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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2021

=======================================
ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο ΚΤΠΕΛΛΟΤ
πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 18 & 19/09/2021 θαη ηηκωξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο..
ΚΤΠΕΛΛΟ

18 & 19/2021
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΑΓΙΟ ΘΧΜΑ

1

ΑΡΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ

1

ΚΟΛΧΝΟ

4

ΘΡΙΑΜΒΟ ΑΘΗΝΧΝ

2

ΠΑΓΚΡΑΣΙ

2

ΓΕΩΡΓΑΝΣΩΝΗ Γ.

ΠΑ ΓΑΛΑΣΙ

1

ΘΑΝΑΟΤΛΑ Λ.

ΠΑ ΓΑΛΑΣΙ

1

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ Ν.
ΠΑΠΠΑ Δ.
ΣΑΤΡΑΣΗ .
ΠΕΣΑ Γ.
ΑΡΕΝΙΟΤ Α.

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ
Ε ΕΤΡΩ

40

ΑΛΛΑΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
** Ο αγώλαο Κππέιινπ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΣΔΡΦΙΘΔΑ - ΚΟΦΑΥΔΙΛΑ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
ΚΤΡΙΑΚΗ 26/09/2021 θαη ώξα 16:00, ζην γήπεδν ΣΔΡΦΙΘΔΑ (θαη όρη ην άββαην 25/09/2021, πνπ είρε
νξηζηεί αξρηθά).

ΚΛΗΡΩΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & 3ης ΥΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
"Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ"
Η θιήξωζε ησλ αγώλωλ ηνπ Πξωηαζιήκαηνο ηεο Γ' Καηεγνξίαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΣΡΙΣΗ
28/09/2021 θαη ώξα 10:30, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο (θαη όρη ηε Γεπηέξα 27/09/2021, όπσο αξρηθά είρε
πξνγξακκαηηζζεί).
Δπίζεο, ε θιήξωζε ησλ αγώλωλ ηεο 3εο Φάζεο ηνπ 51νπ Κππέιινπ "Κ.ΣΡΙΒΔΛΛΑ", ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα, ΣΡΙΣΗ 28/09/2021 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη. ηε θάζε απηή, ζπκκεηέρνπλ
ηα 13 ζσκαηεία πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηε 2ε θάζε, ην ζσκαηείν Α.Ο. ΠΔΤΚΗ πνπ είρε εμαηξεζεί ηεο
πξνεγνύκελεο θιήξσζεο, θαζώο θαη ηα 42 ζσκαηεία ηεο Α' Καηεγνξίαο καο. ύλνιν 56 ζσκαηεία. Θα
δηεμαρζνύλ 28 αγώλεο, ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 06/10/2021.
Ζ παξνπζία ελόο θαη κόλν εθπξνζώπνπ (ν νπνίνο ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα θνξά κάζθα
πξνζηαζίαο) από θάζε ελδηαθεξόκελν ζωκαηείν, ζα γίλεηαη κε ηελ επίδεημε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ
Δκβνιηαζκνύ - Νόζεζεο - Δβδνκαδηαίνπ Σεζη Αληηγόλνπ (PCR ή Rapid Test).

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΕΡΦΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ
Όπσο είλαη γλσζηό, ζηνπο αγώλεο όισλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα νξίδνπλ έλαλ
ππεύζπλν COVID-19 θαη λα ηεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα πξσηόθνιια πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί από ηε Γ.Γ.Α..
Ζ Δ.Π..Α., γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζσκαηείσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη κία ζπγθεληξωηηθή θαηάζηαζε γηα
ηνπο εηζεξρνκέλνπο ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνλ αγσληζηηθό ρώξν (αμησκαηνύρνη θαη πνδνζθαηξηζηέο).
Ζ θαηάζηαζε ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ππεύζπλν COVID-19 θαη ζα έρεη ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά
παξαζηαηηθά (απνδεηθηηθό εκβνιηαζκνύ, λόζεζεο ή rapid test), ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε έληππε κνξθή
θαη λα κελ επηδεηθλύνληαη κέζω θηλεηώλ ηειεθώλωλ.
Ζ θαηάζηαζε κε ηα παξαζηαηηθά ζα παξαδίδεηαη ζηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα θαη ζα ειέγρεηαη από ηνλ
Ηαηξό ηνπ αγώλα, ν νπνίνο θαη ζα δίδεη ηελ έγθξηζε ζην δηαηηεηή γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα.
Ζ θαηάζηαζε (ΔΝΣΤΠΟ COVID-19), έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο, ζηελ ελόηεηα
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ".

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία, όηη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο:
Δπηηξέπεηαη 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 ππνρξεωηηθά από ηελ 1ε αγωληζηηθή – εθόζνλ δελ δηαζέηνπλ λέν 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 θωηνγξαθία ηνπ
πνδνζθαηξηζηή ζθξαγηζκέλε από ην ζωκαηείν θαη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ γνλέα, όηη επηηξέπεη ζηνλ
γην ηνπ λα αγωλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζωκαηείν.
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 ηωλ δεδνκέλωλ
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ γηα πξώηε θνξά. Δάλ είρε εθδνζεί
πξνζωξηλό δειηίν θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά, κπνξνύλ λα πξνζθνκίδνπλ ην πεξζηλό δειηίν.
5) Σα ζωκαηεία ζα κπνξνύλ λα δεηνύλ ηελ έθδνζε πξνζωξηλώλ δειηίωλ, κέρξη 27 ΜΑΡΣΙΟΤ
2022.
** Οη Έιιελεο πνδνζθαηξηζηέο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη κε ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα,
κέρξη 31 Οθηωβξίνπ 2021. ε ζπλέρεηα, ππνρξεωηηθά κε ηα λέα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο Δ.Π.Ο.
(άζπξα δειηία).

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Κ-18 & Κ-16
πγθξνηήζεθαλ νη Όκηινη ησλ Πξωηαζιεκάηωλ Κ-18 θαη Κ-16.
Αλαξηήζεθαλ ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Έλωζεο ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ".
Κ-18
ην Πξσηάζιεκα Κ-18 δήισζαλ ζπκκεηνρή εμήληα πέληε (65) νκάδεο.
πγθξνηήζεθαλ πέληε (5) Όκηινη κε έληεθα (11) νκάδεο = πελήληα πέληε (55) νκάδεο θαη έλαο (1)
Όκηινο κε δέθα (10) νκάδεο, ζύλνιν εμήληα πέληε (65) νκάδεο.
ηνλ 2ν Γύξν ζα ζπγθξνηεζνύλ ηξεηο (3) Όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδωλ κε δεθαηξείο (13) νκάδεο ν
θαζέλαο, ζύλνιν ηξηάληα ελλέα (39) νκάδεο θαη δύν (2) Όκηινη ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, επίζεο κε δεθαηξείο
(13) νκάδεο, ζύλνιν είθνζη έμη (26) νκάδεο.
ηνπο Οκίινπο ησλ ηζρπξώλ , ζηνλ 2ν Γύξν ζα πξνθξηζνύλ νη έμη (6) πξώηεο νκάδεο θάζε Οκίινπ,
ζύλνιν ηξηάληα έμη (36) νκάδεο θαη ηξεηο (3) από ηηο νκάδεο πνπ θαηαιάβνπλ ηελ 7ε ζέζε. Μία (1) νκάδα από
ηνπο Οκίινπο 1 θαη 2, κία (1) από ηνπο Οκίινπο 3 θαη 4 θαη κία (1) από ηνπο Οκίινπο 5 θαη 6, κεηά από
θιήξωζε.
Οη Όκηινη πνπ ζα ελσζνύλ ζην 2ν Γύξν, ζα είλαη ν 1νο κε ηνλ 2ν, ν 3νο κε ηνλ 4ν θαη ν 5νο κε ηνλ 6ν.
Οη δύν (2) Όκηινη ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, ζα ζπγθξνηεζνύλ κε γεωγξαθηθά θξηηήξηα.
Κ-16
ην Πξσηάζιεκα Κ-16, δήισζαλ ζπκκεηνρή εβδνκήληα έμη (76) νκάδεο.
πγθξνηήζεθαλ έμη (6) Όκηινη κε έληεθα (11) νκάδεο θαη έλαο (1) Όκηινο κε δέθα (10) νκάδεο. ύλνιν
εβδνκήληα έμη (76) νκάδεο.
ηνλ 2ν Γύξν ζα ζπγθξνηεζνύλ ηξεηο (3) Όκηινη ησλ ηζρπξώλ νκάδωλ κε δεθαηξείο (13) νκάδεο ν
θαζέλαο, ζύλνιν ηξηάληα ελλέα (39) νκάδεο. ηνπο ιηγόηεξν ηζρπξνύο ζα ζπγθξνηεζεί έλαο (1) Όκηινο κε
δεθαηξείο νκάδεο (13) νκάδεο θαη δύν (2) Όκηινη κε δώδεθα (12) νκάδεο = είθνζη ηέζζεξηο (24) νκάδεο.
ύλνιν ηξηάληα επηά (37) νκάδεο.
ηνπο ηζρπξνύο ζα πξνθξηζνύλ νη πέληε (5) πξώηνη ησλ επηά (7) Οκίισλ θαη ηέζζεξηο (4) από ηηο
νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 6ε ζέζε, κεηά από θιήξωζε, ζύλνιν ηξηάληα ελλέα (39) νκάδεο. ηνπο
ιηγόηεξν ηζρπξνύο ζα ζπκκεηάζρνπλ νη ππόινηπεο νκάδεο.

Οη Όκηινη πνπ ζα ελσζνύλ ζηνλ 2ν Γύξν, ζα είλαη ν 1νο κε ηνλ 2ν, ν 3νο κε ηνλ 4ν, ν 5νο κε ηνλ 6ν
θαη νη νκάδεο ηνπ 7νπ Οκίινπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο λένπο Οκίινπο, κε γεωγξαθηθά θξηηήξηα.

ΔΙΠΛΕ ΟΜΑΔΕ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία πνπ δήισζαλ δύν (2) νκάδεο, όηη ζα πξέπεη, κέρξη ηελ έλαξμε ησλ
αληίζηνηρσλ Πξσηαζιεκάησλ, λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Έλωζε ηηο Καηαζηάζεηο κε ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα αγσλίδνληαη ζηελ πξώηε ή ζηε δεύηεξε νκάδα ηνπο.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-14
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία, όηη ηελ ΣΡΙΣΗ 28/09/2021 ιήγνπλ νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην
Πξωηάζιεκα Τπνδνκήο Κ-14.
Σν Πξωηάζιεκα αξρίδεη ζηηο 09-10/10/2021.
Καινύκε ηα ζσκαηεία πνπ επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, λα πξνζθνκίζνπλ, ην ζπληνκόηεξν
δπλαηόλ, ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο - νη νπνίεο είλαη δωξεάλ - γηα ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ησλ
Πξσηαζιεκάησλ.

ΜΕ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ-18, Κ-16 θαη
Κ-14, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ππνρξεσηηθά κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηνο
Δ.Π.Ο., όηη ιόγσ ηεο πνιύ κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ζηελ επαλέθδνζε ησλ λέωλ δειηίωλ, ζα δνζεί ε
δπλαηόηεηα, ζηα παξαπάλσ Πξσηαζιήκαηα, νη πνδνζθαηξηζηέο λα αγσλίδνληαη κε ηηο αζηπλνκηθέο ηνπο
ηαπηόηεηεο θαη ηελ θάξηα πγείαο, κέρξη θαη 31 Οθησβξίνπ 2021.

ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΝΕΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ
Δπεηδή παξαηεξείηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα επαλέθδνζε δειηίσλ
αζιεηηθήο ηδηόηεηνο γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ-18, Κ-16
θαη Κ-14, παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε πξνζθόκηζή ηνπο, γηαηί κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (31
Οθησβξίνπ 2021), ζα είλαη ππνρξεωηηθή ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ζηνπο αγώλεο κε ηα λέα δειηία
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο.

ΔΕΛΣΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία, όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021 - 2022, ζα εθδίδεηαη από ηελ
Δ.Π..Α. γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
Σα ζσκαηεία καο ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ/ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο
δηπισκαηνύρνπο, θαηόρνπο ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. ζε ηζρύ, σο εμήο:
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA Β ηνπιάρηζηνλ.
Β'& Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA C ηνπιάρηζηνλ.
Α) ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α', Β', Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & Δ ΣΜΗΜΑΣΑ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ:
ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε λα πξνζθνκίδνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α., ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ζε
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ θαη κόλν:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζσκαηείνπ πνπ λα γλσξίδεη ζηελ Έλσζε όηη ν θ………. είλαη πξνπνλεηήο
ζηελ νκάδα ηνπο Αλδξώλ ή ζε Σκήκα Τπνδνκήο, έρεη δίπισκα πξνπνλεηή θαη επηζπκεί λα ηνπ εθδνζεί
ΓΔΛΣΗΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ.
2. Φσηνηππία Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.Ο. (ηξηεηνύο δηάξθεηαο UEFA) ζε ηζρύ.
3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599 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 θαζαξή θσηνγξαθία.
5. Δπίζεκν απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο πξόζιεςήο ηνπ, κέζσ TAXIS.
6. Αληίγξαθν Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκόδηα
Γ.Ο.Τ. ή ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο TAXIS.
** Σα αλωηέξω δύν δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (5 & 6), ζα ππνβάιινληαη ζηελ Έλωζε θαη όρη ζηνλ
ύλδεζκν Πξνπνλεηώλ.
7. Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ. Γηεπθξηλίδνπκε όηη ηα ζσκαηεία απαιιάζζνληαη από
ηελ θαηαβνιή παξαβόινπ γηα έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή από ηελ Δ.Π..Α., γηα όζνπο
είραλ εθδώζεη αληίζηνηρν Γειηίν, ηελ παξειζνύζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020 - 2021. Γειαδή, ε θαηαβνιή
ηζρύεη γηα λέεο εθδόζεηο.

Β) ΑΓΔΙΑ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ:
ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε λα πξνζθνκίδνπλ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α., θαη όρη ζε
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζσκαηείνπ.

Φωηνηππία ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.

Μία (1) έγρξσκε θωηνγξαθία.

Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα, ζεσξεκέλε από Κ.Δ.Π..
Τπεύζπλε δήιωζε 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..

Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ. Από ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ εβδνκήληα
πέληε (75) επξώ, απαιιάζζνληαη ηα ζσκαηεία πνπ είραλ εθδώζεη αληίζηνηρε άδεηα ηελ παξειζνύζα
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020 - 2021. Γειαδή, ε θαηαβνιή ηζρύεη γηα λέεο εθδόζεηο.

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.:
ΠΔΣΡΑΛΩΝΑ
ΥΟΛΑΡΓΟ

ΑΒΒΑΣΟ 24/09/2021
ΑΘΖΝΑΪΚΟ
ΑΣΣΑΛΟ Ν.Φ.

ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΡΟΤΟ

ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΩΝ
ΟΤΡΜΔΝΑ
Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΩΝ
ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ

ΚΤΡΙΑΚΗ 25/09/2021
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
ΓΑΦΝΖ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ
ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΑΣΔΡΑ ΕΩΓΡΑΦΟΤ
ΛΤΚΟΒΡΤΖ
ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ
ΒΡΗΛΖΗΑ

ΞΤΠΝΖΣΟ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΡΟΤΟ
ΑΩΝΗΣΖ
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

