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ΣΡΙΣΗ 23 ΙΟΤΝΙΟΤ 2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2020 2021
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
** Έναπξη Ππυηαθλήμαηορ: 20/09/2020.
** Λήξη Ππυηαθλήμαηορ: 04/04/2021.
** Έναπξη αγώνυν Καηάηαξηρ: 11/04/2021.
** Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι ηην ΠΔΜΠΣΗ 27/08/2020.
Το Ππυηάθλημα θα διεξασθεί με ηη ζςμμεηοσή ζαπάνηα δύο (42) ομάδυν ζε ηπειρ (3) ομίλοςρ ηυν
δεκαηεζζάπυν (14) ομάδυν.
Μεηά ηην απόθαζη ηηρ Δ.Π.Ο. για άνοδο και ηπίηηρ (3ες) ομάδαρ ζηην Γ' Δζληθή Καηεγορία
(ζύμθυνα με ηο άπθπο 20 παπ. 10 ηος Κ.Α.Π.), πποβιβάζηηκε η ομάδα Γ.. ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ υρ καλύηεπη
δεύηεπη (2ε) ομάδα ηυν δύο (2) ομίλυν και ηη θέζη ηηρ ζηην Α' Καηηγοπία πήπε η ομάδα Α.Ο.
ΒΡΙΛΗΙΩΝ, υρ καλύηεπη πέμπηη (5ε) ομάδα ηυν ηπιών (3) ομίλυν.
Την ποδοζθαιπική πεπίοδο 2021 - 2022, ηο Ππυηάθλημα θα γίνει ζε δύο (2) ομίλοςρ ηυν δεκαοκηώ
(18) ομάδυν και η άνοδορ και ο ςποβιβαζμόρ ηυν ομάδυν, θα πποβλεθθούν ζηιρ ηπέσοςζερ Πποκηπύξειρ.
Οι προπολεηές όλυν ηυν ομάδυν ηηρ Α' Καηηγοπίαρ, θα ππέπει να είναι κάηοσοι, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ,
ηασηόηεηας ηρηεηίας Δ.Π.Ο., ηοςλάσιζηον UEFA B ζε ηζτύ.
Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
** Έναπξη Ππυηαθλήμαηορ: 20/09/2020.
** Λήξη Ππυηαθλήμαηορ: 09/05/2021.
** Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι ηην ΣΔΣΑΡΣΗ 02/09/2020.
Το Ππυηάθλημα θα διεξασθεί με ηη ζςμμεηοσή ζαπάνηα έξι (46) ομάδυν ζε δύο (2) ομίλοςρ ηυν
δεκαπένηε (15) ομάδυν και ενόρ (1) ομίλος ηυν δεκαέξι (16) ομάδυν.
Θα πποβιβαζηούν ζηην Α' Καηηγοπία έξι (6) ομάδερ και ηην ποδοζθαιπική πεπίοδο 2021 - 2022, ηο
Ππυηάθλημα θα διεξασθεί ζε ηπειρ (3) ομίλοςρ ηυν δεκαέξι (16) ομάδυν.
Η άνοδορ και ο ςποβιβαζμόρ ηυν ομάδυν, θα πποβλεθθούν ζηιρ ηπέσοςζερ Πποκηπύξειρ.
Οι προπολεηές όλυν ηυν ομάδυν ηηρ Β' Καηηγοπίαρ, θα ππέπει να είναι κάηοσοι, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ,
ηασηόηεηας ηρηεηίας Δ.Π.Ο., ηοςλάσιζηον UEFA C ζε ηζτύ.
Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
** Έναπξη Ππυηαθλήμαηορ: 27/09/2020.
** Λήξη Ππυηαθλήμαηορ: 11/04/2021.
** Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι ηην ΠΑΡΑΚΔΤΗ 11/09/2020.
Το Ππυηάθλημα θα διεξασθεί με ηη ζςμμεηοσή ηπιάνηα εννέα (39) ομάδυν και ηυν ομάδυν πος
δικαιούνηαι ζςμμεηοσήρ και δεν είσαν δηλώζει ηην πποηγούμενη ποδοζθαιπική πεπίοδο, ζε ηπειρ (3) ομίλοςρ.
Θα πποβιβαζηούν ζηην Β' Καηηγοπία έξι (6) ομάδερ.
Επειδή ο απιθμόρ ηυν πποπονηηών καηόσυν διπλώμαηορ UEFA C δελ επαρθεί για ηην κάλςτη όλυν
ηυν ομάδυν πος ζςμμεηέσοςν ζηο Ππυηάθλημα Γ' Καηηγοπίαρ, για ηην είζοδό ηοςρ ζηην ηεσνική πεπιοσή οι
πποπονηηέρ θα μποπούν να έσοςν άδεηα εηζόδοσ ζηην ηεσνική πεπιοσή ηηρ ομάδαρ, πος θα έσει εκδοθεί από
ηην Δ.Π.. Αζελώλ.
50ό ΚΤΠΔΛΛΟ «Κ. ΣΡΙΒΔΛΛΑ»
** Έναπξη Ππυηαθλήμαηορ Κςπέλλος: 05 - 06/09/2020.

** Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι ηην ΠΔΜΠΣΗ 27/08/2020.
Σηην 1ε αγυνιζηική (05 - 06/09/2020) και ζηη 2ε αγυνιζηική (12 - 13/09/2020), θα ζςμμεηάζσοςν όζερ
ομάδερ ηηρ Β' Καηηγοπίαρ, ηηρ Γ' Καηηγοπίαρ και ηα Δραζηηετληθά Σκήκαηα ηυν Π.Α.Δ. δηλώζοςν
ζςμμεηοσή (πποαιπεηικά).
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Α', Β', Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΚΤΠΔΛΛΟΤ
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζε όια ηα Πρωηαζιήκαηα, έσοςν ποδοζθαιπιζηέρ ηλικίαρ μέσπι ηπιάνηα επηά
(37) εηών, δηλαδή όζοι έσοςν γεννηθεί ηο έηορ 1983 (από 1/1 έυρ 31/12) και μεηά.
** Σε όιοσς ηοςρ αγώνερ ηυν Πρωηαζιεκάηωλ, κάθε ομάδα θα ππέπει να ξεκινά ηον αγώνα ζηην
απσική ηηρ ενδεκάδα, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ με ηπειρ (3) ποδοζθαιπιζηέρ πος να έσοςν γεννηθεί ηο έηορ 2000.
Εννοείηαι όηι κπορούλ να ζσκκεηέτοσλ και ποδοζθαιπιζηέρ κηθρόηερες ειηθίας, δηλαδή
γεννηθένηερ ηο 2001, ηο 2002 κ.λπ..
** Ειδικά, ζηην Γ' Καηηγοπία, δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο Ππυηάθλημα έσοςν όλοι οι ποδοζθαιπιζηέρ
πος έσοςν ηλικία μέσπι ηπιάνηα (30) εηών, δηλαδή έσοςν γεννηθεί ηο έηορ 1990 (από 1/1 έυρ 31/12).
Επιηπέπεηαι να σπηζιμοποιηθούν μέσπι ηέζζεπιρ (4) ποδοζθαιπιζηέρ ζε κάθε αγώνα, μεγαλύηεποι ηυν
ηπιάνηα (30) εηών και μέσπι ηπιάνηα επηά (37) εηών, πος έσοςν γεννηθεί δηλαδή ηο έηορ 1983 (από 1/1 έυρ
31/12).
ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ Δ ΑΓΩΝΔ Α', Β', Γ'
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & ΚΤΠΔΛΛΟΤ
Σε όλοςρ ηοςρ αγώνερ, είναι σποτρεωηηθή η ζςμμεηοσή ζηην ενδεκάδα κάθε ομάδαρ, καθ' όλη ηη
διάπκεια ηος αγώνα, επηά (7) ποδοζθαιπιζηών πος έσοςν δηθαίωκα να αγωλίδοληαη ζε Ελληνικέρ Εθνικέρ
ομάδερ.
Επιηπέπεηαι η αναγπαθή ζηο Φ.Α. και η ζςμμεηοσή ηοςρ ζηον αγώνα, μέσπι ηεζζάπυν (4)
ποδοζθαιπιζηών πος δελ δηθαηούληαη να αγωλίδοληαη ζηιρ Διιεληθές Δζληθές οκάδες.

ΝΕΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2020-2021
Ενημεπώνοςμε ηα ζυμαηεία μαρ για ηιρ λέες εκεροκελίες πος πποβλέπονηαι για ηην
ππαγμαηοποίηζη ηυν αποδεζκεύζεωλ, κεηεγγραθώλ, σποζτεηηθώλ, επαλεγγραθώλ και αρτηθώλ
εγγραθώλ ποδοζθαιπιζηών ηοςρ:
 Οι ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ γίνονηαι από
3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 έυρ και 2 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2020 και από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2021 έυρ και 1 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021.
 Οι ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ γίνονηαι από
3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 έυρ και 2 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2020 και από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2021 έυρ και 26 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021.
 Οι ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΤΠΟΥΔΣΙΚΔ) γίνονηαι από
3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 έυρ και 2 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2020 και από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2021 έυρ και 1 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021.
 Οι ΠΡΩΣΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΑΝΗΛΙΚΩΝ είναι ανοισηέρ όλη ηην ποδοζθαιπική πεπίοδο, από
3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 έυρ και 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021
 Οι ΠΡΩΣΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΝΗΛΙΚΩΝ γίνονηαι από
3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 έυρ και 2 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2020 και από
1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2021 έυρ και 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021.


Οι ΑΣΟΜΙΚΔ ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΙ είναι ανοισηέρ όλη ηην ποδοζθαιπική πεπίοδο, από
3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 έυρ και 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021.



Οι ΟΜΑΓΙΚΔ ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΙ είναι ανοισηέρ όλη ηην ποδοζθαιπική πεπίοδο, από
3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 έυρ και 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021.

ΕΚΣΙΗ ΠΟΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΝΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
Με απόθαζη ηηρ Δ.Π.Ο., οι αγυνιζηικέρ ποινέρ (κε τρεκαηηθές) ηυν ποδοζθαιπιζηών, αξιυμαηούσυν
και ομάδυν, εκηίονηαι καηά ηο μέπορ πος θα μποπούζαν να εκηιθούν ζηοςρ εναπομείνανηερ αγώνερ ηυν
ομάδυν ηοςρ, μέσπι ηη λήξη ηυν Ππυηαθλημάηυν πος ζςμμεηέσοςν.

ΕΝΣΤΠΑ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΗ
Ενημεπώνοςμε όλα ηα ζυμαηεία μαρ, όηι από ηην ΠΑΡΑΚΔΤΗ 26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2020, θα ξεκινήζει η
δηαλοκή ηυν λέωλ εληύπωλ (ένα ζηην ειιεληθή και δύο ζηην αγγιηθή γλώζζα, για εγσώπιερ κινήζειρ
αλλοδαπών ποδοζθαιπιζηών και για διεθνείρ κινήζειρ ανηίζηοισα) Αίηεζες Μεηαβοιώλ Ποδοζθαηρηζηή.
Το θόζηος κάθε ενηύπος, παπαμένει ζηο ένα (1) εςπώ.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

