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ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

=====================================
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου 1ης και 2ης αγωνιστικής, θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ
01/09/2016, ώρα 18:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 07/09/2016 και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), θα
πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των Πρωταθλημάτων Α, Β και Γ Κατηγοριών της νέας ποδοσφαιρικής
περιόδου 2016 – 2017.

ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι ο ρυθμός υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής, είναι πολύ αργός,
γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες, 30 και 31 Αυγούστου, να υπάρξει πολύ μεγάλη
κίνηση και ταλαιπωρία όσων θα καταθέσουν τις Δηλώσεις Συμμετοχής.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τους αντιπροσώπους των σωματείων να σπεύσουν επειγόντως να
υποβάλλουν Δήλωση Συμμετοχής.

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ &
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ 29/08/2016
Υπενθυμίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, λήγουν οι
προθεσμίες Υποβολής των Αιτήσεων Μεταβολών Ποδοσφαιριστών που αφορούν ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ &
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ.
Τα ενδιαφερόμενα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές Αιτήσεις Μεταβολών το
αργότερο μέχρι και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία να
μπορέσει να τις αποστείλει στην Ε.Π.Ο. μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ λήγουν στις 31
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.
Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ θα γίνουν από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Υπενθυμίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι οι Δηλώσεις Συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α’, Β’, Γ’
Κατηγορίας και Κυπέλλου, λήγει την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.
ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας για τις ημερομηνίες έναρξης του ΚΥΠΕΛΛΟΥ και των
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
ΚΥΠΕΛΛΟ:
1η Αγωνιστική: Έναρξη 11/09/2016.
2η Αγωνιστική: Έναρξη 18/09/2016.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 18/09/2016. Λήξη: 30/04/2017.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 25/09/2016. Λήξη: 14/05/2017.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έναρξη 02/10/2016. Λήξη: 14/05/2017.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας για τις ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων Υποδομής, καθώς
και τις ημερομηνίες μέχρι τις οποίες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή.

ΝΕΩΝ:
ΠΑΙΔΩΝ:
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Έναρξη 24/09/2016. Δηλώσεις μέχρι 31/08/2016.
» 24/09/2016.
»
» 31/08/2016.
» 01/10/2016.
»
» 07/09/2016.
» 08/10/2016.
»
» 14/09/2016.

46ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Στην 1η αγωνιστική 10-11/9, θα λάβουν μέρος μόνο όσα σωματεία των Β και Γ κατηγοριών και τα
ερασιτεχνικά των ΠΑΕ Superleague & Football League δηλώσουν συμμετοχή (είναι προαιρετική).
Στη 2η αγωνιστική, θα αγωνισθούν μεταξύ τους οι νικήτριες ομάδες της 1ης αγωνιστικής (σωματεία Β, Γ
κατηγορίας και ερασιτεχνικά των Superleague & Football League Κατηγοριών).
Στην 3η αγωνιστική (θα διεξαχθεί ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ), θα λάβουν μέρος τα σωματεία της Α Κατηγορίας και
οι νικήτριες ομάδες των αγώνων της 2ης αγωνιστικής. Στην αγωνιστική αυτή θα διεξαχθούν όσοι αγώνες
χρειάζονται ή ομάδες θα εξαιρεθούν και θα προκριθούν χωρίς αγώνα προκειμένου, στην 4η αγωνιστική του
Κυπέλλου να προκριθούν 64 ομάδες, και θα συνεχίσουν 32, 16, 8, 4, 2, τελικός.
*** Τα σωματεία της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, συμμετέχουν στο Κύπελλο Γ’
Εθνικής Κατηγορίας, που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ &
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Τη ποδοσφαιρική περίοδο 2016 – 2017, θα είναι υποχρεωτική, σε όλες τις Κατηγορίες Α, Β, Γ και στο
Κύπελλο, η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα τριών (3) ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν το 1996 και
μικρότερων. Και οι τρεις (3) ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, μέχρι τη λήξη του
1ου ημιχρόνου.
Αν παραστεί ανάγκη αντικατάστασης θα πρέπει να αντικατασταθούν, υποχρεωτικά με ποδοσφαιριστές
της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας (δηλ. Γεννηθέντες το 1996 ή μικρότερους)
Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α, Β, Γ Κατηγορίας και στο Κύπελλο, έχουν οι
ποδοσφαιριστές ηλικίας μέχρι τριάντα έξι (36) ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί το 1980 (από 01/01/1980
έως 31/12/1980) και μετά.
Επιτρέπεται ακόμη, η αναγραφή στη 18άδα και η συμμετοχή στην 11άδα, και ενός (1) ποδοσφαιριστή
ηλικίας τριάντα επτά (37) ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί το έτος 1979 (από 01/01/1979 έως 31/12/1979).
Στους αγώνες του Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που
έχουν ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών, δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1986 (από 01/01/1986 έως
31/12/1986) και μετά.
Επιτρέπεται τα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας να χρησιμοποιούν μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές σε
κάθε αγώνα, ηλικίας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ετών και μέχρι τριάντα έξι (36) ετών, δηλαδή να έχουν
γεννηθεί το 1980 (από 01/01/1980 έως 31/12/1980).
Επιτρέπεται ένας εξ αυτών των τεσσάρων, να είναι ηλικίας τριάντα επτά (37) ετών, δηλαδή να έχει
γεννηθεί το έτος 1979 (από 01/01/1979 έως 31/12/1979), οι δε υπόλοιποι τρεις θα πρέπει να είναι μέχρι
τριάντα έξι (36) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 1980 (από 01/01/1980 έως 31/12/1980).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ
ΑΓΩΝΕΣ
* Σε όλους τους αγώνες της φετινής περιόδου 2016-2017 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα
κάθε ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να
αγωνίζονται σε Ελληνικές εθνικές ομάδες.
* Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα, μέχρι τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών (αλλοδαπών ή κοινοτικών) που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές
εθνικές ομάδες.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας, ότι στο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη 1999, 2000, 2001 και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος
2002 και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το
έτος 2004 και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα
έτη 2006, 2007 και 2008.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία ότι τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2016 - 2017, θα εκδίδεται από
την Ε.Π.Σ.Α. για τους προπονητές των ομάδων Α’ & Β’ Κατηγοριών Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.
A) ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
θα εκδίδεται με την υποχρέωση να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Α.:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου σωματείου που να γνωρίζει στην Ένωση ότι ο κ………. είναι προπονητής
στην ομάδα τους Ανδρών έχει δίπλωμα Προπονητή UEFA B ή C και επιθυμεί να του εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Προπονητή της ΕΠΟ (τριετούς διάρκειας UEFA Β ή C).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα
προβλεπόμενα από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού
προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
4. Μια (1) έγχρωμη φωτογραφία.
5. Βεβαίωση μέλους συνδέσμου προπονητών.
6. Καταβολή παραβόλου εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
Β) ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
θα εκδίδεται με την υποχρέωση να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Α.:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου σωματείου που να γνωρίζει στην Ένωση ότι ο κ………. είναι προπονητής
στην ομάδα τους Ανδρών έχει δίπλωμα Προπονητή UEFA B ή C ή Πιστοποιητικό και επιθυμεί να του
εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Προπονητή της ΕΠΟ (τριετούς διάρκειας UEFA Β ή C ή Πιστοποιητικό).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα
προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού
προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
4. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.
5. Βεβαίωση μέλους συνδέσμου προπονητών (εφόσον έχει δίπλωμα Προπονητή UEFA B ή C ή
Πιστοποιητικό).
6. Καταβολή παραβόλου εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
*** Για τα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας και τα Πρωταθλήματα Υποδομών ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, Δελτίο
Πιστοποίησης Προπονητή (σε κατόχους διπλώματος Προπονητή UEFA A ή Β ή C ή
Πιστοποιητικού), θα εκδίδεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην Β’ Κατηγορία.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Για τις ομάδες της Γ Κατηγορίας και Υποδομών ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, θα επιτρέπεται η είσοδος στην
τεχνική περιοχή (πάγκος αναπληρωματικών), ενός (1) φυσικού προσώπου, για τον οποίο θα έχει εκδοθεί
άδεια εισόδου από την Ε.Π.Σ.Α.
Για την έκδοση της σχετικής άδειας, απαιτούνται:
Αίτηση του ενδιαφερομένου σωματείου.
Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Μια (1) έγχρωμη φωτογραφία.
Καταβολή παραβόλου εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
*** Εκτός των ανωτέρω φυσικών προσώπων, δικαίωμα εισόδου στην τεχνική περιοχή έχουν
δικαίωμα, στην μεν Γ’ Κατηγορία ο εκπρόσωπος και ο φυσικοθεραπευτής, με την επίδειξη της
αστυνομικής τους ταυτότητας, στα δε Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ, ο εκπρόσωπος του
σωματείου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας, ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., τα
παράβολα για την έκδοση Δελτίων Ορισμένου Χρόνου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, καθορίστηκαν ως
εξής:
Για τρία (3) χρόνια: πενήντα (50) ευρώ.
Για δύο (2) χρόνια: εξήντα (60) ευρώ.
Για ένα (1) χρόνο: ογδόντα (80) ευρώ.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ενημερώνουμε τα σωματεία μας της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ότι με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., τα παράβολα για έκδοση Δελτίων Ορισμένου Χρόνου, καθορίστηκαν
ως εξής:
Για ένα (1) χρόνο: εκατό (100) ευρώ.
Για δύο (2) χρόνια: ογδόντα (80) ευρώ.
Για τρία (3) χρόνια: εβδομήντα (70) ευρώ.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Εγκρίθηκε από την Ε.Π.Ο., η μετονομασία του σωματείου Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, σε
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 – ΠΑΣ 1966, με τον ίδιο αύξοντα αριθμό
Μητρώου 665.

ΝΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Αθηνών, ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά τη νέα
ποδοσφαιρική περίοδο 2016 – 2017, θα ασκεί τα καθήκοντα του Βοηθού Προπονητή στην Μικτή Ομάδα
ΝΕΩΝ της Ένωσης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Και τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο, σε όλα τα πρωταθλήματα Υποδομής (ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ,
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ), οι αλλοδαποί και κοινοτικοί ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται, εφόσον δεν
έχουν δελτίο Ε.Π.Ο., ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με προσωρινά δελτία που θα εκδίδονται από την Ε.Π.Σ.Α.
Για την έκδοση του προσωρινού δελτίου, τα σωματεία θα πρέπει να καταθέτουν στην Ένωση την
αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή (ξενόγλωσση), πλήρως συμπληρωμένη με τη δήλωση του κηδεμόνα, και
τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σφραγισμένη από το σωματείο. Επίσης, φωτοτυπία διαβατηρίου ή
πιστοποιητικό γέννησης και μια πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, για να επικολληθεί στο
προσωρινό δελτίο.
Το δελτίο αυτό θα έχει ισχύ μόνο για τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο 2016 – 2017 και θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο, για τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στα πρωταθλήματα
Υποδομής και όχι στα πρωταθλήματα Κατηγοριών.
Το κόστος για την έκδοση του προσωρινού δελτίου, είναι πέντε (5) ευρώ.
Για όσους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές είχε εκδοθεί την περσινή χρονιά προσωρινό δελτίο,
θα μπορούν να προσκομίζουν τα παλαιό δελτίο και χωρίς άλλα δικαιολογητικά (μόνο μια
πρόσφατη φωτογραφία και τη συγκατάθεση του γονέα), να εκδίδεται το καινούργιο για τη νέα
ποδοσφαιρική χρονιά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
Την ΤΡΙΤΗ 30/08/2016 και ώρα 15:30, καλούνται, στο γήπεδο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, με αθλητική λευκή
περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες), οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, για
προπόνηση προεπιλογής της ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ:
ΜΑΝΤΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΕΑΣ, ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΡΙΤΣΕΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), ΚΥΡΙΤΣΑΣ (ΙΑΣΩΝ),
ΚΑΖΑΤΖΗΣ (ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ), ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΝΑΝΟΣ (ΣΟΥΡΜΕΝΑ),
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ),
ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ), ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ),
ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ, ΚΑΜΠΑΣ (ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ),
ΚΟΥΒΑΡΑΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ΓΙΑΤΡΑΣ, ΓΚΙΚΑΣ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ),
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ), ΛΑΜΠΡΟΥ, ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ),
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ (ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ),
ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ, ΜΗΣΙΟΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΘΑΝΑΣΗ (ΠΑΤΗΣΙΑ), ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), ΖΟΥΓΡΑΣ (ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ), ΣΙΑΡΑΒΑΣ (ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ), ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ (ΚΟΡΩΝΙΔΑ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ
Την ΤΡΙΤΗ 30/08/2016 και ώρα 15:45, καλούνται, στο γήπεδο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, με αθλητική λευκή
περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες), οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, για
προπόνηση προεπιλογής της ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ:
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (ΦΩΣΤΗΡ ΑΘΗΝΩΝ), ΑΚΑΡΕΠΗΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ),
ΞΥΓΚΟΡΟΣ (ΥΜΗΤΤΟΣ), ΧΟΥΣΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ),
ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ΦΑΝΟΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ), ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ (ΡΟΥΦ), ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ),

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (ΤΑΤΑΥΛΑ), ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΣΠΙΝΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ),
ΤΙΤΟΝΗΣ (ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ), ΤΖΟΥΝΟΣ, ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ),

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΚΟΥΤΣΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ),
ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΥ, ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ),
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΠΠΑΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), ΒΑΡΚΑΡΩΤΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ).
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