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ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Καλούνται τα σωματεία που θα τερματίσουν στην 1η θέση κάθε ομίλου της Α΄ Κατηγορίας,
την ΔΕΥΤΕΡΑ 14/03/2022 και ώρα 10:30 στα γραφεία της ΕΠΣ Αθηνών για την κλήρωση των αγώνων
κατάταξης, από τους οποίους θα προκύψουν οι δύο (2) ομάδες που θα αγωνισθούν σε αγώνες μπαράζ
με τις Πρωταθλήτριες άλλων Ενώσεων για την άνοδο στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία.

SELF TEST ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΩΝ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι όπως προβλέπεται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΓΓΑ, όλοι οι
αθλητές ηλικίας έως 17 ετών, μπορούν να αγωνίζονται με self test, το οποίο θα γίνεται παρουσία του
υπεύθυνου covid της ομάδας ή του προπονητή, την ημέρα του αγώνα.
Αθλητές 18 ετών και άνω με PCR TEST 72 ωρών Ή RAPID TEST 48 ωρών.
Εξαιρούνται από το testing οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης
σε ισχύ.

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Παραθέτουμε ποινολόγιο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αποβλήθηκαν στους αγώνες Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,
που διεξήχθησαν στις 05/03/2022 και τιμωρήθηκαν από την Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με το
άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο..
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

05/03/2022
ΟΜΑΔΑ
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Έναρξη ποινών: 06/03/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ
Η Πειθαρχική Επιτροπή, στους αξιωματούχους των ομάδων, για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα
στους αγώνες Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας της 05/03/2022, επιβάλλει τις παρακάτω ποινές απαγόρευσης
παραμονής στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια.
ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ Φ.Α.

ΟΜΑΔΑ
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
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1
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Έναρξη ποινών: 06/03/2022

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
** ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ. Επιβολή ποινής απαγόρευσης ν’ αγωνιστεί στο γήπεδό του, όταν θα είναι
γηπεδούχο το σωματείο, για μία (1) αγωνιστική και επιβολή χρηματικού προστίμου οκτακοσίων (800)
ευρώ.
(Άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο).
Αγώνας ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ στις 05/03/2022.
** ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ.. Επιβολή ποινής απαγόρευσης ν’ αγωνιστεί στο γήπεδό του, όταν θα είναι γηπεδούχο
το σωματείο, για μία (1) αγωνιστική και επιβολή χρηματικού προστίμου οκτακοσίων (800) ευρώ.
(Άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο).
Αγώνας ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ. - ΣΟΥΡΜΕΝΑ στις 05/03/2022.

Έναρξη ποινών: 14/03/2022

ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΡΕΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 16 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.)
Η Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., το οποίο αναφέρει
ότι αποτελεί απρεπή συμπεριφορά ομάδας όταν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αποβληθούν τρεις (3)
ποδοσφαιριστές της, επιβάλλει, αυτοδίκαια, στο σωματείο ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ., την ποινή του χρηματικού
προστίμου των πενήντα (50) ευρώ, γιατί στον αγώνα ΑΤΤΑΛΟΣ Ν. Φ. - ΣΟΥΡΜΕΝΑ, στις 05/03/2022,
αποβλήθηκαν και τιμωρήθηκαν τρεις (3) ποδοσφαιριστές του.

ΑΛΛΑΓH ΣΕ ΑΓΩΝA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
** Ο αγώνας Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2010, θα
διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 13/03/2022 και ώρα 15:00, στο γήπεδο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (και όχι ώρα 11:00,
όπως είχε οριστεί αρχικά).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
** Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ για το Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας θα
διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 13/03/2022 και ώρα 15:30, στο γήπεδο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας τον αριθμό των ομάδων που προβλέπονται, σύμφωνα με τις σχετικές
προκηρύξεις , να προβιβασθούν σε ανώτερη κατηγορία ή να υποβιβασθούν σε κατώτερη όπως επίσης
και τους αγώνες μπαράζ που προβλέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Οι πρώτες ομάδες κάθε Ομίλου {σύνολο τέσσερις (4) ομάδες}, θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε
διπλούς αγώνες, εντός και εκτός έδρας. Οι δύο πρώτες στη βαθμολογία ομάδες θα αγωνιστούν στη
συνέχεια σε αγώνες μπαράζ, με τις Πρωταθλήτριες άλλων Ενώσεων, που θα διοργανώσει η Ε.Π.Ο., για
την άνοδο στην Γ' Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία.
Οι όμιλοι στους οποίους θα συμμετάσχουν οι Πρωταθλήτριες ομάδες μας, είναι:
7ος Όμιλος: Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ Β', Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ Α', Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ε.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ε.Π.Σ.
ΧΑΝΙΩΝ, Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
8ος Όμιλος: Ε.Π.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ, Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ, Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Ε.Π.Σ.
ΣΑΜΟΥ, Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ Α'.
Η ομάδα που θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο και η ομάδα που θα αγωνιστεί στον 8ο όμιλο, θα
καθοριστεί μετά από κλήρωση.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΟΜΑΔΕΣ
Θα υποβιβαστούν συνολικά δεκατέσσερις (14) ομάδες, οι τέσσερις (4) τελευταίες (θέσεις
11, 10, 9 & 8), των δύο (2) ομίλων με τις έντεκα (11) ομάδες, δηλαδή, οκτώ (8) ομάδες και οι τρεις
(3) τελευταίες (θέσεις 10, 9, 8), των δύο (2) ομίλων με τις δέκα (10) ομάδες, δηλαδή έξι (6) ομάδες.
Σύνολο δεκατέσσερις (14) ομάδες.
Το πρωτάθλημα της περιόδου 2022 – 2023, θα διεξαχθεί με επιθυμητό αριθμό τις τριάντα
τέσσερις (34) ομάδες. Όμως, μπορεί να διεξαχθεί και με μέχρι τριάντα οκτώ (38) ομάδες στις
περιπτώσεις που σχετίζονται με τον υποβιβασμό ομάδων από την Γ' Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία ή
της μη ανόδου στην Γ' Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία των Πρωταθλητριών ομάδων της Ένωσής μας.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΞΙ (6) ΟΜΑΔΕΣ
Οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου {σύνολο τέσσερις (4) ομάδες}, θα προβιβαστούν στην Α’ Κατηγορία.
Άλλες δύο (2) ομάδες, που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση σε καθένα από τους τέσσερις (4) ομίλους,
προβιβάζονται στην Α' Κατηγορία μετά από αγώνες μπαράζ μεταξύ τους, σε διπλούς αγώνες εντός και εκτός
έδρας {πρωτάθλημα έξι (6) αγωνιστικών}, με βαθμολογική κατάταξη όπως αναγράφεται στο άρθρο 17 της
Προκήρυξης (Σε περίπτωση ισοβάθμησης, ισχύουν μόνο τα μεταξύ τους αποτελέσματα και σε περίπτωση νέας
ισοβαθμίας, σε βαθμούς και σε τέρματα, θα γίνεται αγώνας κατάταξης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα
κριτήρια του άρθρου 20 του Κ.Α.Π..
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δεκατέσσερις (14) ομάδες, θα υποβιβαστούν από την Α' Κατηγορία.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΟΜΑΔΕΣ
Θα υποβιβαστούν συνολικά δεκατέσσερις (14) ομάδες, οι τέσσερις (4) τελευταίες (θέσεις 12, 11, 10
& 9), των δύο (2) ομίλων με τις δώδεκα (12) ομάδες, δηλαδή, οκτώ (8) ομάδες και οι τρεις (3) τελευταίες
(θέσεις 11, 10, 9), των δύο (2) ομίλων με τις έντεκα (11) ομάδες, δηλαδή έξι (6) ομάδες.
Σύνολο δεκατέσσερις (14) ομάδες.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΟΚΤΩ (8) ΟΜΑΔΕΣ
Ανέρχονται στη Β’ Κατηγορία, οκτώ (8) ομάδες, μετά από αγώνες κατάταξης, ως εξής:
Οι ομάδες που καταλάβουν τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις κάθε ομίλου (1ος, 2ος, 3ος, 4ος), θα
αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες, εντός και εκτός έδρας (πρωτάθλημα έξι αγωνιστικών), με βαθμολογική κατάταξη,
όπως αναγράφεται στο άρθρο 17 της Προκήρυξης.
Οι δύο πρώτες ομάδες, σε κάθε όμιλο, που θα προκύψουν από αυτούς τους αγώνες, θα προβιβαστούν
στη Β' Κατηγορία. Σύνολο οκτώ (8) ομάδες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε θέσεις ανόδου, θα ισχύσουν τα μεταξύ των ισοβαθμούντων σωματείων
αποτελέσματα. Σε περίπτωση που η βαθμολογία και η διαφορά των τερμάτων είναι ίδια, θα διεξαχθεί αγώνας
μπαράζ με παράταση και πέναλτι, σε ουδέτερο γήπεδο.
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν σ' αυτό το Πρωτάθλημα, θα μεταφέρουν τους βαθμούς που είχαν
συγκεντρώσει στους αγώνες του Πρωταθλήματος.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
** Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΠΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΕΚ για το Πρωτάθλημα Κ-16, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ .
** Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΛΙΟΥ για το Πρωτάθλημα Κ-16, ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ
γιατί το φιλοξενούμενο σωματείο ΑΕ ΙΛΙΟΥ ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ-17
Την ΤΡΙΤΗ 15/03/2022 και ώρα 14:45, καλούνται στο γήπεδο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για προπόνηση, οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες):
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΑΟΥΤΙ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ (ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ) ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΕΝΑΣ, ΝΙΝΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΓΚΛΕΤΣΟΣ
(ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΤΖΗΜΑΣ, ΚΑΜΠΙΩΝΗΣ, ΓΥΦΤΑΚΗΣ, ΤΟΥΜΑΡΑΣ. ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ (ΑΕ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, (ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ),
ΝΤΟΗ, ΚΕΦΑΛΑΣ, ΜΠΙΛΙΚΑΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ), ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ, (ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ),
ΛΟΥΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ), ΛΕΚΚΑΣ (ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε.), ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ), ΜΕΛΕΓΚΟΣ
(ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ), ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ( ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ), ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Αθλητές κατά την προσέλευση τους θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση Εμβολιασμού/Νόσησης
ή αρνητικό Rapid test. Επίσης, οι συνοδοί των αθλητών θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό νόσησης
ή εμβολιασμού και την ταυτότητα τους για την είσοδο τους στο γήπεδο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ-15
Την ΤΡΙΤΗ 15/03/2022 και ώρα 15:30, καλούνται στο γήπεδο ΙΛΙΟΥ για προπόνηση, μαζί με το
ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ, την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τους και τα ΡΟΥΧΑ της προηγούμενης αποστολής, οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες):
ΝΑΡΡΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ), ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ, ΓΑΖΗΣ, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), ΚΟΤΤΑΣ, ΤΑΜΠΑΚΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΛΑΜΕΛΑΡΙ, (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ),
ΟΘΩΝΑΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΓΙΑΛΑΦΟΣ, ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.), ΣΤΑΥΡΟΥ
(ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ), ΛΑΧΑΝΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ), ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(ΙΑΣΩΝ), ΜΟΛΦΕΤΑΣ (Α.Ο. ΙΛΙΟΥ), ΤΣΙΩΛΗΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ), ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε.),
ΗΡΙΩΤΗΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ),ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ), ΜΠΑΡΚΑΣ, ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ (ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ)
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ (ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Αθλητές κατά την προσέλευση τους θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση Εμβολιασμού/Νόσησης
ή αρνητικό Rapid test. Επίσης, οι συνοδοί των αθλητών θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό νόσησης
ή εμβολιασμού και την ταυτότητα τους για την είσοδο τους στο γήπεδο.

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Τους παρακάτω αγώνες θα παρακολουθήσουν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Α.:
ΚΟΛΩΝΟΣ
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΩΝΙΔΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΠΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/03/2022
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΙΕΡΑΠΟΛΗ
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ.
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ
ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΛΑΔΑΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ
ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ
ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/03/2022
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ
ΛΙΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

Από την Ε.Π.Σ. Αθηνών

