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ΠΟΙΝΕ  ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ  

Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ  ζηνπο αγώλεο ΚΤΠΕΛΛΟΤ, πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηηο 17 - 18/09/2022 θαη ηηκσξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο.. 
 

ΚΤΠΕΛΛΟ 17 & 18/09/2022 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΟΜΑΔΑ 

ΠΟΙΝΗ 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ 

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΙΜΟ 

ΝΣΑΛΑΚΑ Α. 

ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

1 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 

10 

ΕΤΡΩ 

ΚΟΡΡΕ Μ. ΚΟΡΧΝΗΓΑ 

1 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 

10 

ΕΤΡΩ 

ΜΠΑΚΟΜΗΣΡΟ Σ. ΠΔΡΑ ΚΛΟΤΜΠ 

1 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 

10 

ΕΤΡΩ 

ΣΙΝΑΡΗ Ν. ΣΡΑΥΧΝΔ 

6 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ 

60 

ΕΤΡΩ 

ΔΗΜΟ Ε. 

ΦΟΗΝΗΚΑ 
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

4 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ 

40 

ΕΤΡΩ 

                                                                                   Έναρξη ποινών: 19/09/2022 

 

ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ  

       Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, επηβάιεη ζηα θάησζη ζσκαηεία, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ζηνπο 
αγώλεο ΚΤΠΔΛΛΟΤ ηεο 17-18/09/2022, ηηο παξαθάησ πνηλέο. 
 

ΩΜΑΣΕΙΟ ΠΟΙΝΗ  

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΙΜΟ 

 

ΑΓΩΝΑ ΚΤΠΕΛΛΟΤ 

 

ΙΛΙΙΑ 2004 

ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ 

50  

ΕΤΡΩ 

 
ΗΛΗΗΑ - ΣΡΑΥΧΝΔ, 18/09 

ΣΡΑΦΩΝΕ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ 

50  

ΕΤΡΩ 

 
ΗΛΗΗΑ - ΣΡΑΥΧΝΔ, 18/09 

 

ΑΛΛΑΓΕ Ε ΑΓΩΝΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ & ΚΤΠΕΛΛΟΤ 

     ** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Α' Καηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΥΑΡΑΤΓΙΑΚΟ - ΓΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΤ 
ΦΑΛΗΡΟΤ, ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 25/09/2022 θαη ώξα 16:30, ζην γήπεδν ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ Β' (θαη όρη ζην 
γήπεδν Ζιηνύπνιεο Α', όπσο είρε νξηζηεί αξρηθά).  
 

** Ο αγώλαο Κππέιινπ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΥΑΡΑΤΓΙΑΚΟ - Α.Δ. ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ, ζα δηεμαρζεί ηελ 
ΣΔΣΑΡΣΗ 28/09/2022 θαη ώξα 16:00, ζην γήπεδν ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ Β' (θαη όρη ζην γήπεδν Ζιηνύπνιεο Α', όπσο 
είρε νξηζηεί αξρηθά).  
 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Κ-14 & Κ-12 

 Έιεμε ζήκεξα ε πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα Κ-14. 
 



 
 Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα Κ-12, ζα κπνξνύλ λα γίλνπλ κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 30 
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022. 
 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Κ-18 & Κ-16 

 πγθεληξσηηθά, νη Όκηινη ησλ Πξσηαζιεκάησλ Κ-18 θαη Κ-16, αλαξηήζεθαλ ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο 
Έλσζεο, ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ". 
Κ-18 
 ην Πξσηάζιεκα Κ-18 δήισζαλ ζπκκεηνρή εμήληα έμη (66) νκάδεο, ζπγθξνηήζεθαλ 6 Όκηινη κε 11 
νκάδεο. 
 ηνλ 2ν γύξν ζα ζπγθξνηεζνύλ Όκηινη ηξηώλ (3) γθξνππ δπλακηθόηεηαο. 
Κ-16 
  ην Πξσηάζιεκα Κ-16, δήισζαλ ζπκκεηνρή νγδόληα ηέζζεξηο (84) νκάδεο, ζπγθξνηήζεθαλ 4 Όκηινη κε 
10 νκάδεο & 4 Όκηινη κε 11 νκάδεο. 
  Όπσο θαη ζην Πξσηάζιεκα Κ-18, ζηνλ 2ν γύξν ζα ζπγθξνηεζνύλ Όκηινη ηξηώλ (3) γθξνππ 
δπλακηθόηεηαο. 
 Σν πξόγξακκα ηεο 1εο αγσληζηηθήο ζα θνηλνπνηεζεί ηελ ΣΡΙΣΗ 27 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022 θαη ώξα 15:00, 
αθνύ πξνεγνπκέλσο κέρξη ηε Γεπηέξα, εμεηαζηνύλ όια ηα αηηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ. 
 Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαλέλα αίηεκα δελ ζα γίλεηαη δεθηό. 
  Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο δηνξγαλώζεηο ησλ Πξσηαζιεκάησλ Κ-18 θαη Κ-16, ζα 
αλαθνηλσζνύλ ζε επόκελν Πιεξνθνξηαθό Γειηίν καο. 
 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 

 Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία, όηη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο: 
 Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά 
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ. Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα 
αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ 1ε αγσληζηηθή – εθόζνλ δελ δηαζέηνπλ λέν Γειηίν Δ.Π.Ο. - κε 
Πξνζσξηλά Γειηία πνπ ζα εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π..Α., κε ηελ θαηάζεζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: 
 1) Ξελόγισζζε αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή, κε πξόζθαηε θσηνγξαθία ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή ζθξαγηζκέλε από ην ζσκαηείν θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ γνλέα, όηη επηηξέπεη ζηνλ γην 
ηνπ λα αγσλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν. 
 2) Μία δεύηεξε θσηνγξαθία, όκνηα, πνπ ζα επηθνιιεζεί ζην δειηίν (όρη κόλν κία πνπ ζα 
αθαηξείηαη από ην πηζηνπνηεηηθό). 
 3) Φσηνηππία Γηαβαηεξίνπ θαη άδεηα παξακνλήο, ζε ηζρύ (όρη άιινπ ηύπνπ έγγξαθα). 
 4) Πξάμε πλαίλεζεο κε ππνγξαθή γνλέα ή θεδεκόλα, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ γηα πξώηε θνξά. Δάλ είρε εθδνζεί 
πξνζσξηλό δειηίν θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά, κπνξνύλ λα πξνζθνκίδνπλ ην πεξζηλό δειηίν. 
 5) Σα ζσκαηεία ζα κπνξνύλ λα δεηνύλ ηελ έθδνζε πξνζσξηλώλ δειηίσλ, κέρξη ηέινο ηνπ 2νπ 
γύξνπ.. 
 6) Οη κεηεγγξαθέο κεηαμύ ζσκαηείσλ, όπσο θαη κεηαμύ πξώησλ θαη δεύηεξσλ νκάδσλ ηνπ ίδηνπ 
ζσκαηείνπ, ζα κπνξεί λα γίλνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ 2νπ γύξνπ. Όρη ζηελ Σειηθή Φάζε. Γηα ηε 
κεηεγγξαθή, απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνύ ζσκαηείνπ, ζπκπιήξσζε αίηεζεο θαη παξάδνζε ηνπ 
1νπ δειηίνπ ηνπο. 
 7) Σπρόλ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα, ν νπνίνο έρεη δειηίν Δ.Π.Ο. ή πξνζσξηλό δειηίν 
ζε άιιε νκάδα, ζεσξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο. 
 Παξάβαζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ, ζπληζηά ιόγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, εμεηαδόκελν 
θαηόπηλ ππνβνιήο ελζηάζεσο. 
 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΣΗ Ε.Π..Α., Ε ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

 Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη ζα κπνξνύλ λα δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζηα Σνπξλνπά ζηα νπνία 
ζα έρεη δνζεί ε αηγίδα ηεο Δ.Π..Α. (πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ ζύληνκα), αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ δειώζεη ζηελ 
Έλσζε ηα ηκήκαηα κε ηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ, όπσο επίζεο θαη ην Σνπξλνπά ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ, 
θαηαβάιινληαο ζηελ Έλσζε ην πνζό ησλ είθνζη πέληε (25) επξώ γηα ην θάζε ηκήκα. 
 Από ηελ Έλσζε ζα παξαιακβάλνπλ, καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο θαη έγγξαθν πνπ ζα επηηξέπεη 
ηε ζπκκεηνρή ησλ ηκεκάησλ ηνπο ζηα Σνπξλνπά ζηα νπνία έρνπλ δειώζεη. 

Υσξίο ηε δηαδηθαζία απηή, δελ ζα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα 
ππνζηνύλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Α.Π. (άξζξν 37 παξάγξαθνο 5). 
 Οη δειώζεηο ησλ ζσκαηείσλ ζηελ Έλσζε, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη 20 Οθησβξίνπ 
2022.  
 

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ  

Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα νξηζκέλεο από ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κ.Α.Π.  
 



 
θαη ζηηο Πξνθεξύμεηο καο ηνπ θεηηλνύ Πξσηαζιήκαηνο 2022 - 2023. 
 

** ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξώκαηα  ησλ δύν αγσληδνκέλσλ νκάδσλ είλαη όκνηα ή παξεκθεξή, ηόηε ε 
θηινμελνύκελε νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα αιιάμεη ρξώκα ζηνιήο.  Αλ δελ έρεη, ν δηαηηεηήο ην  
αλαγξάθεη ζην Φ.Α., ε γεπεδνύρνο νκάδα αιιάδεη ρξώκα ζηνιήο θαη ε θηινμελνύκελε ζα ηηκσξείηαη κε 
ρξεκαηηθό πξόζηηκν, κε απόθαζε ηεο  Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο δηνξγαλώηξηαο. 
 

** Η αξίζκεζε ζηηο θαλέιεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ζηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ, ζα είλαη 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, από ην λνύκεξν 1 έσο ην λνύκεξν 20. 
 

** ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022 - 2023, ζε όια ηα πξσηαζιήκαηα, επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο, 
νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξεηο (3) δηαθνπέο θαη δήισζε 20άδαο, κε ελλέα (9) 
αλαπιεξσκαηηθνύο παίθηεο ζηνλ πάγθν.  
 
** ην Κύπειιν θαη ζε πεξίπησζε πνπ αγώλαο νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα έρνπλ δηθαίσκα 
κίαο (1) επηπιένλ αιιαγήο πνδνζθαηξηζηή (6εο), πέξαλ ησλ πέληε (5) αιιαγώλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.  
 

** ε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε 
νκάδαο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη 
ζε Διιεληθέο εζληθέο νκάδεο. 
 

** Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα, κέρξη ηεζζάξσλ (4) 
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο εζληθέο νκάδεο. 
 

** Ζ αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα Γειηία Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ, πξέπεη  
λα θαιύπηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο, άιισο ε ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή. 
 

** ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα πξνθύπηεη ηζνβάζκεζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ 
νκάδσλ γηα ηηο ζέζεηο απηέο, ηόηε ηζρύνπλ κόλν ηα κεηαμύ ηνπο απνηειέζκαηα θαη ζε πεξίπησζε  
λέαο ηζνβαζκίαο (ζε βαζκνύο θαη ζε ηέξκαηα), ζα γίλεηαη αγώλαο ή αγώλεο θαηάηαμεο, ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππόςε ηα ππόινηπα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π..  
 

** Σα ππνκλήκαηα ησλ ελζηάζεσλ ππνβάιινληαη ζην Πξσηόθνιιν ηεο Έλσζεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 
κε ρξεκαηηθό παξάβνιν εθαηό (100) επξώ γηα θάζε είδνο έλζηαζεο.  Σν παξάβνιν ζε πεξίπησζε πνπ ε 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, επηζηξέθεηαη ζην ζσκαηείν. ε πεξίπησζε απόξξηςεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ηακείνπ ηεο 
Δ.Π.. Αζελώλ.  
** Η Δ.Δ. ηεο Δ.Π..Α., κε απόθαζή ηεο, ζα κπνξεί λα απαγνξεύεη ηελ κεηαθίλεζε θηιάζισλ ζε 
πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ. 
 

** Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα θαη ζην Κύπειιν, έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη 38 
εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1984 (από 1/1 έσο 31/12) θαη κεηά. 
   
** ε  όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ Κππέιινπ, ζα πξέπεη θάζε νκάδα λα μεθηλά ηνλ αγώλα  
ζηελ αξρηθή ελδεθάδα ππνρξεσηηθά, κε ηξείο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2001. Δλλνείηαη  
αζθαιώο όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη κηθξόηεξεο ειηθίαο πνδνζθαηξηζηέο δειαδή αληί γηα γελλεζέληεο ην  
2001 κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ πνδ/ζηέο γελλεζέληεο ην 2002 ή 2003 θαη  κηθξόηεξνη, θαη νη ηξεηο (3) ζα πξέπεη  
λα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ 1νπ εκηρξόλνπ. Αλ παξαζηεί αλάγθε αληηθαηάζηαζεο, ζα  
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε πνδνζθαηξηζηέο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, δειαδή 
γελλεζέληεο ην 2001 ή κηθξόηεξνπο. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη γηα ηελ Α' Καηεγνξία, ηα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα 
πξνζιακβάλνπλ / ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπισκαηνύρνπο, θαηόρνπο  
ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. - UEFA B ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ. 
 Αληίζηνηρα, ηα ζσκαηεία ηεο Β' θαη ηεο Γ' Καηεγνξίαο καο, ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ / 
ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπισκαηνύρνπο, 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 σκαηείνπ. 
2. Αληίγξαθν Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή UEFA / Δ.Π.Ο., κε εκεξνκελία ιήμεο 31.12.2024. 
3. Έγρξσκε θσηνγξαθία Πξνπνλεηή. 
4. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599 (ππνγεγξακκέλε θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) όηη ν 
Πξνπνλεηήο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο. θαη όηη  
 



 
απνδέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο.. 
5. Αληίγξαθν Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ (ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθάζηνηε Πξνπνλεηή / 
Βνεζνύ Πξνπνλεηή θ.ιπ.). 
6. Δπίζεκν απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηνπ Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ (Καηάζηαζε πκθσλεηηθώλ) κέζσ TAXIS  
(κε θαηαγεγξακκέλε ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα). 
7. Καηαβνιή παξάβνινπ 75,00 επξώ ζην ηακείν ηεο Δ.Π... 
8) Yπνγεγξακκέλε δήισζε  Π.Γ., Αμησκαηνύρσλ νκάδαο (εθόζνλ δελ έρεη απνζηαιεί). 
9) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ από ηελ Π.Δ.Π.Π. πλδέζκνπ Πξνπνλεηώλ, όηη ν Πξνπνλεηήο είλαη ελεξγό 
κέινο ηνπ. 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. 2007 

 Σελ ΣΡΙΣΗ 27/09/2022 θαη ώξα 15:00, θαινύληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ γηα πξνπόλεζε, καδί κε ηελ 
Κάξηα Τγείαο ηνπο, νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε 
θαλέια, άζπξεο θάιηζεο): 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ), ΦΗΛΗΠΠΌΠΟΤΛΟ,ΘΔΟΓΧΡΟΤ,ΘΑΝΑΑ, ΛΟΤΚΑΚΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), 
ΛΑΜΔΛΑΡΗ (ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ), ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ, ΦΔΡΑΟΠΟΤΛΟ, ΣΗΡΗΓΧΣΖ  (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ),  
ΣΑΜΠΑΚΟ, ΚΟΣΣΑ, ΑΛΔΣΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ (Α.Δ. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ),  
ΟΦΗΑΝΟ,ΣΑΘΑ,ΣΟΤΛΑΚΟ (ΑΣΣΑΛΟ), ΛΔΜΠΔΖ, ΥΡΤΟ, ΚΑΡΑΜΠΖ (ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ),  
ΣΑΤΡΟΤ (ΛΑΤΡΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ), ΚΑΣΡΑΚΑΖ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ, ΡΗΕΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), 
 ΓΗΑΛΑΦΟ, (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΖΡΗΧΣΖ (ΠΑΡΑΓΔΗΟ), ΜΟΛΦΔΣΑ (Α.Ο. ΗΛΗΟΤ),  
ΜΠΑΡΚΑ, ΣΑΠΑΣΧΡΖ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), ΛΑΥΑΝΑ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΜΑΡΚΟΜΗΥΑΛΖ (ΠΔΤΚΖ), 
ΣΑΝΣΖΛΑ, ΒΑΨΣΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΣΗΧΛΖ, ΚΑΜΠΑ  (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ), 
ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ (Α.Δ. ΚΖΦΗΗΑ),  ΝΑΡΡΗΑ (ΑΘΖΝΑΨΚΟ). 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. 2009 

 Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 26/09/2022 θαη ώξα 15:30, θαινύληαη ζην γήπεδν ΙΛΙΟΤ γηα πξνπόλεζε, καδί κε ηελ 
Κάξηα Τγείαο ηνπο, νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε 
θαλέια, άζπξεο θάιηζεο): 
ΚΑΠΟΤΝΗΑΡΗΓΖ, ΟΡΦΑΝΟ, ΚΟΤΣΗΝΚΗ, ΦΣΟΤΛΖ, ΦΟΤΣΡΖ (Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ), 
ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΣΑΜΟΤΛΖ, ΓΔΧΡΓΗΟΤ, ΚΟΤΛΔΛΔ, ΡΖΓΑΛΟ, ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΑΣΟ (ΗΑΧΝ), 
ΕΗΟΤΒΑ, ΠΑΠΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ, ΣΕΟΤΜΑΚΖ, ΜΠΑΥΑ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΗΚΟ),  
ΑΓΑΜΑΚΖ, ΚΡΑΜΠΖ (ΑΘΖΝΑΨΓΑ), ΓΗΑΒΑΣΖ, ΕΧΓΑ, ΚΑΣΗΟ (ΣΡΑΥΧΝΔ),  
ΑΡΑΝΣΖ (ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ), ΜΗΑΡΖ, ΚΑΣΕΖΛΑΚΖ (ΑΘΖΝΑΗΚΟ), ΗΑΣΡΗΓΖ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ), 
ΗΦΝΑΗΟ, ΗΟΤΣΖ, ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ), ΗΓΚΗΡΗΓΖ, ΝΟΖΣΑΚΖ, ΑΡΜΑΟ, ΥΑΣΕΗΚΟ, 
ΜΑΣΕΑΚΟ, ΒΛΑΥΟΓΖΜΖΣΡΖ, ΥΑΡΧΝΖ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), ΠΑΝΑΓΖ, ΛΗΑΝΟ (ΝΗΚΖ ΑΛΗΜΟΤ),  
ΕΔΤΓΗΣΖ, ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ), ΥΑΡΗΣΗΓΖ (ΔΗΡΖΝΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ). 
 

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.:  
 

ΑΒΒΑΣΟ 24/09/2022 
ΒΤΡΧΝΑ    ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ   ΑΧΝΗΣΖ 
ΑΣΔΡΑ ΕΧΓΡΑΦΟΤ  ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ    ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ    ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ 
ΖΦΑΗΣΟ    ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ   ΗΧΑΚΔΗΜ 
ΚΑΛΑΜΑΚΗ    ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ  ΛΑΓΑ 
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ   ΟΤΡΜΔΝΑ    ΦΤΣΡΟ 
ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ  ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ 
ΥΑΨΓΑΡΗ    ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ  ΡΟΤΟ 
ΥΑΛΑΝΓΡΗ    ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ   ΚΑΡΒΔΛΔΑ 
ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ    ΛΤΚΟΗ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ   ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 
  

ΚΤΡΙΑΚΗ 25/09/2022  
ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ   ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ   ΡΟΤΟ 
Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ  ΠΑΡΑΓΔΗΟ    ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΖ 
ΑΘΖΝΑΨΚΟ    Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ   ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ 
ΠΑΓΚΡΑΣΗ    ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ  ΓΔΚΑΒΑΛΑ 
ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ   ΓΑΦΝΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ ΛΑΓΑ 
ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  Α.Δ. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ  ΗΧΑΚΔΗΜ 
ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ   ΗΧΝΔ ΑΛΗΜΟΤ   ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ    Γ.. ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ   ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ 
 

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


 
 
ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ    ΟΡΦΔΑ ΑΗΓΑΛΔΧ   ΑΧΝΗΣΖ 
ΠΔΤΚΖ    Π.Ο. ΦΤΥΗΚΟΤ   ΚΑΡΒΔΛΔΑ 
ΣΡΑΥΧΝΔ    ΖΛΤΗΑΚΟ    ΓΔΚΑΒΑΛΑ 
ΘΡΗΑΜΒΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ  ΚΟΛΧΝΟ    ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ 
 
 

    Από την Ε.Π.. Αθηνών  


