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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 -2021 ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ
Η Ε.Π.Σ. Έβρου αφού έλαβε υπόψη:
1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα
2. Το Καταστατικό της
3. Τον Κ.Α.Π.
4. Τους Κανόνες Παιδιάς Ποδοσφαίρου
5. Την απόφαση του Δ.Σ. της 7/10-07-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες πρωταθλήματος περιόδου 2020-2021 μεταξύ των σωματείων:
1. Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
2. Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1. «ΘΡΑΚΗ» ΦΕΡΡΩΝ
2. «ΑΡΔΑΣ» ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
3. ΜΓΣ «ΟΡΕΣΤΗΣ» ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
4. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΓΚΝΑ
5. ΜΓΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ» ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
6. «ΟΡΦΕΑΣ» ΣΟΦΙΚΟΥ
7. Α.Σ. «ΕΒΡΟΣ» ΣΟΥΦΛΙΟΥ
8. Α.Ο. ΜΑΪΣΤΡΟΥ
9. Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
10. «ΕΝΩΣΗ» ΟΙΝΟΗΣ
11. «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» ΑΒΑΝΤΟΣ
12. «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ»Α ΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ
13. ΑΟ «ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ» ΑΛΕΞ/ΛΗΣ

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1. Α.Ε. Ν. ΧΙΛΗΣ
2. «ΑΚΡΙΤΑΣ» ΔΑΔΙΑΣ
3. Α.Ο. ΜΑΚΡΗΣ
4. Α.Ο. ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ
5. Α.Σ. «ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ» ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
6. Α.Σ. «ΝΙΚΗ» ΑΠΑΛΟΥ
7. Α.Ο. ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ
8. Α.Ο. ΔΟΡΙΣΚΟΥ
9. «ΝΙΚΗ» ΑΝΘΕΙΑΣ 1959
10. «ΟΜΟΝΟΙΑ» ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
1. ΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝ
2. «ΑΚΡΙΤΑΣ» Ν.ΒΥΣΣΑΣ
3. «ΔΟΞΑ» ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
4. «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΣΑΓΗΝΗΣ
5. .«ΟΜΟΝΟΙΑ» ΦΥΛΑΚΙΟΥ
6. «ΔΟΞΑ» ΣΤΕΡΝΑΣ
7. «ΑΚΡΙΤΑΣ» ΟΡΜΕΝΙΟΥ
8 «ΑΣΠΙΣ» ΘΟΥΡΙΟΥ
9. «ΔΟΞΑ» ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ.
Έβρου και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.
Το σωματείο δεσμεύεται από το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις οδηγίες και
αποφάσεις της FIFA, UEFA της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου και τις τυχόν
τροποποιήσεις τους. Με την αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω
δέσμευση. Σε περίπτωση μη αποδοχής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 παρ. 3 του
ΚΑΠ.
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Με την αριθμ. 7/10-07-20 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ημέρα έναρξης
των πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ κατηγορίας ορίζεται η 3/4-10-20.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα περιόδου 2020-2021 θα πάρουν μέρος όσα σωματεία έχουν δικαίωμα
και επιθυμούν και έχουν υπογράψει δήλωση συμμετοχής και συνυποσχετικό διαιτησίας /
δήλωση σωματείου υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου περί
αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των
αποφάσεων, FIFA- UEFA και ΕΠΟ(άρθρο 2, παρ. α΄ του Καταστατικού ΕΠΟ) καθώς και
όσα έχουν αποστείλλει στην Ε.Π.Σ. ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ των μελών του Δ.Σ. και των
ποδοσφαιριστών της δύναμής τους με γνήσιο υπογραφής. Διαφορετικά αποκλείονται του
πρωταθλήματος με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ..
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.Σ. ΄Εβρου μέχρι την 14η
Αυγούστου 2020. Η ημερομηνία είναι καταληκτική.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ομάδων στο πρωτάθλημα είναι η μη
οφειλή προς τη διοργανώτρια.

4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο πρέπει να καταβάλει το ποσό των 120,00
ευρώ για την Α΄ κατηγορία, 100,00 ευρώ για τη Β΄ κατηγορία,
ως παράβολο δήλωσης συμμετοχής και σαράντα (40,00) ευρώ το κάθε σωματείο ως
συνδρομή έτους 2020-2021 , σύμφωνα με την αριθμ 7/10-07-20 απόφαση του
Διοικητικού μας Συμβουλίου .
5. ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ - ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ)
Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Έβρου το
χρώμα στολής των ποδοσφαιριστών του, σύμφωνα με το άρθρο 14 και τις σχετικές
παραγράφους του Κ.Α.Π., καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες
του. Η αρίθμηση στην εμφάνιση (άρθρο 14 ΚΑΠ) των ποδοσφαιριστών στα
πρωταθλήματα του παρόντος κανονισμού υποχρεωτικά είναι από το ένα (1) έως και το
δεκαοκτώ (18). Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική. Εφόσον όμως υπάρχει,
τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας.
Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των δύο ομάδων μπορούν να
προκαλέσουν σύγχυση, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής.
Αν δεν έχει, ο διαιτητής το αναγράφει στο Φ.Α., η γηπεδούχος ομάδα αλλάζει χρώμα
στολής και η φιλοξενούμενη θα τιμωρείται , με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της
οικίας διοργανώτριας. (Άρθρο 14 παρ. 7γ του Κ.Α.Π.)
Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή λόγω άρνησης της
υποχρέωσης για την αλλαγή της εμφάνισης της ομάδας, η τελευταία είναι υπαίτια της
ματαίωσης του αγώνα και έχει τις συνέπειες που ορίζει ο Κ.Α.Π.
Γηπεδούχες ομάδες με την έννοια του ΚΑΠ, είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους
γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή Αρχής, τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες
για αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού, έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να
υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων τα μέσα πρώτων βοηθειών και γιατρό.
Η ομάδα που δηλώνει ως έδρα της γήπεδο που ανήκει σε άλλη ομάδα ή Αρχή πρέπει
να συνοδεύει τη σχετική δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή Αρχής,
στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή του οποίου έχουν τη
χρήση.
Στην περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου, κατά τα προαναφερόμενα,
η ομάδα έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση,
οπότε και αποκτά την ιδιότητα της γηπεδούχου και έχει γενικά όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν απ΄ αυτή.(Άρθρο 8 παραγ. 2)
Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους για αγώνες
Πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή
απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των
γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους του αγώνες της ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ.
Τα γήπεδα των αγώνων και τα γηπεδούχα σωματεία ορίζονται από την Ένωση με τον
καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων (άρθρο 8 του ΚΑΠ)
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτισθεί μετά από δημόσια κλήρωση.

Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων η ημέρα έναρξης και η ώρα θα ορισθούν με το
πρόγραμμα των αγώνων.
Κάθε αναγκαία μεταβολή του προγράμματος θα κοινοποιείται σε όλα τα σωματεία και
λοιπούς ενδιαφερομένους.
Οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο & Κυριακή πρωί ή απόγευμα ή και καθημερινές και
γιορτές, αφού αυτό η Ένωση κρίνει αναγκαίο για την έγκαιρη λήξη του Πρωταθλήματος
(άρθρο 11 παρ. 3 του ΚΑΠ).
7. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες θα είναι διπλοί (άρθρ.8 παρ. 8 Κ.Α.Π.)
β) Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90΄ λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45΄ λεπτών
το καθένα (άρθρ.11 παρ 1 Κ.Α.Π.).
γ) Για την περίοδο 2020-2021 θα ισχύσουν τα παρακάτω:
1. Υποχρεωτική συμμετοχή στους αγώνες της Α΄ κατηγορίας και στη βασική
ενδεκάδα από την έναρξη έως και την λήξη του αγώνα ενός (1) ποδοσφαιριστού
ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, στη Β΄ κατηγορία κανένας. Ως τέτοιοι
λογίζονται οι γεννηθέντες από 1-1-2000 και μετά.
Σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή κάτω των είκοσι (20) ετών αλλά και σε
αντικατάσταση παρόμοιου υποχρεωτικά αντικαθίσταται, εφόσον δεν έχουν γίνει οι πέντε
(5) αλλαγές με ποδοσφαιριστή της ίδιας ηλικίας. Σε περίπτωση όμως τραυματισμού του
αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί της κατηγορίας αυτής, ο αγώνας θα πρέπει να
συνεχισθεί κανονικά και χωρίς αυτόν.
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα ορίζεται ένας εκπρόσωπός μας (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) άρθρ. 13 Κ.Α.Π.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει ο Παρατηρητής που όρισε η διοργανώτρια, ή ο
βοηθός του, τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν από ένα
πρόσωπο η καθεμιά και ο διαιτητής ενεργεί κλήρωση για να αναδειχθεί ο
Παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει
σχετική σημείωση στο Φ.Α..
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το
άρθρο 20 του Κ.Α.Π. (Νίκη 3 βαθμοί, Ισοπαλία 1 βαθμός, ΄Ηττα 0 βαθμοί).
10. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωση του
από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Έβρου θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
11. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Η άδεια τέλεσης των αγώνων εκδίδεται από τη διοργανώτρια (έπειτα από εξουσιοδότηση
των σωματείων) και θα διαβιβάζεται μαζί με το πρόγραμμα των αγώνων, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3207/24-12-2003.
Η παραπάνω άδεια θα χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια
καταλληλότητας και λειτουργίας.
Υπόχρεη ομάδα για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι η γηπεδούχος.

Θα πρέπει έγκαιρα να τακτοποιηθούν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων σας, ώστε σε
συνεργασία με τους Δήμους να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των
γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες του γηπέδου σας.
Διαφορετικά δεν θα γίνουν αγώνες στο γήπεδο της ομάδας σας.
Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και
καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι
υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των
οπαδών τους.
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το
άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό , επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα άρθρα
του ΚΑΠ, και της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου κυρώσεις.
12. ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Στην περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί και την επόμενη ημέρα για
τον ίδιο λόγο διεξάγεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών
(30) από την πρώτη αναβολή ή διακοπή του , ύστερα από σχετική απόφαση της
διοργανώτριας ή άλλου εξουσιοδοτημένου επισήμως από την ίδια, ή του
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου αυτής χωρίς να
απαιτείται απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Εκτός αυτού υφίσταται η
δυνατότητα μίας περαιτέρω αναβολής για δέκα (10) ημέρες κατ’ ανώτερο, εάν για
την μία ή και τις δύο ομάδες δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες στο χρονικό
διάστημα αυτό λόγω ήδη ορισμένων επίσημων αγώνων της/τους σε ευρωπαϊκά
κύπελλα ή σε πρωτάθλημα ή κύπελλο. Στην περίπτωση αυτή, οι ομάδες
ειδοποιούνται τρεις (3), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την τέλεση του αγώνα.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ομάδας σε αγώνες Πρωταθλήματος εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΑΠ.
Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες του
Πρωταθλήματος της ιδίας διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της
Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη
κατηγορία και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 17 του Κ.Α.Π.
13. ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ- ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να
παραδίδουν στο διαιτητή:
α) Τα δελτία αθλητικής ιδιότητος ποδοσφαιριστών και
β) ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ που εκδίδεται όπως προβλέπεται
από το Νόμο και στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π., θεωρημένη από
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ.
γ) Το Δελτίο πιστοποίησης του προπονητή
Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των
αναπληρωματικών, του προπονητή ή βοηθού προπονητή, που δεν παρέδωσε το Δελτίο
Πιστοποίησης .

2. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α τις
τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
3. Ο έλεγχος γίνεται από το διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων
ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή
συμπλήρωση του Φ. Α ή, όταν ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την
έναρξή του κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
4. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων
ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ. Α οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να
ζητήσουν σ’ αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης
ένστασης πλαστοπροσωπίας.
5α. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα
πρωταθλήματος ή κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α και β της παρ. 1 του
παρόντος νομίμως εκδοθέντων, ο διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή
ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα
ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, η
υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση παραδοχής ενστάσεως ή καταγγελίας υφίσταται τις
προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις.
5β. Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό
όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
6α. Στην αγωνιστική περίοδο 2020-2021, κατ’ εξαίρεση σε όλα τα επαγγελματικά
και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές
και δήλωση 20αδας, αντί 18αδας, με εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον
πάγκο. Σε περίπτωση που αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες θα έχουν
δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή (έκτης), πέραν των πέντε (5)
αλλαγών, που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάθε ομάδα θα μπορεί να
κάνει χρήση μια πρόσθετης αλλαγής και θα έχει πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή
ανεξάρτητα από το εάν έχει κάνει χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού
αλλαγών. Θα μπορεί, επιπρόσθετα, να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν από
την έναρξη της παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. Εφόσον
μία ομάδα δεν κάνει χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή,
επιτρέπεται η χρήση των αλλαγών και των ευκαιριών που δεν χρησιμοποιήθηκαν,
κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή
ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία χρησιμοποιούμενη ευκαιρία για αλλαγή
για κάθε ομάδα.
Η κάθε ομάδα θα κάνει χρήση των πέντε (5) αλλαγών κατά τη διάρκεια των
ενενήντα (90) λεπτών σε τρείς (3) διακοπές του αγώνα κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού. Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
*Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα
υπολογίζεται ως μία από τις τρείς ευκαιρίες για κάθε ομάδα.
** Οι αλλαγές και οι ευκαιρίες που δεν χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται
στην παράταση.

6β. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από το
διαιτητή.
6γ. Παράβαση των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου συνιστά
λόγο αντικανονικής συμμετοχής, εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως.
7. Σους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην
ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών
που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές ομάδες ή που έχουν την
ελληνική ιθαγένεια (Ελληνική Ταυτότητα ή Διαβατήριο).
14. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΔΙΠΛΩΜΑ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α. Τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Α΄ κατηγορίας υποχρεωτικά πρέπει
προσλαμβάνουν προπονητές με ΔΙΠΛΩΜΑ UEFA C΄ τουλάχιστον οι οποίοι να
κατέχουν την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ προπονητή Ε.Π.Ο. η οποία
να είναι σε ισχύ.
Σωματεία που δεν θα τηρήσουν τα παραπάνω θα τιμωρούνται βάση του
Κανονισμού Προπονητών άρθρο 11 παρ. α με πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα.
(Απόφαση Τεχνικής Επιτροπής Ε.Π.Ο. αριθμ. 35/01-10-20, η οποία εγκρίθηκε στην
υπ’ αριθμ. 44 συνεδρίαση στις 08/10/20 της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.)
Για τα σωματεία που μετέχουν στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία η
πρόσληψη του προπονητή είναι προαιρετική, δεν μπορούνε όμως να δίνουν οδηγίες από
την τεχνική περιοχή οι δηλωμένοι ως μασέρ ή εκπρόσωποι ομάδων κ.λ.π. χωρίς να
κατέχουν Κάρτα Πάγκου που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. προσκομίζοντας τα σωματεία
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για όλους και για την Α΄
κατηγορία το παράβολο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ και στη Β΄
κατηγορία στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.
Σωματείο της Β΄ κατηγορίας που δεν θα παραλάβει την ΚΑΡΤΑ ΠΑΓΚΟΥ από
την Ε.Π.Σ. ΄Εβρου, θα τιμωρείται με πρόστιμο τριπλάσιο της αξίας του ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ανά αγωνιστική.
Ο έλεγχος εναπόκειται στους εκάστοτε διαιτητές αγώνων.
Για την έκδοση του δελτίου Πιστοποίησης πρέπει να προσκομίζονται τα παρακάτω
έγγραφα:
1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
α) Αίτηση του σωματείου
β) Αντίγραφο κάρτας προπονητή τριετούς διάρκειας σε ισχύ.
γ) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες προπονητή
δ) Βεβαίωση εγγραφής ως μέλος του Συνδέσμου Προπονητών ΄Εβρου ή άλλου
Συνδέσμου
ε) Αντίγραφο της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού
συμφωνητικού.
στ) Καταβολή προβλεπομένου παραβόλου
ζ) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:

α) Αίτηση του σωματείου
β) Δύο (2) φωτογραφίες
γ) Καταβολή προβλεπομένου παραβόλου
15. ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την υποχρέωση να έχουν στη διάθεση των
διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν υποχρεωτικά για την
παρουσία γιατρού κατά τη διάρκεια όλου του αγώνος.
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία οφείλουν να έχουν στη διάθεση αυτών το
απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό και φορείο.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σχετικά με την παρουσία γιατρού στο γήπεδο
και την υποχρεωτικότητα αυτού θα σας ενημερώσουμε εγγράφως.
16. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. Το έπαθλο κάθε πρωταθλήματος που δεν επιτρέπεται να είναι χρηματικό ορίζεται
από την Προκήρυξη και απονέμεται μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα
βαθμολογίας .
2. Στην ομάδα που κατακτά την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα
(πρωταθλήτρια), θα της απονεμηθεί Κύπελλο καθώς και τα ανάλογα μετάλλια για τα
αθλούμενα μέλη της.
3. Απαγορεύεται εκτός από τη διοργανώτρια και τις κρατικές αρχές η αθλοθέτηση
επάθλων σε αγώνες επισήμων πρωταθλημάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
17. ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ
Στην κάθε ομάδα που κανένας ποδοσφαιριστής της δεν θα τιμωρηθεί κατά τη διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου, θα απονεμηθεί Κύπελλο ήθους και μετάλλια σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 7/10-07-20 του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ..
18. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των άλλων
διεξαγόμενων αγώνων κατά την διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Οι
υπεύθυνες γηπεδούχες ομάδες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ.
19. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π. το παράβολο ορίζεται ύστερα από
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Έβρου ως εξής:
α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου
100,00 ευρώ
β) Για κακό ορισμό διαιτητών ή εποπτών 100,00 ευρώ
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα
100,00 ευρώ
δ) Για εσφαλμένη ερμηνεία
100 ,00 ευρώ
ε) Για αντικανονική συμμετοχή ποδ/στη 100 ,00 ευρώ
στ) Για πλαστοπροσωπία ποδ/στή
100,00 ευρώ
ζ) Για παράλειψη παρουσίας γιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα 100,00 ευρώ
2. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν περιοριστικά και μόνο δια του
αρχηγού τους τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π.. Για τις λοιπές ενστάσεις
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 του Κ.Α.Π. Οι ενστάσεις πρέπει
υποχρεωτικά εκτός της συστημένης επιστολής να υποβάλλονται με FAX ( αριθμός

25510/ 23872) στη διοργανώτρια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα
με τον Κ.Α.Π.
Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης
ομάδας είναι ανίσχυρη και δε λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 23 παρ. 4, ε του Κ.Α.Π.).
20. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας περιόδου 2020-2021 θα διεξαχθεί σε ένα (1)
όμιλο των δεκατριών (13) ομάδων.
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε διπλούς αγώνες (α΄ και β΄ γύρο).
Μετά τη λήξη του δευτέρου γύρου συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας για τη σειρά
κατάταξης του κάθε σωματείου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων του ιδίου ομίλου,
προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της επόμενης
φάσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
1. Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα θα είναι
και η πρωταθλήτρια της Α΄ κατηγορίας και ανέρχεται στη Γ΄ Εθνική κατηγορία
απευθείας.
2. Σε περίπτωση που δεν υποβιβασθεί κανένα σωματείο από τη Γ΄ Εθνική, τότε θα
υποβιβασθούν δύο (2) σωματεία δηλαδή οι ομάδες που θα καταλάβουν την δέκατη
τρίτη (13η) και την δωδέκατη (12η) θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης .
3. Σε περίπτωση που θα υποβιβασθεί ένα σωματείο μας από τη Γ΄ Εθνική
κατηγορία, τότε θα υποβιβασθούν τρία (3) σωματεία δηλαδή οι ομάδες που θα
καταλάβουν τη δέκατη τρίτη (13η) , τη δωδέκατη (12η) θέση και την ενδέκατη (11η )
θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης .
4. Σε περίπτωση που υποβιβασθούν και τα δύο (2) σωματεία μας από τη Γ΄ Εθνική
τότε θα υποβιβασθούν τέσσερα (4) σωματεία δηλαδή οι ομάδες που θα καταλάβουν την
13η, 12η, 11η και 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
5. Σε περίπτωση που ο πρωταθλητής ή δευτεραθλητής ή ο τριταθλητής της Ενωσής μας
δεν λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, το πρωτάθλημα της Α΄
κατηγορίας θα διεξαχθεί με δεκατρείς (13) ομάδες .
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για την περίοδο 2020-2021 , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/10-7-20
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου , το πρωτάθλημα της Β΄ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους.
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε διπλούς αγώνες (α΄ και β΄ γύρο) σε κάθε όμιλο.
Μετά τη λήξη του δευτέρου γύρου συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας για τη σειρά
κατάταξης του κάθε σωματείου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων του ιδίου ομίλου,
προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της επόμενης
φάσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

α). Ο πρωταθλητής του κάθε ομίλου θα ανέλθει απευθείας στην Α΄ Ερασιτεχνική
κατηγορία .
21. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια
θεσμοθετημένα όργανα (άρθρο 35 του ΚΑΠ).
22. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Επίσημοι διαιτητές για όλα τα πρωταθλήματα, θεωρούνται όσοι υπέβαλαν στην
οικεία Επιτροπή Διαιτησίας Ε.Π.Σ. και έγινε δεκτή, σχετική δήλωση ενεργείας στην
διανυόμενη αγωνιστική περίοδο.
Οι διαιτητές των αγώνων των πρωταθλημάτων για την Α ' και Β ' Κατηγορία αυτής
της προκήρυξης θα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Α.Π. ύστερα από ορισμό
τους από την Ε.Δ. της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου ή αν διαφορετικά αποφασίσει η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.
ύστερα από δημόσια κλήρωση η οποία θα γίνεται παρουσία των εκπροσώπων των
Σωματείων σε ημέρα και ώρα της εβδομάδος που η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου θα ορίσει.
Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις που ισχύουν για το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο :
α) Οι διοργανώτριες, με την προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος, καθορίζουν τα θέματα
που αφορούν την διαιτησία των αγώνων, τον τρόπο ορισμού των διαιτητών, τον τρόπο
πληρωμής της διαιτησίας των αγώνων κλπ.
β) Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ., τηρεί, υποχρεωτικά, τους πίνακες αξιολόγησης των
διαιτητών που καταρτίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, καθώς επίσης και τους πίνακες που η
ίδια καταρτίζει, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Διαιτησίας.
Εάν δεν επαρκούν οι αξιολογημένοι διαιτητές ανώτερης κατηγορίας να διευθύνουν τους
αγώνες
της αντίστοιχης κατηγορίας, η διεύθυνση των αγώνων θα γίνεται με διαιτητές που
περιλαμβάνονται στον πίνακα αξιολόγησης της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
γ) Εφ’ όσον έχει προβλεφθεί και συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη των Ενώσεων οι
κάθε είδους αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο
με ένα διαιτητή, ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα και πάντα κατά την κρίση της
διοργανώτριας.
δ) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη
του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς
υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, τότε
ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στην δεύτερη, ενώ
καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί
τέτοιος, και αν όχι, τότε εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να

αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος
και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία.
ε) Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν
έχει οριστεί) ούτε οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο αγώνας ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των
ομάδων και επαναορίζεται από την διοργανώτρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
ΚΑΠ. Η μη προσέλευση των διαιτητών θεωρείται διαιτητικό παράπτωμα σύμφωνα με το
άρθρο 58 του Κανονισμού διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν προήλθαν
αδικαιολόγητα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες
ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 59 του ιδίου Κανονισμού) από το αρμόδιο
όργανο (Επιτροπή Διαιτησίας) στην οποία υπάγονται. Κατ εξαίρεση, μόνο σε αγώνες της
τελευταίας κατηγορίας των τοπικών πρωταθλημάτων και εφόσον τούτο ρητά
προβλέπεται στην προκήρυξη της οικείας ΕΠΣ, οι δύο ομάδες μπορούν να υποδείξουν
έναν επίσημο διαιτητή, από εκείνους που, τυχόν, παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να
διευθύνει τον αγώνα. Αν είναι παραπάνω από ένας, τότε γίνεται κλήρωση. Η ίδια
διαδικασία τηρείται και για τον ορισμό βοηθού ή βοηθών διαιτητή. Αν δεν υπάρχουν ο
αγώνας ματαιώνεται και επαναορίζεται.
στ) Στα τοπικά πρωταθλήματα, εφ’ όσον υπάρχει μερική ή ολική αποχή διαιτητών για
οποιοδήποτε λόγο ή εφ’ όσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την
κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος, η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. δύναται να ζητήσει τον
ορισμό διαιτητών, από οποιαδήποτε άλλη Ε.Π.Σ., για την κάλυψη όλων ή ορισμένου
αριθμού αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των Ε.Δ. των άλλων Ε.Π.Σ. να ορίσουν
διαιτητές, τον ορισμό διενεργεί υποχρεωτικά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο.
(ΚΕΔ/ΕΠΟ)
ζ) Σε περίπτωση αποχής διαιτητών ή ομαδικών ή πολλαπλών ατομικών κωλυμάτων από
αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων οι απέχοντες διαιτητές, τίθενται από την Επιτροπή
Διαιτησίας της Ένωσης ή την ΚΕΔ/ΕΠΟ εκτός ορισμού από κάθε αγώνα Εθνικού ή
Τοπικού
Πρωταθλήματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου και δεν μπορούν να
αξιολογηθούν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. για την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.
Σε περίπτωση που οι διαιτητές στον ΄Εβρο ή Πανελλήνια απέχουν από τους αγώνες
πρωταθλήματος και Κυπέλλου μερικώς ή ολικώς για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη
διάρκεια της φετινής περιόδου 2020-2021, θα ισχύσουν όσα αναφέρονται στον Κ.Α.Π.,
καθώς και όποιες άλλες σχετικές διατάξεις ισχύουν , ώστε να μην καθυστερήσει η

έναρξη ή η λήξη των πρωταθλημάτων, να μην αναβάλλονται οι αγώνες και να μην
υποβάλλονται τα ερασιτεχνικά σωματεία σε επιπλέον έξοδα..
Καμία ένσταση ή εξαίρεση δεν επιτρέπεται να υποβληθεί από τις διαγωνιζόμενες
ομάδες για τον ορισμό του διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τις
παραπάνω διαδικασίες.
Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει πριν την
έναρξη του αγώνα το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση – έξοδα
μετακίνησης και διαμονής), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός
κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας. Μέχρι την εξόφληση της ως άνω
δαπάνης στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες της ομάδας αυτής,
κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας.
23. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου με τις ομάδες θα γίνεται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (email), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ.
24. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής
παραχωρούνται στη διοργανώτρια ΕΠΣ Έβρου, χωρίς να έχουνε κανένα δικαίωμα
ανάμειξης τα σωματεία.
Η διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος αυτού διέπεται από τις κείμενες διατάξεις
του Κ.Α.Π., των Κανονισμών Παιδιάς, των αποφάσεων της FIFA, UEFA, της Ε.Π.Ο. και
της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και με τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών
και φυσικά και από τους παρόντες όρους της παρούσης Προκήρυξης.
Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της ΕΠΣ Έβρου σαν διοργανώτριας των
παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά.
Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣ Έβρου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή
ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (πχ εναρμόνιση με
ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ΚΑΠ. κλπ), ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.
Η ΕΠΣ Έβρου επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής των ομίλων σε περίπτωση μη δήλωσης
σωματείου στο πρωτάθλημα αυτό και ανόδου στη θέση του σωματείο της κατώτερης
κατηγορίας.
Η κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των
διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που
μετέχουν στους αγώνες, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια
θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευμένης κάθε προσφυγής στα πολιτικά και
Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ.
Ότι δε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΚΑΠ,
τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας ,τον Πειθαρχικό Κώδικα, και την Αθλητική
Νομοθεσία που ισχύει, σε περίπτωση αμφιβολίας για συγκεκριμένη ρύθμιση,
υπερισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των Κανονισμών Ε.Π.Ο..

Για την Ε.Π.Σ. Έβρου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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