
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ  ΤΠΟΓΟΜΩΝ  
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2 0 2 1  –  2 0 22 

  
Ζ ́ Δλσζε Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Ν.Λάξηζαο, έρνληαο ππόςε:  

1. ηελ ηζρύνπζα αζιεηηθή λνκνζεζία,  
2. ην Καηαζηαηηθό ηεο,  
3. ηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ 2021 - 2022, ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) 

Δπαγγεικαηηθώλ  
- Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ, ηνλ Καλνληζκό Δξαζηηερληθώλ Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ, ηνλ 

Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ θαη ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα, όπσο απηνί ηζρύνπλ ζήκεξα, σο 

θαη ηνλ νδεγό πνδνζθαίξνπ αλαπηπμηαθώλ ειηθηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ Π Ο .  
4. ηα ππ΄αξηζκ.17064/8-7-2021 θαη 18165/22-7-2021 έγγξαθα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο θαη ηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ αγώλσλ θαη ησλ αζιεηώλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο νκάδεο (ειηθία, ζσκαηηθή 

δηάπιαζε θιπ.),  
5. ηελ από 03- 11-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο .  
θαη επηζπκώληαο λα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε θαη αλάδεημε ησλ απξηαλώλ αζιεηώλ πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηελ 

αζιεηηθή ηθαλόηεηα θαη ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε κε ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά, κε ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

επγεληθήο άκηιιαο ζηνπο αζιεηηθνύο ζηίβνπο 
 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

 

Σνπο αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκώλ ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2021 - 2022, ζηηο θαηεγνξίεο ,  
Κ-16 (γελλεζέληεο από 1/1/2006 θαη λεώηεξνη), Κ-15 (γελλεζέληεο 2007 θαη λεώηεξνη) , Κ-14 (γελλεζέληεο από 
1/1/2008 θαη λεώηεξνη ) , Κ-13 (γελλεζέληεο 2009 θαη λεώηεξνη), Κ-12 (γελλεζέληεο από 1/1/2010 θαη λεώηεξνη ) 
θαη Κ-12 ΔΤ ΑΓΩΝΗΕΔΘΑΗ (γελλεζέληεο από 1/1/2010 θαη λεώηεξνη) γηα ηε δηεμαγσγή ησλ νπνίσλ ηζρύνπλ 
νη παξαθάησ όξνη: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 : ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζσκαηεία, εγγεγξακκέλα ζηε δύλακε ηεο Δ.Π..Ν.Λ. ηα νπνία  ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκέλε κε όια ηα δεηνύκελα ζηνηρεία, ηελ έληππε δήισζε 

ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 08-10-2021 . 

 
 
2. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ Α΄ θαη Β΄ θάζε ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο, ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 2
ν 
:      ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ  

 
1. Κάζε ζσκαηείν δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη κε κία (1) έσο ηξείο  (3) νκάδεο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο 

θαηεγνξίεο  
θαη ην σκαηείν πνπ κεηέρεη κε δύν ή ηξείο νκάδεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, απηέο δελ δύλαληαη λα αγσλίδνληαη 

ζηνλ ίδην όκηιν ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή από ην 1

ν
 ζην 2

ν
 ή ζην 3

ν
 ηκήκα θαη 

αληίζηξνθα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο .  
Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ελόο (1) πνδνζθαηξηζηή θαη ζπγθεθξηκέλα κόλν 

ΣΔΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ από ην έλα ηκήκα ζην άιιν ζηελ ΣΔΛΗΚΖ ΦΑΖ . 

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΑ 
 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 

ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΔΡΙΑΝΟΥ 12 -ΤΚ 41221 

ΤΗΛ. 2410 288241 – 2410 288243  - FAX: 2410 288214 

e-mail:epslarisas@otenet.gr 
 



Οη πξνπνλεηέο ησλ ηκεκάησλ πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ λα είλαη θάηνρνη ηαπηόηεηαο – δηπιώκαηνο πξνπνλεηή 

ηνπιάρηζηνλ UEFA C ζε ηζρύ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή 2020 - 2021 ( κε 

παξάβνιν ησλ 30.00 ΔΤΡΩ ) . 

 

Σα εξαζηηερληθά ηκήκαηα Τπνδνκώλ ,Κ-16, Κ15, Κ-14 πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα Τπνδνκώλ ηεο 

Δ.Π..Ν.Λ., ζα αγσλίδνληαη κε ην δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο εξαζηηέρλε αζιεηή θαη ηελ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ . 
 
2. σκαηεία πνπ κεηέρνπλ κε δύν (2)ηκήκαηα ή ηξία (3) ζηελ ίδηα θαηεγνξία ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ 

θαηαζέηνπλ γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηή θαηάζηαζε  ησλ αζιεηώλ, ζεσξεκέλε απαξαίηεηα από ηελ Δ.Π..Ν.Λ. 

 H ζπκκεηνρή αζιεηή ζε αγώλα, ν νπνίνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε θαηάζηαζε αζιεηώλ ζεσξεκέλε 

από ηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Ν.Λ. ή δελ έρεη θάξηα πγείαο, ζεσξείηαη σο αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή 

πνδνζθαηξηζηή θαη επηζύξεη ηελ πνηλή ηεο απώιεηαο ηνπ αγώλα γηα ηελ ππαίηηα νκάδα[ άξζξν 23 παξ. 1 ε ηνπ 

Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθώλ - Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ] . 

3. Αζιεηήο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο δύλαηαη λα αγσλίδεηαη ζε ηκήκα κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 

θαηεγνξίαο, ελώ ΣΟ ΑΝΣΗΣΡΟΦΟ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ, εθ’όζνλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε Καηάζηαζε Αζιεηώλ 

ηνπ ζσκαηείνπ απηνύ, ζεσξεκέλε από ηελ Δ.Π..Ν.Λ., κε ηελ επηθύιαμε ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξάγξ. 2. 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ (απαγόξεπζε ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί 

εληόο 24ώξνπ ζε δύν (2) αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη ή άιιεο νκάδνο π.ρ. Δζληθήο νκάδνο –παξάβαζε 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απώιεηα ηνπ δεύηεξνπ αγώλα, αλ ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, άξζξν23 

ΚΑΠ }.  

4. Οκάδα πνπ δελ ζπκκεηέρεη κε ΑΝΓΡΗΚΟ ηκήκα ζηα επίζεκα πξσηαζιήκαηα ηεο Έλσζεο , ζα 

θαηαβάιιεη παξάβνιν πνζνύ 500 επξώ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ  
 

2. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Κ-16 
 
α. ην Πξσηάζιεκα Κ-16 ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2006 θαη λεόηεξνη. 
 
β. ην Πξσηάζιεκα Κ-16 νη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΜΟΝΟΝ κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο 

Δ.Π.Ο. θαη θάξηα πγείαο ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 

Η απόδεημε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 

 

γ. Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-16 ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Ννέκβξην  2021 θαη ζα νινθιεξσζνύλ έσο ηνλ 

Μάην 2022 .  
Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη, θπξίσο, θάζε άββαην θαη, θαη΄ εμαίξεζε, Κπξηαθή, από ώξα 09.00 κέρξη 

18.00.  
Η Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ κπνξεί λα νξίζεη ηε δηεμαγσγή αγώλα θαη΄ εμαίξεζε θαη άιιε 

κέξα ή ώξα, εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπληξέρεη βάζηκνο ιόγνο αλαβνιήο θαη εθ λένπ νξηζκνύ απηνύ.  
 

Θα ζπγθξνηεζνύλ όκηινη κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ 

ζπκκεηνρή θαη θιήξσζε όπνπ απηή θξηζεί απαξαίηεηε. 

Θα ππάξμεη Α΄θαη Β΄ θάζε θαη ζα έρνπκε αγώλεο ησλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο ζε 2 γύξνπο ,αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη ε Β΄ θάζε ζα είλαη ζε αγώλεο ρηαζηί κε ηηο 2 πξώηεο νκάδεο ησλ 

νκίισλ ήηνη , ν 1
νο

 ηνπ ελόο ΟΜΗΛΟΤ κε ηνλ 2
ν
 ηνπ άιινπ ΟΜΗΛΟΤ . Ζ δηαζηαύξσζε ζα γίλεη κε θιήξσζε 

από ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο Τπνδνκώλ ηεο ΔΠΝΛ .  
δ. ε θάζε νκάδα ζα ζπκκεηάζρνπλ 11 πνδνζθαηξηζηέο (11 Υ 11), νη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε θαλνληθώλ 

δηαζηάζεσλ γήπεδν, ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη δύν εκίρξνλα ησλ 40΄ , κε ελδηάκεζε αλάπαπια 5΄ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια (5άξα).  
ε. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη δεθανθηώ (18) πνδνζθαηξηζηέο, 

ζηνπο νπνίνπο δύλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη ηέζζεξηο (4) αιινδαπνί.  
Δπηηξέπνληαη ΔΠΣΑ (7) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ, Δ [ 3 ] ΣΡΔΗ ΤΝΟΛΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΔ ΣΗΓΜΔ ΣΟΤ 

ΑΓΩΝΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ, ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ [10] ΛΔΠΣΑ ΠΡΟ ΣΖ ΛΖΞΖ ΑΤΣΟΤ.  
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα (αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή].  



ε.    Ο ηειηθόο αγώλαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή ηεο θαηεγνξίαο Κ-16 πεξ. 2021 - 2022 ζα δηεμαρζεί 

κέρξη ηελ 31 Μαΐνπ 2022. Σα γήπεδα πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηνπο παξαπάλσ ηειηθνύο αγώλεο ζα επηιεγνύλ από 

ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ θαη Αλάπηπμεο ηεο Έλσζεο. 

  Κύπειια θαη κεηάιιηα ζα απνλεκεζνύλ ζηελ πξσηαζιήηξηα θαη δεπηεξαζιήηξηα νκάδα. 

 
 

2. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Κ-15  
 
α. ην Πξσηάζιεκα Κ-15 ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2007 θαη λεώηεξνη. 
 
β. ην Πξσηάζιεκα Κ-15 νη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΜΟΝΟΝ κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο     

Δ.Π.Ο. θαη θάξηα πγείαο ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 

Η απόδεημε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 

 

γ. Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-15 ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Ννέκβξην 2021 θαη ζα νινθιεξσζνύλ έσο ηνλ 

Μάην 2022 .  
Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη, θπξίσο, θάζε άββαην θαη, θαη΄ εμαίξεζε, Κπξηαθή, από ώξα 09.00 κέρξη 

18.00.  
Η Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ κπνξεί λα νξίζεη ηε δηεμαγσγή αγώλα θαη΄ εμαίξεζε θαη άιιε 

κέξα ή ώξα, εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπληξέρεη βάζηκνο ιόγνο αλαβνιήο θαη εθ λένπ νξηζκνύ απηνύ.  
  Θα ππάξμεη Α΄θαη Β΄ θάζε θαη ζα έρνπκε αγώλεο ησλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο ζε 1 γύξν ,αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη ε Β΄ θάζε ζα είλαη ζε αγώλεο κεηαμύ ησλ 4 πξώησλ νκάδσλ ηεο 

Α΄ θάζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή θαη ησλ ππνινίπσλ 5 κεηαμύ ηνπο.   
δ. ε θάζε νκάδα ζα ζπκκεηάζρνπλ 11 πνδνζθαηξηζηέο (11 Υ 11), νη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε θαλνληθώλ 

δηαζηάζεσλ γήπεδν, ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη δύν εκίρξνλα ησλ 40΄ , κε ελδηάκεζε αλάπαπια 5΄ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια (5άξα).  
ε. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη δεθανθηώ (18) πνδνζθαηξηζηέο, 

ζηνπο νπνίνπο δύλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη ηέζζεξηο (4) αιινδαπνί.  
Δπηηξέπνληαη ΔΠΣΑ (7) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ, Δ [ 3 ] ΣΡΔΗ ΤΝΟΛΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΔ ΣΗΓΜΔ ΣΟΤ 

ΑΓΩΝΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ, ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ [10] ΛΔΠΣΑ ΠΡΟ ΣΖ ΛΖΞΖ ΑΤΣΟΤ.  
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα (αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή].  

  Κύπειια θαη κεηάιιηα ζα απνλεκεζνύλ ζηελ πξσηαζιήηξηα θαη δεπηεξαζιήηξηα νκάδα. 

 

 

 ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Κ-14 

 

α. ηελ θαηεγνξία Κ -14 ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2008 θαη λεόηεξνη. 
 
β. ην Πξσηάζιεκα Κ-14 νη πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη ΜΟΝΟΝ κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο 

Δ.Π.Ο. θαη θάξηα πγείαο ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα.  
Η απόδεημε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ.  

γ. Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-14 ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Ννέκβξην 2021 θαη ζα νινθιεξσζνύλ έσο θαη 

ηνλ Μάην 2022, κε ην παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα:   
 Οη αγώλεο ηεο θαηεγνξίαο Κ-14 ζα δηεμάγνληαη άββαην θαη, θαη΄ εμαίξεζε, Κπξηαθή, από ώξα 09.00 

κέρξη18.00 . 
 

Η Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ κπνξεί λα νξίζεη ηε δηεμαγσγή αγώλα θαη΄ εμαίξεζε θαη άιιε 

κέξα ή ώξα, εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπληξέρεη βάζηκνο ιόγνο αλαβνιήο θαη εθ λένπ νξηζκνύ απηνύ.  
Οη νκάδεο ζα ρσξηζηνύλ ζε νκίινπο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα θαη ν αξηζκόο ησλ νκίισλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ 

ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζ΄ απηνύο, ζα θαζνξηζηεί κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ  ηεο 

Έλσζεο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο , ζε 2 ΦΑΔΗ . 

δ.  Θα ζπγθξνηεζνύλ όκηινη κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ 

ζπκκεηνρή θαη θιήξσζε όπνπ απηή θξηζεί απαξαίηεηε. 

Θα ππάξμεη Α΄θαη Β΄ θάζε θαη ζα έρνπκε αγώλεο ησλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο ζε  2 γύξνπο ,αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη ε Β΄ θάζε ζα είλαη ζε ΝΟΚ-ΑΟΤΣ αγώλεο κε ηηο 3 πξώηεο 

νκάδεο ησλ νκίισλ θαη ηελ δεύηεξε θαιύηεξε  . Ζ δηαζηαύξσζε ζα γίλεη κε θιήξσζε από ηελ Δπηηξνπή 

Πξσηαζιήκαηνο Τπνδνκώλ ηεο ΔΠΝ ΛΑΡΗΑ . 
 



ε. ε θάζε νκάδα ζπκκεηέρνπλ 11 πνδνζθαηξηζηέο (11 Υ 11), νη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε θαλνληθό 

δηαζηάζεσλ γήπεδν, ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη δύν εκίρξνλα ησλ 35΄, κε αλάπαπια 5΄ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια (5 άξα).  
ζη. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη θαη δέθα νθηώ ( 18 ) πνδνζθαηξηζηέο, 

ζηνπο νπνίνπο δύλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη  έμε  (6) αιινδαπνί ,  (4)  λα αγσλίδνληαη ζηελ ελδεθάδα  

θαη αιινη (2) ζηελ δεθανρηάδα ,ζύλνιν ( 6)  κε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο κόλν ησλ αιινδαπώλ , ώζηε λα 

αγσλίδνληαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα κόλν (4)  .   
Δπηηξέπνληαη επηά (7) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ, Δ [ 3 ] ΣΡΔΗ ΤΝΟΛΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΔ ΣΗΓΜΔ 

ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ, ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ [10] ΛΔΠΣΑ ΠΡΟ ΣΖ ΛΖΞΖ ΑΤΣΟΤ.  

   Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα (αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή].  

δ. Ο ηειηθόο αγώλαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή ηεο θαηεγνξίαο Κ-14 πεξ. 2021 – 2022 ζα δηεμαρζεί 

κέρξη ηνλ Μάην 2022 ζε γήπεδν πνπ ζα νξηζζεί από ηελ ΔΠΝ ΛΑΡΗΑ.  
Κύπειια θαη κεηάιιηα ζα απνλεκεζνύλ ζηελ πξσηαζιήηξηα θαη δεπηεξαζιήηξηα νκάδα.  

 

 
 

7. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Κ-13  

α. ηελ θαηεγνξία Κ-13  ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2009 θαη λεόηεξνη.. 

 

β. ην πξσηάζιεκα Κ-13 νη πνδνζθαηξηζηέο / πνδνζθαηξίζηξηεο ζα αγσλίδνληαη - εκεδαπνί θαη 

αιινδαπνί - κε πξνζσξηλό δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε Δ.Π..Ν.Λ θαζώο θαη θάξηα πγείαο ζε 

ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα 
 

Η απόδεημε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ.  
γ. Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-13 ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Ννέκβξην  2021 θαη ζα νινθιεξσζνύλ έσο ηνλ 

Μάην 2022 .  
Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη, θπξίσο, θάζε άββαην θαη, θαη΄ εμαίξεζε, Κπξηαθή, από ώξα 09.00 κέρξη 

18.00.  
Η Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ κπνξεί λα νξίζεη ηε δηεμαγσγή αγώλα θαη΄ εμαίξεζε θαη άιιε 

κέξα ή ώξα, εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπληξέρεη βάζηκνο ιόγνο αλαβνιήο θαη εθ λένπ νξηζκνύ απηνύ.  
 

Θα ζπγθξνηεζνύλ 2 όκηινη κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ 

ζπκκεηνρή θαη θιήξσζε όπνπ απηή θξηζεί απαξαίηεηε θαη 1 όκηινο Δπ Αγσλίδεζηε ν νπνίνο δελ ζα ζπλερίζεη 

ζηελ Β΄ θάζε. 

Θα ππάξμεη Α΄θαη Β΄ θάζε θαη ζα έρνπκε αγώλεο ησλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο ζε 2 γύξνπο ,αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη ε Β΄ θάζε ζα είλαη ζε αγώλεο ρηαζηί κε ηηο 2 πξώηεο νκάδεο ησλ 

νκίισλ ήηνη , ν 1
νο

 ηνπ ελόο ΟΜΗΛΟΤ κε ηνλ 2
ν
 ηνπ άιινπ ΟΜΗΛΟΤ . Ζ δηαζηαύξσζε ζα γίλεη κε θιήξσζε 

από ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο Τπνδνκώλ ηεο ΔΠΝΛ .  
Η Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ κπνξεί λα νξίζεη ηε δηεμαγσγή αγώλα θαη΄ εμαίξεζε θαη 

άιιε κέξα ή ώξα, εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπληξέρεη βάζηκνο ιόγνο αλαβνιήο θαη εθ λένπ νξηζκνύ απηνύ. 

        Ο ηειηθόο αγώλαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή ηεο θαηεγνξίαο Κ-13 πεξ. 2021 – 2022 ζα δηεμαρζεί 

κεηαμύ ησλ πξσηαζιεηώλ ησλ νκίισλ ,κέρξη ηνλ Μάην 2022 ζε γήπεδν πνπ ζα νξηζζεί από ηελ ΔΠΝ 

ΛΑΡΗΑ. 

  Κύπειια θαη κεηάιιηα ζα απνλεκεζνύλ ζηελ πξσηαζιήηξηα θαη δεπηεξαζιήηξηα νκάδα.ε.    

ε θάζε νκάδα ζπκκεηέρνπλ 9 πνδ/ζηεο (9ρ9) θαη νη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδν δηαζηάζεσλ 50ρ70 ή 

(πεξηνρή ζε πεξηνρή) θαη ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη δύν εκίρξνλα ησλ 35’ , κε αλάπαπια 5¨ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια (5άξα) .Οη δηαζηάζεηο ησλ εζηηώλ είλαη 5 κ. κήθνο θαη 2 κέηξα ύςνο. 

   Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη θαη δέθα νθηώ ( 18 ) πνδνζθαηξηζηέο, 

ζηνπο νπνίνπο δύλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη  έμε  (6) αιινδαπνί ,  (4)  λα αγσλίδνληαη ζηελ ελδεθάδα  

θαη αιινη (2) ζηελ δεθανρηάδα ,ζύλνιν ( 6)  κε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο κόλν ησλ αιινδαπώλ , ώζηε λα 

αγσλίδνληαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα κόλν (4)   

Δπηηξέπνληαη επηά (7) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ, Δ [ 3 ] ΣΡΔΗ ΤΝΟΛΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΔ ΣΗΓΜΔ 

ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ, ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ [10] ΛΔΠΣΑ ΠΡΟ ΣΖ ΛΖΞΖ ΑΤΣΟΤ.  
΄Οιεο νη αιιαγέο γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ.  
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα (αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή].  
 



 

 

 

 
8. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Κ-12  

 

α. ηελ θαηεγνξία Κ -12 ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2010 θαη λεόηεξνη. 
 
β. ην πξσηάζιεκα Κ-12 νη πνδνζθαηξηζηέο / πνδνζθαηξίζηξηεο ζα αγσλίδνληαη - εκεδαπνί θαη 

αιινδαπνί - κε πξνζσξηλό δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε Δ.Π..Ν.Λ θαζώο θαη θάξηα πγείαο ζε 

ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 

Η απόδεημε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ.  
γ. Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-12 ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Ννέκβξην 2021 θαη ζα νινθιεξσζνύλ ηνλ Μάην 

2022 . 

Οη αγώλεο ηεο θαηεγνξίαο Κ-12 ζα δηεμάγνληαη άββαην από ώξα 09.00 κέρξη 15.00 θαη θαη΄ εμαίξεζε 

[εθόζνλ ζπληξέρεη βάζηκνο ιόγνο αλαβνιήο θαη λένπ νξηζκνύ ηνπ αγώλνο] Κπξηαθή. 

δ.    Θα ζπγθξνηεζνύλ όκηινη κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ 

ζπκκεηνρή θαη θιήξσζε όπνπ απηή θξηζεί απαξαίηεηε. 

 

Θα ππάξμεη Α΄θαη Β΄ θάζε θαη ζα έρνπκε αγώλεο ησλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο ζε  2 γύξνπο ,αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη ε Β΄ θάζε ζα είλαη ζε ΝΟΚ-ΑΟΤΣ αγώλεο ρηαζηί κε ηηο 2 

πξώηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ήηνη , ν 1
νο

 ηνπ ελόο ΟΜΗΛΟΤ κε ηνλ 2
ν
 ηνπ άιινπ ΟΜΗΛΟΤ . Ζ δηαζηαύξσζε ζα 

γίλεη κε θιήξσζε από ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο Τπνδνκώλ ηεο ΔΠΝ ΛΑΡΗΑ. 
 
ε. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδν δηαζηάζεσλ (40 Υ 65κ.) θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εζηηώλ είλαη 5 κ. 

κήθνο θαη 2 κέηξα ύςνο θαη ζε θάζε νκάδα ζπκκεηέρνπλ 9 πνδ/ζηεο (9ρ9).Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη δύν 

εκίρξνλα ησλ 30΄ ιεπηώλ, κε αλάπαπια 5΄ ιεπηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια (4 άξα).  
ζη. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη θαη είθνζη  ( 20 ) πνδνζθαηξηζηέο , ζηνπο 

νπνίνπο δύλαηαη λα ΑΓΩΝΊΕΟΝΣΑΗ ζηελ 9άδα , κέρξη ηέζζεξηο  [4] αιινδαπνί θαη (6) ζε ζύλνιν ζηελ (20άδα). 
 
δ. Δπηηξέπνληαη δέθα [ 10 ] αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλνο, όηαλ ην παηρλίδη 

δελ είλαη ζε ξνή [έρεη ζηακαηήζεη].  
΄Οιεο νη αιιαγέο γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

 

ε. ΤΠΑΡΥΟΤΝ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο,   
ΗΥΤΔΗ ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη θαη 

 

θ. Ο ηειηθόο αγώλαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή ηεο θαηεγνξίαο Κ-12 πεξ. 2021 – 2022 ζα 

δηεμαρζεί κέρξη ηνλ Μάην 2020.  
Κύπειια θαη κεηάιιηα ζα απνλεκεζνύλ ζηελ πξσηαζιήηξηα θαη δεπηεξαζιήηξηα νκάδα .  
 

9.  ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Κ-12 ΔΤ ΑΓΩΝΗΕΔΘΑΗ  

 

α. ηελ θαηεγνξία Κ -12 ΔΤ ΑΓΩΝΗΕΔΘΑΗ  ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2010 θαη 

λεόηεξνη.  
β. ην πξσηάζιεκα Κ-12 νη πνδνζθαηξηζηέο / πνδνζθαηξίζηξηεο ζα αγσλίδνληαη - εκεδαπνί θαη 

αιινδαπνί - κε πξνζσξηλό δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνπ εθδίδεη ε Δ.Π..Ν.Λ θαζώο θαη θάξηα πγείαο ζε 

ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 

Η απόδεημε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ.  
γ. Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-12 ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Ννέκβξην 2021 θαη ζα νινθιεξσζνύλ ηνλ Μάην 

2022 . 

Οη αγώλεο ηεο θαηεγνξίαο Κ-12 ζα δηεμάγνληαη άββαην από ώξα 09.00 κέρξη 15.00 θαη θαη΄ εμαίξεζε 

[εθόζνλ ζπληξέρεη βάζηκνο ιόγνο αλαβνιήο θαη λένπ νξηζκνύ ηνπ αγώλνο] Κπξηαθή. 

 

Θα ππάξμεη Α΄θάζε θαη ζα έρνπκε αγώλεο ησλ νκάδσλ κεηαμύ ηνπο ζε  2 γύξνπο ,αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ 

νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή  
 
ε. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδν δηαζηάζεσλ (40 Υ 65κ.) θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εζηηώλ είλαη 5 κ. 

κήθνο θαη 2 κέηξα ύςνο θαη θάζε νκάδα ζπκκεηέρνπλ 9 πνδ/ζηεο (9ρ9). Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη δύν 

εκίρξνλα ησλ 30΄ ιεπηώλ, κε αλάπαπια 5΄ ιεπηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια (4 άξα). 



 
ζη. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη θαη είθνζη  ( 20 ) πνδνζθαηξηζηέο , ζηνπο 

νπνίνπο δύλαηαη λα ΑΓΩΝΊΕΟΝΣΑΗ ζηελ 9άδα , κέρξη ηέζζεξηο  [4] αιινδαπνί θαη (6) ζε ζύλνιν ζηελ (20άδα). 
 
δ. Δπηηξέπνληαη δέθα [ 10 ] αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλνο, όηαλ ην παηρλίδη 

δελ είλαη ζε ξνή [έρεη ζηακαηήζεη].  
΄Οιεο νη αιιαγέο γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

 

ε. ΤΠΑΡΥΟΤΝ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο,   
ΗΥΤΔΗ ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη θαη 

  
Κύπειια θαη κεηάιιηα ζα απνλεκεζνύλ ζηελ πξσηαζιήηξηα θαη δεπηεξαζιήηξηα νκάδα . 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4

Ο
  : ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ   

1. Απαγνξεύεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί ζε δύν (2) αγώλεο ηεο νκάδαο πνπ αλήθεη, πξηλ παξέιζεη 

ρξνληθό δηάζηεκα 24 σξώλ από ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ αγώλα θαη ηελ έλαξμε ηνπ δεύηεξνπ. Παξάβαζε ηεο 

δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ δεύηεξνπ αγώλα, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο αληηθαλνληθήο 

ζπκκεηνρήο (άξζξν 23 παξ. 1 πεξ. ε’ θαη παξ. 9 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ) . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
  : ΓΗΑΣΡΟ  ΑΓΩΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ   

1. ε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο είλαη ππνρξεσηηθή, κε επζύλε ηεο 

γεπεδνύρνπ νκάδνο, ε παξνπζία πξνζώπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνύ αγώλα εθηόο ηεο Σειηθήο θάζεο 

πνπ ζα νξίζεη ε ΔΠΝΛ. Σν πξόζσπν απηό δύλαηαη λα είλαη είηε ηαηξόο, είηε λνζειεπηήο, είηε δηαζώζηεο θαη 

δηαπηζηεπκέλνο ηνπ ΔΚΑΒ ή εηδηθά πηζηνπνηεκέλνο ζηε παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη ηδηαίηεξα ζε αζιεηηθά 

γεγνλόηα , γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη αηθλίδηα θαη επηθίλδπλα γηα ηε δσή πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί 

λα πξνθύςνπλ ζ΄ έλα πνδνζθαηξηθό αγώλα.  
 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΠΡΟΩΠΟΤ ΠΟΤ ΑΚΔΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΗΑΣΡΟΤ Ο ΑΓΩΝΑ ΓΔΝ 

ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ κε ππαηηηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ νκάδνο. 

 

2. Ζ θάζε νκάδα κε δηθή ηεο επζύλε ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθό πιηθό γηα 

ηπρόλ ηξαπκαηηζκό πνδνζθαηξηζηή ηεο.   
4. Γηα ηηο θαηεγνξίεο  Κ-16,Κ-15, Κ-14, Κ-13,Κ-12 θαη Κ-12 ΔΤ ΑΓ. ηα έμνδα ηνπ πξνζώπνπ πνπ αζθεί ηα 

θαζήθνληα ηαηξνύ ηνπ αγώλα βαξύλνπλ ηε γεπεδνύρν νκάδα θαη ζε αγώλεο ΝΟΚ-ΑΟΤΣ εμ εκηζείαο ηεο 

δηαγσληδόκελεο νκάδεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
  : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 
1. Ζ Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ είλαη ε κόλε αξκόδηα γηα ηνλ νξηζκό αγώλσλ ησλ 

πξσηαζιεκάησλ.  
ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ από ηε γεπεδνύρν νκάδα είλαη επηηξεπηή ε 

αληηζηξνθή ηεο έδξαο ηνπ αγώλνο ζηνλ α΄ γύξν, κε αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζηνλ β΄ γύξν ηνπ πξσηαζιήκαηνο κε 

απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ. 
 
2. Σα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα ελεκεξώλνληαη γηα ην πξόγξακκα ησλ νκάδσλ ηνπο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ ΜΟΝΟΝ από ηνλ ηζηόηνπν ηεο Δ.Π..N.Λ. θαη ζηα κέζα 

ελεκέξσζε ή ηειεθσληθά από ηελ Δπηηξνπή Πξση/ηνο. 

 
 
3. ΄Δγγξαθα αηηήκαηα ζσκαηείσλ γηα αλαβνιή ΑΓΏΝΑ ζα εμεηάδνληαη κόλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. Αλ δελ ππνβιεζνύλ ζην παξαπάλσ 

ρξνληθό δηάζηεκα ΓΔΝ ζα εμεηάδνληαη θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ζα γίλνληαη δεθηά. Δθηόο εμαηξεηηθώλ θαη 

απξόβιεπησλ πεξηπηώζεσλ.  
Οη αλαβιεζέληεο αγώλεο επαλνξίδνληαη κε απόιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ 

ζε όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο εληόο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ρσξίο λα δίλεηαη ην δηθαίσκα ζην ζσκαηείν λα αηηείηαη λέα αλαβνιή, νη δε νκάδεο 

ελεκεξώλνληαη  ζην site ή ηειεθσληθά από ηελ Δπηηξνπή Πξση/ηνο ε κέζσ ηνπ ηύπνπ από ηελ ΔΠΝΛ . 



 
 
ΑΡΘΡΟ 7

Ο
 : ΓΗΑΗΣΖΣΖ - ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ  

 
1. Γηα θάζε αγώλα ζα ζπληάζζεηαη Φ.Α. από ην δηαηηεηή. ε απηό νη αληηπξόζσπνη - ππεύζπλνη ζα 

βεβαηώλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ηνπο, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα, όηη έιαβαλ γλώζε 

γηα ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε ηπρόλ έλζηαζε επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ, από 

απηέο πνπ θαηαρσξνύληαη ππνρξεσηηθά ζην Φ.Α θαη’ άξζξν 23 ηνπ ΚΑΠ. Σν Φ.Α. ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

θαη από ηνπο αξρεγνύο ησλ νκάδσλ. 
 
2. ην Φ.Α. αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά : 1. ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν αξηζκόο δειηίνπ αζιεηηθήο 

ηδηόηεηνο ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ θαζώο θαη ν αξηζκόο θαλέιαο ηνπ θάζε αζιεηή, ν 

νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο από ηελ αξρή κέρξη ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη 2. ην νλνκαηεπώλπκν ησλ ππεπζύλσλ 

ηεο θάζε νκάδαο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ Δπαγγεικαηηθώλ 

θαη Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ λα βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 

3. Οη πνδνζθαηξηζηέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ ,ζα έρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο θαλέιεο ηνπο λνύκεξα ηα 

νπνία ζα αλαγξάθεη ν δηαηηεηήο ζην Φ.Α . 
 
4. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κε παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή, απηόο ζα ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ κε θνηλή ζπκθσλία 

θαη νξηζκό ελόο πξνζώπνπ θνηλήο απνδνρήο  
 
5. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Κ-16,K-15, Κ-14 , Κ-13 ,Κ-12 θαη Κ-12 ΔΤ ΑΓ. ηα έμνδα δηαηηεζίαο θαη  βαξύλνπλ 

ηε γεπεδνύρν νκάδα θαη ζε αγώλεο νπδέηεξνπ γεπέδνπ βαξύλνπλ εμ εκηζείαο ηηο δηαγσληδόκελεο νκάδεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
 : ΓΖΠΔΓΟ ΑΓΩΝΩΝ  

 
1. Ο δηαηηεηήο είλαη ν κόλνο αξκόδηνο γηα λα θξίλεη ην γήπεδν σο θαηάιιειν ή αθαηάιιειν γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ αγώλα . 
 
2. Ο αγώλαο δελ ηειείηαη, εθόζνλ ν δηαηηεηήο ηνπ αγώλα θξίλεη ην γήπεδν αθαηάιιειν θαη ε Δπηηξνπή 

Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ κε λέα απόθαζή ηεο, νξίδεη εθ λένπ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
  : 

ΔΠΗΒΟΛΖ    ΠΟΗΝΩΝ  Δ  ΩΜΑΣΔΗΑ,  ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ,  ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  ΚΑI 

ΦΗΛΑΘΛΟY 

     
1. ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο , παξάγνληεο θαη θηιάζινπο ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ πνπ 

πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο δπζθήκηζεο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ, ζα επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθώλ - Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ, ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα, 

ηνλ Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ θαη ηελ παξνύζα πξνθήξπμε.  
2. ηελ νκάδα  πνπ  ζα  ζεσξεζεί  ππαίηηα  παξαβάζεσλ  πνπ  ζπλδένληαη  κε  βηαηνπξαγίεο  από  αζιεηέο,  
παξάγνληεο, πξνπνλεηέο θαη θηιάζινπο ηεο, επηβάιιεηαη πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη από ηνπο ηζρύνληεο 

Καλνληζκνύο. 
 
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθώλ - Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνύ 

Κώδηθα Δ.Π.Ο. εθαξκόδνληαη πιήξσο ζηνπο αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ , Κ-16, Κ15, Κ-14 θαη Κ-13 θαη Κ-12. 

6.  Οη ελζηάζεηο ζπλνδεύνληαη από ην ρξεκαηηθό παξάβνιν εθαηό [100,00] επξώ, επί πνηλή απαξαδέθηνπ. 

ηελ έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο απαηηείηαη μερσξηζηό παξάβνιν (ησλ 100,00 επξώ) γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή 

θαηά ηνπ νπνίνπ απηή ζηξέθεηαη. ε πεξίπησζε δε, πνπ γίλεη δεθηή, επηζηξέθεηαη ζην εληζηάκελν ζσκαηείν ην 

παξάβνιν/α , ζηελ  δε  ΠΛΑΣΟΠΡΟΩΠΔΗΑ επηζηξέθεηαη κόλν ην παξάβνιν γηα  ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ 

νπνίσλ δηαπηζηώζεθε ε πιαζηνπξνζσπία. 

7. ΟΗ ΑΓΩΝΔ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΠΟΤ ΟΗ ΑΘΛΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΥΩΡΗ 

ΓΔΛΣΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ ΓΔ ΘΑ ΓΗΔΞΑΓΟΝΣΑΗ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΩΝ 

ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΚΑΠ ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ ΣΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ { ΑΠΩΛΔΗΑ 

ΑΓΩΝΑ ΜΔ ΚΟΡ 3-0 ΚΑΗ ΑΦΑΗΡΔΖ ΣΡΗΩΝ (3) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ }. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10

ν
   : ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΟΜΑΓΩΝ,  

ΣΔΛΔΖ, ΜΖ ΣΔΛΔΖ, ΑΝΑΒΟΛΖ, ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ 

 



1. Σα ζσκαηεία νθείινπλ λα κεξηκλνύλ ώζηε λα πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο 

αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Κάζε νκάδα νθείιεη λα 

πξνζέξρεηαη ζην γήπεδν ηέιεζεο ηνπ αγώλα ηνπιάρηζηνλ κηζή ώξα πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα 

έλαξμεο ηνπ αγώλα θαη λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, έηνηκε γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 

   
Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί από ηξεηο (3) αγώλεο, ζεσξείηαη όηη, απνρώξεζε 

κε ηε ζέιεζή ηεο, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο πνπ αγσλίδεηαη θαη ηεο 

επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100 επξώ .  
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ν  : ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
  
1. Ζ ρξήζε ησλ επηθαιακίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο λεαξνύο πνδνζθαηξηζηέο, θαζώο θαη ηα γάληηα 

γηα ηνπο ηεξκαηνθύιαθεο. 
  
2. ε πεξίπησζε θιήζεο πνδ/ζηε/ώλ ζηηο ΜΗΚΣΔ νκάδεο ην ζσκαηείν ππνρξενύηαη βάζεη θαλνληζκνύ 

λα ηνπο απνζηέιινπλ , εηδάιισο ζα ππάξρνπλ θπξώζεηο κε όηη πξνβιέπεη ν ΚΑΠ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ν : ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ  
 

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ ηεο Δ.Π..Ν.Λ. πνπ είλαη θαη ε κόλε ππεύζπλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

πξσηαζιεκάησλ απηώλ, ζην πιαίζην ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη ηνπ νξζνύ θαη δηθαίνπ.  
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ.Π..Ν.Λ. δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίσκα γηα κεξηθή ή νιηθή 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο απηήο ή γηα ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθήο πξνθήξπμεο, θαη κεηά ηελ έλαξμε 

ησλ αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ. 

 
 

                                                         Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

                                                             ηεο  Δ.Π..Ν.ΛΑΡΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


