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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου 1ης και 2ης αγωνιστικής, θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01/09/2017, ώρα 12:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09/2017, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), θα πραγματοποιηθούν οι
κληρώσεις των Πρωταθλημάτων Α, Β και Γ Κατηγοριών της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων της Α’ και Β’ Κατηγορίας, θα προσέλθουν στις 18:00 και οι αντίστοιχοι
της Γ’ Κατηγορίας, στις 19:30.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπενθυμίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, λήγει η προθεσμία
Δηλώσεων Συμμετοχής σε όλα τα Πρωταθλήματα Κατηγοριών και Κυπέλλου.
Παρακαλούμε τα σωματεία να φέρουν τις Δηλώσεις το συντομότερο δυνατόν και να μην περιμένουν τις
τελευταίες ημέρες, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.
Οι καταληκτικές ημερομηνίες Δηλώσεων Συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Υποδομής, είναι:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017
ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/09/2017
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/09/17
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/10/2017.

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Υπενθυμίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, λήγουν οι προθεσμίες
Υποβολής των Αιτήσεων Μεταβολών Ποδοσφαιριστών που αφορούν ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ &
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ.
Τα ενδιαφερόμενα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές Αιτήσεις Μεταβολών το
αργότερο μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία της Ενώσεώς μας
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 2017.
Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ θα γίνουν από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

47ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Στην 1η αγωνιστική (09-10/9), 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 (16-17/9), 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 Γ’ Εθνικής
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 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.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ
ΑΓΩΝΕΣ
* Σε όλους τους αγώνες της φετινής περιόδου 2017-2018 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 2000, 2001, 2002 και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος 2003
και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος
2005 και μικρότεροι.
Στο Πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί τα έτη
2007, 2008 και 2009.

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.

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το σωματείο Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΣ, με έγγραφό του, γνώρισε στην Ένωση την απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου η ομάδα να μην δηλώσει την ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018 συμμετοχή στο πρωτάθλημα της
Α’ Κατηγορίας, όπως είχε δικαίωμα, αλλά σε αυτό της Β’ Κατηγορίας της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Α.Π.
Κατόπιν αυτού, η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ αποφασίζει τον αποκλεισμό της ομάδας Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΣ από το
Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας και τον υποβιβασμό της στην Β’ Κατηγορία, στην οποία θα μπορεί να αγωνισθεί
υποβάλλοντας την σχετική δήλωση συμμετοχής.
Για την κενή θέση που δημιουργείται στην Α’ Κατηγορία μετά την αποχώρηση του σωματείου Α.Σ.
ΠΑΠΑΓΟΣ, αποφασίζεται να καλυφθεί με μία ομάδα από τους τριταθλητές των τριών (3) ομίλων της Β’
Κατηγορίας:
1) Α.Ο. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, 1ος Όμιλος,
2) Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 2ος Όμιλος,
3) Π.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, 3ος Όμιλος,
μετά από αγώνες μπαράζ μεταξύ τους, σε μονούς αγώνες, σε ουδέτερα γήπεδα.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 28/08/2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και οι αγώνες θα διεξαχθούν:
1η αγωνιστική: 03/09/2017.
2η αγωνιστική: 06/09/2017 και
3η αγωνιστική: 10/09/2017.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ.Α.Π.
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας, ότι στον φετινό Κ.Α.Π. έγινε ενοποίηση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ &
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Κ.Α.Π., σε ενιαίο κείμενο.
Στη συνέχεια, παραθέτουμε ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις.
Σημειώνουμε ακόμη, διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις Προκηρύξεις μας σε σχέση με τον
Κ.Α.Π..
1. Η αρίθμηση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών στους αγώνες των πρωταθλημάτων, είναι υποχρεωτικά
από τον αριθμό ένα (1) έως τον αριθμό δεκαοκτώ (18). Η αρίθμηση στα παντελονάκια, είναι
προαιρετική. Εφόσον, όμως υπάρχει, τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με αυτή στις φανέλες
(Συμπεριλαμβάνεται στην Προκήρυξη).
2. Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η παρουσία Ιατρού. Σε περίπτωση
απουσίας, ο αγώνας δεν διεξάγεται. Η Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ και η Υγειονομική της Επιτροπή (και όχι το

γηπεδούχο σωματείο), έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τον ορισμό όλων των Ιατρών στους αγώνες
των πρωταθλημάτων (Συμπεριλαμβάνεται στην Προκήρυξη).
3. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνες ανδρών, ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος
της ηλικίας του. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας (συμπλήρωση του 14ου έτους) θεωρείται η
ημερομηνία των γενεθλίων του ποδοσφαιριστή (άρθρο 19 παρ. 11γ).
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός,
πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε
για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά
τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους
αγώνες.
Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε
για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο την
καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες που έχει η κάθε ομάδα. Αν, μετά τη σύνταξη και του
παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου
ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των
αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε
για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο την
καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ
νέου ισοβαθμούντων.
Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβαθμία ομάδων τότε συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας
με κριτήριο την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η
κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων (άρθρο 20 παρ. 5 έως 10).
5. Λόγος μη έναρξης αγώνα, είναι η παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο ομάδας με λιγότερους από εννέα
(9) ποδοσφαιριστές κατά τη στιγμή του εναρκτήριου λακτίσματος (Προκήρυξη).
6. Μόνο με την έκθεση της Αστυνομικής Αρχής, δεν επιβάλλονται ποινές, εκτός περιπτώσεων βίας και
ρατσισμού (άρθρο 2 παρ. 4).
7. Σε όλους τους αγώνες πρωταθλημάτων και κυπέλλου, επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε
αγώνα (άρθρο 16 παρ. 4Α).
8. Σε περίπτωση μη καθόδου ομάδας να αγωνισθεί ή παραιτηθεί, η ποινή είναι μηδενισμός και αφαίρεση
τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας βαθμολογικής περιόδου. Ήταν δύο (2)
βαθμοί (άρθρο 17 παρ. 2).
9. Εάν παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες, αποβάλλεται και αφαιρούνται έξι (6) βαθμοί από τον βαθμολογικό
πίνακα του πρωταθλήματος που θα μετάσχει την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο (άρθρο 17 παρ. 3).
10. Εάν μια ομάδα μείνει με λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές, ο αγώνας διακόπτεται και η υπαίτια
ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και χρηματικό πρόστιμο. Ήταν μείον δύο (2) βαθμοί από το
φετινό και μείον δύο (2) από το επόμενο πρωτάθλημα (άρθρο 21 παρ. 11).
11. Το παράβολο των ενστάσεων, είναι ξεχωριστό για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται
κάθε μία από τις ενστάσεις, τις οποίες καλείται να εξετάσει το δικαστικό όργανο της διοργανώτριας
(άρθρο 23 παρ. 3).
12. Οι αποφάσεις για ενστάσεις, καταγγελίες και εφέσεις, εκδίδονται μέσα σε προθεσμία επτά (7)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους (άρθρο 24 παρ. 2).
13. Την φετινή ποδοσφαιρική χρονιά, δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α’ και Β’ Κατηγορίας έχουν
όλοι οι ποδοσφαιριστές ηλικίας μέχρι 37 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1980 (από 1/1 έως
31/12) και μετά. Στην Γ’ Κατηγορία, τα σωματεία μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι τέσσερις (4)
ποδοσφαιριστές ηλικίας μέχρι τριάντα επτά (37) ετών. (Συμπεριλαμβάνεται στην Προκήρυξη).
14. Στην Υποδομή, στους αγώνες νοκ-άουτ, δεν προβλέπεται παράταση, αλλά κατευθείαν πέναλτι
(Συμπεριλαμβάνεται στην Προκήρυξη).
15. Πολλές Διατάξεις που υπήρχαν στον Πειθαρχικό Κώδικα, μεταφέρθηκαν και συμπεριλαμβάνονται στον
Κώδικα Δεοντολογίας.

ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (JUNIOR)
Τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά, 2017 – 2018, στο Πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Junior), ΔΕΝ θα υπάρχει
Βαθμολογία.

ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Στα Πρωταθλήματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, τα σωματεία μπορούν να δηλώνουν και δεύτερες
ομάδες και εφόσον ο αριθμός είναι μεγάλος, θα μελετηθεί η περίπτωση δημιουργίας ομίλων με αποκλειστικά
δεύτερες ομάδες, που θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια και διαφορετικούς οικονομικούς όρους.

Ο αριθμός των ομάδων στους ομίλους αυτούς και ο τρόπος οργάνωσης των αγώνων, θα ανακοινωθούν
μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ - 2004
Την ΤΡΙΤΗ 29/08/2017 και ώρα 16:00, καλούνται στο γήπεδο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ για προπόνηση οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες)
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ( ΚΑΜΑΤΕΡΟ), ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ, ΖΑΡΚΑΛΗΣ, ΤΖΟΡΤΖΙΝΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ),
ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε.), ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΜΠΙΜΠΑ, (Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ),
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ,ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ,ΠΑΤΣΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), ΜΑΚΡΙΔΗΣ,ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ (ΣΟΥΡΜΕΝΑ),
ΠΑΛΜΟΣ, ΣΑΡΗΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΙΑΣΩΝ), ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ),
ΜΗΔΕΛΙΑΣ, ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΞΕΝΟΣ, (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ), ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ (ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ),
ΓΚΙΤΑΚΟΣ (ΙΕΡΑΠΟΛΗ), ΜΑΜΑΛΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, ΓΡΙΜΜΑΣ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,(ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ),
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Ο. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ), ΓΚΙΤΑΚΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ), ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ),
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ - 2002
Την ΤΡΙΤΗ 29/08/2017 και ώρα 15:30, καλούνται στο γήπεδο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ για προπόνηση οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες)
ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΦΛΕΣΣΑΣ (ΚΟΡΩΝΙΔΑ), ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ (ΠΕΥΚΗ), ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ (ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ),
ΖΑΧΟΣ, ΚΥΡΓΩΤΑΣΗΣ (ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΛΕΡΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ),
ΒΡΩΤΣΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), ΑΛΕΞΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ),
ΚΟΥΤΣΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ), ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ),
ΤΣΙΒΑΚΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ), ΣΕΚΑΣ, ΜΑΖΕΜΕΝΟΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ),
ΜΟΥΤΣΟΣ (ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ), ΤΥΡΑΣΚΗΣ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ), ΖΕΡΒΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΣΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ),
ΔΡΟΥΓΟΥΝΑΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΕΑΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ),
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ΚΑΛΕΠΟΥΔΑΚΗΣ (ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ),
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ), ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΡΟΥΦ).

Από την Ε.Π.Σ. Αθηνών

