=======================================
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022

=======================================
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο όηη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023,
νξίζηεθε ε 01/07/2022 θαη σο εκεξνκελία ιήμεο, νξίζηεθε ε 30/06/2023.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο, κέζα ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ
ζηελ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, ηηο αηηήζεηο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνδεζκεύζεωλ, κεηεγγξαθώλ,
ππνζρεηηθώλ, επαλεγγξαθώλ, αξρηθώλ εγγξαθώλ, πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο.

ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2023
** Μεηεγγξαθέο εξαζηηερλώλ θαη δηεζλείο θαη εζωηεξηθέο θηλήζεηο, από 01/08/2022 έσο 31/10/2022.
** Δπαλεγγξαθέο Δξαζηηερλώλ, από 01/08/2022 έσο 31/10/2022.
** Μεηεγγξαθέο νξηζκέλνπ ρξόλνπ εξαζηηερλώλ (πξώελ ππνζρεηηθέο), από 01/08/2022 έσο
31/10/2022.
** Πξώηεο εγγξαθέο ελειίθωλ, από 01/08/2022 έσο θαη 31/10/2022.

ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΙ
** Αηνκηθέο απνδεζκεύζεηο εξαζηηερλώλ, αλνηρηέο από 01/07/2022 έσο θαη 30/06/2023.
** Οκαδηθέο απνδεζκεύζεηο εξαζηηερλώλ, αλνηρηέο από 01/07/2022 έσο θαη 30/06/2023.
** Πξώηεο εγγξαθέο αλειίθωλ, αλνηρηέο από 01/07/2022 έσο 30/06/2023.
** Δπαλεθδόζεηο Γειηίωλ Αηνκηθήο Ιδηόηεηαο (Γ.Α.Ι.) πνπ ήδε αλήθνπλ ζηε δύλακε ελόο εξαζηηερληθνύ
ζσκαηείνπ, αλνηρηέο όιε ηελ πνδνζθαηξηθή ζεδόλ από 01/01/2022 έσο 30/06/2013.

ΦΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2023
** Μεηεγγξαθέο εξαζηηερλώλ γηα δηεζλείο θαη εζωηεξηθέο θηλήζεηο, από 01/01/2023 έσο θαη 31/01/2023.
** Δπαλεγγξαθέο εξαζηηερλώλ, από 01/01/2023 έσο θαη 31/01/2023.
** Υεηκεξηλέο κεηεγγξαθέο νξηζκέλνπ ρξόλνπ (πξώελ ππνζρεηηθέο), από 01/01/2023 έσο θαη
31/01/2023.
** Υεηκεξηλέο πξώηεο εγγξαθέο ελήιηθωλ εξαζηηερλώλ, από 01/01/2023 έσο θαη 31/01/2023.

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Αξ.πξση.573

Αζήλα 21 Απξηιίνπ 2022

Πξνο
Όια ηα ζωκαηεία καο
==================
Η 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,
πξνζθαιεί
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 Ηκεξήζηαο 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 θαη
ώξα 19:30 θαη ζηνλ ίδην ηόπν, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζώπσλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε.
 Η 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).
 Η 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 ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ
εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί ε ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηεο 12εο 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 ιεθζεί όια ηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηεμαγωγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
όζνλ αθνξά ηνπ Τγεηνλνκηθνύο Καλόλεο.
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Αξ.πξση.574

Αζήλα 21 Απξηιίνπ 2022

Πξνο
Όια ηα ζωκαηεία καο
==================
Η 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,
πξνζθαιεί
ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αζελώλ:
ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα γίλεη ζηα Γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ (Αθαδεκίαο 91-93), ηελ
ΣΔΣΑΡΣΗ 08/06/2022 θαη ώξα 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 ΔΝΧΗ ΑΡΜΔΝΙΧΝ
ΑΘΗΝΧΝ(ΑΡΜΔΝΙΚΗ), Π.Α.Δ. (ΔΛΑΦΡΑ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ) & ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΙΓΑΛΔΧ ΑΓΙΑ 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 ηελ ίδηα εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ 08/06/2022,
ώξα 20:30 θαη ζηνλ ίδην ηόπν, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
αληηπξνζώπσλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε.












Η 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.
Η 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 ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ
εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί ε ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηεο 12εο 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 ιεθζεί όια ηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηεμαγωγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, όζνλ
αθνξά ηνπ Τγεηνλνκηθνύο Καλόλεο.
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΧΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ
Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγώλεο ΤΠΟΔΟΜΩΝ,
πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 21 & 28/05/2022 θαη ηηκωξήζεθαλ από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο..
K-18

21/05/2022
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΚΟΤΣΟΚΩΣΑ Ν.

K-18

ΟΜΑΔΑ
ΦΧΣΗΡΑ ΑΘΗΝΧΝ

ΠΟΙΝΗ
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΙΜΟ
2
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
Έναρξη ποινών: 23/05/2022

28/05/2022
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ Μ.

ΟΜΑΔΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ΠΟΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΙΜΟ

ΠΑΤΛΙΔΗ Π.

ΚΑΛΑΜΑΚΙ

DALANAY A.

ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΗ

OHUNNU J.

ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΗ

1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
1
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
4
40
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
ΕΤΡΩ
Έναρξη ποινών: 29/05/2022

ΠΟΙΝΕ Ε ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΟΤ ΟΜΑΔΩΝ
Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζηνπο αμησκαηνύρνπο ησλ νκάδσλ, γηα παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα
ζηνπο αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο Τπνδνκήο ηεο 28/05/2022, επηβάιιεη ηηο παξαθάησ πνηλέο απαγόξεπζεο
παξακνλήο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΜΑΤΡΙΔΗ Δ.

ΔΗΛΩΘΕΙΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΣΟ Υ.Α.

ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Κ-18

ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΗ

ΠΟΙΝΗ
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΙΜΟ
3
30
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ
ΕΤΡΩ
Έναρξη ποινών: 30/05//2022

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α', Β', Γ'
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΠΕΛΛΟΤ, ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζε όια ηα Πξωηαζιήκαηα ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023, έρνπλ
πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη ηξηάληα νθηώ (38) εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1984.
ηνπο αγώλεο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο Α' Καηεγνξίαο, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα μεθηλά ηνλ αγώλα, ζηελ
αξρηθή ηεο ελδεθάδα, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2001.
Δλλνείηαη όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη πνδνζθαηξηζηέο κηθξόηεξεο ειηθίαο, δειαδή γελλεζέληεο
ην 2002, ην 2003 θ.ιπ..
ηνπο αγώλεο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο ηεο Β' θαη ηεο Γ' Καηεγνξίαο, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα μεθηλά ηνλ
αγώλα ζηελ αξρηθή ηεο ελδεθάδα, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην
έηνο 2002.
Δλλνείηαη όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη πνδνζθαηξηζηέο κηθξόηεξεο ειηθίαο, δειαδή γελλεζέληεο
ην 2003, ην 2004, θ.ιπ..
Δηδηθά ζηελ Γ' Καηεγνξία, δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα έρνπλ όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ
έρνπλ ειηθία κέρξη ηξηάληα έλα (31) εηώλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1991.
Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο ζε θάζε αγώλα κεγαιύηεξνη ησλ
ηξηάληα έλα (31) εηώλ θαη κέρξη ηξηάληα νθηώ (38) εηώλ, πνπ έρνπλ γελλεζεί δειαδή ην έηνο 1984.
ην Κύπειιν, νη νκάδεο αγωλίδνληαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ειηθηαθά ηζρύνπλ γηα ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο ζηελ Καηεγνξία ηνπο.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

