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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη :
1. Το Καταστατικό της
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τον Πειθαρχικό Κώδικα ΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τον Κανονισμό Παιδιάς Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα
5. Τον

Κανονισμό

Ιδιότητας

και

Μετεγγραφών

Ερασιτεχνών

Ποδοσφαιριστών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τον Κανονισμό Προπονητών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Το Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών ΕΠΟ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Την 298/2762014 Προκήρυξη Αγώνων Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ.Θ. και
την

316/2172014

Ορθή

Επανάληψη

της

Προκήρυξης

Αγώνων

Πρωταθλημάτων της Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 20142015.
7. Την από 12102015 απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος ΕΠΣΘ
8. Την από 13102015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣΘ
9. Τους βαθμολογικούς πίνακες Α΄ και Β΄ κατηγορίας μετά την λήξη των
πρωταθλημάτων περιόδου 2014 – 2015.
10. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες Πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου
2015 – 2016.
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής
έννοια:
Προ του αγώνα: ο χρόνος μεταξύ της άφιξης των ομάδων εγγύτατα στην
περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου του
γηπέδου και του σφυρίγματος για το εναρκτήριο λάκτισμα από το διαιτητή.
Μετά τον αγώνα: ο χρόνος μεταξύ του τελευταίου σφυρίγματος του διαιτητή και
της αναχωρήσεως των ομάδων από τα όρια του εν γένει χώρου του γηπέδου.
Φιλικός αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται από μία ποδοσφαιρική
οργάνωση, σωματείο ή άλλο πρόσωπο, μεταξύ ομάδων που επιλέχθηκαν για
την περίπτωση αυτή και ενδεχομένως ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες
λειτουργίας. Το αγωνιστικό αποτέλεσμα του αγώνος επηρεάζει μόνο τον εν
λόγω αγώνα ή την εν λόγω διοργάνωση.
Επίσημος αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της
Ε.Π.Ο. από ενώσειςμέλη της ή από την ίδια.
Αξιωματούχος: με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές, οποιοσδήποτε εκτελεί μία
δραστηριότητα που συνδέεται με το ποδόσφαιρο σε μία ΠΑΕ ή σωματείο,
ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του, του είδους της δραστηριότητας αυτής
(διοικητική, αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη) και της διάρκειας της δραστηριότητας
αυτής, ιδιαιτέρως δε, ως αξιωματούχοι νοούνται οι μάνατζερ, προπονητές και το
ιατρικό προσωπικό.
Αξιωματούχος αγώνα: ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητών, ο τέταρτος διαιτητής, ο
παρατηρητής του αγώνα, ο παρατηρητής της διαιτησίας, το πρόσωπο το οποίο
είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που
διορίζονται από την Ε.Π.Ο. ή ένωσημέλος της να αναλαμβάνουν ορισμένες
ευθύνες για έναν αγώνα.
Προπονητής: είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα από τον οικείο
κανονισμό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. να
εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή,
έργο του δε είναι η υπεύθυνη προετοιμασία, εκγύμναση και εν γένει αγωνιστική
κατάσταση των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας
Ουδέτερο γήπεδο: ως ουδέτερο νοείται το γήπεδο που απέχει, αν είναι
δυνατό, την ίδια περίπου χιλιομετρική απόσταση από την έδρα των
διαγωνιζομένων ομάδων και ορίζεται από τη διοργανώτρια. Προκειμένου για τα
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τοπικά πρωταθλήματα η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ορίζει γήπεδο μόνον
εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης.
Σωματείο: Νομικό πρόσωπο που καλλιεργεί το άθλημα του ποδοσφαίρου με
ομάδα (ες) που συμμετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αποτελεί μέλος
ερασιτεχνικής ένωσης.
Διοργανώτρια: η Ε.Π.Ο. ή ένωσημέλος της με αρμοδιότητα διεξαγωγής και
οργάνωσης πρωταθλήματος (των).
Τοπικά πρωταθλήματα: τα πρωταθλήματα που διεξάγονται από ερασιτεχνική
ένωση, εντός των γεωγραφικών ορίων της (Περιφερειακής Ενότητας/Νομού).
Εν γένει χώρος γηπέδου: το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος του, που
χρησιμοποιείται από την ομάδα για τη στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την
εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων.
Αγωνιστικός χώρος: Ο χώρος που περικλείεται από τις εξέδρες ή την
εσωτερική περίφραξη του γηπέδου και περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο, την
περιμετρική αυτού έκταση, τις τεχνικές περιοχές με τους πάγκους των
αναπληρωματικών και των αξιωματούχων του αγώνα και διαθέτει πρόσβαση
στο χώρο αποδυτηρίων
Κανονισμοί της FIFA: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι
εγκύκλιοι της FIFA, ως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται
από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB).
Κανονισμοί της UEFA: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι οδηγίες αποφάσεις
και οι εγκύκλιοι της UEFA.
Κανονισμοί της Ε.Π.Ο.: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι οδηγίες αποφάσεις
και οι εγκύκλιοι της Ε.Π.Ο.
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμοζόμενες διατάξεις
1. Όλοι οι αγώνες πρωταθλημάτων διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα
με τις διατάξεις:
α) των "κανόνων του παιχνιδιού" (laws of the game), των αποφάσεων,
εγκυκλίων και ερμηνειών που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFΑ
β) του παρόντος και των άλλων Κανονισμών, των οικείων προκηρύξεων
και των αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών της Ε.Π.Ο.
2. α) Διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η
τροποποίηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Οποιαδήποτε
τροποποίηση, κατά τη διάρκεια αυτή, ισχύει από την επόμενη περίοδο, εκτός
εάν πρόκειται για αυξομείωση των ομάδων κάθε κατηγορίας οπότε ισχύει από
την μεθεπόμενη.
β) Κατ' εξαίρεση, τροποποιήσεις αναγκαστικού χαρακτήρα, διατάξεις,
οδηγίες της FIFA ή UEFA, που αφορούν θέματα του παρόντος με άμεση ισχύ
εφαρμογής, ισχύουν από την κοινοποίηση τους στην Ε.Π.Ο. ή, άλλως, από την
οριζόμενη από τη FIFA ή την UEFA ημερομηνία εφαρμογής τους.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
(Άρθρο 7 του Κ.Α.Π.)
Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής
1. Οι ερασιτεχνικές ενώσεις, για τα πρωταθλήματα που διοργανώνουν,
με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν και προβλέπουν για κάθε θέμα που
αφορά την τέλεση των αγώνων και την εν γένει διαδικασία διοργάνωσης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο.
Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήματος, πρέπει να καθορίζει τους
κανόνες και τους όρους διεξαγωγής τους και ενδεικτικά να αναφέρονται σε αυτή:
αριθμός ομάδων, τρόπος και διάρκεια τέλεσης αγώνων, γήπεδα, προβιβασμός,
υποβιβασμός, έπαθλα, υπόχρεη ομάδα για τη λήψη των απαραίτητων αδειών,
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καθώς και για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για την τήρηση της τάξης
στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την
εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια
των φιλάθλων, ρήτρα υποχρεωτικής επίλυσης των αθλητικών διαφορών που
ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κ.λ.π.
2. Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης
προσχώρησης μεταξύ της διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο
οικείο πρωτάθλημα. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση.
Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και
έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
3. α) Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει
με έγγραφό της (δήλωση συμμετοχής), αποκλειστικά μέσα στην ταχθείσα από
την προκήρυξη προθεσμία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
προκήρυξης, διαφορετικά αποκλείεται από το πρωτάθλημα με απόφαση της
Ε.Ε. της διοργανώτριας.
β) Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία, καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου
βαθμολογικού πίνακα και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ίδιας
αγωνιστικής περιόδου στην κατηγορία αυτή, υπό την αίρεση της κατάθεσης
νέας αίτησης συμμετοχής στον ορισθέντα, για την κατώτερη κατηγορία, χρόνο.
Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται της συμμετοχής σε οποιαδήποτε
κατηγορία.
γ) Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη καταβολής δικαιώματος συμμετοχής, το
ύψος του οποίου ορίζεται για κάθε κατηγορία, από τη διοργανώτρια αρχή.
4. Οι προκηρύξεις των Ε.Π.Σ. αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Π.Ο.
,για έγκριση, τριάντα (30), τουλάχιστον, ημέρες, πριν από την έναρξη των
αντίστοιχων πρωταθλημάτων.
5. Η κοινοποίηση της προκήρυξης στις ομάδες, που έχουν δικαίωμα να
πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την
έναρξη του. Σωματείο το οποίο αποχωρεί μετά την κλήρωση και πριν την
έναρξη του οικείου πρωταθλήματος δεν αντικαθίσταται από άλλο για κανένα
λόγο.
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6. Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ. πρέπει να
είναι σύμφωνες, ανά κατηγορία, ως προς τον αριθμό των προβιβαζομένων –
υποβιβαζομένων ομάδων. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής
Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του πρωταθλήματος
των πρωταθλητριών ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική
Κατηγορία.
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων
κάθε πρωταθλήματος, αν δεν είχε προβλεφθεί από την προκήρυξη του
προηγούμενου πρωταθλήματος από αυτό που έληξε. Κατ’ εξαίρεση, εάν
απαιτείται, λόγω εξαιρετικών ειδικών συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση
κατηγοριών με ειδική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., με την οποία εγκρίνει την
οικεία προκήρυξη.
8. Οποιαδήποτε διάταξη, αντίθετη με τους κανονισμούς, περιληφθεί στην
προκήρυξη είναι ανίσχυρη και θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένη.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
1. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν μέχρι την 21/10/2015 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 στην ‘Ενωση:
α.

Την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της

ΕΠΣΘ με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στην παραπάνω ημερομηνία.
β.

Το παράβολο συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα ποσό

εκατό πενήντα (150) ευρώ.
γ.

Την ετήσια συνδρομή ως μέλους της Ε.Π.Σ.Θ. ποσό εκατό (100)

δ.

Παραχωρητήριο χρήσης γηπέδου.

ε.

Συνυποσχετικό Διαιτησίας – Δήλωση Σωματείου περί αποδοχής

ευρώ

του Καταστατικού, των Κανονισμών, των Εγκυκλίων, των οδηγιών και των
αποφάσεων της FIFA, UEFA και ΕΠΟ (Άρθρο 2, παρ. 3α εδ. 1 γ΄ του
Καταστατικού της Ε.Π.Ο.) ως συνημμένο υπόδειγμα 1.
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2. Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι
υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την Ένωση
(άρθρ.21 παρ. 7 του ΚΑΠ) , άλλως αποκλείονται από το πρωτάθλημα.
Επίσης δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να
παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία
οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές
(ΕνώσειςΕΠΟ).
3.

Η

δήλωση

συμμετοχής

σημαίνει

ανεπιφύλακτη

αποδοχή

του

καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς και της Ε.Π.Σ.Θ., τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους
όρους της προκήρυξης, της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου, τις διατάξεις των
κανονισμών της Ε.Π.Ο., καθώς και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και
του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ., διαφορετικά αποκλείονται από το πρωτάθλημα, με
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ. και υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη
κατηγορία.
4. ‘Όσα σωματεία δεν αποστείλουν με την δήλωση συμμετοχής τα
παραπάνω

δικαιολογητικά

δεν

θα

συμπεριληφθούν

στην

κλήρωση

πρωταθλήματος και κυπέλλου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το
Σαββατοκύριακο 31/101/11/2015 για την Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.
Η κλήρωση των αγώνων Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25/10/2015. Η ακριβής ώρα και ο χώρος που θα
πραγματοποιηθεί η κλήρωση θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωσή μας.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
(άρθρο 8 του ΚΑΠ)
1. Τα γήπεδα αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή
Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Θ. κατά τον καταρτισμό του εβδομαδιαίου
προγράμματος των αγώνων. ‘Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά να
δηλώσουν ως έδρα τους γήπεδο με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα.
Τα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα
άρθρα 8 του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κ.λ.π.) και υπόκεινται στις κυρώσεις
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που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν
με αυτές.
Κάθε σωματείο, εφόσον στον τόπο της έδρας του προσφέρεται η
δυνατότητα, οφείλουν να υποδείξουν τρόπο στην Ένωση, για την παρουσία
γιατρού ή για την παροχή Α΄ Βοηθειών υπευθύνου στην διάρκεια των αγώνων
που δίνει στην έδρα του.
2. Η ομάδα η οποία δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλη
ομάδα ή Αρχή, πρέπει να συνοδεύει την σχετική της δήλωση με έγγραφη
συγκατάθεση της ομάδας ή της Αρχής στην κυριότητα των οποίων ανήκει το
γήπεδο που δηλώνει ή του οποίου έχουν τη χρήση.
3. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου, κατά τα
προαναφερόμενα, η ομάδα έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της το
γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια, οπότε αποκτά την ιδιότητα του
γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την
ιδιότητα.
4. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την υποχρέωση των σωματείων που διαθέτουν
ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, να θέτουν αυτό και τις εγκαταστάσεις του
απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισμό αγώνων της
αρμοδιότητάς της επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής (παρ. 5 του
άρθρου 8 του ΚΑΠ).
Η επίκληση διενέργειας έργων, ή βελτιώσεων του γηπέδου δεν θα
λαμβάνεται υπόψη, για τον ορισμό αγώνων, εάν δεν έχει ενημερωθεί εγγράφως
η διοργανώτρια πριν από δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον από την έναρξη
των πάσης φύσης εργασιών και δεν έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της.
5. Δικαίωμα για αίτηση αλλαγής τέλεσης αγώνων (ημέρα και ώρα
διεξαγωγής) έχει μόνο το γηπεδούχο (κατά το αγωνιστικό πρόγραμμα)
σωματείο. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με έγγραφο που θα κατατίθεται στην
Ένωση το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα
τέλεσης του αγώνα και να αιτιολογείται σε αυτή ο λόγος που ζητείται η αλλαγή.
Ιδιαίτερα εφίσταται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω
προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του
αιτήματός τους με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει
βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον βέβαια θα υπάρχει η
δυνατότητα να γίνει η ρύθμιση που ζητείται.
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6. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβαθμία ομάδων κ.λ.π.) θα
ορίζονται κατά απόλυτη κρίση της Ένωσης γήπεδα ουδέτερα που θα
συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή,
απόσταση κ.λ.π.) και θα εξασφαλίζουν κατά το δυνατό, ίσους όρους για τις
διαγωνιζόμενες ομάδες. Ακόμη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και
εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να οριστεί ένα μόνο γήπεδο όπου
θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης.
7. Όταν έχουν ορισθεί στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ημέρα, από την ίδια
διοργανώτρια, δύο αγώνες πρωταθλήματος, από τους οποίους ο δεύτερος
αφορά πρωτάθλημα ανώτερης κατηγορίας και στην περίπτωση που είναι
ενδεχόμενο από τη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα να καταστεί ακατάλληλο το
γήπεδο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, ο πρώτος αγώνας θα ματαιώνεται
από το διαιτητή που έχει ορισθεί να τον διευθύνει, προκειμένου να διεξαχθεί ο
δεύτερος αγώνας.
8. Όσες φορές ορίζεται να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο δύο αγώνες
πρωταθλήματος, η ώρα έναρξης του δεύτερου απ’ αυτούς πρέπει να
καθορίζεται τριάντα (30) λεπτά, τουλάχιστον, μετά την ώρα που κανονικά θα
έληγε ο πρώτος αγώνας. Αν, όμως, η ώρα έναρξης που έχει ορισθεί να
διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί, λόγω παράτασης,
για οποιοδήποτε λόγο, της διάρκειας του πρώτου αγώνα, οι ομάδες που θα
αγωνισθούν έχουν υποχρέωση να περιμένουν τη λήξη του.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ
(Άρθρο 9 του ΚΑΠ)
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 9 του Κ.Α.Π. Τονίζεται ότι η ομάδα που
αγωνίζεται εκτός έδρας, έχει δικαίωμα να διατυπώσει σχετική ένσταση πριν από
την έναρξη του αγώνα. Η ένσταση πρέπει να καταχωρηθεί στο φύλλο αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
(άρθρο 10 του ΚΑΠ)
1. Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι για
την

δυνατότητα

διεξαγωγής

ή

συνέχισης

ενός

αγώνα

από

άποψη

καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, μόνος αρμόδιος, να αποφασίσει είναι ο
διαιτητής, οι δε ομάδες έχουν υποχρέωση, να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε
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απόφασή του χωρίς να δικαιούται να υποβάλλουν ένσταση (άρθρο 10 παρ. 2
του Κ.Α.Π.).
2. Δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, στη διοργανώτρια αρχή η αναβολή
αγώνα λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις,
επιτρέπεται η αναβολή του, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω
ανωτέρας βίας, μετά από απόφαση του Προέδρου και του Αναπληρωτή
Προέδρου ή Αντιπροέδρου της διοργανώτριας αρχής ή ορισθέντος από αυτή
οργάνου ή επιτροπής, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη σχετική
τεκμηρίωση. Για τα τοπικά πρωταθλήματα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα
σωματεία η σχετική απόφαση αναβολής των αγώνων τουλάχιστον μία ημέρα
πριν τον αγώνα.
3.

Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της

γηπεδούχου ή της αντίπαλης ομάδας ή από τους οπαδούς τους με αποτέλεσμα
να είναι αδύνατη η διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα, ο διαιτητής
αναγράφει λεπτομερώς στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες έγινε το γήπεδο ακατάλληλο. Στην υπαίτια ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες
επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 2 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων, ύστερα από δημόσια κλήρωση, θα
κοινοποιηθεί με έγγραφο σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο
πρωτάθλημα.
2. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε
εβδομάδα (ημέρα, γήπεδο, ώρα) τηλεφωνικά από τη Γραμματεία της ΕΠΣΘ
κάθε Τετάρτη πρωί και από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο με ευθύνη των
αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση εμβόλιμων αγωνιστικών, η ενημέρωση
θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο, το πρωί της προηγούμενης της αγωνιστικής
Παρασκευής.
3. Κάθε αλλαγή του προγράμματος, όταν κρίνεται αναγκαία από την
Ένωση, θα γίνεται γνωστή στα σωματεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την
έναρξη του αγώνα, εφόσον πρόκειται για εμβόλιμη αγωνιστική εκτός
προγράμματος.
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Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ένωση μπορεί να αλλάζει την ώρα,
και

το

γήπεδο

τέλεσης

ενός

αγώνα

ενημερώνοντας

όλους

τους

ενδιαφερομένους 24 ώρες πριν την έναρξή του.
4. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα τους,
έστω και αν για αυτήν συμφωνούν και οι δύο (άρθρο 22 παρ. 1 του ΚΑΠ).
5. Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων είναι 90 λετπά της ώρας,
σε δύο ημίχρονα, από 45 λεπτά το καθένα.
Η διάρκεια του ημιχρόνου δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά. Σε περίπτωση
αδικαιολόγητης καθυστέρησης εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή έναρξη του
αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, ο διαιτητής επιβάλλει
αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές και η υπαίτια ομάδα τιμωρείται κατά το άρθρο 19
παρ. 2 του Π.Κ. της ΕΠΟ.
6. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο απόγευμα και Κυριακή (πρωί,
απόγευμα). Η Ένωση έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα
απογεύματα Τετάρτης ή και οποιασδήποτε άλλης ημέρας, εργάσιμης ή
αργίας, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι έγκαιρης λήξης ή ομαλής διεξαγωγής
των Πρωταθλημάτων (άρθρο 11 παρ. 3 του ΚΑΠ).
Όλοι οι εντός και εκτός έδρας αγώνες των Σωματείων ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΣ
και ΑΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ θα διεξάγονται πάντα ημέρα και ώρα που θα
εξυπηρετεί, με βάση τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, τη μετακίνηση των
σωματείων.
7. Ο ορισμός της ημέρας και ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πρωταθλήματος. Εξαιτίας του μικρού αριθμού
γηπέδων και άλλων υποχρεώσεών της, η Ένωση δεν δεσμεύεται από την σειρά
προτεραιότητας στη χρήση του γηπέδου ή αιτήσεις επιθυμίας σωματείων, θα
μεριμνά, όμως να τις ικανοποιεί, εφόσον της παρέχεται ευχέρεια.
8. Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος, διεξάγεται μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση, στο γήπεδο που είχε
ορισθεί, εκτός αν έχει επιβληθεί η ποινή στέρησης του δικαιώματος να
αγωνίζονται στην έδρα τους, άρθρο 22 παρ.3 του Κ.Α.Π., οπότε ο αγώνας
ορίζεται σε ουδέτερο γήπεδο.
9. Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την
γνωστοποίηση του προγράμματος στα ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ έτσι
ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
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Σε περίπτωση ζημιών υλικών και μη σε Δημοτικά Γήπεδα θα αποκαθίστανται οι
ζημιές εντός δεκαπέντε (15) ημερών άλλως θα ανακαλείται το παραχωρητήριο
που έχει δοθεί από την Δημοτική Αρχή.
Τις πέντε (5) τελευταίες αγωνιστικές οι αγώνες που αναβάλλονται χωρίς
ευθύνη των διαγωνιζομένων σωματείων θα επαναλαμβάνονται χωρίς άλλη
ειδοποίηση την αμέσως επόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ.
Επίσης τις τρεις (3) τελευταίες αγωνιστικές, όλοι οι αγώνες με
βαθμολογικό ενδιαφέρον (ανακήρυξη πρωταθλητών ή κατάληψη θέσεων
ανόδου ή υποβιβασμού) θα διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα.
10. Κανείς αγώνας δε θα διεξάγεται στο πολεοδομικό συγκρότημα του
Βόλου, εάν την ίδια ώρα αγωνίζεται εντός έδρας ομάδα της SUPER
LEAGUE, της FOOTBALL LEAGUE ή της Γ’ Εθνικής της πόλης. Το ίδιο
ισχύει και για τις ομάδες των ευρύτερων περιοχών Αλμυρού, Ν. Αγχιάλου
και Βελεστίνου, σε ότι αφορά διεξαγωγή αγώνων ομάδων της περιοχής
στις εν λόγω κατηγορίες.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν μόνο στην περίπτωση που αλλαγή της
ημέρας ή της ώρας διεξαγωγής της αναμέτρησης δεν είναι δυνατή λόγω
έλλειψης γηπέδων.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π. και το άρθρο 4 των
Κανονισμών παιδιάς. Ειδικότερα :
1. Ο διαιτητής ελέγχει την ορθότητα της στολής και αν διαπιστώσει ότι
ποδοσφαιριστής φέρει αντικανονική στολή ή αντικείμενα που μπορεί να είναι
επικίνδυνα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ή και τον ίδιο, διατάζει την
προσωρινή απομάκρυνση του ποδοσφαιριστή, μέχρις ότου συμμορφωθεί στις
υποδείξεις τους. Η εκ νέου είσοδος του αυτού ποδοσφαιριστή στον αυτό αγώνα
γίνεται μετά από άδεια του διαιτητή. Μη συμμόρφωση του ποδοσφαιριστή στις
υποδείξεις του διαιτητή για αποκατάσταση της ορθότητας της στολής τους,
συνεπάγεται την αποβολή του.
2. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα
χρώματα της στολής (κύριας ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική
δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν
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στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να
αλλάξει στολή.
Η αρίθμηση των στολών πρέπει υποχρεωτικά να είναι από το Νο. 1 έως
το Νο. 18, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες το Σωματείο θα
πρέπει να έχει λάβει ειδική άδεια από τη διοργανώτρια.
3. Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα ύστερα από απόφαση του διαιτητή,
λόγω άρνησης για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια για την ματαίωση
ομάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 21 παρ. 2α του ΚΑΠ. (άρθρο 14
παρ. 3 εδ. β΄ του Κ.Α.Π.)
4. Διαφήμιση
Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των
ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες, αφού τύχουν της
σχετικής έγκρισης από τη διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 14 παρ. 2 του ΚΑΠ της ΕΠΟ προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ –
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα :
1. Σαν προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο
όλων των ποδοσφαιριστών της με πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία
κ.λ.π.) για την συμμετοχή τους στον αγώνα. Η διαπίστωση της έγκαιρης και
κανονικής προσέλευσης των διαγωνιζομένων ομάδων θα γίνεται προτού ο
διαιτητής αποφανθεί για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι
υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται σε
φύλλο αγώνα.
2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στον διαιτητή
ικανού αριθμού μπαλών για την διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσκομιζόμενες
μπάλες που ο τύπος τους ορίζεται από τον διοργανώτρια είναι υποχρεωτικές
για τις διαγωνιζόμενες ομάδες και τον διαιτητή με την προϋπόθεση ότι πληρούν
τις βασικές προδιαγραφές των Κανόνων του Παιχνιδιού .
3. Στους αγώνες κατάταξης (μπαράζ) η διοργανώτρια υποχρεούται να έχει
στη διάθεση του διαιτητή από τον έναρξη μέχρι την λήξη του αγώνα δέκα πέντε
(15) μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση.
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4.

Σε περίπτωση μη έναρξης η διακοπής του αγώνα ελλείψει μπάλας, η

τυχόν υπαιτιότητα μιας ή και των δύο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες κρίνεται
από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην
έκθεση του παρατηρητή.
5. Καθεμία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη
διάρκεια τέλεσης των αγώνων, να είναι εφοδιασμένη, με το κατάλληλο
φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό (ψαλίδι, ψυκτικό, γάζες κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Η γηπεδούχος ομάδα είναι αρμόδια για την έκδοση της αδείας τέλεσης των
αγώνων σε γήπεδα του Νομού Μαγνησίας.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(άρθρο 12 του ΚΑΠ)
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΚΑΠ και ειδικότερα :
Σύμφωνα με την από 13/10/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Π.Σ.Θ. οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές που θα επανδρώσουν τους
επίσημους αγώνες πρωταθλήματος θα ορίζονται με την διαδικασία του ορισμού
και μόνο από την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας
Επίσημοι διαιτητές για όλα τα πρωταθλήματα, θεωρούνται όσοι υπέβαλαν
στην οικεία επιτροπή διαιτησίας Ε.Π.Σ. αίτηση διορισμού τους και έγινε δεκτή με
την υπογραφή του σχετικού διοριστηρίου του Κανονισμού Διαιτησίας.
1. Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί, τότε οι
δύο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από
αυτούς που παραβρίσκονται στον αγώνα, για να τον διευθύνει. Αν δεν
συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή, τότε με κλήρωση ορίζεται ο διαιτητής
από τους δύο ή περισσότερους που τυχόν παρευρίσκονται.
2. Αν η μία ομάδα που θα αγωνιστεί δεν θελήσει να υποδείξει κατά την
παραπάνω διαδικασία διαιτητή τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα
εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται
κατά ορισμό διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τα ανωτέρω.
3. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή
που έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω.
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4. Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το γηπεδούχο
σωματείο, το οποίο αν δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο της
δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση – έξοδα μετακίνησης και διαμονής), ο
διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Σε περίπτωση μονών αγώνων κατάταξης
σε ουδέτερο γήπεδο, τα ανωτέρω έξοδα βαρύνουν και τα δύο (2)
σωματεία εξ ημισείας και σε περίπτωση μη εξόφλησης αυτών πριν την
έναρξη του αγώνα, εκ μέρους ενός ή και των δύο σωματείων, ο διαιτητής
δεν διεξάγει τον αγώνα. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι αγώνες κατακυρώνονται
υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση δύο (2)
βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και χρηματική ποινή έως οκτακόσια
(800) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης διαιτησίας και της
χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας
αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας.
5. Σωματείο που επιθυμεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα
του, πρέπει να απευθύνεται έγκαιρα στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Θ., με
αίτησή του, που είναι το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό. Τα έξοδα
αποζημίωσης του παρατηρητή διαιτησίας, βαρύνουν το σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
(‘Άρθρο 13 του Κ.Α.Π.)
1. Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η Διοργανώτρια δια της
Επιτροπής Πρωταθλήματος της δύναται να ορίσει ένα εκπρόσωπό της ως
παρατηρητή, από πίνακα που καταρτίζεται κατά την κρίση της. Η υπόδειξη
παρατηρητών

από

τα

σωματεία

που

μετέχουν

στα

πρωταθλήματα

απαγορεύεται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 2 του αρθ. 13 του ΚΑΠ.
2.

Ειδικότερα :

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ορισθεί παρατηρητής ή ο
ορισθείς παρατηρητής απουσιάσει, τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν
υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ή σε
περίπτωση μη συμφωνίας, από ένα πρόσωπο η καθεμιά και ο διαιτητής
διενεργεί κλήρωση για να αναδειχτεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή
την περίπτωση ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο
Φ.Α.
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3. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του
Κανονισμού παρατηρητών της ΕΠΟ.
4. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική
περίφραξη, ο παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν
τα αγωνιζόμενα σωματεία, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του
επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική) πριν την έναρξη
του αγώνα, μόνο τα εξής πρόσωπα :
α.

Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ή ο αναπληρωτής του.

β.

Ο προπονητής κάθε ομάδας ή ο υπεύθυνος αγωνιστικής

λειτουργίας και ο τυχόν βοηθός του (πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν ειδική
ταυτότητα προπονητή της Ε.Π.Ο.)
γ.

Ο γιατρός κάθε ομάδας, ο οποίος για να έχει δικαίωμα παραμονής

στον πάγκο της ομάδας θα πρέπει να έχει μαζί του την σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος.
δ.
ε.

Ο φυσιοθεραπευτής κάθε ομάδας.
Δυο τραυματιοφορείς οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά

διακριτικό γιλέκο.
στ.

Διαπιστευμένοι από τον ΠΣΑΤ ή την Ένωση δημοσιογράφοι

και φωτορεπόρτερ οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά διακριτικά γιλέκα
και την κάρτα διαπίστευσης.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο επιθυμεί, δύναται αφού
πρώτα λάβει τη συγκατάθεση του διαιτητή, να επιτρέψει την είσοδο στον
εν λόγω χώρο και σε αθλητές των ακαδημιών του για την επαναφορά της
μπάλας. Ο αριθμός των εν λόγω αθλητών δεν μπορεί να ξεπερνά τους
δέκα (10).
Εκτός από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω υποπαράγραφο β’ που
θα πρέπει να κατέχουν ειδική ταυτότητα, τα πρόσωπα α’ και δ’ θα πρέπει
επίσης υποχρεωτικά να επιδείξουν ταυτότητα διαπίστευσης  πιστοποίησης
εισόδου ώστε να έχουν δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η
ταυτότητα θα ισχύει για όλη την ποδοσφαιρική περίοδο και θα εκδίδεται από την
Ένωσή μας με την καταβολή του ποσού των είκοσι (20) ευρώ έκαστος για τον
εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του αντίστοιχα.
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Δικαίωμα έκδοσης ταυτότητας (διαπίστευσης – πιστοποίησης εισόδου)
όσον αφορά τον εκπρόσωπο ομάδας και τον αναπληρωτή του έχουν μόνο μέλη
του Δ.Σ. του Σωματείου.
Σε ότι αφορά το φυσιοθεραπευτή θα πρέπει υποχρεωτικά να
υποβάλλεται στην Ένωση θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου από
αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σχετική άδειας εξάσκησης
επαγγέλματος.
Σε

περίπτωση

που

σωματείο

επιθυμεί

τον

ορισμό

Υπερπαρατηρητή, πρέπει έγκαιρα να απευθύνεται στην Επιτροπή
Πρωταθλήματος με αίτησή του.

Καθήκοντα Υπερπαρατηρητή έχει

δικαίωμα να ασκεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Θ.
τα έξοδα δε αποζημίωσής του βαρύνουν το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (Φ.Α.)
(Άρθρο 15 του Κ.Α.Π.)
1. Το Φ.Α. πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15
του Κ.Α.Π.
2. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος του αγώνα, όσο και
για τον πειθαρχικό έλεγχο και δεν επιδέχεται ανταπόδειξης. Επιτρέπεται
ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και
μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή
του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών
διαιτησίας). Η χρήση οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως
αποδεικτικού υλικού, επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας
αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α.

Διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή

(ταυτότητας προσώπου παραβάτη)
β.

Παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή

διότι διέλαθε της προσοχής του. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η
κλήση σε απολογία.
Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών, σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά μόνο
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να

χρησιμεύσουν

ως

στοιχεία

διευκρίνισης

ή

συμπλήρωσης

των

αναγραφομένων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή.
3. Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη
Πρωταθλήματος του αγώνα που θα διευθύνει. Σε περίπτωση όπου, επιτρέπεται
η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, υποχρεούται στην προσεκτική
παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και
εφόσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή
τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την ομάδα τους.
4.

Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των

διαγωνιζομένων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι, όμως, έχουν
δικαίωμα να διατυπώνουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Οι λόγοι των
διαφωνιών ή των επιφυλάξεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται
στο Φ.Α. Σε περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν σ’ αυτή την
υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος
τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό.
Η, κατά τα ανωτέρω, υπογραφή (ή η άρνηση υπογραφής) του Φ.Α. επέχει
υποχρεωτικά θέση γνωστοποίησης του περιεχομένου του, καθώς και των
πραγματικών γεγονότων που αναγράφονται σ’ αυτό, για τις διαγωνιζόμενες
ομάδες. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το διαιτητή και τους
βοηθούς διαιτητές.
5. Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν
υποχρεώσεις από τα παραπάνω, συνεπάγεται την παραπομπή του από το Δ.Σ.
της

Διοργανώτριας

στην

αρμόδια

Επιτροπή

και

τιμωρείται

με

ποινή

αποκλεισμού τουλάχιστον ενός (1) μηνός (άρθρο 15 παρ. 7 του Κ.Α.Π.).
6. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς
των ομάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της
άρνησης βεβαιουμένης ύστερα από αίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδας
από τον παρατηρητή αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών
με απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου της διοργανώτριας (άρθρο 15 παρ. 7
του Κ.Α.Π.).
7. Σε περίπτωση που το Φ.Α. που προσκομίζει ο διαιτητής στη
διοργανώτρια διαφέρει από το αντίγραφο των ομάδων, η διοργανώτρια διεξάγει
έλεγχο. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο διαιτητής προσέθεσε ή διέγραψε λέξεις ή
υπογραφές αρχηγών ή βοηθών διαιτητών ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε
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οποιοδήποτε σημείο του Φ.Α. μετά το κλείσιμό του, αυτά δεν λαμβάνονται
υπόψη. Ο παραβάτης διαιτητής παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή και
τιμωρείται με αποκλεισμό έξι (6) μηνών τουλάχιστον μέχρι και οριστική
διαγραφή.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ.
1.

Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους

και να παραδίδουν στον διαιτητή :
α.

Τα

δελτία

ατομικών

στοιχείων

και

μεταβολών

των

ποδοσφαιριστών τους και
β.

Την κατάστασηεις υγείας των ποδοσφαιριστών, θεωρημένηες

μόνο από αθλίατρο, ορθοπεδικό, παθολόγο, καρδιολόγο, πνευμονολόγο,
αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής.
γ.

Ταυτότητα του προπονητή ή των προπονητών της ομάδας.

δ.

Ταυτότητα διαπίστευσηςπιστοποίησης εισόδου του εκπροσώπου

της ομάδας ή του αναπληρωτή του.
2. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να
ελέγξει τα δελτία και τις καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών και να
σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις,
λήξη ισχύος της ιατρικής θεώρησης κ.λ.π.)
3. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν
έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής
συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.
4. Τα σωματεία της Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας πλην της Γ΄
Εθνικής, δύναται να διατηρούν στην δύναμή τους μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς
ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών.
5. Οι ομογενείς με κοινοτική υπηκοότητα και οι κοινοτικοί ποδοσφαιριστές
δεν λογίζονται ως αλλοδαποί .
6. Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η
συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα
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επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές
εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) κοινοτικών
ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή τους στον αγώνα. ‘Όμοια επιτρέπεται η
αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως
ηλικίας και η συμμετοχή τους στον αγώνα. Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα
δύνανται

να

συμμετάσχουν

ποδοσφαιριστές,

εφόσον

η

έως

τέσσερις

αγωνιζόμενη

(4)

ομάδα

συνολικά
δεν

κοινοτικοί

διαθέτει

για

τη

συμπλήρωση του Φ.Α. τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών. Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με
αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.
7. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου, (άρθρο 19 παρ. 1 του Κ.Α.Π.), συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε
περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με
χρηματική ποινή έως οχτακόσια (800) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ
της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 30 εκτός εάν το
αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
8. Απαγορεύεται:
α.

Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή ως

ποδοσφαιριστή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με
οποιαδήποτε

άλλη

ιδιότητα,

(εφόρου,

προπονητή,

φυσιοθεραπευτή

κ.λ.π.). Τυχόν συμμετοχή, σε αγώνα, είναι αντικανονική και σε περίπτωση
ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23, παρ. 11 του Κ.Α.Π.
β.

Η

συμμετοχή

ποδοσφαιριστή

σε

οποιοδήποτε

αγώνα

πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφ. α΄ και β΄ της
παρ. 1 του παρόντος.
γ.

Σε εν ενεργεία ποδοσφαιριστής να είναι μέλος Δ.Σ. Σωματείου

δ.

Η

είσοδος

στον

αγωνιστικό

χώρο

και

στον

πάγκο

των

αναπληρωματικών του προπονητή που δεν κατέθεσε την ταυτότητά του.
Σε παράβαση των παραπάνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο
δικαιοδοτικό όργανο με ποινή τριών (3) μηνών τουλάχιστον.
9. Ο

διαιτητής

υποχρεούται

να

κρατήσει

τα

δικαιολογητικά

των

διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του φύλλου αγώνα οι δε
αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να τα
ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
1. Τα σωματεία της Α΄ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα,
σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος, να χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο (2)
ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, γεννηθέντες το έτος 1994 και νεότερους,
καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.
2. Οι παραπάνω νεαροί ποδοσφαιριστές (δύο στα σωματεία της Α΄ και Β΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας) συμμετέχουν υποχρεωτικά στον αγώνα από την
έναρξή του, ακόμα και αν η ομάδα τους παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με
λιγότερους από έντεκα (11) ποδοσφαιριστές.
3. Σε

περίπτωση

παράβασης

της

παραπάνω

υποχρέωσης

των

σωματείων (δηλαδή, να ξεκινούν τον αγώνα χωρίς τον προβλεπόμενο αριθμό
νεαρών ποδοσφαιριστών), ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να μην τελέσει τον
αγώνα και για την υπαίτια ή τις υπαίτιες ομάδες θα εφαρμόζονται οι διατάξεις
που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π.
4. Εφόσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του
αγώνα, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια ομάδα επιβάλλεται
μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π.
ποινή. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαιτητής, που επιτρέπει την έναρξη του αγώνα
χωρίς την συμμετοχή των δύο (2) ποδοσφαιριστών, ηλικίας κάτω των είκοσι
ενός (21) ετών, τιμωρείται από την Π.Ε.Δ. με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον
τριών (3) μηνών.
5. Τα σωματεία Α’ Κατηγορίας σε κάθε αγώνα Πρωταθλήματος μπορούν να
δηλώνουν στην 18άδα μόνο μέχρι τρεις (3) ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί
πριν την 1.1.1979, εκ των οποίων δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι δύο (2)
ποδοσφαιριστές στην 11άδα και με δικαίωμα αλλαγής του ενός σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή του αγώνα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα αγωνίζονται
συγχρόνως τρεις (3) ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής στην 11άδα.
Τα σωματεία Β’ Κατηγορίας σε κάθε αγώνα Πρωταθλήματος μπορούν να
δηλώνουν στην 18άδα μόνο μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές που έχουν
γεννηθεί πριν την 1.1.1979, εκ των οποίων δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι
τρεις (3) ποδοσφαιριστές στην 11άδα και με δικαίωμα αλλαγής του ενός σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του αγώνα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα
24

αγωνίζονται συγχρόνως τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής
στην 11άδα.
Σε περίπτωση παράβασης (υπέρβασης του παραπάνω ορίου), ο
διαιτητής είναι υποχρεωμένος να μην τελέσει τον αγώνα και για την υπαίτια ή τις
υπαίτιες ομάδες θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 21
του ΚΑΠ.
6. Εφόσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του
αγώνα, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια ομάδα επιβάλλεται
μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π.
ποινή. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής τιμωρείται από την Π.Ε.Δ. με ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
7. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών των παρ. 2, 3 και
4 του παρόντος άρθρου ως χρονολογία γέννησής τους θεωρείται η
1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους και θα ισχύει μέχρι το τέλος της
αγωνιστικής περιόδου.
8.

Ειδικά και μόνο για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών

που αποκτούν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες ( συμπλήρωση της
ηλικίας των 14 ετών) ως ημερομηνία γέννησης όλων θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.
9.

Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να

απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις
απαγόρευσης συμμετοχής. Σε περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ
μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με την ποινή του μη ορισμού του σε
αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΡΑΦΕΣΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
1. Χρονική Περίοδος ΕγγραφώνΜετεγγραφώνΕπανεγγραφώνΥποσχετικών
α.

Η πρώτη εγγραφή ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται κατά

το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Νοεμβρίου και από την
1η έως την 31η Μαρτίου του επομένου έτους. Πλέον –εκτός των υπόλοιπων
δικαιολογητικών στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστών στην
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πίσω όψη του εντύπου απαιτείται η συμπλήρωση της ιατρικής βεβαίωσης, η
οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής, είναι υγιής και ικανός να αγωνίζεται.
Επίσης για τους ανήλικους ποδοσφαιριστές (γεννηθέντες από το έτος
1998 και μετέπειτα), απαιτείται η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης του
γονέα, κηδεμόνα ή του έχοντος τη γονική επιμέλεια (που βρίσκεται
ενσωματωμένη στην πίσω όψη της αίτησης μεταβολών), θεωρημένη νόμιμα για
το γνήσιο της υπογραφής.
Οι

ανωτέρω

συμπληρώσεις

απαιτούνται

σε

κάθε

μεταβολή

ποδοσφαιριστή (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, υποσχετική).
β.

Η

επανεγγραφή

των

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών

που

κατέστησαν ελεύθεροι, διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η
Σεπτεμβρίου έως την 31η Οκτωβρίου και την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η
Μαρτίου του επόμενου έτους.
γ.

Οι

εσωτερικές

μετεγγραφές

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών,

διεξάγονται μόνο κατά τη διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων. Η πρώτη
μετεγγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου και η
δεύτερη αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 28η 29η Φεβρουαρίου εκάστου
έτους.
δ.

Οι

διεθνείς

μετεγγραφές

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών,

διεξάγονται μόνο κατά τη διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων. Η πρώτη
μετεγγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 31η Αυγούστου και η
δεύτερη από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους.
ε.

Οι υποσχετικές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, διεξάγονται κατά

το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου και η δεύτερη
από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους.
στ.

Οι

ερασιτέχνες

ποδοσφαιριστές

μπορούν

να

εγγράφονται

μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη
διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου
έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να
αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία (αρθ. 19 παρ.2β του
ΚΑΠ).
ζ.

Κάθε

ποδοσφαιριστής

που

εκτίει

ποινή

για

βία

στους

αγωνιστικούς χώρους και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή, δεν δικαιούται
εγγραφής ή μετεγγραφής σε άλλη ομάδα.
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ΑΡΘΡΟ 18ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ
Ε.Π.Σ.Θ. ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
(άρθρο 31 του ΚΑΠ)
1. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις μικτές ομάδες της Ε.Π.Σ.Θ. όταν
καλούνται είναι υποχρεωτική τόσο γι’ αυτούς όσο και για τα σωματεία.
2. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ποδοσφαιριστή να συμμετάσχει
σε προπόνηση ή αγώνα των μικτών ομάδων επιβάλλεται σε αυτόν με απόφαση
του δικαιοδοτικού οργάνου της Ε.Π.Σ.Θ. αποκλεισμός τριών (3) ημερών από
οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου.
3. Ποδοσφαιριστής που αποκλείστηκε από τις μικτές ομάδες λόγω
τραυματισμού ή ασθένειάς του δεν δύναται να συμμετάσχει σε αγώνα του
σωματείου που ανήκει πριν από την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την
ημέρα του αγώνα των μικτών ομάδων στον οποίο δεν συμμετείχε για την
παραπάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται).
Η τυχόν συμμετοχή αυτού σε αγώνα του σωματείου του είναι αντικανονική και
τιμωρείται αυτεπάγγελτα από τη Διοργανώτρια. Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές
οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή
ασθένειας σε αγώνα πρωταθλήματος, ή Κυπέλλου, αμέσως προηγούμενου
αγώνα των μικτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Θ. Σε περίπτωση υποτροπής οι
προαναφερόμενες ποινές διπλασιάζονται και κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 31 του ΚΑΠ.
4. Σωματείο που με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη
συμμετοχή ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση, ή αγώνα ή αποστολή των
μικτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Θ. αποκλείεται κάθε φορά από τον επόμενο αγώνα
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της
Ε.Π.Σ.Θ.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
1. Όλα τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή
της Α’ ποδοσφαιρικής τους ομάδας, κάτοχο διπλώματος UEFA, ενώ τα
σωματεία της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας προαιρετικά, ως ακολούθως:
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α.

Μεταξύ του σωματείου και του προπονητή που κατέχει τα

παραπάνω προσόντα, συνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης ως το
υπόδειγμα 3, το οποίο όπως και κάθε τροποποίηση αυτού, κατατίθεται
υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
1)

Στοιχεία των συμβαλλομένων

2)

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

3) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και
τις λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή
4) Ρήτρα, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη
υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια
για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις αρμόδιες
επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
2. Για τα σωματεία της Β’ κατηγορίας ισύει η εξαίρεση πρόσληψης
προπονητή για την 1η ομάδα, εφόσων τα σωματεία που επιθυμούν να μην
προσλάβουν προπονητή, λόγω οικονομικής αδυναμίας και αποκλειστικά
για την περίοδο 201516 δηλώσουν εγγράφως στην ΕΠΣΘ πριν την
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου την απόφαση τους.
3.

Προκειμένου για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου προπονητή

στον αγωνιστικό χώρο, (τεχνική περιοχή), από την Ε.Π.Σ.Θ., απαιτείται η
υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
α. Αίτηση του σωματείου.
β. Ταυτότητα προπονητή UEFA με ημερομηνία λήξης 31.12.2015 ή
Ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018.
γ. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα
κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού και
των κανονισμών της ΕΠΟ.
ε. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο
ιδιωτικό συμφωνητικό με το σωματείο, το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
στ. Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
ζ. Καταβολή παραβόλου 50 ευρώ.
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Σε ότι αφορά τα σωματεία της Β’ κατηγορίας, πρέπει υποχρεωτικά
να

εκδίδεται

πιστοποίηση

εισόδου

«Υπευθύνου

Αγωνιστικής

Λειτουργίας».
4. Σωματεία που δεν τηρούν τις τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:
α.

Τιμωρούνται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Σ.Θ., με

την επιβολή χρηματικού προστίμου από

τετρακόσια (400) έως οκτακόσια

(800) ευρώ.
β.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών

από τη έγγραφη ειδοποίηση της Ε.Π.Σ.Θ., η ποινή του χρηματικού προστίμου
διπλασιάζεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου.
5. Το αναφερόμενο στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου δελτίο πιστοποίησης
προπονητή, εκδίδεται κατ’ έτος για μεν τα εθνικά πρωταθλήματα από την ΕΠΟ
για δε τις Ακαδημίες της Γ’ Εθνικής και τις τοπικές κατηγορίες από τις οικείες
Ε.Π.Σ.
6. Διπλωματούχοι προπονητές Ε.Π.Ο.  UEFA δεν έχουν δικαίωμα να
μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες, εάν προηγουμένως δεν
έχουν καταθέσει στην Ε.Π.Ο. το δίπλωμά τους και την ταυτότητα τριετίας και δεν
έχουν λάβει σχετική βεβαίωση. Τυχόν συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική
συμμετοχή και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 11 του παρόντος
Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
(άρθρο 20 του Κ.Α.Π.)
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμμετέχουν είκοσι έξι (26) ομάδες οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομίλους. Η
κατάρτιση των ομίλων – η οποία θα πραγματοποιηθεί με γεωγραφικά κριτήρια
θα ανακοινωθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των
σχετικών δηλώσεων συμμετοχής.
Α.Ε. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΙΑΣΩΝΚΕΡΑΥΝΟΣ
Α.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΕΣΘΗΒΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2002
ΑΘΛΟΣ Α.Μ.Σ.
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ Γ.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ Γ.Σ.
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΥ Α.Σ.
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ Α.Σ.
ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.
ΠΗΛΕΑΣ
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
‘Οσον αφορά τον προβιβασμό  υποβιβασμό των ομάδων, θα ανακοινωθεί
με νεώτερο έγγραφό μας και σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής.
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα διεξάγεται σε ένα (1) όμιλο των δώδεκα (12) ομάδων.
Ο αριθμός συμμετοχής των δώδεκα (12) ομάδων στην Β’ Κατηγορία είναι
ενδεικτικός και πιθανόν να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα σωματεία που θα
δηλώσουν συμμετοχή.
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Δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Κατηγορία έχει κάθε νεοσύστατο σωματείο,
εφόσον πληρούνται οι σχετικές περιοριστικές προϋποθέσεις και έχει καταθέσει
την δήλωση συμμετοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η δε διαδικασία
αναγνώρισής του από την ΕΠΟ έχει ολοκληρωθεί μέχρι της προηγουμένης από
την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, καθώς
επίσης όσα σωματεία επαναδραστηριοποιηθούν.
‘Οσον αφορά τον προβιβασμό  υποβιβασμό των ομάδων, θα ανακοινωθεί
με νεώτερο έγγραφό μας και σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΜΜΕ
(άρθρο 29 του ΚΑΠ)
1. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα των πρωταθλημάτων της Ένωσης
ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτή, ως εκ τούτου Σωματείο το οποίο επιθυμεί το
σύνολο ή συγκεκριμένοι αγώνες του να μεταδίδονται τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά,
θα πρέπει να λαμβάνει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από αυτή.
2.
έχουν

Συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων που δεν
εγκριθεί

από

την

Ένωση

δεν

ισχύουν,

απαγορεύεται

δε

η

ραδιοτηλεοπτική μετάδοση κάθε αγώνα. Αν, παρά ταύτα, ο αγώνας μεταδοθεί, η
γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου
και χρηματική ποινή έως οκτακόσια (800) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η είσοδος
ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων επιτρέπεται μετά από σχετική έγγραφη άδεια της
δοργανώτριας.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΠΑΘΛΑ
1. Στις πρωταθλήτριες ομάδες της Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα
απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια.
2. Στα σωματεία που θα περατώσουν τους αγώνες Πρωταθλήματος και
Κυπέλλου, χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανέναν αγώνα και
χωρίς να έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, προπονητή, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή στο ίδιο το σωματείο ποινές που προβλέπουν οι διατάξεις του
Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. θα απονεμηθούν Κύπελλα
ήθους.
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3. Στον ποδοσφαιριστή που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα σε
κάθε κατηγορία θα απονεμηθεί ειδικό αναμνηστικό. Για το λόγο αυτό, ο
διαιτητής κάθε αναμέτρησης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ειδικό
έντυπο, το οποίο θα του παρέχεται από την Ένωση μαζί με το Φ.Α.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
(Άρθρο 34 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.)
1. Διαιτητής
α.

Κατά τη διάρκεια αγώνων, οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται

από το διαιτητή
β.

Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές

γ.

Στις περιπτώσεις των παρ. 2α και 2β του παρόντος άρθρου, είναι

δυνατόν να ισχύει η δικαιοδοσία των δικαστικών οργάνων.
2. Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Σ.Θ.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Θ. είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:
α.

Επιβολή κυρώσεως επί σοβαρών πειθαρχικών παραβάσεων που

έχουν διαφύγει της προσοχής του αξιωματούχου αγώνα.
β.

Επέκταση

της

διάρκειας

αγωνιστικού

αποκλεισμου΄που

επιβάλλεται αυτοδικαίως ως αποτέλεσμα αποβολής (άρθρο 10 Πειθαρχικού
Κώδικα Ε.Π.Ο.)
γ.

Απαγγελία

επιπροσθέτων

κυρώσεων

πέραν

αυτών

που

επεβλήθησαν από το διαιτητή, όπως χρηματική ποινή.
δ.

Με την εκδίκαση εν γένει πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων

που προβλέπονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.
ε.

Με την εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα.

στ.

Με την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης που προβλέπεται από

τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ε.Π.Σ.Θ. και της Ε.Π.Ο.
3. Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
Όλες οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ.,
προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της
Ε.Π.Ο., εφόσον:
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i) ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού ποδοσφαιριστών ή αξιωματούχων
άνω της μιας (1) αγωνιστικής ημέρας
ii) αποκλεισμού έδρας της ομάδας άνω της μιας (1) αγωνιστικής
iii) ποινή διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο άνω της μιας (1)
αγωνιστικής
iv) ποινή διεξαγωγής αγώνα σε συγκεκριμένο γήπεδο άνω της μιας (1)
αγωνιστικής
v) αποφάσεις που εκδίδονται κατά του κύρους του αγώνα
vi) επανάληψη αγώνα
vii) ποινή αφαίρεσης βαθμών άνω των τριών (3) βαθμών
viii) ποινή υποβιβασμού ομάδας
4. Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση επανακρίνεται εκ νέου,
δυναμένης της Επιτροπής Εφέσεων, να επιβάλλει οποιαδήποτε νέα ποινή και
μη δεσμευομένης από το αξίωμα της μη χειροτέρευσης της θέσης του
εγκαλούντος.
5. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ. ή της Ε.Π.Ο., επιβάλλει τις ποινές που ρητά και
ειδικά προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της
Ε.Π.Ο. είναι οριστικές και αμετάκλητες χωρίς να προσβάλλονται σε κανένα
όργανο.
6. Τα δικαιοδοτικά όργανα είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη τους δεσμεύονται
αποκλειστικά από τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της
Ε.Π.Ο. και τη συνείδησή τους.
Τα μέλη των οργάνων απονομής δικαιοσύνης δεν υπέχουν ευθύνη για
οποιαδήποτε ενέργεια ή αδυναμία εκτελέσεως ενεργειών εν σχέσει με
πειθαρχικές διαδικασίες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σοβαρής αμέλειας.
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
(Άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.)
Για τη διατήρηση της τάξης, της πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και
την τήρηση των Κανονισμών ποδοσφαίρου, κατά τη διεξαγωγή τόσο των
επισήμων όσο και των φιλικών αγώνων, επιβάλλονται στους τακτικούς και
αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές οι ακόλουθες ποινές αποκλεισμού από
αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου, όπως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 10
του Π.Κ. της ΕΠΟ.
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ΑΡΘΡΟ 25ο: ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
(Άρθρο 11 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.)
Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων
με οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, κατά την διάρκεια
των αγώνων.
1. Ο αξιωματούχος ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό
χώρο, που διαπράτει τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ,
ε, στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 10 του Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ,
τιμωρείται με χρηματική ποινή έως οκτακόσια (800) ευρώ και απαγόρευση
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δέκα πέντε (15) ημέρες έως πέντε (5)
μήνες.
2. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια αγωνιστική περίοδο, οι ως άνω
χρηματικές ποινές διπλασιάζονται.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Κ. της ΕΠΟ.
ΑΡΘΡΟ 26ο : ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 17, 21, 33 και 36 του ΚΑΠ καθώς
επίσης τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 του Π.Κ. της ΕΠΟ και σε κάθε
περίπτωση παράβασης τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε
αυτά.
ΑΡΘΡΟ 27ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ
1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται, να υλοποιούν
τους υφιστάμενους κανόνες ασφαλείας (κανονισμούς) και να λαμβάνουν κάθε
προληπτικό μέτρο ασφαλείας που εκ των συνθηκών απαιτείται.
2. Τα σωματεία είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα για τις
χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους
των ομάδων τους. Το γεγονός ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει αποχωρήσει από
ένα σωματείο δεν ακυρώνει την αλληλέγγυο ευθύνη. Χρηματικές ποινές οι
οποίες αρθροιστικά ξεπερνούν τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, θα πρέπει
εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας ποινής να
εξοφλούνται από τα Σωματεία, σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή
Πρωταθλήματος δεν θα ορίζει τους αγώνες των εν λόγω Σωματείων, η
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αναμέτρηση θα κατακυρώνεται στον αντίπαλο και θα εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ περί αδυναμίας συμμετοχής
ομάδας σε αγώνα.
3. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίζει στον εν γένει χώρο του
γηπέδου,

την

ασφάλεια

των

ποδοσφαιριστών

και

αξιωματούχων

της

φιλοξενούμενης ομάδας και την τήρηση του νόμου και της τάξης.
ΑΡΘΡΟ 28ο : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
(Άρθρο 21 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)
1. Αξιωματούχοι, διαιτητές, ποδοσφαιριστές, προπονητές και εν γένει
εμπλεκόμενοι με το άθλημα του ποδοσφαίρου απαγορεύεται να στοιχηματίζουν
σε αγώνες ή σε διοργανώσεις στους οποίους συμμετέχουν ή εμπλέκονται. Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε
δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον δύο (2) έτη.
2. Σε περίπτωση επαναλήψεως επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού
ενασχόλησης με το άθλημα του ποδοσφαίρου.
ΑΡΘΡΟ 29ο : ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΩΝΑ
(Άρθρο 22 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)
1. Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στον χώρο του
ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια επηρεασμού ή
απόπειρας επηρεασμού της έκβασης ή αποτελέσματος αγώνα ή διοργάνωσης
με αντιαθλητικό, ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο τιμωρείται:
α.

Με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα

χιλιάδων ευρώ (60.000).
β.

Με

δεκαετή

τουλάχιστον

απαγόρευση

ενασχόλησης

με

οποιασδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και
γ.

Με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους

αγωνιστικούς χώρους.
2.

Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επανάληψης, οι χρηματικές

ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β’ και γ’ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής.
3. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα θα τιμωρείται με υποβιβασμό και
χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
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4. Σε περίπτωση μη εμπλοκής αξιωματούχου της υπαίτια θεωρείται, σε κάθε
περίπτωση, η ομάδα (ή ομάδες) όταν εμπλέκονται στο αδίκημα περισσότεροι
του ενός ποδοσφαιριστές της
ΑΡΘΡΟ 30ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από
αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες καθώς και η εκδίκαση αυτών, ρυθμίζεται
αναλυτικά από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.
2.

Για κάθε ένσταση, το χρηματικό παράβολο καθορίζεται σε τριακόσια

(300) ευρώ. Αν γίνει δεκτή ένσταση σωματείου, το παράβολο επιστρέφεται. Αν
απορριφθεί, το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 31ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία
του Καταστατικού, του παρόντος Κανονισμού και των εν γένει Κανονισμών, των
αποφάσεων, οδηγιών, εγκυκλίων κ.λ.π. της Ε.Π.Ο. που ισχύουν και
αφορούν τις ενώσεις, τις ομάδες που μετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες,
καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση και
ιδιότητα με αυτές, ή που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στον
χώρο του ποδοσφαίρου, επιλύονται, αποκλειστικά και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., από τα αρμόδια θεσμοθετημένα
ποδοσφαιρικά

όργανα,

που

καθορίζονται

στο

Καταστατικό

και

τους

Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.. Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή στα
πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια.
2. Σε περίπτωση που, κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο
επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες ποινές από την κατά περίπτωση
διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο.:
α) Ομάδα που ασκεί προσφυγή αποκλείεται από τους υπόλοιπους
αγώνες τους πρωταθλήματος που μετέχει ή θα μετάσχει, με απόφαση της Ε.Ε.
της διοργανώτριας από την ημέρα άσκησης της προσφυγής και για όσο χρονικό
διάστημα συνεχίζεται η παράβαση. Εάν η διοργανώτρια αδυνατεί ή αρνείται να
επιβάλλει την αναφερόμενη ποινή τότε αυτή επιβάλλεται στην ομάδα με
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απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. και στη διοργανώτρια επιβάλλεται, με την ίδια
απόφαση, χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και ποινή
προειδοποίησης ανάκλησης της εκχώρησης διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση υποτροπής της άρνησης της διοργανώτριας της αφαιρείται, με
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., το δικαίωμα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
β) Εφ’ όσον προσφεύγει φυσικό πρόσωπο (μέλη Δ.Σ. ομάδων,
προπονητές,

φυσικοθεραπευτές,

γιατροί,

διερμηνείς,

φροντιστές,

ποδοσφαιριστές κ.λπ.), με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας επιβάλλονται
σωρευτικά: i) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, ii) απαγόρευση συμμετοχής σε
οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και iii) εφ’ όσον
αποδεικνύεται συμμετοχή της ομάδας του, η κατά τα ως άνω περ. α’ ποινή. Σε
περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας επιβολής από την διοργανώτρια των ως άνω
ποινών τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. α του παρόντος άρθρου.
γ) Εφ’ όσον προσφεύγει Ένωσημέλος της Ε.Π.Ο., με απόφαση της Ε.Ε.
της Ε.Π.Ο. εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του
Καταστατικού της.
3. Κατά των αποφάσεων των περιπτώσεων α και β της παρούσης
παραγράφου, επιτρέπεται μόνον προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της
Ε.Π.Ο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την επιβληθείσα ποινή.
ΑΡΘΡΟ 32ο : ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την πολυσυμμετοχή.
Απαγορεύεται η συμμετοχή του αυτού προσώπου σε περισσότερα του ενός
διαφορετικά Δ.Σ. σωματείων που ανήκουν στην ίδια διοργανώτρια. Σε
περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης αυτής, κάθε αγώνας των ομάδων
κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 33ο : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η

προκήρυξη

αυτή

αποτελεί

σύμβαση

μεταξύ

της

Ε.Π.Σ.Θ.

ως

διοργανώτριας των παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων, που έχουν
δηλώσει συμμετοχή σε αυτά.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Θ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής
ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ.
εναρμόνιση με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κ.λ.π.) ακόμη και μετά
την έναρξη των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 34ο : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τον Κανονισμό
Αγώνων Ποδοσφαίρου και την Αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Θ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Πρόεδρος
Περικλής Λασκαράκης

Ο Γ. Γραμματέας
Μιλτιάδης Καλόγηρος

Συνημμένα
Δήλωση Συμμετοχής
Κατάσταση Υγείας
Υπόδειγμα «1» Συνυποσχετικό Διαιτησίας – Δήλωση Σωματείου
Υπόδειγμα «2» Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΣωματείουΠροπονητή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΑΣ
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