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                                      έξξεο, 22/08/2022 

                                                             Αξ.Πξση: 1220                  
 

Ππορ, 
ωματεία Ε.Π..εππών 
 

αρ γνωπίζοςμε την σςμπλήπωση τηρ πποκήπςξηρ ππωταθλήματορ πος σαρ κοινοποιήθηκε με το 
ςπ΄απιθμ. 1205/19-07-2022 έγγπαυο τηρ Ε.Π.. ΕΡΡΩΝ, σύμυωνα με την από 19/08/2022 απόυαση 
τος Δ.. τηρ Ε.Π.. ΕΡΡΩΝ, πος έσει ωρ εξήρ: 

 
3. ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΙΚΑΙΩΜΑ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Οκάδεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία έρνπλ δηθαίσκα λα δειώζνπλ 
ζπκκεηνρή ζηελ Β΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία κε νκάδα, πνπ είλαη Κ-18 (γελλεζέληεο από 
01/01/2005 θαη κεηέπεηηα). 
 - Καη’ εμαίξεζε κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο απηέο ηέζζεξηο (4) πνδνζθαηξηζηέο ηνπ 
ζσκαηείνπ ρσξίο ειηθηαθό πεξηνξηζκό. Η ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ απηώλ ζα 
βεβαηώλεηαη κε κεληαία θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη ην ζσκαηείν κέζα ζηηο ηξεηο 
πξώηεο εξγάζηκεο εκέξεο θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα θαη νη πνδνζθαηξηζηέο, όισλ ησλ 
ειηθηαθώλ νκάδσλ, κπνξνύλ λα αληηθαζίζηαληαη ειεύζεξα κε ηελ επόκελε θαηάζηαζε. 
- Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ κεληαία θαηάζηαζε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ησλ 
ΟΜΑΓΩΝ Β’ ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη θαη ζηνπο αγώλεο ηεο θύξηαο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ, 
ππό ηνπο όξνπο, πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο ηνπ Καλνληζκνύ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ θαη 
ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα, ζε ζρέζε ηόζν κε ηε ρξνληθή δπλαηόηεηα λα αγσλίδνληαη, όζν θαη κε 
ηελ επηβνιή πνηλώλ θαη έθηηζε απηώλ. Δπίζεο, γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ιακβάλνληαη 
ππόςε νη ξπζκίζεηο ηνπ Κ.Α.Π.  
- Μέρξη ηέζζεξηο πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο 2005 θαη εληεπζελ δύλαηαη λα αγσλίδνληαη θαη κε 
ηηο δύν νκάδεο (ΟΜΑΓΑ Α θαη ΟΜΑΓΑ Β), ΟΥΙ ΟΜΩ ΣΟ ΙΓΙΟ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ. 
-Ωο ζπκκεηνρή ινγίδεηαη ε αγσληζηηθή ζπκκεηνρή θαη όρη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. 
-Σα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα εμνθιήζνπλ πιήξσο θαη νινζρεξώο θάζε νηθνλνκηθή εθθξεκόηεηα 
πξνο ηελ Έλσζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

 
4. ΥΡΩΜΑΣΑ ΣΟΛΗ ΚΑΙ ΔΓΡΑ (ΓΗΠΔΓΟ) ΟΜΑΓΑ 

Οη νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε κα κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο κε ηα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο πνπ 
δήισζαλ ζηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο 
έρνπλ ζηνιέο κε ηα ίδηα ρξώκαηα ή παξεκθεξή θαη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε, ηόηε ε 
θηινμελνύκελε νκάδα πξέπεη λα αιιάμεη ρξώκα ζηνιήο. Αλ δελ έρεη ν δηαηηεηήο ην αλαγξάθεη 
ζην ΦΑ, ε γεπεδνύρνο νκάδα αιιάδεη ρξώκα ζηνιήο θαη ε θηινμελνύκελε νκάδα ηηκσξείηε κε 
απόθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο αγώλα , ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δηαηηεηή , ιόγσ άξλεζεο γηα 
αιιαγή ζηνιήο, ε ππαίηηα γηα ηελ καηαίσζε νκάδα ηηκσξείηαη ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΠ. 

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΔΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
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Σν εηήζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, ύζηεξα από δεκόζηα θιήξσζε, ζα αλαθνηλσζεί ζε όια ηα 
ζσκαηεία πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην πξσηάζιεκα από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο 
ζην δηαδίθηπν. 

Σα ζσκαηεία ζα ελεκεξώλνληαη γηα ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ θάζε εβδνκάδαο (εκέξα, 
γήπεδν , ώξα θιπ), από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο ζην δηαδίθηπν. 

Οη νκάδεο δελ έρνπλ δηθαίσκα αλαβνιήο νπνηνπδήπνηε αγώλα ηνπο, θνηλή ζπλαηλέζεη. 

Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη άββαην θαη Κπξηαθή, πξσί ή απόγεπκα. Η Έλσζε έρεη ην απόιπην 
δηθαίσκα λα νξίδεη αγώλεο θαη ηα απνγεύκαηα Γεπηέξαο ή Σεηάξηεο ή θαη ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε εκέξα, εξγάζηκε ή αξγία, αλ απηό επηβάιινπλ ιόγνη έγθπξεο ιήμεο  ή νκαιήο δηεμαγσγήο 
ησλ πξσηαζιεκάησλ ή ηεο αδπλακίαο λα θηινμελεζνύλ όινη νη αγώλεο ζε κία αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε  ηελ νπνία έρνπλ δειώζεη σο έδξα ηα ζσκαηεία. 

 
12. ΓΔΛΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ - ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ - ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

Η Κάξηα Τγείαο Αζιεηή γηα θάζε αγσληδόκελν, ηζρύεη γηα έλα έηνο από ηελ ζεώξεζε ηεο, 
γίλεηαη από θαξδηνιόγν ή από γηαηξνύο άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε 
Δ.Κ.Α.Δ.(Δζληθό Κέληξν Αζιεηηθώλ Δξεπλώλ) θαη εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
παξ.9 ηνπ αξ.33 ηνπ Ν.2725/99,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.16 ηνπ Ν.4497/17 θαη ηελ αξ. 
386611/15976/1417/152/13/08/20018 ΚΤΑ κεηαμύ ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Τθππνπξγό 
Αζιεηηζκνύ. Η Κάξηα Τγείαο πξέπεη λα ηζρύεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 

 
13.- ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ  
Οη πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ ηεο Α΄  Δξαζηηερληθήο  Καηεγνξίαο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην  Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ ηεο ΔΠΟ, ήηνη λα είλαη 
θάηνρνη δηπιώκαηνο UEFA Β΄ (θαη άλσ) θαη ηαπηόηεηα πξνπνλεηή Δ.Π.Ο ηξηεηνύο δηάξθεηαο ζε 
ηζρύ, λα είλαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ Πξνπνλεηώλ εξξώλ ή άιινπ πλδέζκνπ θαη λα θαηέρνπλ 
Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.. ΔΡΡΩΝ κε θαηάζεζε 
παξαβόινπ 75,00€. 
Οη πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ ηεο Β΄  Δξαζηηερληθήο  Καηεγνξίαο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζ ην  Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ ηεο ΔΠΟ, ήηνη λα 
είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο UEFA C΄ (θαη άλσ) θαη ηαπηόηεηα πξνπνλεηή Δ.Π.Ο ηξηεηνύο 
δηάξθεηαο ζε ηζρύ, λα είλαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ Πξνπνλεηώλ εξξώλ ή αιινύ πλδέζκνπ θαη λα 
θαηέρνπλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.. ΔΡΡΩΝ κε θαηάζεζε 
παξαβόινπ 75,00€. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ζσκαηεία ηεο Α΄ θαη Β΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο, δελ απαζρνινύλ 
πηζηνπνηεκέλν πξνπνλεηή, ηόηε θαλέλα θπζηθό πξόζσπν δελ κπνξεί λα θάζεηαη ζηνλ πάγθν 
ηεο νκάδαο. 
ε θάζε ηπρόλ αιιαγή πξνπνλεηή πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Δ.Π... ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά, εληόο 20 εκεξώλ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην  Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ 
Πνδνζθαίξνπ ηεο ΔΠΟ, λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη λα θαηέρνπλ 
Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π.. ΔΡΡΩΝ. 
 
14. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 
Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα αλδξώλ , πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 
14ν  έηνο ηεο ειηθίαο ην. Ο Γηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα κελ επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ. Δάλ 
όκσο παξά ηαύηα ν πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ αγώλα ζεσξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή. 
Ωο ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 14 εηώλ ησλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα 
λα αγσλίδνληαη ζε αλδξηθέο νκάδεο. λνείηαη ε εκεξνινγηαθή ησλ 14 εηώλ ( από ηελ εκέξα ησλ 
γελεζιίσλ ησλ 14 εηώλ θαη κεηά). 
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16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΩΝ - ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ - ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 

 

 ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΤ Α΄- ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΤ ΑΠΟ Β΄ 

α) Αλ δελ ππνβηβαζζεί θακία νκάδα από ηε Γ’ Δζληθή θαη δελ αλέιζεη ζε απηή ν πξσηαζιεηήο 
ηεο Α, ηόηε δελ ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α  ζηελ Β  Καηεγνξία, εθηόο αλ παξαηηεζνύλ 
από ην πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Β  Καηεγνξία νη νκάδεο 
πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε θαη 2ε  ζέζε θαζελόο εθ ησλ δύν  νκίισλ, ζύλνιν ηέζζεξηο (4). 

β) Αλ δελ ππνβηβαζζεί θακία νκάδα από ηε Γ’ Δζληθή θαη αλέιζεη ζε απηή ν πξσηαζιεηήο ηεο Α, 
ηόηε δελ ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α ζηελ Β  Καηεγνξία, εθηόο αλ παξαηηεζνύλ από ην 
πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Β΄  Καηεγνξία νη νκάδεο πνπ ζα 
ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε θαη 2ε  ζέζε θαζελόο εθ ησλ δύν νκίισλ, ζύλνιν ηέζζεξηο (4) θαη κία αθόκε 
πνπ ζα πξνθύςεη από ην ζπλνιηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Β΄ Καηεγνξίαο. 

γ) Αλ ππνβηβαζζεί κηα νκάδα από ηε Γ’ Δζληθή θαη δελ αλέιζεη ζε απηή ν πξσηαζιεηήο ηεο Α΄,  
ηόηε  ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α΄ ζηελ Β’  Καηεγνξία ζύκθσλα κε ηνλ βαζκνινγηθό 
πίλαθα θαηάηαμεο ησλ play out, εθηόο αλ παξαηηεζνύλ από ην πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από 
απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Β’  Καηεγνξία νη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε θαη 2ε ζέζε 
θαζελόο εθ ησλ δύν  νκίισλ, ζύλνιν ηέζζεξηο(4). 

δ) Αλ ππνβηβαζζεί κία νκάδα από ηε Γ’ Δζληθή θαη αλέιζεη ζε απηή ν πξσηαζιεηήο ηεο Α΄, ηόηε 
δελ ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α’ ζηελ Β’  Καηεγνξία, εθηόο αλ παξαηηεζνύλ από ην 
πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Β’  Καηεγνξία νη νκάδεο πνπ ζα 
ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε θαη 2ε ζέζε θαζελόο εθ ησλ δύν  νκίισλ, ζύλνιν ηέζζεξηο (4). 

ε θάζε πεξίπησζε, ηζρύνπλ νη θαλόλεο ηνπ Κ.Α.Π. γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 
νκάδσλ ηεο Α΄ Καηεγνξίαο, κε ζθνπό λα δηεμαρζεί ην πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο πεξηόδνπ 
2022-23, κε δεκηνπξγία δύν νκίισλ, κε ρηιηνκεηξηθά θπξίσο θξηηήξηα. Ο αξηζκόο ησλ νκάδσλ 
ηνπ πξσηαζιήκαηνο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε όια ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα απμεζεί κε απόθαζε 
ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο, γηα ιόγνπο άξηηαο δηεμαγσγήο ηνπ. 

Οη όξνη ηεο πξνθήξπμεο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
ΕΠΟ Αθήνα (Με την παπάκληση τηρ έγκπισηρ) 


