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Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
1) Σας στέλνουμε συνημμένα την Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Υποδομών, Κ–1 8 ( χ ω ρ ί ς  

ο ν ο μ α τ ο δ ο σ ί α ) , Κ - 1 6  « Κ Α Ρ Α Μ Ο Υ Ζ Α Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ » ,  Κ-14 «ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Κ-
12 «ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και Κ-10 «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ», ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-
2023, έγγραφη δήλωση συμμετοχής, το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου, το έγγραφο 
ορισμού Αντικλήτου και παρακαλούμε όσα Σωματεία επιθυμείτε να λάβετε μέρος στα παραπάνω 
Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Ευβοίας, να δηλώσετε συμμετοχή εγγράφως μέχρι την 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.10.2022. 

2) Η σχετική δήλωση συμμετοχής, το συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου (με επικυρωμένο 
νόμιμα το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου) και  η πράξη συναίνεσης για την 
επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (ενυπόγραφη με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής) των προσώπων που αναφέρονται και υπογράφουν τη δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει να 
περιέλθουν στα γραφεία της Ένωσης–Λεωφ. Χαϊνά 46 μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και θα 
συνοδεύεται από σχετικό παράβολο συμμετοχής το οποίο ορίζεται ως εξής: α) για τα Πρωταθλήματα Κ-
18, Κ-16 και Κ-14 σε 50,00€  β) για το Πρωτάθλημα Κ-12 σε 30,00€  και γ) στο Πρωτάθλημα Κ-10 σε 
20,00€. Σε αντίθετη περίπτωση τα Σωματεία δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση και δεν θα 
συμμετάσχουν στα Πρωταθλήματα αυτά.  
Επίσης μαζί µε την δήλωση συμμετοχής θα προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση παραχώρησης γηπέδου 
από τον αρμόδιο Δήμο. 

3) Η κλήρωση των αγώνων των Πρωταθλημάτων Υποδομών, Κ - 1 6  « Κ Α Ρ Α Μ Ο Υ Ζ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ » ,  
Κ-14 «ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και Κ-12 «ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 
17.10.2022 και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ. 
Η κλήρωση και ο τρόπος διεξαγωγής για το πρωτάθλημα Κ - 1 8 ( ε φ ό σ ο ν  σ υ μ π λ η ρ ω θ ε ί  ο  
α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο ς  α ρ ι θ μ ό ς  ο μ ά δ ω ν  κ α ι  δ ι ε ξ α χ θ ε ί )  κ α ι  γ ι α  το  π ρ ω τ ά θ λ η μ α  Κ -10, θα 
ορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών και θα ανακοινωθούν με νεότερο έγγραφο. 
Το Πρωτάθλημα Κ-10 θ’ αρχίσει μετά τον Ιανουάριο του 2023. 

4) Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών ορίζεται: 
          η  29/10 & 2/11/2022  για το πρωτάθλημα Κ-16 
          η  5/11/2022 για το πρωτάθλημα Κ-14  και    

          η  12/11/2022 για το πρωτάθλημα Κ-12  
 

5) Ο τελικός του πρωταθλήματος Κ - 1 6  « Κ Α ΡΑ Μ Ο Υ Ζ Α Σ  Ι Ω Α Ν ΝΗ Σ » ,  θ α  δ ι ε ξ α χ θ ε ί  σ τ ο  
γ ή π ε δ ο  Ι σ τ ι α ί α ς .  Ο  μ ε γ ά λ ο ς  κ α ι  ο  μ ι κ ρ ό ς  τ ε λ ι κ ό ς  τ ο υ  π ρ ω τ α θ λ ή μ α τ ο ς  Κ-14 
«ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα διεξαχθούν στο γήπεδο Αμαρύνθου. Το Φάιναλ Φορ του Πρωταθλήματος 
και Κ-12 «ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» θα διεξαχθεί στο γήπεδο Βασιλικού. Τα γήπεδα διεξαγωγής των 
τελικών των άλλων  Πρωταθλημάτων Υποδομής θα ορισθούν από την Επιτροπή Υποδομών και θα 
ανακοινωθούν με νεότερο έγγραφο. 

 
                                                                                   ΜΕ ΤΙΜΗ 
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                
 
                                                 ΡΕΤΣΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                         
        ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:1) Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 
                       2) Δήλωση Συµµετοχής 
                       3) Συνυποσχετικό  Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου 
                       4) Πράξη  συναίνεσης αξιωματούχων για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα 
                       5) Ονομαστική Κατάσταση (συνενωμένων ομάδων)  
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα. 
2. Το Καταστατικό της. 
3. Τον Κ.Α.Π. και τον Πειθαρχικό Κώδικα. 
4. Το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 
5. Την υπ’ αριθ. 15/08.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τους αγώνες Πρωταθλημάτων Υποδομών, Κ–1 8 ( χ ω ρ ί ς  ο ν ο μ α τ ο δ ο σ ί α ) , Κ - 1 6  
« Κ Α Ρ Α Μ Ο Υ ΖΑ Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ » ,  Κ-14 «ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Κ-12 «ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και Κ-10 «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ»για  την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023, 
στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2022. 
 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
           Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της 
Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ, ως διοργανώτριας και των ομάδων που συμμετέχουν στο οικείο 
πρωτάθλημα. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η αποδοχή της µε 
επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π. 
 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΟΜΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
 
          Δικαίωμα συμμετοχής στους παραπάνω αγώνες έχουν οι ποδοσφαιριστές: 
 
Στο πρωτάθλημα Κ-18 (χωρίς ονοματοδοσία) γεννηθέντες από 1/1/2005 και νεότεροι, όλοι 
µε δελτία αθλητικής ιδιότητας.  
Επιτρέπεται η συμμετοχή στην 11άδα δύο  (2) ποδοσφαιριστών, γεννηθέντες από 1/1/2004 
έως 31/12/2004. 
 
Στο πρωτάθλημα Κ-16 «ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» γεννηθέντες από 1/1/2007 και νεότεροι, 
όλοι µε δελτία αθλητικής ιδιότητας. 
 
Στο πρωτάθλημα Κ-14 «ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» γεννηθέντες από 1/1/2009 και νεότεροι 
όλοι µε δελτία αθλητικής ιδιότητας. 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Επιτρέπεται και η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα - στην 20άδα, 
έως δύο (2) κοριτσιών, γεννηθέντες από 1/1/2008-31/12/2008 και νεότερες όλες µε δελτία 
αθλητικής ιδιότητας ή προσωρινή βεβαίωση. 
 
Στο πρωτάθλημα Κ-12 «ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» γεννηθέντες από 1/1/2011 και 
νεότεροι, όλοι µε δελτία αθλητικής ιδιότητας  και ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/ 2012 
και νεότεροι με βεβαίωση αθλητικής ιδιότητας (έπειτα από αίτησή τους στα γραφεία της 
Ένωσης). Οι γεννηθέντες ποδοσφαιριστές από 01/01/2012 έως 31/12/2012 θα έχουν 
δικαίωμα να εκδώσουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας από την 01/01/2023. 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Επιτρέπεται σε αυτό το πρωτάθλημα χωρίς περιορισμό στον 
αριθμό, η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, στην 20άδα και στην 9άδα, ακόμη και για κορίτσια με 
μεγαλύτερη ηλικιακή διαφορά μέχρι και ένα (1) έτος (από 1/1/2010 και νεότερες), όλες με δελτίο 
αθλητικής ιδιότητας ή προσωρινή βεβαίωση. 
 
Στο πρωτάθλημα Κ-10 γεννηθέντες από 1/1/2013 και νεότεροι, µε βεβαίωση συμμετοχής 
από την Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ (έπειτα από αίτησή τους) ή με πρωτότυπο Πιστοποιητικό γέννησης 
ταυτοπροσωπίας (πρόσφατο) και Ατομική κάρτα Υγείας.  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Επιτρέπεται σε αυτό το πρωτάθλημα χωρίς 



περιορισμό, η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, στην  18άδα και στην 7άδα, ακόμη και για 
κορίτσια με μεγαλύτερη ηλικιακή διαφορά μέχρι και ένα (1) έτος (από 1/1/2012 και 
νεότερες) όλες με δελτίο αθλητικής ιδιότητας ή µε βεβαίωση συμμετοχής από την Ε.Π.Σ. 
ΕΥΒΟΙΑΣ (έπειτα από αίτηση τους) ή με πρωτότυπο Πιστοποιητικό γέννησης 
Ταυτοπροσωπίας (πρόσφατο) και Ατομική κάρτα Υγείας. 
· Oι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές μπορούν να αγωνίζονται εκτός των παραπάνω 
δικαιολογητικών (δελτίο ή βεβαίωση συμμετοχής) και µε αντίγραφο του πιστοποιητικού 
γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο ή φωτοτυπία διαβατηρίου.  
 
Όλα τα σωματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβάλλουν σε μετρητά ή 
με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Ευβοίας το σχετικό παράβολο το 
οποίο ορίζεται ως εξής: 
α)  για τα Πρωταθλήματα Κ-18, Κ-16 και Κ-14 σε 50,00€   
β) για το Πρωτάθλημα Κ-12 σε 30,00€  και  
γ) στο Πρωτάθλημα Κ-10 σε 20,00€.   
 
Α) Σωματεία που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας είναι δυνατό να 
δηλώσουν συμμετοχή με μικτή ομάδα µε άλλο ένα (1) ή δύο (2) σωματεία του ιδίου Δήμου (του 
νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ). 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΠΣΕ υποχρεωτικά ονομαστική 
κατάσταση όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας του κάθε 
ποδοσφαιριστή και η ομάδα που ανήκει. 
 
Β) Εάν στην Προκήρυξη της Γ’ Εθνικής, προβλέπεται για τα σωματεία που συμμετέχουν να 
λάβουν μέρος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε ένα τουλάχιστον Πρωτάθλημα Υποδομής, τότε το σωματείο 
που ανήκει στην Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή σ’ ένα (1) τουλάχιστον 
από τα Πρωταθλήματα  Κ-18, Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10.          

  
Γ) Το σωματείο αυτό και εφόσον δηλώσει συμμετοχή σε ΕΝΑ (1) από τα Πρωταθλήματα 
Κ-18, Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 , τότε είναι δυνατό να δηλώσει συμμετοχή και σε ένα άλλο 
πρωτάθλημα υποδομής, οργανώνοντας ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ µε άλλο σωματείο του ιδίου Δήμου 
(του νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ), αλλά μικρότερης κατηγορίας από αυτή που ανήκουν (Α΄, Β΄ ή Γ΄ 
κατηγορίας Ευβοίας). 
 
Δ) Όλα τα σωματεία μπορούν να δηλώνουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία και δεύτερη 
ομάδα με τη προϋπόθεση να έχουν διαχωρίσει τους ποδοσφαιριστές σε δύο ομάδες. Σε 
αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν στην Ένωση, υποχρεωτικά ονομαστικές 
καταστάσεις που  θα αναφέρονται οι ποδοσφαιριστές του σωματείου και σε ποια από 
τις δύο ομάδες θα αγωνίζονται.  
Τα σωματεία που θα δηλώσουν δεύτερη ομάδα στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, (ομάδα 
Β’), μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι τέσσερις ποδοσφαιριστές από την ομάδα Α’ με 
την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό χωρίς βαθμολογία. 
 
Ε) Τα πρωταθλήματα Υποδομής θα διεξαχθούν σε ομίλους, η κατανομή των οποίων θα γίνει 

µε βάση τα γεωγραφικά κριτήρια του νομού. 

 
ΣΤ) Οι ομάδες σ’ όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν 
στον διαιτητή: 
1.               Τα Δελτία Ατομικών στοιχείων και Μεταβολών των Ποδοσφαιριστών. 
α)Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή θα αναγράφει υποχρεωτικά τα 
πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή και του Σωματείου στο οποίο ανήκει και θα φέρει βεβαίωση 
ότι ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σ’ όλες τις προβλεπόμενες από την παραγ. 2, εδάφιο β’ του 
παρόντος άρθρου, υποχρεωτικές υγειονομικές εξετάσεις. 
β) Όταν έχει κατατεθεί αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή Πρώτης Εγγραφής, δύναται ο 



ποδοσφαιριστής να αγωνισθεί έως ότου εκδοθεί το δελτίο, µε επικυρωμένη φωτοτυπία της 
αίτησης μεταβολών από την Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ που θα επιδεικνύεται στο διαιτητή. Η 
επικυρωμένη φωτοτυπία της αίτησης μεταβολών θα έχει ισχύ µέχρι ένα (1) μήνα.  Από εκεί 
και µετά θα θεωρείται άκυρη. 
Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές η επικυρωμένη φωτοτυπία της αίτησης 
μεταβολών θα έχει ισχύ, έως ότου εκδοθεί οριστικά το δελτίο. 
 
 
2.               Ατομική κάρτα Υγείας Ποδοσφαιριστή. 
Οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την Ατομική κάρτα Υγείας τους,(Ν. 
4479/17-ΦΕΚ 94Α/2017-άρθρο 18 του Κ.Α.Π). Η κάρτα Υγείας θα προσκομίζεται στον 
Διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στον αγώνα 
και ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή της. 
Η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. 
  
  
3.               Δελτίο πιστοποίησης Προπονητή ή Προπονητών της ομάδας (μέχρι δύο), το 
οποίο εκδίδεται από την ΕΠΣ Ευβοίας . 
  
       Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη των παρατηρήσεων του 
Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών. 

       Ο διαιτητής, μαζί με τον παρατηρητή του αγώνα ή τον παρατηρητή της Επιτροπής 

πρωταθλημάτων Υποδομών, έχουν την υποχρέωση να κάνουν έλεγχο 

πλαστοπροσωπίας όλων των ποδοσφαιριστών, πριν την έναρξη του αγώνα. 

       Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων 

ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα 

ζητήσουν σ’ αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν µόνο για την περίπτωση διατύπωσης 

ένστασης πλαστοπροσωπίας. Εφ’ όσον διατυπωθεί ένσταση ή ο διαιτητής διαπιστώσει 

παράβαση οφείλει να κρατήσει τα δελτία των ποδοσφαιριστών και να αναφέρει λεπτομερώς 

στο Φ.Α. επί της ενστάσεως–παραβάσεως. 
       Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα πρωταθλήματος Υποδομής χωρίς 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή 
ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. 
       Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής συμμετάσχει στον αγώνα, η συμμετοχή του θεωρείται 
αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα σε περίπτωση ενστάσεως ή ελέγχου υφίσταται τις 
προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής παραπέμπεται στην αρμόδια 
πειθαρχική επιτροπή. 
      Απαγορεύεται ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών 
σε δύο αγώνες της ομάδας που ανήκει ή άλλων ομάδων (π.χ. Μικτών-Εθνικών ομάδων). Ο 
υπολογισμός του εικοσιτετράωρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του 
ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του 
δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή και 
τιμωρείται με απώλεια του δεύτερου αγώνα και τις λοιπές ποινές του άρθρου 23 του 
Κ.Α.Π., εάν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής και ύστερα από απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου. 
       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. 
       Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα έως και τεσσάρων 
(4) ποδοσφαιριστών, που δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές ομάδες. 

       Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας 

αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, 

άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική. 

Οι Αλλοδαποί – Ομογενείς - Κοινοτικοί μπορούν να αγωνίζονται, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ µόνο µε 
δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών και σύμφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 19 του 



Κ.Α.Π. 
       Οι αγώνες των πρωταθλημάτων Υποδομών θα διεξάγονται κυρίως Σάββατο πρωινές ώρες. 
Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει και άλλη ημέρα και ώρα για τη διεξαγωγή των αγώνων, στην 
περίπτωση που ποδοσφαιριστές αγωνίζονται και στην ομάδα ανδρών καθώς και σε 
περιπτώσεις άλλες, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση. 
Η Επιτροπή των Πρωταθλημάτων Υποδομών διατηρεί το δικαίωμα, µε σχετική απόφαση και 
του ∆.Σ. της ΄Ένωσης, να τροποποιεί το πρόγραμμα των αγώνων. 
 
    

3.-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
 
Ισχύουν όσα προβλέπονται από τον Κ.Α.Π και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 
Οι Προπονητές των ομάδων θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν:  
 
Α) Δίπλωμα τουλάχιστον UEFA C. 

Β) Να είναι κάτοχοι ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ. 
Γ) Να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή άλλου Συνδέσμου 
και επίσης 
δ) Να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή (για το ίδιο Σωματείο),που θα εκδίδεται από 
την Ε.Π.Σ. Ευβοίας, κατόπιν απόφασης της Ε.Π.Ο. 
 

4.- ΓΗΠΕΔΑ 
 

• Οι γηπεδούχες ομάδες θα αγωνίζονται στα γήπεδά τους, αλλά και σε γήπεδα που κατά την 
κρίση της θα ορίζει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών. 

• Με την δήλωση συµµετοχής θα προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση παραχώρησης γηπέδου 
από τον αρμόδιο Δήμο. 
Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Κ-18 θα διεξάγονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων 

(Μήκος 100μ.-105μ. και Πλάτος 60μ-68μ., Εστίες 7,32μ.Χ 2,44μ. και μπάλες Νο 5). 
Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Κ-16 θα διεξάγονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων 

(Μήκος 100μ.-105μ. και Πλάτος 60μ-68μ., Εστίες 7,32μ.Χ 2,44μ. και μπάλες Νο 5). 
Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Κ-14 θα διεξάγονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων 

(Μήκος 100μ.-105μ. και Πλάτος 60μ-68μ., Εστίες 7,32μ.Χ 2,44μ. και μπάλες Νο 5). 
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ-12 θα διεξάγονται σε γήπεδα διαστάσεων Μήκος 60μ. και 

Πλάτος 45μ. και μπάλες Νο 4). Οι εστίες θα τοποθετούνται στο ύψος των μεγάλων 
περιοχών (κέντρο) και το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής θα είναι η περιοχή ευθύνης του 
τερματοφύλακα. Το κόρνερ θα εκτελείται από την επανορθωτική  γραμμή της μεγάλης 
περιοχής. 

Στο πρωτάθλημα Κ-10 δημιουργείται αγωνιστικός χώρος µε την τοποθέτηση κώνων από τις 
τέσσερις τελικές γωνίες των μεγάλων περιοχών (δύο νοητές γραμμές παράλληλες µε τις 
δυο πλάγιες γραμμές του κανονικού γηπέδου διαστάσεων (Μήκος 45μ.-50μ. και Πλάτος 
30μ-35μ. και μπάλες Νο 4). 

 

 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Η διάρκεια των αγώνων για τα πρωταθλήματα θα είναι: 
 
Κ-18 Διάρκεια 80΄λεπτά (2 ημίχρονα των 40΄λεπτών) – (11Χ11 ποδοσφαιριστές) 
Κ-16 Διάρκεια 80΄λεπτά (2 ημίχρονα των 40΄λεπτών) – (11Χ11 ποδοσφαιριστές). 
Κ-14 Διάρκεια 70΄λεπτά (2 ημίχρονα των 35΄λεπτών) - (11Χ11 ποδοσφαιριστές). 
Κ-12 Διάρκεια 60΄λεπτά (2 ημίχρονα των 30΄λεπτών) - (9Χ9 ποδοσφαιριστές). 
Κ-10 Διάρκεια 60΄λεπτά ( 2 ημίχρονα των 30΄λεπτών) - (7Χ7 ποδοσφαιριστές). 
 

6.- ΑΛΛΑΓΕΣ 

  α. Στην αγωνιστική περίοδο 2022-2023, σε όλα τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά 



πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές και δήλωση 20άδας αντί 
18άδας. Σε περίπτωση που ο αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα 
μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή (έκτης), πέραν των πέντε (5) αλλαγών, που 
προβλέπονται κατά τα 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. 
β. Απαγορεύεται η επανασυμμετοχή οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη 
διάρκεια του αγώνα. 
γ. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε από το διαιτητή.                                                
 
Στα πρωταθλήματα Υποδομής προκειμένου να αγωνίζονται όλοι οι μικροί 
ποδοσφαιριστές στον αγώνα επιτρέπεται απεριόριστος αριθμός αλλαγών με την 
προϋπόθεση να γίνονται αυτές σε τρία χρονικά σημεία του αγώνα (εξαιρείται η 
ανάπαυλα των δύο ημιχρόνων).         
 Στο πρωτάθλημα Κ-10 οι αλλαγές μπορούν να γίνονται συνέχεια (χωρίς να υπάρχει 
περιορισμός και όριο στις αλλαγές) .                      
 
 

7.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Όπως ορίζει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.(Βαθμολογική κατάταξη ομάδων). 
 
 

8.- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ   
 
Τα πρωταθλήματα Υποδομής θα διεξαχθούν ως εξής: 
 
Ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Κ-18 (χωρίς ονοματοδοσία) καθώς και η 
διεξαγωγή του, θα οριστικοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής 
λόγω του περιορισμένου αριθμού σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή και θα 
γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο. 
 
Το πρωτάθλημα Κ-16 «ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα διεξαχθεί σε τέσσερεις ομίλους, με 
γεωγραφικά κριτήρια. Στη Β΄ φάση προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. 
Σύνολο οχτώ ομάδες.  
Οι επόμενες φάσεις θα έχουν ως εξής: 
Β ΦΑΣΗ (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ) 
Α1 – Β2 (Νικητής 1) 
Β1 – Α2 (Νικητής 2) 
Γ1 – Δ2 (Νικητής 3) 
Δ1 – Γ2 (Νικητής 4) 
 
Γ ΦΑΣΗ (ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ) 
Νικητής 1 – Νικητής 3 (Νικητής 5) 
Νικητής 2 – Νικητής 4 (Νικητής 6) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Νικητής 5 – Νικητής 6 
 
Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα. Οι αγώνες της 
ημιτελικής φάσης θα είναι διπλοί. Ο Τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο Ιστιαίας. 



 
Το πρωτάθλημα Κ-14 «ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα διεξαχθεί σε τέσσερεις ομίλους, με 
γεωγραφικά κριτήρια. Στη Β΄ φάση προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. 
Σύνολο δώδεκα ομάδες.  
Οι επόμενες φάσεις θα έχουν ως εξής: 
Β’ ΦΑΣΗ  
Α2 – Β3 (Νικητής 1) 
Β2 – Α3 (Νικητής 2) 
Γ2 – Δ3 (Νικητής 3) 
Δ2 – Γ3 (Νικητής 4) 
 
Γ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ) 
Α1 – Νικητής 3 (Νικητής 5) 
Β1 – Νικητής 4 (Νικητής 6) 
Γ1 – Νικητής 1 (Νικητής 7) 
Δ1 – Νικητής 2 (Νικητής 8) 
 
Γ ΦΑΣΗ (ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ) 
Νικητής 5 – Νικητής 7 (Νικητής 9) 
Νικητής 6 – Νικητής 8 (Νικητής 10) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Νικητής 9 – Νικητής 10 
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
Ηττημένος 9 – Ηττημένος 10 
 
Όλοι οι αγώνες της Β’ Φάσης και της προημιτελικής Φάσης θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα. 
Οι αγώνες της ημιτελικής Φάσης θα είναι διπλοί. Ο Τελικός αγώνας και ο μικρός τελικός θα 
διεξαχθούν στο γήπεδο Αμαρύνθου. 
 
Το πρωτάθλημα Κ-12 «ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» θα διεξαχθεί σε πέντε ομίλους, με 
γεωγραφικά κριτήρια. Στη Β΄ φάση προκρίνονται οι δύο πρώτε ομάδες από τον πρώτο όμιλο 
και οι τρεις πρώτες ομάδες από τους άλλους ομίλους. Σύνολο δεκατέσσερεις ομάδες.  
Οι επόμενες φάσεις θα έχουν ως εξής: 
Β’ ΦΑΣΗ  
Οι ομάδες Β1 και Ε1, μετά από κλήρωση, προκρίνονται χωρίς αγώνα 
Α1 – Β3 (Νικητής 1) 
Γ1 – Δ3 (Νικητής 2) 
Δ1 – Γ3 (Νικητής 3) 
Β2 – Ε2 (Νικητής 4) 
Γ2 – Α2 (Νικητής 5) 
Δ2 – Ε3 (Νικητής 6) 
 
Γ’ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ) 
Β1 –  Νικητής 3             (Νικητής 7) 
Ε1 – Νικητής 2              (Νικητής 8) 
Νικητής 1 – Νικητής 6   (Νικητής 9) 
Νικητής 4 – Νικητής 5   (Νικητής 10) 
 
Δ’ ΦΑΣΗ (ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ) 
Νικητής 7 – Νικητής 9 (Νικητής 11)       
Νικητής 8 – Νικητής 10 (Νικητής 12)     
 
ΤΕΛΙΚΟΣ 
Νικητής 11 – Νικητής 12 



ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
Ηττημένος 11 – Ηττημένος 12 
 
 
Όλοι οι αγώνες της Β’ Φάσης και της προημιτελικής Φάσης θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα. 
Η ημιτελική φάση θα διεξαχθεί με τη μορφή Final-For εντός τριημέρου. Την πρώτη μέρα θα 
διεξαχθούν οι δυο ημιτελικοί και την τρίτη μέρα ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Οι αγώνες του 
Final-For θα διεξαχθούν στο γήπεδο Βασιλικού. 
 
Ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Κ-10 « Λ Ι ΝΑΡ Δ Ο Σ ΣΤ ΑΜΑΤ ΗΣ» , θα 
οριστικοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής και θα γνωστοποιηθεί με νεότερο 
έγγραφο. 
 
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν την ίδια βαθμολογική κατάταξη, 
θα ισχύσει όπως ορίζει το  άρθρο 20 του Κ.Α.Π. (Βαθμολογική κατάταξη ομάδων). 
Όλοι οι αγώνες της Β φάσης μέχρι τους τελικούς είναι μονοί. 
Σε όλα τα Πρωταθλήματα Υποδομών, όπου υπάρχουν αγώνες κατάταξης ή αγώνες νοκ-
άουτ, δεν υπάρχει ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα θ’ ακολουθεί η διαδικασία των ΠΕΝΑΛΤΥ. 
 
 

9. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
 
Τους αγώνες θα διευθύνουν επίσημοι διαιτητές της Ένωσης που θα ορίζονται από την 
Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΕ. Κανένας αγώνας δεν θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία 
επίσημου Διαιτητή και θ’ αναβάλλεται. 

         
          Οι αγώνες των Κ-18 και Κ-16 θα διεξάγονται µε Διαιτητή και δύο (2) βοηθούς.  

Στην Α φάση των Πρωταθλημάτων Κ-18 και Κ-16 ο ορισμός βοηθών είναι προαιρετική.  
Στα πρωταθλήματα Κ-14, Κ-12 και Κ-10 στην Α΄ Φάση τους αγώνες θα διευθύνει ένας (1) 
Διαιτητής. Από τη Β΄ Φάση και μέχρι τους τελικούς οι αγώνες θα διεξάγονται µε Διαιτητή και 
δύο (2) βοηθούς. 
Όλοι οι αγώνες της ημιτελικής και τελικής φάσης θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε 
ουδέτερα γήπεδα µε χλοοτάπητα και θα τους διευθύνουν αξιολογημένοι Διαιτητές. 
 
 

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται από τις διαγωνιζόμενες ομάδες σύμφωνα µε 

τις διατάξεις του ΚΑΠ και το παράβολο ορίζεται σε  250,00 €. 
 
 

11. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και 
ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου 
που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε Ιατρός, είτε 
Νοσηλευτής, απόφοιτος των ΤΕΙ, είτε Διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του 
ΕΚΑΒ ή ειδικά Πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά 
γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά 
που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα Ιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και 
ισχύουν οι ποινές της αντίστοιχης παραγράφου του Κ.Α.Π. 
Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης προσώπου που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα 
ανωτέρω, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να ειδοποιήσουν την Επιτροπή τρείς (3) ηµέρες πριν 



την τέλεση του αγώνα. 
Ο Ιατρός ή Νοσηλευτής ή Διασώστης ή Πιστοποιημένος Π.Β., θ’ αναγράφεται 

υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα και θα υπογράφει. 
 
Επί του προκειμένου επισημαίνουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία η οποία θα πρέπει να διακρίνει 
τα Σωματεία στο θέμα παρουσίας Ιατρού ή προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα Ιατρού αγώνα, 
δεδομένου ότι η υγεία των ποδοσφαιριστών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν νεαρή ηλικία, πρέπει 
να είναι πρωταρχικό µέληµα όλων µας. 
Η κάθε ομάδα µε δική της ευθύνη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη µε το απαραίτητο 
φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του αγώνα είναι η αυστηρή τήρηση του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου. 
 

12. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 
 
Σωματείο που δεν µπορεί να πάρει µέρος σε αγώνα πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογημένα µε 
έγγραφό του την διοργανώτρια τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, 
εκτός αν για την υποχρέωσή της ν’ αγωνιστεί , ειδοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα µμικρότερο 
των οκτώ (8) ημερών, οπότε η ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες 
πριν την διεξαγωγή του αγώνα. 
Αναιτιολόγητη κατά τη κρίση της διοργανώτριας δήλωση της ομάδας, κατά τα ανωτέρω 
συνεπάγεται, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 21 του ΚΑΠ και η προκήρυξη 
και την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης (τυχόν μετακίνηση αντίπαλης ομάδας, διαιτητών, 
παρατηρητή, χάραξη γηπέδου, προετοιμασίας αγώνα κ.λ.π.) 
Δικαιολογείται η αναβολή αγώνος για πολύ σοβαρό λόγο. 
Ένα Σωματείο δύναται να δηλώσει αδυναμία συμμετοχής και αναβολή σε αγώνα, µόνο 
μία (1) φορά για όλη την ποδοσφαιρική χρονιά, σε ένα Πρωτάθλημα, επικαλούμενο 
σοβαρό λόγο. 
 

13.- ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΣΤΩΝ 
 
Α) Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές και την έκτιση αυτών ισχύει ότι 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΑΠ. 
Β) Οι ποινές των ποδοσφαιριστών σ΄ ένα Πρωτάθλημα Υποδομών εκτίονται στο Πρωτάθλημα 
που τους επιβλήθηκαν και μόνο σ΄ αυτό.   
 

 
14.-ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

 
Α) Για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική, σε 
περίπτωση που δεν συμμετάσχει αδικαιολόγητα σε ένα αγώνα, πέραν των ότι προβλέπει ο  
Κ.Α.Π., θα τιμωρείται και µε χρηματικό πρόστιμο διακοσίων 200 ΕΥΡΩ. 
Β) Σε περίπτωση που σωματείο αδικαιολογήτως και χωρίς αιτιολογημένη προειδοποίηση δεν 
συμμετάσχει σε προγραμματισμένο αγώνα, πέραν των ότι προβλέπει ο Κ.Α.Π., θα τιμωρείται 
και µε χρηματικό πρόστιμο 100,00 ΕΥΡΩ. 
Γ) Σε περίπτωση που 1) γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας ή διαπιστωθεί η παράβαση 
αυτή από έλεγχο της επιτροπής ή βεβαιωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο πλήρως τεκμηριωμένο, 
2) διαπιστωθεί αντικανονική συμμετοχή λόγω ηλικίας ή αγωνιστεί τιμωρημένος 
ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστής που ανήκει σε άλλο σωματείο, πέρα από τις 
προβλεπόμενες από το άρθρο 21 παρ. 5 του Κ.Α.Π. συνέπειες, το σωματείου θα τιμωρείται µε 
χρηματικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσια 500,00 ΕΥΡΩ και Θ’ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  από την συνέχεια 
του πρωταθλήματος που συμμετέχει. 
 Δ) Εάν διακοπεί αγώνας λόγω επεισοδίων ή αναγραφούν στο Φ.Α. ή σε σχετική έκθεση 



αρμοδίου οργάνου, επεισόδια σε βάρος Διαιτητών ή ομάδων από προπονητές, παράγοντες ή 
φιλάθλους, το υπαίτιο Σωματείο θα τιμωρείται µε άμεσο αποκλεισμό από το πρωτάθλημα και 
µε χρηματικό πρόστιμο μέχρι τριακόσια 300,00 ΕΥΡΩ. 
Ε) Με απόφαση της Επιτροπής Υποδομών αναστέλλεται η διεξαγωγή του αγώνα ομάδας που 
συμμετέχει στο Πρωτάθλημα αυτό μέχρι να εκδικαστεί εκκρεμότητα που έχει σχέση µε πράξη 
βίας ή δυσφήμηση του αθλήματος. 
 

15.- Ε           Π      Α      ΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ κ.λ.π. 
    
          Με απόφαση της ΕΠΣΕ θα καθορίζεται ειδική εκδήλωση γιορτής της υποδομής, για να      

τιμηθούν οι ομάδες που πρώτευσαν στα πρωταθλήματα, θα καθορίζεται ηθική βράβευση των  
ομάδων που συμμετείχαν ή δεν είχαν καμία ποινή και θα γίνονται τιμητικές διακρίσεις σε  
πρόσωπα ή φορείς που πρόσφεραν στο παιδικό ποδόσφαιρο. 
 

16.- ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ -ΒΟΗΘΩΝ-ΓΙΑΤΡΟΥ-Ε.Π.Σ.Ε. 

 
Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε αγώνα το ποσό:  
Για αμοιβή διαιτητή (20,00 € + μετακίνηση), γιατρού (20,00 €) και 10,00 € για Ε.Π.Σ.Ε.  
Η αμοιβή των βοηθών διαιτητών είναι 15,00 € έκαστος. 

 
17.- FAIR-PLAY 

 
Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη φιλοξενία (νερά, αναψυκτικά, 
γλυκά κ.λ.π.) και την καλή υποδοχή. 

 
              Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη ισχύει ο Κ.Α.Π.  και θα αποφασίζει το 
Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.- 
 
 
 

ΜΕ ΤΙΜΗ 
 
 
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                          ΡΕΤΣΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                       ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-

2023 

Κ – 18 « … … … … … … … … … … … … … … . »  
 

------------------------------------------------------------------------------ 

(Αναγράφεται ο τίτλος του σωµατείου) 
 

Ηµεροµηνία…………………

… Αριθµ. 

Πρωτ……………........... 
 

Προς 

Την  Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙ∆Α 
 

ΘΕΜΑ:  Δήλωση συµµετοχής στο πρωτάθληµα Κ-1 8 ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 
 

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 846  /10.09.2021 εγγράφου σας, µε το οποίο µας κοινοποιήσατε 

την Προκήρυξη των Πρωταθληµάτων Υποδομής 2021-2022 , σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα 

µε 

την   από…………..….….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1) ∆ηλώνουµε  συµµετοχή στο παραπάνω πρωτάθληµα, αποδεχόµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα 

τους όρους της Προκήρυξης και καταθέτουµε στο ταµείο σας το ποσό των  50 €, σαν 

δικαίωµα συµµετοχής. 

2) Γήπεδο που θα χρησιµοποιήσουµε για τους αγώνες µας στο πρωτάθληµα αυτό είναι το 

γήπεδο του: Α)………………………………………………… 

Β) ………………………………………………… 

3) Τα χρώµατα της στολής των ποδ/στών µας 

είναι: Α) 

Φανέλλα:……………………………………. 

Β) 

Παντελονάκι:………………………………... 

Γ)   

Κάλτσες:……………………………………. 

4) Τα γραφεία µας βρίσκονται 

στην……………………………………..οδός 

…………………….αριθµ……………... Τηλ. 

Προέδρου………………………………………............ ......................................... 

Τηλ. Γεν. 

Γραµµατέα……………………………………………………....................... 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ E-MAIL:……………………………………………………............... 

&FAX: ……………………………………………………………………………………………… 

5) Αντίκλητός µας 
ορίζεται:………………………………………………….……............. Τηλ. 
Αντικλήτου: ……………………………………………………………………….. 

6) Ημέρα που επιθυμείτε να αγωνίζεστε……………………………………………… 

 

 

• Ζητάμε κλειδάριθμο με την ομάδα/ες……………………….………………..….…….. 



 

  ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

(Σφραγίδα) 

                                (Ονοµ/µο–Υπογραφή)                              (Ονοµ/µο–Υπογραφή) 



 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-2023 

Κ – 16 « … … … … … … … … … … … … … … . »  

------------------------------------------------------------------------------ 

(Αναγράφεται ο τίτλος του σωµατείου) 
 

Ηµεροµηνία…………………… 

Αριθµ. Πρωτ……………........... 
 

Προς 

Την  Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙ∆Α 
 

ΘΕΜΑ:  Δήλωση συµµετοχής στο πρωτάθληµα Κ-1 6  ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 
 

Σε απάντηση του υπ’ αριθ.  846/10.09.2021 εγγράφου σας, µε το οποίο µας κοινοποιήσατε την 

Προκήρυξη των Πρωταθληµάτων Υποδομής 2021-2022 , σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε 

την   από…………..….….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1) ∆ηλώνουµε  συµµετοχή στο παραπάνω πρωτάθληµα, αποδεχόµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα 

τους όρους της Προκήρυξης και καταθέτουµε στο ταµείο σας το ποσό των  50 €, σαν δικαίωµα 

συµµετοχής. 

2) Γήπεδο που θα χρησιµοποιήσουµε για τους αγώνες µας στο πρωτάθληµα αυτό είναι το γήπεδο 

του: Α)………………………………………………… 

Β) ………………………………………………… 

3) Τα χρώµατα της στολής των ποδ/στών µας είναι: 

Α) Φανέλλα:……………………………………. 

Β) Παντελονάκι:………………………………... 

Γ)   Κάλτσες:……………………………………. 

4) Τα γραφεία µαςβρίσκονται 

στην……………………………………..οδός …………………….αριθµ……………... 

Τηλ. Προέδρου………………………………………............ ......................................... 

Τηλ. Γεν. Γραµµατέα……………………………………………………....................... 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ E-MAIL:……………………………………………………............... 

&FAX: ……………………………………………………………………………………………… 

5) Αντίκλητός µας 
ορίζεται:………………………………………………….……............. Τηλ. 
Αντικλήτου: ……………………………………………………………………….. 

6) Ημέρα που επιθυμείτε να αγωνίζεστε……………………………………………… 

 

 

• Ζητάμε κλειδάριθμο με την ομάδα/ες……………………….………………..….…….. 

 

  ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

(Σφραγίδα) 

                                (Ονοµ/µο–Υπογραφή)                              (Ονοµ/µο–Υπογραφή) 



ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-2023 

Κ – 14 « … … … … … … … … … … … … … … . »  

 

------------------------------------------------------------------------------ 

(Αναγράφεται ο τίτλος του σωµατείου) 

Ηµεροµηνία…………………… 
Αριθµ. Πρωτ……………........... 

 

Προς 

ΤηνΕ.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙ∆Α 

 

ΘΕΜΑ:  Δήλωση συµµετοχής στο πρωτάθληµα Κ-14 ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθ.846 /10.09.2021 εγγράφου σας, µε το οποίο µας κοινοποιήσατε 

την  Προκήρυξη των Πρωταθληµάτων Υποδομών 2021-2022 , σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε 

την από………………….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

3) ∆ηλώνουµε συµµετοχή στο παραπάνω πρωτάθληµα, αποδεχόµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους 

όρους της Προκήρυξης και καταθέτουµε στο ταµείο σας το ποσό των 50 €, σαν δικαίωµα 

συµµετοχής. 

4) Γήπεδο που θα χρησιµοποιήσουµε για τους αγώνες µας στο πρωτάθληµα αυτό είναι το γήπεδο 

του: Α)………………………………………………… 

Β) ………………………………………………… 

3) Τα χρώµατα της στολής των ποδ/στών µας είναι: 

Α) Φανέλλα:……………………………………. 

Β) Παντελονάκι:………………………………... 

Γ)  Κάλτσες:……………………………………. 

4) Τα γραφεία µας βρίσκονται 

στην……………………………………..οδός …………………….αρίθµ……………... 

Τηλ. Προέδρου………………………………………............ ......................................... 

Τηλ. Γεν. Γραµµατέα……………………………………………………....................... 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ FAX: 

……………………………………………………...............&E-MAIL: 
……………………………………………………………………………………………… 

5) Αντίκλητός µας 
ορίζεται:………………………………………………………………… Τηλ. 
Αντικλήτου: ……………………………………………………………………….. 

6) Ημέρα που επιθυμείτε να αγωνίζεστε……………………………………………… 
 

• Ζητάμε κλειδάριθμο με την ομάδα/ες……….………………………………….…….. 

 
ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

(Σφραγίδα) 

                              (Ονοµ/µο–Υπογραφή)                                                         (Ονοµ/µο–Υπογραφή) 



ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-2023 

Κ – 12 « … … … … … … … … … … … … … … . »  

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

(Αναγράφεται ο τίτλος του σωµατείου) 
 

 

 
Προς 

Την Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙ∆Α 

Ηµεροµηνία…………………… 

Αριθµ. Πρωτ……………........... 

 

 

ΘΕΜΑ: Δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κ-12 ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 
 

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 846/10.09.2021 εγγράφου σας, µε το οποίο µας κοινοποιήσατε 

την  Προκήρυξη των Παιδικών Πρωταθληµάτων 2021-2022 , σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε 

την από ………………….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

7) ∆ηλώνουµε συµµετοχή στο παραπάνω πρωτάθληµα, αποδεχόµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους 

όρους της Προκήρυξης και καταθέτουµε στο ταμείο σας το ποσό των 30 €, σαν δικαίωµα 

συµµετοχής. 

8) Γήπεδο που θα χρησιµοποιήσουµε για τους αγώνες µας στο πρωτάθληµα αυτό είναι το γήπεδο 

του: Α)………………………………………………… 

Β) ………………………………………………… 

3) Τα χρώµατα της στολής των ποδ/στών µας είναι: 

Α) Φανέλλα:……………………………………. 

Β) Παντελονάκι:………………………………... 

Γ)   Κάλτσες:……………………………………. 

4) Τα γραφεία µας βρίσκονται 

στην……………………………………..οδός …………………….αρίθµ……………... 

Τηλ. Προέδρου………………………………………............ ......................................... 

Τηλ. Γεν. Γραµµατέα……………………………………………………. ...................... 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ E-MAIL:……………………………………………………............... 

&FAX: ……………………………………………………………………………………………… 

Τηλ. Αντικλήτου: ……………………………………………………………………….. 

9) Ημέρα που επιθυμείτε να αγωνίζεστε……………………………………………… 

 
• Ζητάμε κλειδάριθμο με την ομάδα/ες……………………………………….…………. 

ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 (Σφραγίδα) 

 (Ονοµ/µο–Υπογραφή)                                                      (Ονοµ/µο–Υπογραφή) 



 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ …………………………. 
 

 

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.………………………. .............,.…/...../...../2022 

 
 
 

(τίτλος) (ΑριθµόςΜητρώου) 

 
 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ……………………………………… ……………….. ΕΠΣ…………………… 

 

……………………………………………………. 

 
 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

(Υπογραφή) (Υπογραφή) 

Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο 

 

Συµφωνούµε ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουµε την σύννοµη συµπλήρωση της παρακάτω Κατάστασης. 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΟΝΟΜΑ

ΜΗΤΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΕΛΤΙΟΥ 

1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

6)       

7)       

8)       

9)       

10)       

11)       

12)       

13)       

14)       

15)       

16)       

17)       

18)       



 

19)       

20)       

21)       

22)       

23)       

24)       

25)       

26)       

27)       

28)       

29)       

30)       

31)       

32)       

33)       

34)       

35)       

36)       

37)       

38)       

39)       

40)       

 

ΜΟΝΟ για περιπτώσεις συνενωµένων οµάδων 
 

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ότι οι περιλαµβανόµενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ολογράφως) 

 

…………………………………………………(αριθµητικώς) (……….) ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 

ανήκουν στα Σωµατεία 

………………………………………………………………………………………….του 

 

∆ήµου………………………… 

 

(Σφραγίδες-Υπογραφές Σωµατείων



 


