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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019

========================================
ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο ΚΤΠΕΛΛΟΤ,
Α', Β', Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΤΠΟΔΟΜΗ, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 25, 28 & 29/09/2019 θαη ηηκσξήζεθαλ
από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο..
ΚΤΠΕΛΛΟ

25/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΠΡΙΙΜΙΣΖΗ Α.

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ

1

ΣΙΛΙΠΗΡΑ Φ.

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ

1

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΣΖΙΣΖΗ Γ.
ΔΑΡΑΜΑΡΑ Δ.
ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ Δ.
ΜΠΑΚΑ Α.
ΜΑΝΙΚΑ Ν.

28 & 29/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

1

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

2

ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

1

ΗΑΧΝ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ
ΒΡΗΛΖΗΧΝ

1

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

3

30

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ

3

30

ΑΔ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

1

ΣΡΕΙΔΗ Ν.

ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ

3

ΦΡΗΣΟΤ Ε.

ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ
ΓΑΦΝΖ ΠΑΛΑΗΟΤ
ΦΑΛΖΡΟΤ
ΖΡΑΚΛΖ
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

1

ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛΤΦΑΓΑ

1

ΛΤΚΟΗ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ

2

Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΚΑΒΑ Α.
ΠΑΠΑΖΩΓΟΝΟΠΟΤΛΟ Ο.

MUHAMETTI EN.
ΖΑΪΜΙ Β.
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ Γ.
ΣΟΙΛΑ Γ.

28 & 29/09/2019

3
1

30

30

ΥΙΛΩΝ .

ΛΤΚΟΗ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ

4

ΚΑΡΑΜΙΝΣΖΑ Α.

ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ

1

ΠΡΕΝΣΕ Κ.

ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ

1

ΟΡΦΔΑ ΑΗΓΑΛΔΧ

2

ΠΛΑΣΧΝ

1

ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟ Α.
ΝΣΟΤΠΗ Σ.

Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

40

28 & 29/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΣΑ Ι.

ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

2

ΛΤΑΡΗ Δ.

ΑΣΣΗΚΟ

4

40

ΛΑΡΗΑΨΚΟ

4

40

ΖΑΓΚΛΑΡΑ Δ.

ΝΗΚΖ ΑΛΗΜΟΤ

1

ΜΑΡΓΩΝΗ Ι.

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ

3

30

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΚΑΙΛΙΔΗ Α.

ΑΘΖΝΑΨΓΑ

4

40

ΒΙΣΕΝΣΖΑΣΟ Ε.

ΥΟΛΑΡΓΟ

1

ΜΕΜΕΣΑ Ε.

ΑΘΖΝΑΨΚΟ

2

ΣΙΑΦΡΗ Δ.

ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ

2

ΥΑΨΓΑΡΗ

1

ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ

1

ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ

1

ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ

2

HALO D.

ΝΗΚΖ ΑΛΗΜΟΤ

1

ΡΕΠΑΪ Ε.

ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

2

ΚΑΜΑΣΔΡΟ

2

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ .

Κ-18

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

28 & 29/09/2019
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΠΑΠΟΤΣΑΚΗ Ν.
ΣΖΕΣΖΕΚΑΚΗ Π.-Τ.
ΗΑΜΑΣΑΙ Α.
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟ Δ.

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Ε.

Κ-16

28 & 29/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ Δ.

ΥΑΛΑΝΓΡΗ 1

1

ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ Λ.

ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ

1

ΜΑΪΣΡΕΛΗ Ι.

ΔΡΜΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

1

ΜΠΑΡΣΖΗ Α.

ΔΡΜΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

1

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΠΟΙΝΕ Ε ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΟΤ ΟΜΑΔΩΝ
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζηνπο αμησκαηνύρνπο ησλ νκάδσλ, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ
Κώδηθα ζηνπο αγώλεο Κππέιινπ, Πξσηαζιήκαηνο Α', Β', Γ' Καηεγνξίαο θαη ΤΠΟΓΟΜΗ ηεο 25, 28 &
29/09/2019, επηβάιιεη ηηο παξαθάησ πνηλέο.
ΔΗΛΩΘΕΙΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΣΟ Υ.Α.

ΟΜΑΔΑ

ΚΑΡΑΣΖΑ Γ.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΟ Μ.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Γ
ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ

ΜΗΣΡΟΤΗ Ι.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΦΩΣΗΡΑ
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ΚΟΛΟΚΑΘΗ Φ.

ΔΚΠΡΟΩΠΟ

ΑΝΘΟΤΠΟΛΗ

ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ Π.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΑΘΗΝΑΪΚΟ
Κ-18

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΠΟΙΝΗ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

2
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
4
40
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
ΕΤΡΩ
2
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
2
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
4
40
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
ΕΤΡΩ
Έναρξη ποινών: 03/10/2019

ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ
** ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΪΚΟ Π... Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ είθνζη (20) επξώ.
(Άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π. ηεο Δ.Π.Ο).
(Αγώλαο ΚΑΜΑΣΔΡΟ -ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ ζηηο 28/09/2019).

ΚΛΗΕΙ Ε ΑΠΟΛΟΓΙΕ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ζηνπο αγώλεο
Τπνδνκήο ηεο 28 & 29/09/2019, θαιεί ζε γξαπηή απνινγία, έσο ηελ ΣΡΙΣΗ 08/10/2019, θαη ώξα 14:00, ηα
παξαθάησ ζσκαηεία, κε επζύλε ησλ Γηνηθήζεώλ ηνπο:
ΠΑ ΓΑΛΑΣΙ
ΕΡΜΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΑΓΧΝΑ Κ-16,
ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ -ΔΡΜΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΔΙΑΥΟΡΑ
ΚΛΗΡΩΗ 4ης ΥΑΗ ΣΟΤ 49ου ΚΤΠΕΛΛΟΤ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»
Σελ ΠΔΜΠΣΗ 10/10/2019 θαη ώξα 18:30 ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήξσζε
ησλ αγώλσλ ηεο 4εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ.
πκκεηέρνπλ 32 νκάδεο. πγθεθξηκέλα, νη 24 νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ 3ε θάζε, ε νκάδα ηνπ
ΠΡΟΜΗΘΔΑ πνπ είρε εμαηξεζεί από ηνπο αγώλεο ηεο 3εο θάζεο, ε ληθήηξηα νκάδα ηνπ δεπγαξηνύ ΡΟΤΦ ΓΙΑΝΑ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ πνπ νξίζηεθε ήδε γηα ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 09/10/2019 θαη νη 6 νκάδεο ηεο Γ' Δζληθήο
Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο.

ΣΗΡΗΗ ΕΝΟ ΛΕΠΣΟΤ ΙΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξσηαζιήκαηνο Γ' Καηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΑΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 06/10/2019, ζηε κλήκε ηνπ πξόζθαηα ζαλόληα ΛΔΩΝΙΓΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, πξώελ Πξνέδξνπ θαη Μέινπο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ.

** 1όο ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξσηαζιήκαηνο Γ' Καηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΑΣΡΟΜΗΣΟ
ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ - ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 06/10/2019, ζηε κλήκε ηνπ πξόζθαηα
ζαλόληα ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ, πξώελ Πξνέδξνπ ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ.

ΑΛΛΑΓΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΑ
Άξζξν10. Αγσληζηηθόο ρώξνο. Αθαηάιιειν γήπεδν
1. Ο αγσληζηηθόο ρώξνο ελόο γεπέδνπ επηηξέπεηαη λα ραξαθηεξηζηεί αθαηάιιεινο πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε
ηνπ αγώλα ζηηο αθόινπζεο ελδεηθηηθά πεξηπηώζεηο, από ηηο νπνίεο είλαη δπλαηό λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα
ηνπο αγσληδόκελνπο πνδνζθαηξηζηέο ή ππάξρεη πξαγκαηηθή αδπλακία λα δηεμαρζεί νκαιά ν αγώλαο.
ε) Όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε θαηεύζπλζε ηεο
κπάιαο, λα ππάξρεη θίλδπλνο απνθόιιεζεο πηλαθίδσλ θ.ιπ..
Άξζξν 11. Γηάξθεηα, εκέξα θαη ώξα ηέιεζεο αγώλα
1. Ζ δηάξθεηα όισλ ησλ αγώλσλ πξσηαζιεκάησλ είλαη ελελήληα (90') ιεπηά ηεο ώξαο, ζε δύν εκίρξνλα, από

ζαξάληα πέληε (45') ιεπηά ην θαζέλα. Ζ δηάξθεηα ηεο αλάπαπιαο (εκίρξνλν) δελ ζα μεπεξλά ηα δεθαπέληε
(15') ιεπηά. ε πεξηπηώζεηο αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο, ν δηαηηεηήο
ηνπ αγώλα δύλαηαη λα δηαθόςεη ηνλ αγώλα, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έσο ηξηώλ (3) ιεπηώλ, ζηα
κέζα ηνπ θάζε εκηρξόλνπ ην θαζέλα, γηα ιήςε πγξώλ ή/θαη αλάθηεζε δπλάκεσλ. Ο ρξόλνο απηόο
πξνζηίζεηαη θάζε εκίρξνλν, ζηνλ ρξόλν ησλ θαζπζηεξήζεσλ.
Άξζξν 14. ηνιέο νκάδσλ
Οη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα δειώλνπλ ζηε δηνξγαλώηξηα ηα ρξώκαηά ηνπο, θαζώο επίζεο
θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηώζεηο ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (θαλέιεο - παληεινλάθηα - θάιηζεο).
Ζ δήισζε απηή γίλεηαη ζπγρξόλσο κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξσηάζιεκα. 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.
Άξζξν 15. Φύιιν αγώλα
1. ην Φ.Α. ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) θαη νη απνβνιέο ησλ
αμησκαηνύρσλ αγώλα.
11. Γηαηάμεηο ηζρύνπζεο γηα ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα
α) ην Φ.Α. πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ώξα παξάδνζεο ησλ δειηίσλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ
πνδνζθαηξηζηή θαη ησλ θαξηώλ πγείαο ησλ αγσληδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηώλ ζην δηαηηεηή βεβαηνπκέλε
ελππόγξαθα από ηνπο αξρεγνύο ησλ νκάδσλ.
12. Γηα όιεο ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α., νη πνηλέο επηβάιινληαη από ηελ Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή θαηόπηλ θιήζεσο ζε απνινγία, πιελ ησλ παξαβάζεσλ ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ
ηηκσξήζεθαλ κε απνβνιή από ηνλ δηαηηεηή, νη πνηλέο ησλ νπνίσλ επηβάιινληαη ρσξίο πξνεγνύκελε
θιήζε.
Άξζξν 17. Αδπλακία ζπκκεηνρήο νκάδαο ζε αγώλα
2. Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί από αγώλα ή αγώλεο ή παξνπζηάδεηαη ζηνλ
αγσληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ (ιηγόηεξνπο από ελλέα) πνδνζθαηξηζηέο γηα
ηελ έλαξμή ηνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο, εθηόο από ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο δαπάλε,
ηηκσξείηαη κε απώιεηα ηνπ αγώλα κε ηέξκαηα 0-3 θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από πελήληα (50) έσο πεληαθόζηα
(500) επξώ γηα θάζε αγώλα ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. Οη αλσηέξσ πνηλέο επηβάιινληαη γηα θάζε αγώλα
πνπ ε νκάδα δελ παξνπζηάδεηαη θαλνληθά, παξαηηείηαη ή δειώλεη απνρώξεζε από ην πξσηάζιεκα θαη κέρξη
ηξεηο (3) αγώλεο ζε θάζε πξσηάζιεκα.
4. Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζε αγώλα play off - play out ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξ. 2
ηνπ παξόληνο θαη κε αθαίξεζε πέληε (5) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο ζην νπνίν ζα
ζπκκεηάζρεη.
Άξζξν 18. Γειηίν θαη Κάξηα Τγείαο πνδνζθαηξηζηώλ - Γειηίν πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή
1. Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή:

α) Σα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ.
Σν δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
πνδνζθαηξηζηή θαη ην ζσκαηείν, ζην νπνίν αλήθεη.
β) Σηο θάξηεο πγείαο ησλ (αγσληδνκέλσλ) πνδνζθαηξηζηώλ ελ ηζρύ.
γ) Σν Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή ηεο νκάδαο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί από ηελ Δ.Π..Α.
Οη πξνπνλεηέο όισλ ησλ νκάδσλ ηεο Α’ Καηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο., ηνπιάρηζηνλ UEFA Β ζε ηζρύ.
Οη πξνπνλεηέο όισλ ησλ νκάδσλ ηεο Β’ Καηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο., ηνπιάρηζηνλ UEFA C ζε ηζρύ.
Οη πξνπνλεηέο όισλ ησλ νκάδσλ ηεο Γ’ Καηεγνξίαο, ζα κπνξνύλ λα εηζέξρνληαη ζηελ ηερληθή
πεξηνρή, κε Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή ή κε ηελ Άδεηα Δηζόδνπ πνπ ζα έρεη εθδνζεί από ηελ
Δ.Π.. Αζελώλ.
Η Δ.Π..Α. δελ ζα εθδίδεη Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή (Γειηίν Δηζόδνπ), ζηνλ Πξνπνλεηή εάλ
δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Έλσζε, εθηόο ησλ άιισλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαη ηαπηόηεηα ηεο
Δ.Π.Ο., θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ UEFA Β. Καη σο εθ ηνύηνπ, δελ ζα κπνξεί λα αλαγξαθεί ζην Φ.Α. θαη λα
εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηώζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α. ηηο
ηπρόλ ειιείςεηο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ.
3. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα, ηνπ πξνπνλεηή πνπ δελ παξέδσζε ην
Γειηίν Πηζηνπνίεζήο ηνπ, πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ Δ.Π..Α.
Άξζξν 20. Βαζκνινγηθή θαηάηαμε νκάδσλ
Ζ επηθύξσζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο δηνξγαλώηξηαο,

κεηά ηελ πεξαίσζε όισλ ησλ αγώλσλ πξσηαζιήκαηνο πνπ κεηέρνπλ νη νκάδεο απηέο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη δελ εθθξεκνύλ ζηα αξκόδηα αζιεηηθά όξγαλα πξνζθπγέο ή ελζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βαζκνινγηθή
θαηάηαμε ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο νκάδεο πνπ πξνβηβάδνληαη ή ππνβηβάδνληαη ζε άιιε θαηεγνξία.
ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ αλσηέξσ 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 ηέξκαηα), ζα γίλεηαη αγώλαο ή αγώλεο θαηάηαμεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη
ππόςε ηα ππόινηπα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π..
ηνπο αγώλεο Καηάηαμεο θαη Play Off, ηα γήπεδα ζηα νπνία ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ άδεηα ιεηηνπξγίαο.
Γηα ηηο νκάδεο πνπ ππάξρεη ελδερόκελν λα πξνβηβαζηνύλ ή λα ππνβηβαζηνύλ, δηεμάγνληαη
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, ζε θάζε πεξίπησζε, αγώλεο θαηάηαμεο.
Γηα ηηο νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ζέζεηο πνπ δελ νδεγνύλ ζε ππνβηβαζκό ή πξνβηβαζκό, ηόηε ε
θαηάηαμε γη' απηέο ηηο ζέζεη, ζα γίλεηαη ύζηεξα από θιήξσζε.
Άξζξν 21. Με ηέιεζε ή δηαθνπή αγώλα
γ) Αλ ν αγώλαο δελ αξρίζεη ή δηαθνπεί πξηλ από ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, ιόγσ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ ΠΚ, εθηόο ησλ αλσηέξσ πνηλώλ, ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ελόο (-1) βαζκνύ από ηνλ
πίλαθα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη θαη ηηο ινηπέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
απηό άξζξν (15) ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα.
Άξζξν 22. Πξόγξακκα αγώλσλ
...ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ε δηνξγαλώηξηα δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα πξνβεί ζε αλαβνιή
πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα, ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ζπνπδαίν ιόγν, κε
απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία.
Άξζξν 23. Τπνβνιή ελζηάζεσλ - Καηαγγειία
Οη Δλζηάζεηο θαη νη Καηαγγειίεο, ππνβάιινληαη πεξηνξηζηηθά κε ηηο πξνϋπνζέζεη πνπ πξνβιέπνληαη από ηα
άξζξα 23 θαη 4 ηνπ Κ.Α.Π.
Σα ππνκλήκαηα ησλ ελζηάζεσλ ππνβάιινληαη ζην Πξσηόθνιιν ηεο Έλσζεο θαη ζα πξέπεη λα
ζπλνδεύνληαη κε ρξεκαηηθό παξάβνιν ηξηάληα (30) 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.

ΑΛΛΑΓΕ ΣΟΝ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Άξζξν 3. Γεληθέο αξρέο
3) Γηα όιεο ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξόληνο πνπ είηε αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α., είηε όρη, νη πνηλέο
επηβάιινληαη από ηελ αξκόδηα Π.Δ., θαηόπηλ θιήζεσο ζε απνινγία ηνπ πεηζαξρηθώο ειεγρόκελνπ,
πιελ ησλ παξαβάζεσλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ηηκσξήζεθαλ κε απνβνιή από ηνλ δηαηηεηή, νη πνηλέο
ησλ νπνίσλ επηβάιινληαη ρσξίο πξνεγνύκελε θιήζε ηνπο ζε απνινγία.
Άξζξν 8. Απνβνιή
3) Μία απνβνιή, πνδνζθαηξηζηή ή αμησκαηνύρνπ αγώλα (ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη αλαθέξεηαη ζην Φ.Α.),
απηόκαηα επηθέξεη απνθιεηζκό από ηνλ επόκελν αγώλα, αθόκε θαη εάλ επηβιήζεθε ζε έλαλ αγώλα ν νπνίνο ελ
ζπλερεία δηεθόπε ή αθπξώζεθε. Ζ, ηπρόλ, αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ επόκελν αγώλα ή ζηνπο επόκελνπο
αγώλεο, δελ ζπλεπάγεηαη έθηηζε ηεο πνηλήο. Αλ πξόθεηηαη γηα αμησκαηνύρν αγώλα θαη εθόζνλ ε
αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ επόκελν αγώλα ή ζηνπο επόκελνπο αγώλεο ζεκεησζεί ζην Φ.Α., ηνπ
επηβάιινληαη νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξόληνο.
Άξζξν 9. Αγσληζηηθόο απνθιεηζκόο
1. Ο απνθιεηζκόο από έλαλ αγώλα ζπλεπάγεηαη ηελ απαγόξεπζε: α) ζπκκεηνρήο ζε έλαλ κειινληηθό αγώλα,
ή β) παξακνλήο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα.
2. Ο πνδνζθαηξηζηήο, ζηνλ νπνίν έρεη ππνβιεζεί αγσληζηηθόο απνθιεηζκόο, δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ ιίζηα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα ηνλ αγώλα. Ο πξνπνλεηήο θαη νη ινηπνί αμησκαηνύρνη νκάδσλ πνπ
έρνπλ ηηκσξεζεί κε αγσληζηηθό απνθιεηζκό, δελ έρνπλ δηθαίσκα εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη
ζηα απνδπηήξηα.
Άξζξν 11. Πνηλέο αμησκαηνύρσλ νκάδαο (αγσληζηηθνύ ρώξνπ)
1. Κάζε νκάδα είλαη αληηθεηκεληθά ππόινγε θαη ππεύζπλε γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο όισλ ησλ
αμησκαηνύρσλ ηεο, πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό
ρώξν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ.
2. Ο αμησκαηνύρνο νκάδαο, κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, πνπ δηαπξάηηεη ηα
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε
απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ή θαη ηα απνδπηήξηα από δεθαπέληε (15) εκέξεο έσο έμη (6) κήλεο

ή ην αλάινγν δηάζηεκα ζε αγσληζηηθέο εκέξεο, εθηόο αλ ε παξαβαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 18, 19 θαη 20, νπόηε ηνπ επηβάιινληαη νη εθεί πξνβιεπόκελεο πνηλέο.
6. ε πεξίπησζε πνπ αμησκαηνύρνο αγώλα παξαβηάζεη ηελ πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνλ
αγσληζηηθό ρώξν θαη ηα απνδπηήξηα, πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, ηνπ επηβάιιεηαη εθ λένπ ε απηή πνηλή
απαγόξεπζεο εηζόδνπ δύν (2) αγσληζηηθώλ εκεξώλ.

ΠΡΟΟΦΗ ΣΑ ΦΡΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΣΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έθαλε θέηνο ε Δ.Π.Ο. ζηνλ Κ.Α.Π., ππάξρεη δηάηαμε ζην άξζξν 14 (ηνιέο
Οκάδσλ), παξ. 7 εδάθην γ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «εάν ο διαιηηηήρ αποθαζίζει επί ηόπος όηι οι ζηολέρ
ηων δύο ομάδων μποπούν να πποκαλέζοςν ζύγσςζη, ηόηε η θιλοξενούμενη ομάδα ππέπει να αλλάξει
σπώμα ζηολήρ. Αν δεν έσει, ο διαιηηηήρ ηο αναγπάθει ζηο Φ.Α., η γηπεδούσορ ομάδα αλλάζει σπώμα
ζηολήρ και η θιλοξενούμενη ομάδα ηιμωπείηαι με σπημαηικό ππόζηιμο, με απόθαζη ηηρ πειθαπσικήρ
επιηποπήρ ηηρ οικίαρ διοπγανώηπιαρ».
Καηόπηλ απηνύ, θαιό ζα ήηαλ ηα θηινμελνύκελα ζσκαηεία λα επηθνηλσλνύλ κε ηα γεπεδνύρα
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα ρξώκαηα κε ηα νπνία αγσλίδνληαη νη νκάδεο θαη λα θξνληίδνπλ, κεηά από
ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπο, λα κελ παξνπζηάδνληαη κε ηα ίδηα ρξώκαηα ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο ζηα γήπεδα θαη λα
απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία πξνβιήκαηνο γηα ηνλ ιόγν απηό.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΣΡΑΥΩΝΔ 2 - ΑΝΘΟΤΠΟΛΗ, πνπ δελ δηεμήρζε γηαηί
ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν ΑΝΘΟΤΠΟΛΗ δελ παξνπζηάζηεθε λ' αγσληζηεί, θαηαθπξώλεηαη, κε ζθνξ 3-0 θαη κε
βαζκνύο 3 έλαληη 0, ζην ζσκαηείν ΣΡΑΥΩΝΔ 2. ην ζσκαηείν ΑΝΘΟΤΠΟΛΗ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό
πξόζηηκν ζαξάληα (40) επξώ.
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΚΔΡΑΜΔΙΚΟ -ΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ, πνπ δελ
δηεμήρζε γηαηί ην γεπεδνύρν ζσκαηείν ΚΔΡΑΜΔΙΚΟ δελ ζπγθέληξσζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό
πνδνζθαηξηζηώλ γηα λα μεθηλήζεη ηνλ αγώλα, θαηαθπξώλεηαη, κε ζθνξ 3-0 θαη κε βαζκνύο 3 έλαληη 0, ζην
ζσκαηείν ΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ. ην ζσκαηείν ΚΔΡΑΜΔΙΚΟ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν ζαξάληα
(40) επξώ.

ΠΑΡΑΙΣΗΕΙ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή επηβάιιεη ρξεκαηηθό πξόζηηκν νγδόληα (80) επξώ ζηα παξαθάησ
ζσκαηεία, ηα νπνία παξαηηήζεθαλ από ηε ζπλέρεηα ησλ Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο πνπ είραλ δειώζεη
ζπκκεηνρή θαη είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε Οκίινπο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο Πξνθεξύμεηο:
- Γ.. ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ, Κ-18.
- ΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ, Κ-18.
- Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ, Κ-14.

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ Κ-12
Παξαηείλεηαη κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ 08/10/2019, ε ππνβνιή Γήισζεο πκκεηνρήο γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-12.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, αλαθνηλώλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη Δηζαγσγηθή ρνιή
Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ 2019, καδί κε παξάβνιν είθνζη (20) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΗΝΩΝ (Αθαδεκίαο 91-93, 5νο όξνθνο, ηει. 210/3822202-3), ώξεο ιεηηνπξγίαο από 09.00 έσο 16.00
θαζεκεξηλά.
Πξνϋπνζέζεηο :

1) Ζιηθία από 16 εηώλ (ζπκπιεξσκέλα) έσο 28 εηώλ.
2) Απνιπηήξην ιπθείνπ.
(Γηα ηνπο έρνληεο ειηθία από 16 έσο 18 εηώλ
απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαη βεβαίσζε όηη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο)
3) Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο όςεσο.

Ζ δηάξθεηα ηεο ρνιήο ζα είλαη δύν (2) κήλεο πεξίπνπ.
Έλαξμε ρνιήο: 25/11/2019.
Τπεύζπλνο ηεο ρνιήο ζα είλαη ν θ. ΜΗΣΡΟΦΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-14
Σελ ΣΡΙΣΗ 08/10/2019, θαινύληαη, νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν
ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):

Α' ΓΚΡΟΤΠ (ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 15:00. ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΣΟ ΓΗΠΔΓΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ)
ΓΤΦΣΑΚΖ, ΜΠΟΡΟ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΜΠΔΡΗΚΑΚΖ, ΠΟΣΑΜΗΑΝΑΚΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ),
ΜΠΔΣΖ, ΛΟΤΓΑΡΟ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΑΠΗΧΣΖ (ΡΟΤΦ), ΚΑΡΓΗΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ),
ΒΟΣΗΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), ΚΑΑΝΓΡΗΑΝΟ (ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ), ΠΑΠΑΚΧΣΑ (ΑΣΣΑΛΟ),
ΒΟΤΛΗΣΖ, ΥΑΛΚΗΑ, ΚΑΣΗΝΗΧΣΖ (ΚΑΛΑΜΑΚΗ), ΓΗΧΣΖ, ΓΗΑΣΡΔΛΖ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ),
ΣΔΛΗΟ, ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ (ΖΦΑΗΣΟ), ΚΑΛΑΡΗΣΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ (ΟΤΡΜΔΝΑ),
ΡΑΛΛΖ, ΓΚΟΤΜΑ (ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡ/ΡΗΟΤ), ΣΑΝΑΗ, ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ, ΛΗΑΚΑΣΑ (ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ, ΜΠΑΡΗΑΜΗ, ΓΗΑΜΟΤΡΑΝΖ, ΠΛΗΑΚΑ (ΑΘΖΝΑΗΓΑ),
ΒΔΝΔΣΖ, ΡΟΚΑΚΖ, ΠΑΣΟΤΡΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ).
Β' ΓΚΡΟΤΠ (ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 18:00. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ ΣΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ, ΓΙΑ
ΦΙΛΙΚΟ ΜΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο.)
ΜΠΑΜΠΗΛΖ, ΕΑΜΠΟΤΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΣΗΑΣΗΟ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ),
ΛΗΑΠΖ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΒΔΛΔΝΣΕΑ, ΜΠΑΣΟ, (ΗΑΧΝ), ΥΡΖΣΟΓΗΑΝΝΖ (Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ),
ΜΠΟΤΡΖ, ΚΟΣΡΧΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΡΑΓΖΜΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ),
ΚΑΜΠΗΧΝΖ, ΠΖΛΗΧΣΑΚΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΜΑΡΚΟΤ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΛΗΟΠΤΡΖ, ΥΡΖΣΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΣΡΑΥΧΝΔ), ΚΟΛΗΜΑΣΖ, ΛΑΛΗΧΣΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΓΑΕΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ), ΕΚΔΡΖ (ΒΡΗΛΖΗΑ), ΝΣΟΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΠΔΣΡΟΤΣΑΣΟ (Α.Ο. ΑΗΓΑΛΔΧ), ΜΠΑΕΔ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ), ΜΑΡΟΤΣΖ (AEK),
ΣΗΓΚΟΠΟΤΛΟ, ΟΤΡΓΑ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΚΑΣΗΥΣΖ, ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.).

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Π..Α.:
ΑΒΒΑΣΟ 05/10/2019
ΑΣΣΑΛΟ Ν.Φ.
ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΟ
ΡΟΤΟ
ΑΘΖΝΑΨΚΟ
ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
ΛΑΓΑ
ΒΤΡΧΝΑ
ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΖΦΑΗΣΟ
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ
ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΑ
ΛΤΚΟΗ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΛΤΚΟΒΡΤΖ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ
ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ
ΥΑΨΓΑΡΗ
ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ

Γ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ
ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ
ΑΠΟΛΛΧΝ Κ. ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ

ΣΤΛΗΑΝΟΤ
ΑΧΝΗΣΖ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΞΤΠΝΖΣΟ

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΚΟΛΧΝΟ
ΗΛΗΗΑ 2004
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΔΡΜΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ
ΠΑΠΑΓΟ

ΚΤΡΙΑΚΗ 06/10/2019
ΥΟΛΑΡΓΟ
ΠΔΤΚΖ
ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΗΚΟ
ΚΑΜΑΣΔΡΟ

ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΑΧΝΗΣΖ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

