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 ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ  Ν. ΔΒΡΟΤ 
  ΔΓΡΑ: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 

  ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΩ:  1969 

      Σει. 25510-27657**31364 

      Fax: 25510-23872   
 

ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣ. 557           ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ   21/09/18 

 

 

 

     ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

  ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018-2019 

 
 Ζ Δ.Π..  Έβξνπ αθνύ έιαβε ππόςε: 

1.  Σελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα 

2.  Σν Καηαζηαηηθό ηεο 

3.  Σνλ Κ.Α.Π. 

4.  Σνπο Καλόλεο Παηδηάο Πνδνζθαίξνπ 

5.  Σνλ νδεγό πνδνζθαίξνπ αλαπηπμηαθώλ ειηθηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Δ.Π.Ο. 

6.  Σα ππ’ αξηζκ. 17064/8-6-18 θαη 18165/22-6-18 έγγξαθα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο 

ηεο Δ.Π0.Ο. θαη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ αγώλσλ θαη ησλ αζιεηώλ πνπ 

ζπγθξνηνύλ ηηο νκάδεο (ειηθία –ζσκαηηθή δηάπιαζε θ.ι.π.) 

7.  Σελ απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο  12/14-09-18 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

Σνπο αγώλεο πξσηαζιεκάησλ ππνδνκώλ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2018-

2019 ζηηο θαηεγνξίεο Κ-16, Κ-14, Κ-12 γηα ηε δηεμαγσγή ησλ νπνίσλ 

ηζρύνπλ νη παξαθάησ όξνη: 

 

  ΑΡΘΡΟ 1
Ο
: 

 ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζσκαηεία, εγγεγξακκέλα ζηε 

δύλακε ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο ΔΠ ΔΒΡΟΤ. 

2. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή  ησλ όξσλ 

ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηε κε ζπκκεηνρή ησλ ηκεκάησλ ππνδνκώλ ηνπ 

ζπιιόγνπ ζε κε αδεηνδνηεκέλνπο από ηελ Δ.Π.Ο. θαη ηελ Δ.Π.. 

πνδνζθαηξηθνύο αγώλεο , παξάιιεια κε ηε δηνξγάλσζε πξσηαζιεκάησλ 

Τπνδνκώλ ηεο ΄Δλσζεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ απηώλ 

επηζύξεη ηηο δηνηθεηηθέο πνηλέο, ηεο θαηάπησζεο ηεο ρξεκαηηθήο 

εγγπήζεσο θαη απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από  ηνλ Κ.Α.Π.. 

3. Σα ζσκαηεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ, 

ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγαλώηξηα. 
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Δπηινγή ησλ ζσκαηείσλ είλαη ε ζπκκεηνρή ζε έλα ή ζε όια ηα 

πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ. 

4. Σα ζσκαηεία κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαηαβάιινπλ ην πνζό ησλ 

δηαθνζίσλ (200) επξώ σο εγγύεζε δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα 

πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα θαηαβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε ην ζσκαηείν ιάβεη κέξνο ζε κία θαηεγνξία ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο, είηε ιάβεη κέξνο ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο. Ζ δήισζε 

ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή ζε θακία θαηεγνξία, αλ δελ θαηαβιεζεί 

πξώηα ε εγγύεζε ησλ 200,00 επξώ. Σν  πνζό ηεο ρξεκαηηθήο εγγύεζεο 

ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΑ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 

ζην  θάζε ζσκαηείν ην νπνίν έρεη αγσληζζεί θαλνληθά θαη αλειιηπώο  

ζηελ θαηεγνξία πνπ έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή. (΄Δρεη δηθαίσκα λα κελ 

αγσληζζεί ζε έλα (1) θαη κόλν αγώλα, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα 

επηζηξνθήο ηεο εγγύεζεο). 

 

           ΑΡΘΡΟ 2
ν
: 

 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΩΝ 

1. Κάζε ζσκαηείν δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο  

θαηεγνξίεο αξθεί λα έρεη εμαζθαιηζκέλε ηελ έδξα – γήπεδν. Δ 

ΚΑΜΙΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ 

ΜΔ ΜΙΑ ΟΜΑΓΑ (ΙΓΙΟ ΣΜΗΜΑ) Δ ΓΤΟ (2) 

ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔΣΗ ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ. 

2. Σα ζσκαηεία  ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απαζρνινύλ πξνπνλεηή, 

θάηνρν δηπιώκαηνο ηνπιάρηζηνλ UEFA C΄ ζε ηζρύ ,λα είλαη 

θάηνρνη Σαπηόηεηαο θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δειηίν 

πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή 2018-2019 (κε παξάβνιν ησλ 50,00 

επξώ).  

3. Αζιεηήο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο δύλαηαη λα αγσλίδεηαη 

ζε ηκήκα κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο  (ΣΟ ΑΝΣΗΣΡΟΦΟ 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ),εθόζνλ είλαη θάηνρνο δειηίνπ ΔΠΟ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε Καηάζηαζε Τγείαο  ηνπ ζσκαηείνπ απηνύ, 

ζεσξεκέλε από ηελ ΔΠ ΄Δβξνπ , κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άζξνπ 19 ηνπ ΚΑΠ εξαζηηερληθώλ  

Πξσηαζιεκάησλ (απαγόξεπζε ζε πνδνζθαηξηζηή  λα αγσληζηεί 

εληόο  24ώξνπ ζε  δύν (2) αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη. 

4. ινη νη πνδνζθαηξηζηέο αγσλίδνληαη κε  ΔΠΗΖΜΑ ΓΔΛΣΗΑ  ηα 

νπνία έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δ.Π.Ο. 

5. Σα ζσκαηεία ζα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ κε Καηάζηαζε 

Τγείαο ε νπνία ζα θέξεη ζεώξεζε από ηελ Δ.Π.. ΔΒΡΟΤ. 
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                          ΑΡΘΡΟ 3
ν
: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

 

1. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   Κ-16 

 

α. ην Πξσηάζιεκα Κ-16  ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 

2003 θαη λεόηεξνη. 

β. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη θπξίσο θάζε  άββαην. 

γ. Οη νκάδεο ζα ρσξηζηνύλ ζε νκίινπο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα. 

δ. ε θάζε νκάδα ζα ζπκκεηάζρνπλ 11 πνδνζθαηξηζηέο (11 Υ 11), νη 

αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε θαλνληθώλ δηαζηάζεσλ γήπεδν, ε δηάξθεηα ησλ 

αγώλσλ ζα είλαη δύν εκίρξνλα ησλ ζαξάληα (40) ιεπηώλ κε ελδηάκεζε 

αλάπαπια  πέληε (5) ιεπηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια 

(5άξα). 

ε. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην Φύιιν Αγώλα κέρξη 

δεθανθηώ (18) πνδνζθαηξηζηέο, ζηνπο νπνίνπο  δύλαηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη ηέζζεξηο (4) αιινδαπνί . 

ζη)Δπηηξέπνληαη πέληε (5) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ, ζε ηξεηο (3) 

ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο ηνπ αγώλα γηα θάζε νκάδα, πνπ 

νινθιεξώλνληαη δέθα (10) ιεπηά πξν ηεο ιήμεο απηνύ. 

δ) ΄Οιεο νη αιιαγέο γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

ε) Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ δηθαηνύηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα (αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή) 

ζ) ΄Οινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη κε παξνπζία δηαηηεηή. 

 

2. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Κ-14 

 

α. ην Πξσηάζιεκα Κ-14  ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 

2005 θαη λεόηεξνη. 

β. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη θπξίσο θάζε  άββαην. 

γ. Οη νκάδεο ζα ρσξηζηνύλ ζε νκίινπο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα. 

δ. ε θάζε νκάδα ζα ζπκκεηάζρνπλ 11 πνδνζθαηξηζηέο (11 Υ 11), νη 

αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε θαλνληθώλ δηαζηάζεσλ γήπεδν, ε δηάξθεηα ησλ 

αγώλσλ ζα είλαη δύν εκίρξνλα ησλ ηξηάληα πέληε (35) ιεπηώλ κε 

ελδηάκεζε αλάπαπια  πέληε (5) ιεπηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή 

κπάια (5άξα). 

ε. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην Φύιιν Αγώλα κέρξη 

δεθανθηώ (18) πνδνζθαηξηζηέο, ζηνπο νπνίνπο  δύλαηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη ηέζζεξηο (4) αιινδαπνί . 
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ζη. Δπηηξέπνληαη επηά  (7) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ, ζε ηξεηο (3) 

ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο ηνπ αγώλα γηα θάζε νκάδα, πνπ 

νινθιεξώλνληαη δέθα (10) ιεπηά πξν ηεο ιήμεο απηνύ. 

 

δ) ΄Οιεο νη αιιαγέο γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

ε) Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ δηθαηνύηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα (αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή) 

ζ) ΄Οινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη κε παξνπζία δηαηηεηή. 

 

3. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Κ-12 (9 Υ 9) 

  

α. ην Πξσηάζιεκα Κ-12  ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 

2007  θαη αζιήηξηεο γελλεκέλεο ην έηνο 2005  θαη λεόηεξνη/εο. 

β. Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηε  κνξθή ηνπξλνπά ζε ηξείο ή  

ηέζζεξηο  δηαθνξεηηθέο πόιεηο ηνπ Ννκνύ. 

γ. ε θάζε νκάδα ζα ζπκκεηάζρνπλ 9 πνδνζθαηξηζηέο (9 Υ 9), νη αγώλεο 

ζα δηεμάγνληαη ζε  γήπεδν δηαζηάζεσλ (40 ρ 65κ), θαη νη δηαζηάζεηο ησλ 

εζηηώλ είλαη 5κέηξα  κήθνο θαη 2 κέηξα  ύςνο. Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ 

ζα είλαη δύν εκίρξνλα ησλ ηξηάληα  (30) ιεπηώλ κε ελδηάκεζε αλάπαπια  

πέληε (5) ιεπηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθή κπάια (4άξα). 

δ. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ζην Φύιιν Αγώλα κέρξη 

δεθανθηώ (18) πνδνζθαηξηζηέο, ζηνπο νπνίνπο  δύλαηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη ηέζζεξηο (4) αιινδαπνί . 

ε. Δπηηξέπνληαη ελλέα   (9) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηνπ αγώλα, όηαλ ην παηρλίδη δελ είλαη ζε ξνή 

(έρεη ζηακαηήζεη).  

δ) ΄Οιεο νη αιιαγέο γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

ε) ΄Οινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη κε παξνπζία δηαηηεηή. 

ζ. ΤΠΑΡΥΟΤΝ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ θηππήκαηα πέλαιηη 8 κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο 

ηέξκαηνο. 

ΗΥΤΔΗ ν θαλόλαο ηνπ ΟΦΑΗΝΣ  θαη 

ΣΟ ΠΛΑΓΗΟ ΑΟΤΣ εθηειείηαη κε ηα ρέξηα 

 

 ΑΡΘΡΟ 4
ν
: ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

1. Απαγνξεύεηαη ζε πνδ/ζηε λα αγωληζζεί ζε δύν (2) αγώλεο ηεο 

νκάδαο πνπ αλήθεη, πξηλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα 24 ωξώλ από 

ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ αγώλα θαη ηελ έλαξμε ηνπ δεύηεξνπ. 

Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ 

δεύηεξνπ αγώλα, ζε πεξίπηωζε ππνβνιήο έλζηαζεο 

αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο (άξζξν 23 παξ 1 πεξ. ε΄ θαη παξ. 9 ηνπ 

ΚΑΠ Δξαζηηερληθώλ πξωηαζιεκάηωλ) 

2.  
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    ΑΡΘΡΟ 5
ν
:  ΓΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

ε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκώλ είλαη 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ κε επζύλε ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, ε παξνπζία 

πξνζώπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνύ αγώλα. Σν πξόζσπν απηό 

δύλαηαη λα είλαη ΗΑΣΡΟ, είηε Ννζειεπηήο, είηε Γηαζώζηεο, είηε 

δηαπηζηεπκέλνο ηνπ ΔΚΑΒ  πηζηνπνηεκέλνο ζηελ παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ. 

 Ζ νκάδα κε δηθή ηεο επζύλε ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην 

απαξαίηεην θαξκαθεπηηθό πιηθό γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό 

πνδνζθαηξηζηή ηεο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 6
ν
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Σν πξόγξακκα αγώλσλ ζα θαηαξηίζεη ε Δπηηξνπή πξσηαζιεκάησλ 

Τπνδνκώλ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 7
ν
:  ΓΙΑΙΣΗΣΗ – ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

Γηα θάζε αγώλα ζα ζπληάζζεηαη Φ.Α. από ην δηαηηεηή. ε απηό νη 

αληηπξόζσπνη – ππεύζπλνη ζα βεβαηώλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηε 

ζύλζεζε ηεο νκάδαο ηνπο, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα, όηη έιαβαλ 

γλώζε γηα ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε 

ηπρόλ έλζηαζε επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ, από απηέο πνπ 

θαηαρσξνύληαη ππνρξεσηηθά ζην Φ.Α. ζύκθσλα κε ην άξζξν  23 ηνπ 

ΚΑΠ. Σν Φ.Α. ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη από ηνπο αξρεγνύο ησλ 

νκάδσλ. 

ην Φύιιν Αγώλα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: 1. Σν νλνκαηεπώλπκν 

θαη ν αξηζκόο δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηόηεηνο ησλ ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ θαζώο θαη ν αξηζκόο θαλέιαο ηνπ θάζε 

αζιεηή, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ίδηνο από ηελ αξρή κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ αγώλα θαη 2. Σν νλνκαηεπώλπκν ησλ ππεπζύλσλ  ηεο θάζε 

νκάδαο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ 

Πνδνζθαίξνπ Δπαγγεικαηηθώλ θαη Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ 

λα βξίζθνληαη ζηνλ  αγσληζηηθό ρώξν. 

 Σα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξαπάλσ δηνξγαλώζεηο δελ ζα 

πιεξώλνπλ έμνδα δηαηεζίαο. 

 

   ΑΡΘΡΟ 8
ν
:  ΓΗΠΔΓΟ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Ο δηαηηεηήο είλαη ν κόλνο αξκόδηνο γηα λα θξίλεη ην γήπεδν σο 

θαηάιιειν ή αθαηάιιειν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 

2. Ο αγώλαο δελ ηειείηαη, εθόζνλ ν δηαηηεηήο ηνπ αγώλα θξίλεη ην 

γήπεδν αθαηάιιειν θαη ε Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ 

κε λέα απόθαζή ηεο, νξίδεη εθ λένπ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο ηνπ 

αγώλα. 
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   ΑΡΘΡΟ 9
ν
: ΔΠΙΒΟΛΛΗ ΠΟΙΝΩΝ Δ ΩΜΑΣΔΙΑ, 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ, ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΤ 

1. ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο θαη θηιάζινπο 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ  πνπ πξνβαίλνπλ  ζε ελέξγεηεο  δπζθήκηζεο 

ηνπο αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ, ζα επηβάιινληαη νη πνηλέο  πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ ΚΑΠ, ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα θαη ηελ 

παξνύζα Πξνθήξπμε. 

2. ηελ νκάδα πνπ ζα ζεσξεζεί ππαίηηα παξαβάζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε βηαηνπξαγία από αζιεηέο, παξάγνληεο, πξνπνλεηέο θαη 

θηιάζινπο ηεο, πέξαλ ηεο επηβνιήο πνηλήο πνπ πξνβιέπεηαη από 

ηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο θαη ηελ παξνύζα Πξνθήξπμε, ζα 

ηηκσξείηαη επηπιένλ κε ηελ θαηάπησζε ηεο ΔΓΓΤΖΖ ησλ 

200,00 επξώ ππέξ ηεο ΔΠ ΄Δβξνπ. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ΔΠΟ, 

εθαξκόδνληαη πιήξσο ζηνπο αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ Κ-16, Κ-14, 

Κ-12. 

4. Οη σο άλσ πνηλέο, πνπ επηβάιινληαη ζε Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκώλ 

ησλ ζσκαηείσλ, εθηίνληαη κόλν ζ’ απηά. Πνηλέο πνπ επηβάιινληαη 

ζε πξσηαζιήκαηα Αλδξώλ δελ εθηίνληαη   ζε Πξσηαζιήκαηα 

Τπνδνκώλ (άξζξν 37 παξαγξ.3 ηνπ ΚΑΠ). 

5. Οη ελζηάζεηο ζπλνδεύνληαη από ην ρξεκαηηθό παξάβνιν εθαηό 

(100) επξώ, επί πνηλή απαξαδέθηνπ. ηελ έλζηαζε 

πιαζηνπξνζσπίαο απαηηείηαη μερσξηζηό παξάβνιν (ησλ 100,00 

επξώ) γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνπ νπνίνπ απηή ζηξέθεηαη. 

ε πεξίπησζε  δε, πνπ γίλεη δεθηή, επηζηξέθεηαη ζην εληζηάκελν 

ζσκαηείν κόλνλ ην/ηα παξάβνιν/α γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ 

νπνίσλ δηαπηζηώζεθε ε πιαζηνπξνζσπία.   

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 : ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΜΑΓΩΝ, ΣΔΛΔΗ, ΜΗ 

ΣΔΛΔΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ, ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

1. Σα ζσκαηεία νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηνπο 

πξνγξακκαηηζκέλνπο αγώλεο 

2. Οη πνδνζθαηξηζηέο αγσλίδνληαη ΜΟΝΟ κε ΓΔΛΣΊΑ 

ΑΘΛΖΣΗΚΉ ΗΓΗΟΣΖΣΟ  ΔΠΟ  θαη  θαηάζηαζε Τγείαο 

ζεσξεκέλε από ηελ  Δ.Π.. ΄Δβξνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ απηά, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη θαη εθαξκόδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ. 

3. Ζ απόθαζε κε ηέιεζεο ή δηαθνπήο ηνπ αγώλα από ην δηαηηεηή θαη 

νη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ζα αλαγξάθνληαη 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ζην Φύιιν Αγώλα θαη ζα ππνγξάθεηε από ηνπο 

ππεπζύλνπο θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ δύν νκάδσλ. 
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4.  Γελ δηθαηνινγείηαη αλαβνιή αγώλα ιόγσ ζπκκεηνρήο νκάδαο ζε 

αδεηνδνηεκέλν ή κε ηνπξλνπά, δηαξθνύζεο ηεο αγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο ΄Δλσζήο καο.  

5. Σν θάζε ζσκαηείν δύλαηαη λα κελ θαηέιζεη ζε έλα (1) θαη κόλν 

αγώλα θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ρσξίο λα 

απνβιεζεί. ε νπνηνδήπνηε  άιιν αγώλα δελ θαηέξρεηαη λα 

αγσληζζεί  ζεσξείηαη όηη απνρώξεζε κε δηθή ηνπ ζέιεζε, δελ 

κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο όπνπ 

αγσλίδεηαη θαη δελ ηνπ επηζηξέθεηαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε ησλ 

200,00 επξώ, ύζηεξα από απόθαζε ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ. 

6. ΄Δγγξαθα αηηήκαηα ζωκαηείωλ γηα αλαβνιή π.ρ. γηα ζρνιηθή 

εθδξνκή ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν ηνπ ζρνιείνπ 

θνίηεζεο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ πνδνζθαηξηζηώλ ή αζζέλεηα ε 

νπνία ζα βεβαηώλεηαη κε ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΔΑ, ζα εμεηάδνληαη κόλνλ ζηελ πεξίπηωζε 

πνπ ζα ππνβιεζνύλ πέληε (5)  ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε 

δηεμαγωγή ηνπ αγώλα. Αλ δελ ππνβιεζνύλ ζην παξαπάλω 

ρξνληθό δηάζηεκα ΓΔΝ ζα εμεηάδνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

ζα γίλνληαη δεθηά. 

7.  

ΑΡΘΡΟ 11
ν
: ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΟΜΑΓΟ ΑΠΟ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Δ ΔΞΔΛΙΞΗ 

1. Οκάδα πνπ ζα απνρσξίζεη από ην πξσηάζιεκα όηαλ απηό 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε, είηε κε δηθή ηεο απόθαζε, είηε γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν πνπ ζεσξείηαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, 

σο απνρώξεζε, ηηκσξείηαη: 

 Με απώιεηα ηεο εγγπήζεσο δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ ύςνπο δηαθνζίσλ (200,00) επξώ . 

 

       ΑΡΘΡΟ 12
Ο
: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. Οη νκάδεο ζα θαηέξρνληαη ζηνπο αγώλεο κε ηα ρξώκαηα πνπ έρνπλ 

δειώζεη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ζα είλαη ζύκθσλα κε 

όζν νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ ΚΑΠ. 

2. Ζ ρξήζε ησλ επηθαιακίδσλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ γηα ηνπο 

λεαξνύο πνδνζθαηξηζηέο, θαζώο θαη ηα γάληηα γηα ηνπο 

ηεξκαηνθύιαθεο. 

3. Οη αληηπξόζσπνη – ππεύζπλνη ησλ ζσκαηείσλ, ζα είλαη θαη 

ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ησλ 

νκάδσλ ηνπο. Θα πξέπεη ε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά λα απνηειεί 

παξάδεηγκα θίιαζινπ πλεύκαηνο γηα ηνπο αζιεηέο ησλ νκάδσλ. 

4. Ζ παξαθνινύζεζε ησλ αγώλσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ππνδνκώλ είλαη δσξεάλ γηα ηνπο θηιάζινπο. 
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ΑΡΘΡΟ 13
ν
: ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε ζα 

ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ ηεο 

Δ.Π.. ΄Δβξνπ πνπ είλαη θαη ε κόλε ππεύζπλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

πξσηαζιεκάησλ απηώλ. 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ δηαηεξεί ην απόιπην 

δηθαίσκα γηα κεξηθή ή νιηθή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο ή γηα 

ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθήο πξνθήξπμεο, θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ 

Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκώλ. 

   Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

   ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 
 

 

ΥΑΣΕΖΜΑΡΗΝΑΚΖ ΠΑΝΣΔΛΖ  ΣΟΤΚΝΑΓΖ ΗΩΑΚΔΗΜ   

 


