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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 11 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2020

=======================================
ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο ΚΤΠΕΛΛΟΤ,
πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 05 & 06/09/2020 θαη ηηκωξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθωλα κε ην
άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο..
ΚΤΠΕΛΛΟ

05 & 06/09/2020
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ

ΣΙΓΚΟ Α.

ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΑ

1

ΚΑΛΑΘΑ Γ.

ΜΑΡΟΤΗ

1

ΗΧΝΔ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ

1

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΑΚΡΩΣΗΡΙΑΝΑΚΗ .

ΠΟΙΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ
Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο Έλωζεο, επηβάιιεη πνηλή ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ εθαηό (100) επξώ ζε
έθαζην από ηα ζωκαηεία Π.Α.Ο. ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛΤΦΑΓΑ θαη Α.Δ. ΠΟΔΙΓΩΝ ΓΛΤΦΑΓΑ, γηαηί ζηνλ κεηαμύ
ηνπο αγώλα Κππέιινπ ζηηο 05/09/2020, δελ πξνζθόκηζαλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο ηωλ Πξνπνλεηώλ ηνπο
εθδηδόκελν από ηελ Δ.Π..Α. ωο όθεηιαλ, θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ.
Ζ πνηλή επηβάιιεηαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ.

ΚΛΗΡΩΗ 3ης ΥΑΗ 50ού ΚΤΠΕΛΛΟΤ "Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ"
Σε ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2020 θαη ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήξωζε ηωλ αγώλωλ ηεο 3εο Φάζεο ηνπ 50νύ Κππέιινπ "Κ. ΣΡΙΒΔΛΛΑ".
ηελ θιήξωζε κεηέρνπλ ηα δεθανθηώ (18) ζωκαηεία πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηε 2ε θάζε θαη ηα
ζαξάληα δύν (42) ζωκαηεία ηεο Α΄ Καηεγνξίαο. ύλνιν εμήληα (60) ζωκαηεία.
Θα ζρεκαηηζζνύλ ηξηάληα (30) δεπγάξηα ζωκαηείωλ, νη αγώλεο ηωλ νπνίωλ ζα δηεμαρζνύλ
ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 23/09/2020 θαη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 30/09/2020.
Από ηα ηξηάληα (30) ζωκαηεία πνπ ζα πξνθξηζνύλ, νθηώ (8) ζωκαηεία ζα αγωληζζνύλ κεηαμύ ηνπο
έπεηηα από θιήξωζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θιήξωζε απηήο ηεο θάζεο, ώζηε ζηελ 4ε Φάζε λα
έρνπκε ηξηάληα δύν (32) ζωκαηεία (22 ζωκαηεία από ηελ 3ε Φάζε, 4 ζωκαηεία πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηνπο
ζπκπιεξωκαηηθνύο αγώλεο θαη 6 ζωκαηεία ηεο Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο).

ΑΛΛΑΓΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΑΓΩΝΑ
Όπωο καο δηεπθξίληζε ε Δ.Π.Ο.:
* ε θάζε νκάδα επηηξέπεηαη ε ρξήζε κέρξη πέληε αιιαγώλ (θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ 90 ιεπηώλ) ζε θάζε
επίζεκν αγώλα.
* Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε δηαθνπή ζηελ εμέιημε ηνπ αγώλα, θάζε νκάδα ζα έρεη κέρξη ηξεηο
επθαηξίεο λα πξνβεί ζηηο 5 αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. Δπηηξέπνληαη επίζεο νη αιιαγέο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκηρξόλνπ.
* Δθόζνλ θαη νη δύν νκάδεο πξνβνύλ ζε αιιαγή ηαπηόρξνλα, απηή ζα ππνινγίδεηαη ωο κία από ηηο ηξεηο
επθαηξίεο γηα θάζε νκάδα.

* Οη αιιαγέο θαη επθαηξίεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, κεηαθέξνληαη ζηελ παξάηαζε.
* Δθόζνλ νη θαλόλεο ηεο δηνξγάλωζεο επηηξέπνπλ κηα πξόζζεηε αιιαγή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξάηαζεο, θάζε νκάδα ζα έρεη κία πξόζζεηε επθαηξία γηα αιιαγή. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαη πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο παξάηαζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκηρξόλνπ ηεο παξάηαζεο.

ΚΛΗΡΩΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Σελ ΣΔΣΑΡΣΗ 16 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2020 θαη ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήξωζε ηωλ αγώλωλ ηνπ Πξωηαζιήκαηνο ηεο Γ' Καηεγνξίαο.
Από ηα ζωκαηεία ζα κπνξεί λα παξαζηεί ΑΤΣΗΡΑ ΔΝΑ (1) ΜΟΝΟ ΑΣΟΜΟ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ΦΟΡΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΑ, ιόγω ηωλ έθηαθηωλ κέηξωλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηε δηαζπνξά
ηνπ ηνύ COVID-19.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Κ-18 & Κ-16, ΣΟ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 26 & 27/09/2020
Πνιινί Όκηινη πνπ ζα ζπγθξνηεζνύλ ηα Πξωηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, ζα είλαη κε δώδεθα (12) ή
δεθαηξείο (13) νκάδεο. Χο εθ ηνύηνπ θαη νη αγωληζηηθέο ζα είλαη ιηγόηεξεο από ηηο αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλεο.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε έλαξμε ηωλ δύν (2) πξναλαθεξζέληωλ Πξωηαζιεκάηωλ ζα κεηαθεξζεί θαηά κία
(1) εβδνκάδα, ζα αξρίζεη δειαδή ην αββαηνθύξηαθν 26 & 27/09/2020.
Οη όκηινη θαη γηα ηα δύν (2) Πξωηαζιήκαηα, ζα αλαθνηλωζνύλ ηελ επόκελε εβδνκάδα.

ΓΙΑ ΑΔΕΙΕ ΒΙΝΣΕΟΚΟΠΗΗ ΑΓΩΝΑ
Δλεκεξώλνπκε θάζε ελδηαθεξόκελν άηνκν ή ζωκαηείν, όηη ιόγω ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ ηνύ COVID-19
θαη ηεο απαξαίηεηεο ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπόκελνπ Τγεηνλνκηθνύ Πξωηνθόιινπ, δελ ζα ρνξεγείηαη άδεηα
βηληενζθόπεζεο από ηελ Δ.Π.. Αζελώλ, πέξαλ ηνπ ελόο αηόκνπ γηα θάζε αγώλα.

ΔΕΛΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 2020 - 2021
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζωκαηεία όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020 - 2021, ζα εθδίδεηαη από ηελ
Δ.Π..Α. γηα ηνπο πξνπνλεηέο ηωλ νκάδωλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
Α) ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α' & Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ζα εθδίδεηαη κε ηελ ππνρξέωζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α.:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζωκαηείνπ πνπ λα γλωξίδεη ζηελ Έλωζε όηη ν θ………. είλαη πξνπνλεηήο
ζηελ νκάδα ηνπο Αλδξώλ έρεη δίπιωκα πξνπνλεηή θαη επηζπκεί λα ηνπ εθδνζεί ΓΔΛΣΗΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ.
2. Φωηνηππία Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.Ο. (ηξηεηνύο δηάξθεηαο UEFA).
3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θωιύκαηα ηα πξνβιεπόκελα από ην
Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο., απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ πξνπνλεηώλ, ηνπ θαηαζηαηηθνύ
θαη ηωλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο..
4. Μηα (1) έγρξωκε θωηνγξαθία.
5. Βεβαίωζε κέινπο ζε ύλδεζκν Πξνπνλεηώλ, πεξηόδνπ 2020 - 2021.
6. Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
Β) ΑΓΔΙΑ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΠΡΩΣ/ΣΩΝ Κ18 - Κ16
ζα εθδίδεηαη κε ηελ ππνρξέωζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α.:







Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζωκαηείνπ.
Φωηνηππία ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
Μία (1) έγρξωκε θωηνγξαθία.
Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ
ραξαθηήξα, ζεωξεκέλε από Κ.Δ.Π..
Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θωιύκαηα ηα
πξνβιεπόκελα εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο..
Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ.
*** Δθηόο ηνπ αλωηέξω θπζηθνύ πξνζώπνπ, δηθαίωκα εηζόδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή έρνπλ
επίζεο, ζηελ κελ Γ’ Καηεγνξία ν εθπξόζωπνο θαη ν θπζηθνζεξαπεπηήο κε ηελ επίδεημε ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, ζηα δε Πξωηαζιήκαηα Κ18 & Κ16, ν εθπξόζωπνο ηνπ
ζωκαηείνπ.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζωκαηεία, όηη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηωλ 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 αγωλίδνληαη ππνρξεωηηθά – εθόζνλ δελ
δηαζέηνπλ Γειηίν Δ.Π.Ο. - κε Πξνζωξηλά Γειηία πνπ ζα εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π..Α., κε ηελ θαηάζεζε
ηωλ 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
2021.
6) Οη κεηεγγξαθέο κεηαμύ ζωκαηείωλ, όπωο θαη κεηαμύ πξώηωλ θαη δεύηεξωλ νκάδωλ ηνπ ίδηνπ
ζωκαηείνπ, ζα κπνξεί λα γίλνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ 2νπ γύξνπ. Όρη ζηελ Σειηθή Φάζε. Γηα ηε
κεηεγγξαθή, απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνύ ζωκαηείνπ, ζπκπιήξωζε αίηεζεο θαη παξάδνζε ηνπ
1νπ δειηίνπ ηνπο.
7) Σπρόλ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα, ν νπνίνο έρεη δειηίν Δ.Π.Ο. ή πξνζωξηλό δειηίν
ζε άιιε νκάδα, ζεωξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
Παξάβαζε ηωλ παξαπάλω πεξηπηώζεωλ, ζπληζηά ιόγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, εμεηαδόκελν
θαηόπηλ ππνβνιήο έλζηαζεο.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-15
Σελ ΣΡΙΣΗ 15/09/2020 θαη ώξα 15:00, θαινύληαη γηα πξνπόλεζε ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ, νη
αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΠΑΝΣΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΚΑΡΑΟΤΛΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΜΠΔΒΑΡΓΟ, ΚΟΡΡΔ (ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ),
ΕΑΓΑΡΔΛΟ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ), ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΑΔΚ), ΚΑΡΑΒΗΣΖ (ΥΑΗΓΑΡΗ),
ΚΟΛΗΜΑΣΖ, ΕΚΔΡΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΛΗΟΠΤΡΖ (ΣΡΑΥΧΝΔ),
ΜΠΑΕΔ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ), ΜΠΔΡΗΚΑΚΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ), ΑΡΔΣΑΚΖ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ),
ΜΑΝΧΛΗΟΤΓΑΚΖ, ΚΟΤΟΤΡΗΓΖ (ΡΟΤΦ), ΚΑΜΠΗΧΝΖ, ΠΖΛΗΧΣΑΚΖ, ΓΤΦΣΑΚΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ),
ΝΣΟΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ), ΜΠΑΜΠΗΛΖ, ΠΑΣΔΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΕΑΥΑΡΑΚΖ (ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ), ΥΑΒΔΝΔΣΗΓΖ, ΒΟΣΗΟ (ΖΡΑΚΛΔΟ), ΛΗΑΠΖ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ),
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΘΖΝΑΨΚΟ), ΑΡΥΑΝΗΧΣΑΚΖ (ΕΔΦΤΡΟ ΑΗΓΑΛΔΧ).
ΗΜΔΙΩΗ: ηελ πξνπόλεζε ζα εθαξκνζηεί ην Τγεηνλνκηθό Πξωηόθνιιν ηνπ Δξαζηηερληθνύ
Πνδνζθαίξνπ, όπωο απηό έρεη θαζνξηζζεί από ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ., ηελ Δ.Π.Ο. θαη ηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, κε
ζηόρν λα κεηωζεί ν θίλδπλνο κόιπλζεο από ηνλ ηό COVID-19).

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-14
Σελ ΣΡΙΣΗ 15/09/2020 θαη ώξα 14:45, θαινύληαη γηα πξνπόλεζε ζην γήπεδν ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, νη
αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΜΑΣΟΤΚΑ, ΠΑΠΠΑ, ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΑΡΑΒΑΝΖ, ΜΠΟΤΚΖ (ΕΔΦΤΡΟ),
ΦΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΠΔΥΛΗΒΑΝΗΓΖ (ΑΔΚ), ΚΑΡΑΟΤΛΖ, ΣΑΗΟΤΛΑ, ΘΔΟΓΧΡΟΤ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ),
ΚΑΝΔΣΗ, ΜΑΡΚΟΤ, ΜΔΝΟΤΝΟ, ΣΗΑΜΑΚΖ (ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ),
ΟΤΕΟΤΝΗΓΖ, ΒΔΝΑΚΖ (ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ), ΚΑΡΤΓΖ, ΥΑΝΣΕΖ (ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ),
ΠΑΠΑΚΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΗΧΠΗΓΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ), ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟ (ΥΑΨΓΑΡΗ),
ΓΡΖΓΟΡΑΚΖ, ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ, ΠΟΤΛΖ (ΗΑΧΝ), ΝΑΡΡΗΑ, ΣΗΣΟ (ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ),
ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ, ΦΑΡΑΟΠΟΤΛΟ, ΣΗΡΗΓΧΣΖ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ),
ΑΛΑΝΖ, ΚΑΚΟ, ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ, ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ (Α.Ο. ΑΗΓΑΛΔΧ),
ΕΟΡΜΠΑ, ΘΑΝΟ, ΜΗΛΧΝΣΑ (Α.Ο. ΗΛΗΟΤ).
ΗΜΔΙΩΗ: ηελ πξνπόλεζε ζα εθαξκνζηεί ην Τγεηνλνκηθό Πξωηόθνιιν ηνπ Δξαζηηερληθνύ
Πνδνζθαίξνπ, όπωο απηό έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ., ηελ Δ.Π.Ο. θαη ηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, κε
ζηόρν λα κεηωζεί ν θίλδπλνο κόιπλζεο από ηνλ ηό COVID-19).

Από την Ε.Π.. Αθηνών

