=======================================
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2022

=======================================
1Ο ΛΕΠΣΟΤ ΙΓΗ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ & ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΗ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ
1νο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ Καηεγνξηώλ θαη
Τπνδνκήο ηεο Έλωζεο, γηα ην ζάλαην ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηνπ ζωκαηείνπ Γ.. ΖΛΟΤΠΟΛΖ,
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΛΑΜΠΖ.
Όπωο επίζεο θαη γηα ηε δνινθνλία ηνπ θίιαζινπ ηεο νκάδαο ηνπ ΑΡΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ,
ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΚΑΜΠΑΝΟ.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο, όηη όζωλ αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ ε άδεηα παξακνλήο έρεη
ιήμεη, ζα πξέπεη λα αλαλεώζνπλ ηα Γειηία ηνπο κέρξη 30/03/2022 (λέα παξάηαζε αδεηώλ δηακνλήο
αιινδαπώλ ΦΔΚ 6248/27-12-2021).
Γηα ηελ αλαλέωζε ηωλ Γειηίωλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Έλωζε, ηελ παιαηά άδεηα
παξακνλήο, ην κε ηζρύνλ Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο θαη λα θαηαβάιινπλ παξάβνιν 20 επξώ.

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΩΝ
Όπωο καο ελεκέξωζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4809/2021
(ΦΔΚ 102/Α/19-06-2021, ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπο,
έωο 30/06/2022, κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα άξζξα 3, 5, 14, 22 & 24 ηνπ Ν.2725/1999, όπωο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε, ζην ίδην άξζξν νξίδεηαη όηη "αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλω
πξνζεζκία, αίξεηαη απηνδηθαίωο ε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε πνπ είηε έρεη ρνξεγεζεί ζύκθωλα κε ηα
άξζξα 8 θαη 28 ηνπ Ν. 2725/1999, είηε ινγίδεηαη ωο ρνξεγεζείζα θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ ηδίνπ
ωο άλω Νόκνπ. Ζ ζρεηηθή δηαπηζηωηηθή πξάμε πεξί ηεο απηνδίθαηεο άξζεο ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο
αλαγλώξηζεο εθδίδεηαη από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ".
Γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ ζωκαηείωλ καο, ζεκεηώλνπκε όηη από ηα παξαπάλω άξζξα, απηά πνπ
πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη αθνξνύλ ηα ζωκαηεία καο, είλαη ηα άξζξα 3 (θωιύκαηα εγγξαθήο κειώλ πεξηνξηζκνί) θαη 5 (Γεληθέο πλειεύζεηο Αζιεηηθνύ ωκαηείνπ - Αξραηξεζίεο).
Σα ππόινηπα άξζξα, ην 14 (αθνξά Γεληθέο πλειεύζεηο Δλώζεωλ), θαη ηα 22 & 24 (αθνξνύλ
Γηνηθεηηθά πκβνύιηα θαη Γεληθέο πλειεύζεηο Οκνζπνλδηώλ).

ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ ΣΡΙΕΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ
Όπωο έρεη αλαξηεζεί από 23/11/2021 ζην site ηεο Δ.Π.Ο. (ζηελ ελόηεηα "ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ
& ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ/ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΡΗΔΣΗΑ"), ε ηζρύο ηωλ ηαπηνηήηωλ ηξηεηίαο ηωλ πξνπνλεηώλ πνπ είραλ
εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31/12/2021, επεθηείλεηαη έωο ηηο 30/06/2022.
Δπνκέλωο θαη γηα ηα Γειηία Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηώλ πνπ εθδίδεη ε Δ.Π.. Αζελώλ ζηνπο
πξνπνλεηέο ηωλ ζωκαηείωλ ηεο θαη ηα νπνία θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο 31/12/2021 ζηνλ Αξηζκό Γειηίνπ
Σαπηόηεηαο Δ.Π.Ο., επεθηείλεηαη ε ηζρύο ηνπο έωο ηηο 30/06/2022.

ΠΟΙΝΕ Ε ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΟΤ ΟΜΑΔΩΝ
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζηνπο αμηωκαηνύρνπο ηωλ νκάδωλ, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα
ζηνπο αγώλεο Πξωηαζιήκαηνο Α', Β' & Γ' Καηεγνξίαο ηεο 22 - 23/01/2022, επηβάιιεη ηηο παξαθάηω πνηλέο
απαγόξεπζεο παξακνλήο ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα.
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Έναρξη ποινών: 24/01/2022

ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ
** Α.Ο. ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ. Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πεληαθνζίωλ (500) επξώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
Αγώλαο ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ - ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ ζηηο 22/01/2022.
** Ο.Φ. ΥΟΛΑΡΓΟΤ. Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
Αγώλαο ΥΟΛΑΡΓΟ - ΖΡΑΚΛΔΗΟ ζηηο 22/01/2022.
** Α.. ΑΘΖΝΑΪΚΟ. Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ εθαηόλ πελήληα (150) επξώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
Αγώλαο ΑΘΖΝΑΨΚΟ - ΑΣΣΑΛΟ Ν.Φ. ζηηο 23/01/2022.
** ΑΣΣΑΛΟ Α.Ο. Ν.Φ.. Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ δηαθνζίωλ (200) επξώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
Αγώλαο ΑΘΖΝΑΨΚΟ - ΑΣΣΑΛΟ Ν.Φ. ζηηο 23/01/2022.

ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
** Ο αγώλαο Πξωηαζιήκαηνο Β' Καηεγνξίαο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΑΛΟΤΠΟΛΖ, ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 06/02/2022 θαη ώξα 11:00, ζην γήπεδν ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ (θαη όρη ώξα
11:30, όπωο είρε νξηζηεί αξρηθά).

ΣΗΡΗΗ ΕΝΟ ΛΕΠΣΟΤ ΙΓΗ Ε ΑΓΩΝΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξωηαζιήκαηνο Α' Καηεγνξίαο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΖΦΑΗΣΟ ΠΑΠΑΓΟ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ην ΑΒΒΑΣΟ 05/02/2022, ζηε κλήκε ηνπ ηέωο Πνδνζθαηξηζηή, Πξνπνλεηή
θαη Γηνηθεηηθνύ Παξάγνληα ηνπ γεπεδνύρνπ ζωκαηείνπ, ΠΤΡΟΤ ΚΟΤΚΟΤΒΗΝΟΤ.

** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξωηαζιήκαηνο Γ' Καηεγνξίαο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ
ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ - ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΩΝ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ην ΑΒΒΑΣΟ 05/02/2022, ζηε κλήκε ηνπ
πξόζθαηα απνβηώζαληα πνδνζθαηξηζηή ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΛΑΜΠΖ.

** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξωηαζιήκαηνο Β' Καηεγνξίαο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΠΔΤΚΖ ΘΡΗΑΜΒΟ ΥΑΪΓΑΡΗΟΤ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 06/02/2022, ζηε κλήκε ηνπ ηέωο Πξνέδξνπ ηνπ
γεπεδνύρνπ ζωκαηείνπ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΒΑΛΑΚΖ.

** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξωηαζιήκαηνο Α' Καηεγνξίαο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΥΑΪΓΑΡΗ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 06/02/2022, ζηε κλήκε ηεο θηιάζινπ θαη κεηέξαο δύν
πνδνζθαηξηζηώλ ηνπ γεπεδνύρνπ ζωκαηείνπ, ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΟΝΣΑΡΑ.

** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξωηαζιήκαηνο Γ' Καηεγνξίαο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΕΔΦΤΡΟ ΚΟΤΚΑΚΗ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 06/02/2022, ζηε κλήκε ηνπ Κ. ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ, παηέξα
πνδνζθαηξηζηή ηνπ γεπεδνύρνπ ζωκαηείνπ.

ΠΑΡΑΙΣΗΕΙ ΟΜΑΔΩΝ
Παξαηηήζεθαλ νη νκάδεο ΚΔΡΑΜΔΗΚΟ, ΗΩΝΔ ΦΑΛΖΡΗΚΟΤ ΓΔΛΣΑ & ΑΣΣΗΚΟ, από ηε ζπλέρεηα ηνπ
Πξωηαζιήκαηνο Κ-18. Δπηβάιιεηαη ζηελ θαζεκία, ρξεκαηηθό πξόζηηκν 80 επξώ, ζύκθωλα κε ηελ ζρεηηθή
Πξνθήξπμε.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-14 (2ος Γύρος)
Σν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ 05 & 06-02-2022, ζα δηεμαρζεί ε ηειεπηαία αγωληζηηθή ηνπ 1νπ γύξνπ ηνπ
Πξωηαζιήκαηνο Κ-14. Ο 2νο γύξνο ζ' αξρίζεη ην ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ 19 & 20/02/2022.
Όπωο πξνβιέπεηαη θαη από ηελ ζρεηηθή Πξνθήξπμε, ζα δεκηνπξγεζνύλ δύν (2) λένη όκηινη, κε ηε
ζπκκεηνρή ηωλ ηεζζάξωλ πξώηωλ νκάδωλ από ηξεηο νκίινπο (ζέζεηο 1 έωο 4). Άιινη δύν (2) όκηινη ζα
δεκηνπξγεζνύλ κε ηηο νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο 5 έωο 8 θαη άιινη δύν (2) όκηινη κε ηηο ππόινηπεο
νκάδεο (ζέζεηο 9 έωο 12).
Οη όκηινη ζα ζπγθξνηεζνύλ κε 12 νκάδεο ν θαζέλαο, εθηόο ηωλ δύν (2) ηειεπηαίωλ πνπ ζα έρνπλ κάιινλ
10 νκάδεο.
ηνλ 2ν γύξν ζηνπο νκίινπο ηωλ ηζρπξώλ θαη κόλν (ζέζεηο 1 έωο 4), ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε
ζέζε ζηνλ όκηιό ηεο ζηνλ 1ν γύξν, ζα μεθηλήζεη κε 3 βαζκνύο, ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 2ε ζέζε, κε 2
βαζκνύο θαη ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε, κε 1 βαζκό θαη κε 0 βαζκνύο νη ππόινηπεο νκάδεο. ηνπο
νκίινπο ηωλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, όιεο νη νκάδεο ζα μεθηλνύλ κε 0 βαζκνύο. Όιεο νη νκάδεο ζα αγωληζζνύλ θαη
πάιη ζε κνλνύο αγώλεο, εληόο ή εθηόο έδξαο, ζύκθωλα κε ηνλ λέν θιεηδάξηζκό πνπ ζα έρνπλ πάξεη.
Τπελζπκίδνπκε όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απόιπηεο ηζνβαζκίαο (ηζόπαιν ην κεηαμύ ηωλ 2 νκάδωλ
απνηέιεζκα), ζα δηελεξγείηαη θιήξωζε κεηαμύ ηωλ ηζνβαζκνύληωλ νκάδωλ.
Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο Κ-14 ην ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ 05 & 06/02/2022, ηειεηώλεη θαη
ε δπλαηόηεηα ηωλ ζωκαηείωλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηνπο αγώλεο πνδνζθαηξηζηέο κε αζηπλνκηθέο ηαπηόηεηεο ή
πξωηόηππα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο.
Με ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ ηνπ 2νπ γύξνπ, ζηηο 19 & 20/02/2022, νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα
έηε 2008 & 2009, ζα πξέπεη λ' αγωλίδνληαη ππνρξεωηηθά κε δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηνο Δ.Π.Ο..
Οη γελλεζέληεο ην έηνο 2010 πνδνζθαηξηζηέο, ζα κπνξνύλ λ' αγωλίδνληαη θαη κε Πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο,
κε ζεωξεκέλε θωηνγξαθία.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-12
Σν Πξωηάζιεκα Κ-12 ζπγθξνηεκέλν ζε ηέζζεξηο (4) νκίινπο ηωλ 12 νκάδωλ, ζα μεθηλήζεη ην
ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ 12 & 13/02/2022.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-10
Σν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ 12 & 13-02-2022, ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο ηεο ηειεπηαίαο αγωληζηηθήο ηνπ 1νπ
γύξνπ ηνπ 1νπ νκίινπ ηνπ Πξωηαζιήκαηνο Κ-10.
Από ηελ επόκελε αγωληζηηθή, 19 & 20/02/2022, ζ' αξρίζνπλ όινη νη αγώλεο ηνπ 2νπ γύξνπ. Θα
ζπγθξνηεζνύλ δύν (2) όκηινη κε 8 νκάδεο ν θαζέλαο, κε βάζε ηα αγωληζηηθά θξηηήξηα ηνπ 1νπ γύξνπ.

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΟΤ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο όηη ζύκθωλα κε ην Τγεηνλνκηθό Πξωηόθνιιν Δξαζηηερληθνύ
Πνδνζθαίξνπ, γηα ηελ επάλνδν ελόο αζιεηή ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κεηά από θαξαληίλα, ρξεηάδεηαη
γλωκάηεπζε θαξδηνιόγνπ όηη ν ελ ιόγω αζιεηήο κπνξεί λα αζιεζεί θαλνληθά θαη λα εθδίδεηαη λέα Κάξηα
Τγείαο Αζιεηή από εηδηθεπκέλν θαξδηνιόγν.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΟΜΑΔΑ Κ-17
Σελ ΣΡΗΣΖ 08/02/2022 θαη ώξα 14:45, θαινύληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΗΟΤ, γηα πξνπόλεζε, νη αθόινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ, ΝΣΑΟΤΣΗ, ΜΠΑΣΗΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΠΑΡΑΚΔΤΑ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ),
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΠΔΣΡΔΝΑ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΔΛΔΓΚΟ (ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ),
ΣΟΤΜΑΡΑ, ΚΟΡΧΝΑΗΟ, ΣΕΖΜΑ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΓΚΛΔΣΟ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΠΑΠΟΤΛΗΑ (ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ),
ΝΣΟΖ, ΜΠΗΛΗΚΑΗΓΖ, ΚΔΦΑΛΑ (ΗΑΧΝ), ΜΑΘΗΟΤΓΖ, (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΣΑΝΣΖΛΑ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ),
ΣΗΡΧΝΖ (ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ), ΛΟΤΚΑ, ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ (ΝΔΟΠΔΝΣΔΛΗΚΟ),
ΛΔΚΚΑ (ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ), ΚΟΚΜΟΣΟ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΣΑΜΟΤΛΑΚΑΣΟ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.),
ΦΟΝΣΑΛΖ (ΠΟΔΗΓΧΝΑ ΓΛΤΦΑΓΑ), ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΣΟΤΛΟΤΜΖ ( ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ),
ΘΔΟΓΟΗΟΤ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, ΝΣΟΚΟ (ΑΘΖΝΑΨΚΟ), ΜΟΤΓΗΑΚΑΚΟ, ΑΓΓΔΛΖ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ),
ΚΑΗΛΗΓΖ (ΑΘΖΝΑΨΓΑ), ΥΑΕΗΡΑΚΖ (ΖΦΑΗΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ).
ΖΜΔΗΩΖ:
Οη Αζιεηέο θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζα πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ βεβαίωζε Δκβνιηαζκνύ/Νόζεζεο
ή αξλεηηθό Rapid test.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΟΜΑΔΑ Κ-15
Σελ ΣΡΗΣΖ 08/02/2022 θαη ώξα 15:15, θαινύληαη ζην γήπεδν ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ γηα πξνπόλεζε καδί κε
ην ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΟ, ηελ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ηνπο θαη ηα ΡΟΤΥΑ ηεο πξνεγνύκελεο απνζηνιήο, νη αθόινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΝΑΡΡΗΑ, ΘΔΟΓΧΡΟΤ, ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΓΑΕΖ, ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ),

ΚΟΣΣΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΛΑΜΔΛΑΡΗ, (ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ), ΣΕΟΤΑΝΑΚΖ (ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ),
ΟΘΧΝΑΗΟ, ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, ΜΠΔΥΡΑΚΖ, ΓΗΑΛΑΦΟ, ΚΟΤΣΡΑΚΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ),
ΣΑΤΡΟΤ (ΛΑΤΡΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ), ΛΑΥΑΝΑ, ΚΟΤΡΟΤΖ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ),
ΜΟΛΦΔΣΑ (Α.Ο. ΗΛΗΟΤ), ΣΗΧΛΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ), ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ),
ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.), ΖΡΗΧΣΖ (ΠΑΡΑΓΔΗΟ), ΜΑΣΟΤΚΑ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ)
ΖΜΔΗΩΖ:
Οη Αζιεηέο θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζα πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ βεβαίωζε Δκβνιηαζκνύ/Νόζεζεο
ή αξλεηηθό Rapid test. Δπίζεο, νη ζπλνδνί ηωλ αζιεηώλ ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο
ή εκβνιηαζκνύ θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπο γηα ηελ είζνδν ηνπο ζην γήπεδν.

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάηω αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.:
ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ
ΒΤΡΧΝΑ
ΟΤΡΜΔΝΑ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΖΦΑΗΣΟ
Π.Ο. ΦΤΥΗΚΟΤ
ΓΚΤΕΗΑΚΟ
ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ

ΑΒΒΑΣΟ 05/02/2022
ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ
ΥΟΛΑΡΓΟ
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ
ΠΑΠΑΓΟ
ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ
ΚΟΡΧΝΗΓΑ
ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΧΝ
ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ

ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΡΟΤΟ
ΞΤΠΝΖΣΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΑΧΝΗΣΖ

ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ
ΑΣΣΗΚΟ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ
ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΟ
ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
ΥΑΛΑΝΓΡΗ

ΚΤΡΗΑΚΖ 06/02/2022
ΑΘΖΝΑΨΚΟ
Α.Δ. ΗΛΗΟΤ
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΖΛΤΗΑΚΟ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ
ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ
ΥΑΨΓΑΡΗ

ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΧΝΗΣΖ
ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΖ
ΛΑΓΑ
ΡΟΤΟ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

