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ΟΡΙΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
** Σν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 15 & 16/01/2022, ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο ηνπ 1ος & 2ος Ομίλος ηεο
Α΄ Καηηγοπίαρ (14η αγυν.) θαη ν εξ΄ αναβολήρ αγϊναρ ηνπ 3ος Ομίλος, ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ - ΒΤΡΩΝΑ.
** Σν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 22 & 23/01/2022,ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο ηνπ 3ος & 4ος Ομίλος ηεο
Α΄ Καηηγοπίαρ (13η αγυν.), νη αγώλεο ηνπ 1ος & 2ος Ομίλος ηεο Α΄ Καηηγοπίαρ (15η αγυν.), νη
αγώλεο ψλυν ηωλ Ομίλυν ηεο Β΄ Καηηγοπίαρ (13η αγυν.) θαη νη αγώλεο ψλυν ηωλ Ομίλυν ηεο
Γ΄ Καηηγοπίαρ (11η αγυν.).

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
Αναβάλλονηαι ηα ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΑ 15-16/01/2022 & 22-23/01/2022, νη αγϊνερ ψλυν ηωλ
Ππυηαθλημάηυν Τποδομήρ.

ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε ποινολψγιο ποδοζθαιπιζηϊν, νη νπνίνη αποβλήθηκαν ζε εμ' αλαβνιήο αγώλεο
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 12/01/2022 θαη ηιμυπήθηκαν από ηελ Πειθαπσική Δπιηποπή,
ζύκθωλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Πειθαπσικοω Κϊδικα ηεο Δ.Π.Ο..
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΛΕΒΕΝΣΗ Π.

12/01/2022
ΟΜΑΔΑ
ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

ΠΟΙΝΗ
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΙΜΟ
1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
Έναρξη ποινής: 13/01/2022

ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ
** Α.Ο.Η. ΥΑΡΑΤΓΙΑΚΟ. Δπιβολή ποινήρ σπημαηικοω πποζηίμος πενήνηα (50) εςπϊ.
(Άξζξν 15 ηνπ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
Αγώλαο Κππέιινπ, ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ - ΜΔΛΗΗΑ ζηηο 05/01/2022.

ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
** Ο αγώλαο Πξωηαζιήκαηνο Α' Καηηγοπίαρ κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ - ΒΤΡΩΝΑ, ζα
δηεμαρζεί ην ΑΒΒΑΣΟ 16/01/2022 θαη ώξα 15:00, ζην γήπεδν ΓΟΤΓΗ (θαη όρη ηελ Κπξηαθή 17/01/2022 ώξα
15:00 ζην γήπεδν ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ (Μ. ΚΡΖΣΗΚΟΠΟΤΛΟ), όπωο είρε νξηζηεί αξρηθά).

ΚΛΗΡΩΗ ΠΡΟΗΜΙΣΕΛΙΚΗ ΥΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ "Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ"
Σελ ΠΔΜΠΣΗ 20/01/2022 θαη ώξα 11:00, ζηα γπαθεία ηεο Ένυζηρ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κλήπυζη ηωλ
αγϊνυν ηεο Πποημιηελικήρ Φάζηρ ηνπ Κςπέλλος "Κ. ΣΡΙΒΔΛΛΑ".
Ζ παποςζία ηωλ εκπποζϊπυν ηωλ ζυμαηείυν, ζα γίλεη ζωμθυνα κε ηα ιζσωονηα Τγειονομικά
Ππυηψκολλα.

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζωκαηεία καο πνπ κεηέρνπλ ζηα Ππυηαθλήμαηα Τποδομήρ, όηη:
- Καη ην επόκελν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 22 & 23/01/2022, δεν θα διεξασθεί κανέναρ αγϊναρ ζε όια ηα
Ππυηαθλήμαηα Τποδομήρ.
- Ζ έναπξη ηωλ Ππυηαθλημάηυν Τποδομήρ, πξνγξακκαηίδνπκε λα γίλεη ην ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙAΚΟ
29 - 30/01/2022, κε ηελ πποχπψθεζη όηη νη ςγειονομικέρ ζςνθήκερ ζα ην επιηπέτοςν.
- Σελ αγωληζηηθή απηή, ζα μεθηλήζνπλ νη αγώλεο ηνπ 2ος γωπος ζηα Ππυηαθλήμαηα Κ-18 & Κ-16. Δπίζεο,
ζα δηεμαρζεί θαη ε ηελεςηαία αγυνιζηική ηνπ 1ος γωπος γηα ην Ππυηάθλημα Κ-14. Ο 2ορ γωπορ γηα ην
Ππυηάθλημα απηό, ζα μεθηλήζεη ζηηο 12/02/2022.
- Σν Ππυηάθλημα Κ-12, ζα μεθηλήζεη ζηηο 12/02/2022.
- Δπεηδή κε ηηο αναβολέρ πνπ έγηλαλ ιόγω ηεο πανδημίαρ ηος covid -19 ε ολοκλήπυζη ηωλ
Ππυηαθλημάηυν ζηηο Καηεγνξίεο Κ-18 & Κ-16 κε νκίινπο 14 νκάδωλ, δεν είναι δςναηή.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε Δπιηποπή δεκηνύξγεζε θαη ζηα δύν (2) Ππυηαθλήμαηα - κεηά από κληπϊζειρ (θαηά
ζέζεηο) όπωο θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά - ηέζζεξηο (4) Οκίινπο κε έληεθα (11) νκάδεο ν θαζέλαο κε ηηο ιζσςπέρ
ομάδερ.
Γηα ηηο λιγψηεπο ιζσςπέρ ομάδερ, δεκηνπξγήζεθαλ δύν (2) Όκηινη ζην Πξωηάζιεκα Κ-18 θαη ηξεηο (3) Όκηινη ζην
Πξωηάζιεκα Κ-16.
- Οη Όμιλοι πνπ είραλ ανακοινυθεί ππιν ηε διακοπή ηωλ Ππυηαθλημάηυν, δεν ιζσωοςν.
- Οη νέοι Όμιλοι ηωλ Ππυηαθλημάηυν Κ-18 & Κ-16, αναπηήθηκαν ζηελ Ιζηοζελίδα ηεο Ένυζηρ, ζηελ
ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ".

ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-18
Παπαιηήθηκε από ηε ζπλέρεηα ηνπ Πξωηαζιήκαηνο Κ-18, ε νκάδα ηνπ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ. ην ζωκαηείν
επιβάλλεηαι σπημαηικψ ππψζηιμο ογδψνηα (80) εςπϊ, ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή Πποκήπςξη.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΥΩΝ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΩΝ, ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ & ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΩΝ
ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΙΑ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζωκαηεία καο, όηη από 01/01/2022 έωο 31/01/2022, ζα δηελεξγνύληαη νη σειμεπινέρ
μεηεγγπαθέρ θαη μεηεγγπαθέρ οπιζμένος σπψνος (πξώελ ππνζρεηηθέο).
Από 01/01/2022 έωο 28/02/2022, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη νη επανεγγπαθέρ ηωλ εξαζηηερλώλ
πνδνζθαηξηζηώλ.
Οη σειμεπινέρ ππϊηερ εγγπαθέρ ανηλίκυν πνδνζθαηξηζηώλ, δηελεξγνύληαη από 01/01/2022 κέρξη
30/06/2022.
Δπίζεο, από 01/01/2022 κέρξη 30/06/2022, ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αηομικέρ θαη ομαδικέρ
αποδεζμεωζειρ.

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΣΕΣ
Γλωξίδνπκε ζηα ζωκαηεία καο, όηη:
Α) ην Γιαγνυζηικψ Δπγαζηήπιο ΚΟΜΟΪΑΣΡΙΚΗ, δηελεξγεί μοπιακψ ηεζη PCR γηα ηνπο ποδοζθαιπιζηέρ ηωλ
νκάδωλ καο ζηελ ηηκή ηωλ ηξηάληα πέληε (35) επξώ θαη Rapid Test ζηελ ηηκή ηωλ έμη (6) επξώ.
Οη δηεπζύλζεηο θαη ηα ηειέθωλα κε ηα Γιαγνυζηικά Δπγαζηήπια ηεο ΚΟΜΟΪΑΣΡΙΚΗ είλαη νη αθόινπζεο:
- ΚΟΜΟΪΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΗΙΩΝ. Παηηζίυν 237. Σηλέθυνο: 2108640918.
- ΚΟΜΟΪΑΣΡΙΚΗ ΔΠΟΛΙΩΝ. Αμθιάπαος 165. Σηλέθυνο: 2105157982.
- ΚΟΜΟΪΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩ ΠΑΣΗΙΩΝ. Υαλκίδορ 12. Σηλέθυνο: 2108640918.
Β) ηα Γιαγνυζηικά Δπγαζηήπια ΙΛΙΟΤ (Αγίος Φανοςπίος 54, Ίλιον. Σηλέθυνο: 2102636648), καο γλώξηζαλ
επίζεο όηη δηελεξγνύλ μοπιακψ ηεζη PCR γηα ηνπο ποδοζθαιπιζηέρ ηωλ νκάδωλ καο ζηελ ηηκή ηωλ ζαξάληα
(40) επξώ θαη Rapid Test ζηελ ηηκή ηωλ έμη (6) επξώ.
Με ηελ επθαηξία ηεο πποζθοπάρ ηεο Κοζμοφαηπικήρ θαη ηωλ Γιαγνυζηικϊν Δπγαζηηπίυν Ιλίος, θαινύκε
θαη όπνην άιιν Ιαηπικψ Κένηπο ελδηαθέξεηαη, λα καο ελεκεξώζεη γηα ηηο ηιμέρ ηωλ διαγνυζηικϊν ηεζη (PCR &
Rapid Test), πνπ πποζθέπει γηα ηνπο επαζιηέσνερ ποδοζθαιπιζηέρ ηωλ ζυμαηείυν καο.
Ζ Ένυζη ζα ελεκεξώζεη αθιλοκεπδϊρ ηα ζυμαηεία ηεο θαη γηα όπνηα άιια Ιαηπικά Κένηπα καο γλωξίζνπλ
ηηο πποζθεπψμενερ ηιμέρ ηνπο γηα ηα διαγνυζηικά ηεζη (PCR & Rapid Test).

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ζ Δπιηποπή Γιαιηηζίαρ ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ αλαθνηλώλεη όηη από ΓΔΤΣΔΡΑ 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2022,
ζα ιεηηνπξγήζεη Διζαγυγική σολή Γιαιηηζίαρ ηεο Ένυζηρ.
Καινύληαη νη ενδιαθεπψμενοι λα δηλϊζοςν ζςμμεηοσή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε ζρεηηθή
αίηηζη καδί κε παξάβνιν είθνζη (20) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ (Αθαδεκίαο 91-93, 5ορ όξνθνο,
ηει.: 210/3822202-3), ώξεο ιεηηνπξγίαο από 09.00 έωο 16.00, ΓΔΤΣΔΡΑ έωο ΠΑΡΑΚΔΤΗ.

Πξνϋπνζέζεηο :

1) Ζιηθία από 16 εηώλ (ζπκπιεξωκέλα) έωο 28 εηώλ.
2) Απνιπηήξην Λπθείνπ.
(Γηα ηνπο έρνληεο ειηθία από 16 έωο 18 εηώλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ
θαη βεβαίωζε όηη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο).
3) Φωηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.

Οη αιηήζειρ ζα πξέπεη λα ςποβληθοων ην απγψηεπο κέρξη ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 31/01/2022.

Ζ δηάξθεηα ηεο ρνιήο ζα είλαη δύν (2) κήλεο πεξίπνπ.
ΜΑΣΑΙΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΕΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-17
& Κ-15
Λόγω ηωλ ςγειονομικϊν μέηπυν πνπ ιζσωοςν γηα ηελ ανηιμεηϊπιζη ηεο πανδημίαρ κε ηνλ ηό covid-19, νη
ππογπαμμαηιζμένερ πποζκλήζειρ ποδοζθαιπιζηϊν ηωλ Μικηϊν καο Ομάδυν Κ-17 & Κ-15 γηα ηελ πξνζερή
ΣΡΙΣΗ 18/01/2022, ΜΑΣΑΙΩΝΟΝΣΑΙ.

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάηω αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.:
ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ
ΑΣΔΡΑ ΕΩΓΡΑΦΟΤ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΛΤΚΟΒΡΤΖ

ΑΒΒΑΣΟ 15/01/2022
ΒΤΡΩΝΑ
ΥΟΛΑΡΓΟ
Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ

ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΡΟΤΟ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ

ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ
ΒΡΗΛΖΗΑ
ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΟ
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΓΑΦΝΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ

ΚΤΡΙΑΚΗ 16/01/2022
ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ
ΑΘΖΝΑΪΚΟ
ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΝΔΩΝ ΛΗΟΗΩΝ
Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΑΩΝΗΣΖ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΛΑΓΑ
ΑΩΝΗΣΖ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

