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                                                                                                Αξηζ. Πξση. 1492 

Πξνο  

Όια ηα σκαηεία ηεο δύλακήο καο 

                                ηηο έδξεο ηνπο 

 

 
ΘΔΜΑ : ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 2019-2020  

 

   αο ζηέιλνπκε ηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πξσηαζιεκάησλ πεξηόδνπ 2019-2020 

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δ.Δ.Θ. ηεο  21-08-2019 γηα  ηνλ πξνβηβαζκό - ππνβηβαζκό 

ησλ νκάδσλ. 

               

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ - ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ ΩΜΑΣΔΗΩΝ 

 

Α.     Α ' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
1. Α.Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΗΟΤ 
2. Γ.. ΠΡΟΟΣΑΝΖ  
3. ΓΟΞΑ ΠΔΣΡΟΤΑ 
4. Α.Δ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ  
5. ΓΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ 
6. Α.Δ. ΚΤΡΓΗΩΝ 
7. ΟΡΦΔΑ ΥΩΡΗΣΖ 
8. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ 
9. Α.Δ. Κ.ΒΡΤΖ 
10. ΑΡΖ ΦΩΣΟΛΗΒΟΤ 
11. ΦΗΛΗΠΠΟΗ ΓΟΞΑΣΟΤ 
12. ΑΚΡΗΣΑ Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ 
13. ΔΘΝ.ΑΣΔΡΑ ΚΑΛΛΗΦΤΣΟΤ 
14. ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΡΚΑΓΗΚΟΤ  

 

 

Πξνβηβαζκφο 

Πξσηαζιήηξηα νκάδα  αλαδεηθλύεηαη  ε νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηελ πςειόηεξε 

(κεγαιύηεξε) βαζκνινγία, κεηά ην ηέινο ησλ είθνζη έμε (26) αγσληζηηθώλ ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 20 ηνπ ΚΑΠ.  

Ο πξσηαζιεηήο ηεο Α ' Καηεγνξίαο 2019-2020 ζα αλέιζεη απεπζείαο ζηελ Γ ΄ Δζληθή 

Καηεγνξία.. ε πεξίπησζε πνπ ν πξσηαζιεηήο ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο δελ δειώζεη 

ζπκκεηνρή ζηε Γ ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή ή δελ αγσληζηεί  γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζηε 

Γ ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή πεξηόδνπ 2020-2021 δηθαίσκα αλόδνπ έρεη ν δεπηεξαζιεηήο 

ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2019-2020. ε πεξίπησζε πνπ ν δεπηεξαζιεηήο ηεο Α ΄  
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Καηεγνξίαο δελ δειώζεη ζπκκεηνρή ζηε Γ ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή ή δελ αγσληζηεί  

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζηε Γ ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή πεξηόδνπ 2020-2021 δηθαίσκα  

αλόδνπ έρεη ν ηξηηαζιεηήο ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2019-2020. Δπίζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα δηθαηνύκελε λ ΄ αγσληζηεί ζηελ Γ ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή 

πεξηόδνπ 2020-2021 γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ δειώζεη ζπκκεηνρή, ηόηε 

αληηθαζίζηαηαη από ηελ επόκελε δηθαηνύρν νκάδα ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο 

πεξηόδνπ 2019-2020, δειαδή ηε δεπηεξαζιήηξηα ή ηελ ηξηηαζιήηξηα κε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο.  Αλ θάπνηεο από ηηο παξαπάλσ δελ δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηε Γ ΄ 

Δζληθή Δξαζηηερληθή πεξηόδνπ 2020-2021 δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αλέιζεη άιιε 

νκάδα θαη ε ηπρόλ νκάδα ή νκάδεο πνπ δελ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηε Γ ΄ Δζληθή 

πεξηόδνπ 2020-2021 έρνπλ δηθαίσκα λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ Α ΄ Καηεγνξία 

ηεο Δ.Π.. Γξάκαο πεξηόδνπ 2020-2021.  

 

 

Τπνβηβαζκφο 

Τπνβηβάδνληαη απεπζείαο ζηελ  Β ' Δξαζηηερληθή Καηεγνξία  νη δύν (2) ηειεπηαίεο 

νκάδεο  δειαδή ν 14
νο

 θαη ν 13
νο

 ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο 2019-

2020.  

Δπίζεο ππνβηβάδεηαη απεπζείαο ζηελ Β ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία θαη ν 12
νο

 ηεο 

ηειηθήο βαζκνινγίαο ηεο Α ΄ θαηεγνξίαο 2019-2020 ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλέιζεη 

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν νκάδα κε δηθαίσκα αλόδνπ ζηελ Γ ΄ Δζληθή Καηεγνξία 

πεξηόδνπ 2020-2021 θαη ηαπηόρξνλα ππνβηβαζζεί από ηελ Γ ΄ Δζληθή πεξηόδνπ 2019-

2020  ή  ε ίδηα νκάδα δελ δειώζεη ζπκκεηνρή  ζηε Γ ΄ Δζληθή πεξηόδνπ 2020-2021 

θαη δειώζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2020-2021.  

 

 

Β.   Β - ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ.  

ύκθσλα κε ηελ από 21-08-2019 απόθαζε ηεο Δ.Δ.Θ ηεο Δ.Π.. Γξάκαο θαη κεηά ηε ιήμε 
ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2019-2020 θαη ζύκθσλα κε ηελ 
πξνθήξπμε πξσηαζιεκάησλ 2019-2020 θαζώο θαη ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ 
γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020 ,  γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2019-2020  ε Β '  Δξαζηηερληθή 
Καηεγνξία πεξηόδνπ 2019-2020  ζα δηεμαρζεί ζε δύν  (2) Οκίινπο (Β1-Β2)  όπσο παξαθάησ,  
ν  θαηαξηηζκόο ησλ νπνίσλ  έγηλε θπξίσο κε  γλώκνλα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θάζε 
ζσκαηείνπ : 
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Α ΄ ΟΜΗΛΟ 

 
1. ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΩΝΑ                                  

2. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

3. ΚΔΡΑΤΝΟ ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗΟΤ 

4. ΖΡΑΚΛΖ ΜΑΤΡΟΒΑΣΟΤ 

5. ΓΟΞΑ ΑΝΣΩΝΖ ΚΑΣΡΗΝΟ               

6. ΑΡΖ ΜΗΚΡΟΥΩΡΗΟΤ 

7. ΖΡΑΚΛΖ ΑΓΡΗΑΝΖ 

8. ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΔΒΑΣΔΗΑ 

9. ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΔΗΟΤ       

10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΔΡΟΦΡΑΚΣΖ    

11. ΑΡΖ ΦΣΔΛΗΑ 

12. Γ.. ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΡΑΜΑ   
Σο ζωμαηείο ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΕΙΟΤ  θα ξεκινήζει  το πρωτάθλημα τησ Β ΄ Εραςιτεχνικήσ Α ΄ 
Ομίλου,  με απνηηική βαθμολογία ενόρ βαθμού (-1) λόγω απνηηικήρ βαθμολογίαρ ζηη 

ηελική βαθμολογία ηηρ Β ΄ Επαζιηεσνικήρ ηος Β1 Ομίλος πεπιόδος 2018 - 2019. 
(άπθπο 21 παπ. 5β Κ.Α.Π.) 

 Β ΄ ΟΜΗΛΟ 

 
1. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 

2. ΓΟΞΑ ΗΣΑΓΡΩΝ                      

3. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

4. ΓΟΞΑ ΜΗΚΡΟΠΟΛΖ 

5. ΑΚΡΗΣΑ Ν.ΚΡΩΜΝΖ                   

6. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΡΑΜΜΔΝΖ          

7. ΓΟΞΑ ΜΗΚΡΟΚΛΔΗΟΤΡΑ    

8. ΓΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΣΟΤ       

9. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ Β  ́ 

10. ΑΣΔΡΑ ΚΟΤΓΟΤΝΗΩΝ  

11. ΑΔΣΟΗ ΛΔΤΚΟΓΔΗΩΝ     

12. ΔΛΠΗΓΑ Κ.ΑΓΡΟΤ 

 
Το ζωμαηείο ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ θα ξεκινήζει ηο ππωηάθλημα ηηρ Β ΄ 
Επαζιηεσνικήρ Β ΄ Ομίλος ,  με απνηηική βαθμολογία δύο βαθμών(-2) λόγω 
απνηηικήρ βαθμολογίαρ ζηη ηελική βαθμολογία  ηηρ Β ΄ Επαζιηεσνικήρ ηος Β2 
Ομίλος 2018-2019.(άπθπο 21 παπ. 5β Κ.Α.Π.) 
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α.  Πξνβηβαζκφο 

Αλέξρνληαη απεπζείαο ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία πεξηόδνπ 2020-2021 δύν 

νκάδεο δειαδή ε νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη  ηελ πςειόηεξε (κεγαιύηεξε) 

βαζκνινγία, κεηά ην ηέινο ησλ είθνζη δύν (22) αγσληζηηθώλ ηνπ Α΄ Οκίινπ ηεο Β ΄ 

Δξαζηηερληθήο θαζώο θαη ε νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηελ πςειόηεξε 

(κεγαιύηεξε) βαζκνινγία, κεηά ην ηέινο ησλ είθνζη δύν (22) αγσληζηηθώλ ηνπ Β ΄ 

Οκίινπ ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο πεξηόδνπ 2019-2020,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ 

ΚΑΠ αλέξρνληαη απεπζείαο ζηελ Α ΄ Καηεγνξία πεξηόδνπ 2020-2021. 

Δπίζεο απεπζείαο  αλέξρεηαη ζηελ Α ΄ Καηεγνξία πεξηόδνπ 2020-2021 θαη ε ηξίηε 

νκάδα ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ Καηεγνξίαο 2019-2020 ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνβηβαζζεί νκάδα ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2019-2020 ζηε Γ ΄ 

Δζληθή πεξηόδνπ 2020-2021 θαη ηαπηόρξνλα δελ ππνβηβαζζεί νκάδα από ηε Γ ΄ 

Δζληθή πεξηόδνπ 2019-2020 θαη ε ίδηα δειώζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ ΄ 

Δζληθήο πεξηόδνπ 2020-2021. 

Δπηπιένλ απνθηνύλ δηθαίσκα αλόδνπ ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή πεξηόδνπ 2020-2021 θαη 
ε 3

ε
 , ε 4

ε,
 ε 5

ε
 θαη 6

ε
 νκάδα ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθή πεξηόδνπ 

2019-2020 ζηελ πεξίπησζε πνπ  δελ δειώζνπλ ζπκκεηνρή νκάδεο πνπ έρνπλ 
δηθαίσκα ζηελ Α΄ Καηεγνξία πεξηόδνπ 2020-2021.   

Ζ νκάδα ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ Β ΄  δελ έρεη δηθαίσκα αλόδνπ ή δηθαίσκα δηεθδίθεζεο 

αλόδνπ ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία πεξηόδνπ 2020-2021, ζπλεπώο αλ 

θαηαιάβεη ζέζεηο 1-3 ζηνλ Β ΄  Όκηιν  κεηά ην ηέινο ησλ 22 αγσληζηηθώλ ην 

δηθαίσκα δηεθδίθεζεο αλόδνπ απνθηά ε 4
ε
 νκάδα ηνπ Β ΄ Οκίινπ . ε πεξίπησζε πνπ 

θαηαιάβεη ηελ πξώηε ζέζε ηνπ Β΄ Οκίινπ πεξηόδνπ 2019-2020 αλαθεξύζζεηαη κελ 

πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ Β ΄ Οκίινπ πεξηόδνπ 2019-2020 αιιά ηε ζέζε ηεο γηα 

απεπζείαο άλνδν ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία 2020-2021 απνθηά ε δεύηεξε 

νκάδα ηνπ  Β ΄ Οκίινπ πεξηόδνπ 2019-2020. 

 

ΑΓΩΝΔ ΠΛΔΪ-ΟΦ (ΜΠΑΡΑΕ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΞΖ  ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ  ΣΗ 

ΘΔΔΗ 1
Ζ

-2
Ζ

,  3
Ζ

   4
Ζ

 5
Ζ

-6
Ζ

  ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΣΖ Β ΄ 

ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2019-2020 

ηνπο θαηαηαθηήξηνπο αγώλεο ζα ζπκκεηέρνπλ νη νκάδεο πνπ κεηά ηελ επηθύξσζε 
ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ Α ΄ Οκίινπ θαη ηνπ Β΄ Οκίινπ  ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα 
ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 1

ε
, 2

ε
   3

ε
  θάζε νκίινπ. Ζ ηειηθή θαηάηαμε 

γηα ηελ εληαία βαζκνινγία ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο πεξηόδνπ 2019-2020 γηα ηηο ζέζεηο 1 
έσο 6   ησλ νκάδσλ ηεο Β ' Δξαζηηερληθήο ζα γίλεη κεηά από αγώλεο κπαξάδ  κεηαμύ 
ησλ νκάδσλ  ζε δεύγε σο εμήο : 
 

1
ε
 νκάδα ηνπ Α ΄ Οκίινπ κε ηελ 1

ε
  νκάδα ηνπ Β ΄ Οκίινπ γηα ηελ 1

ε
 θαη 2

ε
 ζέζε 

ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο. Ο ληθεηήο ηνπ αγψλα 

αλαθεξχζζεηαη ππεξπξσηαζιεηήο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο 2019-

2020. ηνλ ππεξπξσηαζιεηή θαη ζηνλ δεπηεξαζιεηή απνλέκνληαη απφ έλα  

Κχπειιν θαη απφ 25 ρξπζά θαη αζεκέληα κεηάιιηα αληηζηνίρσο.  
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Οη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ αγψλσλ κπαξάδ (πιέη νθο)    (2ε
 νκάδα ηνπ Α ΄ Οκίινπ κε ηελ 

3
ε
  νκάδα ηνπ Β ΄ Οκίινπ θαη     2

ε
 νκάδα ηνπ Β ΄ Οκίινπ κε ηελ 3

ε
  νκάδα ηνπ Α ΄ Οκίινπ)  

ζα αγσληζηνχλ ζε αγψλα θαηάηαμεο γηα ηελ 3
ε
 θαη 4

ε
 ζέζε ηεο Δληαίαο 

βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο πεξηφδνπ 2019-2020. 

 

Οη εηηεκέλεο νκάδεο ησλ αγψλσλ κπαξαδ (πιεη νθο)    (2ε
 νκάδα ηνπ Α Οκίινπ κε ηελ 

3
ε
  νκάδα ηνπ Β ΄ Οκίινπ θαη     2

ε
 νκάδα ηνπ Β΄ Οκίινπ κε ηελ 3

ε
  νκάδα ηνπ Α ΄ Οκίινπ)  

ζα αγσληζηνχλ ζε αγψλα θαηάηαμεο γηα ηελ 5
ε
 θαη 6

ε
 ζέζε ηεο Δληαίαο 

βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο πεξηφδνπ 2019-2020. 

 

Οη παξαπάλσ αγώλεο είλαη απινί ζε νπδέηεξν γήπεδν θαη ζε πεξίπησζε ηζόπαινπ 

απνηειέζκαηνο κεηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ησλ αγώλσλ εθαξκόδεηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. (παξάηαζε – πέλαιηη).  

 

Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ απνηειεί  ε νκάδα ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ Β ΄ ε νπνία 

εθφζνλ θαηαιάβεη ζέζεηο 1-3 ηνπ Β ΄  Οκίινπ δελ ζπκκεηέρεη ζηνπο παξαπάλσ 

αγψλεο θαη θαηαιακβάλεη ηελ 7
ε
 ζέζε ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ 

Δξαζηηερληθήο πεξηφδνπ 2019-2020. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΖΠΔΓΑ ΣΔΛΔΖ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Σα γήπεδα ησλ αγώλσλ γηα ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ή κε 

έγγξαθν από ηελ Δ.Δ. ηεο δηνξγαλώηξηαο, ακέζσο κόιηο θαηαξηίδεηαη ην πξόγξακκα 

ησλ αγώλσλ. Δπηηξέπεηαη αιιαγή έδξαο κόλν ιόγσ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο παξαρψξεζεο ηνπ γεπέδνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΥΩΡΟ. ΓΖΠΔΓΟ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ 

Δθαξκόδεηαη όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Κ.Α.Π. 

Δηδηθά γηα ηα ηνπηθά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα ε απόθαζε γηα ηελ αλαβνιή ελόο 

αγώλα κπνξεί λα ιεθζεί, ρσξίο ρξνληθή δέζκεπζε, αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιόγνο κε 

απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο νηθείαο ΔΠ . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΑΓΩΝΩΝ 

 

ε πεξίπησζε αλαβνιήο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ αγσληζηηθώλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο, αλ 

απηέο ιάβνπλ ρώξα ζηνλ α’ γύξν, ηόηε ην πξσηάζιεκα ζπλερίδεηαη κε ηηο επόκελεο 

(κε αλαβιεζείζεο αγσληζηηθέο) θαη ε αλαβιεζείζα αγσληζηηθή νξίδεηαη ζε εκβόιηκεο 

εκεξνκελίεο. Αλ, αληηζέησο, ε αλαβνιή ιάβεη ρώξα ζηνλ β ́ γύξν , ηόηε ην 

πξσηάζιεκα ζπλερίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ αλαβιεζείζα αγσληζηηθή θαη 

κεηαθπιίνληαη ζπλαθώο νη ρξνληθά επόκελεο αγσληζηηθέο. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

αγώλεο νξίδνληαη κε θνηλνπνίεζε πξν δύν (2) εκεξώλ. 
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Ζ δηνξγαλώηξηα δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο , λα πξνβεί ζε αλαβνιή 

πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα, ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 

(π.ρ. δηαθνπή ζπγθνηλσληώλ, ζενκελία, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα θηι.) ή γηα 

ζπνπδαίν ιόγν , κε απόθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο νηθείαο ΔΠ, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά 

ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία. 

                           

ΑΡΘΡΟ 11  ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΚΑΘΟΓΟΤ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ. ΜΖ ΣΔΛΔΖ  Ζ 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ  

Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί από αγώλα ή αγώλεο ή 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπνκέλνπ 

νξίνπ (ιηγόηεξνπο από ελλέα) πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή ηνπ , ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο , εθηόο από ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο, 

ηηκσξείηαη κε απώιεηα ηνπ αγώλα κε ηέξκα ηα 0-3 θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από  

πελήληα (50) έσο  πεληαθόζηα (500) επξώ γηα θάζε αγώλα. 

Οη αγώλεο πνπ δελ δηεμάγνληαη ιόγσ παξαίηεζεο ή κε θαζόδνπ κίαο νκάδνο, 

πξνζκεηξώληαη θαλνληθά γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλώλ ησλ πνδνζθαηξηζηώλ,  ησλ 

αμησκαηνύρσλ ηεο αληηπάινπ νκάδνο , όπσο θαη ηεο ίδηαο ηεο αληηπάινπ (π.ρ. πνηλή  

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ).  

Οκάδα πνπ δελ δειώλεη εγθαίξσο ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ αγώλα, εηο 

ηξόπνλ ώζηε λα κεηαθηλεζεί αζθόπσο ε αληίπαιε νκάδα θαη νη δηαηηεηέο ηνπ αγώλα, 

ηηκσξείηαη, εθηόο ησλ ινηπώλ πνηλώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από 500,00 έσο 

5.000,00 Δπξώ 

ε θάζε πεξίπησζε ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 17 θαη 21 ηνπ Κ.Α.Π  2019-

2020.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

 

χκθσλα κε ην Καλνληζκφ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.)  ηεο Δ.Π.Ο.  : 

Καηά ηε δηάξθεηα κίαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, από ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ έσο ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ 

ηνπ επόκελνπ έηνπο, νη εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο δύλαηαη λα αγσληζηνύλ, ζε 

επίζεκνπο αγώλεο, κόλν γηα δύν ζσκαηεία (αλεμαξηήησο  ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ ). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ, νη εξαζηηέρλεο 

πνδνζθαηξηζηέο δύλαληαη λα εγγξάθνληαη – κεηεγγξάθνληαη ζε ηξία α(3), ην 

αλώηαην, εξαζηηερληθά ζσκαηεία, αιιά λα  αγσλίδνληαη κόλν γηα  ινγαξηαζκό δύν.  

Ζ ηπρόλ ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγώλεο ηνπ ηξίηνπ ζσκαηείνπ ζπληζηά αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή θαη δίδεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο  ελζηάζεσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ 

παξόληνο .  

Δμαίξεζε ζηα αλσηέξσ ππάξρεη κόλν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ πξνέξρνληαη από 

νκνζπνλδίεο πνπ έρνπλ αιιειεπηθαιππηόκελεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, θαηά ηα 

εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Κ.Η.Μ.Π. 

ηνπο αγώλεο ησλ ηνπηθώλ εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ  είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ' όιε ηε  δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηά (7)  
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πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο ή 

πνπ έρνπλ ηε λ ειιεληθή ηζαγέλεηα (ειιεληθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην). 

ηνπο ίδηνπο αγώλεο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

αγώλα κέρξη ηεζζάξσλ (4) αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα 

αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο νκάδεο. 

Ζ αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα δειηία αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο αιινδαπώλ 

πνδνζθαηξηζηώλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο , άιισο ε 

ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή.  

Απαγνξεχεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί εληφο εηθνζηηεηξαψξνπ ζε δχν 

αγψλεο ηεο νκάδαο πνπ αλήθεη (ή άιισλ νκάδσλ π.ρ. Δζληθήο νκάδαο). Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ αξρίδεη απφ ην ηειεπηαίν ιεπηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνλ πξψην αγψλα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ δεπηέξνπ αγψλα. Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπληζηά 

αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ δεχηεξνπ αγψλα θαη ηηο 

ινηπέο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, χζηεξα απφ απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Όπνπ  αλαθέξεηαη «ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή», ελλνείηαη ε αγσληζηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηνλ αγώλα θαη όρη απιά ε αλαγξαθή ηνπ ζην Φ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΩΝ 

 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα πξσηάζιεκα δηεμάγεηαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο 

νκίινπο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό δελ είλαη δπλαηή ε εληαία βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ 

νκάδσλ ζηελ ηειηθή ζεηξά βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ηζρύνπλ ηα αληίζηνηρα 

θξηηήξηα ηζνβαζκίαο ησλ δηεμαγόκελσλ κε νκίινπο πξσηαζιεκάησλ ηεο  UEFA θαη 

ζπγθεθξηκέλα : 

α) Οη πεξηζζόηεξνη βαζκνί πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη ζηνπο αγώλεο κε ηηο  νκάδεο ηνπ 

νκίινπ ηνπο. 

β) Ζ κεγαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ από ηνπο αγώλεο κε ηηο  νκάδεο ηνπ νκίινπ ηνπο. 

γ) Σα πεξηζζόηεξα ηέξκαηα πνπ έρνπλ πεηύρεη ζηνπο αγώλεο κε ηηο νκάδεο ηνπ 

νκίινπ ηνπο. 

δ) Σα πεξηζζόηεξα εθηόο έδξαο ηέξκαηα πνπ έρνπλ πεηύρεη ζηνπο αγώλεο κε ηηο 

νκάδεο ηνπ νκίινπ ηνπο. 

δ) ηελ πεξίπησζε πνπ νη όκηινη δελ έρνπλ ίδην αξηζκό νκάδσλ, (νξίδνληαη απηνί θαη)  

ππνινγίδνληαη νη βαζκνί κε ίζν αξηζκό νκάδσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ βαζκώλ πνπ 

θέξδηζαλ νη ππνςήθηεο, ησλ νπνίσλ ν όκηινο έρεη πεξηζζόηεξεο νκάδεο, κε ηνλ 

ηειεπηαίν/νπο (αλάινγα) ηεο  θαηάηαμεο  ηνπ νκίινπ. 

ζη) Κιήξσζε 
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ΑΡΘΡΟ 16 ΓΗΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ 

Δθαξκόδνληαη όζα αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 16 ηεο πξνθήξπμεο πξσηαζιεκάησλ 2019-2020 

θαη ζην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π. 

 

18. ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ ΟΜΑΓΩΝ 

 

Πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ UEFA /Δ.Π.Ο. δελ έρεη δηθαίσκα λα εθηειεί θαζήθνληα 

πξνπνλεηή ηαπηόρξνλα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα ζσκαηεία, έζησ θαη ρσξίο ακνηβή, κε 

εμαίξεζε ηελ δπλαηόηεηα λα είλαη πξνπνλεηήο ζε κία αληξηθή νκάδα ελόο ζσκαηείνπ 

θαη ηαπηόρξνλα πξνπνλεηήο ζε ηκήκαηα ππνδνκώλ - αθαδεκίεο ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ  

ή ζηηο κηθηέο νκάδεο κίαο ελώζεσο.  

Σν Γειηίν πηζηνπνίεζεο απνηειεί εηδηθή ηαπηόηεηα γηα θάζε πξνπνλεηή, αλαγθαία 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ .  

Κάζε λέα αγσληζηηθή πεξίνδν ε Δ.Π.Ο. γηα ηα παλειιήληα επαγγεικαηηθά θαη 

εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη ηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο ησλ εξαζηηερληθώλ 

ηκεκάησλ ησλ Π.Α.Δ. θαη νη Δ.Π.. γηα ηα ινηπά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα 

επζύλεο ηνπο, εθδίδνπλ ηα δειηία πηζηνπνίεζεο εηζόδνπ ησλ πξνπνλεηώλ θαη ησλ 

βνεζώλ πξνπνλεηώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν (ηερληθή πεξηνρή). Σν δειηίν 

πηζηνπνίεζεο εηζόδνπ, είλαη νλνκαζηηθό, εθδίδεηαη κε δαπάλε ηνπ πξνπνλεηή θαη 

ηζρύεη κόλν γηα ην ζσκαηείν ζην νπνίν εθδίδεηαη.  

Έλαο εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ θαηά ηελ αλσηέξσ  

παξάγξαθν δήισζε θαη θέθηεηαη ηα αλάινγα πξνζόληα, δύλαηαη, θαη ΄ εμαίξεζε λα 

απαζρνιείηαη σο πξνπνλεηήο ζηα ηκήκαηα ππνδνκώλ ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν 

αγσλίδεηαη, νπόηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ επηβάιιεηαη λα θαηαζέζεη ηελ 

ηαπηόηεηά ηνπ. 

α) Έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ (γηα θάζε θαηεγνξία 

Πξσηαζιήκαηνο μερσξηζηά) θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ εθάζηνηε 

πξσηαζιήκαηνο, ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Δ.Π.Ο. (ζην ηκήκα 

Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξψνπ Πξνπνλεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο 

Αλάπηπμεο Δ.Π.Ο.) ή ζηελ νηθεία Δ.Π.. (γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα επζχλεο 

ηνπο), ηα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή, 

πξνθεηκέλνπ έγθαηξα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, γηα θάζε 

θαηεγνξία Πξσηαζιήκαηνο, φινη νη Πξνπνλεηέο / Βνεζνί Πξνπνλεηέο, φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, λα έρνπλ ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή ζηελ θαηνρή ηνπο.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ Πξνπνλεηή (Πξνπνλεηήο / Βνεζφο Πξνπνλεηή), θαηαγξάθεηαη 

ζην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζπκθσλεηηθφ 

πξφζιεςήο ηνπ.  

β) Απνρψξεζε Πξνπνλεηή / Βνεζνχ Πξνπνλεηή απφ σκαηείν / Π.Α.Δ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξμεη ιχζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ελφο Πξνπνλεηή / Βνεζνχ Πξνπνλεηή κε σκαηείν/ΠΑΔ, ζα πξέπεη 

λα θαηαηίζεληαη, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, ζηελ Δ.Π.Ο. (ζην ηκήκα Δθπαίδεπζεο  
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θαη Μεηξψνπ Πξνπνλεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Δ.Π.Ο.) ή 

ζηελ Δ.Π.. :  

- Δπηζηνιή / Γήισζε ηνπ σκαηείνπ/ΠΑΔ πεξί ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ / εκεξνκελία.  

- Ζ αλαγγειία νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο ή ε Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

 

γ)Έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ  

Δθφζνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ιάβεη ρψξα 

αληηθαηάζηαζε θαη πξφζιεςε λένπ Πξνπνλεηή, δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε 

Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο ζην λέν Πξνπνλεηή, αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία 

αλαγγειίαο ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ 

ππνπεξίπησζε β’. 

 

δ)Έθδνζε πξνζσξηλήο άδεηαο εηζφδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή  

Έλα σκαηείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, έρεη δηθαίσκα λα 

αηηεζεί ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο άδεηαο εηζφδνπ ζηελ Σερληθή Πεξηνρή, έσο φηνπ 

νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη κία (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ Πνδνζθαηξηθνχ 

Αγψλα (γηα ηνλ νπνίν αηηείηαη ηελ πξνζσξηλή άδεηα εηζφδνπ Πξνπνλεηή), έρεη 

απνζηαιεί ζηελ Δ.Π.Ο. (Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Δ.Π.Ο. / Σκήκα 

Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξψνπ Πξνπνλεηψλ), ην ζρεηηθφ αίηεκα ρνξήγεζεο 

πξνζσξηλήο άδεηαο εηζφδνπ θαη θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηξηεηίαο ηνπ 

αληηθαηαζηάηε Πξνπνλεηή. Σν αίηεκα γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο 

εηζφδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ην ελδηαθεξφκελν 

σκαηείν, ππνγεγξακκέλν λνκίκσο, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ / εκεξνκελία, λα 

θαηαγξάθεη ηελ Καηεγνξία Πξσηαζιήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη, ηνλ αξηζκφ ηεο 

αγσληζηηθήο πνπ αθνξά ην αίηεκα γηα πξνζσξηλή άδεηα εηζφδνπ, ηηο 

πνδνζθαηξηθέο νκάδεο πνπ ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ηελ αθξηβή εκεξνκελία 

θαη ψξα ηέιεζεο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα, θαζψο θαη ην γήπεδν πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα λα γίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο πνδνζθαηξηθφο αγψλαο.  

 

ε)Μεηαβνιή ηδηφηεηαο Πξνπνλεηή.  

Δάλ έλα σκαηείν επηζπκεί λα αιιάμεη ηελ ηδηφηεηα ελφο Πξνπνλεηή / Βνεζνχ 

Πξνπνλεηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη έγγξαθν/ελεκέξσζε γηα ηε κεηαβνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Πξνπνλεηή 

/ Βνεζνχ Πξνπνλεηή ζηελ Δ.Π.Ο.(ζην ηκήκα 12 Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξψνπ 

Πξνπνλεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Δ.Π.Ο.), ζπλνδεπφκελν κε 

αίηεκα γηα έθδνζε λένπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή(ηνπ Πξνπνλεηή ηνπ 

νπνίνπ ε ηδηφηεηα κεηαβάιιεηαη).Σν αίηεκα γηα κεηαβνιή ηδηφηεηαο θαη έθδνζε 

λένπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή απφ ην ελδηαθεξφκελν σκαηείν ζα  
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πξέπεη λα γίλεηαη κε επηζηνιή ηνπ σκαηείνπ, λνκίκσο ππνγεγξακκέλε, κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ / εκεξνκελία. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

 

Σπρόλ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή (δηθαηνύκελνπ λα αγσληζηεί) κε άιινλ αξηζκό 

θαλέιαο από απηόλ πνπ είρε δεισζεί ή αθόκε θαη κε θαλέια άιινπ πνδνζθαηξηζηή, 

δελ ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγώλα, όκσο ε ππαίηηα νκάδα 

ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή  από 50,00 έσο 300,00 Δπξώ. 

ην Φ.Α. εθηφο απηψλ πνπ ήδε ηζρχνπλ επηπιένλ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη 

παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) θαη νη απνβνιέο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα.   

Γηα φιεο ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α. νη πνηλέο επηβάιινληαη απφ 

ηελ αξκφδηα Π.Δ., θαηφπηλ θιήζεσο ζε απνινγία πιελ ησλ παξαβάζεσλ 

πνδνζθαηξηζηψλ πνπ ηηκσξήζεθαλ κε απνβνιή απφ ηνλ δηαηηεηή, νη πνηλέο ησλ 

νπνίσλ επηβάιινληαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήζε. 

 

24.   ΣΟΛΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

 

Ζ δηαθήκηζε, άκεζε ή έκκεζε, πξντόλησλ πνπ είλαη αληίζεηα κε ηελ αζιεηηθή ηδέα 

απαγνξεύεηαη. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή ή ε δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ 

ή δπλαηψλ αιθννινχρσλ πνηψλ, φπσο επίζεο θαη ζπλζήκαηα ή κελχκαηα 

πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή θπιεηηθήο θχζεσο.  
 

Ο δηαηηεηήο ηνπ αγώλα ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζην Φ.Α. ηηο ηπρόλ ειιείςεηο ή 

παξαβηάζεηο ζηηο εκθαλίζεηο ησλ νκάδσλ, ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ πνπ 

δηαπηζηψλεη.  
 

34. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Γελ ππάξρεη πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ νκάδαο απφ ηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή 

πεξηφδνπ 2019-2020 ζηελ Β ΄ Δξαζηηερληθή πεξηφδνπ 2020-2021  εθηφο απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Γελ ππάξρεη πεξίπησζε πξνβηβαζκνχ νκάδαο απφ ηελ Β ΄ Δξαζηηερληθή πεξηφδνπ 

2019-2020 ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή πεξηφδνπ 2020-2021  εθηφο απφ απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

ε θάζε πεξίπησζε ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021 ζα δηεμαρζεί ην 

πξσηάζιεκα ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο κε ηηο νκάδεο πνπ ζα έρνπλ ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ην πξσηάζιεκα ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο κε 

ηηο νκάδεο πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί ηθαλόο ν αξηζκόο ησλ έμε (6) νκάδσλ ηεο ηειηθήο 
Δληαίαο βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο πεξηόδνπ 2019-2020, λα ζπκπιεξώζνπλ 
ηηο δέθα ηέζζεξηο (14) νκάδεο ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο πεξηόδνπ 2020-2021 ηόηε ε  
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Καηεγνξία απηή ζα δηεμαρζεί κε ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκό ησλ ζσκαηείσλ πνπ 
δήισζαλ ζπκκεηνρή γηα ην 2020-2021. 

Ζ νηθνλνκηθή επηζηαζία ησλ αγώλσλ πιέη – νθο  ηεο Β ΄ Καηεγνξίαο γηα ηηο ζέζεηο 1-

6 ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο Β ΄ Καηεγνξίαο 2019-2020 είλαη επζύλε ηεο 

δηνξγαλώηξηαο. 

  

Καηά ηα άιια ηζρύνπλ όηη πξνβιέπεηαη από ηνλ Κ.Α.Π. 2019  ηεο Δ.Π.Ο.. 

 

 

 

 

 
Γηα ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                       Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                 ΓΔΩΡ. ΥΑΣΕΖΑΡΟΓΛΟΤ          ΓΖΜ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 
 

 

Κνηλνπνίεζε  :  ΤΠ.ΠΟ.Α - Δ Π Ο  
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