
  ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΗΑ 
 

 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2020 – 2021 
 

Η Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Ννκνχ Λάξηζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηελ ηζρχνπζα αζιεηηθή λνκνζεζία, 

2. ην Καηαζηαηηθφ ηεο, 

3. ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ θαη ηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) 

Δπαγγεικαηηθψλ - Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ, φπσο απηνί ηζρχνπλ ζήκεξα, 

4. ηνπο βαζκνινγηθνχο πίλαθεο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ Α’ DETOX, Α1’, Β’ κεηά ηε δηαθνπή 

ησλ πξσηαζιεκάησλ πεξηφδνπ 2019 – 2020, 

5. ηελ απφθαζε ππ΄αξ.5/04.06.2020 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο γηα αλαδηάξζξσζε ησλ 

πξσηαζιεκάησλ, κε ηε ζχλλνκε απφθαζή ηεο  

6. ηελ απφθαζε ππ’αξ.6/25.06.2020 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

ηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ πεξηφδνπ 2020 - 2021: 
1. Α’ DE-TOX Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο κε 18 νκάδεο ζε έλαλ όκηιν, 

2. Α1’ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο κε 36 νκάδεο ζε ηξεηο νκίινπο κε 12 νκάδεο ν θαζέλαο. 

3. Β’ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο κε 25 νκάδεο ζε 3 νκίινπο, δύν νκίινπο ηωλ 8 νκάδωλ 

θαη έλαλ όκηιν ηωλ 9. Σν πξσηάζιεκα Β’ θαηεγνξίαο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο γχξνπο, κε ην 

πξφγξακκα ηνπ ηξίηνπ λα πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ γχξσλ. 

(ζεκεηψλεηαη φηη ηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκψλ ζα νξηζηνχλ κε λεφηεξε πξνθήξπμε). Γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ φξνη: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1. α) Σα ζσκαηεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα παξαπάλσ πξσηαζιήκαηα πξέπεη, 

ππνρξεσηηθά, λα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκέλε, κε φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ηελ έληππε 

δήισζε ζπκκεηνρήο πνπ ηνπο δίλεηαη κε κέξηκλα ηεο Δ.Π..Ν.Λ., ζηηο παξαθάησ 

εκεξνκελίεο: 

- Σα ζωκαηεία ηεο Α’ DE-TOX Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ην αξγόηεξν κέρξη 07.08.20 

- Σα ζωκαηεία ηεο Α1’ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ην αξγόηεξν κέρξη 21.08.20 

- Σα ζωκαηεία ηεο Β’ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ην αξγόηεξν κέρξη  31.08.20 

β) Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο γηα φιεο ηηο νκάδεο δελ ζα έρνπλ νηθνλνκηθό παξάβνιν (είλαη 

δσξεάλ) 

γ) Σα ζσκαηεία κε ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ηαθηνπνηήζνπλ θάζε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα πξνο ηελ ΄Δλσζε απφ ηπρφλ νθεηιέο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξ. 3δ’ ηνπ Κ.Α.Π.. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα γίλεηαη 

δεθηή ε δήισζε ζπκκεηνρήο. 

δ) Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη, 

επηπιένλ, καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαηαηίζεηαη δήισζε ηνπ ζσκαηείνπ πεξί 

απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ εγθπθιίσλ, ησλ νδεγηψλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ηεο F.I.F.A., ηεο U.E.F.A. θαη ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Δ.Π..Ν.Λ. ζεσξεκέλε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

ε) Υνξεγηθφ ζπκθσλεηηθφ Α΄ Καηεγνξίαο, ξήηξα πνηλψλ κε ζπκκφξθσζεο.  

2. Η κε ζπκκφξθσζε ζσκαηείνπ κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 1, φπσο θαη ε 

απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο κε επηθχιαμε, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ



πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Α.Π. (απνθιεηζκφο θαη ππνβηβαζκφο ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ 

ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία). 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΜΑΣΔΗΩΝ 

1. ηνπο αγψλεο, πνπ παξαπάλσ πξνθεξχζζνληαη, ζπκκεηέρνπλ φζα ζσκαηεία δηθαηνχληαη, 

θαηά θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ ζσκαηείσλ ηεο 

πεξαζκέλεο πεξηφδνπ 2019 – 2020 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γ γηα αλαδηάξζξσζε ησλ 

θαηεγνξηψλ. 

2. Γηα λεντδξπφκελα ζσκαηεία θαζψο θαη γηα ζσκαηεία πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηε 

ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζσκαηείσλ θαη ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

απφ ηελ Δ.Π.Ο. δελ ζα έρεη ζπκπιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία θιήξσζεο ησλ αγψλσλ, ε 

νπνία ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα απφ ηελ δηνξγαλψηξηα, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο 

παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε απφ ηελ εκέξα θιήξσζεο ησλ αγψλσλ ηεο θαηεγνξίαο 

ζηελ νπνία δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ην ζσκαηείν πνπ πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε. 

Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο, ηα λεντδξπφκελα ή 

επαλαδξαζηεξηνπνηνχκελα ζσκαηεία πνπ ζα έρνπλ έδξα εθηόο ηνπ πνιενδνκηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο θαη εθόζνλ ζηελ ίδηα ηνπηθή θνηλόηεηα δελ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαλέλα άιιν ελεξγό ζωκαηείν, ζα επηδνηνχληαη απφ ηελ Έλσζε κε ηα 

θάησζη ρξεκαηηθά πνζά, ήηνη: Με ην πνζφ ησλ 1.000,00 επξψ ηα λεντδξπφκελα ζσκαηεία 

(ην νπνίν ζα δνζεί ζε 2 δφζεηο, ε κελ πξψηε κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζσκαηείνπ ζην 

πξσηάζιεκα ε δε δεχηεξε ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο) θαη κε ην πνζφ ησλ 500,00 επξψ 

ηα επαλαδξαζηεξηνπνηνχκελα ζσκαηεία (ην νπνίν ζα δνζεί εθάπαμ κε ηελ δήισζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζσκαηείνπ ζην πξσηάζιεκα). 

3. Η ζπγθξφηεζε ησλ νκίισλ ηεο Β’ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Ν.Λ. κε ακηγώο γεωγξαθηθά θαη ηνπηθά θξηηήξηα θαη 

αθνχ νινθιεξσζεί ε ππνβνιή δειψζεσλ ζπκκεηνρήο εθ κέξνπο ησλ ζσκαηείσλ εληφο ησλ 

ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ νξίδεηαη ην αββαηνθχξηαθν 26-

27.09.20 γηα ηελ Α’ DE-TOX Δξαζηηερληθή θαηεγνξία, ην αββαηνθχξηαθν 03-04.10.20 γηα 

ηελ Α1’ Δξαζηηερληθή θαηεγνξία, ελψ γηα ηελ Β’ Δξαζηηερληθή θαηεγνξία ην 

αββαηνθχξηαθν 10-11.10.20. Η Δ.Π..Ν.Λ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ησλ 

παξαπάλσ εκεξνκεληψλ, εθφζνλ θξίλεη φηη ην επηβάιινπλ εηδηθνί ιφγνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΓΖΠΔΓΑ ΣΔΛΔΖ ΑΓΩΝΩΝ - ΟΡΟΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

Σνλίδεηαη όηη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ηέιεζεο αγώλωλ ππεύζπλν είλαη ην γεπεδνύρν 
ζωκαηείν. Δπίζεο ηζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Α.Π. Δηδηθφηεξα: 

1. Σα γήπεδα ησλ αγψλσλ ζα νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Δ.Π..Ν.Λ. Σα 

ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Κ.Α.Π., θαζψο θαη ζε 

θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ ή θαλνληζκνχ θαη ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνπλ νη παξαπάλσ λφκνη θαη θαλνληζκνί ζε πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθσζνχλ κε 

απηέο. 

2. Όια ηα ζσκαηεία νθείινπλ ππνρξεσηηθά λα δειψζνπλ σο έδξα ηνπο γήπεδν κε θπζηθφ ή 

πιαζηηθφ ριννηάπεηα, πξνζθνκίδνληαο απαξαίηεηα ην παξαρσξεηήξην απφ ηελ αξρή πνπ 

αλήθεη ην γήπεδν. Δπίζεο, θάζε ζσκαηείν ππνρξενχηαη λα δειψζεη θαη ελαιιαθηηθή έδξα, 



πξνζθνκίδνληαο θαη ην παξαρσξεηήξην απφ ηελ αξρή πνπ αλήθεη ην γήπεδν. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο εμαζθάιηζεο γεπέδνπ κε θπζηθφ ή πιαζηηθφ ριννηάπεηα, είηε θαηά ηε δήισζε 

ζπκκεηνρήο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ην ζσκαηείν έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα δερζεί σο έδξα ηνπ ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Δ.Π..Ν.Λ. 

3. σκαηεία πνπ ηα γήπεδά ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο φπνπ κεηέρνπλ, δελ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, κπνξνχλ λα δειψζνπλ 

πξνζσξηλφ γήπεδν, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ηνλ αξκφδην θνξέα πνπ λα ην 

παξαρσξεί. Γηαηεξνχλ φκσο ην δηθαίσκα, φηαλ εηνηκαζηνχλ ηα γήπεδά ηνπο, λα δεηήζνπλ 

κε έγγξαθν απφ ηελ Έλσζε ηνλ έιεγρν, ηελ έγθξηζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπο 

γεπέδνπ. 

4. Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ηελ ππνρξέσζε ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηφθηεην ή 

κηζζσκέλν γήπεδν, λα ζέηνπλ απηφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ απξφζθνπηα θαη αλαληίξξεηα 

ζηε δηάζεζε ηεο Έλσζεο γηα νξηζκφ αγψλσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

πέξα απφ ηελ επηβνιή πνηλήο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Α.Π., ε 

Έλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ηνπ γεπέδνπ θαη κε νξηζκνχ αγψλσλ ζ’ απηφ, 

αθφκε θαη γηα ην ίδην ην γεπεδνχρν ζσκαηείν. 

5. Γηθαίσκα γηα αίηεζε αιιαγήο ηέιεζεο αγψλα (εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο) έρνπλ ηφζν ην 

γεπεδνχρν φζν θαη ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κε έγγξαθν, 

πνπ ζα θαηαηίζεηαη ζηελ Έλσζε ην αξγόηεξν έληεθα (11) εκέξεο πξηλ από ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε κέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο 

πξωηνθόιιεζεο ηεο αίηεζεο θαη ζα αηηηνινγείηαη ζ’ απηήλ ν ιφγνο πνπ δεηείηαη ε αιιαγή. 

Ιδηαίηεξα εθηζηάηαη ε πξφλνηα ησλ ζσκαηείσλ ζηελ ηήξεζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, 

ψζηε λα ππάξρεη ρξνληθή επρέξεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Έλωζεο ζα θξίλεη βάζηκνπο 

ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαινύληαη θαη εθόζνλ, βέβαηα, ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα. ηνλ 2
ν
 γύξν ηα αηηήκαηα γηα αιιαγέο αγώλωλ ζα γίλνληαη 

δεθηά κόλν γηα πνιύ ζνβαξνύο ιόγνπο. Κάζε αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηα ζσκαηεία 

ζα εμεηάδεηαη μερσξηζηά θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο θαη 

ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο ζα γίλεηαη δεθηφ ή ζα απνξξίπηεηαη. Οη νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

ζπκκνξθψλνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γ.., ε νπνία δελ 

πξνζβάιιεηαη ζε θαλέλα φξγαλν. 

6. ε πεξίπησζε αγψλσλ θαηάηαμεο (π.ρ. ηζνβαζκία νκάδσλ θιπ.) ή αγψλσλ ζε νπδέηεξν 

γήπεδν (π.ρ. γηα άλνδν ζηελ αλψηεξε θαηεγνξία ή επαλαιεπηηθψλ), απηνί ζα νξίδνληαη, 

θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Έλσζεο, ζε γήπεδα πνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

εγγπήζεηο (αζθάιεηα, νκαιή δηεμαγσγή, απφζηαζε, ρσξεηηθφηεηα θιπ.) θαη ζα 

εμαζθαιίδνπλ, θαηά ην δπλαηφ, ίζνπο φξνπο γηα ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο. Αθφκε θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηεο Έλσζεο θαη εθφζνλ ην επηβάιινπλ εηδηθνί ιφγνη (ρσξεηηθφηεηα 

γεπέδνπ, ζπλζήθεο αζθάιεηαο θιπ.), κπνξεί λα νξηζζεί έλα θαη κφλν γήπεδν φπνπ ζα γίλνπλ 

φινη νη αγψλεο θαηάηαμεο, επαλαιεπηηθνί ή ηειηθνί. 

7. ε πεξίπησζε επηβνιήο ζε ζσκαηείν πνηλήο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο λα αγσλίδεηαη 

ζηελ έδξα ηνπ, ην γήπεδν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ ζην δηάζηεκα πνπ εθηίεηαη 

απηή ε πνηλή, ζα νξίδεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Έλσζεο θαη ζε απφζηαζε 10 

ρηιηνκέηξσλ, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ έδξα ηνπ ηηκσξεκέλνπ ζσκαηείνπ κε κέξηκλα, θαηά ην 

δπλαηφ, ην άιιν ζσκαηείν λα κε κεηαθηλείηαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ απηήλ πνπ ζα 

κεηαθηλείην, αλ δελ κεζνιαβνχζε ε ηηκσξία ηνπ γεπέδνπ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 

γεπεδνχρν (ηηκσξεκέλν) ζσκαηείν έρεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Κ.Α.Π. 

Δπαγγεικαηηθψλ - Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ (εηνηκαζία γεπέδνπ θιπ.). 

8. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμαζθάιηζεο γεπέδνπ θαηά ηα παξαπάλσ, ην ζσκαηείν έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα απνδερηεί σο έδξα ηνπ ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε Έλσζε, νπφηε απνθηά ηελ 



ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ θαη έρεη φιεο γεληθά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηελ 

ηδηφηεηα. 

9. Απαγνξεχεηαη ε ηέιεζε νπνηνπδήπνηε αλεπίζεκνπ αγψλα πξηλ απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζκέλνπο αγψλεο ησλ δηαθφξσλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Έλσζεο. Μφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε Έλσζε κπνξεί λα ην επηηξέςεη, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θαη εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ παξαθσιχεηαη ε νκαιή ηέιεζε ηνπ 

επίζεκνπ αγψλα. 

10. Η δηνξγαλψηξηα ησλ αγψλσλ, γηα ηηο αλάγθεο ζπκβάζεσλ ρνξεγίαο πνπ ππνγξάθεη, 

δηθαηνχηαη ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκηρξφλνπ ηνπ αγψλα. Γηθαηνχηαη, επίζεο, λα θάλεη ρξήζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηα 

γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζα 

θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΥΩΡΟ - ΑΝΣΗΚΑΝΟΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΖΠΔΓΟΤ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Α.Π. Σνλίδεηαη φηη ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη εθηφο 

έδξαο, έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηππψζεη ζρεηηθή έλζηαζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Η 

έλζηαζε πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ππνρξεσηηθά ζην θχιιν αγψλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΥΩΡΟ - ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΖΠΔΓΟ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Α.Π. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηε δπλαηφηεηα 

δηεμαγσγήο ή ζπλέρηζεο ελφο αγψλα απφ άπνςε θαηαιιειφηεηαο ή κε ηνπ γεπέδνπ, κφλνο 

αξκφδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν δηαηηεηήο, νη δε νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

ζπκκνξθψλνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ 

έλζηαζε γηα ην ιφγν απηφ. 

Η ΄Δλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή ηνπο αγψλεο φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ ή νξηζκέλσλ νκίισλ ή κεκνλσκέλνπο αγψλεο, αλ εθηηκήζεη φηη, ιφγσ 

έθηαθησλ ζπλζεθψλ (δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, δηαθνπή ζπγθνηλσληψλ θιπ.), 

δηαγξάθεηαη θίλδπλνο λα κε δηεμαρζνχλ νη αγψλεο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί άζθνπε 

ηαιαηπσξία θαη έμνδα κεηαθίλεζεο ζσκαηείσλ, δηαηηεηψλ, ζπληειεζηψλ αγψλσλ θιπ. 

ελεκεξψλνληαο, κε θάζε πξφζθνξν κέζνλ, ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία , κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ή νξηζζέληνο απφ απηφλ νξγάλνπ ή Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. 

Δηδηθά γηα ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα ε απφθαζε γηα ηελ αλαβνιή ελφο αγψλα κπνξεί 

λα ιεθζεί αθφκε, πιελ ησλ αλσηέξσ, θαη ζε ινηπέο πεξηπηψζεηο, ρσξίο ρξνληθή δέζκεπζε, 

αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Π..Ν.Λ. (θαηά ην άξζξν 10 

παξ. 4 ηνπ Κ.Α.Π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ, ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΣΔΛΔΖ 

ΑΓΩΝΩΝ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδνπλ ηα άξζξα 11 θαη 22 ηνπ Κ.Α.Π. θαη εηδηθφηεξα: 
1. Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζα αλαθνηλσζεί ζε φια ηα ζσκαηεία πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην 

πξσηάζιεκα απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο ζην δηαδίθηπν (www.epslarissas.gr). 

2. Σα ζσκαηεία ζα ελεκεξψλνληαη γηα ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ απφ ηηο εθεκεξίδεο ή απφ 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο ζην δηαδίθηπν κε επζχλε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

3. Κάζε αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηελ Έλσζε, ζα γίλεηαη 

γλσζηή ζηα ζσκαηεία ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Σν 48σξν 

αξρίδεη απφ ηελ απνζηνιή ηεο εηδνπνίεζεο, κε FAX ή ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ή κέζσ 

ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο Έλσζεο, απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε δηνξγαλψηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ψξα θαη ην γήπεδν ηέιεζεο 

απηνχ, ππνρξενχηαη φκσο λα εηδνπνηήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο 



πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Σν 24σξν αξρίδεη απφ ηελ εηδνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ 

ηε δηνξγαλψηξηα κε έλαλ απφ ηνπο επίζεκνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

Καηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. 

4. Οη νκάδεο δελ έρνπλ δηθαίσκα αλαβνιήο νπνηνπδήπνηε αγψλα ηνπο, έζησ θη αλ ζ’ απηφ 

ζπκθσλνχλ θαη νη δχν. 

5. Οη αγψλεο ζα δηεμάγνληαη Κπξηαθή (πξσί ή απφγεπκα) θαη ην απφγεπκα αββάηνπ. Η 

Έλσζε έρεη ην απφιπην δηθαίσκα λα νξίδεη αγψλεο θαη ηα απνγεχκαηα Σεηάξηεο ή θαη ζε 

νπνηαζδήπνηε άιιε εκέξα, εξγάζηκε ή αξγία, αλ απηφ επηβάιινπλ ιφγνη έγθαηξεο ιήμεο ή 

νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

6. Ο νξηζκφο ηεο ψξαο έλαξμεο θάζε αγψλα ελαπφθεηηαη ζηελ απφιπηε θξίζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο θαη ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζσκαηείσλ, ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ γεπέδσλ θαη άιισλ γεληθφηεξσλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ε Έλσζε δε δεζκεχεηαη απφ ηε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ ή απφ αηηήζεηο επηζπκίαο ζσκαηείσλ, 

ζα κεξηκλά, φκσο, ψζηε λα ηηο ηθαλνπνηεί, εθφζνλ ηεο παξέρεηαη ε επρέξεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΟΛΔ ΟΜΑΓΩΝ / ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π. θαη ν θαλφλαο 4 ησλ Καλφλσλ ηνπ 

Παηρληδηνχ. Δηδηθφηεξα: 

1. Ο δηαηηεηήο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ηεο ζηνιήο θαη αλ δηαπηζηψζεη φηη πνδνζθαηξηζηήο 

θέξεη αληηθαλνληθή ζηνιή ή αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηνπο 

ππφινηπνπο πνδνζθαηξηζηέο ή θαη γηα ηνλ ίδην, δηαηάδεη ηελ πξνζσξηλή απνκάθξπλζε ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή, κέρξηο φηνπ ζπκκνξθσζεί ζηηο ππνδείμεηο ηνπ. Η εθ λένπ είζνδνο ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή ζηνλ αγψλα γίλεηαη κεηά απφ άδεηα ηνπ δηαηηεηή. Με ζπκκφξθσζε 

πνδνζθαηξηζηή ζηηο ππνδείμεηο ηνπ δηαηηεηή γηα απνθαηάζηαζε ηεο νξζφηεηαο ηεο ζηνιήο 

ηνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απνβνιή ηνπ. 

2. Γηα ηε ρξήζε δηαθήκηζεο ζηηο θαλέιεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Α.Π. 

3. Οη νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο κε ηα ρξψκαηα ηεο ζηνιήο 

(θχξηαο ή ελαιιαθηηθήο) πνπ δήισζαλ ζηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο έρνπλ ζηνιέο κε ηα ίδηα ρξψκαηα ή παξεκθεξή, ε γεπεδνχρνο 

έρεη ππνρξέσζε λα αιιάμεη ζηνιή, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

4. Οη αξηζκνί ζηηο θαλέιεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα θπκαίλνληαη απφ ην 1 έσο ην 20. 

5. ε πεξίπησζε καηαίσζεο αγψλα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηαηηεηή, ιφγσ άξλεζεο γηα 

αιιαγή ζηνιήο ηεο νκάδαο, ε ππαίηηα γηα ηε καηαίσζε νκάδα ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθψλ - Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΟΜΑΓΩΝ - ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ ΣΟΝ 

ΑΓΩΝΑ – 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΗΑΣΡΟΤ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ – 

ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΑ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π. θαη εηδηθφηεξα: 
1. Ωο πξνζέιεπζε νκάδαο λνείηαη ε έγθαηξε παξνπζίαζε ζην γήπεδν φισλ ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ηεο κε πιήξε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (ζηνιή, δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο, 

θάξηα πγείαο αζιεηή θιπ.) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα. Η δηαπίζησζε ηεο έγθαηξεο 

θαη θαλνληθήο πξνζέιεπζεο ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ ζα γίλεηαη πξηλ ν δηαηηεηήο 

απνθαλζεί γηα ηελ θαλνληθφηεηα ή φρη ηνπ γεπέδνπ. Ο δηαηηεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο αθξηβνχο ψξαο έλαξμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλα. 

2. Αλ νκάδα παξνπζηαζηεί ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο απφ ελλέα (9) 

πνδνζθαηξηζηέο καηαηψλεηαη ν αγψλαο, ε νκάδα απηή ζεσξείηαη ππαίηηα γηα ηε καηαίσζε 

θαη ηεο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Α.Π. 



3. ε φια ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο ζε θάζε 

αγψλα, εηδηθά γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021. 

4. ε φινπο ηνπο εξαζηηερληθνχο αγψλεο είλαη ππνρξεσηηθή, κε επζχλε ηεο γεπεδνχρνπ 

νκάδαο, ε παξνπζία πξνζψπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνχ αγψλα. Σν πξφζσπν απηφ 

δχλαηαη λα είλαη είηε ηαηξφο είηε λνζειεπηήο είηε δηαζψζηεο, απφθνηηνο ησλ ΣΔΙ θαη 

δηαπηζηεπκέλνο ηνπ ΔΚΑΒ ή εηδηθά πηζηνπνηεκέλνο ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ζε αζιεηηθά γεγνλφηα, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη αηθλίδηα θαη 

επηθίλδπλα γηα ηε δσή πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε έλαλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη κε ππαηηηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο θαη 

επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Α.Π.. Δάλ δηεμαρζεί ν αγψλαο, πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ πνηλψλ γηα ηελ γεπεδνχρν νκάδα πνπ ηζρχνπλ, ν δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη γηα 

πεηζαξρηθφ έιεγρν. 

5. Η γεπεδνχρνο νκάδα πξέπεη, απαξαίηεηα, λα κεξηκλά ψζηε λα ππάξρεη θνξείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα, γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηξαπκαηηζζέλησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη 

θαξκαθείν ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ απνδπηεξίσλ. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ πάγθνη γηα 

ηνπο παξαηεξεηέο, ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπο. 

6. Καζεκηά απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλε, θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο 

ησλ αγψλσλ, λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην θαηάιιειν θαξκαθεπηηθφ θαη ηαηξηθφ εμνπιηζκφ 

(ςαιίδη, ςπθηηθφ, γάδεο, εξγαιείν επαλαθνξάο ηεο γιψζζαο θιπ.). 

7. Η γεπεδνχρνο νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζθφκηζε ζην δηαηηεηή ηθαλνχ αξηζκνχ 

κπαιψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. ηνπο αγψλεο θαηάηαμεο (κπαξάδ), επαλαιεπηηθνχο ή 

ηειηθνχο, θάζε νκάδα ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή απφ ηελ έλαξμε κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ αγψλα δέθα (10) κπάιεο θαλνληθέο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Γηα ηε κπάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθαζίδεη ν δηαηηεηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΑ Δ ΑΓΩΝΑ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 17 ηνπ Κ.Α.Π. 
Δπηζεκαίλνληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 17 ηνπ Κ.Α.Π. ζε πεξίπησζε 

πνπ ε νκάδα δελ θαηέιζεη λα αγσληζηεί ή παξαηηεζεί απφ αγψλα ή αγψλεο, ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Οκάδα πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε αγψλα, πξέπεη 

λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα θαη αηηηνινγεκέλα κε έγγξαθφ ηεο ηε δηνξγαλψηξηα. Οπσζδήπνηε, 

νη ιφγνη πνπ ζα επηθαιείηαη έλα ζσκαηείν γηα λα δεηήζεη αλαβνιή αγψλα ηνπ ή λα 

δηθαηνινγήζεη κε θάζνδφ ηνπ ζ΄ απηφλ, πξέπεη λα ζπληζηνχλ αλψηεξε βία (δηαθνπή 

ζπγθνηλσληψλ θιπ.). Δπίθιεζε ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο (ρνξνί, γάκνη, 

βαθηίζηα, ηνπηθέο γηνξηέο θιπ.) δελ ζπληζηνχλ αλψηεξε βία. Πάλησο, ζε θάζε πεξίπησζε, ην 

βάζηκν ησλ ιφγσλ θξίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε αξκφδηα επηηξνπή ή ην Γ.. ηεο Έλσζεο, 

ηα δε ζσκαηεία νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηελ απφθαζή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΜΖ ΣΔΛΔΖ Ή ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ - ΑΠΟΥΩΡΖΖ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ 

Γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ηζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Α.Π.: 
1. Αγψλαο πνπ δελ ηειέζηεθε ή πνπ δελ έιεμε κε ππαηηηφηεηα ηεο κηαο εθ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε πνηλψλ, ΜΟΝΟΝ, ηεο αλππαίηηαο – αληηπάινπ νκάδαο 

(πνδνζθαηξηζηψλ, αμησκαηνχρσλ θαη ηεο ίδηαο) θαη ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Α.Π. 

2. Αγψλαο πνπ δελ ηειέζηεθε ή δελ έιεμε κε ππαηηηφηεηα θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ 

πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε πνηλψλ γηα θακία απφ ηηο δχν νκάδεο θαη ηηκσξνχληαη (νη δχν 

νκάδεο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Α.Π. 

3. Αγψλαο πνπ δελ ηειέζηεθε ή δελ έιεμε - ρσξίο λα επζχλεηαη θακία απφ ηηο 

δηαγσληδφκελεο νκάδεο θαη ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα αθπξψζεθε κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 



επαλαιακβάλεηαη ή ζπλερίδεηαη. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν αγψλαο ηειείηαη (ζπλερίδεηαη) ή 

επαλαιακβάλεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηε κέξα ηνπ πξψηνπ νξηζκνχ 

(πεξίπησζε κε ηέιεζεο) ή ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο επαλάιεςεο ή ζπλέρηζεο (πεξίπησζε 

δηαθνπήο). 

4. Αγψλαο πνπ δελ έιεμε ρσξίο ππαηηηφηεηα ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ (π.ρ. ιφγσ θαθψλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ιφγσ δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θιπ.) επαλνξίδεηαη θαη 

ζπλερίδεηαη γηα ην ππνιεηπφκελν ηεο δηαθνπήο ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ 

ππήξραλ θαηά ηε δηαθνπή ηνπ (π.ρ. αξηζκφο ηεξκάησλ, αξηζκφο πνδνζθαηξηζηψλ θιπ.). ην 

δεχηεξν ηκήκα ηνπ δηαθνπέληνο αγψλα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ αθφκε θαη 11 ή 16 κε ηηο 

αιιαγέο – δηαθνξεηηθνί πνδνζθαηξηζηέο απφ εθείλνπο πνπ αγσλίζηεθαλ ζην πξψην θνκκάηη 

ηνπ αγψλα, αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φζνη πνδνζθαηξηζηέο έρνπλ ηηκσξεζεί κε 

απνθιεηζκφ, ιφγσ απνβνιήο. Οη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο ζηνλ 

δηαθνπέληα αγψλα εθηίνληαη θαλνληθά ζηνπο αγψλεο πνπ ηνλ αθνινπζνχλ, αθφκε θαη ζε 

άιιε νκάδα, αλ έλαο ηηκσξεζείο πνδνζθαηξηζηήο πάξεη ζην κεηαμχ κεηαγξαθή, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνδνζθαηξηζηή πνπ απνβιήζεθε ζηνλ δηαθνπέληα αγψλα, ε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα 

απηνχ δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε. ηελ πεξίπησζε, 

φκσο, πνπ ζην ελδηάκεζν ησλ δχν απηψλ αγψλσλ, ν ίδηνο πνδνζθαηξηζηήο απνβιεζεί ζε 

άιινλ αγψλα, ε ζπλέρηζε ηνπ δηαθνπέληνο αγψλα πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο 

ηνπ. 

5. Αλ ν αγψλαο δελ αξρίζεη ή δηαθνπεί πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, ιφγσ παξαβάζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα, εθηφο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη (απψιεηα ηνπ 

αγψλα κε ηέξκαηα 0-3, ρξεκαηηθέο πνηλέο, αθαίξεζε ηξηψλ βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο), ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε ηηο ινηπέο 

πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην απηφ άξζξν (15 ηνπ Π .Κ.). 

6. Δάλ κία νκάδα απνρσξήζεη απφ έλαλ αγψλα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ, ηηκσξείηαη κε 

αθαίξεζε πέληε (5) βαζκψλ απφ ηελ ηξέρνπζα θαη πέληε (5) βαζκψλ απφ ηελ επφκελε 

αγσληζηηθή πεξίνδν θαη επηπιένλ επηβάιιεηαη θαη ρξεκαηηθή πνηλή. 

7. Ωο πξνο ηελ ηζρχ ηνπ θχιινπ αγψλα θαη φζσλ γξάθηεθαλ ζ’ απηφ ηζρχνπλ, θαηά 

πεξίπησζε, φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Κ.Α.Π., ν δε δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα 

αλαθέξεη ηελ αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ κε ηέιεζε ή ηε δηαθνπή ζην Φ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ ΟΜΑΓΑ ΛΟΓΩ ΑΡΝΖΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ Δ ΑΓΩΝΑ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδνπλ ηα άξζξα 17 θαη 27 ηνπ Κ.Α.Π. 
1. Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί απφ ηξεηο (3) αγψλεο ζπλνιηθά ηεο 

ίδηαο δηνξγάλσζεο απνβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Έλσζεο θαη 

ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία κε (ζπλνιηθή) πνηλή αθαίξεζεο έμη (6) 

βαζκψλ απφ ην βαζκνινγηθφ πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ηελ επφκελε 

αγσληζηηθή πεξίνδν. Η πνηλή απηή εθηίεηαη κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα ππνβηβαζκφ απφ 

επαγγεικαηηθή ζε επαγγεικαηηθή ή απφ εξαζηηερληθή ζε εξαζηηερληθή θαηεγνξία. 

2. Οκάδα πνπ κεηέρεη ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη δελ θαηέξρεηαη λ’ αγσληζηεί ζε 

ηξεηο (3) ζπλνιηθά αγψλεο ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζεσξείηαη φηη απνρψξεζε κε ηε 

ζέιεζή ηεο, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα απηφ, ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο 

θαηψηεξε θαηεγνξία, κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα. Ωο κε θάζνδνο 

ζε αγψλα ζεσξείηαη θάζε πεξίπησζε πνπ έλαο αγψλαο δελ ηειείηαη απφ ππαηηηφηεηα κίαο 

νκάδαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ ΟΜΑΓΑ ΛΟΓΩ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 33 ηνπ Κ.Α.Π. 

Οκάδα ε νπνία ηεξκαηίδεη ζην πξσηάζιεκα κε παζεηηθφ κεγαιχηεξν απφ δέθα (10) 

βαζκνχο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ππνβηβάδεηαη απηνδίθαηα ζηελ ακέζσο θαηψηεξε 

θαηεγνξία. 

 



ΑΡΘΡΟ 14: ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΓΩΝΑ - ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 12 ηνπ Κ.Α.Π. 
1. Δάλ δελ πξνζέιζεη ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί ή εάλ ν δηαηηεηήο, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ 

αγψλα, αζζελήζεη ή ηξαπκαηηζηεί θαη αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα, ρσξίο ππαηηηφηεηα 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, ησλ παξαγφλησλ ή ησλ θηιάζισλ ηνπο, ηφηε ν αγψλαο ζα 

αξρίζεη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ζα ζπλερηζηεί ζηελ δεχηεξε, ελψ θαζήθνληα δηαηηεηή ζα 

αλαιάβεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ δηαηηεηή, εθφζνλ είρε νξηζζεί ηέηνηνο, θαη αλ φρη, ηφηε εθείλνο 

απφ ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο ν αμηνινγεκέλνο λα αγσλίδεηαη σο δηαηηεηήο ή ν βνεζφο ζε 

κεγαιχηεξε θαηεγνξία, ζε πεξίπησζε ηζφηεηαο ν αξραηφηεξνο θαη ζε λέα ηζφηεηα ν 

πξεζβχηεξνο ζε ειηθία. 

2. Δάλ δελ πξνζέιζεη νχηε ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί, νχηε ν αλαπιεξσηήο ηνπ (αλ έρεη 

νξηζηεί) νχηε νη βνεζνί δηαηηεηψλ, ηφηε ν αγψλαο καηαηψλεηαη ρσξίο επζχλε ησλ νκάδσλ 

θαη επαλνξίδεηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Α.Π. 

3. Όηαλ βάζηκνη ιφγνη ην επηβάιινπλ (έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ δηαζέζηκσλ δηαηηεηψλ), ε 

αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο κπνξεί λα νξίζεη ζε αγψλεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, λα ηνπο 

δηεπζχλεη έλαο δηαηηεηήο (ρσξίο βνεζνχο δηαηηεηέο). 

4. Δθφζνλ ππάξρεη απνρή δηαηηεηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κεξηθή ή νιηθή ή εθ’ φζνλ ν 

αξηζκφο ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αγψλσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο κπνξεί θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ 

επρέξεηα: α) Να δεηά απφ ηελ Κ.Δ.Γ. ηεο Δ.Π.Ο. ηνλ νξηζκφ δηαηηεηψλ απφ άιιε Έλσζε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη φινπο ή νξηζκέλνπο απφ ηνπο αγψλεο (θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Έλσζεο). β) Να ρξεζηκνπνηεί, θαη’ εμαίξεζε, κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο ή θηιάζινπο σο 

δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ. 

Σα ζσκαηεία αλαγλσξίδνπλ αλεπηθχιαθηα ζηελ Έλσζε ην δηθαίσκα λα επηιέγεη, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο, ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζεο δηαηηεηψλ ζε αγψλεο, φηαλ δηαηηεηέο 

απέρνπλ απφ απηνχο θαη φηαλ απηφ επηβάιινπλ ιφγνη νκαιήο ζπλέρηζεο θαη έγθαηξεο ιήμεο 

ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

5. Σα έμνδα δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην 

νπνίν νθείιεη λα εμνθιεί ηνπο δηαηηεηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε κε 

θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ δηαηηεζίαο ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα. Ο αγψλαο απηφο 

θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο κε ηέξκαηα 0-3. Μέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο σο 

άλσ δαπάλεο ζηε δηνξγαλψηξηα, δελ νξίδνληαη αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο θαη 

θαηαθπξψλνληαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο. 

6. Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ ζα ζηειερψλνπλ ηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο Δ.Π..Ν.Λ. ζα νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο, ελψ ηα 

νλφκαηα ησλ δηαηηεηψλ κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ζηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο θαη ζηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

8. Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π..Ν.Λ., θαηά ηελ θξίζε ηεο, εθηφο ηνπ δηαηηεηή, ησλ 

βνεζψλ ηνπ θαη ελδερνκέλσο ηνπ 4νπ δηαηηεηή, δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα λα νξίδεη ζε 

αγψλεο θαη επηπξφζζεηνπο δηαηηεηέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΑΓΩΝΑ 

1. Γηα θάζε αγψλα (θαλνληθήο πεξηφδνπ, play off, play out), ε Έλσζε κπνξεί λα νξίδεη 

παξαηεξεηή αγψλα, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην, θαη ηελ απνδεκίσζή ηνπ ππνρξενχηαη λα 

θαηαβάιεη ε ίδηα ε δηνξγαλψηξηα. Σα θαζήθνληα, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ρψξνη επζχλεο ηνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ Κ.Α.Π. 



2. Γηθαίσκα παξακνλήο κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (ζηνπο πάγθνπο ησλ νκάδσλ) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα έρνπλ κφλνλ ηα εμήο πξφζσπα: 

Α. Ο εθπξόζωπνο ηεο θάζε νκάδαο, πνπ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Β. Ο πξνπνλεηήο ηεο θάζε νκάδαο. 

Γ. Ο βνεζόο πξνπνλεηήο ηεο θάζε νκάδαο. 

Γ. Ο γπκλαζηήο ηεο θάζε νκάδαο θαη 

Δ. Ο γηαηξόο ηεο θάζε νκάδαο ή ν θπζηθνζεξαπεπηήο (αλ ππάξρεη). 

Γηα λα έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο, νη πξνπνλεηέο πξέπεη λα έρνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο πνπ εθδίδεη ε Δ.Π..Ν.Λ., νη γπκλαζηέο πξέπεη λα έρνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο πνπ εθδίδεη ε Δ.Π..Ν.Λ., νη γηαηξνί ζα έρνπλ ηελ επίζεκε 

ηαπηφηεηα ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 

απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη νη θπζηθνζεξαπεπηέο ηελ επίζεκε ηαπηφηεηα ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θνξέα φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη. Τπνρξεσηηθά νη παξαπάλσ ζα 

γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηελ Δ.Π..Ν.Λ. θαη γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ πάγθν ηεο 

νκάδαο ζα εθδίδνληαη νη ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο ή βεβαηψζεηο, νη νπνίεο ζα επηδεηθλχνληαη 

ζην δηαηηεηή ηνπ αγψλα πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ. 

3. Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο θαη ηηο εληνιέο 

ηνπ παξαηεξεηή αγψλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΟΜΑΓΑ 

1. Οη εθηεινχληεο ρξέε πξνπνλεηή ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα θαηέρνπλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή (θάξηα πάγθνπ πξνπνλεηή), 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π..Ν.Λ. κε θαηάζεζε παξαβφινπ 75,00 επξψ. 

2. Οη εθηεινχληεο ρξέε βνεζνχ πξνπνλεηή ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα θαηέρνπλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή (θάξηα πάγθνπ βνεζνχ 

πξνπνλεηή), πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π..Ν.Λ., κε θαηάζεζε παξαβφινπ 20,00 επξψ. Ο 

βνεζφο πξνπνλεηή ζπλεπηθνπξεί ηνλ πξψην πξνπνλεηή θαη ηνλ αλαπιεξψλεη, κφλνλ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

3. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζσκαηεία επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε γπκλαζηέο ή 

θπζηνζεξαπεπηέο θαη λα εθηεινχλ θαλνληθά ηα θαζήθνληά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα, είλαη ππνρξεσκέλα λα γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δ.Π..Ν.Λ. ηνλ εθηεινχληα 

ρξέε γπκλαζηή ή θπζηνζεξαπεπηή. Η Δ.Π..Ν.Λ. εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηνλ 

εθηεινχληα ρξέε γπκλαζηή ή θπζηνζεξαπεπηή κε θαηάζεζε παξαβφινπ 20,00 επξψ. Η 

βεβαίσζε επηδεηθλχεηαη ζην δηαηηεηή ηνπ αγψλα πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεί απεξίζπαζηα ηα θαζήθνληά ηνπ. 

4. Σνλίδεηαη φηη ε έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή (Κάξηα Πάγθνπ) είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηα ζσκαηεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, επηδεηθλχεηαη δε ζηνλ δηαηηεηή ηνπ 

αγψλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζεη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπ 

θαη λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ. Τπελζπκίδεηαη δε φηη ζηα ζσκαηεία πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή 75,00 

επξψ, ε νπνία ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ζα δηπιαζηάδεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (Φ.Α.) 

1. Σν Φχιιν Αγψλα (Φ.Α.) πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 15 

ηνπ Κ.Α.Π. 

2. Οη αξρεγνί ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνγξάθνπλ ζην Φ.Α., 

ηφζν γηα ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ηνπο φζν θαη γηα ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή. Ιδηαίηεξα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αξρεγψλ λα ειέγρνπλ ηελ 

νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθεη ν δηαηηεηήο (ζπλζέζεηο, αξηζκνί θαλειψλ, 



παξαηεξήζεηο θιπ.) γηαηί, ηπρφλ παξάιεηςε ή εζθαικέλε αλαγξαθή, δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί εθ ησλ πζηέξσλ. Η άξλεζε ησλ αξρεγψλ λα ππνγξάςνπλ ην Φ.Α., επηζχξεη 

πνηλή κίαο (1) αγσληζηηθήο ζε βάξνο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα. Οη 

αξρεγνί έρνπλ ην δηθαίωκα λα ππνγξάθνπλ κε επηθύιαμε ζην Φ.Α. κε ηελ ππνρξέωζε 

λα αηηηνινγνύλ ζην θύιιν αγώλα (πεξηιεπηηθά) ηελ επηθύιαμε ή δηαθωλία ηνπο. Μφλε 

ε δηαηχπσζε επηθχιαμεο ρσξίο αηηηνιφγεζε ή πεξηγξαθή ηεο δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε απφ 

ην δηθαζηηθφ φξγαλν. 

3. Οη αθνινπζνχζεο ηε ζχληαμε ηνπ Φ.Α. εθζέζεηο δηαηηεηψλ, δχλαληαη λα αλαθέξνληαη θαη 

ζε γεγνλφηα ή ζε πεξηζηαηηθά βίαο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή απηνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΓΔΛΣΗΑ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ - 

ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

- ΓΔΛΣΗΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

1. Οη νκάδεο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπο ππνρξενχληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα 

παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή: 

α. Σα δειηία αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο. 

β.Σελ θάξηα πγείαο αζιεηή ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά 

ηα πιήξε ζηνηρεία απηψλ θαζψο, ζα θέξεη δε ηαηξηθή ζεψξεζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη 

φηη νη πνδνζθαηξηζηέο είλαη απνιχησο πγηείο θαη ηθαλνί λα αγσλίδνληαη ζε αγψλεο ηεο 

νκάδαο ηνπο. Η παξαπάλσ ηαηξηθή ζεψξεζε, ε νπνία ηζρχεη γηα έλα (1) ρξφλν, πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα είλαη ζεσξεκέλε απφ ηαηξνχο κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο, Ννκαξρηαθψλ, Πεξηθεξεηαθψλ ή Παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ, 

πγεηνλνκηθψλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ή απφ ηαηξνχο έρνληεο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ην 

Γεκφζην ή κε Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη απφ ηαηξνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαηέρνληεο ηελ 

θαξδηνινγηθή εηδηθφηεηα  ή ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε ΔΚΑΔ θαη 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή θαη λα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα 

ηέιεζεο ηνπ αγψλα. Η κε νπνηαδήπνηε άιιν ηξφπν απφδεημε ηεο πγείαο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ είλαη απαξάδεθηε.  

Όπνηνο πνδνζθαηξηζηήο δελ απνδερηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ 

(απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξάμε ζπλαίλεζεο) απφ ηηο Δ.Π.. 

θαη ηελ Δ.Π.Ο., δελ ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δηνξγαλψζεηο πνπ έρεη δηθαίσκα λα 

αγσλίδεηαη ε νκάδα ηνπ. Η ηπρφλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ ζα επηζχξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Κ.Α.Π. ή νπνηνλδήπνηε άιινλ Καλνληζκφ πνηλέο. 

γ. Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή. 

2. Ο δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, λα ειέγμεη ηα δειηία 

θαη ηηο θάξηεο πγείαο αζιεηψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη λα ζεκεηψζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ 

Φ.Α. ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ (ειιείςεηο, ιήμε ηζρχνο ηαηξηθήο ζεψξεζεο, δήισζε 

ζπλαίλεζεο ή φρη, θιπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ Δ ΑΓΩΝΔ 

1. Απαγνξεχεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί εληφο 24ψξνπ ζε δχν αγψλεο ηεο νκάδαο 

πνπ αλήθεη (ή άιισλ νκάδσλ, π.ρ. ηεο Δζληθήο νκάδαο). Ο ππνινγηζκφο ηνπ 24ψξνπ αξρίδεη 

απφ ην ηειεπηαίν ιεπηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνλ πξψην αγψλα θαη πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ αγψλα. Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο 

ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δεχηεξνπ αγψλα, αλ ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο 



ζπκκεηνρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π., χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

2. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα αλδξψλ πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη 

ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα κελ επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ. 

Δάλ φκσο παξά ηαχηα ν πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ αγψλα ζεσξείηαη αληηθαλνληθή ε 

ζπκκεηνρή ηνπ. Ο δηαηηεηήο ηηκσξείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε πνηλή απαγφξεπζεο 

δηαηηεζίαο αγψλσλ γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ σο εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο ζεσξείηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 

γέλλεζήο ηνπο. Ωο ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 14 εηψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ γηα λα 

απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε αλδξηθέο νκάδεο λνείηαη ε εκεξνινγηαθή ησλ 

14 εηψλ (απφ ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ησλ 14 εηψλ θαη κεηά). Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο 

απηήο ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ αγψλα, αλ ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π. 

3. ηνπο αγώλεο ηωλ ηνπηθώλ πξωηαζιεκάηωλ είλαη ππνρξεωηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ 

ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ 

πνπ έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο ή πνπ έρνπλ ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα (ειιεληθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην). ηνπο ίδηνπο αγώλεο 

επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα κέρξη ηεζζάξωλ 

(4) αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγωλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο 

νκάδεο. Ζ αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο 

αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο, 

άιιωο ε ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή. 

4. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα σο 

πνδνζθαηξηζηή, θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα 

(αμησκαηνχρνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή θιπ.). Σπρφλ ζπκκεηνρή, ζε αγψλα, είλαη 

αληηθαλνληθή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ αγψλα γηα ηελ 

ππαίηηα νκάδα, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π. 

5. Καηά ηε δηάξθεηα κίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ έσο ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, νη πνδνζθαηξηζηέο δχλαηαη λα αγσληζηνχλ, ζε επίζεκνπο αγψλεο, κφλν γηα 

δχν νκάδεο (αλεμαξηήησο ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ, νη πνδνζθαηξηζηέο δχλαληαη λα εγγξάθνληαη – κεηεγγξάθνληαη ζε ηξεηο (3), 

ην αλψηαην, νκάδεο αιιά λα αγσλίδνληαη κφλν γηα ινγαξηαζκφ δχν. Δμαίξεζε ζηα αλσηέξσ 

ππάξρεη κφλν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νκνζπνλδίεο πνπ έρνπλ 

αιιειεπηθαιππηφκελεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην 

ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Κ.Ι.Μ.Π. Η νκάδα πνπ αλήθεη ν πνδνζθαηξηζηήο δελ πξνζκεηξάηαη θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξηψλ επηηξεπφκελσλ εγγξαθψλ – κεηεγγξαθψλ. Η ηπρφλ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε αγψλεο ηνπ ηξίηνπ ζσκαηείνπ ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη δίδεη ην 

δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π. 

6. Γηαηηεηέο ελ ελεξγεία ή κε δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηέρνπλ σο πνδνζθαηξηζηέο ζε 

αγψλεο, ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο είλαη αληηθαλνληθή θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ 

Κ.Α.Π. θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρεηηθήο έλζηαζεο. 

7. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο, φηαλ έρεη απνθηήζεη ηαπηφηεηα πξνπνλεηή Δ.Π.Ο. ή UEFA ή έρεη 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα έθδνζε ηαπηφηεηαο πξνπνλεηή, παχεη απηφκαηα λα έρεη δηθαίσκα λα 

αγσλίδεηαη. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη σο αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη επηζχξεη ηηο απφ 

ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. πξνβιεπφκελεο πνηλέο γηα ηνλ ίδην θαη ην ζσκαηείν (άξζξν  

23 Κ.Α.Π.). 

8. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη απνθηήζεη ηαπηφηεηα πξνπνλεηή Δ.Π.Ο. ή UEFA 

αλεμαξηήησο εάλ απηή έρεη ιήμεη ή βξίζθεηαη ελ ηζρχη, εθφζνλ επηζπκεί λα αγσλίδεηαη, ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ηελ ηαπηφηεηα απηή ζηελ Δ.Π.Ο. ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζέιεη λα αγσληζηεί θαη λα 

ππνβάιιεη έγγξαθε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη απηή ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 



επηζπκεί λα αγσληζηεί σο πνδνζθαηξηζηήο. Μεηά απφ ηελ ελέξγεηα απηή δελ έρεη δηθαίσκα 

λα εξγαζηεί σο πξνπνλεηήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

9. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν δήισζε θαη 

δηαζέηεη ηα αλάινγα πξνζφληα, δχλαηαη λα απαζρνιείηαη σο πξνπνλεηήο ζηα ηκήκαηα 

ππνδνκψλ ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν αγσλίδεηαη. 

10. Απαγνξεύεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγωληζηεί ζε αγώλεο ηνπ ζωκαηείνπ πνπ 

αλήθεη, εθόζνλ δελ έρεη πξνβεί ζε έγθαηξε θαη λνκόηππε δήιωζε ζπλαίλεζεο ηεο 

επεμεξγαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ ηνπ δεδνκέλωλ. 

11. Η παξάβαζε ησλ απαγνξεχζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ζπληζηά αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ αγψλα. 

Ο αγψλαο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο κε βαζκνχο ηξεηο (3) θαη ηέξκαηα 3-0, 

εθηφο αλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα, ηεο αθαηξνχληαη ηξεηο (-3) βαζκνί απφ 

ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο θαη ηεο επηβάιιεηαη θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή . 

12. Ο έιεγρνο αλήθεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα απαγνξεχεη ηε 

ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ γηα φιεο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο. ε 

πεξίπησζε άξλεζεο ή πιεκκεινχο ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή ηφηε απηφο ηηκσξείηαη κε 

ηελ πνηλή ηνπ κε νξηζκνχ ηνπ ζε αγψλεο γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ. 

13. Όπνπ αλαθέξεηαη «ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή», ελλνείηαη ε αγσληζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηνλ αγψλα θαη φρη απιά ε αλαγξαθή ηνπ ζην Φ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΝΣΑΔΗ 

1. Η ππνβνιή ελζηάζεσλ απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο (θαη κφλν απφ απηέο) ζηνπο κεηαμχ 

ηνπο αγψλεο, ξπζκίδεηαη αλαιπηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ Κ.Α.Π. 

2. Γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνρξεσηηθά θαηαρσξνχληαη ζην Φ.Α., δειαδή αληηθαλνληθνχ 

νξηζκνχ δηαηηεηψλ, αληηθαλνληθφηεηαο γεπέδνπ (απηέο νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα) θαη πιαζηνπξνζσπίαο (κέρξη ηε ιήμε ηνπ αγψλα), δελ απαηηείηαη 

ππφκλεκα γηα ππνζηήξημε, παξά κφλνλ ρξεκαηηθφ παξάβνιν κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο 

κέξεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα. Οη ππφινηπεο ελζηάζεηο, δειαδή αληηθαλνληθήο 

ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηψλ θαη αληηθαλνληθήο δηαθνπήο αγψλα, ππνβάιινληαη κέζα ζε 

δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα κε ρσξηζηφ γηα ηελ θαζεκία ππφκλεκα 

θαη ρξεκαηηθφ παξάβνιν ζηελ Δ.Π..N. ΛΑΡΙΑ 

Δηδηθά θαη κφλν γηα έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο απαηηείηαη μερσξηζηφ παξάβνιν γηα θάζε 

πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνπ νπνίνπ απηή ζηξέθεηαη. ε πεξίπησζε δε, πνπ γίλεη δεθηή, 

επηζηξέθεηαη ζην εληζηάκελν ζσκαηείν κφλνλ ην / ηα παξάβνιν / α γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο 

ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε ε πιαζηνπξνζσπία . 

Καη’ εμαίξεζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαρψξεζε ζην Φ.Α. ηεο έλζηαζεο αληηθαλνληθήο 

ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά πνδνζθαηξηζηή πνπ αγσλίζηεθε, σο αλαπιεξσκαηηθφο, ρσξίο λα 

έρεη αλαγξαθεί ζην Φ.Α. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, πνδνζθαηξηζηή πνπ 

μαλαζπκκεηείρε ζε αγψλα ελψ είρε αληηθαηαζηαζεί ή απνβιεζεί απφ απηφλ ή εάλ ε νκάδα 

αγσληζηεί γηα θάπνην δηάζηεκα κε πνδνζθαηξηζηή παξαπάλσ. 

3. Η ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. Γελ 

επηηξέπεηαη παξαίηεζε ηεο εληζηάκελεο νκάδαο. Καη αλ αθφκα ππνβιεζεί παξαίηεζε, απηή 

είλαη αλίζρπξε θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε. 

4. Καηαγγειία απφ ηξίηε νκάδα επηηξέπεηαη λα δηαηππσζεί απνθιεηζηηθά γηα αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγψλα κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ηέιεζή ηνπ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ε θαηαγγέιινπζα νκάδα 

έρεη άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηεο θαηαγγειίαο, ην νπνίν 

πεξηνξηζηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ηνπ 



πξσηαζιήκαηνο πνπ κεηέρεη θαη έρεη ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηά ηεο νπνίαο 

ζηξέθεηαη ε θαηαγγειία. 

Οη παξαπάλσ θαηαγγειίεο πνπ απνζηέιινληαη ζηε δηνξγαλψηξηα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά θαη κέζσ FAX ηφζνλ ε 

θαηαγγειία φζνλ θαη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ γηα ηελ αληίζηνηρε 

έλζηαζε παξαβφινπ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κε πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο 

ζπδήηεζεο εθφζνλ δελ θαηαηεζεί παξάβνιν ή θαηαηεζεί ειιηπέο ή εθπξφζεζκα. 

5. Γηα θάζε έλζηαζε, ην ρξεκαηηθφ παξάβνιν θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 100,00 επξψ. Αλ 

γίλεη δεθηή έλζηαζε ζσκαηείνπ, ην ζχλνιν ηνπ παξαβφινπ ησλ 100,00 επξψ επηζηξέθεηαη 

ζην εληζηάκελν ζσκαηείν. Αλ απνξξηθζεί, ην παξάβνιν πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηεο 

΄Δλσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΟΗΝΔ Δ ΒΑΡΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ, ΩΜΑΣΔΗΩΝ, ΜΔΛΩΝ 

Σν χςνο ηεο πνηλήο θαη θάζε ζρεηηθφ κε ηελ έθηηζε πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη ζε 

πνδνζθαηξηζηέο γηα παξαπηψκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζην Φχιιν Αγψλα, ζε νκάδεο γηα 

επεηζφδηα θαηά ηνπο αγψλεο ηνπο, θαζψο θαη ζε πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, ζσκαηεία, 

κέιε ή θηιάζινπο ζσκαηείσλ γηα παξαπηψκαηα πνπ ζπληζηνχλ δπζθήκηζε ηνπ 

πνδνζθαίξνπ, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ – Μ.Μ.Δ. - ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

Η Δ.Π..Ν.Λ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα παξαρψξεζεο ξαδηνηειενπηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο (κέζσ internet) κεηάδνζεο εξαζηηερληθψλ αγψλσλ. 

Δπηπξφζζεηα δχλαηαη ε Δ.Π..Ν.Λ. λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο βηληενζθφπεζεο ησλ αγψλσλ 

πνπ δηνξγαλψλεη κε ηζφπνζε θαηαλνκή ηεο δαπάλεο κεηαμχ απηήο θαη ησλ 2 αγσληδφκελσλ 

ζσκαηείσλ (γεπεδνχρνπ θαη θηινμελνχκελνπ). Δπίζεο έρεη δηθαίσκα λα ζπλάπηεη  

ζπκβάζεηο δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο ηεο, ηα αγσληδφκελα δε ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα 

λα δηεπθνιχλνπλ ηα πξφζσπα, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί απηή ε αξκνδηφηεηα, θαζψο θαη λα 

επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα νξηζηεί ή 

απνθαζηζηεί απφ ηελ δηνξγαλψηξηα. 

Δπίζεο, νη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, φπσο ελδεηθηηθά δεκνζηνγξάθνη, 

θσηνγξάθνη θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίσκα εηζφδνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηέρνπλ εηδηθή θάξηα εηζφδνπ (βεβαίσζε), ε νπνία εθδίδεηαη απφ 

ηελ Δ.Π..Ν.Λ. θαη ε νπνία ζα επηδεηθλχεηαη ζηνλ δηαηηεηή, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΣΖΡΖΖ ΣΑΞΖ 

Σα ζσκαηεία πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο 

πξάμεσλ πνπ δπζθεκνχλ ην άζιεκα ή δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλφ θαη είλαη ππεχζπλα γηα 

θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ κειψλ θαη ησλ νπαδψλ ηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ επεηζφδηα πνπ κπνξνχλ λα δπζθεκνχλ ην άζιεκα ή λα 

δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλφ απφ ηα πξφζσπα πνπ πξναλαθέξακε επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο πνηλέο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

ηεο Έλσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΠΑΘΛΑ - ΔΠΑΘΛΟ ΖΘΟΤ – ΑΓΩΝΑ SUPER CUP 

ηηο πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ηεο Α DETOX, Α1 θαη Β’ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζα 

απνλεκεζεί θχπειιν, εθόζνλ νινθιεξωζνύλ θαλνληθά ηα πξωηαζιήκαηα ρωξίο 

ππνρξεωηηθή δηαθνπή. Δπίζεο, ζηα ζσκαηεία πνπ ζα πεξαηψζνπλ ηνπο αγψλεο 

πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ, ρσξίο λα έρνπλ παξαηηεζεί ή απνρσξήζεη απφ θαλέλαλ 

αγψλα θαη ρσξίο λα έρεη επηβιεζεί ζε πνδνζθαηξηζηή, πξνπνλεηή, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ζην ίδην ην ζσκαηείν θακία απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Πεηζαξρηθφ Κψδηθα, ζα δηαηεζεί σο 



επηβξάβεπζε εζηθφο έπαηλνο.  

Δπηπξφζζεηα ζεζκνζεηείηαη αγψλαο SUPER CUP κεηαμχ ηεο πξσηαζιήηξηαο ηεο Α’ 

Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη ηεο Κππειινχρνπ νκάδαο, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο. Ο αγψλαο απηφο 

είλαη επίζεκνο, κε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ πξνθεξχμεσλ 

πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ηεο Δ.Π..Ν.Λ. Η άξλεζε ζπκκεηνρήο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ 

δχν ζσκαηείσλ (πξσηαζιεηή ή θππειινχρνπ) ζα επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή 500,00 επξψ ζε 

βάξνο ηνπ. Δάλ ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο είλαη ηαπηφρξνλα 

θαη θππειινχρνο, ν αγψλαο SUPER CUP δελ ζα δηεμάγεηαη. Οη νηθνλνκηθνί φξνη ηνπ αγψλα 

απηνχ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο, ελψ νη ηπρφλ θαζαξέο 

εηζπξάμεηο ηνπ ζα δηαηίζεληαη ζην Σακείν Αξσγήο ησλ εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο 

Έλσζεο ή νπνπδήπνηε αιινχ απηή θξίλεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΟΜΑΓΩΝ - ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ, 

ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ 

 Α. ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 
 

Α΄ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

Σν πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα δηεμαρζεί ζε έλα φκηιν ησλ 18 νκάδσλ θαη ν 

πξσηαζιεηήο ηεο Α’ DE-TOX Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζα αλέιζεη ζηελ Γ΄ Δζληθή 

θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνθήξπμε ηεο Δ.Π.Ο. Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξσηαζιεηή ηεο Α΄ DE-TOX θαηεγνξίαο, δελ ζα δηεμαρζνχλ αγψλεο play off.  

 

 

 

Α1’ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

Σν πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα δηεμαρζεί ζε 3 νκίινπο ησλ 12 νκάδσλ θαη ζα 

αλέιζνπλ ζηελ Α’ DETOX εξαζηηερληθή θαηεγνξία 4 νκάδεο. Πην αλαιπηηθά:  

- Οη πξσηαζιεηέο απφ ηνπο 3 νκίινπο απεπζείαο αλέξρνληαη ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία 

- Όζνλ αθνξά ηελ ηέηαξηε νκάδα πνπ πξνβηβάδεηαη ζα δηεμαρζνχλ αγψλεο κπαξάδ αλάκεζα 

ζηηο δεπηεξαζιήηξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ. Οη αγψλεο απηνί ζα είλαη κνλνί θαη ζε νπδέηεξε 

έδξα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα αξρή. Με ην πέξαο ησλ 3 αγψλσλ κπαξάδ ν 

πξσηνπφξνο ηνπ εηδηθνχ νκίινπ ζα πξνβηβάδεηαη ζηελ Α’ DE-TOX θαηεγνξία. ε 

πεξηπηψζεηο πιήξνπο ηζνβαζκίαο, ζα ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΑΠ. 

 

Β΄ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

Σν πξσηάζιεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο νκίινπο (δχν ησλ νθηψ νκάδσλ 

θαη έλα φκηιν ησλ ελλέα) απφ ηελ θαηεγνξία απηή ζα αλέιζνπλ ζηελ Α1’ Δξαζηηερληθή 

θαηεγνξία 6 ζπλνιηθά νκάδεο, ήηνη νη δχν πξψηεο θάζε νκίινπ. 

 

 

 

 Β. ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 
 

Α΄ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

        Θα ππνβηβαζζνχλ απφ ηελ θαηεγνξία απηή ζηελ Α1’ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία νη 3   

        ηειεπηαίεο νκάδεο ηνπ ηειηθνχ βαζκνινγηθνχ πίλαθα κε ην πέξαο ησλ 34 αγσληζηηθψλ, 

        πξνζαπμαλφκελεο αληηζηνίρσο ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ νκάδαο ή νκάδσλ ηνπ Ννκνχ 

        απφ ηε Γ’ Δζληθή. 

         ε πεξηπηψζεηο πιήξνπο ηζνβαζκίαο, ζα ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΑΠ. 



 

     Α1’ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

Απφ ηελ Α1 εξαζηηερληθή θαηεγνξία ζα ππνβηβαζηνχλ ζηελ Β΄ θαηεγνξία ζπλνιηθά 5 

νκάδεο, απεπζείαο νη ηειεπηαίεο ηνπ ηειηθνχ βαζκνινγηθνχ πίλαθα απφ θάζε φκηιν. 

Παξάιιεια ζα αγσληζζνχλ ζε αγψλεο κπαξάδ γηα ηνλ ππνβηβαζκφ άιισλ δχν εμ απηψλ νη 

νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 11
ε
 ζέζε ζηνπο  ηξεηο νκίινπο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ππνβηβαδφκελσλ νκάδσλ πξνζαπμάλεηαη αληηζηνίρσο ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ νκάδαο ή 

νκάδσλ ηνπ Ννκνχ απφ ηελ Γ’ Δζληθή. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Ιζρχνπλ γεληθά φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Κ.Α.Π. θαη εηδηθφηεξα: 
α) Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο βαξχλνπλ ην ζσκαηείν πνπ κεηαθηλείηαη, ρσξίο απηφ λα 

δηθαηνχηαη λα ηα εηζπξάμεη απφ ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αγψλα. β) Σα έμνδα δηαηηεζίαο 

βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν φπσο θαη ε απνδεκίσζε ηνπ ηαηξνχ αγψλα. 

γ) Η απνδεκίσζε γηα παξαηεξεηή αγψλα θαη παξαηεξεηή δηαηηεζίαο δελ βαξχλεη ηα 

ζσκαηεία, αληίζεηα θαιχπηεηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα, εθηφο εάλ άιισο απνθαζίζεη ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ – ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΩΜΑΣΔΗΩΝ - ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ 

α. Σα ζσκαηεία, κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Έλσζε 

αθελφο κελ ηελ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ αθεηέξνπ δε ην πξφζσπν, ζην 

νπνίν επηζπκνχλ λα γίλνληαη νη θάζε κνξθήο θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ (αληίθιεηνο). Δπίζεο 

ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Έλσζε ηνλ αξηζκφ fax θαζψο θαη ην email ηνπ 

Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ή ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ ζσκαηείνπ. 

β. Η νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ ηεο Δ.Π..Ν.Λ. ή ησλ Δπηηξνπψλ απηήο 

αθνξψληνο ην ζσκαηείν, έζησ θη αλ δεκηνπξγεί έλλνκεο ζπλέπεηεο ή ππνρξεψζεηο ζε βάξνο 

ηνπ, γίλεηαη έγθπξα θαη λφκηκα είηε ηαρπδξνκηθά είηε κε απνζηνιή fax ή κελχκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κε COURIER ζηελ δεισζείζα εγγξάθσο δηεχζπλζε ή 

έδξα ηνπ ζσκαηείνπ είηε ηδηνρείξσο ζηνλ νξηζζέληα αληίθιεην ή Πξφεδξν ή Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ, ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, κε παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ, ζε επείγνπζεο δε 

πεξηπηψζεηο θαη κε κφλε ηειεθσληθή εηδνπνίεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή  ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ή ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ ζσκαηείνπ. 

γ. Σα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηελ Δ.Π..Ν.Λ. φια ηα 

παξαπάλσ, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ αιιαγέο απηψλ, ηπρφλ δε παξάιεηςή ηνπο ζπλεπάγεηαη 

αδπλακία ηνπο λα πξνβάιινπλ πιεκκέιεηα ή κε λνκηκφηεηα γλσζηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο Δ.Π..Ν.Λ. πξνο απηά. 

δ. Γηα ηα ελεκεξσηηθνχ ή πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα ζέκαηα θαη έγγξαθα, αξθεί ε δηα ηνπ 

ηνπηθνχ, αζιεηηθνχ ή πνιηηηθνχ, ηχπνπ δεκνζίεπζε ή ε αλάξηεζε απηψλ ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΔΠΗΛΤΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Γηα ηελ επίιπζε θάζε αζιεηηθήο δηαθνξάο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαθνξάο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαζηαηηθψλ Δ.Π.Ο. θαη Δ.Π..Ν.Λ. θαη ησλ 

θαλνληζκψλ, αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλα ηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. 

 

ΑΡΘΡΟ 29: ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

χκθσλα κε ηελ απφ 25.06.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ν.Λ. νη 

θαηεγνξίεο θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2021 – 2022 θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

1. Α’ DETOX  Δξαζηηερληθή Καηεγνξία κε 18 νκάδεο, 



2. Α1 Δξαζηηερληθή Καηεγνξία 36 νκάδεο  θαη 

3. Β’ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, νη φκηινη ησλ νπνίσλ ζα 

θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 30: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Η πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δ.Π..Ν.Λ. σο δηνξγαλψηξηαο ησλ 

παξαπάλσ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζε απηά. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π..Ν.Λ. δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνθήξπμεο, εθφζνλ θξίλεη απηφ απαξαίηεην (π.ρ. ελαξκφληζε κε 

ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ.Α.Π. ή ηνπ Καλνληζκνχ Πξνπνλεηψλ θιπ.), αθφκε θαη 

κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 31: ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ 

Πνδνζθαίξνπ θαη ηελ αζιεηηθή λνκνζεζία, ζα ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Ν.Λάξηζαο. 

 

 


