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ΕΝΑΡΞΕΙ ΠΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Γνωπίζοςμε ζηα ζωμαηεία μαρ, ηιρ ημεπομηνίερ πος θα ξεκινήζοςν ηα Ππυηαθλήμαηά μαρ ηην
πποζεσή ποδοζθαιπική πεπίοδο 2022 - 2023.
** Η Α' Καηηγοπία απσίζει ζηιρ 24 - 25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
** Η Β' Καηηγοπία απσίζει ζηιρ 24 - 25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
** Η Γ' Καηηγοπία απσίζει ζηιρ 1 - 2 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022.

ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Με ομόθυνη απόθαζη ηηρ, η Γενική ςνέλεςζη ηων μελών ηηρ Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, ηην ΣΔΣΑΡΣΗ
08/06/2022, διέγπατε, έπειηα από ππόηαζη ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ, από ηη δύναμή ηηρ και ζύμθωνα με
ηο Καηαζηαηικό ηηρ, ηα ζωμαηεία:
1. ΔΝΩΗ ΑΡΜΔΝΙΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ (Απ. Μηηπώος Ε.Π.Ο. 21).
2. ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΗ (ππώην ΠΑΕ Απόλλων Ελαθπά Ταξιαπσία), (Απ. Μηηπώος Ε.Π.Ο.
3784).
3. Α.Ο. ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Απ. Μηηπώος Ε.Π.Ο. 4194).,
ηα οποία, αδικαιολόγηηα για πεπιζζόηεπερ από δύο (2) ποδοζθαιπικέρ πεπιόδοςρ, δεν ζςμμεηείσαν ζηα
Ππωηαθλήμαηα πος διοπγανώνει η Ένωζη.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α', Β', Γ'
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΠΕΛΛΟΤ, ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζε όλα ηα Ππυηαθλήμαηα ηηρ ποδοζθαιπικήρ πεπιόδος 2022 - 2023, έσοςν
ποδοζθαιπιζηέρ ηλικίαρ μέσπι ηπιάνηα οκηώ (38) εηών, δηλαδή όζοι έσοςν γεννηθεί ηο έηορ 1984.
Σηοςρ αγώνερ ηων Ππυηαθλημάηυν Α', Β' & Γ' Καηηγοπιών, κάθε ομάδα θα ππέπει να ξεκινά ηον
αγώνα, ζηην απσική ηηρ ενδεκάδα, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ με ηπειρ (3) ποδοζθαιπιζηέρ πος να έσοςν γεννηθεί ηο
έηορ 2001.
Εννοείηαι όηι μποπούν να ζςμμεηέσοςν και ποδοζθαιπιζηέρ μικπόηεπηρ ηλικίαρ, δηλαδή γεννηθένηερ
ηο 2002, ηο 2003 κ.λπ..
Ειδικά ζηην Γ' Καηηγοπία, δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο Ππωηάθλημα έσοςν όλοι οι ποδοζθαιπιζηέρ πος
έσοςν ηλικία μέσπι ηπιάνηα ένα (31) εηών, δηλαδή έσοςν γεννηθεί ηο έηορ 1991.
Επιηπέπεηαι να σπηζιμοποιηθούν μέσπι ηέζζεπιρ (4) ποδοζθαιπιζηέρ ζε κάθε αγώνα μεγαλύηεποι ηων
ηπιάνηα ένα (31) εηών και μέσπι ηπιάνηα οκηώ (38) εηών, πος έσοςν γεννηθεί δηλαδή ηο έηορ 1984.
Σηο Κύπελλο, οι ομάδερ αγυνίζονηαι με ηιρ πποϋποθέζειρ πος ηλικιακά ιζσύοςν για ηοςρ
ποδοζθαιπιζηέρ ζηην Καηηγοπία ηοςρ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Γνωπίζοςμε ζηα ζωμαηεία μαρ όηι ωρ ημεπομηνία έναπξηρ ηηρ ποδοζθαιπικήρ πεπιόδος 2022 - 2023,
οπίζηηκε η 01/07/2022 και ωρ ημεπομηνία λήξηρ, οπίζηηκε η 30/06/2023.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Γνωπίζοςμε ζηα ζωμαηεία μαρ ηιρ παπακάηω ημεπομηνίερ, μέζα ζηιρ οποίερ θα μποπούν να καηαθέηοςν
ζηην Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, ηιρ αιηήζειρ ηοςρ για ηην ππαγμαηοποίηζη ηων αποδεζμεύζευν, μεηεγγπαθών,
ςποζσεηικών, επανεγγπαθών, απσικών εγγπαθών, ποδοζθαιπιζηών ηοςρ.

ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2023
** Μεηεγγπαθέρ επαζιηεσνών και διεθνείρ και εζυηεπικέρ κινήζειρ, από 01/08/2022 έωρ 31/10/2022.
** Δπανεγγπαθέρ Επαζιηεσνών, από 01/08/2022 έωρ 31/10/2022.
** Μεηεγγπαθέρ οπιζμένος σπόνος επαζιηεσνών (ππώην ςποζσεηικέρ), από 01/08/2022 έωρ
31/10/2022.
** Ππώηερ εγγπαθέρ ενηλίκυν, από 01/08/2022 έωρ και 31/10/2022.

ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΙ
** Αηομικέρ αποδεζμεύζειρ επαζιηεσνών, ανοισηέρ από 01/07/2022 έωρ και 30/06/2023.
** Ομαδικέρ αποδεζμεύζειρ επαζιηεσνών, ανοισηέρ από 01/07/2022 έωρ και 30/06/2023.
** Ππώηερ εγγπαθέρ ανηλίκυν, ανοισηέρ από 01/07/2022 έωρ 30/06/2023.
** Δπανεκδόζειρ Γεληίυν Αηομικήρ Ιδιόηηηαρ (Γ.Α.Ι.) πος ήδη ανήκοςν ζηη δύναμη ενόρ επαζιηεσνικού
ζωμαηείος, ανοισηέρ όλη ηην ποδοζθαιπική ζεζόν από 01/01/2022 έωρ 30/06/2023.

ΦΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2023
** Μεηεγγπαθέρ επαζιηεσνών για διεθνείρ και εζυηεπικέρ κινήζειρ, από 01/01/2023 έωρ και 31/01/2023.
** Δπανεγγπαθέρ επαζιηεσνών, από 01/01/2023 έωρ και 31/01/2023.
** Υειμεπινέρ μεηεγγπαθέρ οπιζμένος σπόνος (ππώην ςποζσεηικέρ), από 01/01/2023 έωρ και
31/01/2023.
** Υειμεπινέρ ππώηερ εγγπαθέρ ενήλικυν επαζιηεσνών, από 01/01/2023 έωρ και 31/01/2023.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

