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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ  ΤΠΟΓΟΜΩΝ 2022-2023 

 
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 28/06/2022 απόθαζε ηνπ Δ ηεο Ε.Π.. εξξώλ γηα ηε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2022-2023 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 
1.Σνπο αγώλεο πξσηαζιήκαηνο παηδηθώλ νκάδσλ ηεο Ε.Π.. εξξώλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 
2022-2023 σο εμήο: 

 K-14: πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2009 θαη λεόηεξνη 

 K-12: πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2011 θαη λεόηεξνη 

 Κ-10 πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 01-01-2013 θαη λεόηεξνη 
α) Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξωηαζιήκαηα Κ-14 ηεο Δ.Π..εξξώλ κπνξνύλ λα 
αγωλίδνληαη είηε κε ην Γειηίν Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο Δ.Π.Ο γηα ην νπνίν απαηηείηαη επαλέθδνζε γηα 
όζνπο ήηαλ ήδε θάηνρνη Γειηίνπ θαη ρξήζε κόλν ηνπ λένπ Λεπθνύ Γειηίνπ, ή κε ηε ρξήζε 
Τπεύζπλεο Γήιωζεο(αληί πξνζωξηλνύ Γειηίνπ θαη δίλεηαη από ηελ Δ.Π..), θαη Πηζηνπνηεηηθνύ 
Γέλλεζεο, ελώ είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε Κάξηα Τγείαο Αζιεηή. ηα πξωηαζιήκαηα Κ-14 
έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη πνδνζθαηξηζηέο, θνηλνηηθνί ή αιινδαπνί θαη κόλν κε ηε 
ρξήζε Τπεύζπλεο Γήιωζεο, Πηζηνπνηεηηθνύ Γέλλεζεο-Γηαβαηεξίνπ θαη Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή. 
β) Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξωηαζιήκαηα Κ-12 ηεο Δ.Π..εξξώλ κπνξνύλ λα 
αγωλίδνληαη θέξνληαο καδί ηνπο Τπεύζπλε Γήιωζε(αληί πξνζωξηλνύ Γειηίνπ, δίλεηαη από ηελ 
Έλωζε), Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο ελώ είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή. 
γ) Γηα ηα ζωκαηεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνδνζθαηξηζηέο κε ρξήζε Τπεύζπλεο 
Γήιωζεο(αληί πξνζωξηλνύ Γειηίνπ), ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δ.Π..εξξώλ ιίζηα 
δήιωζεο πνδνζθαηξηζηώλ κε ηνπο νπνίνπο ζα αγωλίδεηαη ην ζωκαηείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξωηαζιήκαηνο, ε νπνία θαη ζα επηθπξωζεί από ηελ Δ.Π..εξξώλ.  
Γηα ηα αλσηέξσ πξσηαζιήκαηα ζα γίλεη σο εμήο:  
Πξωηάζιεκα Κ-14 θαη λεόηεξνη, Κ-12 θαη λεόηεξνη Κ-10 θαη λεώηεξνη Α΄ ΦΑΗ: Οη αγώλεο ζα 
δηεμαρζνύλ κε ηξόπν πνπ ζα απνθαζίζεη ε δηνξγαλώηξηα κεηά ην πέξαο ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο. 
 
Οη θαλόλεο δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ ηνπ πξωηαζιήκαηνο απηνύ είλαη νη νξηδόκελνη από ηελ 
ΔΠΟ θαη ζα γλωζηνπνηεζνύλ ζηα ζωκαηεία έγθαηξα κε ελέξγεηεο ηεο ΔΠ ΔΡΡΩΝ. 
 
2. ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ / ΥΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ 
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζσκαηεία, εγγεγξακκέλα ζηε δύλακε ηεο ΕΠΟ θαη ηεο ΕΠ 
ΕΡΡΩΝ.Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο Πξνθήξπμεο. 
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. 
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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 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 30/09/22 ζηε δηνξγαλώηξηα Δ.Π.. εξξώλ ηα παξαθάηω 
δηθαηνινγεηηθά: 

 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) 
Σα  ζωκαηεία κε ηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο  θαηαβάιινπλ ην πνζό ηωλ εθαηό (100) επξώ αλά ηκήκα  
ειηθηαθήο θαηεγνξίαο πνπ επηζπκνύλ λα αγωληζζνύλ, ωο παξάβνιν ζπκκεηνρήο. Σν αλώηαην 
παξάβνιν πνπ κπνξεί λα ππνρξεωζεί λα θαηαβάιεη ην θάζε ζωκαηείν γηα ηελ ζπκκεηνρή 
νπνηνλδήπνηε ειηθηαθώλ ηκεκάηωλ ηνπ , νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ ηξηαθνζίωλ (300) επξώ 
Γελ ζα γίλεηαη δεθηή δήιωζε ζπκκεηνρήο ζωκαηείνπ πνπ δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ κέρξη 
ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο θαη ρωξίο ηελ πξνζθόκηζε ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

3. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΗ ΑΤΣΩΝ 
α) Ηκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ζα νξηζηεί αλάινγα θαη κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 
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 2022-2023 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. 

1. Γηα ην πξσηάζιεκα 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). 

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

3. 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. 
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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 ηνλ 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. 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ 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-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 θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
θαλνληθή κπάια. 
Γηα ηα πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη Κ-10 ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 60 ιεπηά από δπν (2) εκίρξνλα 
ησλ 30 ιεπηώλ ην θάζε έλα, κε ελδηάκεζε παύζε-δηαθνπή 5 ιεπηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη κπάια 
(4άξα). 
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 
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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 ΤΠΟΥΡΕΟΤΣΑΙ 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. 

1. Πξωηάζιεκα Κ-14:   1/1/2009 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα δειώλνληαη  θαη δύν 
πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 1/1/2008, ωζηόζν δελ ζα έρνπλ  δηθαίωκα λα 
αγωλίδνληαη ηαπηόρξνλα ζην παηρλίδη.  

2. Πξωηάζιεκα Κ-12:   1/1/2011 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα δειώλνληαη  θαη δύν 
πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 1/1/2010. 

3. Πξωηάζιεκα Κ-10:   1/1/2013 θαη λεόηεξνη, ελώ έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη δύν 
πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο από 1/1/2012. 
 

 
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-14 ηεο Δ.Π..εξξώλ κπνξνύλ λα 
αγωλίδνληαη είηε κε ην Γειηίν Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο Δ.Π.Ο γηα ην νπνίν απαηηείηαη επαλέθδνζε γηα 
όζνπο ήηαλ ήδε θάηνρνη Γειηίνπ θαη ρξήζε κόλν ηνπ λένπ Λεπθνύ Γειηίνπ, ή κε ηε ρξήζε 
Τπεύζπλεο Γήιωζεο(αληί πξνζωξηλνύ Γειηίνπ θαη δίλεηαη από ηελ Δ.Π..), θαη Πηζηνπνηεηηθνύ 
Γέλλεζεο, ελώ είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε Κάξηα Τγείαο Αζιεηή. ηα πξωηαζιήκαηα Κ-14 
έρνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη πνδνζθαηξηζηέο, θνηλνηηθνί ή αιινδαπνί θαη κόλν κε ηε 
ρξήζε Τπεύζπλεο Γήιωζεο, Πηζηνπνηεηηθνύ Γέλλεζεο-Γηαβαηεξίνπ θαη Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή. 
β) Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζην πξωηάζιεκα Κ-12 ηεο Δ.Π..εξξώλ κπνξνύλ λα 
αγωλίδνληαη θέξνληαο καδί ηνπο Τπεύζπλε Γήιωζε(αληί πξνζωξηλνύ Γειηίνπ, δίλεηαη από ηελ 
Έλωζε), Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο ελώ είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή. 
γ) Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζην πξωηάζιεκα Κ-10 ηεο Δ.Π..εξξώλ κπνξνύλ λα 
αγωλίδνληαη θέξνληαο καδί ηνπο Τπεύζπλε Γήιωζε(αληί πξνζωξηλνύ Γειηίνπ, δίλεηαη από ηελ 
Έλωζε), Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο ελώ είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή. 
δ) Γηα ηα ζωκαηεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνδνζθαηξηζηέο κε ρξήζε Τπεύζπλεο 
Γήιωζεο(αληί πξνζωξηλνύ Γειηίνπ), ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δ.Π..εξξώλ ιίζηα 
δήιωζεο πνδνζθαηξηζηώλ κε ηνπο νπνίνπο ζα αγωλίδεηαη ην ζωκαηείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξωηαζιήκαηνο, ε νπνία θαη ζα επηθπξωζεί από ηελ Δ.Π..εξξώλ.  
Η Τπεύζπλε Δήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο κε θσηνγξαθία 
ζθξαγηζκέλε γηα ηελ ηαπηνπξνζσπία.  
Οη παξαπάλσ Τπεύζπλεο Δειώζεηο ζα έρνπλ ηζρύ κέρξη ην ηέινο ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2022-
2023.  
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 
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κε κία κόλν νκάδα θαη ζε έλα παηδηθό πξσηάζιεκα γηα ηελ νπνία εδόζε ε βεβαίσζε ζπλαίλεζεο, γηα 
ηελ παξνύζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2022-2023. 
ζη) Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο αλ δελ είλαη 
γξακκέλνο ζε θαηάζηαζε πνπ έρεη επηθπξσζεί από ηελ Ε.Π..εξξώλ. .  
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 Ιδηόηεηαο, ηηο 
Τπεύζπλεο Δειώζεηο, ηηο Κάξηεο Τγείαο Αζιεηή, ηηο Καηαζηάζεηο πκκεηνρήο Πνδνζθαηξηζηώλ θαη λα 
κελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζηνλ αγώλα αλ δελ έρεη 1)_Γειηίν Αζιεηηθήο 
Ιδηόηεηαο θαη Κάξηα Τγείαο Αζιεηή ή Τπεύζπλε Γήιωζε θαη Κάξηα Τγείαο Αζιεηή, 2) δελ είλαη 
γξακκέλνο ζηελ Καηάζηαζε πκκεηνρήο Πνδνζθαηξηζηώλ  θαη 3) Γηαπηζηώλεη ππέξβαζε ηνπ 
νξίνπ ειηθίαο ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηή. 

 Κάρτα Υγείας Αθλητή 
Η Κάξηα Τγείαο Αζιεηή γηα θάζε αγωληδόκελν, ηζρύεη γηα έλα έηνο από ηελ ζεώξεζε ηεο, γίλεηαη 
από θαξδηνιόγν ή από γηαηξνύο άιιωλ εηδηθνηήηωλ πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε Δ.Κ.Α.Δ.(Δζληθό 
Κέληξν Αζιεηηθώλ Δξεπλώλ) θαη εθδίδεηαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.9 ηνπ αξ.33 ηνπ 
Ν.2725/99,όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.16 ηνπ Ν.4497/17 θαη ηελ αξ. 
386611/15976/1417/152/13/08/20018 ΚΤΑ κεηαμύ ηωλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Τθππνπξγό 
Αζιεηηζκνύ. Η Κάξηα Τγείαο πξέπεη λα ηζρύεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 
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 2022-2023. 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 
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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 
Η βαζκνινγία ησλ νκάδσλ θαζώο θαη ε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ, ηνπ πξσηαζιήκαηνο Κ-14, 
K-12,K-10  θαη λεόηεξνη ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΠ. 
14. ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΩΝΩΝ 
Όινη νη αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ Κ-14 θαη Κ-12  δηεμάγνληαη κε ζπκκεηνρή ελόο (1) δηαηηεηή 
ηνπιάρηζηνλ. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα 
ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηνπ «επ 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 
ηνλ 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 είλαη ππ’ 
επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζωκαηείνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη είηε γηαηξόο, είηε λνζειεπηήο, είηε 
κέινο ηνπ ΔΚΑΒ, είηε πηζηνπνηεκέλνο ζηελ παξνρή πξώηωλ βνεζεηώλ ζε αζιεηηθά γεγνλόηα 
θαη ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα ην απνδεηθηηθό ηωλ γλώζεωλ ηνπ(πηπρίν 
ή ηαπηόηεηα ηαηξνύ ή άδεηα αζθήζεωο επαγγέικαηνο). 
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-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-14 θαη λεόηεξνη .ρεηηθά αλαθέξνληαη 
θαη ζην άξζξν 9 παξ. γ ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. 
19. ΣΟΛΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 
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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 
Δελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ελόο αγώλα 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-14. 
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. 
Ιζρύνπζαο 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 Α΄ Καηεγνξία 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 Α΄ 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 ΑΠΟΚΛΕΙΕΣΑΙ 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 Ιδηόηεηαο 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 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. 
24. ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ 
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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-14, Κ-12 θαη Κ-10 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. 
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.) 
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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. 
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