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Αζήλα 21 Απξηιίνπ 2022

Πξνο
Όλα ηα ζωμαηεία μαρ
==================
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ, κε απόθαζή ηεο ζηελ
ππ' αξηζκ. 13/07-04-2022 ζπλεδξίαζή ηεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηα άξζξα 20 έσο 29 ηνπ ηζρύνληνο
θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο,
πποζκαλεί
ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ:
ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ (Αθαδεκίαο 91-93), ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ
08/06/2022 θαη ώξα 19:00, κε ηα εμήο ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:
α) Δπηθύξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζώπσλ θαη έιεγρνο απαξηίαο παξηζηακέλσλ κειώλ.
β) Δθινγή Γξακκαηέα ππεύζπλνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
γ) Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π..Α., κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα άξζξα
3, 5, 14, 22 & 24 ηνπ Ν. 1715/1999.
Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ 08/06/2022 και
ώπα 19:30 και ζηον ίδιο ηόπο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζώπσλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε.
 Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ην κηζό πιένλ ελόο,
ηνπ ζπλόινπ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειώλ ηεο Έλσζεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθό
κεηξών ησλ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν.4714/2020 πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
14 παξ. 2 ηνπ Ν.2725/1999 όπσο ηζρύεη θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θαηάινγν ερόλησλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γ.. πνπ ζα επηθπξσζεί από ηελ Γ.Γ.Α. κε βάζε ην ηεξνύκελν από απηήλ
ειεθηξνληθό κεηξών αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ θαη είλαη παξάιιεια ηακεηαθώο εληάμεη.
 Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξνπζώλ ςήθσλ.
 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ εκίζεσο ζπλ έλα ησλ κειώλ θαη
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξόλησλ εγθύξσλ ςήθσλ (άξζξν 29 παξ. 7α).
 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
 Κάζε ζσκαηείν – κέινο ηεο Έλσζεο, ζα εθπξνζσπεζεί ζηε ζπλέιεπζε κ’ έλα ηαθηηθό θαη έλα
αλαπιεξσκαηηθό αληηπξόζσπν, νξηδνκέλσλ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ή Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο) ηνπ ζσκαηείνπ.
 Ο αληηπξόζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, είλαη νπσζδήπνηε ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
ζσκαηείνπ, κε δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.
 Κάζε αληηπξόζσπνο κόλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί.
 Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κία κόλν ςήθν. Ο αληηπξόζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ ζπκκεηέρεη θαη
ςεθίδεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζώπσο, απαγνξεπκέλεο ηεο δηά πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο θαη
ςεθνθνξίαο.
 Οη αληηπξόζσπνη λνκηκνπνηνύληαη κε ηελ θαηάζεζε, ην αξγόηεξν ηπειρ (3) πλήπειρ ημέπερ πξηλ από ηελ
εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί ε ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηεο 12ηρ κεζεκβξηλήο, κε



ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο θαηάζεζεο θαη ηεο εκέξαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δειαδή κέρξη ην
ΑΒΒΑΣΟ 04/06/2022, εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ ζσκαηείνπ – κέινπο.
Γίλεηαη κλεία όηη έρνπλ ληθθεί όλα ηα μέηπα γηα ηελ αζθαλή διεξαγωγή ηεο Γενικήρ ςνέλεςζηρ,
όζνλ αθνξά ηνπ Τγειονομικούρ Κανόνερ.
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΧΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Αξ.πξση.574

Αζήλα 21 Απξηιίνπ 2022

Πξνο
Όλα ηα ζωμαηεία μαρ
==================
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ, κε απόθαζή ηεο ζηελ
ππ’ αξηζ. 13/07-04-2022 ζπλεδξίαζε ηεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηα άξζξα 16 θαη 20 έσο 29 ηνπ ηζρύνληνο
θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο,
πποζκαλεί
ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ:
ηελ Σακηική Γενική ςνέλεςζη, πνπ ζα γίλεη ζηα Γπαθεία ηηρ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίαρ 91-93), ηελ
ΣΔΣΑΡΣΗ 08/06/2022 και ώπα 20.00, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
α) Δπηθύξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζώπσλ θαη έιεγρνο απαξηίαο παξηζηακέλσλ κειώλ.
β) Δθινγή Γξακκαηέα ππεύζπλνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
γ) Δπηθύξσζε ελόο (1) Πξαθηηθνύ πξνεγνύκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
δ) Γηαγξαθή από ηε δύλακε ησλ κειώλ ηεο Δ.Π.. Αζελώλ, ησλ ζσκαηείσλ ΔΝΧΖ ΑΡΜΔΝΗΧΝ
ΑΘΖΝΧΝ(ΑΡΜΔΝΗΚΖ), Π.Α.Δ. (ΔΛΑΦΡΑ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ) & ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ηα νπνία
δελ ζπκκεηείραλ αδηθαηνιόγεηα γηα πεξηζζόηεξεο από δύν (2) πνδνζθαηξηθέο πεξηόδνπο ζηα
πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλώλεη ε Έλσζε, κεηά από πξόηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, άξζξν 16
Καηαζηαηηθνύ.
ε) Έγθξηζε Γηνηθεηηθνύ Απνινγηζκνύ πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2021– 2022,
ζη) Έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο έηνπο 2021,
δ) Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ έηνπο 2021 (από 1/1 έσο 31/12),
ε) Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023.
Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηην ίδια ημέπα ΣΔΣΑΡΣΗ 08/06/2022,
ώπα 20:30 και ζηον ίδιο ηόπο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζώπσλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε.









Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ην κηζό πιένλ ελόο,
ηνπ ζπλόινπ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειώλ ηεο Έλσζεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθό
κεηξών ησλ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν.4714/2020 πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
14 παξ. 2 ηνπ Ν.2725/1999 όπσο ηζρύεη θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θαηάινγν ερόλησλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γ.. πνπ ζα επηθπξσζεί από ηελ Γ.Γ.Α. κε βάζε ην ηεξνύκελν από απηήλ
ειεθηξνληθό κεηξών αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ θαη είλαη παξάιιεια ηακεηαθώο εληάμεη.
Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξνπζώλ ςήθσλ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
Κάζε ζσκαηείν – κέινο ηεο Έλσζεο, ζα εθπξνζσπεζεί ζηε ζπλέιεπζε κ’ έλα ηαθηηθό θαη έλα
αλαπιεξσκαηηθό αληηπξόζσπν, νξηδνκέλσλ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ή Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο) ηνπ ζσκαηείνπ.
Ο αληηπξόζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, είλαη νπσζδήπνηε ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
ζσκαηείνπ, κε δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.
Κάζε αληηπξόζσπνο κόλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί.
Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κία κόλν ςήθν. Ο αληηπξόζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ ζπκκεηέρεη θαη
ςεθίδεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζώπσο, απαγνξεπκέλεο ηεο δηά πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο θαη
ςεθνθνξίαο.





Οη αληηπξόζσπνη λνκηκνπνηνύληαη κε ηελ θαηάζεζε, ην αξγόηεξν ηπειρ (3) πλήπειρ ημέπερ πξηλ από ηελ
εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί ε ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηεο 12ηρ κεζεκβξηλήο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο θαηάζεζεο θαη ηεο εκέξαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, δειαδή κέρξη ην
ΑΒΒΑΣΟ 04/06/2022, εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ ζσκαηείνπ – κέινπο.
Γίλεηαη κλεία όηη έρνπλ ληθθεί όλα ηα μέηπα γηα ηελ αζθαλή διεξαγωγή ηεο Γενικήρ ςνέλεςζηρ, όζνλ
αθνξά ηνπ Τγειονομικούρ Κανόνερ.
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΧΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΠΟΙΝΕ Ε ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΟΤ ΟΜΑΔΩΝ
Ζ Πειθαπσική Δπιηποπή, ζηνπο αμησκαηνύρνπο ησλ νκάδσλ, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πειθαπσικού Κώδικα
ζηνπο αγώλεο Καηάηαξηρ Β' & Γ' Καηηγοπίαρ ηεο 16 & 17/04/2022, επηβάιιεη ηηο παξαθάησ πνηλέο
απαγόξεπζεο παξακνλήο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΦΑΤΔΗ Σ.

ΔΗΛΩΘΕΙΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΣΟ Υ.Α.

ΟΜΑΔΑ

ΒΟΖΘΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ

ΚΔΡΑΤΝΟ
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ

ΠΟΙΝΗ
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΙΜΟ
4
40
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
ΕΤΡΩ
Έναρξη ποινών: 18/04/2022

ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ
** Α.Δ. ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ. σπημαηικού πποζηίμος εκαηό (100) εςπώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
Αγώλαο ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ - ΥΑΛΑΝΓΡΗ ζηηο 20/04/2022.
** Γ.. ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΤΡΝΗ. σπημαηικού πποζηίμος διακοζίων (200) εςπώ.
(Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο).
Αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ - ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ ζηηο 16/04/2022.

Έναρξη ποινών: 29/04/2022

ΑΛΛΑΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-14 κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ - ΚΟΡΩΝΙΓΑ, ζα δηεμαρζεί
ην ΑΒΒΑΣΟ 30/04/2022 θαη ώξα 09:30, ζην γήπεδν ΚΑΣΩ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ (θαη όρη ώξα 10:00, όπσο είρε
νξηζηεί αξρηθά).

ΜΑΣΑΙΩΗ ΑΓΩΝΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Κ-14 κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΗΦΑΙΣΟ - ΙΑΩΝ, πνπ επξόθεηην λα δηεμαρζεί ην
ΑΒΒΑΣΟ 30/04/2022, ΜΑΣΑΙΩΝΔΣΑΙ ιόγσ αδπλακίαο λ' αγσληζηεί ην γεπεδνύρν ζσκαηείν.

ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Κ-18 & Κ-16
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία νη νκάδεο ησλ νπνίσλ αλαθεξπρζνύλ ππωηαθλήηπιερ ομίλων κόλν ζηνπο
ηζρπξνύο ζηα πξσηαζιήκαηα Κ18 θαη Κ16, λα ζηείινπλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, θωηογπαθίερ απηώλ ησλ
νκάδσλ ηνπο πξνθείκελνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ηεύσορ ησλ Πεππαγμένων ηεο Ένωζηρ.
Γηα ηνλ ίδην ιόγν, νη ππωηαθλήηπιερ ομάδερ ησλ νκίισλ όισλ ησλ Καηηγοπιών, λα ζηείινπλ θαη απηέο
θωηογπαθίερ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ηνπο.

ΟΜΙΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Κ-10. 3ος ΓΤΡΟ
5ορ
1. ΒΡΗΛΖΗΑ
2. ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ
3. ΘΡΗΑΜΒΟ ΑΘΖΝΧΝ
4. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘΖΝΧΝ
7ορ
1. Π.Α.. ΑΘΖΝΧΝ
2. ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
3. Α.Ο. ΓΛΤΦΑΓΑ
4. ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

6ορ
1. ΡΟΤΦ
2. Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
3. ΓΑΦΝΖ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ
4. ΣΔΡΦΗΘΔΑ
8ορ
1. ΑΘΖΝΑΨΓΑ
2. ΖΦΑΗΣΟ
3. ΚΟΤΚΑΚΗ
4. ΑΣΣΗΚΟ

ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΓΩΝΙΣΙΚΔ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ
1η ΑΓΩΝ.
2η ΑΓΩΝ.
3η ΑΓΩΝ.
07/05
14/05
21/05
2-3
1-4

1-2
4-3

3-1
2-4

ΣΕΛΙΚΗ ΥΑΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Κ-18
ΟΜΙΛΟΙ ΙΥΤΡΩΝ
Σν Πξσηάζιεκα Κ-18 νινθιεξώλεηαη ζηηο 30/04/2022.
Γηα ηελ Σειηθή Φάζε ζα πξνθξηζνύλ νη ηέζζεξηο (4) πξώηεο νκάδεο θαζελόο εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) νκίισλ,
ζύλνιν δεθαέμη (16) νκάδεο.
Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ πξώηε (1η) ζέζε ζε θάζε όκηιν, ζ' αγσληζηνύλ κε κία νκάδα άιινπ
νκίινπ, πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ ηέηαξηε (4η) ζέζε, σο γεπεδνύρεο κε πιενλέθηεκα θαη ηελ ηζνπαιία.
Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηε δεύηεξε (2η) ζέζε, ζ' αγσληζηνύλ κε κία νκάδα άιινπ νκίινπ πνπ ζα
θαηαιάβεη ηελ ηξίηε (3η) ζέζε σο γεπεδνύρνο θαη κε πιενλέθηεκα ηελ ηζνπαιία.
Οη νθηώ (8) ληθήηξηεο, ζα θιεξσζνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ ζε νπδέηεξε έδξα θαη εμ' εκίζεσο ηα
έμνδα ηνπ θάζε αγώλα, κε ζύζηεκα λνθ-άνπη κέρξη ηνλ ηειηθό.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηζνβαζκίαο, θξηηήξην είλαη κόλν ην κεηαμύ ηνπο απνηέιεζκα θαη ζε πεξίπησζε
ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο, δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηελ Δπηηξνπή.
ΟΜΙΛΟΙ ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΙΥΤΡΩΝ
Από ηνπο δύν (2) νκίινπο ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, ζα πξνθξηζνύλ ζηελ ηειηθή θάζε νη νθηώ (8) πξώηεο
νκάδεο θάζε νκίινπ, ζύλνιν δεθαέμη (16) νκάδεο.
Ζ πξώηε (1η) ηνπ ελόο νκίινπ ζ' αγσληζηεί κε ηελ όγδνε (8η) ηνπ άιινπ νκίινπ σο γεπεδνύρνο, κε
πιενλέθηεκα ηελ ηζνπαιία.
Ζ δεύηεξε (2η) κε ηελ έβδνκε (7η), ε ηξίηε (3η) κε ηελ έθηε (6η) θαη ε ηέηαξηε (4η) κε ηελ πέκπηε (5η).
Οη νθηώ (8) ληθήηξηεο ζα θιεξσζνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ κέρξη ηνλ ηειηθό, ζε νπδέηεξε έδξα
θαη κε εμ' εκίζεσο ηα έμνδα ηνπ θάζε αγώλα.
ηνλ ηειηθό, δελ ζα ππάξρεη απνλνκή θππέιινπ.
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΑΓΩΝΩΝ
Οη αγώλεο ηεο ηειηθήο θάζεο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο εμήο εκεξνκελίεο:
07/05. 1η αγσληζηηθή. 16 νκάδεο. 8 αγώλεο.
14/05. 2η αγσληζηηθή. 8 νκάδεο. 4 αγώλεο.
21/05. 3η αγσληζηηθή. 4 νκάδεο. 2 αγώλεο.
ΣΔΛΙΚΟ.
ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ Κ 18
Από ηελ Δπηηξνπή Τπνδνκήο, όπσο είρε αλαθνηλσζεί, δηελεξγήζεθε θιήξσζε ησλ αγώλσλ ηεο 1ηρ
Αγσληζηηθήο, «θαηά ζέζεηο», πνπ ζα θαηαιάβνπλ νη νκάδεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.
Κ 18 ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ
ΙΥΤΡΟΙ
1Ο 7ΟΤ
1Ο 8ΟΤ
1Ο 9ΟΤ
1Ο 10ΟΤ
2Ο 7ΟΤ
2Ο 8ΟΤ
2Ο 9ΟΤ
2Ο 10ΟΤ

4Ο
4Ο
4Ο
4Ο
3Ο
3Ο
3Ο
3Ο

10ΟΤ
9ΟΤ
8ΟΤ
7ΟΤ
8ΟΤ
7ΟΤ
10ΟΤ
9ΟΤ

ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΙΥΤΡΟΙ
1Ο 11ΟΤ
2Ο 11ΟΤ
3Ο 11ΟΤ
4Ο 11ΟΤ
1Ο 12ΟΤ
2Ο 12ΟΤ
3Ο 12ΟΤ
4Ο 12ΟΤ

8Ο
7Ο
6Ο
5Ο
8Ο
7Ο
6Ο
5Ο

12ΟΤ
12ΟΤ
12ΟΤ
12ΟΤ
11ΟΤ
11ΟΤ
11ΟΤ
11ΟΤ

ΣΕΛΙΚΗ ΥΑΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Κ-16
ΟΜΙΛΟΙ ΙΥΤΡΩΝ
Σν Πξσηάζιεκα Κ-16 νινθιεξώλεηαη ζηηο 30/04/2022.
Γηα ηελ Σειηθή Φάζε ζα πξνθξηζνύλ νη ηέζζεξηο (4) πξώηεο νκάδεο θαζελόο εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) νκίισλ,
ζύλνιν δεθαέμη (16) νκάδεο.
Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ πξώηε (1η) ζέζε ζε θάζε όκηιν, ζ' αγσληζηνύλ κε κία νκάδα άιινπ
νκίινπ, πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ ηέηαξηε (4η) ζέζε, σο γεπεδνύρεο κε πιενλέθηεκα θαη ηελ ηζνπαιία.
Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηε δεύηεξε (2η) ζέζε, ζ' αγσληζηνύλ κε κία νκάδα άιινπ νκίινπ πνπ ζα
θαηαιάβεη ηελ ηξίηε (3ε) ζέζε σο γεπεδνύρνο θαη κε πιενλέθηεκα ηελ ηζνπαιία.
Οη νθηώ (8) ληθήηξηεο, ζα θιεξσζνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ ζε νπδέηεξε έδξα θαη εμ' εκίζεσο ηα
έμνδα ηνπ θάζε αγώλα, κε ζύζηεκα λνθ-άνπη κέρξη ηνλ ηειηθό.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηζνβαζκίαο, θξηηήξην είλαη κόλν ην κεηαμύ ηνπο απνηέιεζκα θαη ζε πεξίπησζε
ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο, δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηελ Δπηηξνπή.
* Οη δεύηεξεο (2ερ) νκάδεο, δελ ζα ζπλερίζνπλ ζηελ Σειηθή Φάζε, εθηόο θαη αλ έρεη απνθιεηζηεί ε πξώηε (1η)
νκάδα.
* Σα ζσκαηεία πνπ έρνπλ δειώζεη θαη δεύηεξε νκάδα, ζα ζπλερίζνπλ λ' αγσλίδνληαη θαη ζηελ Σειηθή Φάζε, κε
ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ δειώζεη ζηελ θάζε νκάδα, ρσξίο δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο πνδνζθαηξηζηή από
ηελ κία ζηελ άιιε νκάδα.
ΟΜΙΛΟΙ ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΙΥΤΡΩΝ
Από ηνπο ηξεηο (3) νκίινπο ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, ζα πξνθξηζνύλ ζηελ Σειηθή Φάζε νη πέληε (5) πξώηεο
νκάδεο από θάζε όκηιν, ζύλνιν δεθαπέληε (15) νκάδεο θαη κία (1) αθόκε από ηηο ηξεηο (3ειρ) έθηεο (6ερ), κε
θιήξσζε, ζύλνιν δεθαέμη (16) νκάδεο.
Ζ πξώηε (1η) ηνπ ελόο νκίινπ ζ' αγσληζηεί κε πιενλέθηεκα έδξαο θαη ηελ ηζνπαιία, κε κηα πέκπηε (5η) ή
ηελ έθηε (6η) άιινπ νκίινπ.
Ζ δεύηεξε (2η) κε κία ηέηαξηε (4η) άιινπ νκίινπ θαη νη ηξίηεο (3ερ) κεηαμύ ηνπο.
Οη νθηώ (8) ληθήηξηεο ζα θιεξσζνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ κέρξη ηνλ ηειηθό ζε νπδέηεξε έδξα θαη
κε εμ' εκίζεσο ηα έμνδα ηνπ θάζε αγώλα.
ηνλ ηειηθό δελ ζα ππάξρεη απνλνκή θππέιινπ.
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΑΓΩΝΩΝ
Οη αγώλεο ηεο Σειηθήο Φάζεο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο εμήο εκεξνκελίεο:
1η αγσληζηηθή. 07/05. 16 νκάδεο. 8 αγώλεο.
2η αγσληζηηθή. 14/05. 8 νκάδεο. 4 αγώλεο.
3η αγσληζηηθή. 21/05. 4 νκάδεο. 2 αγώλεο.
ΣΔΛΙΚΟ.
ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ Κ 16
Από ηελ Δπηηξνπή Τπνδνκήο, όπσο είρε αλαθνηλσζεί, δηελεξγήζεθε θιήξσζε ησλ αγώλσλ ηεο 1ηρ
Αγσληζηηθήο, «θαηά ζέζεηο», πνπ ζα θαηαιάβνπλ νη νκάδεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.
Κ 16 ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ
ΙΥΤΡΟΙ
1Ο 8ΟΤ
4Ο 10ΟΤ
1Ο 9ΟΤ
4Ο 8ΟΤ
Ο
ΟΤ
1 10
4Ο 11ΟΤ
Ο
ΟΤ
1 11
4Ο 9ΟΤ
Ο
ΟΤ
2
8
3Ο 11ΟΤ
Ο
ΟΤ
2
9
3Ο 8ΟΤ
Ο
ΟΤ
2
10
3Ο 9ΟΤ
2Ο 11ΟΤ
3Ο 10ΟΤ
ΛΙΙΓΟΣΕΡΟ ΙΦΤΡΟΙ
1Ο 12ΟΤ
5Ο 13ΟΤ
Ο
ΟΤ
1 13
6Ο 14ΟΤ
Ο
ΟΤ
1 14
5Ο 12ΟΤ
Ο
ΟΤ
2 12
5Ο 14ΟΤ
2Ο 13ΟΤ
4Ο 12ΟΤ
Ο
ΟΤ
2 14
4Ο 13ΟΤ
Ο
ΟΤ
3 12
4Ο 14ΟΤ
Ο
ΟΤ
3 13
3Ο 14ΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΟΜΑΔΑ Κ-17
Σελ ΣΡΙΣΗ 03/05/2022 θαη ώξα 14:45, θαινύληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ γηα ΠΡΟΠΟΝΗΗ, νη αθόινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΚΟΤΚΑ, ΣΑΜΟΤΛΑΚΑΣΟ (Α.Δ.ΚΖΦΗΗΑ), ΝΣΑΟΤΣΗ, ΜΠΑΣΗΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΑΘΖΝΑΨΚΟ), ΣΑΝΣΖΛΑ, ΝΗΚΟΠΟΛΗΓΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ),
ΠΑΡΑΚΔΤΑ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), ΓΚΛΔΣΟ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΚΤΡΓΟΣΑΖ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΠΔΣΡΔΝΑ, ΝΗΝΟ, ΜΑΡΚΑΚΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΚΟΡΧΝΑΗΟ, ΣΕΖΜΑ, ΣΟΤΜΑΡΑ, ΣΗΡΒΟΤΛΖ, ΚΑΜΠΗΧΝΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ),
ΝΣΟΖ, ΚΔΦΑΛΑ, ΜΠΗΛΗΚΑΗΓΖ (ΗΑΧΝ), ΜΑΘΗΟΤΓΖ, (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ), ΥΑΕΗΡΑΚΖ (ΖΦΑΗΣΟ),
ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ, ΛΟΤΚΑ (ΝΔΟΠΔΝΣΔΛΗΚΟ), ΛΔΚΚΑ (ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΚΟΚΜΟΣΟ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΣΟΤΛΟΤΜΖ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ),
ΜΟΤΓΗΑΚΑΚΟ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ).
ΗΜΔΙΩΗ:
Οι Αθληηέρ καηά ηην πποζέλεςζη ηοςρ θα ππέπει να επιδεικνύοςν βεβαίωζη Δμβολιαζμού/Νόζηζηρ
ή απνηηικό Rapid test.

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.:
ΖΡΑΚΛΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΑΣΣΗΚΟ
ΗΧΝΔ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
ΜΑΡΟΤΗ
ΑΡΗΧΝ
ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ

ΑΒΒΑΣΟ 30/04/2022
ΑΜΗΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΠΔΤΚΖ
Α.Δ. ΗΛΗΟΤ
ΚΔΡΑΤΝΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
ΗΛΗΗΑ 2004
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ
ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ

ΞΤΠΝΖΣΟ
ΡΟΤΟ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ
ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΖ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ

ΠΛΑΣΧΝ
ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ

ΚΤΡΙΑΚΗ 01/05/2022
ΠΑΣΖΗΑ
ΘΤΔΛΛΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

