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ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη της:
α) Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
β) Το ισχύον καταστατικό της, ως και αυτό της Ε.Π.Ο.
γ) Τις διατάξεις των ΚΑΠ Επαγγελματικών - Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως
ισχύουν σήμερα.
δ) Τις διατάξεις Κανονισμών Παιδιάς Ποδοσφαίρου, που ισχύουν Διεθνώς και ορίζονται από τις διεθνείς
συμβάσεις της F.I.F.A.
ε) Τις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
στ) Την απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ κατά την υπ’ αριθ. 2/10-04-2021 απόφαση της, για τη λήξη όλων των
Πρωταθλημάτων των ΕΠΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες του πρωταθλήματος, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-2022, μεταξύ των Ερασιτεχνικών
Σωματείων της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ, Α΄ Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟΝ 1ον.
Στους αγώνες του πρωταθλήματος τούτου, που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα Άρθρα 2, 3 και
4 του Κ.Α.Π., έχουν δικαίωμα τα παρακάτω Σωματεία:

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ
Α.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
Α.Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ
Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ
Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ
Α.Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣ
Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009
Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΠΑΣ ΚΡΑΨΗΣ
ΠΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡΟΥ
ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
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Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Α.Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
Α.Ε. ΚΡΑΨΗΤΩΝ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ
Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Α.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
Α.Ε. ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ
Α.Ο. ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ
Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Α.Ο. ΖΙΤΣΑΣ
Α.Ο. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ

Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ
Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ
Α.Π.Ο. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ
Α.Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ
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Α.Σ. ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
Α.Σ. ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ
Α.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΚΕΝΤ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ
ΠΑΟ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ
ΠΑΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΠΑΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΠΑΣ ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΣ ΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
6 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020
7 Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 ΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ
9 Α.Π.Ο. ΔΑΒΑΚΗΣ
10 ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία θα πάρουν μέρος και όσα Σωματεία θα αναγνωριστούν ή
επαναδραστηριοποιηθούν έως τις 30/8/2021, ημέρα Δευτέρα.
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ΑΡΘΡΟΝ 2ον.
To πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΔΥΟ (2) ομίλους. Ο διαχωρισμός των
ομάδων θα γίνει βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και ανάλογα της έδρας που θα δηλώσει κάθε ομάδα για τους
αγώνες της.
Το πρωτάθλημα της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΔΥΟ (2) ομίλους. Ο διαχωρισμός των ομάδων
θα γίνει βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και ανάλογα της έδρας που θα δηλώσει κάθε ομάδα για τους αγώνες της.
Tο πρωτάθλημα της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΕΝΑΝ (1) όμιλο.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον.
Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ενώσεώς μας, κατά τον
καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων, σύμφωνα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις.
α) Δεδομένου ότι, οι αγώνες του πρωταθλήματος της παρούσης είναι διπλοί, ο ένας αγώνας θα διεξάγεται στο
γήπεδο του ενός και ο δεύτερος στο γήπεδο του άλλου, προκειμένου για γηπεδούχα Σωματεία, με την επιφύλαξη
του Άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα.
β) Τα σωματεία της Α΄, Β' ΚΑΙ Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε γήπεδα με χόρτο ή
συνθετικό χλοοτάπητα.
γ) Οι αγώνες Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.ΗΠ. για όλες τις κατηγορίες θα διεξαχθούν υποχρεωτικά σε γήπεδο με
χόρτο ή συνθετικό χλοοτάπητα.
δ) Οι αγώνες θα διεξάγονται, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, σε γήπεδα που πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις
τελέσεως αυτών και έχουν σχετική άδεια λειτουργίας.
Σε περίπτωση, δε, που κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, διαπιστωθεί από τα
αρμόδια όργανα, έλλειψη όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας και ασφαλούς διεξαγωγής αγώνων σε κάποιο
γήπεδο, τότε η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα αλλάζει την έδρα του Σωματείου που έχει δηλώσει αυτό, με άλλο
γήπεδο, μέχρι αποκαταστάσεως κάθε ελλείψεως.
Ομοίως, και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών στα γήπεδα ορεινών περιοχών μπορεί μετά τη
σύμφωνη γνώμη των διαγωνιζομένων Σωματείων και απόφαση της διοργανώτριας να γίνει αλλαγή έδρας του
πρώτου αγώνα ( αγώνας Α΄ γύρου ) των ομάδων που θα έχουν έδρα τα γήπεδα αυτά ή σε άλλο γήπεδο.
Αν σε κάποιο γήπεδο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή προγραμματισμένου αγώνα, λόγω ακαταλληλότητας του
αγωνιστικού χώρου από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ( χιόνια, πάγος, λόγω ανωτέρας βίας κ.λ.π. ) τότε ο
αγώνας θα διεξάγεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ χωρίς καμία ειδοποίηση την μεθεπόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ στο ίδιο
γήπεδο.
Αν και στην ημερομηνία αυτή το γήπεδο αυτό συνεχίζει να είναι ακατάλληλο, τότε ο αγώνας θα ορίζεται και θα
διεξάγεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την ίδια ΤΕΤΑΡΤΗ, σε γήπεδο που θα ορίζει η Ένωση, ύστερα από σχετική προφορική
συνεννόηση με το γηπεδούχο Σωματείο και το φιλοξενούμενο. Άλλη αναβολή δεν θα γίνεται, για την ομαλή
διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
Η αλλαγή αυτή του γηπέδου ή η αναβολή του αγώνα, θα μπορεί να γίνεται το αργότερο 24 ώρες πριν τη
διεξαγωγή του αγώνα.
ΑΡΘΟΡΟΝ 4ον
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στους αγώνες των πρωταθλημάτων αυτών, υποχρεούνται να στείλουν ή
προσκομίσουν στην Ένωσή μας τη σχετική δήλωση συμμετοχής, ως το συνημμένο υπόδειγμα μέχρι 23/7/2021
για την Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορία.
Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, όλα τα Σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να
προσκομίσουν, στην Ένωση, και έγγραφο γνωστοποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ. καθώς και Υπεύθυνη
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. (Αρθρο 2, παρ. 3α εδ.ιγ Καταστατικού
Ε.Π.Ο.) όπως το συνημμένο, στην προκήρυξη αυτή, υπόδειγμα, διαφορετικά δεν θα γίνεται ΔΕΚΤΗ η
δήλωση συμμετοχής.
Η δήλωση συμμετοχής έχει την προϋπόθεση, της, χωρίς επιφυλάξεις, αποδοχής
εξολοκλήρου της παρούσης προκηρύξεως.
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Στην ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιούνται τα χρώματα των στολών, των ποδοσφαιριστών των ομάδων,
σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κ.Α.Π., με την υποχρέωση οι ομάδες να κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα
της στολής που θα δηλώσουν καθώς και e-mail επικοινωνίας του Σωματείου ή του Νομίμου Εκπροσώπου του.
Η δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται ΔΕΚΤΗ: 1) Αν υπάρχουν εκκρεμείς χρηματικές οφειλές στην Ένωση και 2)
Αν δεν υπάρχει παραχωρητήριο ή πιστοποιητικό καταλληλότητας του γηπέδου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα σωματεία Α, Β, Γ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας για την Αγωνιστική
περ. 2021-2022 είναι ΔΩΡΕΑΝ.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.
Οι ημέρες ενάρξεως των αγώνων του πρωταθλήματος της προκηρύξεως αυτής καθορίζονται ως εξής:
α) Για την Α΄ κατηγορία την 18 - 19/09/2021
β) Για την Β’ κατηγορία την 18 - 19/09/2021 και
γ) Για την Γ΄ κατηγορία την 25 - 26/09/2021.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
α) Η διάρκεια των αγώνων των πρωταθλημάτων της προκηρύξεως αυτής είναι 90΄ της ώρας σε ΔΥΟ ( 2 )
ημίχρονα των 45΄ το καθένα.
β) Στους αγώνες που από τους κανονισμούς προβλέπεται παράταση θα γίνονται ΔΥΟ ( 2 ) ημίχρονα των 15΄ το
καθένα. Στην αρχή της παράτασης θα γίνεται επιλογή τέρματος, με την διαδικασία του στριψίματος κέρματος.
γ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π. ο αγώνας τελειώνει όταν περάσει το ημίωρο της
παράτασης. Ύστερα από αυτό η εκτέλεση των πέναλτι αποτελεί διαδικαστικό τρόπο για να αναδειχθεί ο νικητής.
δ) Οι συναντήσεις των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας θα είναι σύμφωνες με το Άρθρο
37 του Κ.Α.Π., δηλαδή διπλές ( σε δύο αγώνες ).
ε) Στην αγωνιστική περίοδο 2021-2022 κάθε ποδοσφαιριστής υποχρεούται να είναι κάτοχος Κάρτας Υγείας
Αθλητή για να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον.
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.
Τα Σωματεία που παίρνουν μέρος στους αγώνες του πρωταθλήματος πρέπει να γνωρίσουν στην Ένωση, με την
δήλωση συμμετοχής, το ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιούν. Αποκλείεται να δηλώσουν
άλλο γήπεδο, εκτός από εκείνο που αρχικά θα δηλώσουν, κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος αυτού, με
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία το Σωματείο ήθελε αποκτήσει ιδιόκτητο γήπεδο και τύχει άδειας
λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Π. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Γηπέδων. Σε περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο που δηλώθηκε αρχικά εκτελούνται εργασίες
επισκευών, από τις οποίες καθίσταται, κατά την κρίση της Ένωσης, αδύνατη η διεξαγωγή σ΄ αυτό αγώνων, το
γηπεδούχο Σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει άλλο γήπεδο, κατάλληλο για την τέλεση αγώνων στο προσωρινό
αυτό χρονικό διάστημα, διαφορετικά η Ένωση έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο γήπεδο. Σχετικό στην προκειμένη
περίπτωση είναι το Άρθρο 8 του Κ.Α.Π.
Το Σωματείο το οποίο δηλώνει γήπεδο που ανήκει σε άλλο Σωματείο ή σε Αρχή πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να
συνοδεύει, την δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και σχετική έγγραφη βεβαίωση του Σωματείου ή της Αρχής,
στην κυριότητα των οποίων ανήκει αυτό που δηλώνει, ότι του παραχωρείται για την αγωνιστική περίοδο 20212022.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
Τα γηπεδούχα Σωματεία οφείλουν όπως το πρωί κάθε αγωνιστικής ημέρας και μέχρι 8ης απογευματινής ώρας,
να θέτουν το γήπεδο στη διάθεση της Ενώσεως, η οποία και θα το χρησιμοποιεί, κατά την κρίση της,
απαγορευμένης της αναμείξεως στο έργο της παντός τρίτου.
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Τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν αποδυτήρια για την φιλοξενούμενη ομάδα.
Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον υπάρχει καταγγελία από το φιλοξενούμενο Σωματείο και η μη εξασφάλιση
αποδυτηρίων να έχει αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα, τότε επιλαμβάνεται της υπόθεσης αυτής η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΗΠ.
για τις ανάλογες κυρώσεις που θα επιβληθούν στο γηπεδούχο Σωματείο.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον.
ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
Για τη δυνατότητα να τελεστεί ή συνεχιστεί ένας αγώνας από απόψεως καταλληλότητας γηπέδου, μόνος
αρμόδιος είναι ο Διαιτητής. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με κάθε απόφασή
του χωρίς να έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.
Για την αντικανονικότητα του γηπέδου μπορεί να κάνει ένσταση πριν από την έναρξη του αγώνα, το
φιλοξενούμενο Σωματείο, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της κλήρωσης που θα γίνει με την παρουσία εκπροσώπων των
Σωματείων. Τούτο θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα Σωματεία πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.
Κάθε αλλαγή προγράμματος που θα κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη θα ανακοινώνεται στα Σωματεία
που παίρνουν μέρος, καθώς και στους λοιπούς ενδιαφερομένους, εμπρόθεσμα και μέσα στις προθεσμίες που
προβλέπονται από τους Κανονισμούς.
Οι αγώνες θα τελούνται κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΪ ή ΜΕΣΗΜΕΡΙ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑ και το ΣΑΒΒΑΤΟ το ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
Αγώνες μπορούν να γίνονται και άλλες μέρες της εβδομάδας, εφόσον αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο από την Ένωση,
για την έγκαιρη λήξη του πρωταθλήματος. Στην Ένωση δίνεται το δικαίωμα να διεξαχθεί ένας αγώνας που
διακόπηκε ή αναβλήθηκε οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας.
γ) Κάθε μία από τις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να έρχονται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα ώστε να είναι
έτοιμες να αγωνιστούν πέντε λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξής του, ανεξαρτήτως από τις τυχόν καιρικές
συνθήκες που επικρατούν. Η προσέλευση της ομάδας θεωρείται όταν παρουσιαστούν στον αγωνιστικό χώρο οι
ποδοσφαιριστές της. Οι Διαιτητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση ακριβείας της ώρας έναρξης του αγώνα, η
οποία ορίζεται πάντοτε από την Ένωση με το πρόγραμμα και είναι γραμμένη στο σχετικό Φύλλο Αγώνα.
δ)
Η κλήρωση των αγώνων της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα γίνει στις 03/09/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19.30, στη συνέχεια θα γίνει η κλήρωση των αγώνων της Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και κατόπιν αυτών η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Στις κληρώσεις των αγώνων
μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Σωματείων, ως και κάθε ενδιαφερόμενος.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αγώνας που διακόπηκε λόγω καιρικών συνθηκών επαναλαμβάνεται, την μεθεπόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ και συνεχίζεται
για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τον χρόνο διακοπής
( π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών, όπως αυτό προβλέπεται από το Άρθρο 21 του Κ.Α.Π.).
Ομοίως το Άρθρο 21 του Κ.Α.Π. σε συνδυασμό με τον Πειθαρχικό Κώδικα, εφαρμόζεται στους αγώνες που δεν
έγιναν ή διακόπηκαν με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων.
ΑΡΘΡΟΝ 12ον.
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Επί του προκειμένου έχουν εφαρμογή και ισχύ τα Άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟΝ 13ον.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες του πρωταθλήματος της προκήρυξης αυτής προβλέπεται από
το Άρθρο 19 του Κ.Α.Π.
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ΑΡΘΡΟΝ 14ον.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνει όπως προβλέπεται από το Άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ( προβιβασμός, υποβιβασμός, ισοβαθμία ) απαιτούν την διεξαγωγή
αγώνα ΜΠΑΡΑΖ, ο ή οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται σε γήπεδο το οποίο θα ορίζεται από την επιτροπή
πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟΝ 15ον.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Ομάδα που αποχωρεί ( φεύγει ) από επίσημο αγώνα, πριν από την κανονική λήξη, έχει τις συνέπειες και τις
κυρώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 21 του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟΝ 16ον.
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία
Για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 το Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους.
Οι δύο (2) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, τέσσερις (4) συνολικά, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (μίνι
πρωτάθλημα) εντός και εκτός έδρας, με ειδική βαθμολογία (βαθμοί 2-0 για τους πρώτους και δεύτερους
αντίστοιχα). Από αυτούς τους αγώνες θα προκύψει η πρωταθλήτρια ομάδα Α΄ Κατηγορίας, η οποία και
προβιβάζεται.
Υποβιβάζονται απευθείας η τελευταία ομάδα κάθε ομίλου. Οι υπόλοιπες τρεις (3) τελευταίες ομάδες της
βαθμολογίας κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε αγώνες κατάταξης (πλέι-άουτ) μεταξύ τους με ειδική
βαθμολογία (βαθμοί 2-1-0, για τον 4ο, τον 3ο και τον 2ο από το τέλος, αντίστοιχα), για να προκύψει η
δεύτερη ομάδα στον κάθε όμιλο που θα υποβιβαστεί.
Στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία ΔΕΝ θα γίνουν αγώνες κατάταξης (πλέι-άουτ) εφόσον η διαφορά στη
γενική βαθμολογία του 4ου από το τέλος με τον 2ο από το τέλος είναι ίση ή μεγαλύτερη από ΕΠΤΑ (7)
βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση υποβιβάζεται ο 2ος από το τέλος.
* Σε περίπτωση ύπαρξης λιγότερων ομάδων λόγω μη δήλωσης συμμετοχής σωματείων στη A΄ Ερασιτεχνική
Κατηγορία, θα υπάρξει με απόφαση της Ε.Ε. συμπληρωματική διάταξη στην Προκήρυξη για τον τρόπο
διεξαγωγής, τη διαμόρφωση των ομίλων και τον αριθμό των ομάδων του πρωταθλήματος της A΄ Ερασιτεχνικής.
2. Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
Για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 τα Σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα χωριστούν σε δύο
ομίλους.
Από τη Β΄ Κατηγορία θα προβιβαστούν στην Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία ΤΕΣΣΕΡΑ (4) Σωματεία.
Προβιβάζεται η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο της Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας. Επίσης στην Α’ κατηγορία θα
προβιβαστεί από κάθε όμιλο ξεχωριστά, ο πρώτος σε βαθμούς, μετά από μονούς αγώνες κατάταξης (πλέι–οφ)
στους οποίους θα λάβουν μέρος, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος της βαθμολογίας της κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος του κάθε ομίλου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδα που θα ορίσει η Ε.Π.Σ.
Στους αγώνες αυτούς η δεύτερη ομάδα ξεκινάει με 2(ΔΥΟ) βαθμούς ,η τρίτη με 1(ΕΝΑΝ) και η τέταρτη με
0(ΜΗΔΕΝ) βαθμούς. Και στους αγώνες κατάταξης η βαθμολογία θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
Στην Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία ΔΕΝ θα γίνουν αγώνες κατάταξης (πλέι-οφ) εφόσον η διαφορά στη γενική
βαθμολογία του 2ου από τον 4ο είναι ίση ή μεγαλύτερη από ΕΠΤΑ (7) βαθμούς. Τότε στην Α΄ Ερασιτεχνική
ανεβαίνουν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο.
Στη Γ' Ερασιτεχνική θα υποβιβαστούν συνολικά έξι (6) ΣΩΜΑΤΕΙΑ, τρία από κάθε όμιλο. Από τη Β΄
Ερασιτεχνική Κατηγορία θα υποβιβαστούν απευθείας οι δύο τελευταίες ομάδες κάθε ομίλου, και θα διεξαχθούν
αγώνες κατάταξης (πλέι-άουτ) στους οποίους θα συμμετέχουν 5ος, ο 4ος και ο 3ος από το τέλος με βαθμούς 2-1-0
αντίστοιχα, σε γήπεδα που θα ορίσει η 'Ενωση, για να υποβιβαστεί και το τρίτο σωματείο. ΔΕΝ θα

7

γίνουν αγώνες κατάταξης (πλέι-άουτ) στη Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία εφόσον η διαφορά στη γενική
βαθμολογία του 5ου από το τέλος με τον 3ο από το τέλος είναι ίση ή μεγαλύτερη από ΕΠΤΑ (7) βαθμούς.
Σε αυτή την περίπτωση υποβιβάζεται ο 3ος από το τέλος.
* Σε περίπτωση ύπαρξης λιγότερων ομάδων λόγω μη δήλωσης συμμετοχής σωματείων στη B΄ Ερασιτεχνική
Κατηγορία, θα υπάρξει με απόφαση της Ε.Ε. συμπληρωματική διάταξη στην Προκήρυξη για τον τρόπο
διεξαγωγής, τη διαμόρφωση των ομίλων και τον αριθμό των ομάδων του πρωταθλήματος της Β΄ Ερασιτεχνικής.
** Στους αγώνες κατάταξης (πλέι-οφ και πλέι-άουτ) όλων των κατηγοριών, τα έξοδα (γιατρός αγώνα, διαιτησία)
θα επιβαρύνουν τα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία θα οριστούν με κλήρωση της Ε.Ε. της Ένωσης.
3. Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
Για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 η Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο.
Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 από τη Γ΄ Κατηγορία θα προβιβαστούν στη Β’ Ερασιτεχνική
κατηγορία συνολικά δύο (2) σωματεία, οι δύο πρώτες ομάδες στη γενική βαθμολογία.
* Σε περίπτωση ύπαρξης λιγότερων ομάδων λόγω μη δήλωσης συμμετοχής σωματείων στη Γ΄ Ερασιτεχνική
Κατηγορία, θα υπάρξει με απόφαση της Ε.Ε. συμπληρωματική διάταξη στην Προκήρυξη για τον τρόπο
διεξαγωγής και τον αριθμό των ομάδων του πρωταθλήματος της Γ΄ Ερασιτεχνικής.
4. Γενικά
Ομάδα η οποία δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε ΤΡΕΙΣ (3) συνολικά αγώνες πρωταθλήματος της ίδιας
αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι απεχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο
πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία
θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα. ( Άρθρο 17 του Κ.Α.Π. ).
Οι ομάδες της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας έχουν τις επιπτώσεις που προβλέπει το ( Άρθρο 17 του
Κ.Α.Π.).
Για δήλωση συμμετοχής ομάδας σε αγώνες πρωταθλήματος εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Άρθρου 17 του
Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟΝ 17ον.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Για τα πρωταθλήματα αυτά που θα διεξαχθούν, σας κοινοποιούμε τις παρακάτω προυποθέσεις:
1) Πρωτάθλημα Κ-16, γεννηθέντες 200-2007. Γήπεδο 11χ11. Αγώνας 2 ημιχρόνων των 40 λεπτών.
Δικαίωμα να αγωνίζονται και να συμμετέχουν στην βασική ενδεκάδα στο πρωτάθλημα Κ-16
έχουν έως και ΤΡΕΙΣ αθλητές γεννηθέντες το 2005.
2) Πρωτάθλημα Κ-14, γεννηθέντες 2008-2009. Γήπεδο 11χ11. Αγώνας 2 ημιχρόνων των 35 λεπτών.
3) Πρωτάθλημα Κ-12, γεννηθέντες 2010-2011. Γήπεδο 9χ9. Αγώνας 2 ημιχρόνων των 30 λεπτών.
4) Πρωτάθλημα Κ-10, γεννηθέντες 2012-2013. Γήπεδο 7χ7. Αγώνας 2 ημιχρόνων των 30
λεπτών.
Λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και τυχόν αλλαγές στις ηλικιακές
κατηγορίες θα κοινοποιηθούν με την αντίστοιχη προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟΝ 18ον.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Οι Διαιτητές και οι Βοηθοί όλων των πρωταθλημάτων θα ορίζονται, από την Ε.Δ. της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ.
2. Εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία Διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του
προγράμματος της Ε.Π.Σ.ΗΠ., οι αγώνες μπορούν να διεξάγονται με τον Διαιτητή και έναν Βοηθό του ή ακόμη και
με φιλάθλους ( σχετικό Άρθρο 12 παραγρ. 9 του Κ.Α.Π. ).
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3. Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή
τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, 25 των
παραγόντων ή των φιλάθλων τους, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στην
δεύτερη, ενώ καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί τέτοιος, και αν
όχι, τότε εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε
μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Εάν δεν προσέλθει
ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει οριστεί) ούτε οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο
αγώνας ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και επαναορίζεται από την διοργανώτρια σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον ΚΑΠ. Η μη προσέλευση των διαιτητών θεωρείται διαιτητικό παράπτωμα σύμφωνα με το
άρθρο 58 του Κανονισμού διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν προήλθαν αδικαιολόγητα επιβάλλεται η ποινή
αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 59 του ιδίου Κανονισμού) από
το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαιτησίας) στην οποία υπάγονται (ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΠ)
ΑΡΘΡΟΝ 19ον.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι άδειες διεξαγωγής όλων των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, θα εκδίδονται από την Ένωσή μας.
ΑΡΘΡΟΝ 20ον.
ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Η παρουσία ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε όλους τους αγώνες. Ο γιατρός έχει την
υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα
ιατρικού συλλόγου ή σφραγίδα) και θα υπογράφει στην πρώτη σελίδα του Φ.Α.
Ο διαιτητής δεν ξεκινά τον αγώνα αν δεν υπάρχει γιατρός. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του
γιατρού ο αγώνας κατακυρώνεται στο φιλοξενούμενο σωματείο, εκτός αν συντρέχει λόγος ανωτέρας
βίας για τη μη παρουσία γιατρού, οπότε και για την τύχη του αγώνα θα επιλαμβάνεται η Πειθαρχική
Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΗΠ.
ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Τα Σωματεία είναι υπεύθυνα, κατά την τέλεση των αγώνων των πρωταθλημάτων, για κάθε αντιαθλητική
ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους. Για αυτό τα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα
τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα και διεγείρουν το φίλαθλο
κοινό. Τα διαγωνιζόμενα ( γηπεδούχα και φιλοξενούμενα ) σωματεία, είναι υποχρεωμένα, πριν την
έναρξη του αγώνα, να επιδεικνύουν, στον Διαιτητή του αγώνα, το Δελτίο Εκπροσώπου Ομάδος το οποίο
εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.ΗΠ., ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξεως εντός του
αγωνιστικού χώρου και σε περίπτωση αντιαθλητικών ενεργειών, από οποιονδήποτε, σε βάρος των
Διαιτητών του αγώνα, να ειδοποιεί την Ελληνική Αστυνομία.
Τα σωματεία υποχρεούνται, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, να καταθέσουν στην
Ε.Π.Σ.ΗΠ. και έγγραφο με τα ονόματα δύο (2) εκπροσώπων τους, στα ονόματα των οποίων θα εκδοθούν
τα Δελτία Εκπροσώπου Ομάδος. Δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο της ομάδας έχει μόνο ένας εκ
των δύο εκπροσώπων εφόσον επιδείξει στο διαιτητή το Δελτίο Εκπροσώπου.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει παράγοντας στον αγώνα, ο αγώνας θα τελείται κανονικά υπό την προϋπόθεση
ότι στον πάγκο των ομάδων αυτών θα είναι μόνο οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές. Ο Διαιτητής του αγώνα
υποχρεούται να κάνει τον παραπάνω έλεγχο στους πάγκους των ομάδων.
Σε περίπτωση που, από τα ανωτέρω πρόσωπα, ( ποδοσφαιριστές, μέλη και οπαδοί ), θα δημιουργηθούν
επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για αντιαθλητική
ενέργεια των ποδοσφαιριστών τους ή των μελών και των οπαδών τους, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από
τα Άρθρα 5,6,11,12,13 και 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, κυρώσεις με την διαδικασία που τηρείται μέχρι σήμερα
( κλήση σε έγγραφη απολογία κ.λπ. ).
Το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστεί το Σωματείο το οποίο θα στερηθεί του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα
του θα οριστεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.
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ΑΡΘΡΟΝ 21ον.
ΜΠΑΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Κάθε ομάδα, από τις διαγωνιζόμενες, πρέπει να έχει μπάλες στη διάθεση του Διαιτητή του αγώνα, πριν αρχίσει
αυτός και μέχρι να τελειώσει, η μεν γηπεδούχος ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) η δε φιλοξενούμενη ΔΥΟ(2).
ΑΡΘΡΟΝ 22ον.
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Για κάθε αγώνα του πρωταθλήματος θα συντάσσεται, με στυλό μελάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
15 του Κ.Α.Π., σχετικό Φύλλο Αγώνα, σε ΕΝΑ (1) αντίγραφο και ΔΥΟ (2) φωτοτυπίες 1 ης και 4ης σελίδας ένα για
κάθε σωματείο, τα οποία θα δίδονται στους Διαιτητές από την Ένωση, μέσω της Ε.Δ.
Οι αρχηγοί των ομάδων, οι οποίοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα, βεβαιώνουν με
την υπογραφή τους:
α) Την σύνθεση της ομάδας ( ονοματεπώνυμο, αριθμό Δελτίου και φανέλας κάθε παίκτη, τακτικού ή
αναπληρωματικού ) πριν την έναρξη του αγώνα.
β) Το αποτέλεσμα του αγώνα και
γ) Ότι έλαβαν γνώση τυχόν παρατηρήσεων του Διαιτητή και των ενστάσεων που ήθελαν υποβληθεί και
αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα.
Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων ή τους αντικαταστάτες
τους, οι οποίοι, όμως, έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Οι λόγοι των
διαφωνιών ή των επιφυλάξεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται στο Φ.Α. Σε περίπτωση άρνησής
τους να συμμορφωθούν σ’ αυτή την υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος
τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό. Η, κατά τα ανωτέρω, υπογραφή (ή η άρνηση υπογραφής) του Φ.Α. επέχει
υποχρεωτικά θέση 35 γνωστοποίησης του περιεχομένου του, καθώς και των πραγματικών γεγονότων που
αναγράφονται σ’ αυτό, για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το διαιτητή
και τους βοηθούς διαιτητές.
ΑΡΘΡΟΝ 23ον
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος θα ορίζεται από την Ένωση, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, Παρατηρητής –
αντιπρόσωπός της, που έχει τις από το Άρθρο 13 του Κ.Α.Π. καθορισμένες αρμοδιότητες.
ΑΡΘΡΟΝ 24ον.
ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Για τις σε βάρος, επιβαλλόμενες ποινές, των ποδοσφαιριστών, για παραβάσεις των κανόνων παιδιάς και του
Κ.Α.Π. καθώς και της παρούσης προκηρύξεως, έχουν εφαρμογή οι για τις ποινές διατάξεις του Άρθρου 10 του
Πειθαρχικού Κώδικα.
Σε κάθε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα και η αποβολή αυτού γράφεται στο Φ.Α.
τιμωρείται το λιγότερο με ΜΙΑ (1) αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος – κυπέλλου.
Το Άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα προβλέπει τις παραβάσεις και τις κυρώσεις σε βάρος ποδοσφαιριστών.
Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπονται από το Άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα θα εφαρμόζονται τα
Άρθρα 5,7,8 και 9 του Πειθαρχικού Κώδικα αυτού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε
αυτό.
Ποδοσφαιριστής ο οποίος τιμωρείται με κόκκινη κάρτα πάνω από ΤΡΕΙΣ (3) αγωνιστικές θα του επιβάλλεται
χρηματική ποινή 10 ΕΥΡΩ για την κάθε αγωνιστική, (π.χ. 4 αγωνιστικής 40 Ευρώ, 5 αγωνιστικές 50 Ευρώ κ.ο.κ.), (
Άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα).
ΑΡΘΡΟΝ 25ον.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Η συμμετοχή όλων των ποδοσφαιριστών, ανεξαρτήτως κατηγορίας Σωματείων, στα οποία ανήκουν, είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, για στελέχωση Μικτών Ομάδων της Ένωσης.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ποδοσφαιριστή, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, να
συμμετάσχει στις Μικτές Ομάδες, (προπονήσεις – αγώνες) επιβάλλεται σε αυτόν, μετά από προηγούμενη
απόφαση της Ε.Ε. και κλήσεώς του σε απολογία, ποινή αποκλεισμού ΤΡΙΩΝ (3) αγωνιστικών ημερών από
οποιοδήποτε επίσημο αγώνα της ομάδας του.
Σε περίπτωση υποτροπής η προαναφερόμενη ποινή διπλασιάζεται.
Σχετικό επί του προκειμένου είναι το Άρθρο 31 του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟΝ 26ον.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις επιτρέπονται εκ μέρους των Σωματείων που αγωνίζονται, σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Κ.Α.Π.:
α) Αντικανονικής συμμετοχής και πλαστοπροσωπίας, πάγιο ποσό παράβολο 90 ΕΥΡΩ για ΕΝΑΝ (1)
ποδοσφαιριστή. Πέραν του ενός ποδοσφαιριστή 50 ΕΥΡΩ για κάθε έναν ποδοσφαιριστή.
β) Κακού ορισμού Διαιτητών: Γενικά 200 ΕΥΡΩ.
γ) Για κάθε άλλη περίπτωση: Γενικά 90 ΕΥΡΩ.
Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται μόνο εναντίον των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν σαν τακτικοί ή
αναπληρωματικοί. Ποδοσφαιριστές που από το Φ.Α. δεν προκύπτει ότι αγωνίστηκαν δεν λαμβάνεται για αυτούς
υπόψη η ένσταση, κατά την εκδίκασή της, οπότε δεν πρέπει να υποβάλλεται ένσταση για όσους δεν αγωνίστηκαν.
ΑΡΘΡΟΝ 27ον.
Α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ:
Εφαρμόζεται το σχετικό Άρθρο 19 του Κ.Α.Π.
Β) ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ύστερα από την 08/07/2021 σχετική απόφαση της Ε.Ε. της Ένωσής μας, για την αγωνιστική περίοδο 2021 –
2022 ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί ηλικίας ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στους αγώνες
Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσής μας:
1) Συμμετοχή ποδοσφαιριστών κάτω των 20 ετών.
Στην Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία, στην αρχική ενδεκάδα θα συμμετάσχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΕΝΑΣ (1) ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών, ο οποίος θα αγωνίζεται σε όλη την διάρκεια του αγώνα.
Στην Β΄ κατηγορία, στην αρχική ενδεκάδα θα συμμετάσχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΣ (1)
ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών, ο οποίος θα αγωνίζεται σε όλη την διάρκεια του αγώνα.
Σε περίπτωση αντικατάστασης (αλλαγής) αυτού, για οποιαδήποτε αιτία (τραυματισμός κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης
θα πρέπει να είναι και αυτός κάτω των 20 ετών και σε περίπτωση που στους αναπληρωματικούς δεν
υπάρχει ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών τότε η ομάδα θα συνεχίσει τον αγώνα με τον ανάλογο μειωμένο
αριθμό ποδοσφαιριστών. Σε περίπτωση κόκκινης κάρτας ποδοσφαιριστή κάτω των 20, η ομάδα θα
αγωνίζεται χωρίς να έχει στη σύνθεσή της απαραίτητα ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών.
Τυχόν χρησιμοποίηση, που αντίκειται στους παραπάνω περιορισμούς και μετά από υποβολή ένστασης
αντιπάλου Σωματείου, ή κάθε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, η υπαίτια ομάδα θα έχει όλες τις συνέπειες που
προβλέπονται από το Άρθρο 23 παραγρ. 11 του Κ.Α.Π.
2) Στη Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ δεν υπάρχει περιορισμός ποδοσφαιριστών στις ηλικίες κάτω των 20 ετών.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1. Ο Διαιτητής του αγώνα δεν έχει καμία υποχρέωση ελέγχου των Δελτίων, ως προς την ηλικία των
ποδοσφαιριστών.
2. Ομάδα που δεν έχει στη διάθεσή της ΕΝΑΝ (1) ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών, θα αρχίζει και θα
τελειώνει τον αγώνα με ΔΕΚΑ (10) ποδοσφαιριστές, εκτός και αν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσέλθει
κάποιος ο οποίος και θα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει δηλωθεί
στο Φ.Α. είτε στην αρχική ενδεκάδα, οπότε δεν θεωρείται αλλαγή, είτε σαν αναπληρωματικός, οπότε θα
θεωρείται σαν αλλαγή.
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3.

Χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή θεωρείται η συμμετοχή του στον αγώνα έστω και για ΕΝΑ (1΄΄)
δευτερόλεπτο, δηλαδή, κάθε αλλαγή βασικού ποδοσφαιριστή με αναπληρωματικό, υπολογίζεται
ξεχωριστή συμμετοχή για τον καθένα.
4. Για όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022, στον προαναφερόμενο περιορισμό
της ηλικίας, οι κάτω των 20 ετών θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν από 01/01/2001.
ΑΡΘΡΟΝ 28ον.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η οικονομική διαχείριση και επιστασία των αγώνων ανήκει στα γηπεδούχα Σωματεία.
Τα έξοδα μετακίνησης κ.λ.π. της φιλοξενούμενης ομάδας βαρύνουν όλα αυτή, χωρίς να έχει δικαίωμα να πάρει
ποσοστά από τυχόν εισπράξεις του αγώνα οι οποίες περιέρχονται στο γηπεδούχο Σωματείο.
Σωματείο το οποίο για οποιοδήποτε λόγο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα για τον οποίο είναι υποχρεωμένο να
πληρώσει τα έξοδα Διαιτησίας, δεν πληρώνει την αποζημίωση κ.λ.π. των Διαιτητών θα ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης, μέχρι να
εξοφληθεί η οφειλή.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον.
ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ
Στις πρωταθλήτριες ομάδες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα δοθεί ένα Κύπελλο και 18 Μετάλλια.
Κύπελλο ήθους θα δοθεί, με απόφαση της Ε.Ε. της Ένωσης, σε μία ή και περισσότερες ομάδες από εκείνες που θα
πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα τούτο και οι οποίες θα δείξουν άριστη διαγωγή σε όλη τη διάρκεια του
πρωταθλήματος της παρούσης καθώς και σε κάθε άλλο διοργανωμένο, από την Ε.Π.Σ.ΗΠ., Πρωτάθλημα –
Κύπελλο, (μη τιμωρία ποδοσφαιριστών και Σωματείων) και μη δημιουργία αντιαθλητικών ενεργειών εκ μέρους
παραγόντων κ.λ.π. που επισύρουν ποινή στέρησης του δικαιώματος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους ή
αυστηρότερη, σύμφωνα με τα Άρθρα 5,6,11,12,13 και 15 του Πειθαρχικού Κώδικα.
Θα απονεμηθούν τιμητικά μετάλλια στους πρώτους σκόρερ κάθε κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟΝ 30ον.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Απαγορεύεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν με
οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτάθλημα τούτο για την επίλυση κάθε φύσεως δημιουργούμενων μεταξύ τους
διαφορών που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων, Κανονισμών,
Διατάξεων και της παρούσης προκήρυξης κ.λ.π. και του Ν. 2725 / 99,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η ίδια υποχρέωση των Σωματείων και λοιπών προσώπων προβλέπεται και από το Άρθρο 35 του Κ.Α.Π.
β) Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και την Αθλητική Νομοθεσία,
θα λύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης.
γ) Η προκήρυξη τούτη αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ.ΗΠ. που είναι διοργανώτρια των πρωταθλημάτων
τούτων και των Σωματείων που δηλώνουν συμμετοχή σε αυτά.
δ) Σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης κ.λ.π. και της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας θα ισχύσει ότι
καθοριστεί με αυτούς αναλόγως.
ΑΡΘΡΟΝ 31ον: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2021-2022
α) Τα ερασιτεχνικά Σωματεία Α΄ Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προπονητή
κάτοχο Διπλώματος UEFA Β τουλάχιστον και ταυτότητας τριετίας σε ισχύ. Σε περίπτωση μη
πρόσληψης προπονητή ανάλογων προσόντων, τίθεται σε ισχύ ο Κ.Π.Π.
Σωματεία της Α’ Ερασιτεχνικής των οποίων η έδρα απέχει πάνω από 30 χλμ από την έδρα
της Ένωσης και δεν δύνανται να προσλάβουν προπονητή, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ , η οποία θα αποφασίζει ανάλογα.
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β) Τα ερασιτεχνικά Σωματεία της Β΄ κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προπονητή
κάτοχο Διπλώματος UEFA C τουλάχιστον και ταυτότητας τριετίας σε ισχύ. Σε περίπτωση μη
πρόσληψης προπονητή ανάλογων προσόντων, τίθεται σε ισχύ ο Κ.Π.Π.
Σωματεία της Β’ Ερασιτεχνικής των οποίων η έδρα απέχει πάνω από 25 χλμ από την έδρα της
Ένωσης και δεν δύνανται να προσλάβουν προπονητή, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Τεχνική
Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ , η οποία θα αποφασίζει ανάλογα.
γ) Το Δελτίο Πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή - ανεξαρτήτως
της
κατηγορίας στην οποία απασχολείται - αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του.
Η Ε.Π.Σ.ΗΠ. εκδίδει κάθε νέα αγωνιστική περίοδο τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των
προπονητών και βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).
δ) Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το Δελτίο
Πιστοποίησης απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική Περιοχή), να
παραμείνουν και να δίδουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από
τους διαιτητές του αγώνα σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
ε) Για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης των προπονητών των σωματείων της Α΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας τριετίας.
Για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης των προπονητών των σωματείων της Β΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας τριετίας.
στ) Προπονητής κάτοχος πιστοποίησης ή διπλώματος UEFA απαγορεύεται να βρίσκεται στον
πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα
(παράγοντας, αθλητής, φροντιστής κλπ) εκτός από αυτή του προπονητή. Σε περίπτωση
παράβασης ο προπονητής υφίσταται αναλογικά τις κυρώσεις του αρ. 12 του Κ.Π.Π., περί
Πειθαρχικού Ελέγχου των Προπονητών.

Ιωάννινα 08/07/2021
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος
Ο Πρόεδρος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤ.

Τα μέλη
ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝ. – ΕΥΘΥΜΙΟΥ Β.

