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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΗ 48ου ΚΤΠΕΛΛΟΤ "Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ"
Σν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 08 &09/09/2018, δηεμάγεηαη ε 1ε αγσληζηηθή ηνπ Κππέιινπ, ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ 48 νκάδεο ηεο Β' Καηεγνξίαο, 43 νκάδεο ηεο Γ' Καηεγνξίαο θαη 2 νκάδεο εξαζηηερληθώλ ηκεκάησλ
Π.Α.Δ..
Θα δηεμαρζνύλ 46 αγώλεο. Δμαηξέζεθε ε νκάδα ησλ εξαζηηερλώλ ηνπ ΠΑΝΙΩΝΙΟΤ ΜΤΡΝΗ.
Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε όιωλ ηωλ αγώλωλ Κππέιινπ, ζα γίλεηαη από ηα γεπεδνύρα ζωκαηεία,
όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δγθύθιην, ε νπνία ήδε θπθινθόξεζε θαη ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο
νηθνλνκηθνύο όξνπο σο εμήο:
** Χο απνδεκίσζε δηαηηεζίαο ζα θαηαβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε ηνπ ζσκαηείνπ ηεο κεγαιύηεξεο
θαηεγνξίαο, από ηα δύν δηαγσληδόκελα ζσκαηεία πνπ είλαη:
Δζληθέο θαηεγνξίεο (Α', Β', Γ') 35 επξώ + (25 + 25 νη βνεζνί δηαηηεηή)
ύλνιν 85 επξώ
Α΄ θαηεγνξία:

35 επξώ + (25 + 25 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 85 επξώ

Β΄ θαηεγνξία:

25 επξώ + (20 + 20 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 65 επξώ

Γ΄ θαηεγνξία:

20 επξώ + (18 + 18 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 56 επξώ

** Όηαλ ν αγώλαο δελ αξρίζεη, ν δηαηηεηήο θαη νη βνεζνί δηαηηεηή δηθαηνύληαη ην κηζό ηεο απνδεκίσζεο.
** Σα νδνηπνξηθά ησλ Ηαηξώλ αγώλσλ Κππέιινπ, αλέξρνληαη ζηα 25 επξώ.
** Σα ζσκαηεία πνπ αγσλίδνληαη ζε άιια γήπεδα εθηίνληαο πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ γεπέδνπ ηνπο, ζα
θαηαβάιινπλ ην πνζό ησλ 30 επξώ ζηνλ θύιαθα ηνπ γεπέδνπ πνπ θηινμελνύληαη.
** Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη νη λέεο Καηαζηάζεηο Τγείαο & πλαίλεζεο Πνδνζθαηξηζηώλ, είλαη
έηνηκεο θαη κπνξνύλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Ζ πιήξε εθαξκνγή ηεο ζα γίλεη κεηά ηηο 28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2018.
ην δηάζηεκα απηό, ηα ζσκαηεία κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ Καηαζηάζεηο Τγείαο όπσο έθαλαλ ηελ
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2017 - 2018.
Δλλνείηαη όηη, όζα ζσκαηεία είλαη έηνηκα, κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο λέαο Καηάζηαζεο Τγείαο, κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη όζνη πνδνζθαηξηζηέο αλαγξάθνληαη ζ' απηή, ζα πξνζθνκίζνπλ θαη ηηο πλαηλέζεηο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
** Οκνίσο, θπθινθόξεζε θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζσκαηείσλ, ε Πξνθήξπμε ηνπ Κππέιινπ, ε νπνία ξπζκίδεη
ηνπο όξνπο δηεμαγσγήο ηνπ Κππέιινπ, ηα όξηα ειηθίαο πνδνζθαηξηζηώλ, ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο
πνδνζθαηξηζηώλ, ζηνπο αγώλεο θ.ιπ..

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-10
Δπεηδή ηα ζσκαηεία καο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην λέν Πξσηάζιεκα
Τπνδνκήο Κ-10, ε Έλσζε απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή θαη ηνπ λένπ απηνύ
Πξσηαζιήκαηνο.
Σα ζσκαηεία, ινηπόλ, πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή
ζπκπιεξώλνληαο ηελ εηδηθή Γήιωζε πκκεηνρήο, πνπ κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ από ηα γξαθεία ηεο Έλσζεο
ή λα ηελ "θαηεβάζνπλ" από ηελ Ηζηνζειίδα καο (w w w . e p s a t h . g r ) .

Ζ Γήισζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 5 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018, κε παξάβνιν
ζπκκεηνρήο είθνζη (20) επξώ.
Μαδί κε ηελ Γήισζε, ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα καο ππνδεηθλύνπλ κηθξά γήπεδα (5Υ5), πνπ λα
δηαζέηνπλ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ απνδπηήξην θαη ηνπαιέηα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη 30Υ50m θαη ζηα νπνία
επηζπκνύλ λα αγσλίδνληαη.
Θα πξέπεη, αθόκα, λα αλαγξάθνπλ ηε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην γήπεδν θαη πνπ αλήθεη απηό
ηδηνθηεζηαθά.
Όζα ζσκαηεία δελ έρνπλ γήπεδν, ζα κπνξνύλ λα δειώλνπλ ζπκκεηνρή θαη λα αγσλίδνληαη ζηηο έδξεο
ησλ αληηπάισλ ζσκαηείσλ.

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-10
Καινύκε, ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 12/09/2018 θαη ώξα 12 ην κεζεκέξη, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..Α., ηνπο
ππεύζπλνπο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ Κ-10, πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην πξσηάζιεκα απηό,
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ, πνπ
νξγαλώλεηαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Έλσζή θαη, θπξίσο, γηα ην γεπεδηθό ζέκα θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε
γεπέδσλ κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ειηθίεο απηέο.
θνπόο καο είλαη ε νξγάλσζε θαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ λα είλαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, όπσο θαη
ησλ ππνινίπσλ πξσηαζιεκάησλ, κε ηελ παξνπζία Ηαηξώλ κειώλ ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ θαη επηζήκσλ
δηαηηεηώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο.
Φξνληίζακε αθόκε, ην νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ αγώλσλ, λα είλαη ηδηαίηεξα κεησκέλν.

ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Κ-18 & Κ-16
Μέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 12 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2018, παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 & Κ-16, ηα νπνία, όπσο είλαη γλσζηό, ζα αξρίζνπλ ην
ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 22 & 23/09/2018.
Οη όκηινη, ζα αλαθνηλσζνύλ ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14/09/2018, όπσο επίζεο, νη θιεηδάξηζκνη θαη ην
ζπγθεληξσηηθό πξόγξακκα.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-16
Σηο δύν (2) πξώηεο αγσληζηηθέο (22 & 29/09/2018) ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, ζα επηηξαπεί ζηνπο
πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ έρνπλ Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο Δ.Π.Ο., λ' αγσληζζνύλ θαη κε ηηο Αζηπλνκηθέο
ηνπο Σαπηόηεηεο.

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ
Σελ ΠΔΜΠΣΗ 20 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2018 θαη ώξα 19:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..Α., ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζπγθέληξσζε Παξαηεξεηώλ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Δίλαη έηνηκεο θαη ζηε δηάζεζε ησλ ζσκαηείσλ, νη Πξνθεξύμεηο ησλ Α', Β' θαη Γ' Καηεγνξηώλ θαη
Κππέιινπ, ε Οηθνλνκηθή Δγθύθιηνο, όπσο επίζεο θαη νη Πξνθεξύμεηο ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο
Κ-18, Κ-16, Κ-14 θαη Κ-12.

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΓΕΙΑ & ΤΝΑΙΝΕΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη είλαη έηνηκεο νη λέεο Καηαζηάζεηο Τγείαο & πλαίλεζεο
Πνδνζθαηξηζηώλ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη λέα ζηήιε κε ηε ζπλαίλεζε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα ηελ επεμεξγαζία
ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ.
Σα ζσκαηεία ζα κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηηο λέεο απηέο Καηαζηάζεηο, από ηα Γξαθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΗΝΩΝ ή λα ηηο "θαηεβάδνπλ" από ηελ Ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο.
Οη Καηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Έλσζε, καδί κε ηηο "Πξάμεηο πλαίλεζεο γηα ηελ
επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα" ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ζεωξεκέλεο, γηα ηελ
ππνγξαθή, από Κ.Δ.Π..
Σα ζσκαηεία λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα, ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Καηάζηαζε Τγείαο & πλαίλεζεο, λα γξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ώζηε λα
δηεπθνιύλεηαη ν έιεγρόο ηνπο.
Ζ λέα Καηάζηαζε Τγείαο & πλαίλεζεο, ζα έρεη πιήξε εθαξκνγή κεηά ηηο 29 επηεκβξίνπ 2018,
νπόηε θαλέλαο πνδνζθαηξηζηήο δελ ζα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Καηάζηαζε θαη λ' αγσληζηεί,
ρσξίο λα έρεη πξνζθνκίζεη ηελ Πξάμε πλαίλεζεο.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ αλαθνηλώλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη Δηζαγωγηθή ρνιή
Γηαηηεζίαο ηεο Έλωζεο.

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 14 Οθησβξίνπ 2018, καδί κε παξάβνιν πελήληα (50) 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 29 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.
Τπεύζπλνο ηεο ρνιήο ζα είλαη ν θ. ΜΗΣΡΟΦΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ.

ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Π..Α.
Καινύληαη όζνη ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ Παξαηεξεηέο αγώλωλ Δ.Π..Α., λα ππνβάιινπλ, ζηα γξαθεία
ηεο Έλσζεο, ζρεηηθή αίηεζε.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Όπσο είλαη γλσζηό, επηηξέπεηαη 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 – εθόζνλ δελ δηαζέηνπλ
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) Πξνζθόκηζε ησλ παιαηώλ πξνζσξηλώλ δειηίσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Έλσζε, γηα ηε
δηαπίζησζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, δελ ηζρύεη.
5) Σα ζσκαηεία ζα κπνξνύλ λα δεηνύλ ηελ έθδνζε πξνζσξηλώλ δειηίσλ, κέρξη 30 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019.
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 έλζηαζεο.

ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Ζ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηα ζσκαηεία, αλέιαβε θαη θέηνο ηελ εθηύπσζε ησλ
εηζηηεξίσλ γηα ηνπο αγώλεο όισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. Σα εηζηηήξηα είλαη ήδε έηνηκα θαη ζηε δηάζεζε ησλ
ζσκαηείσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα ηα παξαιακβάλνπλ από ην αγσληζηηθό ηκήκα ηεο Έλσζεο.
Σα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν θξαηήζεηο.

ΕΤΔΙΑΚΡΙΣΕ ΟΙ ΥΩΣΟΣΤΠΙΕ ΣΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ
ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο, όηη γηα ηελ πξώηε εγγξαθή πνδνζθαηξηζηή ειηθίαο δώδεθα (12) εηώλ θαη
άλσ, απαηηείηαη θσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη όρη πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ ζσκαηείσλ, νη θωηνηππίεο ησλ ηαπηνηήηωλ λα είλαη επαλάγλωζηεο θαη
επδηάθξηηεο, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα απνξξίπηνληαη από ηελ Δ.Π.Ο..

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα νξηζκέλεο ζεκαληηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη θαη ζα ηζρύζνπλ ηε λέα πνδνζθαηξηθή ρξνληά 2018 - 2019, ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο.
- ηηο θαηεγνξίεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο, παύνπλ λα ηζρύνπλ νη νλνκαζίεο ΝΔΧΝ, ΠΑΗΓΧΝ,
ΠΑΜΠΑΗΓΧΝ, ΑΚΑΓΖΜΗΧΝ (JUNIOR) θαη ζα νλνκάδνληαη, πιένλ, Κ-18, Κ-16, Κ-14 θαη Κ-12 αληίζηνηρα. Οη
νλνκαζίεο απηέο ηζρύνπλ γηα όιε ηελ Διιάδα.
- Οη ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο θαηεγνξίεο, είλαη:

Κ-18: γελλεκέλνη ην 2001 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-16: γελλεκέλνη ην 2003 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-14: γελλεκέλνη ην 2005 θαη κηθξόηεξνη.
Κ-12: γελλεκέλνη ηα έηε 2007 - 2008 θαη 2009.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-14 (πξώελ Πακπαίδσλ), όινη νη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε
Γειηία Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Δ.Π.Ο. (όρη κε Πηζηνπνηεηηθά). Ο ιόγνο είλαη όηη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, δειαδή έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2005, ζα ζηειερώζνπλ ηε Μηθηή Οκάδα
ΠΑΙΓΩΝ ηεο Έλσζήο καο, όπνπ απαηηείηαη Γειηίν Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Δ.Π.Ο. γηα λα κπνξεί έλαο
πνδνζθαηξηζηήο λα αγσληζηεί.
Δπεηδή ην κέηξν ηεο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο Γειηίσλ εθαξκόδεηαη θαη πάιη κεηά από αξθεηά ρξόληα, ζα
δνζεί αξθεηόο ρξόλνο ζηα ζσκαηεία λα αγσληζηνύλ ηηο πξώηεο αγσληζηηθέο θαη κε Αζηπλνκηθέο Σαπηόηεηεο ή
πξσηόηππα Πηζηνπνηεηηθά, κέρξηο όηνπ εθδνζνύλ ηα Γειηία από ηελ Δ.Π.Ο..
Πηζηεύνπκε όηη ε έθδνζε Γειηίσλ Δ.Π.Ο. θαη γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζα απνβεί
ζε όθεινο ησλ ζσκαηείσλ, δεδνκέλνπ όηη ρσξίο δειηία δελ είλαη νπζηαζηηθά πνδνζθαηξηζηέο ησλ ζσκαηείσλ θαη
αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα θύγνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζσκαηείν.
- Οη θαλέιεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζην Πξσηάζιεκα Κ-18, ζα πξέπεη λα έρνπλ αξίζκεζε από ην 1 έσο ην 18.
ηα ππόινηπα, νη αξηζκνί είλαη ειεύζεξνη.
-Οη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα ζεκεηώλνπλ ζην Φ.Α. ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο πνπ έρνπλ ζηηο θαλέιεο ηνπο νη
πνδνζθαηξηζηέο. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ δηαηηεηώλ, ν εθπξόζωπνο ηεο νκάδαο ή ν πξνπνλεηήο, ζα πξέπεη
λα παξαδίδεη ζην δηαηηεηή, καδί κε ηα Γειηία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη θαηάζηαζε κε ηνλ αξηζκό θαλέιαο πνπ
ζα θνξά ν θάζε πνδνζθαηξηζηήο.
- ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, ζα δεκηνπξγεζεί όκηινο κε ηηο νκάδεο ησλ Δζληθώλ θαηεγνξηώλ, πνπ ζα
ζπκπιεξσζεί κε όζεο νκάδεο ρξεηαζηνύλ (ώζηε λα έρεη 14 νκάδεο) από απηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκηηειηθή
θάζε ηνπ πεξζηλνύ πξσηαζιήκαηνο θαη ελδερνκέλσο κε θάπνηεο θαη από ηηο νκάδεο ηεο πξνεκηηειηθήο θάζεο.
Από ηνλ όκηιν ησλ Δζληθώλ θαηεγνξηώλ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζε δύν (2) γύξνπο, ζα πξνθξηζνύλ ζηελ
ηειηθή θάζε νη νθηώ (8) πξώηεο νκάδεο.
- ηελ ηειηθή θάζε, ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, ζα πξνθξηζνύλ ηξηάληα δύν (32) νκάδεο.
- ηνπο νκίινπο ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, ζηνλ 2ν γύξν, όιεο νη νκάδεο ζα μεθηλνύλ κε κεδέλ (0) βαζκνύο.
- ηα Πξωηαζιήκαηα Κ-14 θαη Κ-12, ζε πεξίπηωζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάηωλ θηάλεη ηα ηέζζεξα (4)
ηέξκαηα εηο βάξνο κίαο νκάδαο, ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα ηέξκαηα, λα ρξεζηκνπνηεί
έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάηω από ηα ηέζζεξα (4), ν επηπιένλ παίθηεο
βγαίλεη εθηόο αγωληζηηθνύ ρώξνπ θαη ν αγώλαο ζπλερίδεηαη 11 ελαληίνλ 11. Ο επηπιένλ παίθηεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, κπνξεί λα είλαη κόλν έλαο, παξόιν πνπ ε δηαθνξά ηεξκάηωλ κπνξεί λα είλαη
κεγαιύηεξε από ηέζζεξα.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-14, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ (4) θνξηηζηώλ ζηνπο αγώλεο, κε Γειηίν Αηνκηθώλ
ηνηρείσλ Δ.Π.Ο..
ην Πξσηάζιεκα Κ-12, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό θαη έσο δύν (2) ρξόληα
κεγαιύηεξα.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-12, ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη είλαη νθηώ (8) κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο.
Σν Πξσηάζιεκα ζα δηεμάγεηαη θάζε δεθαπέληε (15) εκέξεο, όπσο πέξπζη.
- Σα ζσκαηεία ζα κπνξνύλ λα δειώλνπλ θαη δεύηεξεο νκάδεο. Δάλ δειώζνπλ ζπκκεηνρή αξθεηέο νκάδεο, ζα
ζπγθξνηήζνπκε νκίινπο κόλν κε ηηο δεύηεξεο νκάδεο ησλ ζσκαηείσλ. Δάλ ν αξηζκόο είλαη κηθξόο θαη δελ
κπνξνύλ λα ζπγθξνηεζνύλ όκηινη, νη δεύηεξεο νκάδεο ζα αγσληζηνύλ κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο, ζε
δηαθνξεηηθνύο νκίινπο.
Σα ζσκαηεία πνπ δειώλνπλ δεύηεξε νκάδα ζα πξέπεη καδί κε ηε δήισζε λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ
Δ.Π..Α. θαη θαηάζηαζε κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θάζε νκάδα. Γελ
έρνπλ δηθαίσκα πνδνζθαηξηζηέο ηεο κηαο νκάδαο λα αγσληζζνύλ κε ηελ άιιε νκάδα, νύηε θαη ζηνλ δεύηεξν
γύξν θαη ηπρόλ ζπκκεηνρή ηνπο ζα ζεσξεζεί αληηθαλνληθή θαη ζα ππνζηνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο, ζε
πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ εγγξάθσο ηελ Δ.Π..Α., γηα θάζε λέα πξνζζήθε πνδνζθαηξηζηή,
δειαδή ζε πνηα από ηηο δύν (2) νκάδεο ζα εληάζζεηαη ν λένο πνδνζθαηξηζηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα έρεη
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Σπρόλ δε ζπκκεηνρή, ζε νπνηαδήπνηε από ηηο δύν (2) νκάδεο, ζα ζεσξείηαη αληηθαλνληθή
θαη ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
Δπηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ ηεο κηαο νκάδαο ζηελ άιιε, θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, κεηά από πξνεγνύκελε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο δηνξγαλώηξηαο.

ηνλ δεύηεξν γύξν, ε 2ε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε γεηηνληθό όκηιν θαη κία (1) νκάδα πνπ
θαηέιαβε ηελ ίδηα βαζκνινγηθή ζέζε, ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ όκηιν απηό.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ - ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Κ-10
Τπελζπκίδνπκε ζε όζα ζσκαηεία επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα Κ-10 (δειαδή
κε παηδηά γελλεζέληα ηα έηε 2009 θαη 2010), λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξσο ηελ Έλσζε γηα ηελ πξόζεζή ηνπο απηή,
πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν ηξόπνο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ελόο ηέηνηνπ Πξσηαζιήκαηνο.
εκεηώλνπκε όηη, ηα γήπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη γήπεδα κηθξώλ δηαζηάζεσλ (5Υ5), πνπ
ζα καο ππνδείμνπλ ηα ζσκαηεία πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή.

ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 10/09/2018, ζην Ξελνδνρείν ΣΙΣΑΝΙΑ (Παλεπηζηεκίνπ 52), ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
θιεξώζεηο ησλ Πξσηαζιεκάησλ Α, Β θαη Γ Καηεγνξηώλ ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2018 – 2019.
Οη εθπξόζσπνη ησλ ζσκαηείσλ ηεο Α’ θαη Β’ Καηεγνξίαο, ζα πξνζέιζνπλ ζηηο 18:00 θαη νη αληίζηνηρνη
ηεο Γ’ Καηεγνξίαο, ζηηο 19:30.

ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ
Όπσο έρνπκε αλαθνηλώζεη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΧΝ, ΤΠΟΥΔΣΗΚΧΝ &
ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΧΝ απαηηείηαη, εθηόο ησλ άιισλ πξνβιεπνκέλσλ εγγξάθσλ, θαη ε θαηάζεζε ηνπ εηδηθνύ εληύπνπ
ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΔΗ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
Δθηόο ηνπ πξσηόηππνπ εγγξάθνπ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζεωξεκέλν από Κ.Δ.Π., ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη θαη κία θωηνηππία ηνπ πξσηνηύπνπ.

ΔΕΛΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2018 - 2019, ζα εθδίδεηαη από
ηελ Δ.Π..Α. γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ Α’ & Β’ Καηεγνξηώλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ & Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ζα εθδίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α.:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζσκαηείνπ πνπ λα γλσξίδεη ζηελ Έλσζε όηη ν θ………. είλαη πξνπνλεηήο
ζηελ νκάδα ηνπο Αλδξώλ έρεη δίπισκα Πξνπνλεηή UEFA A ή B ή C θαη επηζπκεί λα ηνπ εθδνζεί ΓΔΛΣΗΟ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ.
2. Φσηνηππία Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.Ο. (ηξηεηνύο δηάξθεηαο UEFA A ή Β ή C).
3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα ηα πξνβιεπόκελα
από ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο., απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ πξνπνλεηώλ, ηνπ
θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο.
4. Μηα (1) έγρξσκε θσηνγξαθία.
5. Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,
ζεσξεκέλε από Κ.Δ.Π..
6. Βεβαίσζε κέινπο ζπλδέζκνπ πξνπνλεηώλ.
7. Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
*** Γηεπθξηλίδνπκε πωο όηη ηζρύεη ζηελ Α’ θαη ζηελ Β’ Καηεγνξία γηα ηελ είζνδν ηνπ Πξνπνλεηή ζηελ
ηερληθή πεξηνρή, ηζρύεη θαη γηα ηνλ Βνεζό Πξνπνλεηή (δειαδή έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο
Πξνπνλεηή).
*** Γηα ηα ζωκαηεία ηεο Γ’ Καηεγνξίαο θαη ηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκώλ ΝΔΩΝ & ΠΑΙΓΩΝ, Γειηίν
Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή (ζε θαηόρνπο δηπιώκαηνο Πξνπνλεηή UEFA A ή Β ή C), ζα εθδίδεηαη κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ ζηελ A’ & Β’ Καηεγνξία.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
Γηα όζεο νκάδεο ηεο Γ Καηεγνξίαο θαη Τπνδνκώλ ΝΔΩΝ & ΠΑΙΓΩΝ, δελ έρνπλ δηπισκαηνύρν
πξνπνλεηή, (γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή), ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο
ζηελ ηερληθή πεξηνρή (πάγθνο αλαπιεξσκαηηθώλ), ελόο (1) θπζηθνύ πξνζώπνπ, γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα
εθδνζεί άδεηα εηζόδνπ από ηελ Δ.Π..Α..
Γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, απαηηνύληαη:
 Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζσκαηείνπ.
 Φσηνηππία ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
 Μία (1) έγρξσκε θσηνγξαθία.
 Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα, ζεσξεκέλε από Κ.Δ.Π..




Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα ηα
πξνβιεπόκελα εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο.

*** Δθηόο ηνπ αλωηέξω θπζηθνύ πξνζώπνπ, δηθαίωκα εηζόδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή έρνπλ
δηθαίωκα, ζηελ κελ Γ’ Καηεγνξία ν εθπξόζωπνο θαη ν θπζηθνζεξαπεπηήο, κε ηελ επίδεημε ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, ζηα δε Πξωηαζιήκαηα ΝΔΩΝ & ΠΑΙΓΩΝ, ν εθπξόζωπνο ηνπ
ζωκαηείνπ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΝΕΩΝ - 2003
Σελ Σξίηε 11/09/2018 θαη ώξα 15:45, θαινύληαη ζην γήπεδν ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ γηα πξνπόλεζε, νη
αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο (κε ιεπθή αζιεηηθή πεξηβνιή):
ΓΡΗΣΔΛΖ, ΑΝΓΡΔΟΤ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ),
ΓΔΧΡΓΔΑ, ΜΑΝΣΑΚΑ, ΚΑΣΗΟΤΛΑ, ΓΔΝΣΗΚΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΚΑΜΠΑ, ΥΡΟΝΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΚΟΤΜΠΟΤΝΖ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.), ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΓΑΚΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ),
ΚΟΤΣΟΤΠΗΑ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΗΚΟ), ΜΔΟΛΟΓΓΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ),
ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ), ΠΑΣΡΗΚΟ, ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΠΟΤΡΝΑΡΑ (ΛΤΚΟΒΡΤΖ), ΝΑΝΟ, ΥΑΠΑΛΟΓΛΟΤ (ΟΤΡΜΔΝΑ),
NAOYM, ΚΟΤΝΟΛΑ, ΜΠΑΣΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ),
ΚΑΛΟΓΔΡΑ, ΑΓΓΔΛΖ, ΚΑΝΣΔΛΜΗΓΖ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ),
ΜΟΥΟΝΑ (ΑΣΔΡΑ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ), ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΤΜΖΣΣΟ),
ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ (ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ),
ΓΗΟΝΤΟΠΟΤΛΟ, ΛΔΤΣΔΡΗΧΣΖ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΕΗΑΚΑ (ΗΑΧΝ), ΜΗΣΖ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΚΟΦΗΓΖ (ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΚΟΛΟΚΧΣΗΟ (ΖΦΑΗΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ).

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΠΑΙΔΩΝ - 2005
Σελ ΣΡΙΣΗ 11/9/2018, θαινύληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ γηα πξνπόλεζε, νη αθόινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο)
Α΄ ΓΚΡΟΤΠ
ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 15:00
ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΓΧΡΟΒΑΣΑ, ΝΣΡΔΝΟΓΗΑΝΝΖ, ΚΟΛΗΜΑΣΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ (ΠΑΡΑΓΔΗΟ),
ΘΔΟΓΧΡΑΚΟ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΖ, (Ο.Φ.ΥΟΛΑΡΓΟΤ), ΚΑΦΑΛΖ (ΑΦΟΒΟ),
ΝΣΟΤΚΑΗ, ΛΤΠΖΜΔΝΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), ΚΑΡΣΟ (ΛΤΚΟΒΡΤΖ),
ΥΗΕΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΜΑΝΧΛΑ (ΚΖΦΗΗΑ Α.Δ.),
ΝΑΛΗΣΕΖ, ΚΑΛΑΨΣΕΖ,ΥΑΣΑΡΗΑΝ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ),
ΚΤΠΡΗΧΣΖ, ΜΖΓΔΛΗΑ, ΚΑΛΛΗΓΑ, ΝΣΟΒΑ (ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΝΣΟΖ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ), ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ, ΠΔΣΡΗΓΖ (Α.Ο.ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΕΟΜΠΟΛΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ (ΟΤΡΜΔΝΑ),
ΣΗΡΒΟΤΛΖ (ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ), ΕΑΡΚΑΛΖ, ΜΑΓΚΗΣΑ, ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ (ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ).
Β΄ ΓΚΡΟΤΠ
ΩΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 16:00
ΔΞΑΡΥΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ), ΠΑΠΑΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, ΒΑΒΑΛΔΡΟ, ΚΟΡΧΝΑΗΟ (Α.Δ. ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΝΗΝΟ, ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΑΝΧΛΑΚΟ (ΓΑΦΝΖ ΑΘΖΝΧΝ),
ΜΠΑΣΗΑΚΟ, ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΣΕΖΜΑ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ),
ΚΡΗΟ, ΠΟΤΛΗΑΖ ΚΤΡΗΑΚΖ (ΑΛΟΤΠΟΛΖ) ΦΤΛΛΑ, ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ (ΚΔΡΑΤΝΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟ (Α.Ο. ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ),
ΒΑΗΛΔΗΟΤ, ΡΑΝΣΔΡ (Ο.Φ. ΥΟΛΑΡΓΟΤ), ΓΗΑΜΑΝΣΖ, ΣΔΠΔTΗΓΖ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ),
ΓΚΗΚΑ (ΓΟΤΡΔΗΟ ΚΤΦΔΛΖ), ΦΤΣΗΛΖ (ΔΛΠΗΓΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ),
ΜΠΗΛΗΚΑΗΓΖ, ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ), ΣΔΦΑΝΟΤ (ΑΣΣΑΛΟ),
ΚΗΑΓΑΡΔΖ, ΣΑΝΣΖΛΑ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΤΡΓΧΣΑΖ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΚΑΝΑΚΖ (Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ), ΛΗΑΣΖ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ (Α.Δ. ΑΗΓΑΛΔΧ).

Από την Ε.Π.. Αθηνών

