=======================================
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 6 ΜΑΪΟΤ 2022

=======================================
ΣΕΛΙΚΗ ΥΑΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Κ-18 & Κ-16
Τπελζπκίδνπκε ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Σελική Φάζη ησλ Ππωηαθλημάηων Κ-18 & Κ-16, φηη
ζηνπο αγψλεο ηνπ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟΤ 07 & 08/05/2022:
- ε πεξίπησζε ιζόπαλος αποηελέζμαηορ, πλεονέκηημα γηα ηελ ππόκπιζη ζηελ επφκελε αγσληζηηθή έρεη ην
γηπεδούσο ζωμαηείο (δελ ππάξρεη παξάηαζε - πέλαιηη).
- Σα έξοδα ηνπ αγψλα βαπύνοςν ην γηπεδούσο ζωμαηείο.
- Όινη νη αγψλεο ζην Ππωηάθλημα Κ-18 ζα θαιπθζνχλ κε ηπιάδα διαιηηηών, φπσο επίζεο θαη ζηνπο Ομίλοςρ
ησλ Ηζσςπών ζην Ππωηάθλημα Κ-16.
- Γηα ηνπο αγψλεο ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο, 14 & 15/05/2022, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κλήπωζη ησλ αγψλσλ
(ζπλερίδνπλ νη ληθεηέο ησλ αγψλσλ ηεο 1ηρ αγσληζηηθήο), ηελ ΣΡΗΣΖ 10/05/2022 θαη ψξα 10:00, ζηα γπαθεία
ηεο Ένωζηρ.
- Οη αγψλεο απηνί ζα γίλνπλ ζε οςδέηεπερ έδπερ (δελ ππάξρεη γεπεδνχρνο) θαη ηα έξοδα ηνπ αγψλα ζα
θαηαβιεζνχλ εξ ημίζεωρ απφ ηα δχν δηαγσληδφκελα ζσκαηεία.
- Αλ ν αγψλαο δελ πξαγκαηνπνηεζεί ή δελ νινθιεξσζεί ρσξίο επζχλε ζσκαηείνπ, ζα επαναληθθεί ή ζα
ζςνεσιζηεί ηελ πξνζερή ΣΔΣΑΡΣΖ 11/05/2022.
- ηνπο αγψλεο απηήο ηεο θάζεο, ζε πεξίπησζε ιζόπαλος αποηελέζμαηορ, δεν ππάξρεη παπάηαζη, αιιά
απεςθείαρ εκηέλεζη πέναληι.

ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ
Δλεκεξψλνπκε φια ηα ζσκαηεία Καηηγοπιών θαη Ππωηαθλημάηων Κ-18 & Κ-16, ησλ νπνίσλ νη νκάδεο
έρνπλ αλαθεξπρζεί Ππωηαθλήηπιερ Ομίλων, φηη ζα πξέπεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, λα καο ζηείινπλ ηηο
θωηογπαθίερ ησλ νκάδσλ ηνπο απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηεύσορ ησλ Πεππαγμένων ηεο
Ένωζηρ.
Δπεηδή ν ρξφλνο είλαη πνιχ πιεζηικόρ, ε πποζκόμιζη ζα πξέπεη λα γίλεη άμεζα, δηαθνξεηηθά δελ ζα
κπνξέζνπκε λα ηηο ζπκπεξηιάβνπκε.
Οη νκάδεο είλαη:
Κ-18
Γάθλε Π. Φαιήξνπ, Παλαζελατθφο, Υαξαπγηαθφο, Α.Ο. Πεξηζηεξίνπ, Πεχθε, Α.Ο. Καιακαθίνπ.
Κ-16
Υνιαξγφο, Σξηθπιιηαθφο 1, Αηξφκεηνο Αζελψλ, Απφιισλ κχξλεο 1, Κεπνχπνιε, Αηξφκεηνο Υαιαλδξίνπ,
Μηθξαζηαηηθφο 2.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Δλεκεξψλνπκε φια ηα ζσκαηεία καο, φηη ζχκθσλα κε ηηο ηελεςηαίερ διεςκπινιζηικέρ οδηγίερ πνπ
αλαθνίλσζε ε Γ.Γ.Α., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/05 έσο 16/05/2022:
- ε όλοςρ ηοςρ ανοικηούρ ή κλειζηούρ αθληηικούρ σώποςρ, οι αθληηέρ δεν θα ςθίζηανηαι πλέον ζε
οποιοδήποηε πεπιοπιζμό ζηα πλαίζια ηηρ πανδημίαρ (διαγνωζηικά tests).
- Δπιηπέπεηαι η παποςζία θεαηών ζε αγώνερ και πποπονήζειρ ζηιρ εξέδπερ, με πληπόηηηα 100% ηηρ
σωπηηικόηηηαρ.
- Για ηη σπήζη μάζκαρ ζηοςρ ανοικηούρ σώποςρ, γίνεηαι ζύζηαζη για ηη σπήζη ηηρ όπος παπαηηπείηαι
ζςνωζηιζμόρ.
- Όιν ην κείμενο ησλ οδηγιών απφ ηε Γ.Γ.Α., έρεη αναπηηθεί ζηελ Ηζηοζελίδα καο (www.epsath.gr), ζηελ
ενόηηηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ".

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Αξ.πξση.573

Αζήλα 21 Απξηιίνπ 2022

Πξνο
Όλα ηα ζωμαηεία μαρ
==================
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ, κε απφθαζή ηεο ζηελ
ππ' αξηζκ. 13/07-04-2022 ζπλεδξίαζή ηεο, αθνχ έιαβε ππφςε ηα άξζξα 20 έσο 29 ηνπ ηζρχνληνο
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο,
πποζκαλεί
ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ:
ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΧΝ (Αθαδεκίαο 91-93), ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ
08/06/2022 θαη ψξα 19:00, κε ηα εμήο ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:
α) Δπηθχξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζψπσλ θαη έιεγρνο απαξηίαο παξηζηακέλσλ κειψλ.
β) Δθινγή Γξακκαηέα ππεχζπλνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
γ) Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π..Α., κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα άξζξα
3, 5, 14, 22 & 24 ηνπ Ν. 1715/1999.
Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα ΣΔΣΑΡΣΖ 08/06/2022 και
ώπα 19:30 και ζηον ίδιο ηόπο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζψπσλ θαη ρσξίο λέα πξφζθιεζε.
 Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ην κηζφ πιένλ ελφο,
ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Έλσζεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθφ
κεηξψν ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν.4714/2020 πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
14 παξ. 2 ηνπ Ν.2725/1999 φπσο ηζρχεη θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θαηάινγν ερφλησλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γ.. πνπ ζα επηθπξσζεί απφ ηελ Γ.Γ.Α. κε βάζε ην ηεξνχκελν απφ απηήλ
ειεθηξνληθφ κεηξψν αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη είλαη παξάιιεια ηακεηαθψο εληάμεη.
 Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξνπζψλ ςήθσλ.
 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ εκίζεσο ζπλ έλα ησλ κειψλ θαη
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ (άξζξν 29 παξ. 7α).
 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
 Κάζε ζσκαηείν – κέινο ηεο Έλσζεο, ζα εθπξνζσπεζεί ζηε ζπλέιεπζε κ’ έλα ηαθηηθφ θαη έλα
αλαπιεξσκαηηθφ αληηπξφζσπν, νξηδνκέλσλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ή Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο) ηνπ ζσκαηείνπ.
 Ο αληηπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, είλαη νπσζδήπνηε ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ζσκαηείνπ, κε δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.
 Κάζε αληηπξφζσπνο κφλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί.
 Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κία κφλν ςήθν. Ο αληηπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ ζπκκεηέρεη θαη
ςεθίδεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο, απαγνξεπκέλεο ηεο δηά πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο θαη
ςεθνθνξίαο.
 Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε, ην αξγφηεξν ηπειρ (3) πλήπειρ ημέπερ πξηλ απφ ηελ
εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί ε ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηεο 12ηρ κεζεκβξηλήο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο θαηάζεζεο θαη ηεο εκέξαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δειαδή κέρξη ην
ΑΒΒΑΣΟ 04/06/2022, εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ ζσκαηείνπ – κέινπο.
 Γίλεηαη κλεία φηη έρνπλ ληθθεί όλα ηα μέηπα γηα ηελ αζθαλή διεξαγωγή ηεο Γενικήρ ςνέλεςζηρ,
φζνλ αθνξά ηνπ Τγειονομικούρ Κανόνερ.
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΧΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΑΒΡΗΖΛ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Αξ.πξση.574
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Πξνο
Όλα ηα ζωμαηεία μαρ
==================
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ, κε απφθαζή ηεο ζηελ
ππ’ αξηζ. 13/07-04-2022 ζπλεδξίαζε ηεο, αθνχ έιαβε ππφςε ηα άξζξα 16 θαη 20 έσο 29 ηνπ ηζρχνληνο
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο,
πποζκαλεί
ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ:
ηελ Σακηική Γενική ςνέλεςζη, πνπ ζα γίλεη ζηα Γπαθεία ηηρ Δ.Π.. ΑΘΖΝΧΝ (Ακαδημίαρ 91-93), ηελ
ΣΔΣΑΡΣΖ 08/06/2022 και ώπα 20.00, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
α) Δπηθχξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζψπσλ θαη έιεγρνο απαξηίαο παξηζηακέλσλ κειψλ.
β) Δθινγή Γξακκαηέα ππεχζπλνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
γ) Δπηθχξσζε ελφο (1) Πξαθηηθνχ πξνεγνχκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
δ) Γηαγξαθή απφ ηε δχλακε ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.. Αζελψλ, ησλ ζσκαηείσλ ΔΝΧΖ ΑΡΜΔΝΗΧΝ
ΑΘΖΝΧΝ(ΑΡΜΔΝΗΚΖ), Π.Α.Δ. (ΔΛΑΦΡΑ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ) & ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ηα νπνία
δελ ζπκκεηείραλ αδηθαηνιφγεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) πνδνζθαηξηθέο πεξηφδνπο ζηα
πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλεη ε Έλσζε, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, άξζξν 16
Καηαζηαηηθνχ.
ε) Έγθξηζε Γηνηθεηηθνχ Απνινγηζκνχ πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 2021– 2022,
ζη) Έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο έηνπο 2021,
δ) Έγθξηζε Οηθνλνκηθνχ Απνινγηζκνχ έηνπο 2021 (απφ 1/1 έσο 31/12),
ε) Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023.
Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηην ίδια ημέπα ΣΔΣΑΡΣΖ 08/06/2022,
ώπα 20:30 και ζηον ίδιο ηόπο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζψπσλ θαη ρσξίο λέα πξφζθιεζε.












Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ην κηζφ πιένλ ελφο,
ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Έλσζεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθφ
κεηξψν ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν.4714/2020 πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
14 παξ. 2 ηνπ Ν.2725/1999 φπσο ηζρχεη θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θαηάινγν ερφλησλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γ.. πνπ ζα επηθπξσζεί απφ ηελ Γ.Γ.Α. κε βάζε ην ηεξνχκελν απφ απηήλ
ειεθηξνληθφ κεηξψν αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη είλαη παξάιιεια ηακεηαθψο εληάμεη.
Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξνπζψλ ςήθσλ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
Κάζε ζσκαηείν – κέινο ηεο Έλσζεο, ζα εθπξνζσπεζεί ζηε ζπλέιεπζε κ’ έλα ηαθηηθφ θαη έλα
αλαπιεξσκαηηθφ αληηπξφζσπν, νξηδνκέλσλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ή Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο) ηνπ ζσκαηείνπ.
Ο αληηπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, είλαη νπσζδήπνηε ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ζσκαηείνπ, κε δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.
Κάζε αληηπξφζσπνο κφλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί.
Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κία κφλν ςήθν. Ο αληηπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ ζπκκεηέρεη θαη
ςεθίδεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο, απαγνξεπκέλεο ηεο δηά πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο θαη
ςεθνθνξίαο.
Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε, ην αξγφηεξν ηπειρ (3) πλήπειρ ημέπερ πξηλ απφ ηελ
εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί ε ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηεο 12ηρ κεζεκβξηλήο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο θαηάζεζεο θαη ηεο εκέξαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δειαδή κέρξη ην
ΑΒΒΑΣΟ 04/06/2022, εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ ζσκαηείνπ – κέινπο.
Γίλεηαη κλεία φηη έρνπλ ληθθεί όλα ηα μέηπα γηα ηελ αζθαλή διεξαγωγή ηεο Γενικήρ ςνέλεςζηρ, φζνλ
αθνξά ηνπ Τγειονομικούρ Κανόνερ.
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΧΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

ΓΑΒΡΗΖΛ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε ποινολόγιο ποδοζθαιπιζηών, οι οποίοι αποβλήθηκαν ζηνπο αγψλεο Κατάταξης Β', Γ'
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 30/04 & 01/05/2022 θαη ηιμωπήθηκαν απφ ηελ
Πειθαπσική Δπιηποπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο..
30/04 &
Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
01/05/2022
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΜΑΔΑ

ΔΟΤΛΗΓΕΡΗ Κ.

ΑΣΣΗΚΟ

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ Μ.

ΠΑΣΖΗΑ

ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΑΚΗ Κ.

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ

Κ-18

30/04 &
01/05/2022
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΜΑΔΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ Α.

ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ
ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 1

Κ-16

30/04 &
01/05/2022
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΜΑΔΑ

ΟΓΚΟΤΡΟΤΗ Κ.Ε.

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ

ΒΑΡΑΓΚΟΤΛΗ Φ.

ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ

ΠΟΙΝΗ
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΙΜΟ
4
40
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
ΕΤΡΩ
5
50
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
ΕΤΡΩ
1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
Έναρξη ποινών: 03/05/2022

ΠΟΙΝΗ
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΙΜΟ
1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
Έναρξη ποινών: 03/05/2022

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΚΛΗΗ Ε ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΗ
Ζ Πειθαπσική Δπιηποπή, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πειθαπσικού Κώδικα ηεο Δ.Π.Ο., ζηνπο αγψλεο ηεο
30/04 & 01/05/2022, θαιεί ζε γπαπηή απολογία, έσο ηελ ΣΡΗΣΖ 10/05/2022, θαη ψξα 14:00, ην αθφινπζν
ζσκαηείν, κε επζχλε ηεο Γηνίθεζήο ηνπ:
ΩΜΑΣΕΙΟ
ΗΛΤΙΑΚΟ Α.Ο. (Κ-18)

ΑΓΩΝΑ
ΖΛΤΗΑΚΟ - Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΑΛΛΑΓΕ Ε ΑΓΩΝΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
** Ο αγψλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-18 κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ - ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, ζα δηεμαρζεί
ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 08/05/2022 θαη ψξα 19:30, ζην γήπεδν ΚΤΦΔΛΖ (θαη φρη ην άββαην 07/05/2022 θαη ψξα 13:30,
φπσο είρε νξηζηεί αξρηθά).
** Ο αγψλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-18 κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ - ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ, ζα δηεμαρζεί
ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 08/05/2022 θαη ψξα 12:15, ζην γήπεδν ΣΡΑΥΧΝΧΝ (θαη φρη ψξα 13:15, φπσο είρε νξηζηεί
αξρηθά).

ΜΑΣΑΙΩΗ ΑΓΩΝΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΠΔΤΚΖ - ΑΣΔΡΑ ΕΧΓΡΑΦΟΤ γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-18 ηεο 08/05/2022,
ΜΑΣΑΗΧΝΔΣΑΗ, ιφγσ αδπλακίαο λ' αγσληζηεί ην ζσκαηείν ΑΣΔΡΑ ΕΧΓΡΑΦΟΤ.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΖΦΑΗΣΟ - ΗΑΧΝ γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-14 ηεο 30/04/2022, πνπ δελ
δηεμήρζε γηαηί ην ζσκαηείν ΖΦΑΗΣΟ ελεκέξσζε έγθαηξα φηη αδπλαηεί λ' αγσληζηεί, θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ
ζσκαηείνπ ΗΑΧΝ, κε ηέξκαηα 3-0 θαη βαζκνχο 3 έλαληη 0.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΟΜΑΔΑ Κ-17
Σελ ΣΡΗΣΖ 10/05/2022 θαη ψξα 14:45, θαινχληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΗΟΤ γηα ΠΡΟΠΟΝΖΖ, νη αθφινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΚΟΤΚΑ, ΣΑΜΟΤΛΑΚΑΣΟ (Α.Δ.ΚΖΦΗΗΑ), ΝΣΑΟΤΣΗ, ΜΠΑΣΗΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΑΘΖΝΑΨΚΟ), ΣΑΝΣΖΛΑ, ΝΗΚΟΠΟΛΗΓΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ),
ΠΑΡΑΚΔΤΑ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), ΓΚΛΔΣΟ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΚΤΡΓΟΣΑΖ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΠΔΣΡΔΝΑ, ΝΗΝΟ, ΜΑΡΚΑΚΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΚΟΡΧΝΑΗΟ, ΣΕΖΜΑ, ΣΟΤΜΑΡΑ, ΣΗΡΒΟΤΛΖ, ΚΑΜΠΗΧΝΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΥΑΕΗΡΑΚΖ (ΖΦΑΗΣΟ),
ΝΣΟΖ, ΚΔΦΑΛΑ, ΜΠΗΛΗΚΑΗΓΖ (ΗΑΧΝ), ΜΑΘΗΟΤΓΖ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΜΟΤΓΗΑΚΑΚΟ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ),
ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ, ΛΟΤΚΑ (ΝΔΟΠΔΝΣΔΛΗΚΟ), ΛΔΚΚΑ (ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΚΟΚΜΟΣΟ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΣΟΤΛΟΤΜΖ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ).

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγψλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.:
ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ
ΘΤΔΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΑΒΒΑΣΟ 07/05/2022
ΜΑΡΟΤΗ
ΗΛΗΗΑ 2004

ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ

ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
Α.Δ. ΗΛΗΟΤ
ΑΣΣΗΚΟ
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ
ΠΔΤΚΖ
ΑΡΗΧΝ

ΚΤΡΗΑΚΖ 08/05/2022
ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ
ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ
ΠΑΣΖΗΑ
ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΠΛΑΣΧΝ

ΞΤΠΝΖΣΟ
ΡΟΤΟ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

