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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019

========================================
ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο ηεο 1ης
Υάσης ηνπ ΚΤΠΕΛΛΟΤ, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 07 & 08/09/2019 θαη ηηκωξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο..
ΚΤΠΕΛΛΟ

07 & 08/09/2019
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΑΡΗΧΝ

1

ΒΤΡΧΝΑ

1

ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΟ

2

ΔΝΧΖ ΒΟΣΑΝΗΚΟΤ

1

ΚΑΡΑΛΗ Ν.

ΠΑΡΑΓΔΗΟ

1

ΠΟΛΙΣΗ Π.

ΠΔΡΑ ΚΛΟΤΜΠ

1

ΠΟΔΗΓΧΝ ΓΛΤΦΑΓΑ

1

ΣΔΡΦΗΘΔΑ
ΦΟΗΝΗΚΑ
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

1

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΜΠΟΤΡΛΕΗ Γ.
ΠΑΡΙΑΝΟ Δ.
ΣΙΟΤΣΑΚ Α.-Μ.
ΣΙΜΗΣΡΗ Π.

ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ Π.
ΓΚΟΛΥΗ Ν.
ΚΟΤΣΡΗ Π.

1

ΔΙΑΥΟΡΑ
ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
** Ο αγώλαο Κππέιινπ, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ - ΑΓΙΟ ΘΧΜΑ, ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ
15/09/2019 θαη ώξα 16:30, ζην γήπεδν ΣΔΡΦΙΘΔΑ (θαη όρη ώξα 10:30, όπσο είρε νξηζηεί αξρηθά).

ΚΛΗΡΩΗ 3ης ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 49ου ΚΤΠΕΛΛΟΤ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. Αζελώλ, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήξωζε ησλ αγώλσλ ηεο 3εο αγσληζηηθήο ηνπ Κππέιινπ.
Ζ 3ε αγσληζηηθή, ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 21 νκάδσλ (20 νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ
2ε θάζε θαη ην ζσκαηείν Π.Α.Ο. ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ, ην νπνίν εμαηξέζεθε από ηελ 2ε αγσληζηηθή), θαη ησλ
32 νκάδσλ ηεο Α' Καηεγνξίαο. ύλνιν 53 νκάδεο. Θα εμαηξεζεί κία νκάδα θαη ζα ζρεκαηηζηνύλ 26 δεπγάξηα
αγώλσλ.
Δπίζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θιήξσζε ελόο αγώλα, πξνθεηκέλνπ ζηελ 4ε αγσληζηηθή λα έρνπκε 32
νκάδεο, δειαδή ηηο νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ 3ε αγσληζηηθή θαη ηηο 6 νκάδεο ηεο Γ' Δζληθήο
Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ Α', Β' & Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΤ
ΚΑΝΟΝΕ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΤ 2019 - 2020
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη ώξα 19:00, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο,
ζεκηλάξην γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ ησλ Α', Β' θαη Γ' Καηεγνξηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ
γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνπο θαλόλεο παηρληδηνύ 2019 - 2020.
Ζ ελεκέξσζε ζα γίλεη από ηνλ θ. Γ. ΜΗΣΡΟΦΑΝΗ θαη ζα έρεη δηάξθεηα κηζήο ώξαο.

ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΜΙΛΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ Κ18 & Κ-16
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία καο πνπ κεηέρνπλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ-18 θαη
Κ-16, όηη ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ", ηνπ site καο (www.epsath.gr), έρνπλ αλαξηεζεί νη ζρεηηθνί
ΟΜΙΛΟΙ.
ηελ αξρηθή αλαθνίλσζε, εθ παξαδξνκήο, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ 2ν όκηιν, ε νκάδα ηεο Γ.Δ. ΑΓΙΧΝ
ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ. Με ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο νκάδαο ησλ ΑΓΙΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ σο 15ε, αιιάδνπλ θαη νη
θιεηδάξηζκνη όινπ ηνπ Οκίινπ θαη δηακνξθώλνληαη αλάινγα όπσο θαίλνληαη πιένλ θαη ζηελ πξναλαθεξόκελε
ελόηεηα.
εκεηώλνπκε όηη ν Όκηινο απηόο ζα έρεη δύν (2) αγσληζηηθέο πεξηζζόηεξεο, πνπ ζα γίλνπλ ζε
εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Π..Α.
Δλεκεξώλνπκε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ Παξαηεξεηέο ζε αγώλεο ηεο Δ.Π.. Αζελώλ, λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηα εμήο ηειέθσλα:
 ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΑΓΑ (Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαηεξεηώλ): 2109620235.
 Δ.Π..Α. (Γξακκαηεία): 2103822202 – 203.
Πξνϋπνζέζεηο, λα έρνπλ ειηθία από είθνζη πέληε (25) εηώλ έσο εμήληα επηά (67) εηώλ.
Σα νδνηπνξηθά ησλ Παξαηεξεηώλ γηα θάζε αγώλα, είλαη είθνζη (20) επξώ.
Παξαθαινύληαη επίζεο ηα ζσκαηεία ηεο Έλσζεο λα απνζηείινπλ άηνκα γηα λα εληαρζνύλ ζην ζώκα ησλ
Παξαηεξεηώλ.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ, αλαθνηλώλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη Δηζαγωγηθή ρνιή
Γηαηηεζίαο ηεο Έλωζεο.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηέινο Οθηωβξίνπ 2019, καδί κε παξάβνιν είθνζη (20) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΗΝΧΝ (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.
Τπεύζπλνο ηεο ρνιήο ζα είλαη ν θ. ΜΗΣΡΟΦΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ.

ΗΛΙΚΙΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ &
ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Σε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2019 – 2020, ζα είλαη ππνρξεσηηθή, ζε όιεο ηηο Καηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη ζην
Κύπειιν, ε ζπκκεηνρή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ γελλήζεθαλ ην 1999 θαη
κηθξόηεξσλ. Καη νη ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ, κέρξη ηε ιήμε ηνπ 1νπ
εκηρξόλνπ.
Αλ παξαζηεί αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ, ππνρξεσηηθά κε πνδνζθαηξηζηέο ηεο
ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (δει. Γελλεζέληεο ην 1999 ή κηθξόηεξνπο)
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα Α, Β, Γ Καηεγνξίαο θαη ζην Κύπειιν, έρνπλ νη πνδνζθαηξηζηέο
ειηθίαο κέρξη ηξηάληα επηά (37) εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην 1982 (από 01/01/1982 έσο 31/12/1982)
Πξνζνρή, δηεπθξηλίδνπκε όηη ζηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Γ Καηεγνξίαο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
απεξηόξηζηα νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ ειηθία κέρξη ηξηάληα (30) εηώλ, δειαδή, όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο
1989 (από 01/01/1989 έσο 31/12/1989) θαη κεηά, όπσο επίζεο, όηη ζηελ ίδηα θαηεγνξία επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ κέρξη ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο ζε θάζε αγώλα, ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ ηξηάληα (30)
εηώλ θαη κέρξη ηξηάληα επηά (37) εηώλ, δειαδή λα έρνπλ γελλεζεί ην 1982 (από 01/01/1982 έσο 31/12/1982).

ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο, όηη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2019 - 2020,
νη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Καηεγνξηώλ θαη Τπνδνκήο ππνρξενύληαη λα έρνπλ
καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή, απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηηο Κάξηεο Τγείαο ησλ (αγσληδνκέλσλ)
πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο ελ ηζρύ (θαη όρη Καηαζηάζεηο Τγείαο).
Ζ Κάξηα Τγείαο ελόο πνδνζθαηξηζηή ζα αλαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζα θέξεη ηελ
απαηηνύκελε ηαηξηθή ζεώξεζε θαη ηε βεβαίσζε όηη ν θάηνρνο απηήο είλαη απόιπηα πγηήο θαη ηθαλόο λα
αγσλίδεηαη ζε αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπ.
Ζ Κάξηα Τγείαο πνδνζθαηξηζηή ηζρύεη γηα έλα έηνο από ηε ζεώξεζή ηεο, ε νπνία γίλεηαη από γηαηξνύο
δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ θνξέα κε εηδηθόηεηα ηελ θαξδηνινγία ή από γηαηξνύο ινηπώλ εηδηθνηήηωλ κε
πηζηνπνίεζε Δ.Κ.Α.Δ, εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξ. 9 άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4479/27 (ΦΔΚ
94Α/2017) θαη ηελ ππ' αξηζ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ
Τγείαο θαη Τθππνπξγνύ Αζιεηηζκνύ θαη πξέπεη λα ηζρύεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα.
Γηα ηε λνκόηππε ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζε έλαλ αγώλα, αξθεί ε πξνζθόκηζε ζην δηαηηεηή ηνπ,
ηεο θάξηαο πγείαο αζιεηή. Ζ θάξηα πγείαο αζιεηή ελ ηζρύ, απνηειεί ην κνλαδηθό απνδεηθηηθό κέζν ζε
πεξίπησζε ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηπρόλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ.

ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Ζ Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηα ζσκαηεία, αλέιαβε θαη θέηνο ηελ εθηύπσζε ησλ
εηζηηεξίσλ γηα ηνπο αγώλεο όισλ ησλ Πξωηαζιεκάηωλ θαη ηνπ Κππέιινπ. 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.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα ηηο εκεξνκελίεο Γειώζεσλ ζπκκεηνρήο, έλαξμεο ησλ
Πξσηαζιεκάησλ θαη ηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηα Πξσηαζιήκαηα
Τπνδνκήο.
εκεηώλνπκε όηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζε
Πξσηαζιήκαηα κηθξόηεξεο.
Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγσληζζνύλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ18, Κ16 θαη Κ14 ζα πξέπεη λα έρνπλ
Γειηίν Αηνκηθώλ ηνηρείσλ πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.Ο.. ηα Πξσηαζιήκαηα Κ12 & Κ10, νη πνδνζθαηξηζηέο
ζα αγσλίδνληαη κε ηαπηόηεηα ή πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
ΠΡΧΣ/ΜΑ
Κ14
Κ12
Κ10

ΓΗΛΧΔΙ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/09/2019
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 04/10/2019
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 11/10/2019

ΔΝΑΡΞΗ
05/10/2019
19/10/2019
26/10/2019

ΗΛΙΚΙΔ
2006 θαη κηθξόηεξνη
2008 θαη κηθξόηεξνη
2010, 2011 & 2012

Σα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο ζα νξγαλσζνύλ θαη θέηνο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
ηελ πεξζηλή ρξνληά, δειαδή ζηνλ 2ν γύξν ζα δηαρσξηζηνύλ νη νκάδεο ζε νκίινπο ηζρπξώλ θαη ησλ ιηγόηεξν
ηζρπξώλ νκάδσλ.
ηόρνο καο είλαη λα γίλνπλ όκηινη ησλ 14 νκάδσλ γηα ηα Πξσηαζιήκαηα Κ18 & Κ16, ησλ 12 νκάδσλ ζην
Πξσηάζιεκα Κ14 θαη 10 νκάδσλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ12 & Κ10.
Σα Πξσηαζιήκαηα Κ18, Κ16 θαη Κ14 ζα δηεμάγνληαη θάζε εβδνκάδα.
Σα Πξσηαζιήκαηα Κ12 θαη Κ10 θάζε 15 εκέξεο ελαιιάμ.
Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ζπγθξνηεζεί όκηινο κε ηηο νκάδεο ησλ Δζληθώλ θαηεγνξηώλ θαη ηελ
ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ αθόκε ηζρπξώλ νκάδσλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ κε δηαθνξεηηθνύο όξνπο ζηελ ηειηθή θάζε.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Οη αιινδαπνί θαη νη θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, ζα αγωλίδνληαη ππνρξεωηηθά – εθόζνλ δελ
δηαζέηνπλ Γειηίν Δ.Π.Ο. - κε Πξνζωξηλά Γειηία πνπ ζα εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π..Α., κε ηελ θαηάζεζε ησλ
παξαθάηω ζηνηρείωλ:
1) Ξελόγιωζζε αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή, κε πξόζθαηε θσηνγξαθία ηνπ πνδνζθαηξηζηή
ζθξαγηζκέλε από ην ζσκαηείν θαη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ γνλέα, όηη επηηξέπεη ζηνλ γην ηνπ λα αγωλίδεηαη
ζην ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν.
2) Μία δεύηεξε θωηνγξαθία, όκνηα, πνπ ζα επηθνιιεζεί ζην δειηίν (όρη κόλν κία πνπ ζα αθαηξείηαη
από ην πηζηνπνηεηηθό).
3) Φωηνηππία Γηαβαηεξίνπ θαη άδεηα παξακνλήο, ζε ηζρύ (όρη άιινπ ηύπνπ έγγξαθα).
4) Πξάμε πλαίλεζεο κε ππνγξαθή γνλέα ή θεδεκόλα, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλωλ
πξνζωπηθνύ 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.

ΦΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ
Σν άββαην 14 επηεκβξίνπ 2019 θαη ώξεο 10:00 - 15:00 θαη 16:00 - 21:00, θαζώο θαη ηελ Κπξηαθή 15
επηεκβξίνπ 2019, ώξεο 10:00 - 16:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. Αζελώλ (Αθαδεκίαο 91 - 93), ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ρνιή Αλαλέωζεο Σαπηνηήηωλ Γηπιωκάηωλ UEFA A, UEFA B & UEFA C.
Δθπαηδεπηέο ηεο ρνιήο, νξίζηεθαλ νη θ.θ. Μεηξνηάζηνο θαη Βνλόξηαο.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-14
Σελ ΣΡΙΣΗ 17/09/2019 θαη ώξα 15:00, θαινύληαη γηα πξνπόλεζε ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ, νη
αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΚΟΛΗΜΑΣΖ, ΛΑΛΗΧΣΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΚΑΣΗΥΣΖ (Α.Δ. ΚΖΦΗΗΑ), ΜΑΡΟΤΣΖ (ΑΔΚ),
ΒΔΛΔΝΣΕΑ, ΜΠΑΣΟ (ΗΑΧΝ), ΥΡΖΣΟΓΗΑΝΝΖ (Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ), ΜΠΔΡΗΚΑΚΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ),
ΜΠΟΤΡΖ, ΚΟΣΡΧΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΡΑΓΖΜΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΑΘΖΝΧΝ),
ΟΤΡΓΑ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΚΑΜΠΗΧΝΖ, ΠΖΛΗΧΣΑΚΖ, ΓΤΦΣΑΚΖ, ΜΠΟΡΟ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ),
ΜΑΡΚΟΤ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΜΠΑΜΠΗΛΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΝΣΟΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΛΗΟΠΤΡΖ, ΥΡΖΣΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΣΡΑΥΧΝΔ), ΕΚΔΡΖ (ΒΡΗΛΖΗΑ), ΜΠΑΕΔ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ),
ΜΖΣΖ Κ., ΜΖΣΖ ΑΝ., ΓΑΕΖ, ΑΡΑΠΗ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ), ΠΔΣΡΟΤΣΑΣΟ (Α.Ο. ΑΗΓΑΛΔΧ).

Από την Ε.Π.. Αθηνών

