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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
A' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Τν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηξηάληα ηξηώλ (33) νκάδσλ ζε ηξεηο (3) νκίινπο
ησλ έληεθα (11) νκάδσλ θαη ζ' αξρίζεη ζηηο 24-25 ΔΠΣΔΜΡΙΟΤ 2022.
Θα δηεμαρζνύλ είθνζη δύν (22) αγσληζηηθέο.
Σηελ Γ' Δζληθή Καηεγνξία ζα αλέιζνπλ δύν (2) νκάδεο, νη νπνίεο ζα πξνθύςνπλ από ηε δηεμαγσγή
ελόο κίλη Πξσηαζιήκαηνο (έμη αγσληζηηθώλ), κε αγώλεο εληόο θαη εθηόο έδξαο, κεηαμύ ησλ πξώησλ
(1σλ) νκάδσλ ησλ ηξηώλ (3) Οκίισλ.
Θα ππνβηβαζηνύλ ζηε Β' Καηεγνξία, επηά (7) νκάδεο. Οη δύν (2) ηειεπηαίεο νκάδεο θάζε
Οκίινπ, δειαδή έμη (6) νκάδεο θαη κία αθόκα νκάδα, ε νπνία ζα πξνθύςεη από ηνπο αγώλεο Καηάηαμεο
κεηαμύ ησλ ηξίησλ (3) νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ έλαηε (9ε) ζέζε, ζε θάζε έλαλ από ηνπο ηξεηο
(3) Οκίινπο, νη νπνίεο ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο, εληόο θαη εθηόο έδξαο, ζε έλα λέν κίλη
Πξσηάζιεκα, κε έμη (6) αγώλεο.
Αγώλεο Καηάηαμεο (κπαξάδ), ζα δώζνπλ επίζεο θαη νη ηξεηο (3) νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ
όγδνε (8ε) ζέζε ζηνλ θάζε έλαλ Όκηιν, εάλ ππνβηβαζηνύλ πεξηζζόηεξεο από δύν (2) νκάδεο από ηελ
Γ' Δζληθή Καηεγνξία ή δελ αλέιζνπλ νη δύν Πξσηαζιήηξηεο νκάδεο καο ζηελ Γ' Δζληθή Καηεγνξία.
Τν Πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2023 - 2024, ζα δηεμαρζεί κε ηε
ζπκκεηνρή ηξηάληα δύν (32) νκάδσλ.
Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Τν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ζαξάληα νθηώ (48) νκάδσλ ζε ηξεηο (3) νκίινπο
ησλ δεθαέμη (16) νκάδσλ θαη ζ' αξρίζεη ζηηο 24 - 25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Θα δηεμαρζνύλ ηξηάληα (30) αγσληζηηθέο.
Θα πξνβηβαζηνύλ ζηελ Α' Καηεγνξία έμη (6) νκάδεο.
Θα ππνβηβαζηνύλ ζηελ Γ' Καηεγνξία καο, ελλέα (9) νκάδεο, δειαδή νη ηξεηο (3) ηειεπηαίεο
νκάδεο θάζε Οκίινπ.
Επίζεο, ζα ππνβηβαζηνύλ επηπιένλ νκάδεο, αλάινγα κε ηε κε άλνδν ησλ Πξσηαζιεηώλ ηεο
Α' Καηεγνξίαο καο ζηελ Γ' Δζληθή Καηεγνξία θαη ηνλ ππνβηβαζκό νκάδσλ καο από ηελ Γ' Δζληθή
Καηεγνξία.
Τν Πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2023 - 2024, ζα δηεμαρζεί κε ηε
ζπκκεηνρή ζαξάληα νθηώ (48) νκάδσλ.
Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Τν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ζαξάληα ελλέα (49) νκάδσλ.
Οη νκάδεο ζα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξηο (4) Οκίινπο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ζα
δειώζνπλ ζπκκεηνρή. Τν Πξσηάζιεκα ζ' αξρίζεη ζηηο 01 - 02 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022.
Θα δηεμαρζνύλ είθνζη δύν (22) αγσληζηηθέο.
Θα πξνβηβαζηνύλ ζηελ Β' Καηεγνξία νθηώ (8) νκάδεο
Τν Πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2023 - 2024, ζα δηεμαρζεί κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α', Β', Γ'
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΠΕΛΛΟΤ, ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023, έρνπλ
πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη ηξηάληα νθηώ (38) εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1984.
Σηνπο αγώλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ Α', Β' & Γ' Καηεγνξηώλ, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα μεθηλά ηνλ
αγώλα, ζηελ αξρηθή ηεο ελδεθάδα, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην
έηνο 2001 θαη λ' αγσλίδνληαη επίζεο ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, ΟΛΟ ην 1ν ΗΜΙΥΡΟΝΟ.
Ελλνείηαη όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη πνδνζθαηξηζηέο κηθξόηεξεο ειηθίαο, δειαδή γελλεζέληεο
ην 2002, ην 2003 θ.ιπ..
Εηδηθά ζηελ Γ' Καηεγνξία, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα έρνπλ όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ
έρνπλ ειηθία κέρξη ηξηάληα έλα (31) εηώλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1991.
Επηηξέπεηαη 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.
Σην Κύπειιν, νη νκάδεο αγσλίδνληαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ειηθηαθά ηζρύνπλ γηα ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο ζηελ Καηεγνξία ηνπο.

52ο ΚΤΠΕΛΛΟ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»
Σην Πξσηάζιεκα ηνπ Κππέιινπ ηεο πξνζερνύο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023, ζπκκεηέρνπλ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, νη νκάδεο ηεο Α' Καηεγνξίαο θαη ηεο Γ' Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ νη νκάδεο ηεο Β' θαη ηεο Γ' Καηεγνξίαο, θαζώο θαη νη Δξαζηηερληθέο νκάδεο ησλ Π.Α.Δ..
Η 1ε αγσληζηηθή ηνπ Κππέιινπ, ζα δηεμαρζεί ζηηο 10 - 11 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
νκάδσλ ηεο Β', Γ' Καηεγνξίαο θαη ησλ Δξαζηηερληθώλ ησλ Π.Α.Δ. θαη ε 2ε αγσληζηηθή, ζηηο 17 - 18
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ 1ε αγσληζηηθή.
Από ηελ 3ε αγσληζηηθή θαη κεηά, ζα ιακβάλνπλ κέξνο θαη νη νκάδεο ηεο Α' Καηεγνξίαο, θαζώο θαη νη
νκάδεο καο ηεο Γ' Δζληθήο Καηεγνξίαο.

ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Με νκόθσλε απόθαζε ηεο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο Δ.Π.. ΑΘΗΝΩΝ, ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ
08/06/2022, δηέγξαςε, έπεηηα από πξόηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, από ηε δύλακή ηεο θαη ζύκθσλα κε
ην Καηαζηαηηθό ηεο, ηα ζσκαηεία:
1. ΔΝΩΗ ΑΡΜΔΝΙΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ (Αξ. Μεηξώνπ Ε.Π.Ο. 21).
2. ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΗ (πξώελ ΠΑΕ Απόιισλ Ειαθξά Ταμηαξρία), (Αξ. Μεηξώνπ Ε.Π.Ο.
3784).
3. Α.Ο. ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αξ. Μεηξώνπ Ε.Π.Ο. 4194).,
ηα νπνία, αδηθαηνιόγεηα γηα πεξηζζόηεξεο από δύν (2) πνδνζθαηξηθέο πεξηόδνπο, δελ ζπκκεηείραλ ζηα
Πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλώλεη ε Έλσζε.

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 απνδεζκεύζεσλ, κεηεγγξαθώλ,
ππνζρεηηθώλ, επαλεγγξαθώλ, αξρηθώλ εγγξαθώλ, πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο.

ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2023
** Μεηεγγξαθέο εξαζηηερλώλ θαη δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο θηλήζεηο, από 01/08/2022 έσο 31/10/2022.
** Δπαλεγγξαθέο Εξαζηηερλώλ, από 01/08/2022 έσο 31/10/2022.
** Μεηεγγξαθέο νξηζκέλνπ ρξόλνπ εξαζηηερλώλ (πξώελ ππνζρεηηθέο), από 01/08/2022 έσο
31/10/2022.
** Πξώηεο εγγξαθέο ελειίθσλ, 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 αλειίθσλ, αλνηρηέο από 01/07/2022 έσο 30/06/2023.
** Δπαλεθδόζεηο Γειηίσλ Αηνκηθήο Ιδηόηεηαο (Γ.Α.Ι.) πνπ ήδε αλήθνπλ ζηε δύλακε ελόο εξαζηηερληθνύ
ζσκαηείνπ, αλνηρηέο όιε ηελ πνδνζθαηξηθή ζεδόλ από 01/01/2022 έσο 30/06/2023.

ΦΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2023
** Μεηεγγξαθέο εξαζηηερλώλ γηα δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο 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 ελήιηθσλ εξαζηηερλώλ, από 01/01/2023 έσο θαη 31/01/2023.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

