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ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας στέλνουμε συνημμένα την προκήρυξη των πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. Ευβοίας 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023, την έγγραφη δήλωση συμμετοχής, το συνυποσχετικό 
διαιτησίας/δήλωση σωματείου, τη δήλωση για την συναίνεση σε επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων (αξιωματούχων ομάδων), το έγγραφο ορισμού-του αντικλήτου και παρακαλούμε να 
δηλώσετε συμμετοχή εμπρόθεσμα, καταβάλλοντας μαζί με τη δήλωση και το παράβολο 
συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3γ του ΚΑΠ  που ορίζεται ως εξής: 

1) Για τα σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέχρι την 
Παρασκευή  29/07/2022 και συμβολικό παράβολο 50 ΕΥΡΩ . 

2) Για τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέχρι την 
Παρασκευή  29/07/2022 και συμβολικό παράβολο 30 ΕΥΡΩ. 

3) Για τα σωματεία της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέχρι την 
Παρασκευή 9/09/2022 και συμβολικό παράβολο 10 ΕΥΡΩ . 

Τα σωματεία όλων των κατηγοριών μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και το δικαίωμα συμμετοχής 
(παράβολο), θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης τη συνδρομή τους, το συνυποσχετικό 
διαιτησίας/δήλωση σωματείου, τη δήλωση για την συναίνεση σε επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων (αξιωματούχων ομάδων), το έγγραφο ορισμού του αντικλήτου (με επικυρωμένο 
νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου). 

Αιτήματα σωματείων για κλειδαρίθμους (κωδικούς αριθμούς) θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με 
τις δηλώσεις συμμετοχής, άλλως δεν θα γίνονται δεκτά. 

Η κλήρωση των πρωταθλημάτων Α΄ Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12  
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο Negroponte Resort στην Ερέτρια.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Εφιστούμε την προσοχή και επισημαίνουμε σε όλα τα σωματεία, ότι απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής στα πρωταθλήματα που διοργανώνουμε για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-
2023, είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση των οφειλών (άρθρο 7 παρ. 3ε του Κ.Α.Π.) που 
έχουν τα σωματεία προς την Ένωσή μας.  

ΜΕ ΤΙΜΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και 4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της: 

1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 

2.- Το Καταστατικό της, 

3.- Τον Κ.Α.Π. και τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ όπως ισχύουν σήμερα 

4.- Το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 

5.- Τους βαθμολογικούς πίνακες των πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας της 
περιόδου 2021-2022 και την μορφή των πρωταθλημάτων της περιόδου 2022-2023. 

6.- Τις υπ’ αριθ. 10/29-06-2022, 14/24-8-2022 και το 15/8-9-2022 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 Τους αγώνες Πρωταθλήματος περιόδου 2022-2023 των σωματείων Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παρακάτω 
ποδοσφαιρικά σωματεία κατά κατηγορία: 

 

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

1. Α.Ο.Ν ΑΡΤΑΚΗΣ 

2. Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 

3. Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ 

4. Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 

5. Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

6. Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 

7. Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                    

8. Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 

9. ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 

10. Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 

11. Α.Ο. ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 

12. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

13. Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ  

14. Α.Ο ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

15. ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

16. ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ  

 

 

 

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

1. Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2. Α.Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 



3. Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 

4. Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ  

5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

6. ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 

7. ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ  

8. ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ  

9. ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 

10. ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  

11. ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

12. ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 

13. ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 

14. ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

15. ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

16. ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

17. ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ 

18. Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 

19. Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 

20. ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

21. Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  

22. ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 

23. Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ  

24. Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ 

25. Α.Π.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 

26. Α.Ο. ΠΙΣΣΩΝΟΣ 

27. Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 

 

Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

1. Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

2. Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ  

3. Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

4. Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ  

5. Ο.Π.ΑΙΔΗΨΟΥ 

6. Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ  

7. Α.Ο.Ν ΣΤΥΡΩΝ  

8. ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ  

9. Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 

10. Α.Ο ΚΥΜΗΣ 

11. Α.Σ ΡΟΜΑΙΚΟΣ 

12. Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ  

13. Α.Σ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΙΩΝ 
«ΑΙΓΕΑΣ» 

14. ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 

15. ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ 

16. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

17. ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

18. ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 

19. Α.Ο. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩ-
ΡΩΝ  

20. ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 

21. ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 

22. ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

23. ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ  

24. Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ  

25. ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

26. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ/ΡΟΥ  

Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 

27. Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 

28. ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ 

29. Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ 

30. Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ  

31. Α.Π.Σ. ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ 

32. Α.Ο. ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

33. ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ 

34. Α.Ε.ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

35. Α.Ο. ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 

36. ΑΣ. ΜΕΣΣΑΠΕΙΟΣ 

37. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ 

38. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 

39. Α.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

40. Α.Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ  

41. Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

42. Α.Ο. ΑΓΙΟΥ 

43. Α.Ο. ΚΟΣΚΙΝΩΝ  

44. Α.Ο.ΚΑΜΑΡΕΣ 

45. ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ 



46. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 

47. Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

48. ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

49. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ Α.Α  

50. ΠΑΒ ΞΗΡΟΠΟΛΗΣ 

51. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΨΑΧΝΩΝ 2021 

52. ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

53. ΝΗΡΗΙΔΕΣ  

54. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ 

55. ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα τα σωματεία που θα αναγνωριστούν νόμιμα μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής που ορίζεται στην προκήρυξη αυτή. 

Τα σωματεία που περιέπεσαν σε αδράνεια θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα της παραπάνω κατηγορίας (Γ΄), εφόσον νόμιμα επαναδραστηριοποιηθούν 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής της κατηγορίας αυτής. 

Με βάση το άρθρο 7 της Ε.Π.Ο, οι προυποθέσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα 
καθορίζονται από τις προκηρύξεις, τα καταστατικά και στους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 
Οποιαδήποτε άλλη προυπόθεση προέρχεται εκτός προκηρύξεων και κανονισμών  
ποδοσφαίρου, ακόμα κι αν υπάρχει στον Αθλητικό Νόμο, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.  

Αν το αποτέλεσμα των εργασιών μεταξύ Ε.Π.Ο., FIFA, UEFA και Γ.Γ.Α. είναι τέτοιο, που 
επιφέρει αγωνιστικές κυρώσεις από την πλευρά της πολιτείας στα σωματεία, θα 
εναπροσαρμοστεί με οδηγία της Ε.Π.Ο. το δικαίωμα των σωματείων να συμμετέχουν στα 
Πρωταθλήματα. 

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Το Πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, θα διεξαχθεί σε έναν (1) όμιλο των 
16 ομάδων. 

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Το Πρωτάθλημα της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους, 
λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικά κυρίως κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν είκοσι επτά 
(27) ομάδες, με τον πρώτο (Βόρειο) όμιλο να αποτελείται από δεκατρείς ομάδες και τον 
δεύτερο (Νότιο) όμιλο από δεκατέσσερεις (14) ομάδες. 

Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Το Πρωτάθλημα της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) 
ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και χωρίς οι όμιλοι να έχουν απαραίτητα τον ίδιο αριθμό 
ομάδων, προκειμένου να αποφευχθούν οι μετακινήσεις των ομάδων. Ο πρώτος όμιλος θα 
αποτελείται από οχτώ (8) ομάδες, ο δεύτερος και ο τρίτος από εννέα (9) ομάδες και ο 
τέταρτος από επτά (7) ομάδες. Μετά το τέλος του δευτέρου γύρου της κανονικής περιόδου 
οι δύο πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων (οχτώ ομάδες) θα χωριστούν σε δύο γκρουπ  
και θα αγωνιστούν σε αγώνες κατάταξης ως εξής: 

Οι δύο πρώτες ομάδες του πρώτου και του δεύτερου ομίλου θα συγκροτήσουν το 
πρώτο γκρούπ και οι δύο πρώτες ομάδες του τρίτου και του τέταρτου ομίλου θα 
συγκροτήσουν το δεύτερο γκρούπ. Οι αγώνες κατάταξης θα διεξαχθούν σε δύο γύρους και 
οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη φάση στην κανονική περίοδο θα ξεκινήσουν το 
νέο πρωτάθλημα με τρεις (3) βαθμούς και οι ομάδες που θα κατακτήσουν τη δεύτερη θέση 
με μηδεν (0) βαθμούς. Δεν μεταφέρονται στην δεύτερη φάση οι αγώνες της κανονικής 
περιόδου. 



 Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της κι αν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν, να διεξάγει αγώνες κατάταξης, με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, σε 
δύο ή ένα γύρους και μεταξύ των ομάδων που θα κατάλαβουν την τρίτη και τέταρτη θέση 
στον κάθε όμιλο, καθώς και μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την πέμπτη και έκτη 
θέση στον κάθε όμιλο. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της 
Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ, ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄, 
Β΄ κα Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. 

Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. 

Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις 
επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών (άρθρο 7 παρ.3 του Κ.Α.Π.) 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Η συμμετοχή των ομάδων στα παραπάνω πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική. 

Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή 
αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους 
του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, θα τιμωρείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον 
ΚΑΠ. 

Ομάδα μη κατερχόμενη να αγωνιστεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες πρωταθλήματος 
της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να 
επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται αυτοδικαίως στην αμέσως κατώτερη 
κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα ( άρθρο 
17 παρ. 3 του ΚΑΠ). 

Ως μη κάθοδος σε αγώνα θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν 
τελείται από υπαιτιότητα μίας ομάδας. 

Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδομής από Ενώσεις, σωματεία ή ιδιώτες 
με τη συνεργασία ή όχι ιδιωτικών εταιρειών και τη συμμετοχή ομάδων της Ε.Π.Σ. Ευβοίας 
που λαμβάνουν μέρος στα Πρωταθλήματα Υποδομής διαρκούσης της διεξαγωγής αυτών, 
είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Ευβοίας, 
ύστερα από αίτηση των διοργανωτών, που συνοδεύεται από παράβολα ύψους εκατό 
(150,00) ευρώ για κάθε τμήμα ομάδας ανά κατηγορία ξεχωριστά. Η συμμετοχή 
ποδοσφαιριστών, προπονητών και διαιτητών σε πρωταθλήματα ακαδημιών που 
οργανώνονται, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Ευβοίας 
τιμωρείται κατά τους Κανονισμούς του αθλήματος. 

Όλα τα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ. Ευβοίας που λειτουργούν τμήματα 
υποδομών και επιθυμούν να συμμετέχουν και σε ιδιωτικά τουρνουά ή σε «φιλικές» 
συναντήσεις ιδιωτών ή αθλητικών εταιρειών σε ετήσια βάση, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ, κατόπιν έγκρισης του διοικητικού Συμβουλίου. 

Παράβαση της ως άνω υποχρέωσης θα επισύρει για το ΥΠΑΙΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών 
Πρωταθλημάτων, μετά από έγγραφη κλήση σε απολογία. 

 



ΑΡΘΡΟ 3ο.: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, 
πρέπει να υποβάλλουν στην Ένωση γραπτή δήλωση συμμετοχής 

Τα σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας μέχρι την Παρασκευή  29/7/2022 

Τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας μέχρι την Παρασκευή  29/7/2022 

Τα σωματεία της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας μέχρι την Παρασκευή 9/9/2022 

Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης 
και επιπλέον κατατίθεται δήλωση περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των 
εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων FIFA, UEFA και ΕΠΟ. 

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία υποχρεούνται να καταθέσουν: 

To έγγραφο ορισμού του αντικλήτου τους, στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός του FAX 
ή το e-mail του σωματείου ή του αντικλήτου. 

Το συνυποσχετικό διαιτησίας - δήλωση σωματείου . 

Τη νέα δήλωση για την συναίνεση σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
(αξιωματούχων ομάδων) 

Το πρακτικό Δ.Σ. με την εκλογή της νόμιμης διοίκηση τους (επικυρωμένο αντίγραφο 
απο την Περιφέρεια) 

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, είναι η πλήρης και ολοσχερής 
εξόφληση όλων των οφειλών προς την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3ε 
του Κ.Α.Π. 

 

Επίσης τα σωματεία δεν θα μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να 
παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, όταν οφείλουν χρηματικά ποσά, 
από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ε.Π.Σ. Ευβοίας - Ε.Π.Ο.). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο.: ΠΑΡΑΒΟΛΟ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να καταβάλλουν σε μετρητά ή με 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Ευβοίας. 

Τα σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας το συμβολικό ποσό των 50,00 ΕΥΡΩ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3γ του ΚΑΠ. 

Τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας το συμβολικό ποσό των 30,00 ΕΥΡΩ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3γ του ΚΑΠ.  

Τα σωματεία της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας το συμβολικό ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3γ του ΚΑΠ. 

ως παράβολο-δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10/29-06-2022 
απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, καθώς και την ετήσια συνδρομή τους, 20,00 ΕΥΡΩ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Με την υπ’ αριθμόν 10/29-06-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης, η έναρξη των αγώνων ορίζεται ως εξής: 

Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία το Σαββατοκύριακο 24-25/09/2022 

Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία το Σαββατοκύριακο 24-25/09/2022 

Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία το Σαββατοκύριακο 08-09/10/2022 



 

H κλήρωση των αγώνων όλων των κατηγοριών (Α΄, Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής 
Κατηγορίας), θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο 
Negroponte Resort στην Ερέτρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Τα Σωματεία όλων των κατηγοριών (Α΄, Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής), υποχρεούνται στην 
εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του Κ.Α.Π., καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις 
απαγόρευσης συμμετοχής ποδοσφαιριστών ως εξής:  

 

1.- Απαγορεύεται σε ομάδα να χρησιμοποιήσει σε φιλικό αγώνα της με ομάδα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ποδοσφαιριστή που ανήκει στη δύναμη άλλης ελληνικής 
ομάδας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της τελευταίας, η οποία πρέπει να κατατεθεί 
στην Ε.Π.Ο., οπωσδήποτε πριν από την τέλεση του αγώνα αυτού. 

Η παράβαση αυτής της διάταξης, εφ’ όσον καταγγελθεί στη διοργανώτρια αρχή μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από άλλη ομάδα του οικείου πρωταθλήματος, 
συνεπάγεται την απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα της και την επιβολή χρηματικής 
ποινής έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Αν η παράβαση αυτή σημειωθεί πριν από την 
έναρξη του οικείου πρωταθλήματος, τότε η πιο πάνω ποινή αρχίζει με την έναρξη του 
πρωταθλήματος. 

Σε κάθε περίπτωση η ποινή επιβάλλεται από την Πειθαρχική Επιτροπή, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την καταγγελία. 

 

2.- α) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο 
αγώνες της ομάδας που ανήκει (ή άλλων ομάδων π.χ της Εθνικής).Ο υπολογισμός του 
εικοσιτετραώρου 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 συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί 
ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος 
Κανονισμού, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

β) Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε 
τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η 

Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο σε δύο σωματεία 
(ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν). Απαγορεύεται η συμμετοχή του 
σε αγώνες του τρίτου σωματείου. 

3.- α) Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόμενες ομάδες 
συγκροτούνται από άνδρες, καθώς και το αντίστροφο. 

 

β) Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της 
ηλικίας του. Ο διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την συμμετοχή του. Εάν όμως παρά 
ταύτα ο ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή 
του. Ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινή απαγόρευσης διαιτησίας 
αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. 

Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών, για να αποκτήσουν 
το δικαίωμα να αγωνίζονται πλέον νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 



ετών (δηλαδή η ημέρα των γενεθλίων) . 

γ) Στους αγώνες όλων των κατηγοριών (Α΄, Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής), 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). Επιτρέπεται η 
αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές 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. 

δ) Η παράβαση των απαγορεύσεων των περιπτώσεων α, β και γ της παρούσης 
παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης, η υπαίτια 
ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) 
ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και 
τέρματα 3-0, εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα και της αφαιρούνται 
τρείς (-3) βαθμοί από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος. 

 

4.- α) Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε 
αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον 
παρόντα Κανονισμό κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής ένστασης. 

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μετέχουν προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA, που 
είναι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας ή υπέβαλαν αίτηση για την απόκτησή της, ως 
ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες αναφέρονται στον Κανονισμό Προπονητών 
(άρθρο 13). 

Δεν μπορεί να ανακληθεί η ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης του προπονητή, που 
αυτός έλαβε κατά τις προϋποθέσεις της ως άνω, περίπτωσης, μετά από αίτησή του ή 
αίτηση της ομάδας με την οποία έχει συμβληθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για να 
μετάσχει σε αγώνες της ομάδας ως ποδοσφαιριστής. 

 

5.- Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ή και στα αποδυτήρια κάθε 
τιμωρηθέντος προσώπου (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π. Απαγορεύεται 
επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή στον αγώνα ως ποδοσφαιριστή, 
φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε ιδιότητα (εφόρου , προπονητή, 
φυσικοθεραπευτή κ.λ.π). Η υπαίτια ομάδα και ο αξιωματούχος αγώνα τιμωρούνται με τις 
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π.Κ. 

6.- Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή ερασιτεχνικού σωματείου να αγωνισθεί στην ομάδα 
του για μια (1) αγωνιστική, εφ’ όσον κλήθηκε σε εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα από την 
διοργανώτρια και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα. Σε περίπτωση που θα αγωνισθεί η 
συμμετοχή θεωρείται αντικανονική. 

 

7.- Οι Ε.Π.Σ. μπορούν με απόφαση της Ε.Ε. τους να υποχρεώνουν τα σωματεία της 
δύναμής τους να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αριθμό νεαρών ποδοσφαιριστών στους 
αγώνες τους. Ο αριθμός και η ηλικία των ποδοσφαιριστών αυτών υποχρεωτικά θα 
προβλέπεται και θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη. 

 

8.- Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη 
συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής. 
Σε περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός 



τιμωρείται με την ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών. 

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, η υπαίτια ομάδα ή ομάδες 
υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.  

 

9.- α. Στους αγώνες όλων των κατηγοριών επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η 
αντικατάσταση μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστών, από κάθε ομάδα και ανεξάρτητα από 
τη θέση στην οποία αγωνίζονται. 

β. Απαγορεύεται η επανασυμμετοχή οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη 
διάρκεια του αγώνα. 

γ. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε από το διαιτητή.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο.:ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ              
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

1.- Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να 
παραδίδουν στο διαιτητή: 

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή . 

β) Την ατομική κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή. 

γ) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών της ομάδας (μέχρι δύο). 

2.- 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) Οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την ατομική κάρτα υγείας 
(ΦΕΚ 3254/Β΄/08-0818 και άρθρο 18 του Κ.Α.Π. Η κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στο 
διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στον 
αγώνα και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. 

3.- Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α., τις 
τυχόν ελλείψεις των παραπάνω δικαιολογητικών. 

4.- 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. 

5.- 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 σε αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης 
ένστασης πλαστοπροσωπίας. 

6.- α. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα 
πρωταθλήματος ή κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος, 
νομίμως εκδοθέντων, ο δε 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 ένστασης ή καταγγελίας, υφίσταται τις 
προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις. 

β. Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των 
αναπληρωματικών, του προπονητή που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης. 



γ. Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό 
όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. 

δ. Παράβαση των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσης παραγράφου συνιστά λόγο 
αντικανονικής συμμετοχής εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο.: ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΓΗΠΕΔΟ» 

Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ, 
τα χρώματα των στολών των ποδοσφαιριστών του καθώς και το γήπεδο που θα 
χρησιμοποιήσει για τους αγώνες του. 

Η ομάδα η οποία δηλώνει ως έδρα της το γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλη ομάδα ή σε 
άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση 
με έγγραφη συγκατάθεση-παραχώρηση της ομάδας ή του νομικού ή φυσικού προσώπου, 
στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή του οποίου έχουν τη 
χρήση. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος υπάρξει το ενδεχόμενο μη 
παραχώρησης γηπέδου για αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται το 
γηπεδούχο σωματείο και η αρχή στη κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο, να 
γνωστοποιήσουν έγγραφα την μη παραχώρηση του γηπέδου στην διοργανώτρια Ένωση 
48 ώρες πριν από την τέλεση του αγώνα, άλλως το γηπεδούχο σωματείο θα υποστεί τις 
προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π κυρώσεις. 

Σε περίπτωση επίσης ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα 
προαναφερόμενα ή σε περίπτωση που το γήπεδο σωματείου κριθεί κατά την έναρξη ή την 
διάρκεια της περιόδου ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο από την αρμόδια αρχή ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτού (το οποίο θα διαπιστώνονται από τη διοργανώτρια), η 
ομάδα, εάν δεν έχει ορίσει με τη δήλωση συμμετοχής εναλλακτικό γήπεδο έχει την 
υποχρέωση να δεχτεί ως έδρα της το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε και αποκτά 
την ιδιότητα της γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτή. 

Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους, για τους αγώνες 
πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαράδεκτου της 
δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των 
εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας.  

Την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 όλες οι ομάδες της Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα αγωνίζονται σε γήπεδα με χόρτο. 

Στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων η Ένωση δικαιούται χρήσης τριών (3) 
διαφημιστικών πινακίδων καθώς και ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού χρόνου τεσσάρων 
(4) συνολικά λεπτών πριν και κατά την διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα, για τις ανάγκες 
των συμβάσεων χορηγίας που θα υπογράφει. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

α.- Το αγωνιστικό πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά την δημόσια 
κλήρωση. 

β.- Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων. 

γ.- Οι γηπεδούχοι ομάδες θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων.  

δ.- Η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των 
αγώνων 



ε.- Οι αγώνες θα διεξάγονται Κυριακή (πρωί ή απόγευμα) και Σάββατο απόγευμα. 

Η Ε.Π.Σ. Ευβοίας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει αγώνες οποιαδήποτε άλλη ημέρα ή 
ώρα, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο.: ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

α.- Οι αγώνες όλων των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται σε δύο γύρους. 

β.- H διάρκεια των αγώνων θα είναι 90΄ λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45΄ 
λεπτών το καθένα. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 

Για κάθε αγώνα, με βάση τις δυνατότητες της διοργανώτριας, θα ορίζεται ένας 
εκπρόσωπος «παρατηρητής», άρθρο 13 του ΚΑΠ. 

Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, ο παρατηρητής 
επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία, να 
εισέρχονται και να παραμένουν, εφόσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή 
επαγγελματική) μόνο τα εξής πρόσωπα: 

 

Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας (με αστυνομική ταυτότητα)  

Ο προπονητής της κάθε ομάδας (με δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή) 

Ο γιατρός του αγώνα και οι γιατροί των ομάδων (με επαγγελματική ταυτότητα) 

Ο φυσιοθεραπευτής της κάθε ομάδας (με επαγγελματική ταυτότητα) 

         Ο παρατηρητής αγώνα αν διαπιστώσει ότι παραβιάζεται το υγειονομικό 
αγωνιστικο πρωτόκολλο ως προς τον αριθμό των παρευρισκομένων στις κερκίδες 
ή στον περιβάλλοντα χώρο, υποχρεούται να μην επιτρέψει την έναρξη ή , αν έχει 
ξεκινήσει, να διακόψει τον αγώνα. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου εδαφίου, 
προηγείται ειδοποίηση και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός 15 λεπτών ο 
αγώνας αναβάλλεται ή διακόπτεται. Τα περιστατικά αυτά αναγράφονται στο φύλλο 
αγώνα ή σε ειδική έκθεση και αποστέλλονται στη ΓΓΑ εντός 10 ημερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο.: ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 

α.- Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος 
της Ε.Π.Σ. Ευβοίας κατά τον καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων. Τα σωματεία 
αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κ.Α.Π. και 
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση που δεν 
συμμορφωθούν με αυτές. 

Επίσης όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά, να εξασφαλίσουν άδεια 
παραχώρησης του γηπέδου που θα χρησιμοποιήσουν σαν έδρα, προσκομίζοντας σχετικό 
έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα που την παραχωρεί. 

β.-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 
υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των μελών και των οπαδών 
τους. 

Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα ή 
διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέρονται, επιβάλλονται με 
απόφαση της Ένωσης οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις. 



ΑΡΘΡΟ 13ο.: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

α.- Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, λόγω καιρικών συνθηκών διεξάγεται 
υποχρεωτικά την επόμενη μέρα, στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση 
των διαγωνιζομένων ομάδων. 

Εάν ο αγώνας έχει ορισθεί να διεξαχθεί πρωινή ώρα Κυριακής, διεξάγεται την 
επόμενη μέρα στο ίδιο γήπεδο και ώρα απογευματινή, τη συνήθη ώρα διεξαγωγής των 
υπολοίπων αγώνων του πρωταθλήματος της ίδιας αγωνιστικής ημέρας. 

Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επόμενη ημέρα, παραπέμπεται για τον πειθαρχικό 
του έλεγχο, κατά τις κείμενες διατάξεις. 

β.- Κατ’ εξαίρεση το αρμόδιο όργανο της διοργανώτριας αρχής ή άλλο, 
εξουσιοδοτημένο επισήμως από την ίδια, ή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτής, 
δύναται να αποφασίσει την μη τέλεση του αγώνα, ή την τέλεσή του με διαφορετική 
ώρα έναρξης την επόμενη μέρα, εφόσον κρίνει ότι πιθανολογείται σφόδρα η μη 
τέλεσή του (άρθρο 21 παρ. 1 και άρθρο 22 παρ. 7α του ΚΑΠ). 

γ.- Αγώνας που δεν τελέστηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες 
ομάδες, επανορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης.  

δ. -Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων 
επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με του 
ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός 
ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΚΑΠ). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Οικονομική οργάνωση, Επιστασία και Διαχείριση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του ΚΑΠ. Στους αγώνες κατάταξης την οικονομική οργάνωση, επιστασία και 
διαχείριση θα έχει η διοργανώτρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο.: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι ομάδες βαθμολογούνται για κάθε αποτέλεσμα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π  

Συγκεκριμένα σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με 
έναν (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο.: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Η Κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το Δ.Σ., 
της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. 

Οι ομάδες κατατάσσονται κατά σειρά στο βαθμολογικό πίνακα, με κριτήριο το σύνολο 
των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία. Με βάση τον πίνακα αυτό ανακηρύσσεται η 
πρωταθλήτρια ομάδα, οι ομάδες που προβιβάζονται στην ανώτερη κατηγορία και οι 
ομάδες που υποβιβάζονται στην κατώτερη κατηγορία, βάσει της προκήρυξης της Ε.Π.Σ. 
Ευβοίας. 

Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, 
συντάσσεται νέος, βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τους βαθμούς που συγκέντρωσε η 
καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες. Αν μετά τη σύνταξη του παραπάνω βοηθητικού 
πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με 
κριτήριο τη διαφορά τερμάτων μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους 
αγώνες. 



Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία 
ομάδων, συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων στο 
σύνολο των αγώνων πρωταθλήματος. 

Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία 
ομάδων, ισχύουν κατά σειρά τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Καλύτερη επίθεση μεταξύ των ισοβαθμούντων στους μεταξύ τους αγώνες 

β. Καλύτερη διαφορά τερμάτων μεταξύ των ισοβαθμούντων στο σύνολο των αγώνων 
του Πρωταθλήματος 

γ. Καλύτερη επίθεση μεταξύ των ισοβαθμούντων στο σύνολο των αγώνων του 

Πρωταθλήματος 

δ. Καλύτερη άμυνα μεταξύ των ισοβαθμούντων στο σύνολο των αγώνων του 

Πρωταθλήματος 

Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους ειδικούς βοηθητικούς πίνακες μεταφέρεται 
στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα για την κατά σειρά κατάληψη θέσεων των ομάδων 
που είχαν ισοβαθμήσει. 

Αν και μετά τις παραπάνω διαδικασίες προκύπτει νέα ισοβαθμία, η σειρά κατάταξης 
γίνεται ως εξής: 

α. Εφ’ όσον ισοβαθμούν δύο ομάδες διεξάγεται απλός αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο 
γήπεδο, που διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, 
διεξάγεται ημίωρη παράταση σε δύο (2) ημίχρονα. Αν δε και μετά την παράταση το 
αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, τότε η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται μετά από εκτέλεση 
επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), όπως από τους κανόνες του παιχνιδιού 
προβλέπεται. β. Εφ’ όσον ισοβαθμούν τρείς ή περισσότερες ομάδες τότε η σειρά 
κατάταξης καθορίζεται μετά από την διεξαγωγή απλών αγώνων σε ουδέτερα γήπεδα, 
με διάρκεια ενενήντα (90) λεπτά χωρίς παράταση. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά 
τους παραπάνω αγώνες κατάταξης ισοβαθμίσουν δύο (2) οι περισσότερες ομάδες η 
σειρά κατάταξής τους καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 έως 5 του 
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που και πάλι προκύψει ισοβαθμία, η σειρά κατάταξης 
των ομάδων που ισοβάθμησαν καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από τη Διοργανώτρια 
Αρχή. 

Στην περίπτωση στην οποία ένα πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο ή περισσοτέρους 
ομίλους και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η ενιαία βαθμολογική κατάταξη των 
ομάδων στην τελική σειρά βαθμολογίας, ισχύουν τα αναγραφόμενα κριτήρια στο άρθρο 
20 του Κ.Α.Π. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο.: ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Στις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα κάθε κατηγορίας (πρωταθλήτριες) θα 
απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους αθλητές τους ( άρθρο 25 του ΚΑΠ).  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο.: ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ 

Στις ομάδες τις οποίες κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, δεν επιβληθεί 
καμία πειθαρχική ποινή, θα απονεμηθεί κύπελλο ήθους και μετάλλια για τους αθλητές 
τους. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 19ο.: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 του Κ.Α.Π. το παράβολο ορίζεται ύστερα από 
απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης σε ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (250,00) ΕΥΡΩ. 

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ, το 
οποίο αποτελεί τέλος λειτουργίας της επιτροπής και το οποίο δεν επιστρέφεται στα 
προσφεύγοντα σωματεία ακόμα και σε δικαίωσή τους. 

1.- Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες 
στους μεταξύ τους αγώνες για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους: 

α.- Για αντικανονικότητα του γηπέδου «μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του 
ΚΑΠ». 

β.- Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΑΠ σχετικά με τον ορισμό 
διαιτητών ή βοηθών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων.  

γ.- Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη με 
τους κανονισμούς απόφαση του διαιτητή. 

δ.- Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του ΚΑΠ από τον διαιτητή που 
σχετίζονται με την συμπλήρωση των ομάδων μετά την έναρξη του αγώνα.  

ε.- Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, που, υποχρεωτικά πρέπει να 
κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους 
οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε 
ποδοσφαιριστή – τακτικού ή αναπληρωματικού- ο οποίος αγωνίστηκε, από τους 
αναγραφόμενους στο Φ.Α 

στ.- Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή, που πρέπει υποχρεωτικά να 
κατονομάζεται. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και όλων 
των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν, που θα πρέπει να κατονομάζονται. 

ζ) Για παράλειψη παρουσίας ιατρού κατά τη διεξαγωγή του αγώνα. 

η) Κατά του κύρους του αγώνος ο οποίος ετελέσθει μη νομίμως και κατά παράβαση 
διατάξεων του Κ.Α.Π ή της εγκριθείσης προκήρυξης. 

2.- α.- Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της προηγούμενης παραγράφου 
αυτού του άρθρου, καταχωρούνται στην οικεία στήλη του Φ.Α., από τους αρχηγούς των 
ομάδων που ενίστανται, πριν από την έναρξη του αγώνα, με εξαίρεση την ένσταση 
πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, η οποία υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. 
και με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά- μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο-από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι την λήξη της διάρκειας του αγώνα και 
της τυχόν παράτασής του. 

Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής, έχει την υποχρέωση να δώσει εντολή στον 
ποδοσφαιριστή (ή στους ποδοσφαιριστές) κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση να μη 
φύγει από το γήπεδο, μέχρις ότου συγκεντρώσει και καταχωρήσει στο Φ.Α. τα απαραίτητα 
στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο στην εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία 
ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρώμα μαλλιών και ματιών, άλλα εμφανή σημεία, 
δείγμα υπογραφής κ.λπ.). 

Επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την κατάσταση υγείας και τα 
δελτία αθλητικής ιδιότητας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών κατά των οποίων 
στρέφεται η ένσταση και να τα παραδώσει στην διοργανώτρια μαζί με το Φ.Α.  

β.- Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για την περίπτωση αντικατάστασης, 
αποχώρησης ή αποβολής ποδοσφαιριστή, εφόσον η ένσταση πλαστοπροσωπία που 
στρέφεται εναντίον του έγινε πριν ή κατά την αντικατάσταση, αποχώρηση ή αποβολή του. 



γ.- Η άρνηση του ποδοσφαιριστή να συμμορφωθεί στην παραπάνω εντολή του 
διαιτητή - την οποία ο τελευταίος υποχρεούται να σημειώσει στις παρατηρήσεις του στο 
Φ.Α. - θεωρείται ως ομολογία του ιδίου και της ομάδας του για τη διάπραξη του 
παραπτώματος. 

δ.-Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της προηγούμενης παραγράφου 
αυτού του άρθρου, υποβάλλονται προς αποφυγή καθυστερήσεων, ως προς το χρόνο 
έναρξης και λήξης του αγώνα, στο διαιτητή με σημείωμα, που περιγράφει το είδος και τους 
λόγους της ένστασης, με υπογραφή του αρχηγού της ενιστάμενης ομάδας. 

Το σημείωμα αυτό υποβάλλεται εις διπλούν, υπογράφεται από τον αρχηγό της 
αντίπαλης ομάδας, αντίγραφο δε αυτού παραλαμβάνει το αντίπαλο σωματείο. 

Ο διαιτητής κατά την κρίση του, εφόσον δεν καθυστερεί η έναρξη του αγώνα κατά τον 
προβλεπόμενο χρόνο επιτρέπει την καταχώρησή της στο Φ.Α., διαφορετικά είναι 
υποχρεωμένος να προβεί στην καταχώρηση κατά την διάρκεια του ημιχρόνου ή και μετά το 
τέλος του αγώνα. 

3.- Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α., κατατίθεται από την 
ενιστάμενη ομάδα επί ποινής απαραδέκτου - μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
διεξαγωγή του αγώνα - το ανάλογο χρηματικό παράβολο. Σε περίπτωση μη κατάθεσής του 
και μόνο για τις περιπτώσεις α’ και στ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
κατατίθεται από την διοργανώτρια η οποία με μέριμνά της, το εισπράττει από την υπόχρεη 
ομάδα. 

4.- Στις περιπτώσεις που οι ενστάσεις καταχωρούνται στο Φ.Α., ο διαιτητής έχει την 
υποχρέωση να γράψει τις σχετικές με το αντικείμενο της ένστασης παρατηρήσεις στο Φ.Α., 
αμέσως μετά την λήξη του αγώνα και πριν από την υπογραφή του Φ.Α.  

Παράβαση των διαιτητών για την υποχρέωση της παρούσης και της παραγράφου 2δ 
του ιδίου άρθρου συνεπάγεται την παραπομπή του στην Ε.Δ. με υποχρεωτική ποινή 
αποκλεισμού τουλάχιστον ενός (1) μηνός. 

5.- α.- Οι ενστάσεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 αυτού 
του άρθρου υποβάλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό 
επίδοσης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία 
δεν υπολογίζεται. 

Όλες οι παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη 
επιστολή διαβιβάζονται υποχρεωτικά επί ποινής απαράδεκτου και μέσω FAX εντός της 
παραπάνω προθεσμίας. 

β.- Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α., της ένστασης 
αντικανονικής συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως 
αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α., πριν από την έναρξη του αγώνα και 
ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από 
αυτόν. 

γ.- Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο χρηματικό παράβολο 
επί ποινή απαράδεκτου. 

6.- α.- Στις περιπτώσεις που δεν καταχωρούνται οι ενστάσεις στο Φ.Α., δηλ. σε αυτές 
που αφορούν οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγρ.1 του 
παρόντος άρθρου, ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να αναφέρει - εφόσον προσκληθεί για 
το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια του αγώνα - τις παρατηρήσεις του με έκθεσή του, 
μέσα σε 48 ώρες από την πρόσκλησή του. Αν ο διαιτητής δεν υποβάλλει 

τη σχετική έκθεση, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο 
με αποκλεισμό από έξι (6) μήνες μέχρι ένα χρόνο.  

β.- Κάθε μία από τις παραπάνω ενστάσεις πρέπει να υποβάλλεται με χωριστό 



υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής της - και μέσα στις 
προθεσμίες που προβλέπεται -διαφορετικά απορρίπτεται η ένσταση, κρινόμενη 
απαράδεκτη.  

7.- Η συζήτηση των ενστάσεων του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική, τυχόν δε 
παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπ όψιν. 

8.- Καταγγελία επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική συμμετοχή 
ποδοσφαιριστή σε αγώνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την 
τέλεσή του από τρίτο σωματείο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τούτο έχει άμεσο 
έννομο συμφέρον κατά το χρόνο άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά 
προσδιορίζεται στη διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος που 
μετέχει και έχει σχέση με το συγκεκριμένο σωματείο κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία. 

Οι παραπάνω καταγγελίες που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη 
επιστολή με ποινή απαράδεκτου της συζήτησης διαβιβάζονται υποχρεωτικά και μέσω FAX 
τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου για την 
αντίστοιχη ένσταση παράβολου εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

Κατά την άσκηση της καταγγελίας και ταυτόχρονα με την υποβολή της στη 
διοργανώτρια πρέπει ο καταγγέλλων να καταθέσει το προβλεπόμενο για την αντίστοιχη 
ένσταση παράβολο με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης εφόσον δεν κατατεθεί 
παράβολο ή κατατεθεί ελλιπές ή εκπρόθεσμο.  

9.- Οι διαγωνιζόμενες ομάδες σε μεταξύ τους αγώνα δύνανται να υποβάλλουν 
αποκλειστικά και μόνο ένσταση μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό προθεσμίες. 

10.- Διπλωματούχοι προπονητές , οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής 
περιόδου ή κατά την διάρκεια αυτής συμβλήθηκαν με σωματεία και έλαβαν ταυτότητα 
προπονητή από την οικεία Ε.Π.Σ ή την ΕΠΟ , δεν έχουν το δικαίωμα να μετέχουν ως 
ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες. Τυχόν συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική 
συμμετοχή, εφαρμοσμένης της διάταξης του άρθρου 23, του ΚΑΠ.  

Δεν μπορεί να ανακληθεί η ταυτότητα του διπλωματούχου προπονητή, που έλαβε 
κατά τις προϋποθέσεις της παραπάνω περίπτωσης , ύστερα από αίτησή του ή αίτηση της 
ομάδας με την οποία έχει συμβληθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για να μετέχει ως 
ποδοσφαιριστής σε αγώνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο.: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Επίσημοι διαιτητές όλων των τοπικών πρωταθλημάτων, θεωρούνται όσοι υπέβαλαν 
στην Επιτροπή διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Ευβοίας αίτηση διορισμού τους και έγινε δεκτή με την 
υπογραφή του σχετικού διοριστήριου του Κανονισμού «Σύστημα Διαιτησίας–Κανονισμός 

Υλοποίησης και Εφαρμογής». 

2. Ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους επίσημους αγώνες γίνεται πάντα 
από το αρμόδιο όργανο. Εάν γίνει με όποιον άλλο τρόπο οι αγώνες καθίστανται άκυροι. 

3. Οι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων διεξάγονται με ένα διαιτητή και δύο βοηθούς 
διαιτητές. 

Οι αγώνες διεξάγονται με έναν διαιτητή και έναν βοηθό ή και με μόνο έναν διαιτητή , 
ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα και πάντα με την κρίση της διοργανώτριας. 

Έπίσης κατά  την κρίση της, η διοργανώτρια μπορεί να ορίζει τέταρτο διαιτητή σε 
αγώνες υψίστης σημασίας βάσει των κανονισμών της ΟΥΕΦΑ και της ΦΙΦΑ. 

4.    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) 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 ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, τότε ο αγώνας θα 
αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχισθεί στη δεύτερη, ενώ καθήκοντα διαιτητή θα 
αναλάβει ο αναπληρωτής διαιτητής (τέταρτος) εφόσον έχει ορισθεί τέτοιος και εάν όχι, 
εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές που είναι αξιολογημένος να αγωνίζεται ως διαιτητής ή 
βοηθός διαιτητής σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο 
πρεσβύτερος σε ηλικία. 

        δ) Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει ορισθεί) ούτε 
οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο αγώνας ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και 
επανορίζεται από τη 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 προσήλθαν αδικαιολόγητα 
επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) 
μήνες (άρθρο 59 του ίδιου 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 παρούσα προκήρυξη 
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 ορίζεται εκ νέου. 

       ε) 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, το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. δύναται να ζητήσει τον 
ορισμό διαιτητών, από οποιαδήποτε άλλη Ε.Π.Σ., για την κάλυψη όλου 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) 

        στ) 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. 

        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. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 21ο.: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ 

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπόχρεα στην εξόφληση του εξοδολογίου διαιτησίας 
που θα περιλαμβάνει: α) την αποζημίωση των διαιτητών και τα έξοδα μετακίνησής τους, β) 
την αμοιβή των παρατηρητών αγώνος και γ) το ποσό υπέρ Ε.Π.Σ. Ευβοίας. 

Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο 
της δαπάνης της διαιτησίας (αποζημίωση-έξοδα μετακίνησης και διαμονής κ.λπ.), ο 
διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στη διοργανώτρια, δεν θα ορίζονται 
αγώνες της ομάδας αυτής και θα κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο.: ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα 
αρμόδια αθλητικά όργανα και το διαιτητικό δικαστήριο (άρθρο 35 του ΚΑΠ). 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο.: ΣΤΟΛΕΣ – ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΑΝΕΛΑΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να 
φορούν σε όλη την διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει 
Φανέλα - Παντελονάκι – Κάλτσες – Ποδοσφαιρικά Υποδήματα - Επικαλαμίδες. 

Οι ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα δηλώνουν στη διοργανώτρια τα 
χρώματά τους καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των 
ποδοσφαιριστών (φανέλες-παντελονάκια-κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως με 
τη δήλωση συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες 
ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος ομάδα έχει 
υποχρέωση να αλλάξει στολή. 

Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή , λόγω άρνησης 
της υπόχρεης ομάδας για αλλαγή στολής, η υπαίτια για την ματαίωση του αγώνα ομάδα 
υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 21, παραγράφου 3 του ΚΑΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο.: ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ 

Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή 
παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 
(λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια 
του αγώνα με τέρματα 0-3 και χρηματική ποινή από πενήντα (50) μέχρι πεντακόσια ευρώ 
(500) ευρώ. Η ποινές αυτές επιβάλλονται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται 
κανονικά, ή παραιτείται, ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3) 
αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα. Οι αγώνες που δεν διεξάγονται λόγω παραίτησης ή μη 
καθόδου μιας ομάδας προσμετρώνται κανονικά στην έκτιση ποινών των ποδοσφαιριστών 
ή των αξιωματούχων της αντίπαλης ομάδας, όπως και της ίδιας της αντιπάλου.  

Ομάδα η οποία δεν κατέρχεται να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες της 
ίδιας διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της 
διοργανώτριας από το Πρωτάθλημα και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. 
Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα η οποία δηλώνει αδυναμία 
συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας. 

Κατά τα άλλα ισχύουν όσα ορίζουν τα άρθρα 16 και 17 του ΚΑΠ. 

     



ΑΡΘΡΟ 25ο.: ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

1.- Σε όλους τους αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 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 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. 

2.- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα 
ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας στην οποία 
επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ.3 περ.ΙΙ του Κ.Α.Π.  

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τήρηση των μέτρων κατά του covid-19 του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου ΕΠΟ για προπονήσεις και επίσημους αγώνες. 

4.-Οι γηπεδούχοι ομάδες, πρέπει να μεριμνούν, ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη διάρκεια 
του αγώνα, για τη μεταφορά των τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο.: ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

α.- Συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π.  

β.- Το Φ.Α. πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κ.Α.Π. 

γ.- Οι αρχηγοί των διαγωνιζομένων ομάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν 
στο Φ.Α τόσο στη σύνθεση των ομάδων τους όσο και για το αποτέλεσμα του αγώνα και τις 
παρατηρήσεις του διαιτητή. Η άρνηση αρχηγού να υπογράψει το Φ.Α. επισύρει ποινή μίας 
(1) αγωνιστικής σε βάρος του.  

Έχουν όμως οι αρχηγοί το δικαίωμα να διατυπώσουν σ’ αυτό, τυχόν διαφωνίες ή 
επιφυλάξεις τους, τις οποίες όμως πρέπει περιληπτικά να αιτιολογούν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο.:   ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 
Α. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
          1. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεκδικήσει την 
άνοδο  στη Γ΄ Εθνική  Ερασιτεχνική Κατηγορία, μετά από αγώνες κατάταξης με 
πρωταθλήτριες ομάδες άλλων Ενώσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΠΟ.  
 
          2.  Από την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Α΄ τα  ΤΡΙΑ (3) πρώτα 
σωματεία στη γενική βαθμολογική κατάταξη, ήτοι οι πρωταθλητές των δύο (2) ομίλων και 
μία από τις ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση μετά από αγώνα κατάταξης. 
 
          3. Από την Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Β΄ τα ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 
πρώτα  σωματεία στη γενική βαθμολογική κατάταξη. Μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης 
του πρωταθλήματος, τα σωματεία που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στα δύο γκρούπ 
που θα σχηματιστούν, προβιβάζονται στη Β’ Κατηγορία (συνολικά τέσσερις (4) ομάδες). 
 
Β. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
          Ο αριθμός των ομάδων που θα υποβιβαστούν αυξάνεται ανάλογα στην περίπτωση 
υποβιβασμού της ομάδας (Α.Ο. Χαλκίς) από τη Γ΄ Εθνική Κατηγορία στην Α΄ κατηγορία, 
αλλά και στην περίπτωση που η πρωταθλήτρια ομάδα της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν 
προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία.  
Αναλυτικά οι περιπτώσεις υποβιβασμού: 



 
1η περίπτωση: Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία και δεν 
υποβιβάζεται η ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.  
Υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία ΔΥΟ (2) σωματεία, αυτά που θα καταλάβουν 
τις δύο τελευταίες θέσεις (15η και 16η) θέση στον βαθμολογικό πίνακα (16-1-2+0+3=16). 
Από την Β΄ στη Γ΄ κατηγορία υποβιβάζονται συνολικά ΔΥΟ (2) σωματεία. Συγκεκριμένα 
υποβιβάζεται το σωματείο που θα καταλάβει την τελευταία (14η) θέση στον Νότιο Όμιλο και 
το σωματείο που θα καταλάβει την τελευταία (13η) θέση στον Βόρειο Όμιλο (27-2-
3+2+4=28). 
 
2η περίπτωση: Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία και 
υποβιβάζεται η ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.  
Υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία ΤΡΙΑ (3) σωματεία, αυτά που θα καταλάβουν 
τις τρεις τελευταίες (14η , 15η και 16η) θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα (16-1-3+1+3 =16). 
Από την Β΄ στη Γ΄ κατηγορία υποβιβάζονται συνολικά ΤΡΙΑ (3) σωματεία. Συγκεκριμένα 
υποβιβάζονται τα σωματεία που θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες (13η και 14η ) θέσεις στον 
Νότιο Όμιλο και το σωματείο που θα θα καταλάβει την τελευταία (13η) θέση στον Βόρειο 
Όμιλο (27-3-3+3+4=28). 
 
3η περίπτωση: Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία και 
δεν υποβιβάζεται  η ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.  
Υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία ΤΡΙΑ (3) σωματεία, αυτά που θα καταλάβουν 
τις τρεις τελευταίες (14η , 15η και 16η) θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα (16-0-3+0+3 =16). 
Από την Β΄ στη Γ΄ κατηγορία υποβιβάζονται συνολικά ΤΡΙΑ (3) σωματεία. Συγκεκριμένα 
υποβιβάζονται τα σωματεία που θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες (13η και 14η ) θέσεις στον 
Νότιο Όμιλο και το σωματείο που θα θα καταλάβει την τελευταία (13η) θέση στον Βόρειο 
Όμιλο (27-3-3+3+4=28). 
 
4η περίπτωση: Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία και 
υποβιβάζεται η ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.  
Υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία ΤΕΣΣΕΡΑ (4) σωματεία, αυτά που θα 
καταλάβουν τις τέσσερις τελευταίες (13η , 14η ,15η και 16η) θέση στον βαθμολογικό πίνακα 
(16-0-4+1+3=16). 
Από την Β΄ στη Γ΄ κατηγορία υποβιβάζονται συνολικά ΤΕΣΣΕΡΑ (4) σωματεία.. 
Συγκεκριμένα υποβιβάζονται τα σωματεία που θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες (13η και 
14η ) θέσεις στον Νότιο Όμιλο και το σωματείο που θα θα καταλάβει την τελευταία (13η) 
θέση στον Βόρειο Όμιλο και επιπλέον ένα από τα σωματεία που θα καταλάβουν την 12η 
θέση στους δύο ομίλους μετά από αγώνα κατάταξης (27-3-4+4+4=28). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο.: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Την ποδοσφαιρική περίοδο 2023-2024, τα πρωταθλήματα της Εύβοιας θα διεξαχθούν σε 
3 κατηγορίες ως εξής: 

•  Η Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία  σε έναν (1) όμιλο με 16 ομάδες να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής με βάση το άρθρο 27 της παρούσας προκήρυξης. 

•  Η Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία με 28 ομάδες σε δύο (2) ομίλους, με κυρίως γεωγραφικά 
κριτήρια και τον κάθε όμιλο να αποτελείται από δεκατέσσερις (14) ομάδες,. 

•  Η Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία με αριθμό ομίλων και ομάδων που θα εξαρτηθεί, από τις 
ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή 

 
 



ΑΡΘΡΟ 29ο.: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΟ. 

Με την αποδοχή της Προκήρυξης τα σωματεία ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ το 
Καταστατικό της ΕΠΟ και τους σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντες ή εκδοθησομένους 
κανονισμούς αυτής και ότι για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή και οιασδήποτε 
άλλης, που ήθελε τυχόν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του καταστατικού αυτού και των 
προαναφερόμενων κανονισμών αναγνωρίζουν και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια τα 
θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα (Μονομελή- Πολυμελή) ενώπιον των οποίων 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο, παραιτούμενα 
ρητά και κατηγορηματικά από το οποιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής στα πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια της χώρας μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο.: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Με βάση τον κανονισμό προπονητών όπως τροποποιήθηκε για τα σωματεία ανά 
κατηγορία ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α’ κατηγορία: 

Tα σωματεία της Α’ κατηγορίας υποχρεούνται να απασχολούν διπλωματούχους 
ή προς αξιολόγηση προπονητές με δίπλωμα τουλάχιστον UEFA Β. Οι προπονητές 
θα πρέπει να είναι κάτοχοι ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε 
ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή άλλου 
Συνδέσμου και να διαθέτουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή. 

Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο σε προπονητή που πέρασε από σχολή 
προπονητών και δεν απέκτησε το δίπλωμα. 

Επίσης απαγορεύεται διπλωματούχος προπονητής που δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνα να 
δηλώνεται στο Φ.Α. με άλλη ιδιότητα ή να απουσιάζει από τον αγωνιστικό χώρο για 
οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή για του εμπλεκόμενους, εφαρμόζονται οι 
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. 
 

Β’ - Γ’ κατηγορία: 

Μετά την κοινή απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ευβοίας και του Δ.Σ. του Σ.Π.Π. 
Ευβοίας, ότι ο αριθμός των εν ενεργεία διπλωματούχων προπονητών δεν επαρκεί 
να καλύψει αναλογικά και γεωγραφικά τις ανάγκες των σωματείων της Β΄ και Γ’ 
κατηγορίας, για την ποδοσφαιρική σεζόν 2022-2023, τα σωματεία των δύο 
μικρότερων κατηγοριών εξαιρούνται από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητών 
με δίπλωμα τουλάχιστον UEFA C και δεν εμπίπτουν στις ποινές του πειθαρχικού 
κώδικα. 

Για τις κατηγορίες αυτές όσοι προπονητές έχουν θητεύσει σε σχολές UEFA πρέπει 
υποχρεωτικά για να τελέσουν τα καθήκοντα τους να εκδώσουν ταυτότητα προπονητή 
Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και δελτίο πιστοποίησης προπονητή. 

Τα σωματεία της Β’ και Γ’ κατηγορίας που δεν έχουν προσλάβει προπονητή δεν 
μπορεί κανείς να εκτελεί καθήκοντα προπονητή και να σηκώνεται από τον πάγκο δίνοντας 
οδηγίες. Στη περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η παραμονή και αναγραφή στο Φ.Α. μόνο δύο 
παραγόντων. 

Για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή οι ομάδες υποχρεούται να 
αποστείλουν στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ευβοίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Αίτηση του σωματείου 

Αντίγραφο διπλώματος προπονητή UEFA/ΕΠΟ 



Δύο έγχρωμες φωτογραφίες προπονητή 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που 
προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Σ Ευβοίας και ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις 
του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. 

Βεβαίωση εγγραφής ως μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή 
άλλου Συνδέσμου 

Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού 
συμφωνητικού συνεργασία σωματείου-προπονητή με ποσό που προβλέπεται από τον 
κανονισμό. 

Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της 
Ε.Π.Σ. Ευβοίας 

Υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ενημέρωση για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο.: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η Ε.Π.Σ. Ευβοίας, ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης των πρωταθλημάτων, 
επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον 
Κ.Α.Π., αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, 
καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος, ήχου, εικόνας και περιεχομένου των 
αγώνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο.: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 10/29-06-2022, απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, θα ορίζονται στις 
εβδομαδιαίες συνεδριάσεις του Δ.Σ., Ειδικές Επιτροπές, οι οποίες θα διεξάγουν ελέγχους 
σε διάφορους αγώνες των πρωταθλημάτων, για την τήρηση των κανόνων από τα 
σωματεία (έλεγχοι πλαστοπροσωπίας κ.λπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο.: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος τούτου, γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Α.Π, του πειθαρχικού κώδικα, των τροποποιήσεών τους, των Κανονισμών 
της Ε.Π.Ο. και της Προκήρυξης. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τη παρούσα 
Προκήρυξη ισχύει ο Κ.Α.Π. Επαγγελματικών-Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και για κάθε 
τι, που δεν προβλέπεται από τον Κ.Α.Π. και την Προκήρυξη, θα αποφασίζει το Δ.Σ. της 
Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ. 

Η Ε.Π.Σ. Ευβοίας μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων θα 
οριστικοποιήσει την προκήρυξη και παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα 
τροποποίησης της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής 
περιόδου, αν αυτό το επιβάλλουν νεότερες αποφάσεις ή τροποποιήσεις των 
κανονισμών ή οι αγωνιστικές συνθήκες των τοπικών πρωταθλημάτων. 

 

ΜΕ ΤΙΜΗ 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-2023 

………………………………………………            Hμερομηνία:……………… 

 (Αναγράφεται ο τίτλος του σωματείου)                Αριθμ.Πρωτ: …………….……… 

Προς 

Την Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΘΕΜΑ: Δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα της …..… Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σε απάντηση του υπ’ αριθμόν ………….. εγγράφου σας, με το οποίο μας κοινοποιήσατε 
την προκήρυξη πρωταθλημάτων ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023, σας γνωρίζουμε 
ότι σύμφωνα με την από………………….……απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
σωματείου μας: 

Δηλώνουμε συμμετοχή στο παραπάνω πρωτάθλημα, αποδεχόμαστε ρητά και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης και καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των 
«……………….» ευρώ, σαν δικαίωμα συμμετοχής και την ετήσια συνδρομή των 20,00 
ευρώ. 

Τα Γήπεδα που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας, θα είναι: 

Α) ………………………………………………………… 

Β) ………………………………………………………… 

Τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας θα είναι: 

Α) Φανέλα: ………………………………………… 

Β) Παντελονάκι: …………………………………. 

Γ) Κάλτσες: ………...………………………………. 

Τα γραφεία μας βρίσκονται στ ……………………….………………….…………. 

οδός…………………………………….………………… αριθμός ……………..…. 

Τηλέφωνο Προέδρου: ……………................................................................................ 

Τηλέφωνο Γεν. Γραμματέα: …………………………….……………………………….. 

Αντίκλητός μας ορίζεται ο……………………………………………………….. 

FAX (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) : ……………………………….………………………………. 

E-mail (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) : ……………………………….………………………………. 

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

                                                         ΜΕ ΤΙΜΗ 

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                Σφραγίδα 

                     …………………………….…… ….……………………………..  

                     (Ονοματεπώνυμο - υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο-υπογραφή) 


