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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ-14 και  Κ-16  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 
 

Η 'Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας, έχοντας υπόψη: 
α. Το καταστατικό της. 
β. Το καταστατικό της Ε.Π.Ο. 
γ. Τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. 
δ. Τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου. 
ε. Τους Κανόνες Παιχνιδιού. 
στ. Τον κανονισμό ερασιτεχνικών σωματείων  
ζ. Την από 23/10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 
τους αγώνες Πρωταθλήματος Κ-14 και Κ-16, περιόδου 2022-2023 ως εξής: 
 
Κ-16 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ  10 -  ΟΜΙΛΟΙ 2 
 
1ος  ΟΜΙΛΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ  5 
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ 
ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
  

2ος  ΟΜΙΛΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ  5 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 
ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 

Κ-14 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ 13 -  ΟΜΙΛΟΙ  2 
 
1ος ΟΜΙΛΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ 7 
ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 
ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 
 

2ος  ΟΜΙΛΟΣ  -  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  6 
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 
ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 
 

 
1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Αιτωλ/νίας 
και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Κ-16 και Κ-14. 
 
2. ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., κάθε σωματείο και σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει, 
υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της δήλωσης συμμετοχής, να προσκομίζει μαζί με αυτή, το 

http://www.epsaitol.gr/


συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα και έχει ήδη 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ‘Ενωσης. 
Το συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του νομίμου 
εκπροσώπου του, θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής του 
υπογράφοντος εκπροσώπου. 

Επίσης το σωματείο υποχρεούνται στην προσκόμιση, επί ποινή ακυρότητας της δήλωσης 
συμμετοχής, της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
3. ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ – ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΜΠΑΛΕΣ 

– ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να δηλώσει στην Ε.Π.Σ. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ το χρώμα της κύριας στολής των ποδοσφαιριστών του, καθώς και των 
εναλλακτικών στολών, όπως επίσης  και  το  γήπεδο  που  θα  χρησιμοποιήσει για τους αγώνες του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες, είναι να φορούν σε όλη την 
διάρκεια του αγώνα τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει φανέλα, παντελονάκι, 
κάλτσες, ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες. 

Σωματεία που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα 
προϊόντα, πρέπει να τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια, πάντα με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 4 Κ.Α.Π. Σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται ρητώς η διαφήμιση 
προϊόντων καπνού ή δυνατών αλκοολούχων ποτών, όπως επίσης και συνθήματα ή μηνύματα 
πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως. Σε περίπτωση διαφήμισης χωρίς την έγκριση της 
διοργανώτριας, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 14 παρ. 6  Κ.Α.Π. 

Η αρίθμηση στην εμφάνιση των ποδοσφαιριστών θα είναι υποχρεωτικά από το 1 έως το 20. 

Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να φορά πάντα την επίσημη στολή της πρώτης επιλογής που έχει 
ανακοινωθεί στην διοργανώτρια με την δήλωση συμμετοχής, εκτός κι αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες 
συμφωνήσουν διαφορετικά σε άμεσο χρόνο. 

Σ’ αυτή την περίπτωση οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στον 
διαιτητή του αγώνα. Εάν ο διαιτητής αποφασίσει ότι οι στολές των δύο ομάδων μπορούν να 
προκαλέσουν σύγχυση, τότε  η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής. Αν δεν 
έχει ο διαιτητής το αναγράφει στο Φ.Α. και η γηπεδούχος ομάδα αλλάζει χρώμα στολής και η 
φιλοξενούμενη τιμωρείται με πρόστιμο με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. 

Επιτρέπονται εννέα  (9) αλλαγές ποδοσφαιριστών. 

Τα  σωματεία που θα  χρησιμοποιήσουν  γήπεδο που ανήκει σε άλλο σωματείο ή Αρχή, θα πρέπει να 
προσκομίσουν στην ‘Ενωση έγγραφη συγκατάθεση του σωματείου ή της Αρχής. 

Εάν κατά την διάρκεια των αγώνων, ομάδα από ενδεχόμενη αδυναμία (η οποία θα οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο σε λόγους ακαταλληλότητα του γηπέδου ή εξ αιτίας ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας του γηπέδου και θα διαπιστώνεται από την διοργανώτρια), δεν μπορεί να αγωνιστεί 
στην έδρα που έχει δηλώσει και αν δεν έχει ορίσει με την δήλωση συμμετοχής εναλλακτική έδρα σε 
δεύτερο γήπεδο, έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα το γήπεδο που θα ορίσει η κατά περίπτωση 
διοργανώτρια (άρθρο 8 παρ. 4  Κ.Α.Π.). 

Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, από ποδοσφαιριστές, 
οπαδούς τους κ.λ.π., είναι υπεύθυνα για την οικονομική αποκατάσταση. 

Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων μας, είναι υποχρεωτική η παρουσία προσώπου 
που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι είτε γιατρός, είτε 
νοσηλευτής, είτε διασώστης απόφοιτος Τ.Ε.Ι. και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά 
πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, και να 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, 
στην οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επί 
σειρά ετών, το σύνολο των αγώνων των πρωταθλημάτων της Ενώσεώς μας, καλύπτεται από 
ιατρούς – νοσηλευτές, να συνεχίσει να ορίζει η αρμόδια Επιτροπή γιατρούς και νοσηλευτές 
για ιατρική κάλυψη των αγώνων και στην περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος ιατρός – 



νοσηλευτής σε κάποιον αγώνα, ο οποίος έχει ορισθεί από την ‘Ενωση, να μην θεωρείται 
υπεύθυνο της μη διεξαγωγής του αγώνα το γηπεδούχο σωματείο. Ο ορισμός των ιατρών – 
νοσηλευτών θα ανακοινώνεται μαζί με τον ορισμό των διαιτητών. 

Στις περιπτώσεις που αρκετά σωματεία ορίζουν δικό τους ιατρό – νοσηλευτή κ.λ.π., ο οποίος 
θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην ‘Ενωση που να πιστοποιεί την 
ιδιότητά του, θα συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό, αφού πρώτα ενημερώσουν 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ την ‘Ενωση. Στην περίπτωση όμως που δεν προσέλθει ο ιατρός – 
νοσηλευτής, που έχει ορίσει το σωματείο, το σωματείο αυτό θα υποστεί τις συνέπειες που 
προβλέπει ο Κ.Α.Π. (άρθρο 21 παρ. 3). 

Σωματείο που ζητεί προφορικά τον ορισμό ιατρού – νοσηλευτή, το αίτημά του δεν θα 
γίνεται δεκτό. 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα και να είναι 
έτοιμα να αγωνιστούν πέντε λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, η δε 
γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στον διαιτητή ικανό αριθμό μπαλών και να 
έχει έτοιμο (χάραξη γραμμών, αποδυτήρια, δοκάρια κ.λ.π.) το γήπεδο για την ομαλή διεξαγωγή του 
αγώνα.   

Απαγορεύεται η συμμετοχή σωματείου σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν 
αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα χωρίς την 
προηγούμενη άδεια της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. 

Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών στο 
σωματείο και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και προπονητές που έλαβαν 
μέρος. 

 
4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το παράβολο συμμετοχής στα ανωτέρω πρωταθλήματα ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ, η δε 
εγγύηση συμμετοχής σε διακόσια (200) ευρώ. 

Αμέσως μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων υποδομών, τα σωματεία που θα έχουν αγωνιστεί 
σε όλους τους αγώνες, θα ειδοποιηθούν από την ‘Ενωση για να παραλάβουν το ποσό της εγγύησης 
προσκομίζοντας γραμμάτιο εισπράξεως. 

Εάν κάποιο σωματείο δεν αγωνιστεί σε έναν τουλάχιστον αγώνα των πρωταθλημάτων Κ-16, 
Κ-14 η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ταμείου της Ενώσεως. 

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Το πρωτάθλημα Κ-16 Θα αρχίσει το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022. 
Το πρωτάθλημα κ-14 θα αρχίσει το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022. 
Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα, καθώς και οι γηπεδούχες 

ομάδες. 
Είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνων του πρωταθλήματος αυτού σε γήπεδα μικροτέρων 

διαστάσεων του κανονικού, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των κανόνων παιχνιδιού 2016-2017. 
Οι αγώνες και των δύο πρωταθλημάτων θα διεξάγονται κάθε δεύτερο 

Σαββατοκύριακο. 
 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες και στα δύο πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο γύρους. Η διάρκεια του αγώνα 

είναι 80' της ώρας σε δύο (2) ημίχρονα των 40' το καθένα για το πρωτάθλημα Κ-16 και 70 λεπτά της 
ώρας σε δύο (2) ημίχρονα των 35’ το καθένα για το πρωτάθλημα Κ-14. 

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και στα δύο πρωταθλήματα, θα διεξαχθούν 
αγώνες play-offs ως εξής: 

 
1ης  ΦΑΣΗ 

1) Ο 1ος του 1ου ομίλου με τον 4ο του 2ου ομίλου. 
2) Ο 1ος του 2ου ομίλου με τον 4ο του 1ου ομίλου. 
3) Ο 2ος του 1ου ομίλου με τον 3ο του 2ου ομίλου 
4) Ο 2ος του 2ου ομίλου με τον 3ο του 1ου ομίλου 

 



Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των σωματείων που κατέλαβαν την καλύτερη θέση την κανονική 
περίοδο και θα είναι μονοί. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας ο νικητής αναδεικνύεται μετά την διαδικασία απευθείας εκτέλεσης 
πέναλτυς. 
 
 2η  ΦΑΣΗ 
Οι νικητές της 1ης φάσης θα αγωνιστούν στο final four (ημιτελικοί) σε αγώνες που θα 
διεξαχθούν στην ίδια πόλη ως εξής: 
 
Ο νικητής του 1ου αγώνα με το νικητή του 4ου αγώνα. 
Ο νικητής του 2ου αγώνα με το νικητή του 3ου αγώνα. 
 
Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν δύο (2) αμάδες που ανήκουν στο ίδιο σωματείο, αυτές 
θα αγωνιστούν αναγκαστικά μεταξύ τους. 
Στο πρωτάθλημα Κ-14 αν υπάρχουν τρεις (3) ομάδες που ανήκουν στο ίδιο σωματείο τότε θα 
αγωνιστούν αναγκαστικά μεταξύ τους η 1η και η 2η ομάδα του ίδιου σωματείου ενώ η 3η 
ομάδα θα αγωνιστεί με το 4ο σωματείο του final four. 
Στους παραπάνω αγώνες, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 
εκτελούνται απευθείας πέναλτυς. 
 
 3η  ΦΑΣΗ 
Οι  νικητές των αγώνων της 2ης φάσης θα αγωνιστούν στο τελικό της κατηγορίας τους και οι 
ηττημένοι στο μικρό τελικό, σε αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα και σε 
περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτελούνται απευθείας πέναλτυς. 
 
7. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Κ-16 της φετινής 
περιόδου είναι όσοι είναι γεννημένοι τα ημερολογιακά έτη 2007, 2008.  

Κάθε σωματείο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές 
γεννηθέντες το 2009 οι οποίοι θα δηλωθούν εξ αρχής στη λίστα των δηλωθέντων 
ποδοσφαιριστών. 
Στο πρωτάθλημα Κ-14 δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που είναι γεννημένοι τα 
ημερολογιακά έτη 2009 και 2010. 

Κάθε σωματείο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές 
γεννηθέντες το 2011 οι οποίοι θα δηλωθούν εξ αρχής στη λίστα των δηλωθέντων 
ποδοσφαιριστών. 
Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή 
απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. 

Στα πρωταθλήματα υποδομών της Ενώσεώς μας, δεν έχει ισχύ το άρθρο 19 παρ. 2 
Κ.Α.Π. 

Όλα τα σωματεία πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων να δηλώσουν σε λίστα τα 
ονόματα των ποδοσφαιριστών τους που θα συμμετέχουν σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. 

Στις λίστες οι ομάδες θα μπορούν να προσθέσουν μόνο επιπλέον μεταγραφές ή νέες 
εγγραφές. 

 
 

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 
Για κάθε αποτέλεσμα οι ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π., όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρο 20 του ΚΑΠ ενώ σε περίπτωση 

ισοβαθμίας σωματείων που ανήκαν στον ίδιο όμιλο της 1ης φάσης, ισχύουν τα αποτελέσματα των 
αγώνων της 1ης φάσης. 

 
9. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΕΩΣ 

Η Ε.Π.Σ. Αιτωλ/νίας θα εκδίδει για λογαριασμό των σωματείων τις σχετικές άδειες για την 
τέλεση των αγώνων. 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 ποδοσφαιριστών, μελών και φιλάθλων τους. 



Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα από τα πρόσωπα 
που προαναφέραμε, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. 

Τα σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  προσέρχονται  στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα 
και να είναι έτοιμα να αγωνιστούν πέντε λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του 
αγώνα, η δε γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στον διαιτητή  ικανό  
αριθμό  μπαλών και να έχει έτοιμο (χάραξη γραμμών, αποδυτήρια, δοκάρια κ.λ.π.)  το  
γήπεδο  για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Στους αγώνες κατάταξης, τα σωματεία 
υποχρεούνται να έχουν στην διάθεση του διαιτητή οκτώ (8) μπάλες. 

Τα σωματεία θα ενημερώνονται για τις ποινές των ποδοσφαιριστών, καθώς και για το 
πρόγραμμα αγώνων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ SITE της Ενώσεως (www.epsaitol.gr), 
το οποίο και θα ενημερώνεται για τα θέματα αυτά κάθε Τετάρτη πρωί. 

 
10. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Αγώνας που αναβλήθηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται σε νέα ημερομηνία 
ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ.Α. 

Σε περίπτωση διακοπής αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών, αυτός θα διεξάγεται σε νέα 
ημερομηνία ύστερα από απόφαση της Ενώσεως και θα συνεχίζεται από το σημείο της διακοπής του 
και με το αποτέλεσμα που υπήρχε τη στιγμή εκείνη. 

Σε περίπτωση μη μεταβάσεως ενός σωματείου την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο γήπεδο 
για να αγωνιστεί λόγω ατυχήματος ή διακοπής των συγκοινωνιών, αυτό θα αποδεικνύεται 
υποχρεωτικά με βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ή Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου, η δε Αστυνομική 
Αρχή θα πρέπει να αναφέρει ότι επιλήφθηκε η ίδια του συμβάντος και όχι από δήλωση εκπροσώπου 
του σωματείου. 
 
11. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Α) Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π., το παράβολο ορίζεται ύστερα από την από 
13/9/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α. σε: 
1. Για αντικανονικότητα γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Α.Π.), τέλος 

λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. Η γηπεδούχος ομάδα έχει 
δικαίωμα να διατυπώσει αντιρρήσεις με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή υπογεγραμμένο 
από τον αρχηγό ποδοσφαιριστή. 

2. Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. σχετικά με τον ορισμό διαιτητών ή 
βοηθών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 
ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

3. Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη με τους 
κανονισμούς απόφαση του διαιτητή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 
150 ευρώ. 

4. Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Α.Π. από τον διαιτητή, που 
σχετίζονται με την συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα, τέλος λειτουργίας 
50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

5. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 
ευρώ, σύνολο 150 ευρώ, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση 
αυτή πρέπει να αναφέρονται 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 φύλλο αγώνα. 

6. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να κατονομάζεται.  Η 
ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και όλων των 
ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν και θα πρέπει να κατονομάζεται. Τέλος λειτουργίας 50 
ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου καταβάλλεται υποχρεωτικά ξεχωριστό 
παράβολο για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μία από τις ενστάσεις, 
στις οποίες καλείται να εξετάσει το αρμόδιο όργανο. 
Στην ένσταση αυτή το παράβολο επιστρέφεται μόνο για τους ποδοσφαιριστές των οποίων 
διαπιστώθηκε η πλαστοπροσωπία. 

7. Κατά του κύρους του αγώνα ο οποίος ετελέσθη μη νόμιμα κατά παράβαση διατάξεων του 
Κ.Α.Π. ή της εγκριθείσης προκήρυξης, στην οποία διάταξη όμως θα πρέπει να αναφέρεται 
ρητά ότι ενδεχόμενη παράβασή της συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα και χορηγεί 

http://www.epsaitol.gr/


την δυνατότητα υποβολής της σχετικής ένστασης τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 
ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

8. Για παράλειψη παρουσίας ιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, 
παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

Η μη κατάθεση του παραβόλου ή η κατάθεση εκπρόθεσμα ή ελλιπούς καθιστά απαράδεκτη την 
συζήτηση της ένστασης ή της καταγγελίας (άρθρο 23 παρ. 4 εδ. γ’ Κ.Α.Π.). 
Οι παραπάνω ενστάσεις διέπονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 23 του Κ.Α.Π., όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
Β) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση του ενιστάμενου 
σωματείου είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται  υπόψη (άρθρο 23 παρ. 4 εδ. ε’  Κ.Α.Π.). 
Οι ενστάσεις 1, 2, 5 (όταν αφορά αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως 
αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή 
που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή αν ομάδα 
αγωνισθεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω), 6 της προηγούμενης παραγράφου, 
καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν την έναρξη του 
αγώνα, με εξαίρεση την ένσταση πλαστοπροσωπίας, η οποία υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του 
φύλλου αγώνα και με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδος μέχρι την λήξη της διάρκειας του αγώνα 
και της τυχόν παράτασής του. 
 
Γ) Οι παραπάνω ενστάσεις υποβάλλονται στην διοργανώτρια, με συστημένη επιστολή ή 
με αποδεικτικό επίδοσης, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την λήξη του αγώνα. ΄Ολες οι 
παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, 
διαβιβάζονται υποχρεωτικά και με ΦΑΞ, εντός της παραπάνω προθεσμίας.  
Αν γίνει δεκτή η ένσταση, το παράβολο επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο. Αν απορριφθεί 
περιέρχεται στο ταμείο της Ενώσεως. 
 
Δ) Καταγγελία από τρίτη ομάδα επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική 
συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών 
από την λήξη του αγώνα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η καταγγέλλουσα ομάδα έχει άμεσο 
έννομο συμφέρον κατά τον χρόνο άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται 
στην διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος που μετέχει και έχει σχέση με την 
συγκεκριμένη ομάδα κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία. Η παραπάνω καταγγελία 
αποστέλλεται στην ‘Ενωση με συστημένη επιστολή, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης 
διαβιβάζεται δε υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ και κατατίθεται εντός της προθεσμίας το αντίστοιχο 
παράβολο, το οποίο εφόσον δεν κατατεθεί μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή κατατεθεί ελλιπές, η 
καταγγελία δεν συζητείται. 
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία, στο σωματείο επιστρέφεται ολόκληρο  το 
παράβολο και όχι το τέλος λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία που προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. η 
υπαίτια ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κ.Α.Π. 
 
12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια 
αθλητικά όργανα. 
Όλα τα πρωταθλήματά μας διεξάγονται αυστηρά με βάση τους κανόνες που ορίζονται στην 
παρούσα προκήρυξη, στο καταστατικό της Ενώσεως και στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 
Οποιαδήποτε προϋπόθεση / υποχρέωση προέρχεται εκτός προκηρύξεων και κανονισμών 
ποδοσφαίρου, εφόσον δεν εγκριθεί με έναν επίσημο τρόπο από την Ε.Π.Ο. δεν ισχύει και δεν 
μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την διοργανώτρια, ούτε από τα Δικαστικά / Δικαιοδοτικά 
όργανα της Ε.Π.Ο. 
Σωματεία που προσφεύγουν κατά των διοργανωτριών Ενώσεων ή της Ε.Π.Ο. ή και κατά 
λοιπών σωματείων και επιδιώκουν να κερδίσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα, επικαλούμενα 
διατάξεις ή κανόνες εκτός των προκηρύξεων και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή προσφεύγουν 
ενώπιον τρίτων Αρχών και όχι των προβλεπομένων στο καταστατικό και κανονισμούς της 
Ε.Π.Ο., τιμωρούνται από την οικεία Πειθαρχική Επιτροπή με ποινή αφαίρεσης δέκα (10) 
βαθμών από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων 



(3.000) ευρώ, ενώ ο πρόεδρος και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών τιμωρούνται επίσης με 
ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από 1 έως 3 χρόνια και χρηματική 
ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ο καθένας. 

 
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα έξοδα διαιτησίας θα καλύπτονται από τε γηπεδούχα σωματεία και εξοφλούνται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ και σε αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής δεν 
διεξάγει τον αγώνα και στο υπαίτιο γηπεδούχο σωματείο επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 
21 παρ.3 του Κ.Α.Π. 
 
14. ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Τα σωματεία σε όλους τους αγώνες τους, πρέπει να έχουν μαζί τους και να προσκομίζουν 
στον διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα: 
α) Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους, το οποίο, αν είναι 
προηγουμένων ετών, να έχει γίνει αντικατάσταση, 
β) Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών εν ισχύ, η οποία θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία 
του, θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και βεβαίωση και η οποία ισχύει για ένα 
έτος και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν. 
2725/99 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/2017 και την με αριθμό 
386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. 
Για την νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε ένα αγώνα αρκεί η προσκόμιση της 
κάρτας υγείας εν ισχύ. 
Η με οποιοδήποτε άλλον τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. 
 
15. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλήματος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και 
της προκήρυξης και για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την αθλητική νομοθεσία και την προκήρυξη 
θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας.- 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ            ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ 


