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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
** Ο αγώλαο Β' Καηηγοπίαρ, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΑΣΔΡΑ ΕΧΓΡΑΦΟΤ - ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ, ζα δηεμαρζεί
ην ΑΒΒΑΣΟ 21/09/2019 θαη ώξα 16:30, ζην γήπεδν ΕΧΓΡΑΦΟΤ (ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ) (θαη όρη ζην γήπεδν
Γνπδή, όπσο είρε νξηζηεί αξρηθά).

ΣΗΡΗΗ ΕΝΟ ΛΕΠΣΟΤ ΙΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
** 1όρ ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξσηαζιήκαηνο Β' Καηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΖΡΑΚΛΖ
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ - ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 22/09/2019, ζηε κλήκε ηνπ πξόζθαηα
ζαλόληα ΠΤΡΟΤ ΜΠΟΛΧΖ, παιαηνύ πνδνζθαηξηζηή θαη παξάγνληα ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ.

ΚΛΗΡΩΗ 3ης ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 49ου ΚΤΠΕΛΛΟΤ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θιήξσζε ησλ αγώλσλ ηεο 3ηρ αγσληζηηθήο ηνπ Κςπέλλος θαη ην αγσληζηηθό
πξόγξακκα έρεη ήδε νξηζηεί γηα ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 25/9 θαη ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 2/10/2019.
Από ηελ θιήξσζε εμαηξέζεθε ην ζσκαηείν ΠΡΟΜΖΘΔΑ, ην νπνίν πξνθξίζεθε άλεπ αγώλα ζηελ 4η
αγσληζηηθή ηνπ ζεζκνύ.
Δπίζεο, δηεμήρζε θιήξσζε ελόο (1) αγώλα (ληθεηήο ΡΟΤΦ - ΓΟΤΡΔΗΟ ΚΤΦΔΛΖ κε ληθεηή ΓΗΑΝΑ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ - ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ), ν ληθεηήο ηνπ νπνίνπ καδί κε ηηο νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ 3η
αγσληζηηθή θαη ηηο έμη (6) νκάδεο ηεο Γ' Δθνικήρ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο, ζα απνηειέζνπλ ηηο 32 νκάδεο ηεο
4ηρ αγσληζηηθήο.

ΜΑΣΑΙΩΕΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγώλαο γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-18 κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΚΟΛΧΝΟ - ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ, ΜΑΣΑΗΧΝΔΣΑΗ ιόγσ
αδπλακίαο ζπγθξόηεζεο 11αδαρ ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ΚΟΛΧΝΟ.
** Ο αγώλαο γηα ην Πξσηάζιεκα Κ-18 κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΘΤΔΛΛΑ ΠΔΡ/ΡΗΟΤ - ΔΗΡΖΝΖ ΠΔΣΡ/ΛΖ,
ΜΑΣΑΗΧΝΔΣΑΗ ιόγσ αδπλακίαο ζπγθξόηεζεο 11αδαρ ηνπ θηινμελνύκελνπ ζσκαηείνπ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔΣΡ/ΛΖ.

ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-18
Παξαηηήζεθε από ην Πξσηάζιεκα Κ-18, ην ζσκαηείν Γ.. ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ.
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΟΔΟΜΕ
- Οη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 & Κ-16 πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα εηζέξρνληαη
ζηελ ηερληθή πεξηνρή ηεο νκάδαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή πνπ λα έρεη εθδνζεί
από ηελ Δ.Π.. Αθηνών ή ηελ άδεηα εηζόδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή, πνπ ζα έρεη εθδνζεί επίζεο από ηελ Δ.Π..
Αθηνών.
ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-14, Κ-12 & Κ-10, νη πξνπνλεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ εθδώζεη Γειηίν
Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή ή άδεηα εηζόδνπ.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-18 δελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζηηο θαλέιεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ αξηζκνύ
κεγαιύηεξνπ ηνπ 18 (από 1 έσο 18). ηα ππόινηπα Πξσηαζιήκαηα επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζηηο θαλέιεο ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ αξηζκνύ κεγαιύηεξνπ ηνπ 18.
- Ζ Κάπηα Τγείαρ είλαη απαπαίηηηη γηα ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ζε όλα ηα Ππωηαθλήμαηα
Τποδομήρ.
- Οη πνδνζθαηξηζηέο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18, Κ-16 & Κ-14, ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά κε

Γειηία Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο πνπ λα έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δ.Π.Ο.. ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη Κ-10, ζα
κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη κε ηαπηόηεηεο ή πξσηόηππα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο κε θσηνγξαθία επηθπξσκέλε
από δεκόζηα Αξρή.
- Οη αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ έρνπλ Γειηία Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο, ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη
ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο, ΜΟΝΟ κε πποζωπινά Γεληία {πνπ ηζρύνπλ γηα έλα (1) έηνο}, ηα νπνία
εθδίδεη ε Δ.Π.. Αθηνών.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-18 κπνξνύλ λα αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α. θαη λα αγσλίδνληαη ζε έλαλ αγώλα κέρξη
ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2001.
- ην Πξσηάζιεκα Κ-14, ε κπάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, ζα είλαη Νν 5.
- ε πεξίπησζε πνπ νκάδα απνρσξήζεη από αγώλα, ζα ηηκσξείηαη, εθηόο ησλ πξνβιεπόκελσλ πνηλώλ
θαη κε απνθιεηζκό γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ αγσληζηηθή.
- ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 & Κ-10, απνηειέζκαηα κεγαιύηεξα από 7-0, δελ ζα δεκνζηεύνληαη ζηελ
Ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο.
ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-14, Κ-12 & Κ-10, εάλ ε δηαθνξά θηάλεη ηα ηέζζεξα (4) ηέξκαηα εηο βάξνο κίαο
νκάδαο, ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη, λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Δάλ ε δηαθνξά πέζεη
θάησ από ηέζζεξα (4) ηέξκαηα, ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ.
- ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 & Κ-10, νη αιιαγέο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζα γίλνληαη ρσξίο λα δηαθνπεί ν
αγώλαο, εθηόο από απηή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, ε νπνία ζα γίλεηαη όηαλ ν αγώλαο έρεη ζηακαηήζεη. Όιεο νη
αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ.
- Λόγσ πξνβιεκάησλ ζηελ έθδνζε Γειηίσλ Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο Κ-14 (πνιιά παηδηά δελ έρνπλ εθδώζεη αζηπλνκηθέο ηαπηόηεηεο), ζα κπνξνύλ, γηα ηηο ηέζζεξηο
(4) πξώηεο αγσληζηηθέο (κέρξη ηέινπο Οθησβξίνπ) νη πνδνζθαηξηζηέο λα αγσλίδνληαη κε ηηο αζηπλνκηθέο ηνπο
ηαπηόηεηεο ή πξσηόηππα πηζηνπνηεηηθά κε θσηνγξαθία επηθπξσκέλε από δεκόζηα Αξρή.
ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Έλσζεο θαη ρσξίο αηηηνινγεκέλε
πξνεηδνπνίεζε απνρσξήζεη από ην πξσηάζιεκα Κ-14 ή απνβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα ή
απνρσξήζεη από αγώλα, ζα ηηκσξείηαη εθηόο ησλ αγσληζηηθώλ πνηλώλ θαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν ηνπιάρηζηνλ
νγδόληα (80) επξώ.
Δάλ δελ παξνπζηαζηεί λα αγσληζζεί απξνεηδνπνίεηα ζε αγώλα, ηηκσξείηαη εθηόο ησλ αγσληζηηθώλ
πνηλώλ θαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν ζαξάληα (40) επξώ θαη ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ εμόδσλ ηνπ αγώλα,
εθόζνλ είλαη γεπεδνύρνο.
Δάλ ην ζσκαηείν έρεη εγθαίξσο ελεκεξώζεη ηελ Δ.Π..Α. γηα ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ζε
θάπνην αγώλα, νύησο ώζηε λα κπνξέζεη λα καηαηώζεη ηνλ αγώλα θαη λα ελεκεξσζνύλ, ε αληίπαιε νκάδα, ν
δηαηηεηήο, ν γηαηξόο θ.ιπ. ώζηε λα κελ ππνζηνύλ άζθνπε ηαιαηπσξία θαη έμνδα, δελ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθό
πξόζηηκν, παξά κόλν κε ηηο πξνβιεπόκελεο αγσληζηηθέο πνηλέο.
ε πεξίπησζε πνπ νκάδα απνρσξήζεη από αγώλα, ζα ηηκσξείηαη, εθηόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνηλώλ
θαη κε απνθιεηζκό γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ αγσληζηηθή.
ε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ε παξνπζία Ηαηξνύ. ε
πεξίπησζε απνπζίαο, ν αγώλαο δεν δηεμάγεηαη.
Δπηηξέπεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ε αληηθαηάζηαζε κέρξη επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ από θάζε
νκάδα θαη αλεμάξηεηα από ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο αγσλίδνληαη, απαγνξεπόκελεο ηεο επαλαζπκκεηνρήο
νπνηνπδήπνηε πνδνζθαηξηζηή πνπ αληηθαηαζηάζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρηθή ελδεθάδα αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Δλλήνων πνδνζθαηξηζηώλ.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κέρξη πέληε (5) ζπλνιηθά
αιινδαπώλ ή θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩH ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Κ-16 & Κ-14
Λόγσ πξνβιεκάησλ ζηελ έθδνζε Γειηίσλ Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο ζηνπο ποδοζθαιπιζηέρ ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα γηα ηελ 1η και μόνο αγωνιζηική (21 & 22/09/2019), λα
αγσληζηνύλ θαη κε Αζηςνομική Σαςηόηηηα.
Δπίζεο, ζα κπνξνύλ κέρξη ηελ ΣΡΗΣΖ 24/09/2019, λα ππνβάινπλ Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ γηα ην
Πξσηάζιεκα Κ-14.

ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Κ-18 & Κ-16
Μεηά ηηο παξαηηήζεηο ησλ νκάδσλ ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ & ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ18 & Κ-16 αληίζηνηρα, είρακε δηαθνξνπνηήζεηο ζε νξηζκέλνπο Οκίινπο ησλ Πξσηαζιεκάησλ απηώλ.
Ζ ηειηθή ζπγθξόηεζε ησλ Οκίισλ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ''.
Δηδηθόηεξα, ζην Πξσηάζιεκα Κ-18, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ, ν
5ορ Όκηινο δηακνξθώλεηαη αλάινγα, κε 11 νκάδεο. Σελ 1η αγσληζηηθή (21 - 22/09/2019), νη νκάδεο ηνπ 5ος
Οκίινπ δεν ζα αγσληζηνύλ.
ην Πξσηάζιεκα Κ-16, κεηά ηελ παξαίηεζε ηεο νκάδνο ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ 4ο Όκηιν,
ζηε ζέζε ηεο ηνπνζεηήζεθε ε νκάδα ηνπ ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ, κε θιεηδάξηζκν 4, (ζπκκεηείρε ζηνλ 2ο Όκηιν κε ηνλ

θιεηδάξηζκν 15). ηνλ 2ο Όκηιν, άιιαμαλ νξηζκέλνη θιεηδάξηζκνη, ιόγσ ηνπ όηη ν Όκηινο απηόο έγηλε κε 14ειρ
νκάδεο, όπσο θαη νη ππόινηπνη.

ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Κ-18 & Κ-16
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία καο, όηη είλαη έηνηκεο θαη πξνο δηάζεζε, νη Πποκηπύξειρ
ησλ Πξσηαζιεκάησλ καο Τπνδνκήο Κ-18 & Κ-16.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Π..Α.
Δλεκεξώλνπκε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ Παπαηηπηηέρ ζε αγώλεο ηεο Δ.Π.. Αθηνών, λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηα εμήο ηειέθσλα:
 ΒΑΗΛΔΗΟ 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.. ΑΘΖΝΧΝ, αλαθνηλώλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη Διζαγωγική σολή
Γιαιηηζίαρ ηεο Ένωζηρ.
Καινύληαη νη ενδιαθεπόμενοι λα δειώζνπλ ζςμμεηοσή, ζπκπιεξώλνληαο θαη θαηαζέηνληαο ηε
ζρεηηθή αίηηζη κέρξη ηέλορ Οκηωβπίος 2019, καδί κε παπάβολο είθνζη (20) επξώ, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΖΝΧΝ (Αθαδεκίαο 91-93, 5ορ 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 κ. ΜΖΣΡΟΦΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-14
Σελ ΣΡΗΣΖ 24/09/2019 θαη ώξα 15:30, θαινύληαη γηα πποπόνηζη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΗΟΤ,
νη αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΚΟΛΗΜΑΣΖ, ΛΑΛΗΧΣΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΚΑΣΗΥΣΖ, ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ (Α.Δ. ΚΖΦΗΗΑ),
ΒΔΛΔΝΣΕΑ, ΜΠΑΣΟ (ΗΑΧΝ), ΥΡΖΣΟΓΗΑΝΝΖ (Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ), ΜΠΔΡΗΚΑΚΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ),
ΜΠΟΤΡΖ, ΚΟΣΡΧΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΡΑΓΖΜΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ),
ΚΑΜΠΗΧΝΖ, ΠΖΛΗΧΣΑΚΖ, ΓΤΦΣΑΚΖ, ΜΠΟΡΟ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΜΑΡΚΟΤ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΜΠΑΜΠΗΛΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΛΗΟΠΤΡΖ, ΥΡΖΣΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΣΡΑΥΧΝΔ),
ΓΑΕΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ), ΕΚΔΡΖ (ΒΡΗΛΖΗΑ), ΜΑΡΟΤΣΖ (AEK), ΒΑΣΗΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ),
ΠΔΣΡΟΤΣΑΣΟ (Α.Ο. ΑΗΓΑΛΔΧ), ΜΠΑΕΔ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ), ΝΣΟΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΣΗΓΚΟΠΟΤΛΟ, ΟΤΡΓΑ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΜΖΣΖ Κ., ΜΖΣΖ ΑΝ. (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ).

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Π..Α.:
ΑΘΖΝΑΨΚΟ
ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛΤΦΑΓΑ
ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΑ
ΑΘΖΝΑΨΓΑ
ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ
ΣΔΡΦΗΘΔΑ
ΥΑΨΓΑΡΗ
ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ

ΑΒΒΑΣΟ 21/09/2019
ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ
ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΟ
ΛΑΤΡΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΗΚΟ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΛΤΚΟΒΡΤΖ

ΛΑΓΑ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ
ΑΧΝΗΣΖ
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΡΟΤΟ

ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ
ΟΤΡΜΔΝΑ
ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ
ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ
ΣΡΑΥΧΝΔ

ΚΤΡΗΑΚΖ 22/09/2019
ΓΟΤΡΔΗΟ ΚΤΦΔΛΖ
ΡΟΤΦ
ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ
ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ
ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ
ΚΑΜΑΣΔΡΟ
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ

ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΡΟΤΟ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΞΤΠΝΖΣΟ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΑΧΝΗΣΖ
ΛΑΓΑ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

