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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

=======================================
ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας, ότι από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ξεκίνησε η διανομή των
νέων εντύπων Αίτησης Μεταβολών Ποδοσφαιριστή {ένα (1) για τις εγχώριες κινήσεις Ελλήνων
ποδοσφαιριστών (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας), ένα (1) για τις εγχώριες κινήσεις αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) και ένα (1) για τις διεθνείς κινήσεις Ελλήνων και
αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας)}.
Το κόστος κάθε εντύπου, παραμένει στο ένα (1) ευρώ.
Με απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ, αναστέλλεται η έναρξη της θερινής μετεγγραφικής περιόδου για τα
ερασιτεχνικά σωματεία έως ότου ληφθεί απόφαση καθορισμού του ύψους (κόστους) των παραβόλων
για τις κινήσεις /μεταβολών των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 - 2023
Γνωρίζουμε στα σωματεία μας τις παρακάτω ημερομηνίες, μέσα στις οποίες θα μπορούν να καταθέτουν
στην Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ, τις αιτήσεις τους για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών,
υποσχετικών, επανεγγραφών, αρχικών εγγραφών, ποδοσφαιριστών τους.

ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 - 2023
** Μετεγγραφές ερασιτεχνών και διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις, από 01/08/2022 έως 31/10/2022.
** Επανεγγραφές Ερασιτεχνών, από 01/08/2022 έως 31/10/2022.
** Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές), από 01/08/2022 έως
31/10/2022.
** Πρώτες εγγραφές ενηλίκων, από 01/08/2022 έως και 31/10/2022.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
** Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές από 01/07/2022 (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ).
** Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές από 01/07/2022 (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ).
** Πρώτες εγγραφές ανηλίκων, ανοιχτές από 01/07/2022 (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ).
** Επανεκδόσεις Δελτίων Ατομικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) που ήδη ανήκουν στη δύναμη ενός ερασιτεχνικού
σωματείου, ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01/01/2022 έως 30/06/2023 (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ).

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 - 2023
** Μετεγγραφές ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις, από 01/01/2023 έως και 31/01/2023.
** Επανεγγραφές ερασιτεχνών, από 01/01/2023 έως και 31/01/2023.
** Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), από 01/01/2023 έως και
31/01/2023.
** Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενήλικων ερασιτεχνών, από 01/01/2023 έως και 31/01/2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2022 - 2023
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας για τις ημερομηνίες που προγραμματίζουμε την έναρξη, τις Δηλώσεις
και τις ηλικίες των ποδοσφαιριστών που θα έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στα Πρωταθλήματα Υποδομής τη
νέα ποδοσφαιρική χρονιά 2022-2023, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών αποφάσεων της Πολιτείας ή της
Ε.Π.Ο..

Σημειώνουμε, ότι δεν μπορεί να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, σε
Πρωταθλήματα μικρότερης.
ΠΡΩΤ/ΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Κ-18

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2005, 2006, 2007, 2008 (& μέχρι 4εις του 2004
αναγράφονται στην 20άδα και μπορούν να
αγωνισθούν)

Κ-16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2007, 2008, 2009

Κ-14

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08-09/10/2022
23/09/2022

2009, 2010, 2011

Κ-12

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15-16/10/2022
30/09/2022

2011, 2012, 2013

Κ-10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22-23/10/2022
07/10/2022

2013, 2014 (& μέχρι 4εις του 2012, αναγράφονται
στο Φ.Α. και μπορούν να αγωνισθούν)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024
Αποφασίζεται όπως από την επόμενη ποδ/κή περίοδο 2023-2024 οι κατηγορίες των Πρωταθλημάτων
Υποδομής θα διαμορφωθούν ως εξής:
Κ-17, θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές 17, 16, 15 & 14 ετών και τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές 18 ετών.
Κ-15, θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές 15, 14 & 13 ετών
Κ-13, θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές 13, 12 & 11 ετών
Κ-11, θα συμμετέχουν ποδοσφαιριστές 11 & 10 ετών.
ΕΝΑΡΞΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 - 2023
A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή τριάντα τριών (33) ομάδων σε τρεις (3) ομίλους
των έντεκα (11) ομάδων και θ' αρχίσει στις 24-25 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2022.
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή σαράντα οκτώ (48) ομάδων σε τρεις (3) ομίλους
των δεκαέξι (16) ομάδων και θ' αρχίσει στις 24 - 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό έχουν σαράντα εννέα (49) ομάδες.
Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις (4) Ομίλους, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα
δηλώσουν συμμετοχή. Το Πρωτάθλημα θ' αρχίσει στις 01 - 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022.
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

52ο ΚΥΠΕΛΛΟ «Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ»
Στο Πρωτάθλημα του Κυπέλλου της προσεχούς ποδοσφαιρικής περιόδου 2022 - 2023, συμμετέχουν
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, οι ομάδες της Α' Κατηγορίας και της Γ' Εθνικής Κατηγορίας και προαιρετικά μπορούν να
συμμετέχουν οι ομάδες της Β' και της Γ' Κατηγορίας, καθώς και οι Ερασιτεχνικές ομάδες των Π.Α.Ε..
Η 1η αγωνιστική του Κυπέλλου, θα διεξαχθεί στις 10 - 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, με τη συμμετοχή των
ομάδων της Β', Γ' Κατηγορίας και των Ερασιτεχνικών των Π.Α.Ε. και η 2η αγωνιστική, στις 17 - 18
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, με τη συμμετοχή των ομάδων που θα προκριθούν από την 1η αγωνιστική.
Από την 3η αγωνιστική και μετά, θα λαμβάνουν μέρος και οι ομάδες της Α' Κατηγορίας, καθώς και οι
ομάδες μας της Γ' Εθνικής Κατηγορίας.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 - 2023
Δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα Πρωταθλήματα της ποδοσφαιρικής περιόδου 2022 - 2023, έχουν
ποδοσφαιριστές ηλικίας μέχρι τριάντα οκτώ (38) ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1984.
Στους αγώνες των Πρωταθλημάτων Α', Β' & Γ' Κατηγοριών, κάθε ομάδα θα πρέπει να ξεκινά τον
αγώνα, στην αρχική της ενδεκάδα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τρεις (3) ποδοσφαιριστές που να έχουν γεννηθεί το
έτος 2001 και ν' αγωνίζονται επίσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΟΛΟ το 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ.
Εννοείται ότι μπορούν να συμμετέχουν και ποδοσφαιριστές μικρότερης ηλικίας, δηλαδή γεννηθέντες
το 2002, το 2003 κ.λπ..
Ειδικά στην Γ' Κατηγορία, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που
έχουν ηλικία μέχρι τριάντα ένα (31) ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί το έτος 1991.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές σε κάθε αγώνα μεγαλύτεροι των
τριάντα ένα (31) ετών και μέχρι τριάντα οκτώ (38) ετών, που έχουν γεννηθεί δηλαδή το έτος 1984.
Στο Κύπελλο, οι ομάδες αγωνίζονται με τις προϋποθέσεις που ηλικιακά ισχύουν για τους
ποδοσφαιριστές στην Κατηγορία τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι από 01/07/2022, μπορούν να παραλάβουν τις καταστάσεις
με το δυναμικό των ποδοσφαιριστών τους, η παραλαβή θα γίνετε με τον νόμιμο εκπροσώπό
τους, από το αρμόδιο Τμήμα Δελτίων της Ένωσης.

Από την Ε.Π.Σ. Αθηνών

