
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Αρ. Πρωτ.: 2572 
Προς: Όλα τα σωματεία μας                                                           Παλλήνη 07/09/2022 
 
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της: 
 
1. Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα 
2. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
3. Τον Κανονισμό Αγώνων και τους Κανόνες Παιχνιδιού 
4. Την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
5. Τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.  
6. Τον κανονισμό προπονητών 
7. Το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του 
 

 

 
Τους αγώνες του τοπικού Πρωταθλήματος Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου της περιόδου 
 2022-2023 , μεταξύ των σωματείων των παρακάτω κατηγοριών:  
1. Πρώτης (Α’) ερασιτεχνικής κατηγορίας. 
2. Δεύτερης (Β’) ερασιτεχνικής κατηγορίας. 
3. Τρίτης (Γ’) ερασιτεχνικής κατηγορίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                             Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

   ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΣΩΜΑΤΕΙA 

1 ΑΠΟ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1 ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 

1 ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ 
Β΄ΟΜΑΔΑ 

2 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 2 ΑΝΟΙΞΗ 2 ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 

3 ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 3 ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 3 ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

4 ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 4 ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 4 ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

5 ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ 5 ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 5 Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ 

6 ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 6 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 6 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

7 ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ 7 ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ 
ΠΑΝ/ΚΟΥ 

7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ 

8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ 8 ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 8 ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

9 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ 9 ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 9 Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

10 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ 10 ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ 10 ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ 

11 ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ 11 ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 11 ΘΗΣΕΑΣ ΕΘΝ Ν 
ΜΑΚΡΗΣ 

12 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 12 ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 12 ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 

13 ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ 13 ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ   

14 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 14 ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ   

15 ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 15 ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903   

16 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 16 ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ   

17 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ     



 
 
Η προκήρυξη αυτή αποτελεί πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΣΑΝΑ ως 
διοργανώτριας ένωσης και των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή στα οικεία 
πρωταθλήματα. Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης, συμφωνείται και η 
σύμβαση. Η αποδοχή των όρων της προκήρυξης με επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή 
των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. (αποκλεισμός και υποβιβασμός του 
σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία). 
 
Ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται η Τετάρτη 07/09/2022. 
 
α) Όλα τα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες των παραπάνω πρωταθλημάτων, 
οφείλουν να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. έγγραφη δήλωση συμμετοχής, με την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής της Προκήρυξης, μέσα στις παρακάτω 
ημερομηνίες για κάθε κατηγορία: 
1. Σωματεία Α’ & Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας μέχρι την Παρασκευή 29/07/2022. 
Δύναται να δηλώσουν συμμετοχή στη Γ΄ Κατηγορία δεύτερες ομάδες  σωματείων χωρίς 
δικαίωμα ανόδου στην ανώτερη κατηγορία με την προϋπόθεση συμμετοχής 
ποδοσφαιριστών που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και που κατά 
το χρόνο που αγωνίζονται σε ένα αγώνα της Β΄ ομάδας έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος 
της ηλικίας τους. 
 
Κατά τα άλλα ισχύει ο κανονισμός Β΄ Ομάδων της Ε.Π.Ο.   
 
 
β) Η σχετική οικονομική εγκύκλιος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της προκήρυξης, οι 
δε διατάξεις αυτής συμπληρώνουν την προκήρυξη αυτή.  
 
γ) Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής, είναι υποχρεωμένα να 
τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα από τυχόν οφειλές τους προς την Ένωση. 
Τα σωματεία που προέρχονται από ανώτερη κατηγορία (Γ΄ Ερασιτεχνική ΕΠΟ) και μετέχουν 
στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου 
της ΕΠΟ, περί μη οφειλής τους. Άλλως, οι δηλώσεις τους δεν γίνονται δεκτές.  
 
δ) Επίσης, τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσκομίσουν απόσπασμα πρακτικού με την 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου σωματείου και αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνέλευσης και 
αρχαιρεσιών από το οποίο προέκυψαν, υπεύθυνη δήλωση του σωματείου περί αποδοχής 
του καταστατικού, των Κανονισμών, εγκυκλίων, οδηγιών και των αποφάσεων της UEFA, 
FIFA και της ΕΠΟ, να καταθέσουν παραχωρητήριο γηπέδου και αδειοδότηση του γηπέδου 
εκτός και εάν έχει παρθεί απόφαση για παράταση των αδειοδοτήσεων, αντίγραφο 
καταστατικού και να υποβάλλουν  
υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμετάσχουν τα σωματεία Α΄-Β΄ σε δύο (2) τουλάχιστον από τα 
πρωταθλήματα υποδομών και της Γ΄ Κατηγορίας σε ένα (1) τουλάχιστον από τα 
πρωταθλήματα υποδομών.  



Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρουν ότι έχουν την ειδική αθλητική ιδιότητα 
αναγνώρισης του σωματείου από τη ΓΓΑ ή έχουν καταθέσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την έκδοση της.   
 
 
 
 
 
ε)Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων των διαφόρων 
πρωταθλημάτων αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου του 
πρωταθλήματος που έληξε. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με 
ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α που εγκρίνει την οικεία προκήρυξη (ΚΑΠ άρθρο 7 
παρ 6). 
 
Στ) Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας και τμημάτων υποδομής αυτής, μέλους της 
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α , σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από 
ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Ένωσης. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής 
ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από την 
ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα τοπικών κατηγοριών ή στη Γ΄Εθνική 
κατηγορία και ετήσιο αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που 
έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται  στο ισχύον 37 παρ. 5 του ΚΑΠ. 
Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδομής στην έδρα  της Ε.Π.ΣΑΝ.Α με τη 
συμμετοχή ομάδων άλλων Ενώσεων πέραν της έγγραφης άδειας της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α το 
τουρνουά απαιτεί , υποχρεωτικά, την προηγούμενη συνεργασία των ΕΠΣ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το τουρνουά δεν δύναται να διεξαχθεί. 
 

ζ) Όλα τα πρωταθλήματα του άρθρου 3, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά, διεξάγονται 
αυστηρά με βάση τους κανόνες που ορίζονται στις οικείες προκηρύξεις των 
διοργανωτριών, τους Κανονισμούς της ΕΠΟ και τα καταστατικά των διοργανωτριών. 
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 ΕΠΟ. Σωματεία που προσφεύγουν κατά των 
διοργανωτριών Ενώσεων ή της ΕΠΟ ή κατά λοιπών σωματείων και επιδιώκουν να 
κερδίσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα, επικαλούμενα διατάξεις ή κανόνες εκτός των 
προκηρύξεων και των Κανονισμών της ΕΠΟ ή προσφεύγουν ενώπιον τρίτων αρχών και όχι 
των προβλεπόμενων στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ, τιμωρούνται από 
την οικεία πειθαρχική Επιτροπή με ποινή αφαίρεσης δέκα (-10 βαθμών) από το 
πρωτάθλημα που συμμετέχουν και χρηματική ποινή 3.000,00 Ευρώ, ενώ ο Πρόεδρος και ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτών τιμωρούνται επίσης με ποινή απαγόρευσης εισόδου σε 
αγωνιστικούς χώρους από ένα (1) έως τρία (3) έτη και με χρηματική ποινή 3.000,00 Ευρώ 
ο καθένας. 
 
 

 



 
 
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων κάθε πρωταθλήματος, που περιλαμβάνεται σε αυτή 
την Προκήρυξη, έχει ως εξής: 
α) Πρώτη (Α’) ερασιτεχνική κατηγορία 17-18/9/2022 
β) Δεύτερη (Β’) ερασιτεχνική κατηγορία  24-25/09/2022 
γ)  Τρίτη(Γ΄) ερασιτεχνική κατηγορία 01-02/10/2022. 
 
Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών, έναρξης και 
λήξης των πρωταθλημάτων, εφόσον κριθεί ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι (εκλογές, 
θεομηνίες, αγώνες κατάταξης, play-offs κ.λ.π.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Για τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 8 του Κ.Α.Π. και 
ειδικότερα:  
 
α) Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. ορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, τα γήπεδα που θα 
διεξάγονται οι αγώνες πρωταθλημάτων των σωματείων. Τα γήπεδα των αγώνων 
ποδοσφαίρου πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα και να είναι 
αναγνωρισμένα από την Ε.Π.Ο. ή την Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης 
ομάδων της Ε.Π.Ο., να πληρούν τους όρους ασφαλείας, καθώς και τους όρους που 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΑΠ και οι διατάξεις των Κανόνων του 
Παιχνιδιού.  
Επίσης αν είναι αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο γήπεδο με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α., μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Στατιστικής 
και Γηπέδων.  
Με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν στον αγωνιστικό 
χώρο κάθε γηπέδου, κατάλληλοι πάγκοι για τον παρατηρητή και τον ιατρό του αγώνα, ώστε 
να διευκολύνεται το έργο τους.  
 
β) Γηπεδούχοι ομάδες, με την έννοια του Κανονισμού αυτού, είναι εκείνες που αγωνίζονται 
στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή νομικών προσώπων, τα 
οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες γι’ αγώνες των πρωταθλημάτων τους, έχοντας 
αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων 
βοηθειών και να μεριμνούν έγγραφα, απευθυνόμενοι στον αρμόδιο φορέα, για την 
παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.  
 
γ) Η ομάδα η οποία δηλώνει ως έδρα της γήπεδο, το οποίο ανήκει σε άλλη ομάδα ή φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να καταθέτει με την σχετική δήλωση συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α, την έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας, του φυσικού ή 
νομικού προσώπου, στην κυριότητα του οποίου ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή του 
οποίου έχει την χρήση.  
Επιτρέπεται η αλλαγή έδρας μόνο με απόφαση της διοργανώτριας. Οι ομάδες δύνανται να 
δηλώσουν, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, εναλλακτικό γήπεδο, 
προσκομίζοντας παραχωρητήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, η διοργανώτρια αρχή ορίζει την 
έδρα της ομάδας κατά την κρίση της.  
 
δ) Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους για αγώνες 
πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν -επί ποινή απαραδέκτου 
της δήλωσης συμμετοχής- να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των 
εγκαταστάσεων, για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας (άρθρο 8, παρ. 5 Κ.Α.Π.). Σε 
αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται σε βάρος της γηπεδούχου ομάδας χρηματική ποινή μέχρι 
500 ευρώ.  
 
ε) Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης, η Ένωση ορίζει κατά την απόλυτη κρίση της, ουδέτερα 
γήπεδα που θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, 
ομαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ.) και ίσους όρους για τις διαγωνιζόμενες 
ομάδες. Επίσης, η Ένωση μπορεί να ορίσει ένα και μόνο γήπεδο, όπου θα διεξαχθούν όλοι 
οι αγώνες κατάταξης.  
 



στ) Σε περίπτωση που επιβάλλεται σε σωματείο ποινή στέρησης του δικαιώματος να 
αγωνίζεται στην έδρα του, η Ένωση θα ορίζει κατά την απόλυτη κρίση της το γήπεδο για την 
διεξαγωγή αγώνων του τιμωρημένου γηπεδούχου σωματείου και σε τέτοια απόσταση  
ώστε το άλλο σωματείο να μη μετακινείται σε πιο μεγάλη απόσταση από αυτήν που θα 
μετακινείται, αν δεν μεσολαβούσε η τιμωρία του γηπεδούχου. Και σε αυτή την περίπτωση, 
το τιμωρημένο γηπεδούχο σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Α.Π.  
Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα παραπάνω, το σωματείο έχει την 
υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση.  
 
ζ) Η διοργανώτρια των αγώνων, για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που ενδεχομένως 
υπογράψει, δικαιούται ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού τεσσάρων (4) εν συνόλω 
λεπτών προ και κατά την διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα. Δικαιούται, επίσης, χρήσης 
τριών (3) διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων (άρθρο 8 παρ. 10 
ΚΑΠ).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Σχετικά με την αντικανονικότητα του γηπέδου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 
του Κ.Α.Π. Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται 
στους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game, άρθρο 1).  
 
Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΑΠ, 
μπορεί να χαρακτηρισθεί αντικανονικός μόνο πριν την έναρξη του αγώνα.  
Η έλλειψη δικτύων στα τέρματα, καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό καθ’ όλη την διάρκεια 
του αγώνα.  
 
Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, 
μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής (άρθρο 9 παρ. 3 ΚΑΠ) , ο οποίος στο Φ.Α. 
έχει υποχρέωση να αναγράφει περί αυτού κάθε παρατήρησή του. Ειδικότερα, όμως, η 
φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει σχετική ένσταση στο Φ.Α. (άρθρο 23 
παρ. 1α  ΚΑΠ) πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. 
οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων της ένστασης. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως η 
αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατά τα 
άρθρα 23, 24 του ΚΑΠ. 
 
Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, 
συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι η γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες 
συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 του Κ.Α.Π) και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του 
αγώνα (έξοδα μετακίνησης, διαιτησίας κ.λ.π) που προσδιορίζονται από την Ένωση.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Για τη δυνατότητα έναρξης της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη της 
καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής. Οι 
διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε κάθε απόφασή του 
και δεν δύνανται να υποβάλλουν καμία ένσταση σχετικά με την καταλληλότητα του 
γηπέδου (άρθρο 10, παρ. 2 του Κ.Α.Π.).  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α με απόφασή του, έχει το δικαίωμα να αναβάλλει 
τους αγώνες όλων των κατηγοριών ή μέρος αυτών ή μεμονωμένους αγώνες (ανάλογα με 
την γεωγραφική περιοχή που ανήκουν), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω 
ανωτέρας βίας. Η σχετική απόφαση αναβολής πρέπει να γνωστοποιηθεί στα σωματεία 
τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα των αγώνων.  
 
Ειδικά για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός 
αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη, πλην της ανωτέρω, και 
σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική 
δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Προέδρου της οικείας ΕΠΣ (άρθρο 
ΚΑΠ 10 παρ. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
α) Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, κατά αγωνιστική ημέρα, που θα 
προκύψει μετά από κλήρωση. Το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί στα σωματεία μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδα της διοργανώτριας, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος (άρθρο 22 
του Κ.Α.Π.).  
 
β) Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Επιτρέπεται η  
διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και άλλες ημέρες, για ειδικούς λόγους και ύστερα από 
απόφαση της διοργανώτριας. Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει ορίσει από 
πριν η διοργανώτρια, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο 
διαιτητής. Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 90΄ λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45΄ 
λεπτών το καθένα. Η προσέλευση των ομάδων και των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο θα 
είναι ταυτόχρονη. 
Οι παραπάνω αγώνες μπορούν να διεξάγονται και βραδινές ώρες, όπως ορίζουν οι Διεθνείς 
Κανονισμοί.  
Από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30η Αυγούστου, (άρθρο 11 παρ. 4 Κ.Α.Π.) απαγορεύεται η 
έναρξη οποιουδήποτε αγώνα μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. και 17:00μ.μ.. 
 
γ) Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την γραμματεία της 
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α., το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αγώνων (γήπεδο, ημέρα και ώρα διεξαγωγής), 
όπως κι από τις εφημερίδες ή την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsana.gr), 
με ευθύνη των αντιπροσώπων τους.  
Η κοινοποίηση του ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται τρεις (3) ημέρες το αργότερο πριν 
την ορισθείσα ημέρα των συναντήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια 
δύναται, με απόφαση του Προέδρου της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου 
αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή 
συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα 
ενδιαφερόμενα σωματεία (άρθρο 22 παρ. 7 του ΚΑΠ) 
 
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο 
διεξαγωγής. Υποχρεούται, όμως, να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους, τουλάχιστον 
24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 24ωρο αρχίζει από την ειδοποίηση των 
ενδιαφερόμενων από την διοργανώτρια με έναν από τους επίσημους τρόπους επικοινωνίας 
που προβλέπονται (άρθρο 22 παρ. 7β του Κ.Α.Π.).  
 
ε) Αιτήματα ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου, πρέπει να 
γνωστοποιούνται στην Ένωση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως 
αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το σύννομο ή όχι. Αιτήματα που 
θα περιέρχονται στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α μετά το δεκαήμερο δεν θα γίνονται δεκτά.  
 
στ) Η Ένωση μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση της, όλους ή μέρος των αγώνων των 
τελευταίων πέντε (5) αγωνιστικών του Πρωταθλήματος την ίδια μέρα και ώρα, εάν και 
εφόσον κριθεί ότι είναι απαραίτητο.  
 



ζ) Τα σωματεία, με μέριμνα και ευθύνη τους, φροντίζουν για την γνωστοποίηση του 
προγράμματος στα Δημοτικά Γυμναστήρια ,τα οποία χρησιμοποιούν ως έδρες και στα 
αρμόδια τμήματα τάξης, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.  
 
η) Είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια ύστερα από έγγραφο αίτημα, η αναβολή του 
αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου που ζητείται από ομάδα της οποίας τρεις (3) 
τουλάχιστον ποδοσφαιριστές συμμετέχουν σε αγώνες των πρωταθλημάτων προεπιλογής 
Εθνικών ομάδων Νέων ή άλλων πρωταθλημάτων αντιπροσωπευτικών ομάδων (Region’s 
Cup) ,άρθρο 22 παρ. 4γ του ΚΑΠ. 
 
θ) Η διοργανώτρια δύναται να ορίζει αγώνες όλων των πρωταθλημάτων σε διαφορετική 
ημέρα από την ημέρα που το γηπεδούχο σωματείο έχει δηλώσει να αγωνίζεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές όλων των αγώνων πρωταθλημάτων ορίζονται και τα 
ονόματά τους ανακοινώνονται δημόσια από την Ε.Δ./Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. και τις σχετικές 
διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας.  
 
α) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη του 
αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υπαιτιότητα 
των διαγωνιζομένων ομάδων των παραγόντων ή των φιλάθλων τους τότε ο αγώνας θα 
αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στην δεύτερη, ενώ καθήκοντα διαιτητή 
θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί τέτοιος, και αν όχι,  τότε 
εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή 
βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο 
πρεσβύτερος σε ηλικία. (άρθρο 12 παρ.9 ΚΑΠ) 
Στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α, οι αγώνες διεξάγονται εφόσον παρευρίσκεται στο 
γήπεδο ο διαιτητής και ένας βοηθός διαιτητής (άρθρο 12 παρ 9 ΚΑΠ).  
 
β) Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει 
ορισθεί ) 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 73 του 
κανονισμού διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν προσήλθαν αδικαιολόγητα επιβάλλεται 
η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 
74 του ίδιου κανονισμού) από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαιτησίας) στην οποία 
υπάγονται.  
 
γ) Εάν προ ή μετά την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής ή ο βοηθός διαιτητής αδυνατεί να 
αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού του ή ασκήσεως σωματικής βίας, 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα εκπροσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, το γεγονός 
αποτελεί λόγω μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει 
το άρθρο 21 παρ.3 του Κ.Α.Π.   
 
δ) Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο, το 
οποίο εάν δεν εξοφλήσει στους διαιτητές  πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο της 
δαπάνης διαιτησίας, παρατηρητή και γιατρού, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο 
αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με τέρματα 0-3 και η 
γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ. Μέχρι την 
εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στη διοργανώτρια, δεν 
ορίζονται αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας 
(άρθρο 12 παρ. 9η Κ.Α.Π.). 
 
ε) Παρατηρητής διαιτησίας μπορεί να ορισθεί σε αγώνα, μετά από αίτημα σωματείου στην 
Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α, και τα έξοδα αποζημίωσής του βαρύνουν το σωματείο 
που υποβάλλει την αίτηση με το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.  
 
στ) Η Ενωση δύναται να ορίζει παρατηρητές διαιτησίας στους αγώνες της Α΄ κατηγορίας 
και σε όσους αγώνες κρίνει ότι είναι απαραίτητη η παρουσία τους στη Β΄ και Γ΄ 
κατηγορία.  



 
 
α) Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή εκπρόσωπος της 
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. ως παρατηρητής.  
Ο παρατηρητής του αγώνα μεριμνά για την διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής 
διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική 
περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον εσωτερικό χώρο εντός των αποδυτηρίων ομάδων 
και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο, όπως καθορίζει το άρθρο 13 του Κ.Α.Π. 
 

β) Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, ο 
παρατηρητής επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν 
ταυτότητες (διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις εισόδου), μόνο τα εξής πρόσωπα: 
 

1.  Ο γιατρός του αγώνα 
2.  Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας.  
3.  Ο γιατρός ή και ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας.  
4.  Ο προπονητής της κάθε ομάδας ή και ο βοηθός του. 
5.  Ο προπονητής φυσικής κατάστασης (Γυμναστής)  
6. Ο προπονητής τερματοφυλάκων  

 

Οι ως άνω αναφερόμενες ταυτότητες (διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις εισόδου), εκδίδονται 
από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, για όλη την αγωνιστική περίοδο, 
στον γιατρό, τον εκπρόσωπο, τον γυμναστή, τον φυσικοθεραπευτή και τον προπονητή ή τον 
βοηθό προπονητή κάθε ομάδας, προκειμένου να εισέρχονται και να παραμένουν στον 
αγωνιστικό χώρο.  
 

γ) Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αμέσως μετά τη λήξη 
του αγώνα, έκθεση σε ειδικό έντυπο της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α., που απευθύνεται προς αυτήν και 
παραδίδεται μέσα σε κλειστό φάκελο στον διαιτητή του αγώνα, μέχρι την αποχώρησή του 
από το γήπεδο. Ο φάκελος κατατίθεται στην διοργανώτρια, μαζί με το ένα αντίγραφο του 
Φ.Α. 
 

δ) Παρατηρητής ο οποίος δεν αποδίδει επακριβώς τα γεγονότα του χώρου ευθύνης του, 
δυσχεραίνοντας έτσι τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, διαγράφεται από τον πίνακα παρατηρητών με απόφαση του Δ.Σ. της 
διοργανώτριας. 
 

ε) Σε οποιονδήποτε αγώνα πρωταθλήματος της Ένωσης , παρευρίσκεται μέλος του Δ.Σ 
αυτομάτως θα θεωρείται Υπερπαρατηρητής αγώνα με υποχρέωση του τελευταίου η 
σύνταξη  έκθεσης , η οποία πρέπει να  παραδίδεται εντός 48 ωρών στην γραμματεία της 
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
 

στ) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται ως άνω οφείλουν να 
συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή 
των προσώπων, που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή, επιβάλλεται 
χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 6 παρ. η) του Κανονισμού 
Παρατηρητών). 



 
 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν 
σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει Φανέλα-
Παντελονάκι-Κάλτσες-Ποδοσφαιρικά Υποδήματα και Επικαλαμίδες. 
 
α) Οι ομάδες που πρόκειται να αγωνισθούν είναι υποχρεωμένες να κατέρχονται στους 
αγώνες με τα χρώματα που ανέγραψαν στη δήλωση συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα. 
Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα - παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών στα 
πρωταθλήματα (Α΄, Β΄ και Γ’ κατηγορίας) είναι υποχρεωτικά από το ένα (1) έως το 
δεκαοκτώ (18) (άρθρο 14 παρ. 2 του ΚΑΠ) .   
Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική. Εφ’ όσον όμως υπάρχει τότε 
υποχρεωτικά θα είναι όμοια της φανέλας. 
 
β) Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών τους 
διάφορα προϊόντα, αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από την Ένωση, οφείλουν να 
τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του ΚΑΠ.  
 
γ)Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να φορά πάντα την επίσημη στολή της πρώτης 
επιλογής , που έχει ανακοινώσει στην Ένωση με τη δήλωση συμμετοχής , εκτός αν οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνήσουν διαφορετικά σε άμεσο χρόνο. 
Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των ομάδων μπορούν να προκαλέσουν 
σύγχυση τότε η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής. Αν δεν έχει , ο 
διαιτητής το αναγράφει στο φύλλο αγώνα και η φιλοξενούμενη ομάδα παραπέμπεται στην 
πειθαρχική επιτροπή. 
δ) Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φορούν 
διαφορετική στολή, με διαφορετικό χρώμα από αυτό που έχουν οι στολές των συμπαικτών 
τους ή φανέλα χωρίς αριθμό, καταρχήν δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον αγώνα 
ύστερα από απόφαση του διαιτητή που αναγράφεται στα Φ.Α. και γνωστοποιείται στον 
αρχηγό της ομάδας (άρθρο 14  του ΚΑΠ). 
Όταν ο ποδοσφαιριστής ή oι ποδοσφαιριστές αρνηθούν να συμμορφωθούν με την 
υπόδειξη του διαιτητή, τότε αυτός, αφού αναγράψει τούτο στο Φ.Α. αν ο αγώνας δεν έχει 
αρχίσει, διατάζει την ματαίωσή του ή αν ο αγώνας έχει αρχίσει, διατάζει την διακοπή του. 
Στην τελευταία περίπτωση, στην υπαίτια ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 
παρ. 3 του Κ.Α.Π. 
 
ε) Τυχόν συμμετοχή ποδοσφαιριστή (δικαιούμενου να αγωνιστεί) με άλλον αριθμό 
φανέλας από αυτό που είχε δηλωθεί ή ακόμα και με φανέλα άλλου ποδοσφαιριστή , δεν 
συνιστά αντικανονική συμμετοχή του στον αγώνα , όμως η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με 
χρηματική ποινή από πενήντα (50) έως τριακόσια (300) ευρώ . 

 



 
 
α) Κάθε ομάδα που διαγωνίζεται είναι υποχρεωμένη κατά τη διάρκεια τέλεσης των 
αγώνων, να είναι εφοδιασμένη με φαρμακευτικό υλικό για τις ανάγκες των 
ποδοσφαιριστών της (άρθρο 16 παρ 1β  ΚΑΠ). Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει απαραίτητα να 
μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο κατά την διάρκεια του αγώνα για την μεταφορά των 
τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών και φαρμακείο σε εμφανές σημείο των αποδυτηρίων. 
 
β) Σ’ όλους τους αγώνες , όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και 
ακαδημιών είναι υποχρεωτική με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας η παρουσία 
προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι 
είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης , απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του 
ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά 
γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή 
περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση  
που δεν υπάρχει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας 
δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η οποία χάνει τον αγώνα με 
τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια (300) ευρώ. Εάν διεξαχθεί ο 
αγώνας πέραν των ανωτέρων ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν ο διαιτητής 
παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο (άρθρο 16 του ΚΑΠ). 
 
γ) Τα σωματεία θα πρέπει να  καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά των ιατρών που θα 
ασκούν καθήκοντα στους εντός έδρας αγώνες τους (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 
πτυχίο ΤΕΙ, φωτογραφία κλπ) προκειμένου η Υγειονομική Επιτροπή να τα ελέγξει και να 
εγκρίνει την έκδοση ταυτοτήτων για τους αγωνιστικούς χώρους.  
 
δ) Σε περίπτωση που γηπεδούχο σωματείο δεν διαθέτει γιατρό αγώνα , τότε μπορεί 
εγκαίρως (πέντε ημέρες πριν τον αγώνα) ,να αιτηθεί την παρουσία γιατρού και να 
καλυφθεί από την Ένωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
α) Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή από 
την έναρξη του αγώνα και μέχρι τη λήξη του, ο μεν γηπεδούχος πέντε(5) μπάλες ADMIRAL 
ο δε φιλοξενούμενος τρεις  (3) μπάλες ADMIRAL. Υπεύθυνοι για τον παραπάνω έλεγχο θα 
είναι ο διαιτητής και ο παρατηρητής του αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία θα 
τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα. 
Για το ποια μπάλα θα χρησιμοποιηθεί μόνος αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο διαιτητής του 
αγώνα (άρθρο 16 ΚΑΠ.).  
 
β) Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο 
του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν 
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνισθεί πέντε τουλάχιστον 
λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα (άρθρο 16 παρ. 1α του ΚΑΠ).  
Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται 
στο φύλλο αγώνα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π., σχετικό Φύλλο Αγώνα (σε τέσσερα αντίγραφα), τα 
οποία είναι έντυπα της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.  
Οι αρχηγοί των ομάδων κατά τον αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α.:  
 

α) Την σύνθεση της ομάδας τους, ονοματεπώνυμο αριθμό δελτίου και φανέλας 
ποδοσφαιριστή, τακτικού και αναπληρωματικού.  
 

β) το αποτέλεσμα του αγώνα και  
 

γ) ότι έλαβαν γνώση για τις παρατηρήσεις του διαιτητή (αν υπάρχουν) καθώς και για τις 
ενστάσεις που υποβλήθηκαν (στο Φ.Α.).  
Ιδιαίτερα εφίσταται η προσοχή των αρχηγών να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων 
που αναγράφει ο διαιτητής (συνθέσεις, αριθμοί φανέλων, αλλαγές, παρατηρήσεις κλπ.) 
γιατί τυχόν παράλειψη ή εσφαλμένη αναγραφή δεν μπορεί να αναγνωρισθεί εκ των 
υστέρων. 
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 πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να αναγράφονται στο Φ.Α. Σε περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν σ 
αυτή την υποχρέωση και ανεξάρτητη από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους 
το Φύλλο Αγώνα θεωρείται ισχυρό (άρθρο 15 παρ 11 ΚΑΠ).  
Η τυχόν παράλειψη του διαιτητή να σημειώσει στο Φ.Α. το ονοματεπώνυμο ή τον αριθμό 
δελτίου και φανέλας του παρατηρηθέντος ή αποβληθέντος ποδοσφαιριστή, δεν 
συνεπάγεται ακυρότητα του Φ.Α. ή ακυρότητα της επιβληθείσας απ’ αυτόν πειθαρχικής 
ποινής ή αδυναμία επιβολής της από το αρμόδιο όργανο, εφόσον με οποιοδήποτε άλλο 
αποδεικτικό μέσο, αποδεικνύεται η ταυτότητα του αποβληθέντος ή παρατηρηθέντος 
ποδοσφαιριστή (άρθρο 15 παρ 3 ΚΑΠ).  
 

δ) Στο Φ.Α. πρέπει να αναγράφεται η ώρα παράδοσης των δελτίων ατομικών στοιχείων 
και μεταβολών ποδοσφαιριστή και των καρτών υγείας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών  
στο διαιτητή βεβαιουμένη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των ομάδων. Μνεία 
αναφορικά με τον έλεγχο των καρτών υγείας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών των  
διαγωνιζομένων ομάδων. 
 

ε) Για την εύρυθμη λειτουργία της Πειθαρχικής Επιτροπής, ο διαιτητής υποχρεούται να 
προσκομίσει στα γραφεία της Ένωσης πρωτότυπο αντίγραφο του Φύλλου αγώνος έως την 
Τρίτη στις 10.00.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL .  
Σε περίπτωση που η Δευτέρα είναι ημέρα αργίας θα πρέπει να προσκομισθεί έως την Τρίτη 
στις 14.00. Εάν η Τρίτη είναι μέρα αργίας θα πρέπει να προσκομισθεί έως το Βράδυ της 
Δευτέρας.  
Η μη έγκυρη προσκόμιση του Φύλλου αγώνος επιφέρει στο διαιτητή την ποινή εκτός 
ορισμού αγώνων μίας (1) Αγωνιστικής. 



 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΑΠ. 
 

1. Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε πρωταθλήματος 
πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της τη διοργανώτρια, πριν από 
τέσσερις (4), τουλάχιστον, ημέρες, εκτός αν ειδοποιήθηκε, για την υποχρέωσή της να 
αγωνιστεί, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ (8) ημερών, οπότε η ειδοποίηση 
αυτή πρέπει να γίνει πριν από τρεις, τουλάχιστον, (3) ημέρες.  
 

2. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή 
παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου 
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 με χρηματική ποινή  από 
πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα. Η 
ποινή αυτή επιβάλλεται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, 
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 
μίας ομάδος, προσμετρώνται κανονικά για την έκτιση των ποινών των 
ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της αντιπάλου ομάδος, όπως και της ίδιας της 
αντιπάλου (π.χ. ποινή κεκλεισμένων των θυρών).  

 

3.  Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες της ίδιας 
διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας. 
Η ποινή αυτή εκτίεται μόνο όταν πρόκειται για υποβιβασμό από επαγγελματική σε 
επαγγελματική ή από ερασιτεχνική σε ερασιτεχνική κατηγορία, ενώ εκτίεται μόνο την 
επόμενη και δεν μεταφέρεται στην μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.  

4.  Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία 
συμμετοχής σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία 
νοείται, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (σιδηροδρομική, ακτοπλοϊκή, 
αεροπορική κ.λπ.) από οποιαδήποτε αιτία, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη 
προσέλευση στο γήπεδο της ομάδας.  

 

5.  Ομάδα που δηλώνει εμπρόθεσμα αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, η οποία όμως δεν 
κρίνεται δικαιολογημένη από τη διοργανώτρια ή ομάδα που αρνείται να αγωνιστεί 
στην έδρα αντιπάλου της, η οποία όμως είχε μετακινηθεί για τον αγώνα του πρώτου 
γύρου, εκτός από τις ποινές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου τούτου 
υποχρεούται να καταβάλλει -κατά περίπτωση- αποζημίωση που καθορίζεται με 
απόφαση της διοργανώτριας τόσο στο αντίπαλο σωματείο όσο και στην διοργανώτρια 
του πρωταθλήματος.  

 

Ομάδα που δεν δηλώνει εγκαίρως την αδυναμία συμμετοχής της στον αγώνα, εις τρόπον 
ώστε να μετακινηθεί ασκόπως η αντίπαλη ομάδα και οι διαιτητές του αγώνα, τιμωρείται, 
εκτός των λοιπών ποινών και με χρηματική ποινή από 500,00 έως 2.000,00 Ευρώ.  
 



 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ. 
 

Διευκρινίζουμε ότι αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων 
επαναορίζεται αυτοδίκαια μέσα σε χρονικό διάστημα  
δεκαπέντε (15) ημερών και συνεχίζεται  
για το 
υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους  ίδιους όρους που υπήρχαν κατά το 
χρόνο της διακοπής (πχ αριθμός τερμάτων, αριθμός 
ποδοσφαιριστών κλπ) στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα που αρχικά είχε ορισθεί. 
Στο δεύτερο τμήμα του διακοπέντα αγώνα μπορούν 
να συμμετάσχουν συνολικά διαφορετικοί 
ποδοσφαιριστές από εκείνους που αγωνίστηκαν στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ακόμα και  
όσοι  είχαν αντικατασταθεί αλλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
όσοι ποδοσφαιριστές έχουν  
τιμωρηθεί με αποκλεισμό, λόγω αποβολής ή συμπλήρωσης κίτρινων καρτών κατά 
τον ενδιάμεσο χρόνο.  
Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους ποδοσφαιριστές στον διακοπέντα αγώνα 
εκτίονται κανονικά στους αγώνες που τον ακολουθούν, ακόμη και σε άλλη ομάδα.  
Αν ένας τιμωρηθείς ποδοσφαιριστής πάρει στο μεταξύ 
μεταγραφή, ενώ στην περίπτωση ποδοσφαιριστή που 
αποβλήθηκε στον διακοπέντα αγώνα, 
η συνέχιση του αγώνα αυτού δεν προσμετράτε για την έκτιση της 
ποινής που του επιβλήθηκε.  
Στην περίπτωση όμως που στο ενδιάμεσο των δύο αυτών αγώνων, ένας 
ποδοσφαιριστής αποβληθεί σε άλλον αγώνα, η 
συνέχιση του διακοπέντα αγώνα προσμετράτε για την έκτιση της ποινής του. 
 
Επίσης εάν μια ομάδα αποχωρήσει από ένα αγώνα μετά την έναρξη του, τιμωρείται με 
απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 , εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα. 
Αφαίρεση πέντε (5) βαθμών από την τρέχουσα και πέντε (5) βαθμούς από την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο και χρηματική ποινή έως και 2.000€. (άρθρο 21) 

 
 
 
 
 



Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 27 του Κ.Α.Π.  
 
Ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα και δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά 
αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, από δική της υπαιτιότητα, θεωρείται ότι 
αποχώρησε 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. Ως μη κάθοδος σε αγώνα θεωρείται κάθε περίπτωση που 
ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα μίας ομάδας (άρθρο 17 και 21 του Κ.Α.Π.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ισχύει ότι αναφέρει η  προκήρυξη αγώνων 
πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής κατηγορίας. 
 
Τα σωματεία της Α΄ κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή κάτοχο 
ταυτότητας τριετίας τουλάχιστον UEFA B . Οι προπονητές θα φέρουν το Δελτίο Πιστοποίησης 
προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Δεν θα εκδίδεται δελτίο πιστοποίησης προπονητή από 
την ΕΠΣΑΝΑ σε προπονητή Α΄ κατηγορίας εάν δεν προσκομίζει ταυτότητα τουλάχιστον UEFA 
B.  
Προπονητής που κατέχει το UEFA C  και παραμένει σε σωματείο  που προβιβάστηκε και δεν 
έχει αντικατασταθεί δύναται να εκδώσει Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή .  
Σε περίπτωση αντικατάστασης του, ο νέος 
προπονητής θα  πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον UEFA B  (Κανον. Προπ. 
Άρθ. 6). 
 
Τα σωματεία Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας δύναται να προσλαμβάνουν προπονητή κάτοχο 
ταυτότητας τριετίας  τουλάχιστον UEFA C. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία στο πάγκο ενός προπονητή της κάθε 
ομάδας αποτελεί η έκδοση δελτίου πιστοποίησης , 
όπως προβλέπεται στον οικείο κανονισμό  
προπονητών.  
Ο διαιτητής υποχρεωτικά ελέγχει πριν από την έναρξη 
του αγώνα και κατά  την εκ μέρους του συμπλήρωση 
του Φ.Α. το δελτίο πιστοποίησης των προπονητών. 
Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή εκδίδεται μια φορά το χρόνο εκτός εάν ο προπονητής  
αλλάξει ομάδα. 
 
Δελτία πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών της ομάδας εκδίδονται από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α 
(άρθρο 18  1γ ΚΑΠ) 

 
 
 
 



 
α) Τα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες των παραπάνω πρωταθλημάτων, πρέπει 
απαραίτητα να καταρτίζουν τις ομάδες τους από καθαρά ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οι 
οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα της Ε.Π.Ο., στη δύναμή τους και οι οποίοι είναι κάτοχοι 
δελτίου ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή, που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο. 
Αυτά προς αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 
 
β) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24 ωρών σε δυο αγώνες 
πρωταθλήματος (άρθρο 19 παρ 2 του ΚΑΠ). Παράβαση της διάταξης αυτής, συνεπάγεται 
απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. 
 
γ) Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται-μετεγγράφονται μόνο σε τρία 
(3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από 1η Ιουλίου έως 
30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής 
δύναται να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία. Απαγορεύεται η 
συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου. Ειδικότερα, ένας ποδοσφαιριστής δεν 
επιτρέπεται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες για περισσότερες από δύο ομάδες οι οποίες 
αγωνίζονται στο ίδιο εθνικό πρωτάθλημα ή κύπελλο κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής 
περιόδου (άρθρο 19 του ΚΑΠ). 
 
δ) Απαγορεύεται η έναρξη αγώνα πρωταθλήματος, εάν έστω και μια από τις διαγωνιζόμενες 
ομάδες κατέλθει στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές. 
 
ε) Δεν είναι δυνατή η συνέχιση του αγώνα πρωταθλήματος, εφόσον η μια ή και αμφότερες 
οι διαγωνιζόμενες ομάδες παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από επτά (7) 
ποδοσφαιριστές.  
 
στ ) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει 
συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (άρθρα 19 του ΚΑΠ). Παράβαση της διάταξης αυτής 
συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ειδικά και μόνο για τον προσδιορισμό της ηλικίας των 
ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες (συμπλήρωση 
της ηλικίας των 14 ετών) νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση από την ημέρα των γενεθλίων 
των 14 ετών και μετά . 
 
 
ζ) Στους αγώνες των πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε 
ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα 
να αγωνίζονται σε ελληνικές Εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η 
συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να 
αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες βάσει του άρθρου 19 παρ. 10 του ΚΑΠ,  
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.  



 
η) Η παράβαση των ανωτέρω απαγορεύσεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε 
περίπτωση ένστασης, η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική 
ποινή έως οχτακόσια (800) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 
βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα του αγώνα ευνοεί την 
αντίπαλη ομάδα (άρθρο 19  ΚΑΠ).  
 
θ) Στην Α’-Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τριών (3) 
τουλάχιστον ποδοσφαιριστών κάτω των  είκοσι ενός (21) ετών  (γεννηθέντων μετά την 
01/01/2001) στην  
αρχική ενδεκάδα, ένας (1)  εκ των οποίων πρέπει να είναι κάτω των  είκοσι (20) ετών 
(γεννηθέντων  01/01/2002). Στην Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία είναι υποχρεωτική η 
συμμετοχή τεσσάρων (4) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών κάτω των είκοσι ενός (21) ετών 
(γεννηθέντων  01/01/2001). Σε περίπτωση τραυματισμού ενός ή περισσοτέρων εκ των 
ανωτέρων ποδοσφαιριστών, είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους με ποδοσφαιριστή 
που πληροί τους ίδιους όρους. Δηλαδή να είναι γεννημένος το έτος 2001 και μετά ή το 2002 
και μετά . Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης ποδοσφαιριστού γεννημένου το έτος 
2001 και μετά, ή το 2002 και μετά, η ομάδα συνεχίζει με λιγότερο ή λιγότερους 
ποδοσφαιριστές. Σε περίπτωση αποβολής ποδοσφαιριστού γεννημένου το έτος 2001, η 
ομάδα δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει άλλον ποδοσφαιριστή και συνεχίζει ως έχει. 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Α’-Β’-Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για όλη την αγωνιστική 
περίοδο ,έχουν δύο (2) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες πριν την 01/01/1986 και  έως  
σαράντα (40) ετών (γεννηθέντων 01/01/1982. Ο ένας (1) εκ των δύο (2) μπορεί να είναι 
άνω των σαράντα (40) ετών με την προϋπόθεση να ανήκει στην ίδια ομάδα την 
τελευταία  αγωνιστική περίοδο.  Κατ΄εξαίρεση θα μπορεί να αγωνιστεί αθλητής άνω των 
σαράντα ετών (40), ο οποίος μεταγράφηκε  σε ομάδα  την περίοδο 2022-2023 εφόσον η 
ομάδα που αγωνιζόταν δεν δήλωσε συμμετοχή στην φετινή αγωνιστική περίοδο. 
 
ι) Στην αγωνιστική περίοδο 2022-2023 στο πρωτάθλημα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) 
αλλαγές και δήλωση εικοσάδας , με εννιά (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. 
  
ια) Μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας της FIFA, η οποία συμπεριλήφθηκε στον 
κανονισμό διαιτησίας της ΕΠΟ επιτρέπεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που 
αποβλήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα από τον διαιτητή, για παράπτωμά του που 
προβλέπει τέτοια κύρωση, από τις σχετικές διατάξεις. 
Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα 
απαγορεύεται.  
Παράβαση των παραγράφων ι’ και ια’ θεωρείται αντικανονική συμμετοχή. 
 
ιβ) Επίσημοι διαιτητές εν ενεργεία ή μη, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν 
ποδοσφαιριστές σε αγώνες (άρθρο 19 παρ 4  ΚΑΠ).  
 
ιγ) Προπονητές οι οποίοι έλαβαν κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ταυτότητα 
προπονητή από την οικεία Ε.Π.Σ ή Ε.Π.Ο δεν έχουν το δικαίωμα να μετέχουν ως 
ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους, συνιστά λόγο 
αντικανονικής συμμετοχής και επιβάλλονται οι κυρώσεις του ΚΑΠ. 
 
 
ιδ) Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις Εθνικές και Μικτές ομάδες, όταν καλούνται, 
είναι υποχρεωτική, τόσο γι’ αυτούς, όσο και για τα σωματεία που ανήκουν. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης άρνησης ποδοσφαιριστή να μετάσχει σε προπόνηση ή αγώνα μικτής 
ομάδας, επιβάλλεται σε αυτόν -με απόφαση της Ένωσης- αποκλεισμός τριών (3) 
αγωνιστικών ημερών από οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου που ανήκει. 



Σωματεία που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύουν ή δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή 
ποδοσφαιριστή τους, σε προπόνηση ή αγώνα ή αποστολή της Μικτής ομάδας, 
αποκλείονται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με 
απόφαση της Ένωσης (άρθρο 31 του Κ.Α.Π.).  
 
ιε) Τα σωματεία Α’ υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε δύο (2) εκ των πρωταθλημάτων 
Υποδομών (Κ-18,Κ-16,Κ-14,Κ-12), στη  Β’ Κατηγορίας ανδρών υποχρεούνται να 
συμμετάσχουν σε δύο (2) εκ των πρωταθλημάτων Υποδομών (Κ-18,Κ-16,Κ-14,Κ-12,Κ-10) 
και της Γ’ κατηγορίας σε ένα (1)  τουλάχιστον από  τα πρωταθλήματα υποδομών (Κ-18, Κ-
16,Κ-14,Κ-12,Κ-10). Σε περίπτωση αποβολής ή παραίτησης ομάδας υποδομών από το 
πρωτάθλημα υποδομών το σωματείο ανδρών Α’ - Β’- Γ’ Κατηγορίας θα τιμωρείται με 
χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για την μία (1) ομάδα υποδομών. Σε 
περίπτωση αποβολής ή παραίτησης και της δεύτερης ομάδος υποδομών από το 
Πρωτάθλημα Υποδομών το σωματείο ανδρών της Α’ - Β’- Γ’ Κατηγορίας θα τιμωρείται με 
επιπλέον χρηματικό πρόστιμο οχτακοσίων (800) ευρώ. 
 
 
 
 
ιστ) Σε όλα τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται 
μέχρι πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρεις (3) διακοπές, και δήλωση 
20αδας, με εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. Σε περίπτωση που αγώνας 
οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής 
ποδοσφαιριστή (έκτης), πέραν των πέντε (5) αλλαγών, που προβλέπονται κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. Κάθε ομάδα θα μπορεί να κάνει χρήση μια πρόσθετης αλλαγής και θα έχει 
πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή ανεξάρτητα από το εάν έχει κάνει χρήση του μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού αλλαγών. Θα μπορεί, επιπρόσθετα, να προβεί σε αλλαγές κατά το 
διάστημα πριν από την έναρξη της παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της 
παράτασης. Εφόσον μία ομάδα δεν κάνει χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή 
ευκαιριών για αλλαγή, επιτρέπεται η χρήση των αλλαγών και των ευκαιριών που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν 
σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία χρησιμοποιούμενη ευκαιρία για 
αλλαγή για κάθε ομάδα. Τέλος, σε όλους τους αγώνες κατάταξης, playoff, playout, 

μπαράζ (Κυπέλλου και Πρωταθλήματος), εφόσον ένας αγώνας οδηγηθεί σε 
παράταση, επιτρέπεται μία επιπλέον (έκτη) αλλαγή Απαγορεύεται η επανασυμμετοχή 
στον αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του 
αγώνα. 
Στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων υποδομών των ΠΑΕ δύναται να καθορίζεται, 

κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ανώτερος αριθμός αλλαγών.



 

 
 
1) Κάθε Σωματείο στους αγώνες πρωταθλήματος υποχρεούται να φέρει και να παραδίδει στον 
διαιτητή:   
 
α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων & μεταβολών ποδοσφαιριστή.  
 
β) Η κάρτα υγείας ποδοσφαιριστών εν ισχύ( Άρθρο 18 παρ 1β ΚΑΠ). 
 
 
2) Ο έλεγχος των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών, της κάρτας 
υγείας, και της ταυτότητας προπονητού, γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων, 
πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α.  
 
3) Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών 
μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των δυο ομάδων μπορούν να ζητήσουν σε αυτό το 
διάστημα τα δελτία για να τα ελέγξουν, μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης 
πλαστοπροσωπίας. 
 
4) Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος χωρίς τα 
παραπάνω δικαιολογητικά (δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών, κάρτα υγείας ). Ο διαιτητής 
απαγορεύει την συμμετοχή σε όποιον δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση 
αντικανονικής συμμετοχής, που διαπιστώνεται κατόπιν ενστάσεως, σε αγώνα που διεξήχθη 
εφαρμόζεται η διάταξη του ΚΑΠ, άρθρο 23.  
 
5) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, τον πάγκο των αναπληρωματικών,  ή και στα 
αποδυτήρια , κάθε τιμωρηθέντος προσώπου. Η υπαίτια ομάδα και ο αξιωματούχος αγώνα , 
τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ΠΚ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία:  

Το πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας για την φετινή περίοδο θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο των 17 
ομάδων σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους). 

Υποβιβάζονται στην Β κατηγορία οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της τελικής κατάταξης. 

Σε περίπτωση που ο πρωταθλητής της Α κατηγορίας προβιβαστεί στην Γ Εθνική κατηγορία τότε 
υποβιβάζονται στην Β κατηγορία τρείς ομάδες. 

Το πρωτάθλημα Α κατηγορίας της επόμενης περιόδου 2023-2024 θα διεξαχθεί με 16 ομάδες. 

Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία:  
Το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας για την φετινή περίοδο θα διεξαχθεί  σε έναν όμιλο των 16 
ομάδων σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους).  
 
Προβιβάζονται στην Α κατηγορία οι 3 πρώτοι της τελικής κατάταξης 
 
Υποβιβάζονται στην Γ κατηγορία οι 2 τελευταίοι της τελικής κατάταξης 

Το πρωτάθλημα Β κατηγορίας της επόμενης περιόδου 2023-2024 θα διεξαχθεί με 16 ομάδες. 

Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία:  
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο σε διπλές συναντήσεις (δύο γύρους). 
 
Προβιβάζονται στην Β κατηγορία οι 2 πρώτοι της τελικής κατάταξης. 
 
 
Παρατηρήσεις 
 
*Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία δύο ομάδων ,  για όλες τις κατηγορίες,  που  
προβιβάζονται ή υποβιβάζονται   θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ακόλουθα κατά σειρά κριτήρια:  
Α)  αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων  (υπολογίζονται μόνο οι βαθμοί των μεταξύ τους 
αγώνων  και όχι τα τέρματα) 
Β)  αγώνας μπαράζ 
 
**Επίσης, σε πιθανή πτώση ομάδας ή ομάδων της Ένωσης από την Γ εθνική , αυτό θα συμπαρασύρει 
και ανάλογες πτώσεις από την Α και την Β κατηγορία. 
 
 
 
 
 



 

 
α) Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν τις απαιτούμενες άδειες τέλεσης αγώνων.  
 
β) Κατά την τέλεση του αγώνα πρωταθλήματος, τα σωματεία που διαγωνίζονται είναι υπεύθυνα 
για την τήρηση της τάξης και έχουν υποχρέωση να παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης 
και καταστολής πράξεων, που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό. Τα 
διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των διοικητικών 
παραγόντων, των μελών, των οπαδών, των υπαλλήλων και των ποδοσφαιριστών τους.  
 
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθούν επεισόδια από τα παραπάνω πρόσωπα, 
δυσφημιστικά για το άθλημα ή που διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλεται από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
ποινή σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού 
Κώδικα της Ε.Π.Ο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
α) Σχετικά με το ύψος και την έκτιση των ποινών που επιβάλλονται σε βάρος ποδοσφαιριστών για 
παραβάσεις που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες και 
σε προπονητές, αξιωματούχους ομάδων ή οπαδούς σωματείων, έχουν πλήρη εφαρμογή οι 
διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.  
 
β) Οι ποινές που επιβάλλονται μόνο με βάση το Φ.Α., αρχίζουν την επόμενη ημέρα του αγώνα. Στις 
παρατηρήσεις του διαιτητή που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα και αφορούν παραβάσεις του 
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. δεν χωρεί ουδεμία ανταπόδειξη. Για την αυτοδίκαιη τιμωρία των 
ποδοσφαιριστών με ποινές αποκλεισμού και χρηματικές 
ποινές που αναφέρονται στα εδάφια  του Κεφαλαίου Β άρθρο 7  του Π.Κ  αρκεί η αναγραφή των 
ποινών στο Φ.Α. χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου 
οργάνου.  
Με την αναφορά και μόνο στο Φ.Α. υφίσταται αμάχητο τεκμήριο και γνώση, χωρίς 
ανταπόδειξη, της ποινής (Κεφάλαιο Β άρθρο 7 Π.Κ) 
 
γ) Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την έκδοση της 
τελεσίδικης απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση (μη καταβολή της ποινής εντός τριάντα ημερών) 
κάθε αγώνας της ομάδας που οφείλει, δεν ορίζεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου. Σε 
περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, οι έχουσες έννομο συμφέρον ομάδες, δύναται να 
προσβάλουν τον ορισμό και το αποτέλεσμα του αγώνα. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, το 
οφειλόμενο ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  
Τα σωματεία είναι υπεύθυνα για τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, 
αξιωματούχους και οπαδούς των ομάδων τους.  
 
δ) Αν το παράπτωμα του ποδοσφαιριστή συνιστά δυσφήμιση του ποδοσφαίρου ή έχει ως 
αποτέλεσμα την πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών των ατόμων που αναφέρονται στο άρθρο 
10 του Πειθαρχικού Κώδικα, οι ποινές εφαρμόζονται συσωρευτικά . 
 
ε) Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται ο τραυματισμός διαιτητών, βοηθών διαιτητών, 
παρατηρητών και ιατρών αγώνων εντός του γηπέδου από αξιωματούχους ομάδων, 
ποδοσφαιριστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με 
εντεταλμένη υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλονται στους υπαίτιους οι προβλεπόμενες 
ποινές του  Πειθαρχικού Κώδικα.  
 
στ) Σε περίπτωση εισόδου οπαδών και δημιουργίας επεισοδίων που συνδέονται με βιαιοπραγίες 
κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας επιβάλλεται επιπρόσθετα, η ποινή αφαίρεσης τριών (3) 
βαθμών (άρθρο 15 Π.Κ.) 
 
 

 



 
 
α) Τα σωματεία που διαγωνίζονται έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις των 
σωματείων υποβάλλονται, περιοριστικά και μόνο, για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 23 
του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπονται από τα άρθρα 23 και 24 
του Κ.Α.Π.  
 
β) Οι ενστάσεις για αντικανονικότητα γηπέδου, για παράβαση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. (περί 
ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή) και η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή 
καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, οι μεν δυο πρώτες πριν 
από την έναρξη του αγώνα, η δε τρίτη (πλαστοπροσωπίας) 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.  
 
γ) Οι υπόλοιπες ενστάσεις (αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών, αντικανονική διακοπή 
αγώνα), υποβάλλονται στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, μέσα 
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. 
 
δ) Κάθε είδους ένσταση που υποβάλλεται στην Ένωση, πρέπει να συνοδεύεται με χρηματικό 
παράβολο διακόσια (200) ευρώ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο 
επιστρέφεται στο σωματείο. Σε αντίθετη περίπτωση (απόρριψη ένστασης), το παράβολο 
καταπίπτει υπέρ του ταμείου της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.  
 
ε) Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών και της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ερασιτεχνικών 
Ενώσεων προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιων της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ (άρθρο 24 
ΠΚ.) 
 
στ)Οι εφέσεις ασκούνται εντός πέντε (5) ημερών για τα ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα. Η 
γνωστοποίηση των αποφάσεων αρχίζει από την καταχώρηση τους στο εβδομαδιαίο πληροφοριακό 
δελτίο της Ένωσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
α) Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και επιστασία των αγώνων πρωταθλήματος γίνεται από την 
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Α.Π.  
 
β) ‘Όλα τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν καθ’ ολοκληρία την ομάδα που μετακινείται, χωρίς αυτή 
να δικαιούται να πάρει αυτά (τα έξοδα της ) από τις εισπράξεις του αγώνα.  
 
γ) Τα έξοδα διαιτησίας και η αποζημίωση ιατρού και παρατηρητή που ορίζονται με ευθύνη της 
Ένωσης, επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο.  
 
δ) Η τιμή των εισιτηρίων των αγώνων πρωταθλήματος κάθε ερασιτεχνικής κατηγορίας καθορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. ότι το σωματείο διέθεσε σε φιλάθλους πλαστά 
εισιτήρια ή με μεγαλύτερη από την καθορισμένη τιμή, επιβάλλεται στο σωματείο χρηματικό 
πρόστιμο έως οχτακόσια (800) ευρώ. 
 
ε) Στους αγώνες μπαράζ τα έσοδα και έξοδα διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ένωση. 
 
στ ) Κάθε πιθανή ζημιά από αγώνα, πρέπει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ειδοποίηση της 
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. να καταβάλλεται από τα σωματεία της Α’, Β’ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας στο 
ταμείο της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. προς αποφυγή των κυρώσεων, που προβλέπονται από τους Κανονισμούς, 
Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. έχει το δικαίωμα να αναθέτει την οικονομική επιστασία των αγώνων σε σωματεία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Κάθε είδους αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία των όρων της 
Προκήρυξης, του Κ.Α.Π. και της εν γένει νομοθεσίας που ισχύει στο ποδόσφαιρο και αφορούν τις 
ομάδες που μετέχουν στους αγώνες πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. καθώς και οποιοδήποτε 
πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτές, επιλύονται μόνο από τα 
αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
α) Στην πρωταθλήτρια ομάδα της τελικής κατάταξης κάθε κατηγορίας καθώς και στις ομάδες που 
προβιβάζονται σε ανώτερη κατηγορία θα απονεμηθούν κύπελλο και μετάλλια με την λήξη των 
πρωταθλημάτων. Σε επίσημη τελετή που θα διοργανωθεί από την Ένωση θα απονεμηθούν την 
πρωταθλήτρια ομάδα της τελικής κατάταξης κάθε κατηγορίας καθώς και σ’ αυτές που θα 
προβιβαστούν σε ανώτερη κατηγορία αναμνηστικές πλακέτες και δίπλωμα. 
 
β) Η ομάδα –απ’ όλες τις κατηγορίες- της οποίας κανένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος δεν 
τιμωρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 θα βραβευθεί σε 
επίσημη τελετή από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. με κύπελλο ήθους.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της διοργανώτριας και των 
σωματείων που μετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα. Με την αποδοχή της προκήρυξης εκτελείται η 
σύμβαση. Η αποδοχή της με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 
του Κ.Α.Π.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την προκήρυξη, 
ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.  
 
Όλα τα σωματεία είτε γηπεδούχα είτε φιλοξενούμενα έχουν την υποχρέωση και την 
αποκλειστική ευθύνη της τήρησης του ειδικού πρωτοκόλλου άθλησης που ανακοινώνεται από 
τους αρμόδιου Υγειονομικούς φορείς και θα θεσμοθετήσει η πολιτεία. Την ίδια υποχρέωση 
έχουν και όλοι οι συντελεστές των αγώνων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
α) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, τις διατάξεις κανονισμών και την αθλητική 
νομοθεσία που ισχύει, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
 
β) Η ερμηνεία του Κ.Α.Π, των Κανόνων Παιχνιδιού και των όρων της Προκήρυξης, γίνεται από το 
Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


