνλ δελ έρεη απνζηαιεί). 
9) Βεβαίωζε αλαγλωξηζκέλνπ από ηελ Π.Δ.Π.Π. πλδέζκνπ Πξνπνλεηώλ, όηη ν Πξνπνλεηήο είλαη ελεξγό 
κέινο ηνπ. 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. 2007 

 Σελ ΣΡΙΣΗ 18/10/2022, θαινύληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, καδί κε ηελ 
Κάξηα Τγείαο ηνπο θαη κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο): 

 

Α’ ΓΚΡΟΤΠ. ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 14:45 
ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΗΣΖ (ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ), ΜΑΡΑΒΔΓΗΑ (ΠΑΝΗΩΝΗΟ ΜΤΡΝΖ),  
ΚΑΡΑΜΠΖ, ΥΡΤΟ (ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ), ΑΝΣΩΝΑΚΟ, ΦΩΣΗΑΓΖ, ΟΤΚΑ (ΠΑΟ ΡΟΤΦ),  
ΣΕΩΛΟ, ΠΤΡΑΣΟ (ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ), ΜΠΑΡΚΑ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), ΜΑΡΚΟΜΗΥΑΛΖ (ΠΔΤΚΖ), 
ΣΗΩΛΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΪΚΟ), ΣΔΡΓΗΩΣΖ, ΥΡΟΝΖ, ΜΟΤΣΗΓΖ (ΓΑΦΝΖ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ), 
ΖΡΗΩΣΖ (ΠΑΡΑΓΔΗΟ), ΜΟΛΦΔΣΑ (Α.Ο. ΗΛΗΟΤ), ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ, (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), 
ΒΔΡΒΔΝΗΩΣΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΩΝ), ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ,  ΓΟΤΓΩΝΖ (ΑΣΔΡΑ ΥΑΪΓΑΡΗΟΤ), 
ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ (Α.Δ. ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ), ΚΗΑΡΡΗ (ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), 
ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ, ΣΑΘΑ, ΟΦΗΑΝΟ, ΣΟΤΛΑΚΟ (ΑΣΣΑΛΟ). 

 

Β’ ΓΚΡΟΤΠ. ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 15:45 
ΚΑΠΑΝΣΑΖ (ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),  ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ (ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ), 
ΦΗΛΗΠΠΌΠΟΤΛΟ, ΘΔΟΓΩΡΟΤ, ΘΑΝΑΑ, ΛΟΤΚΑΚΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΝΑΡΡΗΑ (ΑΘΖΝΑΪΚΟ) 
ΛΑΜΔΛΛΑΡΗ (ΦΩΣΖΡΑ), ΣΑΜΠΑΚΟ, ΚΟΣΣΑ, ΑΛΔΣΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),  
ΚΑΣΡΑΚΑΖ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ, ΡΗΕΟ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΚΑΜΠΑ  (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΪΚΟ), 
ΣΑΤΡΟΤ (ΚΑΛΛΗΘΔΑ), ΛΑΥΑΝΑ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΣΑΠΑΣΩΡΖ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), 
ΓΗΑΛΑΦΟ (ΠΑΝΗΩΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΚΟΝΗΓΑΡΖ, ΜΑΝΣΑΗΟ, ΥΑΡΑΚΑΚΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), 
ΣΑΝΣΖΛΑ, ΒΑΗΣΖ, ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΩΝ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΩΝ), 
ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.). 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. 2009 

 Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 17/10/2022 θαη ώξα 15:15, θαινύληαη ζην γήπεδν ΡΟΤΦ γηα ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, καδί κε ηελ 
Κάξηα Τγείαο ηνπο, νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε 
θαλέια, άζπξεο θάιηζεο): 
ΑΡΜΑΟ (Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ), ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΣΑΜΟΤΛΖ, ΚΟΤΛΔΛΔ (ΗΑΩΝ), 
ΕΗΟΤΒΑ, (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΗΚΟ), ΓΗΑΒΑΣΖ, ΕΩΓΑ, ΜΔΡΓΖ (ΣΡΑΥΩΝΔ), ΣΔΝΑΪ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ),  
ΑΡΑΝΣΖ (ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ), ΗΓΚΗΡΗΓΖ, ΝΟΖΣΑΚΖ, ΥΑΡΩΝΖ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), 
ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ, (ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ), ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ (ΝΗΚΖ ΑΛΗΜΟΤ), 
ΥΑΡΗΣΗΓΖ, ΓΗΩΣΖ (ΔΗΡΖΝΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ), ΚΑΛΑΓΑΜΖ, ΑΡΥΟΝΣΗΓΖ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.), 
ΚΑΝΑΒΟΤΛΖ, ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ (ΚΑΜΑΣΔΡΟ). 
 
. 

    Από την Ε.Π.. Αθηνών  

https://www.epo.gr/media/files/EGGRAFA/Dilwsi_Proswpikwn_Dedomenwn_Axiwmatouxwn_Omadas.pdf

