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 Βέροια, 3 Νοεμβρίου 2022 

 Αριθ. Πρωτ.: 434 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Π.Σ.Η.) 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.), έχοντας υπόψη:  

1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία. 

2. το ισχύον Καταστατικό της, ως και αυτό της Ε.Π.Ο. 

3. τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων 

και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως ισχύουν σήμερα. 

4. τις διατάξεις Κανονισμών Παιδιάς Ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από τις διεθνείς 

συμβάσεις της F.I.F.A. 

5. τις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Π.Ο., και ειδικότερα τους Κανόνες Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου 

Αναπτυξιακών Ηλικιών και τις Προδιαγραφές Γηπέδων και Εστιών Αναπτυξιακών Ηλικιών.  

6. τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις ομάδες (ηλικία, σωματική 

διάπλαση κτλ). 

7. τις υπ’ αριθ. 18 / 22-7-2022 και 19 / 14-10-2022 Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας. 

και επιθυμώντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών αθλητών που θα συνδυάζουν 

την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά, με στόχο την καλλιέργεια της 

ευγενούς άμιλλας στους αθλητικούς στίβους 

 

 

 

 

 

Τα άρθρα 2 και 3 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Υποδομών αυτής για την ποδοσφαιρική περίοδο 

2022-2023, στις κατηγορίες Κ-16, Κ-14 και Κ-12, η οποία έχει εκδοθεί με το υπ’ αριθ. 343 / 9-9-2022, 

και είχε τροποποιηθεί με το υπ’ αριθ. 386 / 14-10-2022 έγγραφο ως εξής:  
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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Σωματεία στη δύναμη της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Σ. Ημαθίας., 
συμπεριλαμβανομένου και των ομάδων που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. Ημαθίας και αγωνίζονται στα 
εθνικά πρωταθλήματα.  

2. Η συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, όσα όμως Σωματεία 

δηλώσουν συμμετοχή οφείλουν να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους.  

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή Σωματείων στα Πρωταθλήματα Υποδομών είναι η μη ύπαρξη 

οικονομικής εκκρεμότητας τους προς την Ε.Π.Σ. Ημαθίας (οφειλές από ποινές, εγγυήσεις, δηλώσεις 

συμμετοχής κτλ). Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνεται δεκτή η Δήλωση Συμμετοχής.  

4. Κάθε Σωματείο δύναται να συμμετάσχει με μία ή περισσότερες ομάδες σε μία ή περισσότερες 

ηλικιακές κατηγορίες.  

Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν πέραν όλων των άλλων και οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 

α. Το Σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία της Ένωσης προ της έναρξης των αγώνων του 

αντίστοιχου ηλικιακού πρωταθλήματος Κατάσταση της δύναμης ποδοσφαιριστών (Ονοματεπώνυμο, 

Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης και Αριθμός Δελτίου) για κάθε τμήμα ξεχωριστά που δηλώνει στο 

πρωτάθλημα.  

Η εν λόγω Κατάσταση κατατίθεται στη Διοργανώτρια Αρχή και προσκομίζεται στον Διαιτητή σε κάθε αγώνα 

της ομάδας, ανανεώνεται δε με την ίδια διαδικασία σε κάθε περίπτωση μεταβολής της.  

β. Δεν επιτρέπεται ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ η συμμετοχή ποδοσφαιριστή από το 1ο στο 2ο ή στο 3ο 

τμήμα (εφόσον αυτό υπάρχει) και αντίστροφα της ίδιας κατηγορίας, με τις εξαιρέσεις που 

περιγράφονται παρακάτω.  

γ. Επιτρέπεται απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών ως μετεγγραφή και επανεγγραφή από άλλο Σωματείο 

κατά την περίοδο των μετεγγραφών, όπως συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα Σωματεία, αρκεί να 

ενημερώνεται η ανωτέρω κατατεθείσα Κατάσταση.  

Το εν λόγω Σωματείο θα συμμετέχει στην κλήρωση και θα αγωνίζεται στους αγώνες του 

πρωταθλήματος με την αναγνωρισμένη επωνυμία του από την Ε.Π.Ο., στην οποία θα προστεθεί 
εμφανής διακριτικός όρος με τη χρήση παύλας και κεφαλαίου γράμματος ή αριθμού (π.χ. ΟΜΑΔΑ-Α, 

ΟΜΑΔΑ-Β ή ΟΜΑΔΑ-1, ΟΜΑΔΑ-2 κτλ), ώστε να διακρίνονται το ένα τμήμα του από το άλλο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

1. α. Τα Σωματεία που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν 

συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη Δήλωση Συμμετοχής που τους χορηγείται με 

μέριμνα της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, το αργότερο έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 / 10 / 2022 και ώρα 1 μ.μ., για τις 

ηλικιακές κατηγορίες Κ-16 και Κ-14.  

Για την ηλικιακή κατηγορία Κ-12 θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.  

β. Τα Σωματεία με τη Δήλωση Συμμετοχής καταβάλουν ετήσια συνδρομή και δικαίωμα συμμετοχής στο 

αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα χρηματικό παράβολο, το οποίο ορίζεται ως εξής: 

Για ΕΝΑ (1) τμήμα στο ποσό των 50,00 €. 

Για ΔΥΟ (2) τμήματα στο ποσό των 90,00 €.  

Για κάθε επιπλέον τμήμα, το παράβολο συμμετοχής θα είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ.  
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2. Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα προσκομίζονται στην Ε.Π.Σ. Ημαθίας τα κάτωθι: 

α. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των 

Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. 

β. Δήλωση με τα στοιχεία του Υπευθύνου Επικοινωνίας τους (τηλέφωνο), καθώς και τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η αλληλογραφία με τη 

Διοργανώτρια Αρχή.  

Τα Σωματεία οφείλουν να μεριμνούν για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας τους με τον τρόπο που 

περιγράφεται ως άνω με ευθύνη των αντιπροσώπων τους.  

γ. Αντίγραφο Πρακτικού Εκλογικής Γ.Σ. και Αντίγραφο Πρακτικού Συγκρότησης Δ.Σ. 

δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (για τουλάχιστον ένα 

τμήμα τους). 

ε. Παραχωρητήριο Γηπέδου. 

3. Η Δήλωση Συμμετοχής έχει την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της 

προκήρυξης, του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. Ημαθίας. 

4. Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται ως εξής: 

α. για το πρωτάθλημα της ηλικιακής κατηγορίας Κ-16 το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 / 11 / 2022 

β. για το πρωτάθλημα της ηλικιακής κατηγορίας Κ-14 η ΚΥΡΙΑΚΗ 6 / 11 / 2022 

γ. για το πρωτάθλημα της ηλικιακής κατηγορίας Κ-12 το ΣΑΒΒΑΤΟ 18 / 3 / 2023 

5. Για τη συμμετοχή Σωματείου-Μέλους της Ε.Π.Σ. Ημαθίας σε πρωτάθλημα εκτός των γεωγραφικών ορίων 

της δικαιοδοσίας της Ένωσης, απαιτείται η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ αυτής, κατόπιν αίτησης του Σωματείου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα της παρούσας, για το 

οποίο το Σωματείο αιτείται να αγωνίζεται και εκτός των ορίων του νομού.  

Εξαιρείται η περίπτωση μη σύστασης και διεξαγωγής πρωταθλήματος από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας για την 

ηλικιακή κατηγορία, ή παρεμφερή αυτής, για την οποία το Σωματείο αιτείται να αγωνιστεί εκτός των ορίων 

του νομού.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Σχετικά με τον αριθμό των ομάδων και τους όρους συμμετοχής των ποδοσφαιριστών σε αυτά, για όλα 

ανεξαιρέτως τα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, ισχύουν τα εξής: 

1. Οι ημεδαποί και οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με Δελτίο Αθλητικής 

Ιδιότητας Ε.Π.Ο. μετά από προηγούμενη κατάθεση στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Σ. Ημαθίας των απαραίτητων 

δικαιολογητικών για την πρώτη εγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, καθώς και με την ατομική Κάρτα 

Υγείας τους.  

Τόσο η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα, όσο και η απόδειξη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της υγείας του 

είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  

Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί μετά την 1 / 1 / 2013, για τους οποίους ισχύουν 

τα εξής: 
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α. Οι γεννηθέντες ποδοσφαιριστές από 1 / 1 / 2012 έως και 31 / 12 / 2012 δύνανται να υποβάλλουν 

αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Συμμετοχής από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας και αγωνίζονται με αυτήν, καθόσον 

δεν δικαιούνται να εκδώσουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τον Κανονισμό Ιδιότητας και 

Μετεγγραφών, μέχρι και την 31 / 12 / 2022.  

Οι εν λόγω ποδοσφαιριστές αποκτούν δικαίωμα έκδοσης Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο. και αγωνίζονται 

πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με αυτό από την 1 / 1 / 2023 και εξής.  

α. Οι γεννηθέντες ποδοσφαιριστές από 1 / 1 / 2013 και εξής αγωνίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ποδοσφαιρικής περιόδου με τη Βεβαίωση Συμμετοχής, που εκδίδεται όπως περιγράφεται παρακάτω, με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών (μετεγγραφή 

εντός των μετεγγραφικών περιόδων, συμμετοχή το μέγιστο σε ΔΥΟ (2) Σωματεία εντός της ίδιας 

ποδοσφαιρικής περιόδου). 

β. Στην ως άνω Βεβαίωση Συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο Α.Μ.Κ.Α., η έναρξη ισχύος και λήξης αυτής και 

το Σωματείο στο οποίο θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής. Πρέπει επίσης να υπάρχει φωτογραφία του 

αναγραφόμενου ποδοσφαιριστή.  

Για την έκδοση της, το ενδιαφερόμενο Σωματείο υποβάλλει στη Γραμματεία της Ένωσης Αίτηση 

Μεταβολών για τους γεννηθέντες το μέχρι 31 / 12 / 2012 ή Απλή Αίτηση για τους γεννηθέντες από 

1 / 1 / 2013 και μετά, Φωτογραφία, Πιστοποιητικό Γέννησης, Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, Κάρτα Υγείας σε ισχύ, καθώς και παράβολο 5,00 €.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα έγγραφα που απαιτούν υπογραφή ποδοσφαιριστή πρέπει να υπογράφονται με 

Γνήσιο Υπογραφής από τον κηδεμόνα ή τον φέροντα την κηδεμονία του ανήλικου ποδοσφαιριστή.  

δ. Οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων της παρούσης παραγράφου του παρόντος άρθρου συνιστά 

αντικανονική συμμετοχή, η οποία τιμωρείται με τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Αγώνων 

Ποδοσφαίρου κυρώσεις, κατόπιν ένστασης.  

2. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα πριν από κάθε αγώνα να προσκομίζουν στον Διαιτητή, εκτός από τα 

Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, ή τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και τις ατομικές 

Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστών, οι οποίες θα αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία των ποδοσφαιριστών και θα 

φέρουν την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και βεβαίωση ότι ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός 

να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του.  

Επιπλέον, για τα Σωματεία που θα δηλώσουν περισσότερα από ένα τμήματα σε ένα ηλικιακό πρωτάθλημα, 

τα τελευταία είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν και την Κατάσταση της δύναμης των 

ποδοσφαιριστών τους, όπως αυτή κατατίθεται στη Γραμματεία της Ένωσης. 

3. Ποδοσφαιριστής κάτοχος Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο. δεν δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα 

άλλου Σωματείου με προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.  

4. Αθλητής μικρότερης ηλικίας δύναται να αγωνίζεται σε τμήμα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, εφόσον 

ρητά δηλωθεί από το Σωματείο σε ποιο συγκεκριμένο τμήμα θα αγωνίζεται, με την επιφύλαξη των 

αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 19 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (απαγόρευση σε 

ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε ΔΥΟ (2) αγώνες του Σωματείου που ανήκει).  

Η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Κάρτα 

Υγείας). 

5. α. Οι αγώνες διεξάγονται στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, όπως ακριβώς ορίζεται παρακάτω για 

καθεμιά από τις ηλικιακές κατηγορίες.  
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β. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ’ εξαίρεση σε άλλη ημέρα ή ώρα, 

εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιμος λόγος αναβολής και εκ νέου ορισμός αυτού.  

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, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

γ. Αγώνας που διακόπηκε ή αναβλήθηκε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες ορίζεται από 

την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ. Ημαθίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, όπως προβλέπεται 

στον Κανονισμό Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 

6. Στους αγώνες που από τους κανονισμούς προβλέπεται παράταση (αγώνες κατάταξης, play-off), 

αυτή ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ, αλλά η εκτέλεση των πέναλτι αποτελεί τον ΜΟΝΟ διαδικαστικό τρόπο για να 

αναδειχθεί ο νικητής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου. 

7. Ειδικότερα για το καθένα ξεχωριστά από τα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, ισχύουν 

τα εξής: 

Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 

1. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 έχει δικαίωμα να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών 

που γεννήθηκαν από την 1 / 1 / 2007 και εξής.  

2. Οι αγώνες θα τελούνται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ. 

3. Οι Κανόνες Παιδιάς που ισχύουν για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 είναι οι ίδιοι που ισχύουν για την 

Κατηγορία των Ανδρών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών 

Ηλικιών της Ε.Π.Ο., με τις παρακάτω επιφυλάξεις: 

α. σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 11 ποδοσφαιριστές (11x11). 

β. Το παιχνίδι διεξάγεται σε γήπεδο κανονικών διαστάσεων, δηλαδή 60-68m x 100-105m (κανονικές 

διαστάσεις γηπέδου). 

γ. Οι εστίες του γηπέδου έχουν κανονικές διαστάσεις, δηλαδή 2,44m x 7,32m. 

δ. Η διάρκεια των αγώνων είναι 80΄ σε ΔΥΟ (2) ημίχρονα των 40΄ το καθένα.  

ε. Οι αλλαγές είναι ΠΕΝΤΕ (5) σε ΤΡΕΙΣ (3) συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Ο παίκτης που 

αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξαναμπεί στον αγώνα.  

στ. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά αριθμό στη φανέλα τους.  

ζ. Στην κατηγορία χρησιμοποιείται μπάλα Νούμερο 5. 

η. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Παιδιάς 

Ποδοσφαίρου.  

4. Το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 θα διεξαχθεί σε ΕΝΑΝ (1) όμιλο με τον παρακάτω τρόπο: 

κανονική περίοδος 

Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, προκειμένου για 

θέσεις που δίνουν δικαίωμα στους αγώνες των επόμενων φάσεων, κατά τα ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης.  

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και την τελευταία (κανονική περίοδος).  
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Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδους του πρωταθλήματος οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 

1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ στην τελική φάση της 

διοργάνωσης.  

play-off 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο 

συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης με το εξής σύστημα διεξαγωγής: 

Ημιτελικά 

1ος-4ος 

2ος-3ος 

Τελικά 

Νικητές Ημιτελικών (Μεγάλος Τελικός) 

Ηττημένοι Ημιτελικών (Μικρός Τελικός) 

Οι αγώνες της τελικής φάσης της διοργάνωσης είναι ΜΟΝΟΙ και θα διεξαχθούν σε γήπεδο που θα οριστεί 

έγκαιρα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς από την Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης. Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων 

καθορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου, καθώς και από το άρθρο 6, παρ. 2 της παρούσας 

προκήρυξης.  

Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14 

1. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14 έχει δικαίωμα να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών 

που γεννήθηκαν από την 1 / 1 / 2009 και εξής.  

2. Οι αγώνες θα τελούνται κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ. 

3. Οι Κανόνες Παιδιάς που ισχύουν για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-14, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών της Ε.Π.Ο., είναι οι εξής: 

α. σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 11 ποδοσφαιριστές (11x11). 

β. Το παιχνίδι διεξάγεται σε γήπεδο κανονικών διαστάσεων, δηλαδή 60-68m x 100-105m (κανονικές 

διαστάσεις γηπέδου). 

γ. Οι εστίες του γηπέδου έχουν κανονικές διαστάσεις, δηλαδή 2,44m x 7,32m. 

δ. Η διάρκεια των αγώνων είναι 70΄ σε ΔΥΟ (2) ημίχρονα των 35΄ το καθένα.  

ε. Οι αλλαγές είναι ΕΠΤΑ (7) σε ΤΡΕΙΣ (3) συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Ο παίκτης που 

αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξαναμπεί στον αγώνα.  

στ. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά αριθμό στη φανέλα τους.  

ζ. Στην κατηγορία χρησιμοποιείται μπάλα Νούμερο 5. 

η. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Παιδιάς 

Ποδοσφαίρου. 

4. Το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16 θα διεξαχθεί σε ΕΝΑΝ (1) όμιλο με τον παρακάτω τρόπο: 

κανονική περίοδος 
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Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, προκειμένου για 

θέσεις που δίνουν δικαίωμα στους αγώνες των επόμενων φάσεων, κατά τα ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης.  

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και την τελευταία (κανονική περίοδος).  

Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδους του πρωταθλήματος οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 

1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ στην τελική φάση της 

διοργάνωσης.  

play-off 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο 

συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης με το εξής σύστημα διεξαγωγής: 

Ημιτελικά 

1ος-4ος 

2ος-3ος 

Τελικά 

Νικητές Ημιτελικών (Μεγάλος Τελικός) 

Ηττημένοι Ημιτελικών (Μικρός Τελικός) 

Οι αγώνες της τελικής φάσης της διοργάνωσης είναι ΜΟΝΟΙ και θα διεξαχθούν σε γήπεδο που θα οριστεί 

έγκαιρα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς από την Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης. Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων 

καθορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου, καθώς και από το άρθρο 6, παρ. 2 της παρούσας 

προκήρυξης.  

Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12 

1. Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12 έχει δικαίωμα να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών 

που γεννήθηκαν από την 1 / 1 / 2011 και εξής, ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ.  

2. Οι αγώνες θα τελούνται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ. 

3. Οι Κανόνες Παιδιάς που ισχύουν για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12 είναι οι ίδιοι που ισχύουν για την 

Κατηγορία των Ανδρών, με τις παρακάτω επιφυλάξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό 

Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών της Ε.Π.Ο.: 

α. σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 9 ποδοσφαιριστές (9x9). 

β. Το παιχνίδι διεξάγεται σε γήπεδο διαστάσεων 45-50m x 60-70m (χώρος που ορίζεται ανάμεσα στις 

γραμμές των μεγάλων περιοχών ενός γηπέδου ή στο μισό γήπεδο κάθετα). 

γ. Οι εστίες του γηπέδου έχουν διαστάσεις 2m x 5m. 

δ. Η διάρκεια των αγώνων είναι 60΄ σε ΔΥΟ (2) ημίχρονα των 30΄ το καθένα.  

ε. Οι αλλαγές είναι ΕΠΤΑ (7) σε ΤΡΕΙΣ (3) συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Ο παίκτης που 

αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξαναμπεί στον αγώνα.  

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ στα Σωματεία, κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης, αλλά και με τον Διαιτητή, ΠΑΝΤΑ 

πριν την έναρξη του αγώνα, να χρησιμοποιούν όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν δηλώσει στο 

Φύλλο Αγώνα, στο πλαίσιο της χαράς του παιχνιδιού και σεβόμενοι το νεαρό της ηλικίας των 
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συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής οφείλει να διακόπτει το 

παιχνίδι στο ανωτέρω προσυμφωνημένο χρονικό σημείο και να επιτρέπει την αντικατάσταση των 

ποδοσφαιριστών, ανεξαρτήτως αλλαγών και χρονικών στιγμών που είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι 

εκείνη τη στιγμή από τα διαγωνιζόμενα Σωματεία. Από αυτήν τη διακοπή και έπειτα δεν θα 

επιτρέπεται άλλη αλλαγή μέχρι και τη λήξη του αγώνα.  

στ. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά αριθμό στη φανέλα τους.  

ζ. Στην κατηγορία χρησιμοποιείται μπάλα Νούμερο 4. 

η. Το σημείο πέναλτι είναι 9m από το κέντρο της γραμμής τέρματος.  

θ. Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.  

ι. Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) Ζώνες με ΔΥΟ (2) Γραμμές Ανάπτυξης Παιχνιδιού, για 

να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά την 

επίθεση από τον τερματοφύλακα με από τέρματος λάκτισμα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να 

στέκονται πίσω από τη Γραμμή Ανάπτυξης Παιχνιδιού, και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η 

μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή. Ταυτόχρονα, η επιτιθέμενη ομάδα πρέπει να περάσει τη 

μπάλα πέρα από τη γραμμή ανάπτυξης σε μέγιστο χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων.  

Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, τότε ο διαιτητής δίνει ΚΟΡΝΕΡ υπέρ της ομάδας που αμυνόταν 

προηγουμένως, ορίζοντας ο ίδιος την πλευρά από την οποία αυτό θα εκτελεστεί.  

ια. Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου.  

ιβ. Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει τη μπάλα μετά τη γραμμή του 

κέντρου από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από άουτ.  

Αν παρ’ όλα αυτά κάτι τέτοιο συμβεί, τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα, η οποία 

επαναρχίζει το παιχνίδι με ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του 

κέντρου.  

ιγ. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στον Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, τον Κανονισμό Παιδιάς 

Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών της Ε.Π.Ο. 

Ειδικότερα, για το Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-12 η οριοθέτηση του γηπέδου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με διαχωριστικές ταινίες, κώνους, πιατάκια και ο,τιδήποτε άλλο προβλέπεται από 

τους Κανονισμούς. 

4. Οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Κατηγορίας Κ-12 θα καθοριστούν με νεότερη 

Απόφαση του Δ.Σ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχών των Σωματείων.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 και 22 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Ειδικότερα: 

1. Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της κλήρωσης που θα γίνει δημόσια με την παρουσία 

εκπροσώπων των Σωματείων. Αυτό θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα Σωματεία πριν την προκαθορισμένη 

έναρξη του πρωταθλήματος και θα έχει τον χαρακτήρα οριστικού προγράμματος από την αρχή μέχρι και 

το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023.  
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Το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει επ’ ουδενί, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ συντρέχουν σοβαροί λόγοι αναβολής 

αγώνα ή ολόκληρης αγωνιστικής, όπως αυτοί περιγράφονται στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

2. Η κλήρωση των αγώνων των Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας θα γίνει στις 21 / 10 / 2022 

ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.  

Στις κληρώσεις των αγώνων μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Σωματείων, όπως και κάθε 

ενδιαφερόμενος. 

3. α. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος είναι η μόνη αρμόδια για τον ορισμό των αγώνων των Πρωταθλημάτων 

Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.  

β. Τα Σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε εβδομάδας (ημέρα, γήπεδο, ώρα 

έναρξης κτλ.) από τον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ή από την ιστοσελίδα της 

Ε.Π.Σ. Ημαθίας στο διαδίκτυο (www.eps-imathias.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων τους, το οποίο επέχει 

θέση έγκρισης από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας ως Διοργανώτρια Αρχή.  

γ. Οι αναβληθέντες αγώνες επανορίζονται με απόλυτη κρίσης της Επιτροπής Πρωταθλημάτων σε όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας, λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης των πρωταθλημάτων εντός του 

χρονοδιαγράμματος και χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στο Σωματείο να αιτηθεί νέα αναβολή.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας 

προβλέπεται από τα άρθρα 19 και 31 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, καθώς και από τον Κανονισμό 

Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών της Ε.Π.Ο. 

Ειδικότερα: 

1. Οι ηλικιακοί περιορισμοί που ισχύουν σε καθένα από τα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας 

αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης. 

2. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε ΔΥΟ (2) αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν 

παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από το τελευταίο λεπτό της συμμετοχής του στον πρώτο 

αγώνα μέχρι και την έναρξη του δεύτερου αγώνα.  

Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση 

αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

3. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή Σωματείου που συμμετέχει στο αντίστοιχο ηλικιακό 

πρωτάθλημα με περισσότερες από μία ομάδες να αγωνιστεί σε αγώνες διαφορετικού τμήματος από 

αυτό που έχει δηλωθεί στην αρχικά κατατεθείσα στη Γραμματεία της Ένωσης Κατάσταση της 

δύναμης ποδοσφαιριστών, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται παραπάνω στην παράγραφο 3γ του 

άρθρου 1 της παρούσας.  

Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής 

συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

4. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών της 

παρούσας στις Εθνικές ή τις Προεθνικές Ομάδες, όταν αυτοί καλούνται, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τα Σωματεία στα οποία ανήκουν.  

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ποδοσφαιριστή να συμμετάσχει σε προπόνηση ή αγώνα 

Εθνικής ή Προεθνικής Ομάδας, επιβάλλονται τόσο σε αυτόν, όσο και στο Σωματείο στο οποίο ανήκει, 
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οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου ποινές, κατόπιν κλήσης αμφότερων σε 

απολογία.  

Ως Προεθνικές Ομάδες λογίζονται οι Μικτές Ομάδες της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, οι οποίες συμμετέχουν στα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 8 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Ειδικότερα: 

1. Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. 

Ημαθίας κατά τον καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων, σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν δηλώσει τα 

Σωματεία κατά την συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμετοχής τους στα Πρωταθλήματα Υποδομών της 

παρούσας προκήρυξης. Τα Γηπεδούχα Σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον 

Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (προετοιμασία γηπέδου κτλ.) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπει 

αυτός σε περίπτωση που δε συμμορφωθούν με αυτές.  

2. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβάθμηση ομάδων, play-off, play-out) θα ορίζονται κατά την 

απόλυτη κρίση της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ΟΥΔΕΤΕΡΑ γήπεδα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις 

(ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή, χιλιομετρική απόσταση, χωρητικότητα κτλ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το 

δυνατό, ίσους όρους για τα διαγωνιζόμενα Σωματεία.  

Οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων καθορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων 

Ποδοσφαίρου ως εξής: 

Στους απλούς αγώνες κατάταξης, καθώς και στους αγώνες play-off, που διεξάγονται σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ γήπεδο: 

α. Το γηπεδούχο Σωματείο ορίζεται κατόπιν δημοσίας κληρώσεως που θα πραγματοποιηθεί στα 

γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.  

β. η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την πληρωμή της δαπάνης διαιτησίας, την εξασφάλιση της 

παρουσίας γιατρού, καθώς και την πληρωμή τυχόν εξόδων συντήρησης γηπέδου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Ειδικότερα: 

1. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, ΜΟΝΟΣ 

αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Διαιτητής.  

2. α. Ο αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλος πριν ή μετά την έναρξη 

του αγώνα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

β. Από το άνοιγμα (έναρξης σύνταξης) του Φύλλο Αγώνα και εφεξής, για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της 

συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη της καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου ΜΟΝΟΣ αρμόδιος να 

αποφασίσει είναι ο Διαιτητής.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ 
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Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 14 και 16 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, καθώς και οι κανόνες 2 

και 4 του Κανονισμού Παιδιάς Ποδοσφαίρου.  

1. Η αρίθμηση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών δύναται να είναι από το Νο 1 έως το Νο 99, σύμφωνα με 

την από 20-6-2022 Απόφαση Γ.Σ. των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας. 

2. Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των δύο ομάδων μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, 

τότε η ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής.  

Αν δεν έχει, ο διαιτητής το αναγράφει στο Φύλλο Αγώνα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους 

κανονισμούς κυρώσεις. 

3. Επισημαίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες η υποχρέωση 

τους να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Φανέλα - 

Παντελονάκι - Κάλτσες - Ποδοσφαιρικά Υποδήματα - Επικαλαμίδες.  

Ιδιαίτερα η χρήση των επικαλαμίδων για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, καθώς και η χρήση των γαντιών από 

τους τερματοφύλακες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  

4. Στους αγώνες που από την παρούσα προκήρυξη ορίζονται να διεξαχθούν σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ γήπεδο, η 

Διοργανώτρια Αρχή υποχρεούται να έχει στη διάθεση του Διαιτητή από την έναρξη μέχρι και τη λήξη του 

αγώνα ικανό αριθμό μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα.   

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Ειδικότερα: 

1. α. Σύμφωνα με τον κανόνα 3 του Κανονισμού Παιδιάς Ποδοσφαίρου, αν ομάδα παρουσιαστεί στον 

αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από ΕΝΝΕΑ (9) ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα 

αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον 

Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου κυρώσεις. 

Ειδικότερα για το Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-12, ο παραπάνω Κανονισμός προσαρμόζεται 

αναλόγως και ισχύει ως εξής: αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από 

ΕΠΤΑ (7) ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση 

και της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου κυρώσεις.  

β. Για τα Πρωταθλήματα Υποδομών της παρούσας προκήρυξης, ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί 

ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του 

ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξη του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, εκτός των παραπάνω, τιμωρείται επιπροσθέτως και με χρηματική ποινή 200,00 €.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ - ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 

ΑΓΩΝΑ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 21 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Επισημαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17 και 21 του Κανονισμού Αγώνων 

Ποδοσφαίρου σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή αγώνα δεν υποβληθεί ΕΓΚΑΙΡΑ και 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 12, 15 και 18 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου. 

Ειδικότερα για τα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας: 

1. Για κάθε αγώνα του πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, σχετικό Φύλλο Αγώνα σε ΤΡΙΑ (3) αντίγραφα.  

2. Ο Διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα Δελτία Αθλητικής 

Ιδιότητας, ή τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και τις Κάρτες Υγείας των 

ποδοσφαιριστών και να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φύλλου Αγώνα τις σχετικές παρατηρήσεις του 

(ελλείψεις κτλ.). 

Επιπλέον, ο Διαιτητής οφείλει να ελέγχει: 

α. αν οι ποδοσφαιριστές που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα ταυτίζονται με τους ποδοσφαιριστές που 

πρόκειται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστούν.  

β. αν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές καλύπτουν τις ηλικιακές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 

άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης.  

3. Στα Πρωταθλήματα Υποδομών της παρούσας θα εφαρμοστεί πιλοτικά και η σύνταξη 

ηλεκτρονικού Φύλλου Αγώνα, παράλληλα με το παραδοσιακό γραπτό Φύλλο Αγώνα που θα 

συντάσσεται στο γήπεδο από τον Διαιτητή.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 18 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, καθώς και ο Κανονισμός 

Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. 

Ειδικότερα: 

1. Στα Πρωταθλήματα Υποδομών της παρούσας προκήρυξης η πρόσληψη πτυχιούχου Προπονητή 

διπλώματος, όπως αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., 

κατόχου Ταυτότητας Τριετίας σε ισχύ, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, προκειμένου αυτός να μπορεί να 

εφοδιαστεί με το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή, το οποίο εκδίδει η Ε.Π.Σ. Ημαθίας.   

Στα Σωματεία που δεν τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. 

θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 11 αυτού, κατόπιν επώνυμης 

καταγγελίας στην Πειθαρχική Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Ημαθίας. 

2. Τα Σωματεία που συμμετέχουν με περισσότερα του ΕΝΟΣ (1) τμήματα στα Πρωταθλήματα 

Υποδομών της παρούσας είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή για 

τουλάχιστον έναν Προπονητή ενός ηλικιακού τους τμήματος.  

3. Για το εν λόγω Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή ισχύουν τα εξής: 

α. αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε Προπονητή, ανεξαρτήτως της ηλικιακής κατηγορίας στην οποία 

απασχολείται, αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε νέα ποδοσφαιρική περίοδο, η Ε.Π.Σ. 

Ημαθίας εκδίδει τα Δελτία Πιστοποίησης Εισόδου των Προπονητών και Βοηθών Προπονητών στον 

αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή), σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.  
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β. είναι ονομαστικό και αναγράφει το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο προπονητής. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο στον αντικαταστάτη του, με υποβολή νέων 

δικαιολογητικών από το Σωματείο. 

γ. τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του είναι τα ακόλουθα: 

- Αίτηση του Σωματείου 

- ΜΙΑ (1) Φωτογραφία του ενδιαφερομένου Προπονητή 

- Ταυτότητα Προπονητή U.E.F.A. / Ε.Π.Ο. σε ισχύ, όπως ορίζουν οι κανονισμοί 

- Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών ότι ο Προπονητής είναι 

ενεργό μέλος του. 

δ. το παράβολο έκδοσης του για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ.  

4. Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που 

διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα, με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό 

Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., αρκεί να ακολουθήσει την διαδικασία έκδοσης Δελτίου 

Πιστοποίησης Προπονητή, όπως περιγράφεται παραπάνω.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου. 

Ειδικότερα: 

1. α. Σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών της της παρούσας προκήρυξης είναι 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, με ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα 

Γιατρού Αγώνα.  

β. Ο Διαιτητής δεν ξεκινά τον αγώνα, αν δεν υπάρχει γιατρός. 

2. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεση των αγώνων, να είναι 

εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό, για την χρησιμοποίηση του από τους ποδοσφαιριστές. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ 

Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες ρυθμίζεται αναλυτικά από 

το άρθρο 23 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Γι’ αυτόν τον λόγο, τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες διατάξεις.  

Ειδικότερα: 

1. Κάθε ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος λειτουργίας επιτροπής και χρηματικό 

παράβολο, επί ποινή απαραδέκτου, που καθορίζεται στα 150,00 €.  

2. Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, 

αξιωματούχους ομάδας, θεατές ή Σωματεία για αδικήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, για 

παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθώς και για ειδικά πειθαρχικά 

αδικήματα, που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, καθορίζονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 20 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου. 

Ειδικότερα: 

1. Οι ομάδες κατατάσσονται κατά σειρά στον βαθμολογικό πίνακα με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που 

συγκέντρωσαν η καθεμιά.  

2. Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, ισχύουν όσα καθορίζονται από 

το άρθρο 20 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΑΘΛΑ 

1. Στις πρώτες ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ομάδες κάθε ηλικιακής κατηγορίας των Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ. 

Ημαθίας θα απονεμηθεί ΕΝΑ (1) Κύπελλο και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) μετάλλια για τους αθλητές τους.  

2. Ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν με το ήθος τους και την αγωνιστική τους συμπεριφορά σε καθεμιά από τις 

ηλικιακές κατηγορίες των Πρωταθλημάτων Υποδομών θα βραβευτούν κατά την ημέρα διεξαγωγής του 

Μεγάλου και του Μικρού Τελικού της αντίστοιχης διοργάνωσης με ατομικά βραβεία, τα οποία θα 

καθοριστούν με μελλοντική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 35 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Ειδικότερα: 

1. Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δημιουργείται από την 

εφαρμογή των καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. Ημαθίας και των εν γένει Κανονισμών, αρμόδια είναι 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τα θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα.  

2. α. Απαγορεύεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν 

με οποιοδήποτε τρόπο στα Πρωταθλήματα Υποδομών της παρούσας προκήρυξης για την επίλυση κάθε 

φύσεως δημιουργούμενων μεταξύ τους διαφορών που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των 

Νόμων, Κανονισμών, Διατάξεων της παρούσας προκήρυξης.  

β. Σε περίπτωση παράβασης όσων περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 35 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου κυρώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ως διοργανώτριας των παραπάνω 

πρωταθλημάτων και των Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά.  

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της 
παρούσας προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου κτλ), ακόμη και μετά την έναρξη των 

αγώνων.  
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ΑΡΘΡΟ 19: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και την 

αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

- Γ.Γ.Α. 

- Ε.Π.Ο. 

- Ε.Δ./Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ 

- ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 


