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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΘΗΣΙΜΟΤ 

 Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζωκαηεία καο, όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4726/2020, όπωο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, ζα πξέπεη ηα ζωκαηεία λα έρνπλ ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή 
αλαγλώξηζε θαη λα έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθό κεηξών, κέρξη 31/07/2022. 
 Αζιεηηθό ζωκαηείν πνπ δελ ζα ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε θαη δελ ζα εγγξαθεί ζην 
ειεθηξνληθό κεηξών ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ κέρξη 31/07/2022, δελ ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 
εθεμήο ζηηο αγωληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Έλωζεο. 
  Δπηπιένλ, δηαγξάθεηαη απηνδηθαίωο από ην κεηξών κειώλ ηεο Έλωζεο εάλ δελ ιάβεη ηελ εηδηθή 
αζιεηηθή αλαγλώξηζε θαη δελ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθό κεηξών, έωο 31/07/2023. 
 Καηόπηλ ηωλ παξαπάλω, ζα πξέπεη ηα ζωκαηεία καο, κέρξη 31/07/2022, λα εγγξαθνύλ ζην 
ειεθηξνληθό κεηξών ηεο Γ.Γ.Α., γηαηί κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, δελ ζα κπνξνύλ λα δειώζνπλ 
ζπκκεηνρή ζηα Πξωηαζιήκαηά καο. 
 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

 Ελεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο, όηη γηα ηελ Α' Καηεγνξία, ηα ζωκαηεία ππνρξενύληαη λα 
πξνζιακβάλνπλ / ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπιωκαηνύρνπο, θαηόρνπο 
ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. - UEFA B ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ. 
 Αληίζηνηρα, ηα ζωκαηεία 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. 
 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

 Είλαη έηνηκεο θαη ζηε δηάζεζε ηωλ ζωκαηείωλ καο, νη Γειώζεηο πκκεηνρήο ζηα Πξωηαζιήκαηα Α', Β' 
& Γ' Καηεγνξίαο ,  ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023. 
  Τα έληππα έρνπλ αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλωζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 
ΔΝΣΤΠΑ". 
 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ & ΕΣΗΙΑ ΤΝΔΡΟΜΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑ ΣΑ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

** Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηελ Α' Καηεγνξία, νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ ηεηξαθνζίωλ εμήληα επξώ (460) 
επξώ θαη (80) επξώ ε  εηήζηα ζπλδξνκή. 
** Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηελ Β' Καηεγνξία, νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ δηαθνζίωλ εμήληα (260) επξώ θαη 
νγδόληα (80) επξώ ε εηήζηα  ζπλδξνκή. 
** Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηελ Γ' Καηεγνξία, νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ εβδνκήληα (70) επξώ θαη νγδόληα 
(80) επξώ ε εηήζηα ζπλδξνκή. 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΑΙΣΕΦΝΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ 

 Ελεκεξώλνπκε ηα ζωκαηεία καο, όηη: 
** Κάζε νκάδα δύλαηαη λα δηαηεξεί ηκήκα αξξέλωλ ή γπλαηθώλ ή θαη ηα δύν, δελ επηηξέπεηαη όκωο λα 
δηαηεξεί ζηε δύλακε ηνπ θάζε ηκήκαηνο πεξηζζόηεξνπο από δηαθόζηνπο (200) πνδνζθαηξηζηέο, εθ ηωλ 
νπνίωλ ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) λα είλαη θάηω ηωλ δεθανθηώ (18) εηώλ. 
 
 



 
** Κάζε νκάδα δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηεο αιινδαπνύο πνδνζθαηξηζηέο κέρξη ηελ ειηθία ηωλ 18 
εηώλ, ρωξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 1νπ άξζξνπ (Απόθηεζε ηδηόηεηνο 
- Αξηζκόο πνδνζθαηξηζηώλ). 
** Κάζε νκάδα δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηεο κέρξη νθηώ (8) αιινδαπνύο πνδνζθαηξηζηέο άλω ηωλ 
18 εηώλ. Η νκάδα δύλαηαη λα απνδεζκεύεη ηνπο ππεξάξηζκνπο ηωλ νθηώ (8) αιινδαπνύο, ακέζωο κεηά ηε 
ζπκπιήξωζε ηνπ δέθαηνπ όγδννπ (18) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε αίηεζε ζηελ Δπηηξνπήο Ιδηόηεηαο 
Πνδνζθαηξηζηώλ. Οη ππεξάξηζκνη αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο πνπ ελειηθηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηαο ηεο 
αγωληζηηθήο πεξηόδνπ, δύλαληαη λα παξακείλνπλ ζηε δύλακε ηεο νκάδαο κέρξη ηε ιήμε ηεο απηήο 
αγωληζηηθήο πεξηόδνπ, κε δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζε επίζεκνπο αγώλεο. 
 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΕΛΛΟΤ 

 Είλαη έηνηκεο θαη ζηε δηάζεζε ηωλ ζωκαηείωλ καο, νη Γειώζεηο πκκεηνρήο ζην Πξωηάζιεκα 
Κππέιινπ ηεο λέαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022 - 2023. 
  Τν έληππν έρεη αλαξηεζεί ζην site ηεο Έλωζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 
ΔΝΣΤΠΑ". 
  Μαδί κε ηε Γήιωζε πκκεηνρήο γηα ην Πξωηάζιεκα Κππέιινπ, ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα 
θαηαβάιινπλ παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πνπ νξίζηεθε ωο 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. 
 

52ο ΚΤΠΕΛΛΟ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»  

       Σην Πξωηάζιεκα 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 ηωλ Π.Α.Δ.. 
 Η 1ε αγωληζηηθή ηνπ Κππέιινπ, ζα δηεμαρζεί ζηηο 10 - 11 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ 
νκάδωλ ηεο Β', Γ' Καηεγνξίαο θαη ηωλ Δξαζηηερληθώλ ηωλ Π.Α.Δ. θαη ε 2ε αγωληζηηθή, ζηηο 17 - 18 
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ νκάδωλ πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ 1ε αγωληζηηθή. 
 Από ηελ 3ε αγωληζηηθή θαη κεηά, ζα ιακβάλνπλ κέξνο θαη νη νκάδεο ηεο Α' Καηεγνξίαο, θαζώο θαη νη  
νκάδεο καο ηεο Γ' Δζληθήο Καηεγνξίαο. 
 Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022. 
 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

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

 

  

                                                                                                 Από την Ε.Π.. Αθηνών  


