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  ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΕΡΡΩΝ 
 
Μεξαξρίαο 61, έξξεο Σ.Κ: 62125               url:http://www.epss.gr 
Σει.: 23210 59584, 23210 59893                        e-mail: epss@otenet.gr      
Fax: 23210 59135  

Αξηζκ. Πξση.741  
έξξεο:24/07/2020  

 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

    
Ζ ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΔΡΡΧΝ, έρνληαο ππφςε: 
1.- Σελ ηζρχνπζα Αζιεηηθή Ννκνζεζία 
2.- Σν Καηαζηαηηθφ ηεο, ηνλ Κ.Α.Π. θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο 
3.- Σνπο βαζκνινγηθνχο Πίλαθεο Πξσηαζιήκαηνο πεξηφδνπ 2019-20 
4.- Σελ απφ 09/07/2020 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 
    

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 
 

ηνπο αγψλεο ησλ Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ Δξαζηηερληθνχ Πνδνζθαίξνπ πεξηφδνπ 2020-2021, 
ησλ σκαηείσλ Α΄ θαη Β΄ θαηεγνξίαο ζηνπο νπνίνπο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παξαθάησ 
σκαηεία θαη ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή είλαη ππνρξεσηηθή, δηαθνξεηηθά επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο 
απφ ηνλ Κ.Α.Π. θπξψζεηο. Ζ Α΄ Δξαζηηερληθή θαηεγνξία απνηειείηαη απφ δεθαέμη (16) νκάδεο, ε νπνία 
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «Α1΄ Καηεγνξία» θαη ζηελ Β΄ Καηεγνξία πνπ ζα απνηειείηαη απφ 
ηξηαληαπέληε(35) νκάδεο θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «Α2΄ Καηεγνξία». 
 
 

Α1΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ(Α΄) 
 

1. ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΧΖ ΥΡΤΟΤ 

2. ΑΝΑΣΟΛΖ 

3. ΖΡΑΚΛΖ ΥΔΗΜΑΡΡΟΤ 

4. ΑΣΖΡ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ 

5. ΘΡΑΚΗΚΟ ΑΝΧ ΜΖΣΡΟΤΗΟΤ 

6. ΓΟΞΑ ΛΗΘΟΣΟΠΟΤ 

7. ΖΡΑΚΛΖ ΑΜΜΟΤΓΗΑ 

8. ΔΘΝΗΚΟ ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ 

9. ΑΡΖ ΚΟΣΟΤΑ 

10.  ΓΗΓΔΝΖ ΑΝΧ ΠΟΡΟΨΧΝ 

11.  ΑΡΖ ΠΡΧΣΖ 

12.  ΚΔΡΑΤΝΟ ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

13.  ΠΑΔ ΑΓΗΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ 

14.  ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΡΟΓΟΠΟΛΖ 

15.  ΑΠΗ ΓΡΑΒΖΚΟΤ 

16. ΝΗΚΖ ΥΡΗΣΟ* 

*ύμθωνα με ηην απόθαζη ηοσ Δ. ηης Ε.Π..ΕΡΡΩΝ ηο ωμαηείο Νίκη Χριζηός θα αγωνιζηεί ζηην Α1΄ 
Καηηγορία μόνο ζε περίπηωζη ποσ καλσθθούν και οι ηρεις θέζεις ερραϊκών ζωμαηείων ποσ έτοσν δικαίωμα 

ζσμμεηοτής ζηη Γ΄ Εθνική. 
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Α2΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ(Β΄) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Ν.ΕΗΥΝΖ 

2. Μ.Γ. ΔΜΜ.ΠΑΠΑ 

3. ΑΚΡΗΣΑΗ ΚΑΠΝΟΦΤΣΟΤ 

4. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΛΔΤΚΧΝΑ 

5. ΑΡΖ ΠΟΝΣΗΜΔΝΟΤ 

6. ΣΡΤΜΧΝ ΠΔΘΔΛΗΝΟΤ 

7. ΓΗΑΓΟΡΑ ΚΔΡΚΗΝΖ 

8. ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Ν.ΠΔΣΡΗΣΗΟΤ 

9. ΝΗΓΡΗΣΑ 2018 

10. ΓΗΑΓΟΡΑ ΓΑΟΥΧΡΗΟΤ 

11. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΒΑΛΣΟΣΟΠΗΟΤ 

12. ΖΡΑΚΛΖ ΔΡΡΧΝ  

13. ΣΡΗΔΘΝΖ ΠΛΑΣΑΝΑΚΗΧΝ 

14. ΠΑΟ Ν.ΣΤΡΟΛΟΖ 

15. ΠΖΓΑΟ 

16. ΑΣΡΧΣΟ ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗΟΤ 

17. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΜΔΟΛΑΚΚΗΑ 

18. ΠΤΘΑΓΟΡΑ Κ.ΓΔΝΓΡΧΝ 

19. ΠΑΡΣΑΚΟ ΚΟΤΣΑΡΔΧ 

20. ΖΡΑΚΛΖ ΜΟΝΟΒΡΤΖ 

21. ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ 2019 

22. ΠΑΝΟΤΛΗΑΚΟ 

23. ΜΔΓΑ ΑΛΔΞ.ΖΡΑΚΛΔΗΑ 1928 

24. ΑΡΖ ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΑ 

25. ΟΡΦΔΤ Κ.ΜΖΣΡΟΤΗΟΤ 

26. ΟΗΝΟΤΗΑΚΟ ΟΗΝΟΤΑ 

27. ΠΟ 2000 

28. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΔΠΣΑΜΤΛΧΝ 

29. ΣΡΤΜΧΝ ΣΡΤΜΟΝΗΚΟΤ 

30. ΗΧΝΗΚΟ ΔΡΡΧΝ 

31. ΚΔΡΑΤΝΟ ΦΤΥΗΚΟΤ 

32. ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΔΗΑ 

33. ΑΓΧΝ ΚΟΡΜΗΣΑ 

34. ΘΤΔΛΛΑ ΔΡΡΧΝ 

35. ΒΗΑΛΣΗΑΚΟ/ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 
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Α2΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ(Β΄) 
(σκαηεία πνπ δε ζπκκεηείραλ ζην πξσηάζιεκα) 

 
 

 

1. Α.Δ.Γ. ΑΥΗΝΟΤ ΓΑΦΝΖ 

2. Α.Ν. ΒΗΑΛΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ 

3.   Α.Ο.ΚΔΑΝΖ 

4. Α..ΠΔΝΣΑΠΟΛΔΧ 

5. ΑΔΣΟΗ ΔΡΡΧΝ   

6. ΑΔΣΟ ΥΑΡΧΠΟΤ 

7. ΑΘ.ΓΗΑΚΟ ΒΑΜΒΑΚΗΑ   

8. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ 
ΦΧΜΟΣΟΠΗΟΤ 

9. ΑΚΑΓ. ΠΟΓ/ΡΟΤ ΔΜΜ. ΠΑΠΑ 

10. ΑΚΡΗΣΗΚΟ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ  

11. ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΔΡΡΧΝ 

12. ΑΠΟΛΛΧΝ ΓΖΜΖΣΡΑ 

13. ΑΠΟΛΛΧΝ ΓΖΜΖΣΡΗΣΗΟΤ 

14. ΑΠΟΛΛΧΝ ΘΔΡΜΟΠΖΓΖ 

15. ΑΠΟΛΛΧΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑΣΟΤ 

16. ΑΠΟΛΛΧΝ ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

17. ΑΠΟΛΛΧΝ ΔΡΡΧΝ 

18. ΑΡΖ ΑΚΡΗΣΟΥΧΡΗΟΤ 

19. ΑΡΖ ΚΡΖΝΗΓΑ 

20. ΑΡΖ ΜΟΝΟΚΚΛΖΗΑ 

21. ΑΡΖ ΗΓΖΡΟΥΧΡΗΟΤ 

22. ΑΠΗ ΣΔΡΠΝΖ 

23. ΑΣΔΡΑ ΑΜΠΛ-ΛΒΓΥ 

24. ΑΣΖΡ ΠΔΠΟΝΗΑ 

25. ΑΣΡΑΠΖ ΒΑΜΒΑΚΟΦΤΣΟΤ 

26. ΑΣΡΑΠΖ ΒΑΜΒΑΚΟΦΤΣΟΤ 

27. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΚΟΤΜΑΡΗΑ 

28. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΛΔΤΚΟΘΔΑ 

29. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΛΗΒΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 

30. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΝΗΚΟΚΛΔΗΑ 

31. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΔΡΡΧΝ 

32. ΑΥΗΛΛΔΑ ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ 

33. ΒΗΑΛΣΗΑΚΟ ΝΗΓΡΗΣΑ 

34. ΓΑΦΝΟΤΓΗΑΚΟ ΓΑΦΝΟΤΓΗΟΤ  

35. ΓΟΞΑ ΑΓΔΛΦΗΚΟΤ 

36. ΓΟΞΑ ΑΥΛΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 

37. ΓΟΞΑ ΓΑΦΝΖ 

38. ΓΟΞΑ ΚΑΛΟΚΑΣΡΟΤ  

39. ΓΟΞΑ ΚΟΗΜΖΔΧ  

40. ΓΟΞΑ ΜΔΛΔΝΗΚΗΣΗΟΤ 

41. ΓΟΞΑ ΝΔΑ ΜΠΑΦΡΑ 

42. ΓΟΞΑ ΠΑΛΑΗΟΚΧΜΖ 

43. ΓΟΞΑ ΠΑΣΡΗΚΗΟΤ 

44. ΓΟΞΑ ΖΑΜΗΑ 

45. ΓΟΞΑ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

46. ΓΟΞΑ ΣΡΗΑΓΑ 

47. ΔΛΠΗΓΔ ΑΓΗΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ 

48. ΔΛΠΗΓΔ ΒΑΜΒΑΚΟΦΤΣΟΤ 

49. ΔΛΠΗΓΔ Ν. ΚΟΠΟΤ 

50. ΔΛΠΗΓΔ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ 

51. ΔΛΠΗΓΔ ΠΑΠΟ ΔΡΡΧΝ 

52. ΔΛΠΗΓΔ ΠΟΝΣΗΧΝ 

53. ΔΛΠΗΓΔ ΠΡΟΒΑΣΑ 

54. ΔΛΠΗΓΔ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ 

55. ΔΛΠΗΓΔ ΥΡΤΟΤ 

56. ΔΛΠΗ ΒΑΜΒΑΚΟΤΑ 

57. ΔΛΠΗ ΔΤΚΑΡΠΗΑ 

58. ΔΛΠΗ ΠΡΟΒΑΣΑ 

59. ΔΛΠΗ ΥΟΡΣΔΡΟΤ 

60. ΖΓΧΝΑ ΜΤΡΚΗΝΟΤ 

61. ΖΡΑΚΛΖ ΑΓΡΗΑΝΖ 

62. ΖΡΑΚΛΖ ΘΟΛΟΤ 

63. ΖΡΑΚΛΖ ΛΗΜΝΟΥΧΡΗΟΤ 

64. ΖΡΑΚΛΖ ΦΛΑΜΠΟΤΡΟΤ  

65. ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΘΔΡΜΧΝ 

66. ΘΖΔΤ Κ. ΠΟΡΟΨΧΝ 

67. ΘΤΔΛΛΑ ΑΝΧ ΒΡΟΝΣΟΤ 

68. ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΜΔΝΗΚΗΧΝ ΔΡΡΧΝ 

69. ΘΤΔΛΛΑ ΜΔΟΚΧΜΖ 

70. ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΓΗΑ ΔΛΔΝΖ 

71. ΚΔΡΑΤΝΟ ΜΔΣΟΥΗΟΤ 

72. ΚΟΠΑΣΗΑΝΟ ΒΔΡΓΖ 

73. ΛΑΨΛΨΑ ΟΡΔΗΝΖ 

74. ΛΔΟΝΣΔ ΔΡΡΧΝ  

75. ΛΔΧΝ Ν. ΚΔΡΓΤΛΛΗΧΝ 

76. ΛΗΒΑΓΗΑΚΟ ΛΗΒΑΓΗΑ  

77. Μ. ΑΛΔΞ/ΓΡΟ ΞΖΡΟΣΟΠΟΤ 

78. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΦΔΛΗΝΟΤ 

79. Μ.Α.. ΑΜΦΗΠΟΛΖ 2000                        

80. Μ.ΑΛΔΞ/ΓΡΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

81. Μ.ΑΛΔΞ/ΓΡΟ ΓΔΦΤΡΟΤΓΗΟΤ 

82. Μ.ΑΛΔΞ/ΓΡΟ ΔΛΑΗΧΝΑ 

83. Μ.ΑΛΔΞ/ΓΡΟ ΚΑΣΑΝΟΤΑ 

84. Μ.ΑΛΔΞ/ΓΡΟ ΚΟΤΒΟΤΚΛΗΟΤ 

85. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΒΑΛΣΔΡΟΤ 

86. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΖΡΑΚΛΔΗΑ 

87. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΗΒΖΡΧΝ  

88. ΜΔΓΑ ΑΛΔΞ. ΑΓΚΗΣΡΟΤ 

89. ΜΔΓΑ ΑΛΔΞ. ΚΑΡΠΔΡΖ 
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90. ΝΗΚΑΗΑ ΔΡΡΧΝ 

91. ΝΗΚΖ ΑΝΑΣΑΗΑ  

92. ΟΓΤΔΑ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ  

93. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΟΜΑΛΟΤ 
ΘΡΑΚΗΚΟΤ 

94. ΟΛΤΜΠΗΑ ΑΝΘΖ 

95. ΟΡΦΔΑ ΥΡΤΟΥΧΡΑΦΧΝ 

96. Π. ΔΡΡΔ 

97. ΠΑΜΒΛΑΥΗΑΚΟ ΔΡΡΧΝ 

98. ΠΑΝΑΘΛΖΣΗΚΟ ΔΡΡΧΝ 

99. ΠΑΝΔΡΡΑΨΚΟ ΣΟΤΜΠΑ 

100. ΠΑΟΚ ΖΡΑΚΛΔΗΑ 

101. ΠΑΟΚ ΜΑΤΡΟΛΟΦΟΤ 

102. ΠΑΟΚ ΣΡΑΓΗΛΟΤ  

103. ΠΟΝΣΗΟΗ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ 

104. ΠΟ ΔΡΡΧΝ 

105. ΡΟΓΟΠΟΛΖ 97 ΜΠΔΛΔ  

106. ΑΛΑΜΗ ΓΟΝΗΜΟΤ  

107. ΔΡΡΔ 85 

108. ΗΝΣΗΚΔ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ 

109. ΣΡΤΜΧΝ ΑΥΗΝΟΤ 

110. ΣΡΤΜΧΝ ΣΡΤΜΟΝΟΥΧΡΗΟΤ 

111. ΦΗΛΗΠΠΟ Ν. ΕΗΥΝΖ 

112. ΦΟΗΝΗΚΑ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ 

113. ΦΧΣΖΡ ΑΝΧ ΚΑΜΖΛΑ 

114. ΦΧΣΖΡΑ ΔΡΡΧΝ 
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1. ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη πξφζθιεζε γηα ζχκβαζε πξνζρψξεζεο κεηαμχ ηεο Δ.Π..εξξψλ θαη 
ησλ σκαηείσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα απηφ. Με ηελ απνδνρή ηεο 
Πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ζχκβαζε. Ζ απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθχιαμε, έρεη ζπλέπεηα ηηο 
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Α.Π.  
 
2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 
Ζκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγψλσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ απηψλ, νξίδεηαη γηα ηελ Α1΄ θαη ηελ Α2΄ 
Καηεγνξία ζηηο 05/09/2020, ε νπνία δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο 
απόθαζεο ηεο E.Π..εξξώλ ή ηεο Δ.Π.Ο ιόγσ εθηάθησλ ζπλζεθώλ. Ζκεξνκελία 
δηθαηψκαηνο ιήμεο νξίδεηαη ε 30/06/2021 ή δηαθνξεηηθά κε έθηαθηε απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο.  
  
3. ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο απφ φια ηα ζσκαηεία πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ Έλσζε ην αξγφηεξν 
σο αθνινχζσο, κε ηελ ζπκπιήξσζε, ππνγξαθή θαη ζθξάγηζε ηνπ ζπλεκκέλνπ εληχπνπ 
ζπκκεηνρήο: 
 

Α1΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:   Μέρξη 07-08-2020 Παξαζθεπή  |  12:00κ.κ  
 

  
Α2΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:   Μέρξη 21-08-2020 Παξαζθεπή  | 12:00κ.κ  

  
Μαδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θαηαηεζνύλ: 
 
1.Σν πξαθηηθό αξραηξεζηώλ από ηε Γ. ησλ σκαηείσλ, ην νπνίν εθφζνλ νη αξραηξεζίεο έρνπλ 
γίλεη κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2019, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξαθηηθφ ζπγθξφηεζεο 
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζην νπνίν ζα θαίλεηαη πσο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, 
νξηζκέλνο απφ ηνλ δηθεγνξηθφ ζχιινγν εξξψλ. 
 
2. Σν ζπλεκκέλν έληππν ζύλζεζεο ηνπ Γ. ησλ σκαηείσλ, ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν, 
ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ.. 
ην ίδην έληππν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ην e-mail ηνπ θάζε ζσκαηείνπ ζην 
νπνίν ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο όια ηα έγγξαθα πνπ ην 
αθνξνύλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ δεισζεί e-mail απφ θάπνην ζσκαηείν απηφ είλαη ππεχζπλν γηα λα ιακβάλεη 
γλψζε ηεο νπνηαδήπνηε ηπρφλ αιιεινγξαθίαο πνπ ην αθνξά, αθνχ απηή ζα αλαξηάηαη θαη ζην site 
ηεο Δ.Π. εξξψλ (www.epss.gr) θαη ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Δ.Π..εξξψλ ζην Facebook, 
ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε απφ ηελ Δ.Π. εξξψλ. Έγγξαθν ην νπνίν αλαξηήζεθε ζηνλ δηαδηθηπαθφ 
ρψξν (site) ηεο Δ.Π.. εξξψλ (www.epss.gr) ζεσξείηαη πσο ελεκεξψζεθε ην ζσκαηείν γηα ην 
πεξηερφκελφ ηνπ 
 
3. ηα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 679/2016, είλαη αλαγθαίν λα 
θαηαηεζεί καδί κε ην έληππν ζχλζεζεο ηνπ Γ. θαη πξάμε ζπλαίλεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα θάζε κέινο ηνπ Γ. ππνγεγξακκέλε κε ζεψξεζε γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο, εθόζνλ δελ έρεη ήδε θαηαηεζεί. 
 
4. Σν ζπλλεκέλν έγγξαθν «ΤΝΤΠΟΥΔΣΗΚΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ/ΓΖΛΧΖ ΧΜΑΣΔΗΟΤ» πεξί 
απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ εγθπθιίσλ ,ησλ νδεγηψλ θαη ησλ απνθάζεσλ 
ηεο FIFA θαη UEFA θαη ηεο ΔΠΟ (άξζξν 13, 66, 68 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΟ), δεόλησο 
ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο Τπνγξαθήο. 
 
5.  Γε ζα γίλεηαη δεθηή ζπκκεηνρή ζσκαηείνπ εθόζνλ δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ 
κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ρσξίο ηελ πξνζθόκηζε ηνπο. 
 

http://www.epss.gr/
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6. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ησλ 
ζσκαηείσλ πξνο ηελ Έλσζε γηα ην έηνο 2020. πγθεθξηκέλα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 
Πξσηάζιεκα γηα ηελ πεξίνδν 2020-2021 έρεη θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο Έλσζεο σο 
εμήο:  
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Α1΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 200€ 

Α2΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 100€ 

ΧΜΑΣΔΗΑ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ   50€ 

 
 
-Ζ εηήζηα ζπλδξνκή πξνο ηελ Έλσζε γηα ην έηνο 2020 έρεη θαζνξηζζεί κε απόθαζε ηνπ Γ. 
ζε 50,00€ γηα όια ηα ζσκαηεία θαη πξέπεη λα θαηαβιεζεί καδί κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ζην πξσηάζιεκα. Δπίζεο ηα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα Δζληθά/Παλειιήληα 
Πξσηαζιήκαηα ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαβάιινπλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή έσο ηηο 21/08/2020. 
 
-σκαηείν ην νπνίν δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηα ηνπηθά Πξσηαζιήκαηα Αλδξώλ πνπ 
δηνξγαλώλεη ε Δ.Π..εξξώλ θαη δειώζεη ζπκκεηνρή κόλν ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκώλ 
πεξηόδνπ 2020-2021 ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ηε ζπλδξνκή ελεξγνύ κέινπο, ην πνζό ησλ 
50€. 
 
- πγθεληξσηηθά θάζε ζσκαηείν πξέπεη λα θαηαβάιεη ηα παξαθάησ πνζά: 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Α1΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 50€ 200€ ΓΧΡΔΑΝ* 250€ 

Α2΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 50€ 100€ ΓΧΡΔΑΝ* 150€ 

ΧΜΑΣΔΗΑ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ 50€ 50€ ΓΧΡΔΑΝ* 100€ 

*Η συμμετοχή στο Κύπελλο είναι υποχρεωτική για όλα τα σωματεία. 
 
Σα πνζά απηά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Δ.Π. ΔΡΡΧΝ: 

Σξάπεδα ΠΔΗΡΑΗΧ: ΑΡΗΘΜ.ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ GR60 0172 25700052 5702 1624 232, 

πξνζθνκίδνληαο ζπγρξόλσο ζηελ Έλσζε ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο είηε έρεη γίλεη κε 
θαηάζεζε ζην θαηάζηεκα, είηε έρεη γίλεη κεηαθνξά κε internet banking. 
 
Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο A1΄ θαη Α2΄ Καηεγνξίαο, ζα γίλεη ηελ 
Γεπηέξα 24/08/2020 θαη ώξα 8:00κ.κ ζηηο Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Π. εξξώλ ζην 
Πάξθν Οκνλνίαο εξξώλ, ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, εκεξνκελία ε νπνία 
δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο απόθαζεο ηεο Δ.Π..εξξώλ. Ζ 
εκεξνκελία θιήξσζεο ηεο 1εο αγσληζηηθήο ηνπ Κππέιινπ ζα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 
Σνλίδεηαη φηη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ζα ηεξεζεί απζηεξά θαη ηα ζσκαηεία 
πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εκπξφζεζκα δήισζε ζπκκεηνρήο, ζα ππνζηνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π θαη ζα ππνβηβαζηνχλ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε Καηεγνξία απφ ηελ ηξέρνπζα 
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν. 
 
 
 
4. ΥΡΧΜΑΣΑ ΣΟΛΖ ΚΑΗ ΔΓΡΑ (ΓΖΠΔΓΟ) ΟΜΑΓΑ 
Σα ζσκαηεία πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ππνρξενχληαη λα γλσξίζνπλ ζηελ Έλσζε ηα ρξψκαηα 
ηεο ζηνιήο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο θαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνπο αγψλεο 
απηνχο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. 
Γεπεδνχρεο νκάδεο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κ.Α.Π, είλαη εθείλεο πνπ αγσλίδνληαη ζηα δηθά ηνπο γήπεδα 
ή ζηα γήπεδα άιισλ νκάδσλ ή Αξρήο, ηα νπνία φκσο έρνπλ εμαζθαιίζεη νη ίδηεο γηα αγψλεο ηνπ 
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Πξσηαζιήκαηνο απηνχ, έρνληαο αλαιάβεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ηα κέζα πξψησλ βνεζεηψλ θαη γηαηξφ.  
Ζ νκάδα πνπ δειψλεη σο έδξα ηεο γήπεδν πνπ αλήθεη ζε άιιε νκάδα ή Αξρή, πξέπεη λα 
ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή δήισζε κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή Αξρήο(παξαρσξεηήξην), 
ζηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην γήπεδν πνπ δειψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηε ρξήζε. 
ηελ πεξίπησζε ελδερφκελεο αδπλακίαο εμαζθάιηζεο γεπέδνπ, θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, ε 
νκάδα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δερζεί σο έδξα ηεο ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε Έλσζε, νπφηε θαη 
απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ θαη έρεη γεληθά φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
απηή. 
Όιεο αλεμαξηήησο νη νκάδεο πνπ δηαζέηνπλ ην γήπεδφ ηνπο γηα αγψλεο Πξσηαζιεκάησλ, είηε ησλ 
ηδίσλ είηε άιισλ νκάδσλ, νθείινπλ επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο λα 
επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεπέδσλ απηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα φινπο ηνπ αγψλεο 
ηεο Δ.Π. ΔΡΡΧΝ.  
Σα γήπεδα ησλ αγψλσλ θαη ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία νξίδνληαη απφ ηελ Έλσζε κε ηνλ θαηαξηηζκφ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ.  
  
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ – ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 
Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζα θαηαξηηζζεί χζηεξα απφ θιήξσζε. Σα γήπεδα ηέιεζεο ησλ 
αγψλσλ ε εκέξα έλαξμεο θαη ε ψξα ζα νξηζζνχλ κε ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ. 
Κάζε αλαγθαία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θνηλνπνηείηαη ζε φια ηα ζσκαηεία θαη ινηπνχο 
ελδηαθεξνκέλνπο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε δηνξγαλψηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ψξα θαη ην 
γήπεδν ηέιεζεο απηνχ, ππνρξενχηαη φκσο λα εηδνπνηήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ην 
αξκφδην ηκήκα ηάμεο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Σν 24σξν αξρίδεη 
απφ ηελ ζηηγκή απνζηνιήο ηνπ e-mail ή ηεο αλάξηεζεο ζην δηαδπθηηαθφ ηφπν (site) ηεο Δ.Π. 
εξξψλ (www.epss.gr) ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εηδνπνίεζεο απφ ηε δηνξγαλψηξηα έζησ θαη 
ηειεθσληθά απφ ηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Π.. 
Οη αγψλεο ζα γίλνληαη άββαην ή Κπξηαθή πξσί ή απφγεπκα ή θαη θαζεκεξηλέο θαη γηνξηέο, φπσο 
ε Δ.Π.. ζα θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ έγθαηξε ιήμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. 
  
6. ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 
Οη αγψλεο ζα είλαη δηπινί θαη ε δηάξθεηά ηνπο ζα είλαη 90΄ιεπηά ηεο ψξαο, ζε δχν εκίρξνλα απφ 
45΄ιεπηά ην θαζέλα θαη φπσο θαηά ηα άιια νξίδεη ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Α.Π.  
 
7. ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΑΓΧΝΑ 
ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα νξίδνληαη παξαηεξεηέο απφ ηελ Δ.Π..(άξζξν 13 ηνπ 
Κ.Α.Π). σκαηεία πνπ επηζπκνχλ λα νξίδεηαη ζηνπο αγψλεο ηνπο παξαηεξεηήο αγψλα, εθηφο 
απηψλ πνπ νξίδεη ην Γ., βαξχλνληαη κε ηελ απνδεκίσζή ηνπ. 
 
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΧΝ – ΟΡΗΣΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΟΜΑΓΧΝ 
Γηα θάζε απνηέιεζκα αγψλα νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 
ηνπ Κ.Α.Π. Ζ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα θαη ε επηθχξσζή ηνπο απφ ην Γ. 
ηεο Έλσζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν (20 ηνπ Κ.Α.Π) Ζ Έλσζε ζα πξνβεί ζηελ 
ζπκπιήξσζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. 
 
9. ΑΓΔΗΑ ΣΔΛΔΖ ΑΓΧΝΑ 
Ζ άδεηα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ εθδίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ζέκαηα 
Αζιεηηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο εξξψλ θαη ππεχζπλε είλαη πάληα ε γεπεδνχρνο νκάδα. 
Ζ παξαπάλσ άδεηα ρνξεγείηαη εθφζνλ ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. 
Τπόρξενο γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ είλαη ε γεπεδνύρνο νκάδα. Ζ άδεηα 
εθδίδεηαη από ηνλ Γήκν όπνπ αλήθεη ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε.  
Θα πξέπεη έγθαηξα λα ηαθηνπνηεζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ησλ γεπέδσλ, ψζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
Γήκνπο λα θξνληίζεηε λα εμαζθαιηζζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ γεπέδσλ ζαο, αιιά θαη λα 
ηαθηνπνηεζνχλ φιεο νη εθθξεκφηεηεο ηνπ γεπέδνπ ζαο. Γηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνπλ αγψλεο ζην 
γήπεδν ηεο νκάδαο θαη ην ζσκαηείν ζα ππνζηεί ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο. 
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10. ΑΝΑΒΟΛΖ Ή ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΧΝΑ ΛΟΓΧ ΚΑΗΡΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ 
Αγψλαο πνπ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ αλαβάιιεηαη ή δηαθφπηεηαη δηεμάγεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο 
απφ ηελ αλαβνιή ηνπ ή ηελ δηαθνπή ηνπ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γ. ηεο Δ.Π. (άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 10.4 ηνπ ΚΑΠ) εθηφο αλ νξηζηεί δηαθνξεηηθά 
απφ ην Γ. γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
Δπίζεο θακία αλαβνιή αγώλα δελ ζα γίλεη ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηώλ ζε 
νπνηαδήπνηε θνηλσληθή εθδήισζε όπσο π.ρ ζρνιηθέο εθδξνκέο θιπ. 
 
11. ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΑ Δ ΑΓΧΝΑ 
(α) Οκάδα πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε αγψλα νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο πξέπεη λα 
εηδνπνηήζεη αηηηνινγεκέλα κε έγγξαθφ ηεο ηε δηνξγαλψηξηα, πξηλ απφ ηέζζεξηο (4), ηνπιάρηζηνλ, 
εκέξεο, εθηφο αλ εηδνπνηήζεθε, γηα ηελ ππνρξέσζή ηεο λα αγσληζηεί, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ νθηψ (8) εκεξψλ, νπφηε ε εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηξεηο (3), 
ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο.  
 
(β) Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί από αγώλα ή αγώλεο ή 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ 
(ιηγόηεξνπο από ελλέα) πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή ηνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιόγνη 
αλσηέξαο βίαο, εθηόο από ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο, ηηκσξείηαη κε απώιεηα 
ηνπ αγώλα κε ηέξκαηα 0-3 θαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ 
Κ.Α.Π(Άξζξν 17.2). Οη αλσηέξσ πνηλέο επηβάιινληαη γηα θάζε αγψλα πνπ ε νκάδα δελ 
παξνπζηάδεηαη θαλνληθά, παξαηηείηαη ή δειψλεη απνρψξεζε απφ ην πξσηάζιεκα θαη κέρξη ηξεηο 
(3) αγψλεο ζε θάζε πξσηάζιεκα. Οη αγψλεο πνπ δελ δηεμάγνληαη ιφγσ παξαίηεζεο ή κε θαζφδνπ 
κίαο νκάδνο, πξνζκεηξψληαη θαλνληθά γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ 
αμησκαηνχρσλ ηεο αληηπάινπ νκάδνο, φπσο θαη ηεο ίδηαο ηεο αληηπάινπ (π.ρ. πνηλή θεθιεηζκέλσλ 
ησλ ζπξψλ).  
 
(γ) Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί απφ ηξεηο (3) αγψλεο ηεο ίδηαο 
δηνξγάλσζεο απνβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο δηνξγαλψηξηαο θαη 
ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. Απφ ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο απαιιάζζεηαη ε 
νκάδα πνπ δειψλεη αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε αγψλα, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία. Χο 
αλψηεξε βία λνείηαη, ελδεηθηηθά, ε δηαθνπή ησλ ζπγθνηλσληψλ (ζηδεξνδξνκηθή, αθηνπιντθή, 
αεξνπνξηθή θ.ιπ.) απφ νπνηαδήπνηε αηηία, απφ ηελ νπνία είλαη αδχλαηε ε έγθαηξε πξνζέιεπζε 
ζην γήπεδν ηεο νκάδαο.  
 
(δ) Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζε αγώλα play off – play out ηηκσξείηαη κε ηηο 
πνηλέο ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο θαη κε αθαίξεζε πέληε (-5) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα 
ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρεη(άξζξν 17 ηνπ Κ.Α.Π). 
 
 
12. ΓΔΛΣΗΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΧΝ - ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΧΝ - ΓΔΛΣΗΟ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 
1. Οη νκάδεο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπο ππνρξενχληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζην 
δηαηηεηή: 

α)Σν δειηίν αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή  

β)Σελ Κάξηα Τγείαο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεή πξνπ̈πν́ζεζε γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο. Ζ Κάξηα Τγεήαο Αζιεηέ ζπληζηά απηνηειέο έγγξαθν 
θαη δελ ζπλδέεηαη κε ην Γειηήν Αζιεηηθέο Ηδην́ηεηαο. Απνηειεί πξνζσπηθφ έγγξαθν ηνπ αζιεηή θαη 
βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. Πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηε γξακκαηεία ή ζηνλ αξκφδην δηαηηεηή 
αγψλα θάζε είδνπο αζιεηηθήο εθδήισζεο αγσληζηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
δηεμαγσγήο αγψλσλ ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ, σο βαζηθέ πξνπ̈πν́ζεζε ζπκκεηνρέο 
ζηνλ αγσ́λα. 



 9 

Έθδνζε θαη Ηζρύο 
1. Ζ Κάξηα Τγεήαο Αζιεηέ εθδήδεηαη θαη αλαλεσ́λεηαη απν́ ηηο Δζληθέο Αζιεηηθέο Οκνζπνλδήεο. Ζ 
έθδνζε θαη αλαλέσζε ηεο γίλεηαη αηειψο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ αζιεηηθψλ 
ζσκαηείσλ θαη ησλ αζιεηψλ θαη ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηε ζεψξεζε ηεο. 
2. Δθδίδεηαη κφλνλ θαηφπηλ ησλ εμήο ππνρξεσηηθψλ εμεηάζεσλ: 
α) Κιηληθή εμέηαζε 
β) Αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 
γ) Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 
3. Αλαιφγσο ησλ επξεκάησλ ησλ σο άλσ ππνρξεσηηθψλ εμεηάζεσλ θαη εθφζνλ νη ηαηξνί ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 4 θξίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή θξίζε ηνπο απαξαίηεηε ηελ πεξαηηέξσ 
δηεξεχλεζε, δχλαληαη λα παξαπέκπνπλ ηνλ αζιεηέ γηα πεξαηηέξσ εμεηάζεηο. 

Θεώξεζε 
1. Ζ Κάξηα Τγεήαο ηνπ Αζιεηέ ζεσξεήηαη απν́ ηαηξνπ́ο κνλάδσλ παξνρέο ππεξεζησ́λ 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ννκαξρηαθψλ, Πεξηθεξεηαθψλ ή Παλεπηζηεκηαθψλ 
Ννζνθνκείσλ, πγεηνλνκηθψλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ή απφ ηαηξνχο έρνληεο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε 
ην Γεκν́ζην έ κε Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη απφ ηαηξνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαηέρνληεο ηελ 
θαξδηνινγηθή εηδηθφηεηα. 

 
γ) Σν Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π. . 
 

2. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηψζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ησλ 
πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
3. Ο έιεγρνο γίλεηαη απφ ην δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνχο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ ππνρξεσηηθά 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαηά ηελ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή ζπκπιήξσζε ηνπ Φ. Α ή, φηαλ 
πνδνζθαηξηζηήο ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγψλα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ θαηά ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη 
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 

 
4. Ο δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ 
κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α νη δε αξρεγνί ησλ νκάδσλ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζ’ απηφ ην 
δηάζηεκα γηα λα ηα ειέγμνπλ κφλν γηα ηελ πεξίπησζε δηαηχπσζεο έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο. 
 
5.     α. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε νπνηνδήπνηε αγψλα πξσηαζιήκαηνο ή 
θππέιινπ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, λνκίκσο 
εθδνζέλησλ. Ο δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα απαγνξεχζεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή γηα ηνλ νπνίν 
δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο. Δάλ παξά ηαχηα πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ αγψλα ε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή, ε ππαίηηα δε νκάδα, ζε πεξίπησζε παξαδνρήο ελζηάζεσο 
ή θαηαγγειίαο πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πεξίπησζε θπξψζεηο.  

β. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ζηνλ πάγθν ησλ 
αλαπιεξσκαηηθψλ, ηνπ εθηεινχληνο ρξέε πξνπνλεηή ρσξίο ηελ θαηάζεζε ηνπ Γειηίνπ 
πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή. 

γ.. ε παξάβαζε ησλ σο άλσ ν δηαηηεηήο ηηκσξείηαη απφ ην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν κε 
πνηλή απαγφξεπζεο δηεχζπλζεο αγψλσλ γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. 
 
13.- ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ  
Tα πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα απαζρνινχλ πξψηνπο 
πξνπνλεηέο ζε φια ηα ηκήκαηά ηνπο, φπνπ απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ, θαηφρνπο δηπισκάησλ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 παξ. 1.  
Σα σκαηεία ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο ππνρξεσηηθά πξνζιακβάλνπλ πξνπνλεηέο κε ΓΗΠΛΧΜΑ 
UEFA Β΄ ηνπιάρηζηνλ θαη κε ηαπηόηεηα πξνπνλεηή ΔΠΟ ηξηεηνύο δηάξθεηαο(2019-2021) ζε 
ηζρύ. 
ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ε πξφζιεςε πξνπνλεηή είλαη πξναηξεηηθή, δελ κπνξνχλε φκσο λα δίλνπλ 
νδεγίεο απφ ηελ ηερληθή πεξηνρή νη δεισκέλνη σο εθπξφζσπνη νκάδσλ θιπ, ρσξίο λα θαηέρνπλ 
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Γειηίν Πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.Π., πξνζθνκίδνληαο νη νκάδεο ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά. 
Πξνπνλεηήο θαη ν ηπρόλ βνεζόο πξνπνλεηή νη νπνίνη δελ θαηέρνπλ ην Γειηίν 
Πηζηνπνίεζεο (πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.) απαγνξεύεηαη λα εηζέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθό 
ρώξν (ηερληθή πεξηνρή) θαη λα δίλνπλ νδεγίεο. Πξνπνλεηέο απαγνξεύεηαη λα είλαη 
δεισκέλα πξόζσπα  κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα  θαη λα βξίζθνληαη ζηελ Σερληθή 
πεξηνρή. 
Ο έιεγρνο ελαπφθεηηαη ζηνπο εθάζηνηε δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ. 
σκαηεία πνπ δελ ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 6 θαη 10 ηνπ θαλνληζκνχ Πξνπνλεηψλ, 
παξαπέκπνληαη ζηα αξκφδηα Πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο Δ.Π. θαη κε απφθαζε ηνπ Γ. ζα ηα 
επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν κέρξη 200,00€. 
Σν πξφζηηκν απηφ ζα δηπιαζηάδεηαη εάλ δελ γίλεη ζπκκφξθσζε κέζα ζε δεθαπέληε κέξεο. 
 
14. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΧΝ 
(α) Α1΄ Καηεγνξία: Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020–2021 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή 
ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ελόο (1) ηνπιάρηζηνλ πνδνζθαηξηζηή ειηθίαο θάησ ησλ 
δεθαελλέα (19) εηώλ, γελλεζέληεο ηελ 01.01.2001 θαη εληεύζελ. ε πεξίπησζε 
αληηθαηάζηαζεο (αιιαγήο) απηνύ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ν αληηθαηαζηάηεο   ζα   πξέπεη   
λα   είλαη   θαη   απηόο   θάησ   ησλ  δεθαελλέα (19)  εηώλ  θαη  ζε  πεξίπησζε  πνπ  ζηνπο 
αλαπιεξσκαηηθνύο δελ ππάξρεη πνδνζθαηξηζηήο θάησ ησλ δεθαελλέα (19) εηώλ,  ηόηε ε 
νκάδα ζα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα κε ηνλ αλάινγν κεησκέλν αξηζκό πνδνζθαηξηζηώλ. ε 
πεξίπησζε θόθθηλεο θάξηαο πνδνζθαηξηζηή θάησ ησλ δεθαελλέα (19), ε νκάδα ζα 
αγσλίδεηαη ρσξίο λα έρεη ππνρξέσζε λα έρεη ζηε ζύλζεζή ηεο απαξαίηεηα πνδνζθαηξηζηή 
θάησ ησλ δεθαελλέα (19) εηώλ.  
Ζ κε ηήξεζε ηεο παξνύζαο πξόβιεςεο ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ρνξεγεί ην 
δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο (άξζξν 23 παξ. 1ε ηνπ Κ.Α.Π.). 
Γηεπθξηλίζεηο 

1. Ο Γηαηηεηήο ηνπ αγψλα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ Γειηίσλ, σο πξνο ηελ ειηθία 

ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

2. Υξεζηκνπνίεζε πνδνζθαηξηζηή ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγψλα έζησ θαη γηα ΔΝΑ 

(1΄΄) δεπηεξφιεπην, δειαδή, θάζε αιιαγή βαζηθνχ πνδνζθαηξηζηή κε αλαπιεξσκαηηθφ, 

ππνινγίδεηαη μερσξηζηή ζπκκεηνρή γηα ηνλ θαζέλα. 

 
 
(β) Α2΄ Καηεγνξία: Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020–2021 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή 
ζηελ αξρηθή ελδεθάδα, ελόο (1) ηνπιάρηζηνλ πνδνζθαηξηζηή ειηθίαο θάησ ησλ δεθανρηώ 
(18) εηώλ, γελλεζέληεο ηελ 01.01.2002 θαη εληεύζελ. Ζ κε ηήξεζε ηεο παξνύζαο πξόβιεςεο 
ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ρνξεγεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο (άξζξν 23 
παξ. 1ε ηνπ Κ.Α.Π.). Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο δελ αθνξά όιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ αγώλα, παξά κόλν ηελ έλαξμε ηνπ. 
Γηεπθξηλίζεηο 

1. Ο Γηαηηεηήο ηνπ αγψλα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ Γειηίσλ, σο πξνο ηελ ειηθία 

ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

 
 
(γ) ηνπο αγψλεο ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή 
ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηψλ πνπ 
έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο ή πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα 
(ειιεληθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην). ηνπο ίδηνπο αγψλεο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα κέρξη ηεζζάξσλ (4) αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ δελ 
δηθαηνχληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο νκάδεο. Ζ αλαγξαθφκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρχνο ζηα 
δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηνπο αγψλεο, άιισο ε ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή. 
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15. ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 
Σν Γ.. ηεο Δ.Π. απνθάζηζε ηελ επηινγή κε νξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ θαη επνπηψλ φισλ ησλ 
αγψλσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο γηα ηε δηαλπφκελε πεξίνδν 2020-2021. (άξζξν 12 ηνπ Κ.Α.Π). 
Γχλαηαη λα δηεμάγνληαη αγψλεο κε έλαλ δηαηηεηή θαη έλα βνεζφ ή θαη κφλν κε έλαλ δηαηηεηή 
αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ αγψλα.  ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν δηαηηεηήο πνπ έρεη 
νξηζζεί νχηε νη αλαπιεξσηέο ηνπο (επφπηεο),ηφηε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα εθαξκφδνληαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ Κ.Α.Π. 
 
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΟΜΑΓΧΝ - ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ - ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ ΟΜΑΓΧΝ 
Θα ζπκπιεξσζεί κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε. 
 
17. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ - ΓΗΑΣΡΟ ΑΓΧΝΑ - ΜΠΑΛΔ – ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΧΝ  
(α)Κάζε κία απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο ππνρξενχηαη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε θαξκαθεπηηθφ 
πιηθφ γηα ρξήζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο. 
Δπίζεο ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θξνληίδνπλ γηα ηελ παξνπζία γηαηξνχ 
αγψλα θαη ζηε δηάζεζή ηνπ πξέπεη λα έρνπλ θαξκαθεπηηθφ πιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ κε φιν ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκφ. ΑΡΘΡΟ 16.2 ηνπ Κ.Α.Π 
Κξίλεηαη ζθφπηκν ζε θάζε γήπεδν λα ππάξρεη θνιάξν ιαηκνχ, θαη εξγαιείν γηα ηελ επαλαθνξά ηεο 
γιψζζαο. 
(β)Ζ Δ.Π. εξξψλ ζα θαιχπηεη κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπο αγψλεο κε άηνκα πνπ ζα 
πξνζθέξνπλ πξψηεο βνήζεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε γεπεδνύρνο νκάδα επηζπκεί λα 
θαιύπηεη κε δηθό ηεο ηαηξηθό πξνζσπηθό ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηεο, ζα πξέπεη λα 
θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Δ.Π. ηα απαξαίηεηα έγγξαθα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνύ 
πξνζσπηθνύ, θαζώο επίζεο θαη βεβαίσζε γηα ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπ ζε όινπο 
ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ν αγψλαο δελ 
δηεμάγεηαη κε ππαηηηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο, ζηελ νπνία επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 γνπ Κ.Α.Π.   
(γ)Ζ γεπεδνχρνο νκάδα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή, απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα κέρξη 
ηε ιήμε ηνπ, ηέζζεξηο (4) κπάιεο ε δε θηινμελνχκελε δχν (2) κπάιεο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
Γηα ηελ κπάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθαζίδεη ν δηαηηεηήο. 
(δ)ε φια ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη θχπειια επηηξέπνληαη κέρξη ηέζζεξηο (4) αιιαγέο ζε 
θάζε αγψλα. Απαγνξεχεηαη ε αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή, ν νπνίνο απνβιήζεθε απφ ην 
δηαηηεηή. 
 
18. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη επηζηαζία ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ 
αλαηίζεηαη απφ ηελ Έλσζε ζηα εθάζηνηε γεπεδνχρα ζσκαηεία. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο βαξχλνπλ 
ηε κεηαθηλνχκελε νκάδα. 
Δάλ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ εμνθιήζεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο 
δηαηηεζίαο (απνδεκίσζε θαη έμνδα κεηαθίλεζεο), ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα. Ο αγψλαο 
απηφο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε 
ρξεκαηηθή πνηλή έσο 500,00€. 
Μέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο δηαηηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηελ δηνξγαλψηξηα, δελ 
νξίδνληαη νη αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο, θαηαθπξψλνληαη δε ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π άξζξν 12.9δ. 
Όιεο νη εηζπξάμεηο ηνπ αγψλα, χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρψλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, 
δηαρεηξίδεηαη θαη θαξπψλεηαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν φκσο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 
φια ηα έμνδα ηνπ αγψλα. Σν κεηαθηλνχκελν ζσκαηείν δελ έρεη θακία αλάκημε ζηηο εηζπξάμεηο. 
Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ ζηνπο ηπρφλ αγψλεο θαηάηαμεο, πνπ ζα δηεμάγνληαη ζε νπδέηεξα 
γήπεδα θαη ζηνπο νπνίνπο ηηο θαζαξέο εηζπξάμεηο ζα κνηξάδνληαη εμ ίζνπ ηα αληίπαια ζσκαηεία 
θαηά πεξίπησζε. Σν ίδην ζα γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη παζεηηθφ, ην νπνίν ζα 
θαηαβάινπλ εμίζνπ ηα δηαγσληδφκελα σκαηεία. 
Ζ Έλσζε παξαηηείηαη απφ ηα πνζνζηά ηεο απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ, ππέξ ησλ ζσκαηείσλ.  
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Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ γηα φινπο ηνπο αγψλεο θαζνξίδνληαη γηα ηηο νκάδεο ηεο Α΄ Καηεγνξίαο 
κέρξη πέληε επξψ (5€) ελψ γηα ηηο νκάδεο ηεο Β΄ Καηεγνξίαο κέρξη ηξία επξψ(3€). Κακία 
πξνζαχμεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ιαρλνί θιπ) δελ κπνξεί λα γίλεη ζηελ ηηκή απηή ρσξίο 
απφθαζε ηνπ Γ. ηεο Δ.Π.. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην Γ. ηεο Δ.Π.. επηβάιιεη πξφζηηκφ κε 
απφθαζε ηνπ Γ... 
 
19. ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ – ΚΤΠΔΛΛΟ ΖΘΟΤ  
ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα ζα απνλεκεζεί Κχπειιν θαη κεηάιιηα. 
ηα ζσκαηεία ηα νπνία δε ζα επηβιεζεί νπνηαδήπνηε πνηλή θαη ησλ νπνίσλ θαλέλαο 
πνδνζθαηξηζηήο ηνπο δελ ζα ηηκσξεζεί ζηνπο αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ ζα 
απνλεκεζνχλ Κχπειια ήζνπο. 
 
20. ΔΝΣΑΔΗ  
Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο ελζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΑΠ θαη 
κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ. 
Σν παξάβνιν ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίζηεθε ζε 150,00€. 
Οη πάζεο θχζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο επηιχνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα αξκφδηα αζιεηηθά 
φξγαλα.   
 
21. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΟΜΑΓΧΝ –ΔΤΘΤΝΖ ΟΜΑΓΧΝ- ΠΟΗΝΔ 
Χο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π 
 
22. ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΑΓΧΝΑ 
Γηα ηνπο αγψλεο ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο πθίζηαηαη ν ζεζκφο «Δπηθεθαιήο Γηνξγάλσζεο Αγώλα» 
φπνπ θάζε νκάδα πξέπεη λα νξίζεη ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα. Σα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζα 
πηζηνπνηεζνχλ απφ ηελ Δ.Π. εξξψλ.  
Σα θαζήθνληά ηνπ Δπηθεθαιή Γηνξγάλσζεο Αγψλα νξίδνληαη ηα εμήο: 

1. Τπνδνρή, ηαπηνπνίεζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα θαζψο θαη ησλ 
αζιεηψλ θαη παξαγφλησλ ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο. Να δηακνξθψλεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ θηιάζισλ ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο. 

2.  πλεξγαζία κε ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγψλα πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ, γηα θάζε 
ζέκα πνπ αθνξά ηνλ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ φπσο π.ρ. ρξψκαηα ζηνιψλ, ρψξνο πξνεηνηκαζίαο-
πξνζέξκαλζεο αζιεηψλ.  

3. Δπίβιεςε ζπλερψο ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο. Να επηβιέπεη ηελ ηάμε 
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ζηα απνδπηήξηα, επηηξέπνληαο λα είλαη παξφληα κφλν ηα άηνκα πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην θχιιν αγψλα θαζψο θαη ζηελ ιίζηα ηνπ παξαηεξεηή. Πξέπεη νπσζδήπνηε 
κεξηκλά γηα ην θιείδσκα φισλ ησλ ζπξψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ πξφζβαζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν 
θαη λα δηαηεξεί ηα θιεηδηά θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα.  

4. Να δηαηεξεί πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνλ παξαηεξεηή θαη ηνπο δηαηηεηέο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα, 
θαη κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα ζε φια ηα επίπεδα κε ζηφρν ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη ηελ 
πηζαλή δηαρείξηζε αληεγθιήζεσλ. 

5. Να δηαηεξεί επαθή κε ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ, Κππέιινπ ηεο ΔΠ εξξψλ, κε ην Γ 
ηεο ΔΠ εξξψλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ άιισλ σκαηείσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ. Να 
αμηνινγεί νπνηαδήπνηε έθηαθηα ζπκβάλησλ πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα, ηα 
νπνία επεξεάδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αζθάιεηα, ηελ θηινμελία, ηελ πξνζηαζία θαη 
γεληθφηεξα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ κέζα ζε αζιεηηθά πιαίζηα. Να αλαθέξεη νηηδήπνηε 
ζηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγψλα νηηδήπνηε δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ δενληνινγία 
ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ.  

6. Σν έξγν επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κέζσ πξνεηνηκαζίαο πνπ θαιχπηεη έλα θάζκα ελδερφκελσλ 
ζπκβάλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ ή λα 
δηαθφςνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία. 

7. Να κεζνιαβεί θαη λα ζπκβνπιεχεηαη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. 
Ο Δπηθεθαιήο Γηνξγάλσζεο Αγψλα ησλ νκάδσλ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Δ.Π.. εξξψλ. Κάζε 
νκάδα ηεο Δπίιεθηεο Καηεγνξίαο πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα. Γηα ηελ 
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πηζηνπνίεζε θάζε αηφκνπ ρξεηάδεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ εληχπνπ θαζψο θαη ε 
απνζηνιή ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ ζε ςεθηαθή κνξθή ζην mail: epss@otenet.gr. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
πηζηνπνίεζεο είλαη δσξεάλ. ε θάζε αγψλα ζα νξίδεηαη απφ ην ζσκαηείν ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο 
ππνρξεσηηθά έλαο Δπηθεθαιήο Γηνξγάλσζεο Αγψλα.  
ηελ πεξίπησζε νπνηαδήπνηε αξλεηηθήο δηέλεμεο ηνπ Δπηθεθαιή Γηνξγάλσζεο Αγψλα κε ηνπο 
αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Δπηθεθαιή Γηνξγάλσζεο 
Αγψλα απφ ηνπο επφκελνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαζψο θαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο 
πνηλήο απφ ην Γ. ηεο Δ.Π.. εξξψλ ζην ζσκαηείν πνπ αλήθεη.  
 
 
23. ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
Ζ Δ.Π..εξξώλ έρεη απνθιεηζηηθά ηα ξαδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα 
δηαδηθηπαθήο (κέζσ ίληεξλεη) κεηάδνζεο WEB TV ή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξόπνπ 
κεηάδνζεο,  ησλ ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ επζύλεο ηεο. 
Κάζε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ δηθαησκάησλ κεηαμχ ελφο ζσκαηείνπ θαη ελφο 
δηθαηνχρνπ θνξέα ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Γ. ηεο Δ.Π.. εξξψλ.  
Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο (δσληαλή) κεηάδνζε θάζε αγψλα φηαλ ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ησλ 
δηθαησκάησλ δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνξγαλψηξηα. 
Αλ έλαο αγψλαο κεηαδνζεί ρσξίο άδεηα ζε νπνηνδήπνηε κέζν, ην Γ. ηεο Δ.Π.. εξξψλ δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα λα ηηκσξήζεη ηελ γεπεδνχρν νκάδα κε θαηαθχξσζε ηνπ αγψλα ππέξ ηεο αληηπάινπ 
θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο 500€. Ζ είζνδνο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζπλεξγείσλ ζηα γήπεδα 
επηηξέπεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα ηεο Δ.Π. εξξψλ, κφλν ζε αγψλεο γηα ηελ 
κεηάδνζε ησλ νπνίσλ έρεη εγθξηζεί ζρεηηθή ζχκβαζε. 
Ζ Δ.Π. εξξψλ, σο απνθιεηζηηθφο θνξέαο δηνξγάλσζεο αγψλσλ πνδνζθαίξνπ ζηνλ Ννκφ 
εξξψλ, επηθπιάζζεηαη παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηεο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνλ 
Κ.Α.Π., αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξηθή θαη ξαδηνηειενπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη 
θάζε άιινπ ζπλαθνχο δηθαηψκαηνο, ήρνπ, εηθφλαο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ αγψλσλ ζε θάζε 
ξαδηνθσληθφ, ηειενπηηθφ θαη δηαδηθηπαθφ κέζν. 
 
23. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
(α)Σα Ραδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα, όπσο θαη απηά ηεο δηαδηθηπαθήο ηειεόξαζεο WEB TV 
ή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξόπνπ κεηάδνζεο,  βάζεη ηεο πξνθήξπμεο θαη κε ηε δήισζε 
ζπκκεηνρήο παξαρσξνύληαη ζηε δηνξγαλώηξηα Δ.Π. εξξώλ, ρσξίο λα έρνπλε θαλέλα 
δηθαίσκα αλάκεημεο.  
(β) Ζ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο απηνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ (Κ.ΑΠ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 
(γ) Ζ πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δ.Π. εξξψλ ζαλ δηνξγαλψηξηαο ησλ 
παξαπάλσ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζ΄ απηά. Σν 
Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δ.Π. εξξψλ δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο 
ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνθήξπμεο, εθφζνλ θξίλεη απηφ απαξαίηεην, αθφκε θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ 
αγψλσλ. 
(δ) Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ε έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ ηελ πεξίνδν 2020-2021, δελ 
κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό νκάδσλ ζηηο αλάινγεο Καηεγνξίεο, ηόηε ν 
αξηζκόο ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Καηεγνξίεο ζα απνθαζηζηεί από ην Γ. 
ηεο Δ.Π. εξξώλ. ηελ πεξίπησζε όκσο απηή δελ κπνξνύλ λα πξνβηβαζζνύλ νκάδεο πνπ 
ππνβηβάζηεθαλ ηελ πεξίνδν 2019-2020. 
(ε) Ζ θάζε θχζεο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην πνδφζθαηξν θαη αθνξνχλ ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ 
ζηνπο αγψλεο, επηιχνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά 
φξγαλα, απαγνξεπκέλεο θάζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά θαη Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ. 
(δ) Οη νκάδεο ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο ζα ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ αλάινγε νκάδα 
ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία πνπ επηζπκνύλ, ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκώλ ηεο Δ.Π. όπσο 
απηά δηνξγαλώλνληαη από ηελ Δ.Π. εξξώλ. 

mailto:epss@otenet.gr
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(ζη) Όηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε απηή θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ θαη ηεο 
Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο πνπ ηζρχεη, ζα επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο Έλσζεο. 

 
 
 

ΜΔ ΣΗΜΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ΥΑΣΕΖΠΑΝΣΔΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ                  ΜΔΣΑΛΛΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  
Γ.Γ.Α Αζήλα 
Δ.Π.Ο Αζήλα( Με ηελ παξάθιεζε έγθξηζεο ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο) 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
Άπαληα σκαηεία 
Δ.Γ. Δ.Π. εξξψλ 
Δπηηξνπέο Δ.Π. εξξψλ 
.Π.Π. Ν.εξξψλ 


