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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 θιήξωζε ηεο 1εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ, ζα δηεμαρζεί ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022 θαη
ώξα 10:30 ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδωλ ηεο Β', Γ' Καηεγνξίαο θαη ησλ
Δξαζηηερληθώλ ησλ Π.Α.Δ..
Οη αγώλεο απηήο ηεο θάζεο, ζα δηεμαρζνύλ ην ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 10 & 11 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
H θιήξωζε ηεο 2εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ, ζα δηεμαρζεί, ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022 θαη
ώξα 10:00, πάιη ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ 1ε
αγωληζηηθή, θαζώο θαη ησλ νκάδωλ ηεο Α' Καηεγνξίαο.
Οη αγώλεο απηήο ηεο θάζεο, ζα δηεμαρζνύλ ην ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 17 & 18 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022.

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΕΛΛΟΤ
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο ζην Πξωηάζιεκα Κππέιινπ ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023
είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Έλωζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ".
Μαδί κε ηε Γήιωζε πκκεηνρήο γηα ην Πξωηάζιεκα Κππέιινπ, ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα
θαηαβάιινπλ παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πνπ νξίζηεθε σο εμήο:
Super League 1, Super League 2, Γ’ Δζληθή Καηεγνξία 80 επξώ.
Α΄ Καηεγνξία 60 επξώ
Β΄ Καηεγνξία 50 επξώ θαη
Γ΄ Καηεγνξία 40 επξώ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
Υπελζπκίδνπκε 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.
** Αηνκηθέο απνδεζκεύζεηο εξαζηηερλώλ, από 01/07/2022 έσο θαη 30/06/2023.
** Οκαδηθέο απνδεζκεύζεηο εξαζηηερλώλ, από 01/07/2022 έσο θαη 30/06/2023.
** Πξώηεο εγγξαθέο αλειίθωλ, από 01/07/2022 έσο 30/06/2023.
** Δπαλεθδόζεηο Γειηίωλ Αηνκηθήο Ιδηόηεηαο (Γ.Α.Ι.) πνπ ήδε αλήθνπλ ζηε δύλακε ελόο εξαζηηερληθνύ
ζσκαηείνπ, δηαξθνύλ όιε ηελ πνδνζθαηξηθή ζεδόλ, από 01/01/2022 έσο 30/06/2023.

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.

ΕΝΑΡΞΕΙ - ΔΗΛΩΕΙ - ΚΛΗΡΩΕΙ 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.
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 9 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Η θιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022 θαη ώξα
11:00, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο. Τα ζωκαηεία κπνξνύλ λα εθπξνζωπεζνύλ κόλν από έλαλ αληηπξόζωπό
ηνπο, ε είζνδνο ησλ νπνίσλ, ζα επηηξαπεί κόλν κε ρξήζε κάζθαο.
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.
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 9 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Η θιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΣΡΙΣΗ 13 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022 θαη ώξα
11:00, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο. Τα ζωκαηεία κπνξνύλ λα εθπξνζωπεζνύλ κόλν από έλαλ αληηπξόζωπό
ηνπο, ε είζνδνο ησλ νπνίσλ, ζα επηηξαπεί κόλν κε ρξήζε κάζθαο.
Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα απηό έρνπλ ζαξάληα ελλέα (49) νκάδεο.
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.
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 16 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Η θιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο, ζα αλαθνηλσζεί ζε λεόηεξν Πιεξνθνξηαθό Γειηίν.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ & ΕΣΗΙΑ ΤΝΔΡΟΜΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑ ΣΑ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
** Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηελ Α' Καηεγνξία, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηεηξαθνζίωλ εμήληα επξώ (460)
επξώ θαη (80) επξώ ε εηήζηα ζπλδξνκή.
** Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηελ Β' Καηεγνξία, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δηαθνζίωλ εμήληα (260) επξώ θαη
νγδόληα (80) επξώ ε εηήζηα ζπλδξνκή.
** Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηελ Γ' Καηεγνξία, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ εβδνκήληα (70) επξώ θαη νγδόληα
(80) επξώ ε εηήζηα ζπλδξνκή.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηα πξωηαζιήκαηα ΤΠΟΓΟΜΩΝ K-18, K-16, K-14, νξίδνληαη σο εμήο:
Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Γ' Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη ησλ Δξαζηηερληθώλ ηκεκάηωλ ησλ Π.Α.Δ., νγδόληα (80)
επξώ.
** Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Α' Καηεγνξίαο, εμήληα (60) επξώ.
** Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Β' Καηεγνξίαο, πελήληα (50) επξώ.
** Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Γ' Καηεγνξίαο, ζαξάληα (40) επξώ.
Γηα ηα Πξωηαζιήκαηα Κ-12 & Κ-10, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο, είλαη
ζαξάληα (40) επξώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη γηα ηελ Α' Καηεγνξία, ηα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα
πξνζιακβάλνπλ / ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπιωκαηνύρνπο, θαηόρνπο
ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. - UEFA B ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ.
Αληίζηνηρα, ηα ζσκαηεία ηεο Β' θαη ηεο Γ' Καηεγνξίαο καο, ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ /
ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπιωκαηνύρνπο, θαηόρνπο ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. UEFA C ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ.
Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο, είλαη ηα αθόινπζα:
1. Αίηεζε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ ωκαηείνπ.
2. Αληίγξαθν Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή UEFA / Δ.Π.Ο., κε εκεξνκελία ιήμεο 31.12.2024.
3. Έγρξωκε θωηνγξαθία Πξνπνλεηή.

4. Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν.1599 (ππνγεγξακκέλε θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) όηη ν
Πξνπνλεηήο δελ εκπίπηεη ζηα θωιύκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο. θαη όηη
απνδέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηωλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο..
5. Αληίγξαθν Ιδηωηηθνύ πκθωλεηηθνύ (ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθάζηνηε Πξνπνλεηή /
Βνεζνύ Πξνπνλεηή θ.ιπ.).
6. Δπίζεκν απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηνπ Ιδηωηηθνύ πκθωλεηηθνύ (Καηάζηαζε Σπκθσλεηηθώλ) κέζσ TAXIS
(κε θαηαγεγξακκέλε ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα).
7. Καηαβνιή παξάβνινπ 75,00 επξώ ζην ηακείν ηεο Δ.Π...
8) Yπνγεγξακκέλε δήιωζε Π.Γ., Αμηωκαηνύρωλ νκάδαο (εθόζνλ δελ έρεη απνζηαιεί)
9) Βεβαίωζε αλαγλωξηζκέλνπ από ηελ Π.Δ.Π.Π. πλδέζκνπ Πξνπνλεηώλ, όηη ν Πξνπνλεηήο είλαη ελεξγό
κέινο ηνπ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ e-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
Υπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία καο, όηη κε απόθαζε ηεο Δ.Π.Ο., ε αγνξά ησλ παξαβόισλ γηα ηηο
κεηεγγξαθέο - πξώηεο εγγξαθέο - απνδεζκεύζεηο (ελειίθσλ ή αλειίθσλ) δηάθνξνπ ρξόλνπ, ζα γίλεηαη κε ηνλ
εμήο ηξόπν:
** Μπαίλνπκε ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο. (www.epo.gr) θαη ζηα e-παξάβνια αλνίγεη ε ειεθηξνληθή αγνξά
παξαβόισλ.
ΒΗΜΑ 1ν
Σηελ κπάξα πάλσ δεμηά, δηαιέγσ "ν ινγαξηαζκόο κνπ".
ΒΗΜΑ 2ν
Γεκηνπξγώ ινγαξηαζκό ζαλ ζσκαηείν ή θπζηθό πξόζσπν θαη θαηόπηλ ζπλδένκαη.
ΒΗΜΑ 3ν
Γηαιέγσ ην παξάβνιν πνπ ζέισ σο εμήο:
Παξάβνια εξαζηηερληθώλ ζσκαηείσλ
1. έθδνζε - επαλέθδνζε (κεηεγγξαθέο - επαλεγγξαθέο)
2. έθδνζε 1εο εγγξαθήο αλειίθσλ
3. έθδνζε κεηεγγξαθήο νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ππνζρεηηθή)
4. απιή αηνκηθή επαλέθδνζε κέζσ Δ.Π.Σ.
5. έθδνζε πξώηε εγγξαθή ελειίθσλ
επηιέγσ θαηεγνξία πνπ αγσλίδεηαη ε νκάδα θαη ηζεθάξσ ην παξάβνιν πνπ ζέισ.
ΒΗΜΑ 4ν
Γξάθσ ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πνδνζθαηξηζηή - δηθαηνύρνπ θαη ηελ Δ.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ θαη επηιέγσ "θαιάζη"
(ζπλερίδσ θαη γηα άιινπο πνδνζθαηξηζηέο εάλ επηζπκώ ην ίδην παξάβνιν) -- αγνξά παξαβόινπ - ηακείν
ζπκπιεξώλσ ηα ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή, θπζηθό πξόζσπν (π.ρ. Πξόεδξνο ζσκαηείνπ) - Σσκαηείν, Α.Φ.Μ.
ζσκαηείνπ -- απνζηνιή.
Σηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη ην RF - αξηζκόο θαη ζην e-mail έξρεηαη ε παξαγγειία κε όια ηα παξάβνια γηα ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο πνπ επηιέγεθαλ.
ΒΗΜΑ 5ν
Πιεξσκή ηνπ RF ζε νπνηαδήπνηε Τξάπεδα -- ιήςε ζην e-mail θαζελόο από ηα παξάβνια ησλ πνδνζθαηξηζηώλ,
ηα νπνία ζα πξέπεη λα εθηππσζνύλ θαη λα πξνζθνκηζηνύλ ζηελ Δ.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ καδί κε ηηο αηηήζεηο κεηαβνιώλ
θαη ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά, όπσο ίζρπαλ κέρξη ηώξα.
Σηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηα πνζά ησλ πξνβιεπνκέλσλ παξαβόισλ.
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2022-2023
SL 1 -2
Γ΄ΔΘΝ.
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ΔΚΓΟΣΗ /ΔΠΑΝΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ
δηάξθεηαο 1 έηνπο

150

100

100

80

150

80

ΔΚΓΟΣΗ /ΔΠΑΝΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ
δηάξθεηαο 2 εηώλ

100

80

80

70

100

70

ΔΚΓΟΣΗ /ΔΠΑΝΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ
δηάξθεηαο 3 εηώλ

70

50

40

35

70

35

ΔΚΓΟΣΗ /ΔΠΑΝΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ
δηάξθεηαο 4 εηώλ

60

40

30

25

60

25

ΔΚΓΟΣΗ /ΔΠΑΝΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ
δηάξθεηαο 5 εηώλ

40

30

25

20

40

20

ΔΙΓΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
αλειίθσλ δηάξθεηαο 1 έηνπο

100

100

100

100

100

100

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
αλειίθσλ δηάξθεηαο 2 εηώλ

80

80

80

80

80

80

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
αλειίθσλ δηάξθεηαο 3 εηώλ

40

40

40

40

40

40

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
αλειίθσλ δηάξθεηαο 4 εηώλ

30

30

30

30

30

30

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
αλειίθσλ δηάξθεηαο 5 εηώλ

25

25

25

25

25

25

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
αλειίθσλ δηάξθεηαο 6-7 εηώλ

20

20

20

20

20

20

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
ελειίθσλ δηάξθεηαο 1 έηνπο

150

100

100

80

150

80

100

80

80

70

100

70

70

50

40

35

70

35

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
ελειίθσλ δηάξθεηαο 4 εηώλ

60

40

30

25

60

25

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
ελειίθσλ δηάξθεηαο 5 εηώλ

40

30

25

20

40

20

ΈΚΓΟΣΗ ΓΑΙ κεηεγγξαθήο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 1
έηνπο

50

40

30

20

50

20

ΈΚΓΟΣΗ ΓΑΙ κεηεγγξαθήο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 2
εηώλ

100

80

60

40

100

40

Απιή αηνκηθή απνδέζκεπζε κέζσ
Δ.Π.Σ.

30

25

25

25

30

25

Αηνκηθή απνδέζκεπζε κέζσ
ΔΙΠ/ΔΠΟ

200

200

200

200

200

200

Οκαδηθή απνδέζκεπζε κέζσ ΔΠΣ
& ΔΙΠ/ΔΠΟ

200

200

200

200

200

200

Γηαδηθαζία ειιελνπνίεζεο κέζσ
ΔΙΠ / ΔΠΟ

200

200

200

200

200

200

Φνξήγεζε βεβαίσζεο ΔΠΟ γηα
έθδνζε/αλαλέσζε άδεηαο
δηαλνκήο αιινδαπώλ

1000

1000

1000

1000

1000

1000

ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
ελειίθσλ δηάξθεηαο 2 εηώλ
ΔΚΓΟΣΗ ΓΑΙ πξώηεο εγγξαθήο
ελειίθσλ δηάξθεηαο 3 εηώλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
2022 - 2023
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα ηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνγξακκαηίδνπκε ηελ έλαξμε, ηηο Γειώζεηο
θαη ηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο ηε
λέα πνδνζθαηξηθή ρξνληά 2022-2023, κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Πνιηηείαο ή ηεο
Δ.Π.Ο..
Σεκεηώλνπκε, όηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζε
Πξσηαζιήκαηα κηθξόηεξεο.

ΠΡΩΣ/ΜΑ

ΓΗΛΩΔΙ

ΔΝΑΡΞΗ

ΗΛΙΚΙΔ

Κ-18

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2005, 2006, 2007, 2008 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2004
αλαγξάθνληαη ζηελ 20άδα θαη κπνξνύλ λα
αγσληζζνύλ)

Κ-16

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2007, 2008, 2009

Κ-14

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
08-09/10/2022
23/09/2022

2009, 2010, 2011

Κ-12

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
15-16/10/2022
30/09/2022

2011, 2012, 2013

Κ-10

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
22-23/10/2022
07/10/2022

2013, 2014 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2012, αλαγξάθνληαη
ζην Φ.Α. θαη κπνξνύλ λα αγσληζζνύλ)

Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγσληζζνύλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18, Κ-16 & Κ-14, ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηα λέα Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο πνπ εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π.Ο.. Σηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12, & Κ-10, νη
πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη θαη κε ηαπηόηεηα ή πξωηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
*Υπνινγίδνπκε ζηε δεκηνπξγία Οκίισλ κε δώδεθα (12) νκάδεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, Κ-14 &
Κ-12 θαη κε δέθα (10) νκάδεο ζην Πξσηάζιεκα Κ-10.
*Σηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη Κ-10, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνξηηζηώλ.
-Οη αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα, ζα αγσλίδνληαη, εθ’ όζνλ δελ έρνπλ δειηίν Δ.Π.Ο.,
κε πξνζωξηλό δειηίν πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α..
-Η Κάξηα Τγείαο είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ γηα ηελ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα Υπνδνκήο.
-Σηνλ δεύηεξν γύξν νη νκάδεο ζα δηαρσξηζηνύλ ζε νκίινπο ηζρπξώλ θαη ιηγόηεξν ηζρπξώλ.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

