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Κύξηε Πξόεδξε, 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 2020-2021 

 

Η Έλσζε Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ εξξώλ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 
α. Σελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα 
β. Σν θαηαζηαηηθό, ηνπο Καλνληζκνύο Πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπο Καλνληζκνύο παηδηάο θαη 
γ. Σελ από 19/10/2020 απόθαζε ηνπ Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ γηα ηε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-
2021 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 
1. Σνπο αγώλεο πξσηαζιήκαηνο παηδηθώλ νκάδσλ ηεο Ε.Π.. εξξώλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή 
πεξίνδν 2020-2021 σο εμήο: 
 

 K-16: πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2005 θαη λεόηεξνη 

 K-14: πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2007 θαη λεόηεξνη 

 K-12: πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2009 θαη λεόηεξνη 

 K-10: πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2011 θαη λεόηεξνη 

 K-8  : πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2013 θαη λεόηεξνη 
 
Γηα ηα αλσηέξσ πξσηαζιήκαηα θαη ζα γίλεη σο εμήο:  
 
Πξωηάζιεκα Κ-16 θαη λεόηεξνη: Οη αγώλεο ζα είλαη δηπινί κε θαλνληθή βαζκνινγία, όπσο νξίδεη 
ν ΚΑΠ. Μεηά ηε ιήμε ησλ δηπιώλ αγώλσλ ν πξώηνο ζηε βαζκνινγία ζα αλαθεξπρζεί 
Πξσηαζιεηήο.  
 
Πξωηάζιεκα Κ-14 θαη λεόηεξνη: Οη αγώλεο ζα είλαη δηπινί ρσξίο βαζκνινγία. 
 
Κ-12 θαη λεόηεξνη, Κ-10 θαη λεόηεξνη, Κ-8 θαη λεόηεξνη Α΄ ΦΑΗ: Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε 
ηξόπν πνπ ζα απνθαζίζεη ε δηνξγαλώηξηα κεηά ην πέξαο ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο. 
 
Β΄ ΦΑΗ πξωηαζιεκάηωλ Κ-14 θαη λεόηεξνη, Κ-12 θαη λεόηεξνη, Κ10 θαη λεόηεξνη, Κ8 θαη 
λεόηεξνη: Όια ηα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα απηά είλαη ΤΠΟΥΡΕΩΜΕΝΑ κεηά ην 
ηέινο ηεο Α΄ θάζεο λα ιάβνπλ κέξνο ζε ΣΟΤΡΝΟΤΑ, εθόζνλ απηό ην δηνξγαλσζεί από ηελ ΕΠ 
εξξώλ.  
 
2. ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ / ΥΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ 
Σα ζσκαηεία πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο αγώλεο ησλ παξαπάλσ πξσηαζιεκάησλ ζα 
ππνβάιινπλ κέρξη 12/10/20: 
α) γξαπηή δήισζε ζπκκεηνρήο θαη απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ 
ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ θαη ζε πνηεο από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο. 
ηελ δήισζε γλσζηνπνηνύληαη ηα ρξώκαηα ηνπ ζσκαηείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ρξώκαηα ηεο 
ζηνιήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ είλαη ηα ίδηα ή παξόκνηα ηόηε ην γεπεδνύρν ζσκαηείν 
ππνρξενύηαη λα αιιάμεη ζηνιή. 
Με ηελ ίδηα δήισζε γλσζηνπνηείηαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζσκαηείν ζε όιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ηνπ 
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αξρηθά δεισζέληνο γεπέδνπ. Σα βνεζεηηθά γήπεδα δελ ινγίδνληαη σο έδξα εθόζνλ δελ έρνπλ ηελ 
άδεηα θαηαιιειόηεηαο γεπέδνπ από ηελ αξκόδηα αξρή. 
Επίζεο ζηελ ίδηα δήισζε πξέπεη ππνρξεσηηθά 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 από θάπνην ζσκαηείν απηό είλαη ππεύζπλν γηα λα ιακβάλεη 
γλώζε ηεο νπνηαζδήπνηε ηπρόλ αιιεινγξαθίαο ην αθνξά, αθνύ απηή ζα γίλεηαη αλάξηεζε ζην 
site ηεο Ε.Π.. εξξώλ (www.epss.gr) ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε από ηελ Ε.Π.. εξξώλ. 

 

β) ωκαηεία πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ΜΟΝΟ ζηα παηδηθά πξωηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. 
εξξώλ καδί κε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζα θαηαζέηνπλ κέρξη 11-09-2020 ζηε δηνξγαλώηξηα 
Δ.Π.. εξξώλ ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 
 

 

 πλδξνκή Ε.Π.. 2020-2021, πνζνύ 50,00€ 

 πλππνζρεηηθό Δηαηηεζίαο- Δήισζε ζσκαηείνπ κε επηθπξσκέλν λόκηκα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζσκαηείνπ 

 Έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή Αξρήο, ζηελ θπξηόηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην γήπεδν 
πνπ δειώλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηε ρξήζε, πνπ λα πηζηνπνηεί όηη ην γήπεδν πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηεο έρεη παξαρσξεζεί, γηα ρξήζε γηα αγώλεο πξσηαζιήκαηνο Κππέιινπ ή 
παηδηθώλ αγώλσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο Πεξηόδνπ πνπ αξρίδεη, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη 
ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Κ.Α.Π. θαη ε πξνθήξπμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, κε ηελ 
επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Ε.Π.Ο. 

 ύλζεζε ηνπ Δ.. ηεο νκάδαο θαη Πξάμεηο πλαίλεζεο Επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθώλ 
Δεδνκέλσλ ησλ κειώλ ηνπ(εθόζνλ δελ έρνπλ ήδε θαηαηεζεί) 

 

Δελ ζα γίλεηαη δεθηή δήισζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ πνπ δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ κέρξη 
ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο θαη ρσξίο ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ. 
 

γ) Δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ δύν νκάδεο ηνπ ηδίνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ίδην όκηιν ζε πξσηάζιεκα 
ίδηαο θαηεγνξίαο. 
 
δ) Σα ζσκαηεία πνπ δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζηα Πξσηαζιήκαηα Αλδξώλ πεξηόδνπ 2020-2021 ηεο 
Ε.Π.. θαη δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα, δελ ζα θαηαβάινπλ παξάβνιν 
ζπκκεηνρήο (ΔΩΡΕΑΝ) ησλ παηδηθώλ νκάδσλ ηνπο. 
 
3. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΗ ΑΤΣΩΝ 
α) Ηκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ νξίδεηαη αλάινγα θαη κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο 
ζηηο 31/10/2020 ή ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. 
 
β) Η εκεξνκελία έλαξμεο, θαζώο θαη ε ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ γηα ηερληθνύο ιόγνπο κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Δ. ηεο Ε.Π.. εξξώλ. 
 
γ) Η είζνδνο ησλ θηιάζισλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ παηδηθώλ πξσηαζιεκάησλ πνπ 
δηνξγαλώλνληαη από ηελ Έλσζήο καο ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021 είλαη ΔΩΡΕΑΝ, 
εθόζνλ απηή επηηξέπεηαη ιόγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία ηνπ 
COVID-19. 
 
4. ΓΗΠΔΓΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 Σα γήπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ αγώλσλ ζα είλαη απηά πνπ δήισζαλ ηα 
ζσκαηεία. 

 Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-16 θαη λεόηεξνη θαη Κ-14 θαη λεόηεξνη νη αγώλεο ζα γίλνληαη ζε 
όιν ην γήπεδν θαη κε θαλνληθέο εζηίεο (γήπεδν 60m-68m Υ 100–105m / εζηίεο 
2,44mΥ7,32m). 

 Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-12 θαη λεόηεξνη νη αγώλεο ζα γίλνληαη ζην κηζό ελόο θαλνληθνύ 
γεπέδνπ θαηά πιάηνο (40mX65m) θαη κε εζηίεο (2mX5m). 
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 Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-10 θαη λεόηεξνη νη αγώλεο ζα γίλνληαη ζην κηζό ελόο θαλνληθνύ 
γεπέδνπ πεξηνξηζκέλν ζηηο δηαζηάζεηο (30mX50m) θαη κε εζηίεο (2mX3m). 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζήκαλζε ησλ γξακκώλ θαη θόξλεξ είηε κε ρξώκα 
είηε κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ πηάησλ – θνληάξηα. 
 
5. ΓΙΑΘΔΗ ΓΗΠΔΓΟΤ 
Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία νθείινπλ λα ζέηνπλ ηα γήπεδα ηνπο ζηε δηάζεζε ηεο δηνξγαλώηξηαο 
Ε.Π. εξξώλ. Η Ε.Π. εξξώλ ζα ρξεζηκνπνηεί ην γήπεδν θαηά απόιπηε θξίζε ηεο. 
Απαγνξεύεηαη θάζε αλάκημε ηξίηνπ ζην έξγν ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν αξλεζεί λα ζέζε 
ζηε δηάζεζε ηεο Ε.Π.. εξξώλ ην γήπεδν πνπ αγσλίδεηαη, ηόηε επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηνλ ΚΑΠ.  
 
6. ΓΗΠΔΓΑ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ 
Γηα ην αλ δηεμαρζεί έλαο αγώλαο ή ζα ζπλερηζζεί, κόλνο αξκόδηνο γηα ην αλ είλαη θαηάιιειν ην 
γήπεδν, είλαη ν δηαηηεηήο. Οη νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη πξέπεη λα ππαθνύνπλ ζε θάζε ηνπ 
απόθαζε, ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ έλζηαζε γη ΄απηό. 
  
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ / ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
α) Οη αγώλεο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο πνπ ζα γίλεη αιιά ε Ε.Π. 
εξξώλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ην πξόγξακκα εγθαίξσο ζε πεξίπησζε 
αθαηαιιειόηεηαο ησλ γεπέδσλ από άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ή γηα δηεπθόιπλζε ησλ 
ζσκαηείσλ σο πξνο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηαηηεηώλ.  
 
β) Οη αγώλεο ζα γίλνληαη θάζε Κπξηαθή, άββαην ή Σεηάξηε θαη θαζεκεξηλά αλ ππάξρεη αλάγθε. 
Αξκόδηα λα απνθαζίζεη γηα απηό είλαη ε ΕΠ εξξώλ. 
 
γ) Η ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ ζα θαζνξίδεηαη πάληνηε από ηελ Έλσζε θαη ζα αλαγξάθεηαη πάλσ 
ζην Φ.Α.. Οη δηαηηεηέο ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ηεο ώξαο έλαξμεο ησλ αγώλσλ 
θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνρξενύηαη λα αλαθέξνπλ ηα αίηηα ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην 
Φ.Α.. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν νξηζζείο από ηελ Έλσζε δηαηηεηήο, ηα δπν ζσκαηεία είλαη 
ππνρξεσκέλα λα δηεμάγνπλ θαλνληθά ην πξνγξακκαηηζκέλν παηρλίδη, λα ζπληάμνπλ πξόρεηξν 
Φ.Α.. Θα ππνγξάθεηαη δε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ ζπλζέζεσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο από ηνπο 
ππεύζπλνπο ησλ δύν νκάδσλ ή ηνπο πξνπνλεηέο θαζώο θαη από ην πξόζσπν πνπ ζα θάλεη ρξέε 
δηαηηεηνύ, ππνρξεσηηθά όκσο κε ηελ παξνπζία ηαηξνύ ή λνζειεπηή γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ 
βνεζεηώλ ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π.. 
Ο δηαηηεηήο ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα νξηζζεί ή κεηά από θνηλή ζπκθσλία ή κεηά από θιήξσζε 
κεηαμύ ησλ δπν πξνηαζέλησλ (έλαο από θάζε ζσκαηείν). Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί νπσζδήπνηε κε 
επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ πνπ είλαη ππνρξεσκέλν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνηείλεη ην 
αληίπαιν ζσκαηείν θάπνηνλ σο δηαηηεηή, λα πξνηείλεη ηνπιάρηζηνλ δπν σο δηαηηεηέο από ηνπο 
νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλν ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν λα επηιέμεη έλαλ. 
ε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ην ππαίηην ζσκαηείν κεδελίδεηαη θαη ηηκσξείηαη ζύκθσλα 
κε ηνλ Κ.Α.Π.. 
Σν ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηα γξαθεία ηεο Ε.Π.. εξξώλ κέζα ζε ηξεηο (3) 
εκέξεο από ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ θάζε παξαπνίεζε ηνπ παξαπάλσ θαη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν θέξεη ηελ επζύλε 
γηα ηελ παξάδνζή ηνπ ζηελ Έλσζε. Απώιεηα ηνπ θύιινπ αγώλα ή κε έγθαηξε παξάδνζή ή 
απνζηνιή απηνύ ππνλνεί δόιν ηνπ ππόρξενπ ζσκαηείνπ θαη ηηκσξείηαη ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΠ. 
 
δ) Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-16 θαη λεόηεξνη ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 80 ιεπηά από δπν (2) 
εκίρξνλα ησλ 40 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή 15΄ ιεπηώλ. 
 
Γηα ην πξσηάζιεκα Κ-14 θαη λεόηεξνη ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 70 ιεπηά από δπν (2) 
εκίρξνλα ησλ 35 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή 15 ιεπηώλ. 
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Γηα ηα πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη λεόηεξνη θαη Κ-10 θαη λεόηεξνη ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 
60 ιεπηά από δπν (2) εκίρξνλα ησλ 30 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή 10 
ιεπηώλ. 
 
Γηα ηα πξσηαζιήκαηα Κ-8 θαη λεόηεξνη ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 50 ιεπηά από δπν (2) 
εκίρξνλα ησλ 25 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή 10 ιεπηώλ. 
 
ε) Εηδηθά γηα όια ηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα, αηηήκαηα γηα ηπρόλ αλαβνιή αγώλσλ πξνζθνκίδνληαη 
ζηα γξαθεία ηεο Ε.Π.. κέρξη ηελ εκέξα ΔΕΤΣΕΡΑ πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ 
αββαηνθύξηαθνπ. 
 
ζη) Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηώζεθε ρσξίο ηελ επζύλε ησλ δύν ζσκαηείσλ ζα δηεμαρζεί ζε 
εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε δηνξγαλώηξηα αξρή. 
 
8. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΜΑΓΩΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 
Κάζε κία από ηηο δηαγσληδόκελεο νκάδεο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζην γήπεδν ηνπ αγώλα 
ηνπιάρηζηνλ κηζή ώξα πξηλ από ηελ ώξα πνπ νξίζζεθε ε έλαξμε ηνπ. αλ πξνζέιεπζε ηεο 
νκάδαο ζεσξείηαη κόλν ε παξνπζίαζε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηεο κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 
έηνηκε γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 
 
9. ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΓΟΤ 
α) σκαηείν πνπ δειώλεη αδπλακία λα πξνζέιζεη ζε έλα αγώλα εκπξόζεζκα, όρη όκσο 
δηθαηνινγεκέλα ζα ππόθεηηαη εθηόο από ηηο άιιεο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΑΠ θαη ζηελ 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνπ ζα θαζνξίδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε κε απόθαζε ηνπ Δ ηεο 
Έλσζεο. 
 
β) σκαηείν πνπ δελ θαηέιζεη λα αγσληζηεί ζε ηξεηο (3) αγώλεο, ζεσξείηαη όηη απνρώξεζε κε ηελ 
ζέιεζή ηνπ, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα απηήο ηεο πεξηόδνπ. 
 
γ) ε πεξίπησζε πνπ ζε πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα δελ παξνπζηαζζεί ν έλαο από ηνπο δπν 
ζπιιόγνπο, νύηε θαη ν νξηζζείο δηαηηεηήο, ην ζσκαηείν πνπ παξνπζηάζζεθε θαλνληθά λα αγσληζζεί 
ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ΤΠΟΥΡΕΟΤΣΑΘ λα επηθνηλσλεί ηειεθσληθώο κε ηνλ ππεύζπλν ησλ 
Παηδηθώλ Πξσηαζιεκάησλ παξάγνληα ηεο Έλσζεο θαη λα ην αλαθέξεη κε έγγξαθν ζηελ Ε.Π. 
εξξώλ ην αξγόηεξν κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε δηεμαγσγήο ηνπ 
αγώλα. 
 
10. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 
Σα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο πξνθήξπμεο απηήο έρνπλ ππνρξέσζε λα 
θαηαξηίδνπλ ηηο νκάδεο ζηνπο αγώλεο κόλν κε πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακή ηνπο θαη 
έρνπλ γελλεζεί κέζα ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο πξνθήξπμεο απηήο. 

 Πξωηάζιεκα Κ-16:  1/1/2005 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη 
δύν πνδνζθαηξηζηήο γελλεζείο από 1/1/2004. Δηδηθόηεξα γηα ηα πξωηαζιήκαηα Κ-16, 
θαη ζην πιαίζην δηαζύλδεζεο κε ην λέν Παλειιήλην Πξωηάζιεκα Τπνδνκήο Κ-15 
(Μηθηέο Οκάδεο ΔΠ), ηα ζωκαηεία ππνρξενύληαη λα δειώλνπλ ζην Φ.Α έωο 9 
παίθηεο ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο Κ-15, γελλεζέληεο ην 2006.  

 Πξωηάζιεκα Κ-14:   1/1/2007 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη 
δύν πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 1/1/2006. 

 Πξωηάζιεκα Κ-12:   1/1/2009 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη 
δύν πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 1/1/2008. 

 Πξωηάζιεκα Κ-10:   1/1/2011 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη 
δύν πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 1/1/2010. 

 Πξωηάζιεκα Κ-8:      1/1/2013 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη 
θαη δύν πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 1/1/2012. 
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α. Πξωηάζιεκα Κ-16 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 11 ελαληίνλ 11) 

  Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2005 θαη έπεηηα.  

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα ζα 
κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί έληεθα ζηελ αξρηθή 
ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη επηά ζα δειώλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αλαπιεξσκαηηθνί 
παίθηεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ζπλνιηθά πέληε. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη 
θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη), 
ζε ηξεηο όκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε νκάδα. Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δε δηθαηνύηαη λα 
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα.Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο 
εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. 

 
Καλόλεο δηεμαγωγήο αγώλωλ είλαη νη εμήο:  

1. Ιζρύνπλ νη θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο 
2. Ιζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη 
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο  

 
β. Πξωηάζιεκα Κ-14 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 11 ελαληίνλ 11) 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2007 θαη έπεηηα.  

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα ζα 
κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί έληεθα ζηελ αξρηθή 
ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη επηά ζα δειώλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αλαπιεξσκαηηθνί 
παίθηεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ζπλνιηθά επηά. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη 
θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη), 
ζε ηξεηο όκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε νκάδα. Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δε δηθαηνύηαη λα 
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα. Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο 
εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. 

 
Καλόλεο δηεμαγωγήο αγώλωλ είλαη νη εμήο:  

1. Ιζρύνπλ νη θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο 
2. Ιζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη 
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο  

 
γ. Πξωηάζιεκα Κ-12 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 9 ελαληίνλ 9) 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2009 θαη έπεηηα. Μία νκάδα 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην ζπλνιηθό ξόζηεξ (δελ 
ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν αθόκε θαη 
όηαλ ηα θνξίηζηα έρνπλ ειηθηαθή δηαθνξά σο θαη έλα (1) έηνο (κεγαιύηεξα). 

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα ζα 
κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ελλέα ζηελ αξρηθή 
ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη ελλέα ζα δειώλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αιιαγέο 
επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη 
ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Οη 
πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. 
 

Καλόλεο δηεμαγωγήο αγώλωλ είλαη νη εμήο:  
1. Ιζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη 
2. Τπάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο 
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 8κ από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο 

 

 Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ 
απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ επαλαιακβάλεηαη. Η κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα 
κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε. 
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 ΄Ελα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ. 

 Ο ηεξκαηνθύιαθαο ή έλαο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ξίμεη – πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε 
κεζαία γξακκή (γξακκή θέληξνπ) από ειεύζεξν ρηύπεκα θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο 
από ηέξκαηνο ιάθηηζκα (άνπη). Αλ παξόιν απηά θάηη ηέηνην ζπκβεί (ε κπάια πεξάζεη ηε 
κεζαία γξακκή) ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε 
ειεύζεξν ρηύπεκα από ην ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.  

 Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα απαγνξεύεηαη 
ζε απηόλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη 
δίλεη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.  

 Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο αληηπάινπ νκάδαο 
θαη πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα 
είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ 
ζα γίλεη ην ειεύζεξν ρηύπεκα. 

 Όηαλ δίλεηαη πέλαιηη ε παξάβαζε θαη ν ρώξνο πνπ απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη από ηνλ δηαηηεηή. 

 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ δύν 
ρεξηώλ από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηελ κπάια ζα πξέπεη λα έρεη 
κέξνο ηνπ πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεη 
ιαλζαζκέλα ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη αιιαγή ρηππήκαηνο. Η κπάια 
επαλαθέξεηαη από ην ίδην ζεκείν αιιά από ηελ αληίπαιε νκάδα. 

 Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγηα επαλαθνξά ζπκπαίθηε 
ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο 
πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. 

 Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά 
ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα ηνπνζεηείηαη 3 m από ηελ εζηία θαη 
κε ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο.  

 Σν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα γξακκή. Ο 
παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην ζεκείν ρηππήκαηνο. 

 
δ. Πξωηάζιεκα Κ-10 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 7 ελαληίνλ 7) 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2011 θαη έπεηηα  

 Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην ζπλνιηθό 
ξόζηεξ (δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην 
γήπεδν. 

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα ζα 
πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από δέθα πνδνζθαηξηζηέο, από ηνπο νπνίνπο ηξεηο ή 
πεξηζζόηεξνη ζα είλαη αιιαγέο. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εθηόο 
από απηή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ε νπνία ζα γίλεηαη όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή 
(έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

 Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ) 

 Επηπιένλ παίθηεο: ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα 4 παξαπάλσ γηα κία 
νκάδα ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα ηέξκαηα λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ 
παίθηε. Αλ ε δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη 
εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη 7 ελαληίνλ 7. Ο επηπιένλ παίθηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα κπνξεί λα είλαη κόλν έλαο παξόιν πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ κπνξεί λα 
είλαη κεγαιύηεξε από ηέζζεξα. Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο 
εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. 
 

Καλόλεο δηεμαγωγήο αγώλωλ είλαη νη εμήο:  
1. Γελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθ-ζάηλη 
2. Γελ ππάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο 
3. Σν ζεκείν πέλαιηη είλαη 6κ από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο 
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 Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ 
απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ επαλαιακβάλεηαη. Η κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα 
κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε. 

 Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε βξίζθεηαη έμσ 
από ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη 
ην παηρλίδη. 

 Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε γξακκή ηέξκαηνο 
εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν 
ηνπ γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε 
απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ. 

 Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία γξακκή (γξακκή 
θέληξνπ) από ειεύζεξν ρηύπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε 
νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε ειεύζεξν ρηύπεκα από ην ζεκείν πνπ ε κπάια 
πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ. 

 Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα απαγνξεύεηαη 
ζε απηόλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα εληόο θαη εθηόο κεγάιεο πεξηνρήο. Αλ απηό ζπκβεί ν 
δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη, εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη θαη ην παηρλίδη 
μεθηλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ηελ κπάια ζηα ρέξηα. Αλ απηό επαλαιεθζεί ηόηε δίλεηαη 
ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Σν ζεκείν πνπ 
επαλαξρίδεη ην παηρλίδη νξίδεηαη ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ. 

 Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο αληηπάινπ νκάδαο 
θαη πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. Αλ ην ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο 
κπάιαο γίλεη από ηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κπάια πξνο ηελ δηθή ηεο εζηία θαη ε κπάια πεξάζεη 
ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ν αγώλαο επαλαξρίδεη από 
ην ζεκείν ηνπ θόξλεξ. Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο 
ζα πξέπεη λα είλαη ζε απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεύζεξν ρηύπεκα. 

 Όηαλ δίλεηαη πέλαιηη ε παξάβαζε θαη ν ρώξνο πνπ απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη από ηνλ δηαηηεηή. 

 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ δύν 
ρεξηώλ από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηε κπάια ζα πξέπεη λα έρεη 
κέξνο ηνπ πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη 
ιαλζαζκέλα ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνλ παίθηε ηνλ ζσζηό ηξόπν 
εθηέιεζεο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ίδην παίθηε λα επαλαθέξεη ηελ κπάια κε ην ζσζηό 
ηξόπν. ε πεξίπησζε πνπ απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο δίλεη αιιαγή 
ρηππήκαηνο θαη ε κπάια επαλαθέξεηαη από ηελ αληίπαιε νκάδα. 

 Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγηα επαλαθνξά ζπκπαίθηε 
ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη. Σν 
παηρλίδη επαλαξρίδεη από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ξίςε ηεο κπάιαο από ηα ρέξηα. Αλ απηό 
ζπκβεί μαλά ηόηε δίλεηαη πιάγηα επαλαθνξά ζην ίδην ζεκείν ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ 
δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. 

 Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά 
ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα ηνπνζεηείηαη 1 m από ηελ εζηία θαη 
κε ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο. Η αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη εθηόο ηεο 
γξακκήο πίεζεο (πίζσ από ηε κεζαία γξακκή). Η αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εηζέιζεη εληόο 
ηεο γξακκήο πίεζεο κόλν όηαλ έλαο παίθηεο (ηεο νκάδαο πνπ επηηίζεηαη) ππνδερηεί ηελ κπάια 
από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα. Παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνύ δίλεη ην δηθαίσκα ζην δηαηηεηή λα 
ζηακαηήζεη ην παηρλίδη κε επαλάιεςε ηνπ ειεύζεξνπ ρηππήκαηνο. Επηηξέπεηαη ζηνλ 
ηεξκαηνθύιαθα αλ απηόο ην θξίλεη λα παίμεη ηελ κπάια πην γξήγνξα παξόιν πνπ ε αληίπαιε 
νκάδα δελ είλαη εθηόο γξακκήο πίεζεο. 

 Σν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα γξακκή. Ο 
παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην ζεκείν ρηππήκαηνο. 

 Απαγνξεύεηαη ζην Φ.Α. λα ζπκπιεξώλνληαη αλαπιεξσκαηηθνί πνδνζθαηξηζηέο κεηά ηελ 
έλαξμε ηνπ αγώλα. 

 Κάζε πνδθνζθαηξηζηήο ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκό από ηελ αξρή κέρξη ηελ ιήμε ηνπ αγώλα 
ζύκθσλα κε ην Φ.Α.. 
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ε. Πξωηάζιεκα Κ-8 θαη λεόηεξνη (παηρλίδη 5 ελαληίνλ 5) 
Η κνξθή απηνύ ηνπ παηρληδηνύ δίλεη γηα πξώηε θνξά ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα ελεξγνύλ σο 
ακπληηθνί ή επηζεηηθνί. Όινη νη παίθηεο ζα πξέπεη λα δνθηκάζνπλ λα αγσλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο 
ξόινπο. Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ: 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2013 θαη έπεηηα (αθνξά ηελ 
αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021). 

 Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζηελ απνζηνιή 
αγώλα (δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν. 

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. 

 Κάζε νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηέζζεξηο παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ 
ηεξκαηνθύιαθα. 

 Ο ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο 
παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε απνζηνιή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από πέληε 
πνδνζθαηξηζηέο. Οη αιιαγέο αλ ππάξρνπλ επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα εθηόο 
από απηή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, ε νπνία ζα γίλεηαη όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη 
ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

  Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ) 

  Επηπιένλ παίθηεο: ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα 4 ηέξκαηα παξαπάλσ 
γηα κία νκάδα, ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε 
δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ 
ρώξνπ θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη 5 v 5. 

 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. 
Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ. 
θνζκήκαηα, ξνιόγηα). [7] ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΩΝ ΗΛΘΚΘΩΝ 
2020 

 Δηαηηεηήο: Υξέε δηαηηεηή εθηεινύλ νη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ κε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. Ο 
θάζε πξνπνλεηήο έρεη ηελ επζύλε ησλ δηαηεηηθώλ απνθάζεσλ ζην κηζό γήπεδν πνπ ηνπνζεηείηαηη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπο είλαη ε δηεμαγσγή 
ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ην «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη ελεκέξσζε 
γηα ηα αθόινπζα ζεκεία: - Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ - Αιιαγέο παηθηώλ - Ση ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο 
πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο 

 Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Υ 25 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα ζηακαηήκαηα ηνπ 
παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ. Υξνλνκέηξεο ηνπ αγώλα νξίδεηαη ν έλαο από 
ηνπο δπν πξνπνλεηέο κεηά από κεηαμύ ηνπο ζπκθσλία. 

 Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: ηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο πξηλ από ηελ 
έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην 
γήπεδν. Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα 
θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ 
επαλαιακβάλεηαη. Η κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε. 

 Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε βξίζθεηαη έμσ 
από ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ έρεη ζηακαηήζεη ην παηρλίδη. 

 Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε γξακκή ηέξκαηνο 
εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ 
γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε 
απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ. 

 Δελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη. 

 Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ: - Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή 
δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ αληίπαιν παίθηε [8] ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΩΝ ΗΛΘΚΘΩΝ 2020 - Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε - Πηάλεη ηελ κπάια 
ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα, - Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα 
ηνπο άιινπο παίθηεο 
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 Δελ ηζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο. 

 Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα πέλαιηη. 

 Ο αγσληζηηθόο ρώξνο ρσξίδεηαη ζε 3 δώλεο κε δπν γξακκέο (αλάπηπμεο παηρληδηνύ) γηα λα 
ππνζηεξηρζεί ε δπλαηόηεηα ησλ παηδηώλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ κπάια ρσξίο ηελ πίεζε 
αληηπάινπ, λα απνθαζίζνπλ πην εύθνια ηελ επόκελε θίλεζή ηνπο θαη ζπλεπώο ε πην εύθνιε 
κεηαθίλεζε ηεο κπάιαο από ηελ άκπλα πξνο ηελ επίζεζε 

 Όηαλ ε νκάδα μεθηλά ηελ επίζεζε από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα, νη παίθηεο ηεο αληηπάινπ νκάδαο 
πξέπεη λα ζηέθνληαη πίζσ από ηελ γξακκή, θαη λα πηέδνπλ ηνλ αληίπαιν κόλν όηαλ ε κπάια 
πεξάζεη πέξα από απηή ηε γξακκή. 

 ε ζπλζήθεο θαλνληθνύ παηρληδηνύ νη παίθηεο πηέδνληαη θαλνληθά ζε θάζε δώλε ηνπ γεπέδνπ. 

 Οξίδνληαη πεξηνρέο κπξνζηά από ηηο εζηίεο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα δηαζηάζεσλ γεπέδνπ 
αγώλα 5 v 5 (Πξνδηαγξαθέο Γεπέδσλ θαη Εζηηώλ Αλαπηπμηαθώλ Ηιηθώλ), ώζηε λα θαζνξίδεηαη ε 
πεξηνρή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα. Αλ δελ είλαη εθηθηό λα ζρεκαηηζηνύλ νη γξακκέο, ηόηε πξνηείλεηαη ε 
ρξήζε θώλσλ νξηνζέηεζεο (θαηά πξνηίκεζε πηαηάθηα εδάθνπο) 

 Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία γξακκή (γξακκή 
θέληξνπ) έπεηηα από ειεύζεξν ρηύπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε 
νκάδα θαη ην παηρλίδη αξρίδεη μαλά από ην ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ. 

 Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, απαγνξεύεηαη 
ζηνλ ηειεπηαίν λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί ην παηρλίδη ζηακαηά θαη ν 
πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη θαη ην παηρλίδη μεθηλά από 
ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ηελ κπάια ζηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί επαλεηιεκκέλα (κεηά ηελ 3ε θνξά) 
ηόηε δίλεηαη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Σν 
παηρλίδη αξρίδεη μαλά από ην θέληξν ηνπ γεπέδνπ. [9] ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΩΝ ΗΛΘΚΘΩΝ 2020 

 Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο αληηπάινπ νκάδαο θαη 
πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. Αλ ην ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο 
γίλεη από ηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κπάια πξνο ηελ δηθή ηεο εζηία θαη ε κπάια πεξάζεη ηε γξακκή 
ηέξκαηνο, ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ν αγώλαο αξρίδεη μαλά από ην ζεκείν 
ηνπ θόξλεξ. Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζε απόζηαζε 5 κ. από ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ην ειεύζεξν ρηύπεκα. 

 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή, ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ δύν 
ρεξηώλ από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηελ κπάια ζα πξέπεη λα έρεη 
κέξνο ηνπ πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη 
ιαλζαζκέλα ηόηε ζηακαηά ην παηρλίδη θαη ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο ηνπ εμεγεί ζηνλ παίθηε ηνλ 
ζσζηό ηξόπν εθηέιεζεο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ίδην παίθηε λα επαλαθέξεη ηελ κπάια κε ηνλ 
ζσζηό ηξόπν. ε πεξίπησζε πνπ απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο δίλεη αιιαγή 
ρηππήκαηνο θαη ε κπάια επαλαθέξεηαη από ηελ αληίπαιε νκάδα. 

 Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγην άνπη ζπκπαίθηε ηόηε 
ζηακαηά ην παηρλίδη θαη ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη. 
Σν παηρλίδη αξρίδεη μαλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ξίςε ηεο κπάιαο από ηα ρέξηα. Αλ απηό 
ζπκβεί επαλεηιεκκέλα (κεηά ηελ 3ε θνξά) ηόηε δίλεηαη πιάγην άνπη ζην ίδην ζεκείν ππέξ ηεο 
αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. 

 Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηελ γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά ηεο 
κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα ηνπνζεηείηαη 1 κ. από ηελ εζηία θαη κε ην 
ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο. Η αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη πίζσ από ηε γξακκή 
αλάπηπμεο κέρξη ε κπάια λα εηζέιζεη κέζα ζηε γξακκή απηή. 

 H παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνύ ζπλεπάγεηαη όηη ν πξνπνλεηήο πνπ βξίζθεηαη ζην κηζό γήπεδν 
πνπ παίδεηαη ε κπάια, ζηακαηά ην παηρλίδη θαη ην ειέύζεξν ρηύπεκα επαλαιακβάλεηαη. 
Επηηξέπεηαη ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα αλ απηόο ην [10] ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΩΝ ΗΛΘΚΘΩΝ 2020 θξίλεη, λα παίμεη ηελ κπάια πην γξήγνξα παξόιν πνπ ε 
αληίπαιε νκάδα δελ είλαη εθηόο γξακκήο πίεζεο. 

 Σν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα γξακκή. Ο 
παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 κ. καθξηά από ην ζεκείν ρηππήκαηνο. 

 Δελ αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ. 
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11. ΓΔΛΣΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΗ 
Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο νκάδεο ζηνπο αγώλεο ησλ παηδηθώλ πξσηαζιεκάησλ, γηα 
λα πάξνπλ κέξνο ζ’ απηνύο, ηζρύνπλ γηα ηνπο ίδηνπο ηα παξαθάησ: 
 
α) Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξωηαζιήκαηα Κ-16 θαη Κ-14 ηεο Δ.Π..εξξώλ 
κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ΜΟΝΟ κε ην Γειηίν Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο Δ.Π.Ο, ελώ είλαη 
ππνρξεωηηθή ε έθδνζε Κάξηα Τγείαο Αζιεηή.  
 
β) Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξωηαζιήκαηα Κ-12 θαη Κ-10 ηεο Δ.Π..εξξώλ 
κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη θέξνληαο καδί ηνπο αληίγξαθν Αίηεζεο Μεηαβνιήο, επηθπξωκέλν 
από ηελ Δ.Π..εξξώλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο, ελώ είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε θάξηαο Τγείαο 
Αζιεηή. 
 
γ) Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξωηαζιήκαηα Κ-8 ηεο Δ.Π..εξξώλ, κπνξνύλ 
λα αγωλίδνληαη θέξνληαο καδί ηνπο αληίγξαθν Αίηεζεο Μεηαβνιήο κε ηα ζηνηρεία ηνπο, ελώ 
είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε θάξηαο Τγείαο Αζιεηή. 
 
 
Γηα ην ιόγν απηό νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα Κ12-Κ10-Κ8, ζα πξέπεη 
λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ γξακκαηεία ηεο Ε.Π.. εξξώλ Αίηεζε κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή 2020-
2021 κε θσηνγξαθία ζθξαγηζκέλε από ην ζσκαηείν-ζπκπιεξσκέλε θαλνληθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή θαη ππνγξακκέλε από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ θαη 
ζθξαγηζκέλε από απηό.  
Η αίηεζε απηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο κε θσηνγξαθία 
ζθξαγηζκέλε γηα ηελ ηαπηνπξνζσπία θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ θεδεκόλα, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο Αίηεζεο Μεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη επηηξέπεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί κε ην 
ζσκαηείν.  
Η Αίηεζε απηή ζα πξσηνθνιιείηαη από ηελ γξακκαηεία ηεο Ε.Π.. εξξώλ θαη αληίγξαθν απηήο ζα 
δίδεηαη ζην ζσκαηείν ώζηε λα κπνξεί λα αγσληζηεί ν πνδνζθαηξηζηήο. Επίζεο κε θάζε αίηεζε 
κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ε Πξάμε ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία 
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ππνγξαθήο από ηνλ λόκηκν θεδεκόλα ηνπο.  

 

 

Οη παξαπάλσ αηηήζεηο Μεηαβνιώλ ζα έρνπλ ηζρύ κέρξη ην ηέινο ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 
2020-2021.  

 
γ) Επηηξέπνληαη δύν (2) κεηαθηλήζεηο πνδνζθαηξηζηώλ νη νπνίνη αγσλίδνληαη κε αίηεζε κεηαβνιώλ 
πνδνζθαηξηζηή κέρξη ηεο 31-01-2021, πξνζθνκίδνληαο ηελ θσηνηππία ηεο αίηεζεο κεηαβνιώλ 
πνπ εθδόζεθε ζην πξώην ζσκαηείν, έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ όηη παξαρσξεί ηνλ πνδνζθαηξηζηή 
θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ θεδεκόλα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη όηη επηηξέπεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί κε ην λέν ζσκαηείν.  
ΟΠΟΘΟΔΗΠΟΣΕ ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΟΔΟΦΑΘΡΘΣΗ Ε 
ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΘΥΤΕΘ (π.ρ. κε πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο πνδνζθαηξηζηώλ).  
 
Γηα ηηο πνδνζθαηξίζηξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδώζεη δειηίν Ε.Π.Ο. ζε γπλαηθεία νκάδα θαη εθόζνλ 
δελ έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή ε νκάδα ζην παηδηθό πξσηάζιεκα πνπ επηηξέπεηαη λα αγσλίδνληαη νη 
πνδνζθαηξίζηξηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ Ε.Π.. εξξώλ έγγξαθε βεβαίσζε 
ζπλαίλεζεο από ην ζσκαηείν ζην νπνίν εμεδόζε ην δειηίν θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε θεδεκόλα 
όηη επηηξέπνπλ ζηηο πνδνζθαηξίζηξηεο λα αγσληζζνύλ κε ην ζσκαηείν. Οη πνδνζθαηξίζηξηεο απηέο 
κπνξνύλ λ’ αγσλίδνληαη κε κία κόλν νκάδα θαη ζε έλα παηδηθό πξσηάζιεκα γηα ηελ νπνία εδόζε ε 
βεβαίσζε ζπλαίλεζεο, γηα ηελ παξνύζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019. 
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δ) Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα νπνηνδήπνηε πξσηαζιήκαηνο αλ δελ 
είλαη γξακκέλνο ζε θαηάζηαζε Πξάμεο πλαίλεζεο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ.  
 
ε) Επίζεο επηηξέπεηαη νη πνδνζθαηξηζηέο ησλ ζσκαηείσλ πνπ δελ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηδηθνύ πξσηαζιήκαηνο λα αγσλίδνληαη κε παηδηθή νκάδα άιινπ 
ζσκαηείνπ εθόζνλ πξνζθνκίδεηαη ζηε γξακκαηεία καδί κε ην δειηίν Ε.Π.Ο., ππεύζπλε δήισζε 
θεδεκόλα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ όηη επηηξέπεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή λα 
αγσληζηεί κε ην ζσκαηείν θαη έγγξαθε βεβαίσζε ζπλαίλεζεο από ην ζσκαηείν ζην νπνίν εμεδόζε 
ην δειηίν. Οη πνδνζθαηξηζηέο απηνί κπνξνύλ λ’ αγσλίδνληαη κε κία κόλν νκάδα θαη ζε έλα παηδηθό 
πξσηάζιεκα γηα ηελ νπνία εδόζε ε βεβαίσζε ζπλαίλεζεο, γηα ηελ παξνύζα αγσληζηηθή πεξίνδν 
2020-2021. Οη παξαπάλσ βεβαηώζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο εθόζνλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί ζηελ Έλσζε 
κέρξη 31-01-2021.  
Δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ρνξήγεζεο ή απόθηεζεο βεβαηώζεσλ ζε πνδνζθαηξηζηέο ή 
πνδνζθαηξίζηξηεο, από θαη πξνο έλα ζσκαηείν. 
Εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε νκάδα πνπ ζπλαίλεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν πνδνζθαηξηζηήο ηεο 
από παηδηθή νκάδα άιινπ ζσκαηείνπ, ζειήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πνδνζθαηξηζηή ζηελ αλδξηθή 
ή γπλαηθεία νκάδα ηόηε νθείιεη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ην ζσκαηείν κε θνηλνπνίεζε ζηελ Ε.Π.. 
εξξώλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ παίθηε γηα ην ίδην αββαηνθύξηαθν ελεκεξώλνληαο ηαπηόρξνλα 
ην ζσκαηείν ηνπ νπνίνπ ηελ παηδηθή νκάδα αγσλίδεηαη ν παίθηεο λα κελ αγσληζζεί ην 
αββαηνθύξηαθν απηό. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο 
ή ε πνδνζθαηξίζηξηα νθείιεη λα ελεκεξώζεη ν ίδηνο ηελ παηδηθή νκάδα δηαθνξεηηθά θαιείηαη ζε 
απνινγία ν πνδνζθαηξηζηήο θαη ην ζσκαηείν πνπ ηνλ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ αλδξηθή ηνπ νκάδα. 
 
δ) Κάζε πνδνζθαηξηζηήο ζσκαηείνπ κε δειηίν Ε.Π.Ο. πνπ ζπκκεηέρεη ζην παηδηθό πξσηάζιεκα 
εθόζνλ έρεη δηθαίσκα αγσληζηηθήο ζπκκεηνρήο κε κία κόλν νκάδα ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ γηα θάζε 
εηθνζηηεηξάσξν, εάλ δε, ηηκσξεζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ δελ 
έρεη ην δηθαίσκα λα αγσληζηεί κέρξη ηε ιήμε ηεο πνηλήο ηνπ κε θακία άιιε νκάδα. 
 
ε) Οη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ειέγρνπλ πξηλ από ηνλ αγώλα ηα Δειηία Αζιεηηθήο 
Θδηόηεηαο, ηηο Αηηήζεηο Μεηαβνιώλ Πνδνζθαηξηζηή, ηηο Κάξηεο Τγείαο Αζιεηή, ηηο Καηαζηάζεηο 
Πξάμεσλ πλαίλεζεο θαη Επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ θαη λα κελ επηηξέπνπλ ηε 
ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζηνλ αγώλα αλ δελ έρεη 1)_Γειηίν Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο θαη 
Κάξηα Τγείαο Αζιεηή ή Αίηεζε Μεηαβνιώλ Πνδνζθαηξηζηή πξωηνθνιιεκέλε από ηελ 
Δ.Π.., 2) δελ είλαη γξακκέλνο ζηελ Καηάζηαζε Πξάμεωλ πλαίλεζεο θαη Δπεμεξγαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ  θαη 3) Γηαπηζηώλεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπκκεηνρήο 
πνδνζθαηξηζηή. 
 

ζη) Κάξηα Τγείαο Αζιεηή 
1. Η Κάξηα Τγεήαο Αζιεηέ εθδήδεηαη θαη αλαλεσ́λεηαη απν́ ηηο Εζληθέο Αζιεηηθέο Οκνζπνλδήεο. Η 
έθδνζε θαη αλαλέσζε ηεο γίλεηαη αηειώο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ αζιεηηθώλ 
ζσκαηείσλ θαη ησλ αζιεηώλ θαη ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο από ηε ζεώξεζε ηεο. 
2. Εθδίδεηαη κόλνλ θαηόπηλ ησλ εμήο ππνρξεσηηθώλ εμεηάζεσλ: 
α) Κιηληθή εμέηαζε 
β) Αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηαηξηθό ηζηνξηθό 
γ) Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 
3. Αλαιόγσο ησλ επξεκάησλ ησλ σο άλσ ππνρξεσηηθώλ εμεηάζεσλ θαη εθόζνλ νη ηαηξνί ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 4 θξίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή θξίζε ηνπο απαξαίηεηε ηελ πεξαηηέξσ 
δηεξεύλεζε, δύλαληαη λα παξαπέκπνπλ ηνλ αζιεηή γηα πεξαηηέξσ εμεηάζεηο. 

Θεώξεζε 
1. Η Κάξηα Τγεήαο ηνπ Αζιεηέ ζεσξεήηαη απν́ ηαηξνπ́ο κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηώλ 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ννκαξρηαθώλ, Πεξηθεξεηαθώλ ή Παλεπηζηεκηαθώλ 
Ννζνθνκείσλ, πγεηνλνκηθώλ ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ ή από ηαηξνύο έρνληεο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε 
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ην Δεκν́ζην έ κε Ν.Π.Δ.Δ., θαζώο θαη από ηαηξνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, θαηέρνληεο ηελ 
θαξδηνινγηθή εηδηθόηεηα. 

 
 
ζ) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα πνδνζθαηξηζηή κε ηπρόλ ειιείςεηο ησλ πην πάλσ 
δηθαηνινγεηηθώλ ζα ζεσξείηαη αληηθαλνληθή απηή ηνπ ε ζπκκεηνρή. 
 
η) Γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ Ε.Π.Ο. απαηηνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά γηα ηελ 
αξρηθή εγγξαθή πνδνζθαηξηζηή, ε δε ζπκκεηνρή ηνπ κε Αίηεζε Μεηαβνιώλ Πνδνζθαηξηζηή ζα 
ηζρύεη κόλνλ εάλ δελ έρεη ελεξγό δειηίν Ε.Π.Ο. ν ίδηνο αζιεηήο θαη εθόζνλ είλαη πξσηνθνιιεκέλε 
από ηελ Ε.Π.. θαη είλαη θαηαρσξεκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε Καηάζηαζε Πξάμεσλ πλαίλεζεο θαη 
Επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ . 
 
12. ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ 
α) Δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε πξόζιεςε δηπισκαηνύρνπ πξνπνλεηή από ηα ζσκαηεία ζε 
νπνηαδήπνηε θαηεγνξία γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021. Σα ζσκαηεία πνπ επηζπκνύλ 
λα δειώλνπλ πξνπνλεηή απηόο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη δηπισκαηνύρνο πξνπνλεηήο 
ζύκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Ε.Π.Ο. θαη ν 
νπνίνο ππνρξενύηαη λα εθδώζεη δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή.  
Όια ηα ζσκαηεία εθόζνλ απαζρνινύλ δηπισκαηνύρν πξνπνλεηή ζηηο νκάδεο ηνπο ζα πξέπεη 
απηνί λα είλαη επίζεκα δεισκέλνη πξνπνλεηέο, ζύκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα Καλνληζκό 
Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Ε.Π.Ο., κόλν δε ε δηνξγαλώηξηα ησλ πξσηαζιεκάησλ δηα ησλ 
δηαηηεηώλ αγώλσλ θαη παξαηεξεηώλ ηεο ζα ειέγρεη θάζε θνξά, ηα πξόζσπα πνπ δειώλνληαη από 
ηα ζσκαηεία ζην Φ.Α. γηα λα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, αλ πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη Καλνληζκνί.  

 

β) Επίζεο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ηξόπν ζα ειέγρνληαη ηα πξόζσπα πνπ δειώλνληαη σο 
πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ ώζηε λα δηαπηζησζεί αλ πξάγκαηη έρνπλ δίπισκα θαη αλ έρνπλ 
ζπκβόιαην κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηνλ πάγθν ηεο νπνίαο θάζνληαη. 
Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ ηεο Ε.Π.Ο., ηα ζσκαηεία πνπ δειώλνπλ 
δηπισκαηνύρν πξνπνλεηή, έρνπλ ππνρξέσζε, λα ζπκβάιινληαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο, ε δε 
ζρεηηθή ζύκβαζε (ζπκβόιαην) πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη λα ζεσξεζεί από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ.. 
Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο ζύκβαζεο ζα θαηαηεζεί θαη ζηελ Ε.Π.. εξξώλ (εληόο 15λζεκέξνπ), 
ώζηε λα επηηξέπεηαη από ηνλ παξαηεξεηή ε παξακνλή ηνπ πξνπνλεηή ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο 
ηνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνπνλεηή πνπ έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε ην 
ζσκαηείν, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί εληόο 15λζεκέξνπ ε δηαθνπή ζηελ Ε.Π.. θαη εληόο κελόο 
από ηελ δηαθνπή λα ππνβιεζεί ε λέα ζύκβαζε κε ην λέν πξνπνλεηή πνπ δειώλεηαη γηα ην 
ζσκαηείν. 
ε θάζε πεξίπησζε ν δηπισκαηνύρνο πξνπνλεηήο ή βνεζόο δηπισκαηνύρνο πξνπνλεηήο πνπ ζα 
δειώλεηαη από ην ζσκαηείν ηνπ εθηόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νθείιεη λα παξαδίδεη σο 
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο καδί κε ηα δειηία ηεο νκάδνο ηνπ 
θαη ην δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ηεο ΕΠΟ πνπ ζα εθδίδεη ε δηνξγαλώηξηα Ε.Π.. εξξώλ. 
 

13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΩΝ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
ηα πξσηαζιήκαηα Κ-14 θαη λεόηεξνη, Κ-12 θαη λεόηεξνη, Κ-10θαη λεόηεξνη θαη Κ-8 θαη λεόηεξνη δελ 
ζα ηζρύεη πίλαθαο βαζκνινγίαο νκάδσλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021. 
Η βαζκνινγία ησλ νκάδσλ θαζώο θαη ε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ, ηνπ πξσηαζιήκαηνο 
Κ-16 θαη λεόηεξνη ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ ΚΑΠ. 
 
14. ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΩΝΩΝ 
Όινη νη αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ Κ-16 θαη Κ-14 θαη Κ-12 δηεμάγνληαη κε ζπκκεηνρή ελόο (1) 
δηαηηεηή ηνπιάρηζηνλ. ηνπο αγώλεο Κ-10 θαη Κ-18 δελ ππάξρεη δηαηηεηήο. Ο ζεκαληηθόηεξνο 
ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηνπ «επ 
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αγσλίδεζζαη». Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο πξνπνλεηέο ζηα 
αθόινπζα ζεκεία: 

- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ 
- Αιιαγέο παηθηώλ 
- Ση ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο. 

Οη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ όισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ ζα νξίδνληαη από ηελ ΕΠ εξξώλ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ζηνλ αγώλα ν δηαηηεηήο, ε αλαπιήξσζή ηνπ ζα γίλεηαη όπσο 
νξίδνπλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΑΠ θαη κε όζα πξνβιέπνληαη ζ’ απηή ηελ πξνθήξπμε 
(άξζξν 7), ελώ θακία έλζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζεί από ηηο δηαγσληδόκελεο νκάδεο γηα 
νξηζκό δηαηηεηή ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο. 
  
 
15. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ – ΓΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ 

α) Ο γηαηξόο αγώλα ή ν εθηειώλ ρξέε γηαηξνύ αγώλα – ππεύζπλνο Α ΄ βνεζεηώλ νξίδεηαη από ηελ 
Ε.Π.. εξξώλ / Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή, εθηόο θαη αλ κε Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ πξνο ηελ 
Ε.Π..εξξώλ ην σκαηείν ρξεζηκνπνηεί γηαηξό αγώλα ή εθηειώλ ρξέε γηαηξνύ αγώλα, πξόζσπν 
δηθήο ηνπ επηινγήο, θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 
 
β) Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία ζε θάζε αγώλα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ γηαηξνύ αγώλα ή ηνπ 
εθηειώλ ρξέε γηαηξνύ – ππεύζπλνπ Α ΄ βνεζεηώλ ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθό πιηθό (ςαιίδη, 
ςπθηηθό, γάδεο θιπ) γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, γηιέθν γηα ηνλ ππεύζπλν πξώησλ βνεζεηώλ αγώλα 
θαη θνξείν γηα κεηαθνξά ηξαπκαηία. Σν θαξκαθεπηηθό πιηθό πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε εκθαλέο 
ζεκείν ησλ απνδπηεξίσλ.  
 

γ) Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα είλαη α) ε παξνπζία γηαηξνύ ή ππεπζύλνπ 
ζρεηηθνύ αηόκνπ γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, β) λα θέξεη ην θαξκαθείν ηεο θάζε γεπεδνύρνπ θνιάξν 
ιαηκνύ θαη εηδηθό ςαιίδη επαλαθνξάο ηεο γιώζζαο. 
 
16. ΣΗΡΗΗ ΣΑΞΗ 

ηνπο αγώλεο απηνύ ηνπ πξσηαζιήκαηνο νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο είλαη ππεύζπλεο γηα θάζε 
αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ησλ ηερληθώλ ησλ δηνηθνύλησλ, παξαγόλησλ, κειώλ 
θαη νπαδώλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνύλ επεηζόδηα πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα 
επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 
 
17. ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΩΝ 

Γηα ηα πξσηαζιήκαηα Κ-16 θαη λεόηεξνη θαη Κ-14 θαη λεόηεξνη θάζε κία από ηηο δπν νκάδεο πξέπεη 
λα έρεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα από δπν (2) κπάιεο λνύκεξν 5 θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 
18. ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ / ΑΡΥΗΓΟ ΟΜΑΓΑ 
α) Γηα θάζε αγώλα ζα ζπληάζζεηαη κε ζηπιό δηαξθείαο θύιιν αγώλνο εηο ηξηπινύλ, ζην νπνίν νη 
ππεύζπλνη ησλ νκάδσλ ζα βεβαηώλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο: 
1) ηελ ζύλζεζε ηεο νκάδαο ηνπο, 2) ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα, 3)ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή. 
 
β) Η ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. είλαη ππνρξεσηηθή από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ νκάδσλ όισλ ησλ 
πξσηαζιεκάησλ θαη από ηνπο αξρεγνύο ζηα πξσηαζιήκαηα Κ-16 θαη λεόηεξνη θαη Κ-14 θαη 
λεόηεξνη επίζεο θαη ζηα Κ-12 θαη λεόηεξνη εθόζνλ νη αξρεγνί έρνπλ θιείζεη ην δέθαην έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο. 
 
γ) ρεηηθά αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 9 παξ. γ ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. 
 
19. ΣΟΛΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

Οη νκάδεο πνπ δηαγσλίδνληαη πξέπεη λα θαηεβαίλνπλ ζηνπο αγώλεο κε ηα ρξώκαηα πνπ έρνπλ 
δειώζεη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο. 
 
20. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
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Δελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ελόο αγώλα γηα ην πξσηάζιεκα γελλεζέλησλ Κ-16 θαη λεόηεξνη 
θαζώο γηα ην πξσηάζιεκα γελλεζέλησλ Κ-14 θαη λεόηεξνη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα νκάδα κείλεη 
κε ιηγόηεξνπο από επηά (7) πνδνζθαηξηζηέο, ελώ αγώλαο θαηαθπξώλεηαη ζηελ νκάδα πνπ δελ έρεη 
ηελ επζύλε ηεο δηαθνπήο. 
 
 
21. ΔΝΣΑΔΙ 
α) Ελζηάζεηο επηηξέπνληαη: 
1) γηα αληηθαλνληθή δηαθνπή αγώλα, 
2) γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή θαη  
3) γηα πιαζηνπξνζσπία θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αηηηνινγεκέλα πξνβιέπεηαη από ηνλ Κ.Α.Π. 
 
β) Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο ΕΠ εξξώλ κέζα ζε δπν εξγάζηκεο 
εκέξεο από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα θαη λα ζπλνδεύνληαη από ρξεκαηηθό παξάβνιν 150,00€. 
 
22. ΠΟΙΝΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 
Όηη αθνξά γηα ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πνδνζθαηξηζηώλ, απηέο επηβάιινληαη 
ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη από ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα κόλν ζην πξσηάζιεκα Κ-16. 
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ ζα απνβάιιεηαη από ηνλ δηαηηεηή, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζα αλαγξάθεηαη 
ζην Φ.Α. θαη ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από αγώλεο ηεο νκάδαο ζύκθσλα κε ηνλ Πεηζαξρηθό 
Κώδηθα. Θζρύνπζαο ηεο αλσηέξσ ηηκσξίαο δελ ζα δηθαηνύηαη νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κε 
νπνηαδήπνηε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ. Οπνηαδήπνηε δε ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ηηκσξίαο ηνπ. 
 
23. ΠΟΙΝΔ Δ ΒΑΡΟ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 
α) Οκάδα πνπ δελ θαηεβαίλεη λα αγσληζηεί αδηθαηνιόγεηα ηηκσξείηαη θαη κε ρξεκαηηθό πξόζηηκν σο 
εμήο: 
1) Με πξνζέιεπζε ζε έλα αγώλα, πξόζηηκν 50,00€. 
2) Με πξνζέιεπζε ζε δεύηεξν αγώλα, πξόζηηκν 150,00€. 
3) Με πξνζέιεπζε ζε ηξίην αγώλα πξόζηηκν 200,00€.  
Καη εθόζνλ πξόθεηηαη γηα νκάδα ηεο νπνίαο ε αλδξηθή αγσλίδεηαη ζηελ Επίιεθηε Καηεγνξάο ηεο 
Ε.Π. εξξώλ επηβάιιεηαη επηπιένλ πξόζηηκν έσο 500,00€ θαη πνηλή αθαίξεζεο έμη (6) βαζκώλ 
από ην πξσηάζιεκα ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ από ηελ νκάδα πνπ κεηέρεη ζηελ Επίιεθηε 
Καηεγνξία.  
Η κε πξνζέιεπζε ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ ζε ηξεηο (3) αγώλεο ηνπ ίδηνπ πξσηαζιήκαηνο ζεσξείηαη 
απνρώξεζε από ην πξσηάζιεκα. 
 
4) ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ Φ.Α., από ην ππόρξεν ζσκαηείν ζηελ Ε.Π.. 
εξξώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.γ πξόζηηκν 20,00€ γηα θάζε Φ.Α.. 
 
β) ε πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηή έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ζα ππάξρεη πξόζηηκν 
60,00€ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηή έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο ε νκάδα ζα 
ΑΠΟΚΛΕΘΕΣΑΘ από ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο θαη ζα ηνπο ππνβάιιεηαη πξόζηηκν 150,00€. 
Επίζεο ζσκαηείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη αληηθαλνληθά πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, 
έζησ θαη κηα θνξά κε απόθαζε ηνπ Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ κπνξεί λα απνβιεζεί από ην 
πξσηάζιεκα θαη ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Ε.Π.. πξόζηηκν έσο 500,00€. 
 
γ) Εάλ ζσκαηείν απνβιεζεί γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο από ην παηδηθό 
πξσηάζιεκα κόλν θαηά ηε πξώηε θάζε ησλ αγώλσλ νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζ’ απηό 
θαη δελ ελέρνληαη ζηελ ηηκσξία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην πξσηάζιεκα κε άιιε παηδηθή 
νκάδα γηα ηε πεξίνδν απηή θαηαζέηνληαο ζηελ Ε.Π.. ην δειηίν Αζιεηηθήο Θδηόηεηαο Ε.Π.Ο. εθόζνλ 
έρεη εθδνζεί κε βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ όηη παξαρσξεί ηνλ πνδνζθαηξηζηή κέρξη ηέινπο ηεο 
πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ θαη ππεύζπλε δήισζε θεδεκόλα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ όηη επηηξέπεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζζεί ζην ζσκαηείν ή Αίηεζε Μεηαβνιώλ 
Πνδνζθαηξηζηή κε ζπκπιεξσκέλε (από ηελ πίζσ πιεπξά) ηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ θεδεκόλα 



 16 

ηνπο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
παηδηθή νκάδα θαζώο θαη θαηάζηαζε πγείαο όπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ θαη ε νπνία ζα πξέπεη 
λα είλαη ζεσξεκέλε από ηελ Ε.Π.. εξξώλ. Η βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ ζα επηζπλάπηεηαη ηνπ 
δειηίνπ θαη ζα παξαδίδεηαη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα. 
 
δ) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλάξηεζε βαζκνινγηώλ ζηα πξσηαζιήκαηα Κ-14 θαη λεόηεξνη, 
Κ-12 θαη λεόηεξνη, Κ-10 θαη λεόηεξνη θαη Κ-8 θαη λεόηεξνη, κε επζύλε ζσκαηείνπ ή θάζε 
εθπξνζώπνπ – κέινο Δ.. – πξνπνλεηή – πνδνζθαηξηζηή ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 
έσο 500,00€. 
 

 

 

 

24. ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ 
α) Σν απνθιεηζηηθό δηθαίσκα γηα ηειενπηηθή ή ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ησλ αγώλσλ όισλ παηδηθώλ 
πξσηαζιεκάησλ ην έρεη ην Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ, πνπ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζύκβαζε κε 
νπνηνδήπνηε ηειενπηηθό ή ξαδηνθσληθό νξγαληζκό γηα ηελ απεπζείαο κεηάδνζε πνδνζθαηξηθώλ 
αγώλσλ ή γηα κεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζηηγκηόηππσλ κεηά ηε ιήμε απηώλ ησλ αγώλσλ. Η ρξεκαηηθή 
αληηπαξνρή γηα ηηο παξαπάλσ κεηαδόζεηο ζα θαζνξίδεηαη από ην Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ. 
 

β) Σν Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 
θσηνγξάθνπο ε ηδηνθηήηεο ειεθηξνληθώλ site λα ηνπο επηηξέςεη ηελ είζνδν γηα ιήςε θσηνγξαθηώλ 
ε βηληενζθόπεζε θαη πξνβνιή πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ. 
 

γ) Γηα ηηο παξαπάλσ δεζκεύζεηο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ 
αιιά θαη ηεο δεκόζηαο πξνβνιήο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνύ ππεύζπλν θξίλεηαη ην θάζε κέινο ηεο 
Έλσζήο καο απαγνξεύνληαο ηελ είζνδν ζε όπνηνλ δελ θέξεη ηελ απαξαίηεηε δηαπίζηεπζε 
ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από ην Δ ηεο Έλσζήο καο.  
 

δ) Σν παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ, ην Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ κπνξεί λα ην εθρσξεί ζηα ζσκαηεία ηεο 
δύλακεο ηνπ, θαζώο επίζεο θαη κε απόθαζή ηνπ λα εηζπξάηηεη αλάινγν αληίηηκν μερσξηζηά γηα 
θάζε πεξίπησζε. 
Σν ρξεκαηηθό πνζό πνπ ζα εηζπξάμεη από ηπρόλ ελδηαθεξόκελνπο απνινγηζηηθά δίδεηαη ζηα 
ζσκαηεία σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε.  
 
 
25. ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 
ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ πξσηαζιήκαηνο Κ-16 θαη λεόηεξνη ζα απνλεκεζεί Κύπειιν θαη 25 
κεηάιιηα.  
 

26. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
α) Κάζε είδνπο αζιεηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ησλ όξσλ 
ηεο Πξνθήξπμεο, ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη ζην πνδόζθαηξν θαη αθνξνύλ 
ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο Ε.Π.. εξξώλ, θαζώο θαη 
νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα κε απηέο, επηιύνληαη 
από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά όξγαλα απαγνξεπκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε πξνζθπγήο 
ζηα Πνιηηηθά ή Δηνηθεηηθά Δηθαζηήξηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α.Π.. 
 
β) ε πεξίπησζε πνπ θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α.Π. θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν πξνζθύγεη ζε Πνιηηηθό ή Δηνηθεηηθό Δηθαζηήξην επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ νη 
αθόινπζεο θπξώζεηο από ηελ Ε.Π.. εξξώλ: 
1) Εθόζνλ πξνζθύγεη νκάδα ζηα Πνιηηηθά Δηθαζηήξηα απνβάιιεηαη από ην Πξσηάζιεκα πνπ 
κεηέρεη από ηελ εκέξα άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο. Η παξαπάλσ νκάδα από ηελ επόκελε 
αγσληζηηθή πεξίνδν αγσλίδεηαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία. 
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2) Εθόζνλ πξνζθύγεη θπζηθό πξόζσπν (κέιε Δ.. νκάδσλ, πξνπνλεηέο, καζέξ, γηαηξνί, 
δηεξκελείο, θξνληηζηέο, πνδνζθαηξηζηέο θιπ) θαηά πεξίπησζε νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 30 
παξαγξ. 4β’, iii, γ’ – δ’ ε’ & 4β α’ – β’ ηνπ Κ.Α.Π.. 
 
γ) Εηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, κεηαμύ ησλ παξαπάλσ λνκηθώλ θπζηθώλ 
πξνζώπσλ, ηπρόλ πξνζθπγή ηνπο ζηα Πνιηηηθά Δηθαζηήξηα επηηξέπεηαη κόλν αλ αζθεζεί, κεηά 
ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ αζιεηηθώλ νξγάλσλ, δηαθνξεηηθά 
επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηώλ νη θπξώζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α.Π.. 
 
 
 
27. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΗ  
α) ηνπο αγώλεο ησλ παηδηθώλ πξσηαζιεκάησλ δελ παίδεηαη παξάηαζε. Μεηά ην ηέινο ηεο 
θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγώλα θαη όπνπ πξνβιέπεηαη εθηεινύληαη πέλαιηη (π.ρ. γηα αγώλεο 
πξόθξηζεο / θαηάηαμεο). 
 
β) Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ζπκκεηνρή νκάδαο ζσκαηείνπ – κέινπο Ε.Π.. ζε ηνπξλνπά ή αγώλεο 
όισλ ησλ θαηεγνξηώλ όηαλ απηνί δηεμάγνληαη από ηδησηηθό, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή δεκόζην 
θνξέα, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα ηεο Ε.Π.. ζηελ νπνία αλήθνπλ. Εάλ 
δελ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ ζα επηβάιιεηαη ε 
πνηλή ηεο αθαίξεζεο ηξηώλ βαζκώλ από ηελ νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ πνπ κεηέρεη ζην πξσηάζιεκα 
ηεο ηνπηθήο θαηεγνξίαο ή ζηε Γ ́ Εζληθή θαη εηήζηνο απνθιεηζκόο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο 
πξνπνλεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο (άξζξν 37 παξ. 6 Κ.Α.Π..  
 
28. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
α) Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε, ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ θαη ηελ 
Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρύεη, ζα επηιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ.  
 
β) Η εξκελεία ηνπ Καλνληζκνύ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ όξσλ ηεο 
Πξνθήξπμεο γίλεηαη από ην Δ ηεο Ε.Π. εξξώλ.  
 
γ) Η Πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζύκβαζε πξνζρώξεζεο κεηαμύ ηεο Ε.Π.. εξξώλ ζαλ 
δηνξγαλώηξηαο ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε απηά.  
 
δ) Όια ηα ζσκαηεία θαη νη κεηέρνληεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Ε.Π.. 
εξξώλ, απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ην Καηαζηαηηθό θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο Ε.Π.Ο. όπσο ζ’ 
απηό ηζρύνπλ θάζε θνξά. 
 
ε) Η πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζύκβαζε κεηαμύ ηεο Ε.Π. εξξώλ ζαλ δηνξγαλώηξηαο ησλ 
παξαπάλσ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζ΄ απηά. Σν 
Δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο ΕΠ εξξώλ δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο 
ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνθήξπμεο, εθόζνλ θξίλεη απηό απαξαίηεην, αθόκε θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ 
αγώλσλ. 
 
ζη) Η θάζε θύζεο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη θαη δεκηνπξγνύληαη από ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ην πνδόζθαηξν θαη αθνξνύλ ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ 
ζηνπο αγώλεο, επηιύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά 
όξγαλα, απαγνξεπκέλεο θάζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά θαη Δηνηθεηηθά Δηθαζηήξηα ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ. 
 
ε) Οη νκάδεο ηεο Επίιεθηεο θαηεγνξίαο ηεο Ε.Π. εξξώλ, ζα ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ 
αλάινγε νκάδα ζηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ ηεο Ε.Π. όπσο απηά δηνξγαλώλνληαη από ηελ 
Ε.Π. εξξώλ. 
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ΜΕ ΣΘΜΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΑΣΖΗΠΑΝΣΕΛΗ ΑΘΑΝΑΘΟ                  ΜΕΣΑΛΛΘΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
Γ.Γ.Α Αζήλα 
Ε.Π.Ο Αζήλα( Με ηελ παξάθιεζε έγθξηζεο ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο) 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
Άπαληα σκαηεία  
Ε.Δ. ΕΠ εξξώλ 
Επηηξνπέο ΕΠ εξξώλ 
.Π.Π. Ν.εξξώλ 
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      ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΑΝΓΡΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 

 

 
ΤΝΤΠΟΥΔΣΙΚΟ ΓΙΑΙΣΗΙΑ / ΓΗΛΩΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ηωλ Καλνληζκώλ, ηωλ εγθπθιίωλ, ηωλ 
νδεγηώλ θαη ηωλ απνθάζεωλ ηεο F.I.F.A., ηεο U.E.F.A. θαη ηεο Δ.Π.Ο. 

( Άξζξα 13, 60, 62, 63, 64 Καηαζηαηηθνύ Δ.Π.Ο.) 

 

Ο ππνγξαθόκελνο…………………………………………………………………………… κε Α.Δ.Σ. 

…………………………………………… σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ ……………… 

……………………………………………………………………………….. κε αξηζ. Μεηξώνπ Ε.Π.Ο 

………….………………………..δειώλσ, κε ηελ ηδηόηεηά κνπ σο …………………………………    

…………………………………………………………………..……………………….. ηα παξαθάησ: 

 

Σν ζσκαηείν……………………………………………………………………………………………… 

κε αξ. κεηξώνπ Ε.Π.Ο. …………………, Μέινο ηεο Ε.Π. …………………………..................... 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα 

ην Καηαζηαηηθό, ηνπο Καλνληζκνύο, ηηο νδεγίεο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο F.I.F.A., ηεο 
U.E.F.A. θαη ηεο Ε.Π.Ο., ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο θαη ηελ απόιπηε δηθαηνδνζία 

ηνπο γηα θάζε δηαθνξά ζην νκνζπνλδηαθό πνδόζθαηξν. 
 

Αλαγλσξίδεη ηε δηθαηνδνζία θαη ζέβεηαη απνιύησο ηηο απνθάζεηο ησλ Δηθαζηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ 

Δηαηηεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ ηεο Ε.Π.Ο. θαη ηνπ Δηεζλνύο Δηαηηεηηθνύ Αζιεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ (C.A.S.) 

ηεο Λσδάλεο. 

Θα παξαπέκπεη ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ Δηθαζηηθώλ Οξγάλσλ, ηνπ Δηαηηεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ ηεο 

Ε.Π.Ο. θαη ηνπ Δηεζλνύο Δηαηηεηηθνύ Αζιεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ (C.A.S.) ηεο Λσδάλεο σο εηδηθόηεξα 

νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Ε.Π.Ο., θάζε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη εμ 

απηώλ, απνθιεηόκελεο θάζε πξνζθπγήο ζε νπνηνδήπνηε πνιηηηθό δηθαζηήξην. 

 
Αλαγλσξίδεη ηε δηθαηνδνζία θαη ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηεζλνύο Δηαηηεηηθνύ Αζιεηηθνύ 

Δηθαζηεξίνπ (C.A.S.) ηεο Λσδάλεο όπσο θαζνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Καηαζηαηηθώλ ηεο 

Ε.Π.Ο. ηεο F.I.F.A. θαη ηεο U.E.F.A. θαζώο θαη ζηνπο θαλνληζκνύο ηεο Ε.Π.Ο. 

 
Εγγπάηαη θαη δηαβεβαηώλεη όηη όια ηα εκπιεθόκελα καδί ηνπ  θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα θπζηθά 

πξόζσπα ( πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, αμησκαηνύρνη θ.ι.π.) αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη 

αλεπηθύιαθηα  ην Καηαζηαηηθό, ηνπο Καλνληζκνύο, ηηο νδεγίεο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο 

ηεο F.I.F.A., ηεο U.E.F.A. θαη ηεο Ε.Π.Ο., ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο θαη ηελ 

απόιπηε δηθαηνδνζία ηνπο γηα θάζε δηαθνξά ζην νκνζπνλδηαθό πνδόζθαηξν ηελ νπνία ζα 

ππνβάιινπλ κόλν ζηα αξκόδηα δηθαηνδνηηθά όξγαλα. 

 

Γηα ην ζσκαηείν…………………………………………………………………… 
 
 

Ο Νόκηκνο Εθπξόζσπνο………………………………………………………… 
(όλνκα επώλπκν θαη επηθπξσκέλε ππνγξαθή) 
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΑΝΓΡΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 
 
ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

 
------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------- 
 
Δηεύζπλζε:____________________________ 
 
ΣΚ:__________________________________ 
 

  ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
1.- ΠΡΟΔΓΡΟ ...................................................................................... ηει .............................................  

 
2.- ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ  ............................................................................. ηει  ............................................  
 
3.- ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ................................................................ ηει  ............................................  
 
4.- ΣΑΜΙΑ ............................................................................................. ηει  ............................................  
 
5.- ΤΜΒΟΤΛΟ- .................................................................................. ηει  ............................................  
  
6.- ΤΜΒΟΤΛΟ- .................................................................................. ηει  ............................................  
 
7.- ΤΜΒΟΤΛΟ- .................................................................................. ηει  ............................................  
 
8.- ΤΜΒΟΤΛΟ- .................................................................................. ηει  ............................................  
 
9.- ΤΜΒΟΤΛΟ- .................................................................................. ηει  ............................................  
 
 

Ηκεξνκελία εθινγήο ηνπ Γ.  ....................................................................................  
 
Σειέθωλα γηα ελεκέξωζε: 
 
1.- Κηλεηό ...................................................... όλνκα ....................................................  
 
2.- Κηλεηό ...................................................... όλνκα ....................................................  
 
3.- Kηλεηό ...................................................... όλνκα ....................................................  
 
4.-FAX ...........................................................................................................................  
 
5.-e-mail………………………………………………………………..(ππνρξεωηηθά) 
 

ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γλσζηνπνηεζεί ην e-mail ηνπ θάζε 
ζσκαηείνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο έγγξαθα πνπ ην 
αθνξνύλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ δεισζεί e-mail από θάπνην ζσκαηείν απηό είλαη ππεύζπλν γηα λα 
ιακβάλεη γλώζε ηεο νπνηαζδήπνηε ηπρόλ αιιεινγξαθίαο πνπ ην αθνξά, όηαλ ζα γίλεηαη κε 
αλάξηεζε ζην δηαδηθηπαθό ρώξν (site) ηεο Ε.Π.. εξξώλ (www.epss.gr) ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. 
Έγγξαθν ην νπνίν αλαξηήζεθε ζηνλ δηαδηθηπαθό ρώξν (site) ηεο Ε.Π.. εξξώλ (www.epss.gr) 
ζεσξείηαη ελεκεξώζεθε ην ζσκαηείν γηα ην πεξηερόκελό ηνπ.  
 
 ……………………………2019 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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