ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2019-2020
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ' όψη :
1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.
2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ.
3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ
4. ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ. Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 22/07/2019.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες των ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020:
1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
µε τους όρους που ρητά ορίζονται παρακάτω :
Άρθρο 1
ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προκήρυξη αυτή είναι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση σύµβασης µεταξύ της
διοργανώτριας που είναι η Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ και ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που οι οµάδες τους έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στα πρωταθλήµατα που αυτή η προκήρυξη ορίζει.
Κατ' εφαρµογή δε των διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ο, η παρούσα
δήλωση συµµετοχής αποτελεί ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ του Καταστατικού αυτού και των
Κανονισµών της Ε.Π.Ο. Τα Σωµατεία που δικαιούνται και επιθυµούν να µετάσχουν στα
πρωταθλήµατα, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται, να υποβάλλουν
στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας έγγραφη ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. Επίσης θα πρέπει
να συµπληρώσουν έντυπο της Ε.Π.Ο. - ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
περί της αποδοχής του Καταστατικού, των κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των
αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. (Άρθρα13, 66, 67, 68 Καταστατικού Ε.Π.Ο.).
Σε περίπτωση µη υποβολής του παραπάνω εντύπου της ΕΠΟ δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση
συµµετοχής.
Οι ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας για όλες τις
Κατηγορίες µέχρι τις 09-08-2019 ενώ οι ηµεροµηνίες υποβολής δηλώσεων για τα Παιδικά
Πρωταθλήµατα θα καθοριστούν µε συµπληρωµατική προκήρυξη.
Ως προς την πράξη συναίνεσης θα πρέπει να σας γνωρίσουµε ότι:
Με τη δήλωση συµµετοχής πρέπει να προσκοµίσουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας πράξη
συναίνεσης οι υπογράφοντες τη δήλωση (Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας),
(εφόσον έχει αλλάξει σε σχέση µε την περσινή χρονιά το Συµβούλιο) , θεωρηµένη
ως προς το γνήσιο της υπογραφής, διαφορετικά δεν θα παραλαµβάνεται η δήλωση
συµµετοχής.
Άρθρο 2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
•
•
•

Τα Σωµατεία που δικαιούνται συµµετοχή ανά κατηγορία είναι :
Α' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωµατεία 24
B΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωµατεία 32
Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας: Λοιπά Σωµατεία και όσα Σωµατεία δεν δήλωσαν την Περίοδο
2018-2019, καθώς επίσης και όσα σωµατεία αναγνωριστούν µέχρι την κλήρωση των αγώνων
της κατηγορίας αυτής.
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Για νέα σωµατεία καθώς και για σωµατεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή
περισσοτέρων σωµατείων και η διαδικασία αναγνώρισής τους από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι τις 09-08-2019 η προθεσµία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται µέχρι πέντε
(5) ηµέρες πριν την κλήρωση των αγώνων της Κατηγορίας στην οποία δικαιούται να συµµετάσχει
το σωµατείο που προήλθε από τη συγχώνευση.
ΠΡΟΣΟΧΗ Στο Πρωτάθληµα της Α’ Κατηγορίας θα συµµετέχουν και όσες οµάδες προέλθουν για
οποιοδήποτε λόγο από ανώτερη Κατηγορία ως υπεράριθµες.
Απαγορεύεται ρητώς η συµµετοχή οµάδας – τµήµατος υποδοµής σωµατείου –
µέλους της Ε.Π.Σ. Αχαΐας 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 ετήσιος αποκλεισµός στους
ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν µέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο
37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Οµάδων.
Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδοµής στην έδρα Ε.Π.Σ. µε τη
συµµετοχή οµάδων άλλων Ε.Π.Σ. πέραν της έγγραφης άδειας της Ε.Π.Σ. στην περιοχή της
οποίας θα διεξαχθεί το τουρνουά απαιτεί, υποχρεωτικά, την προηγούµενη συνεργασία
των Ε.Π.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση το τουρνουά δεν δύναται να διεξαχθεί.
Άρθρο 3
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
•
•
•
•

Εφ' όσον δεν υπάρξει ανάγκη µεταβολής τα πρωταθλήµατα θα αρχίσουν :
Η Α' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 14-15 Σεπτεµβρίου 2019.
Η B΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 28-29 Σεπτεµβρίου2019.
Η Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 05-06 Οκτωβρίου 2019.
Τα πρωταθλήµατα Υποδοµών θα ορισθούν µε άλλη προκήρυξη που θα σας σταλεί σύντοµα.
Άρθρο 4
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ)

Κάθε Σωµατείο µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής πρέπει να καταβάλλει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας και το
σχετικό παράβολο, που ορίσθηκε :
• Για την Α' Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 240,00 ευρώ.
• Για την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 190,00 ευρώ
• Για την Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 120,00 ευρώ.
• Για τα πρωταθλήµατα των Υποδοµών θα ακολουθήσει νέα Προκήρυξη..
Μαζί µε το παράβολο καταβάλλεται και η ετήσια συνδροµή των Σωµατείων - Μελών της Ε.Π.Σ.
Αχαΐας που είναι : Για όλα τα Σωµατεία 10,00 ευρώ µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα σωµατεία, µε την κατάθεση της δήλωσης και του παραβόλου συµµετοχής, είναι
υποχρεωµένα να έχουν εξοφλήσει τις οικονοµικές εκκρεµότητες µε την Ένωση, που
αφορούν οφειλές από διαιτησίες αγώνων καθώς και το γηπεδικό χρέος προς την Ένωση.
Οι οφειλές αυτές αφορούν και αυτές που προέρχονται από τα τµήµατα υποδοµής των
οµάδων (Νέων, Παίδων, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές δεν θα γίνονται
δεκτές οι δηλώσεις συµµετοχής των οµάδων σε όλα τα πρωταθλήµατα της ΕΠΣΑ (ανδρικά
και υποδοµών).
Σε περίπτωση που οφείλονται χρηµατικές ποινές για οποιαδήποτε αιτία, προϋπόθεση
συµµετοχής στο πρωτάθληµα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση τους, σύµφωνα µε
το άρθρο 7, παρ. 3δ του ΚΑΠ.
Σε περίπτωση οφειλών του σωµατείου προς την ‘Ένωση από προηγούµενες ποδοσφαιρικές
περιόδους (έξοδα διαιτησίας, πρόστιµα κ.λ.π.), το σωµατείο δεν θα µπορεί να αποδεσµεύει και να
παραχωρεί µε οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές (άρθρο 11 παρ. 13 Κανονισµού Ιδιότητας
Μεταγραφών, Παράρτηµα Β και άρθρο 7 Οικονοµικού Κανονισµού Ε.Π.Ο.).
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Άρθρο 5
ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑ∆ΩΝ - ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε Σωµατείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας µε τη δήλωση συµµετοχής,
τα ΧΡΩΜΑΤΑ της στολής µε την οποία θα αγωνίζεται η οµάδα του.
Σε περίπτωση που τα χρώµατα δύο διαγωνιζόµενων οµάδων είναι όµοια ή παρεµφερή,
υποχρεούται η γηπεδούχος µετά από υπόδειξη του διαιτητή, να αλλάξει στολή.
Σε περίπτωση που αρνηθεί η γηπεδούχος οµάδα, ο διαιτητής µαταιώνει τον αγώνα και η
υπαίτια οµάδα της µαταίωσης του αγώνα τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Α.Π.
Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες, είναι να φορούν σ'
όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαµβάνει: ΦΑΝΕΛΑ,
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ, ΚΑΛΤΣΕΣ, ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙ∆ΕΣ.
Οι αριθµοί στις φανέλες πρέπει να κυµαίνονται από το 1 έως το 18, να έχουν µόνο
ένα χρώµα και να µην περιέχουν ούτε διαφηµιστικά, ούτε διακοσµητικά στοιχεία (ΚΑΠ,
άρθρο 14).
Κάθε Σωµατείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας µε την δήλωση συµµετοχής,
το ΓΗΠΕ∆Ο (ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο) στο οποίο επιθυµεί να αγωνίζεται σαν γηπεδούχος καθώς
και την εναλλακτική του έδρα (2η έδρα).
Το Σωµατείο που δηλώνει γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλο Σωµατείο ή αρχή, πρέπει να
συνοδεύει τη δήλωση συµµετοχής µε έγγραφη συγκατάθεση του Σωµατείου ή της αρχής που
ανήκει το γήπεδο.
Σε κάθε περίπτωση Σωµατείο που δεν έχει ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, θα πρέπει να
γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας εναλλακτική πρόταση χρησιµοποίησης γηπέδου.
Τα σωµατεία που έχουν ιδιόκτητο γήπεδο ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να το διαθέσουν στην Ε.Π.Σ.
Αχαΐας για τους αγώνες των πρωταθληµάτων της και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν
κυρώσεις σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π.
Μετά την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020 ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κανένα
Σωµατείο να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ότι επιθυµεί να αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο εκτός των
γηπέδων που µε την αρχική δήλωση συµµετοχής έχει εκφράσει την επιθυµία να αγωνιστεί.
Ακόµη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί όροι
(χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφαλείας, αγωνιστικός χώρος κλπ.) µπορεί να ορισθεί ένα
και µόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης. Στο γήπεδο αυτό ο αγωνιστικός
χώρος θα πρέπει να είναι από φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα.
Σε περίπτωση επιβολής σε σωµατείο ποινής στέρησης του δικαιώµατος να αγωνίζεται
στην έδρα του, το γήπεδο για την διεξαγωγή των αγώνων του (όταν είναι γηπεδούχο), στο
διάστηµα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης. Και σε
αυτήν την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιµωρηµένο) σωµατείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων
του Κ.Α.Π. (ετοιµασία γηπέδου κλπ.).
Σε περίπτωση που κατά την διεξαγωγή κάποιου αγώνα προκληθούν ζηµιές στα γήπεδα
τα οποία χρησιµοποιούνται ως έδρες ή ορίζονται από την Ένωση ως ουδέτερα γήπεδα, οι οµάδες
είναι υπεύθυνες για την αποκατάσταση ή κάλυψη του κόστους των ζηµιών αυτών.
Σε διαφορετική περίπτωση το σωµατείο που θα έχει την ευθύνη, θα έχει και την ισόποση
ποινή της ζηµιάς.
Άρθρο 6
ΓΗΠΕ∆Ο ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
Ένα γήπεδο µπορεί να χαρακτηρισθεί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ από τον διαιτητή και µόνο πριν
την έναρξη του αγώνα (Άρθρο 9 Κ.Α.Π).
Ένα γήπεδο µπορεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή µετά την έναρξη του αγώνα µε
µόνο αρµόδιο να αποφασίσει τον διαιτητή (Άρθρο 10 Κ.Α.Π).
Ένσταση για αντικανονικότητα του γηπέδου µπορεί να υποβάλλει το "εκτός έδρας"
αγωνιζόµενο Σωµατείο, µόνο πριν την έναρξη του αγώνα και ο ∆ιαιτητής οφείλει να απαντήσει επί
των θεµάτων της Ένστασης (Άρθρο 23 Κ.Α.Π).
Τα γηπεδούχα σωµατεία, είτε έχουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, είτε αγωνίζονται σε
γήπεδο που τους έχει ορίσει η Ε.Π.Σ. Αχαΐας, οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για την
κανονικότητα του γηπέδου (γραµµές - τέρµατα - δίχτυα, καθώς και για τη χρήση αποδυτηρίων
∆ιαιτητών και οµάδων) για την αποφυγή των επιπτώσεων του Κ.Α.Π.
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Όλοι οι αγώνες της Α’ Κατηγορίας, της Β’ Κατηγορίας και της Γ΄ Κατηγορίας θα
διεξάγονται σε γήπεδα µε φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα.
Άρθρο 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΩΝ
Η σειρά των αγώνων κάθε πρωταθλήµατος θα καθοριστεί µετά από κλήρωση που θα γίνει
από την Ε.Π.Σ. Αχαΐας σε ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόµενα
σωµατεία.
Η ηµέρα και ώρα των αγώνων θα γνωστοποιούνται µε το αγωνιστικό πρόγραµµα.
Οι αγώνες Α', Β΄ και Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα είναι διάρκειας 90' σε δύο ηµίχρονα
των 45'.
Για κάθε αποτέλεσµα αγώνων οι οµάδες θα βαθµολογούνται µε τρεις (3) βαθµούς σε
περίπτωση νίκης, ένα (1) βαθµό σε περίπτωση ισοπαλίας και µηδέν (0) βαθµούς σε περίπτωση
ήττας.
Η βαθµολογική κατάταξη των ισοβαθµούντων οµάδων στον ίδιο Όµιλο θα γίνεται
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
Τα σωµατεία που επιθυµούν αλλαγή έδρας θα πρέπει µε έγγραφο που θα κατατίθεται
στην Ένωση το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµέρα τέλεσης του
αγώνα και να αιτιολογείται σ’ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια
των σωµατείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσµίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για
την ικανοποίηση του αιτήµατός τους, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει
βάσιµους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον βέβαια θα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει
η ρύθµιση που ζητείται.
Η Ε.Π.Σ.Α. δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραµµατισµένου
αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισµό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή
συγκοινωνιών, θεοµηνία, ακραία καιρικά φαινόµενα κτλ.) ή για σπουδαίο λόγο, µε
απόφαση του προέδρου της, ενηµερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόµενα σωµατεία. (Άρθρο
22 παρ. 7 του Κ.Α.Π.).
Σε περίπτωση αναβολής µίας ή περισσοτέρων αγωνιστικών του πρωταθλήµατος,
αν αυτές λάβουν χώρα στον α’ γύρο, τότε το πρωτάθληµα συνεχίζεται µε τις επόµενες (µη
αναβληθείσες αγωνιστικές) και η αναβληθείσα αγωνιστική ορίζεται σε εµβόλιµες
ηµεροµηνίες. Αν, αντιθέτως, η αναβολή λάβει χώρα στον β΄ γύρο, τότε το πρωτάθληµα
συνεχίζεται υποχρεωτικά µε την αναβληθείσα αγωνιστική και µετακυλίονται συναφώς οι
χρονικά επόµενες αγωνιστικές. Στην περίπτωση αυτή οι αγώνες ορίζονται µε
κοινοποίηση προ δύο (2) ηµερών(Άρθρο 22 παρ. 6 του Κ.Α.Π.).
Τα σωµατεία θα ενηµερώνονται για το πρόγραµµα αγώνων από την ιστοσελίδα
(www.epsachaias.gr) και τα γραφεία της Ένωσης.
Άρθρο 8
ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
Η µη ύπαρξη στα γήπεδα αστυνοµικής δύναµης, δεν απαλλάσσει τα σωµατεία, και
ιδιαίτερα το γηπεδούχο, της ευθύνης για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα που είναι καθαρά
υποχρέωσή του.
Είναι απαραίτητο παράλληλα να στραφούµε µε διάθεση και σοβαρότητα στην οργάνωση
εξειδικευµένων σεµιναρίων ανάλυσης Κανονισµών Ποδοσφαίρου και Κανονισµών Παιδείας.
Η σύνδεση και συνεργασία του αθλητικού σωµατείου της γειτονιάς ή του χωριού, µε τον
αντίστοιχο πολιτιστικό σύλλογο, πιστεύουµε πως θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ και της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των σωµατείων πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφηµούν το άθληµα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό
και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, µελών και φιλάθλων
τους.
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Άρθρο 9
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σε περίπτωση µη ορισµού παρατηρητή αγώνα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του
Κ.Α.Π.
Για την διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και την οµαλή διεξαγωγή των
πρωταθληµάτων, υποχρεούνται τα Σωµατεία να υποδείξουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας πρόσωπα που
είναι γνώστες των Κανονισµών, για να χρησιµοποιηθούν ως Παρατηρητές στους αγώνες.
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για τα πρόσωπα που δικαιούνται εισόδου στους αγωνιστικούς
χώρους και εφιστάται η προσοχή να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναφέρονται στο
Φύλλο αγώνος.
Ο παρατηρητής του αγώνα µέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική
περίφραξη, επιτρέπει να εισέρχονται και να παραµένουν, εφόσον του παραδώσουν την
αστυνοµική ταυτότητα ή το ∆ελτίο Πιστοποίησης Προπονητή ή τα έγγραφα αυτά που θα
πιστοποιούν την ιδιότητά τους, τα εξής πρόσωπα:
α) Ο ιατρός του αγώνα και ο ιατρός κάθε οµάδος.
β) Ένας εκπρόσωπος κάθε οµάδος.
γ) Ο φυσιοθεραπευτής κάθε οµάδος.
δ) Ο προπονητής κάθε οµάδος και ο τυχόν βοηθός του.
ε) Ο γυµναστής της οµάδας.
στ) Ο προπονητής τερµατοφυλάκων της οµάδας.
ζ) Ο διερµηνέας της οµάδας.
η) ∆ύο τραυµατιοφορείς.
Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και παραµονή στον
ίδιο χώρο :
α) Φωτογράφων επισήµων πρακτορείων Τύπου και µελών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
συνεργείων.
β) νεαρών ατόµων για την επαναφορά της µπάλας.
Η σύµβαση παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων µεταξύ ενός
σωµατείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Π.Σ.Α. σύµφωνα
µε το άρθρο 29 (παρ. 5) του Κ.Α.Π.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας είναι υποχρεωµένη να εκδίδει ∆ελτίο Πιστοποίησης εισόδου των προπονητών
και των βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).
Το ∆ελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την άσκηση
των καθηκόντων του. Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονοµαστικό, εκδίδεται µε δαπάνη
του προπονητή και θα τον ακολουθεί σε όσες οµάδες και αν εργαστεί για µία αγωνιστική
περίοδο.
Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο
πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’
αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, σύµφωνα µε τον
Κ.Α.Π.
Τα σωµατεία Α’ Κατηγορίας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα πρέπει
υποχρεωτικά να προσλάβουν Προπονητή σύµφωνα µε τα άρθρα 5 , 6 και 11 του
Κανονισµού Προπονητών Ποδοσφαίρου.
Ο προπονητής είναι υποχρεωµένος να φέρει την ταυτότητα τριετίας σε ισχύ και το δελτίο
πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η ΕΠΣΑ.
Στην Β’ και στην Γ’ Κατηγορία η πρόσληψη προπονητή είναι προαιρετική. Σε περίπτωση
όµως που προσλάβουν διπλωµατούχο προπονητή θα προσλαµβάνουν σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 , 6 και 11 του Κανονισµού Προπονητών Ποδοσφαίρου.
Σε περίπτωση αντικατάστασης διπλωµατούχου πιστοποιηµένου προπονητή από
σωµατείο της Α’ κατηγορίας απαιτείται το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµέρες η
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προσκόµιση στην Ε.Π.Σ.Α. των απαραίτητων δικαιολογητικών πιστοποίησης του νέου
προπονητή, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζονται οι ποινές που αναφέρονται
στον Κ.Α.Π. και στην Προκήρυξη πρωταθληµάτων 2019-2020.

Άρθρο 10
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
α) Κάθε µια από τις διαγωνιζόµενες οµάδες είναι υποχρεωµένη να προσέρχεται στο
γήπεδο διεξαγωγής 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 από την ώρα έναρξης του αγώνα.
β) Η γηπεδούχος οµάδα είναι υπεύθυνη να προσκοµίσει στον διαιτητή µπάλες σε
ικανό αριθµό για την διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσκοµιζόµενες µπάλες, ο τύπος των
οποίων ορίζεται από την διοργανώτρια, είναι υποχρεωτικές για τις διαγωνιζόµενες
οµάδες και τον διαιτητή µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προδιαγραφές των
Κανόνων του Παιχνιδιού (ΚΑΠ, άρθρο 16). Οι οµάδες Α’ και Β’ Κατηγορίας είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να αγωνίζονται µε την ΕΠΙΣΗΜΗ µπάλα του πρωταθλήµατος (MOLTEN).

Άρθρο 11
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε σωµατείο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό και
λοιπά µέσα πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π., για την χρησιµοποίησή του από τους
ποδοσφαιριστές.
Σε 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 υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, 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 300 ευρώ (άρθρο 16,
παρ. 2α του ΚΑΠ).
Σε περίπτωση αδυναµίας του σωµατείου να εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού ζητά τη
βοήθεια της Ένωσης, εφόσον ειδοποιηθεί από το σωµατείο τρεις (3) ηµέρες πριν τον αγώνα.
Την αποζηµίωση των ιατρών θα πληρώνει η Ε.Π.Σ.Α. µε το ποσό των 10€ ανά
αγώνα. Η Ε.Π.Σ.Α. θα καταβάλει στα σωµατεία συµψηφιστικά το συνολικό ποσό των
χρηµάτων µετά την λήξη των πρωταθληµάτων και πριν την έναρξη της επόµενης
ποδοσφαιρικής περιόδου, σε διαφορετική περίπτωση θα παραγράφεται το δικαίωµα
αυτό.
Άρθρο 12
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
1)Στους αγώνες Α', B΄ και Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας παίρνουν µέρος ποδοσφαιριστές
που ανήκουν στη δύναµη των Σωµατείων και έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους
(Κ.Α.Π. άρθρο 19, παρ. 11α,β,γ).
Οι οµάδες σε όλες τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν
στον διαιτητή:
α) Το δελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή.
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β) Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών.
γ) ∆ελτίο Πιστοποίησης του προπονητή ή προπονητών της οµάδας.
δ) Ταυτότητα ∆ιαπίστευσης της Ε.Π.Σ. Αχαΐας ή Αστυνοµική Ταυτότητα του εκπροσώπου
του σωµατείου.
Η συµµετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες γίνεται µε την παράδοση στο διαιτητή πριν την
έναρξη του αγώνα, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας καθώς και της κάρτας υγείας θεωρηµένης
από ιατρό καρδιολόγο η οποία πρέπει να παρέχεται σε ετήσια βάση για κάθε ποδοσφαιριστή και
να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης του αγώνα.
Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σηµειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν
ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
Ο έλεγχος των δελτίων αθλητικής ιδιότητας , της κάρτας υγείας των ποδοσφαιριστών , της
ταυτότητας Προπονητή και των δελτίων πιστοποίησης των παραγόντων, γίνεται από τον διαιτητή
και τους αρχηγούς των διαγωνιζόµενων οµάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα
κατά την εκ µέρους του διαιτητή συµπλήρωση του Φύλλου Αγώνος.
Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήµατος
χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά (δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας), ο δε διαιτητής
απαγορεύει τη συµµετοχή σε όποιον δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση αντικανονικής συµµετοχής που διαπιστώνεται κατόπιν ενστάσεως σε
αγώνα που διεξήχθη, εφαρµόζεται η διατάξεις του Κ.Α.Π. άρθρο 23.
Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων
ποδοσφαιριστών µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των οµάδων µπορούν να τα
ζητήσουν σ' αυτό το διάστηµα για να τα ελέγξουν µόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης
πλαστοπροσωπίας.
Η υπό τα στοιχεία 1γ δελτίο πιστοποίησης προπονητή για όλους τους διπλωµατούχους
προπονητές των Τοπικών Πρωταθληµάτων, εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α.
Απαγορεύεται µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στο
πάγκο των αναπληρωµατικών του διπλωµατούχου προπονητή που δεν παρέδωσε τοδελτίο
πιστοποίησης προπονητή που του εξέδωσε η Ε.Π.Σ.Α.. ΚΑΜΙΑ άλλη ταυτότητα δεν θα γίνεται
αποδεκτή για την είσοδο του προπονητή ή των προπονητών στον αγωνιστικό χώρο, ούτε αυτή
τριετούς διάρκειας που εξέδωσε η Ε.Π.Ο.
Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ωρου σε δύο αγώνες του
σωµατείου που ανήκει. Ο υπολογισµός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό
συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συµπληρώνεται πριν την
έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου
αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα οριζόµενα στον Κ.Α.Π.
∆ιαιτητές εν ενεργεία ή µη, δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε
αγώνες, τυχόν δε συµµετοχή τους είναι αντικανονική µε τις προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π.
κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής έντασης.
∆ιπλωµατούχοι Προπονητές, οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή τη
διάρκεια αυτής, έλαβαν δελτίο πιστοποίησης προπονητή, δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν ως
ποδοσφαιριστές σε επίσηµους αγώνες. Τυχόν δε συµµετοχή τους αποτελεί αντικανονική
συµµετοχή, εφαρµοζόµενης της διάταξης του Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συµµετοχή στον αγώνα
φυσικού προσώπου που έχει τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή,
φυσιοθεραπευτή κ.λ.π. ).
2) Κάθε σωµατείο έχει δικαίωµα να χρησιµοποιεί στους αγώνες του (αγωνιζόµενους στη 11άδα)
ορισµένο αριθµό ποδοσφαιριστών ως παρακάτω :
• Στην Α’, Β΄ και Γ’ Κατηγορία µέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες πριν το
έτος 1984.
Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν από την έναρξη του αγώνα, ο
∆ιαιτητής υποχρεούται να µην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαιτίων οµάδων
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.
Εφόσον η ίδια παράβαση πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, λογίζεται ως
αντικανονική συµµετοχή ,στην υπαίτια δε οµάδα επιβάλλεται µετά από Ένσταση οι
προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.
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Σε κάθε περίπτωση ο ∆ιαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα µε την συµµετοχή
περισσοτέρων ποδοσφαιριστών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή µε τα όρια ηλικίας,
τιµωρείται από την Π.Ε.∆. µε ποινή αποκλεισµού τουλάχιστον (3) τριών µηνών.
3) Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων και στα
πρωταθλήµατα γυναικών είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε οµάδας και καθ'
όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται σε
ελληνικές εθνικές οµάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συµµετοχή τους στον αγώνα
µέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται
στις ελληνικές οµάδες.
Η αναγραφόµενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συµµετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συµµετοχή
είναι αντικανονική (Κ.Α.Π. άρθρο 19, παρ. 12).
Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα και κύπελλα επιτρέπονται µέχρι τέσσερις (4)
αλλαγές ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα. Απαγορεύεται η επανασυµµετοχή στον αγώνα
οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.
Όπου στον παρόντα κανονισµό αναφέρεται «συµµετοχή ποδοσφαιριστή», εννοείται η
αγωνιστική συµµετοχή του στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.

Άρθρο 13
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται από τον διαιτητή το Φ.Α. το οποίο είναι έντυπο της
διοργανώτριας, σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία ένα θα περιέρχεται οπωσδήποτε µέχρι την
επόµενη του αγώνα στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, και από ένα θα παραδίδεται στους αρχηγούς των
διαγωνιζόµενων οµάδων.
Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των οµάδων είναι υποχρεωτική (η τυχόν
άρνηση ή αµέλεια υπογραφής επισύρει ποινή για τον αρχηγό µίας (1) αγωνιστικής).
Έχουν όµως το δικαίωµα (οι αρχηγοί) να ζητήσουν από τον διαιτητή να αναγράψει τις
τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους.
Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των οµάδων, δεν έχει την έννοια της αποδοχής
των αναγραφόµενων, παρά µόνο την γνωστοποίηση αυτών µέσω των αρχηγών στις οµάδες.
Σε ότι αφορά τα παραπτώµατα των ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα και
µέχρι την υπογραφή του Φ.Α., τα οποία τιµωρούνται µε το Πειθαρχικό Κώδικα δεν χωρεί καµιά
ανταπόδειξη.
Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόµενες σε αυτόν υποχρεώσεις για την
σύνταξη του Φ.Α. συνεπάγεται την παραποµπή του από το ∆.Σ. της διοργανώτριας στην αρµόδια
Επιτροπή και τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού , τουλάχιστον ενός (1) µηνός.
Κατ΄ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των οµάδων να
υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιούµενης ύστερα από
αίτηση του αρχηγού της οικείας οµάδος από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των
πινάκων αξιολόγησης των διαιτητών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή
του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενηµερώσει σχετικά µε τον τρόπο
ορισµού του τις διαγωνιζόµενες οµάδες πριν την έναρξη του αγώνα.
Το Φ.Α. αποτελεί µέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος του αγώνα, όσο και για το
πειθαρχικό έλεγχο. Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή µε βάση τα
στοιχεία και µόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλµένων, σχετικά µε τη διεξαγωγή του
αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας). Η χρήση οπτικών
µέσων (βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
καταγγελίας αποκλειστικά και µόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασµένης
αναγραφής υπαιτίου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία
διεπράχθη και δεν τιµωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Στις
περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία.
Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών , σε καµία περίπτωση δεν
µπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά µόνο να χρησιµεύσουν ως στοιχεία
διευκρίνισης ή συµπλήρωσης των αναγραφόµενων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή.
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•

•

Στο Φ.Α. πρέπει να αναγράφεται η ώρα παράδοσης των δελτίων ατοµικών στοιχείων και
µεταβολών ποδοσφαιριστή και της κάρτας υγείας αγωνιζοµένων ποδοσφαιριστών στο
διαιτητή βεβαιουµένη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των οµάδων.
Οι συµπληρωµατικές εκθέσεις των διαιτητών µετά το Φ.Α. µπορούν να αναφέρονται
και σε γεγονότα ή σε περιστατικά βίας που έλαβε χώρα µετά τη σύνταξη και την
υπογραφή αυτού (ΚΑΠ άρθρο 15 παρ θ).

Άρθρο 14
∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ-ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. Οι ∆ιαιτητές θα ορίζονται από το Τοπικό Όργανο ∆ιαιτησίας. Η επιτροπή θα ορίζει και ανάλογο
αριθµό αναπληρωµατικών διαιτητών για την αντιµετώπιση έκτακτων κωλυµάτων.
2. Επισηµαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις :
α) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε ο αναπληρωτής του,
τότε οι δύο οµάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσηµο διαιτητή, από αυτούς που
παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να διευθύνει τον αγώνα. Εάν οι δύο οµάδες δεν συµφωνήσουν
για την υπόδειξη διαιτητή, τότε µε κλήρωση ορίζεται ο διαιτητής µεταξύ των τυχόν δύο
τουλάχιστον ή περισσοτέρων που παρευρίσκονται.
Αν η µια οµάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει κατά την ανωτέρω διαδικασία
διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη
οµάδα.
β) Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσηµος διαιτητής ή παραβρίσκεται µόνο ένας, αλλά δεν
συµφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο οµάδες, τότε έχουν την υποχρέωση να υποδείξουν ένα
πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή, διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά
διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαµβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φύλλο Αγώνος
ένσταση πριν από την έναρξή του.
Ο κατά την ως άνω διαδικασία τυχόν ορισµός διαιτητή ή βοηθού διαιτητή πρέπει να σηµειωθεί
στο Φ.Α. πριν από την έναρξη , είτε στο επίσηµο είτε σε εκείνο το Φ.Α. το οποίο θα συντάξει το
πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να διευθύνει τον αγώνα.
γ.1.) Η κατά τη διάρκεια του αγώνα εµφανισθείσα αδυναµία διαιτητή να συνεχίσει τον αγώνα
χωρίς υπαιτιότητα των οµάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, δεν αποτελεί λόγο
υποχρεωτικής διακοπής του αγώνα, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει
από τους βοηθούς ο αξιολογηµένος να αγωνίζεται σαν ∆ιαιτητής σε µεγαλύτερη Κατηγορία, σε
ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία.
Η µε αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του ∆ιαιτητή είναι υποχρεωτική για τον βοηθό ∆ιαιτητή. Η
διαδικασία αυτή εφαρµόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή
του αγώνα.
γ. 2. ) Εάν προ ή µετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητής αδυνατεί να
αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυµατισµού του ή ασκήσεως σωµατικής βίας,
οφειλόµενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της µιας ή και των δύο οµάδων, αποτελεί λόγο µη
έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρµόζονται οι κυρώσεις που ορίζει ο Κ.Α.Π.
δ) Καµία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισµού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε
σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις.
Αν µε τη νόµιµη διαδικασία δεν συµπληρωθεί η τριάδα µε επίσηµους διαιτητές, τότε
µπορεί ο αγώνας να διεξαχθεί µε ένα µόνο διαιτητή και δύο φιλάθλους ως βοηθούς.
ε) Οι οµάδες έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν µέσα σε 48 ώρες στην Ένωσή τους διαιτητές
που αρνήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
3. Όταν βάσιµοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθµού διαθέσιµων διαιτητών), η
αρµόδια Επιτροπή ∆ιαιτησίας µπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των κατηγοριών, κατ’ εξαίρεση,
να διευθύνει ένας διαιτητής (ή και µε µόνο έναν βοηθό).
4. Εφόσον υπάρχει αποχή ή µεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο, η Εκτελεστική
Επιτροπή της Ένωσης µπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια :
α) Να ζητά δια της Ε.∆. της Ε.Π.Σ. τον ορισµό διαιτητών από άλλη Ένωση, προκειµένου
να καλύψει όλους ή ορισµένους από τους αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης).
β) Να χρησιµοποιεί, κατ’ εξαίρεση, µη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σαν διαιτητές και
βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθληµάτων της, οι οποίοι και θα
αµείβονται κανονικά ως οι διαιτητές.
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Ο παραπάνω τρόπος χρησιµοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητών και βοηθών διαιτητών είναι
καθ΄ όλα έγκυρος και οι τυχόν άρνηση του σωµατείου να κατέλθει να αγωνισθεί σε αγώνα µε
φιλάθλους-διαιτητές επιφέρει τις προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.
Τα σωµατεία αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ένωση το δικαίωµα να επιλέγει, κατά την
κρίσης της, τους παραπάνω τρόπους χρησιµοποίησης διαιτητών σε αγώνες, όταν διαιτητές
απέχουν από αυτούς και όταν αυτό επιβάλλουν λόγοι οµαλής συνέχισης και έγκαιρης λήξης των
αγώνων των Πρωταθληµάτων.
Εάν το γηπεδούχο σωµατείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο
της δαπάνης διαιτησίας ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα (Κ.Α.Π. άρθρο 12, παρ. 9 η).

Άρθρο 15
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π.
Άρθρο 16
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.
Άρθρο 17
ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό µε την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε
ποδοσφαιριστές για παραπτώµατα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνος, σε οµάδες για
επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωµατεία, µέλη ή
φιλάθλους σωµατείων για παραπτώµατα που συνιστούν δυσφήµιση του ποδοσφαίρου,
καθορίζονται από τα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα.
Στους ποδοσφαιριστές που αποβάλλονται επιβάλλεται και χρηµατική ποινή δέκα (10)
ευρώ για ποινή αποκλεισµού µιας αγωνιστικής ηµέρας, εκτός από την ποινή της µιας αγωνιστικής
από δύο κίτρινες κάρτες. Σε περίπτωση επιβολής µεγαλύτερης ποινής αποκλεισµού, το ποσό
αυτό των δέκα ευρώ πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των ηµερών αποκλεισµού.
Η ποινή αγωνιστικού αποκλεισµού από αποβολή µε κόκκινη κάρτα εκτίεται σε κάθε
διοργάνωση πρωταθλήµατος ή κυπέλλου της ίδιας ή της επόµενης αγωνιστικής
περιόδου, ανεξαρτήτως από, τυχόν, αλλαγή ιδιότητας του ποδοσφαιριστή, αλλαγή
κατηγορίας που αγωνίζεται και αλλαγή διοργανώτριας του πρωταθλήµατος στο οποίο
συµµετέχει η οµάδα του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 3 του
Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 9 παρ 6). .
Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήµατα υποδοµής των Π.Α.Ε. ή των σωµατείων
(Νέων, παίδωνκλπ) εκτίονται ΜΟΝΟ σ’ αυτά (Κ.Α.Π. άρθρο 37, παρ 3).
Άρθρο 18
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σωµατεία 24 -∆ύο (2) όµιλοι
•

Μετά την δήλωση συµµετοχής των σωµατείων ο καταρτισµός των 2 οµίλων (12 οµάδες
ο καθένας) θα γίνει από την ΕΠΣΑ µε αυστηρά γεωγραφικά κριτήρια, µε βάση την έδρα
του καταστατικού του κάθε σωµατείου.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
Τα τέσσερα (4) πρώτα σωµατεία από κάθε Όµιλο στην τελική κατάταξη της
κανονικής περιόδου του πρωταθλήµατος της Α’ κατηγορίας (σύνολο 8 σωµατεία) θα
αγωνιστούν σε ένα νέο πρωτάθληµα (Β’ φάση).
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Στο πρωτάθληµα αυτό η πρώτη οµάδα κάθε οµίλου θα πριµοδοτηθεί για τη θέση
της αυτή µε ένα (1) βαθµό. Αν στη θέση αυτή ισοβαθµήσουν πλήρως σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών οµάδων 2 οµάδες, τότε αυτές θα
πριµοδοτηθούν µε ένα (1) βαθµό η καθεµία.
Η βαθµολογία µε την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες της Β’ φάσης, θα προκύπτει ως
εξής:
∆ιαµορφώνεται ένας νέος Όµιλος των 8 οµάδων.
Το σωµατείο, και από τους δύο (2) οµίλους, που κατέλαβε την χειρότερη
βαθµολογικά 4η θέση θα ξεκινήσει µε µηδέν (0) βαθµούς και ξεκινάει την διαδικασία της Β’
φάσης από την 8η θέση.
Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθµών που συγκέντρωσε το κάθε σωµατείο
από αυτά που κατέλαβαν την 1η, 2η, 3η, 4η 5η, 6η, 7η, θέση (από την νέα 8άδα που θα έχει
διαµορφωθεί) στην κανονική περίοδο (και στους 2 οµίλους) µε τους βαθµούς που
συγκέντρωσε το σωµατείο που κατέλαβε την χειρότερη βαθµολογικά 8η θέση και από τους
2 οµίλους και η διαφορά αυτή θα διαιρείται δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει µαζί µε
την πριµοδότηση του ενός βαθµού για την 1η θέση κάθε οµίλου θα είναι οι βαθµοί που
ξεκινούν τα σωµατεία τους αγώνες της Β’ φάσης.
Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθµός, εάν είναι από 0,5 και άνω το
κλάσµα θα προσµετράτε σε ακέραια µονάδα, υπέρ του σωµατείου (π.χ. 2,5 το σωµατείο
θα ξεκινήσει µε 3 βαθµούς), ενώ αν είναι κάτω από 0,5 θα προσµετράτε κατά του
σωµατείου (π.χ. 2,4 το σωµατείο θα ξεκινήσει µε 2 βαθµούς).
Στο πρωτάθληµα αυτό (Β’ φάση) οι οµάδες του ενός Οµίλου θα αγωνιστούν µόνο
µε τις οµάδες του άλλου Οµίλου σε πρωτάθληµα ∆ΥΟ (2) γύρων.
Θα γίνει κλήρωση για την σειρά των αγώνων της Β’ φάσης.
Γ’ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
Τα τέσσερα (4) πρώτα σωµατεία από την Β’ φάση θα αγωνιστούν µεταξύ τους σε
µονούς αγώνες (Γ’ φάση), µε πλεονέκτηµα έδρας τα σωµατεία που έχουν τερµατίσει στην
υψηλότερη θέση στην Β΄ φάση του πρωταθλήµατος.
Στο πρωτάθληµα αυτό η οµάδα που θα τερµατίσει στην 1η θέση της Β’ φάσης, θα
πριµοδοτηθεί για τη θέση της αυτή µε ένα (1) βαθµό. Αν στη θέση αυτή ισοβαθµήσουν
πλήρως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών οµάδων 2
οµάδες, τότε αυτές θα πριµοδοτηθούν µε ένα (1) βαθµό η καθεµία.
Η βαθµολογία µε την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες της Γ’ φάσης, θα προκύπτει ως
εξής:
Το σωµατείο που κατέλαβε την 4η θέση θα ξεκινήσει µε µηδέν (0) βαθµούς.
Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθµών που συγκέντρωσε το κάθε σωµατείο
από αυτά που κατέλαβαν την 1η, 2η και 3η θέση στην Β’ φάση µε τους βαθµούς που
συγκέντρωσε το σωµατείο που κατέλαβε την 4η θέση και η διαφορά αυτή θα διαιρείται δια
του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει µαζί µε την πριµοδότηση της 1ης θέσης θα είναι οι
βαθµοί που ξεκινούν τα σωµατεία τους αγώνες της Γ’ φάσης.
Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθµός, εάν είναι από 0,5 και άνω το
κλάσµα θα προσµετράτε σε ακέραια µονάδα, υπέρ του σωµατείου (π.χ. 2,5 το σωµατείο
θα ξεκινήσει µε 3 βαθµούς), ενώ αν είναι κάτω από 0,5 θα προσµετράτε κατά του
σωµατείου (π.χ. 2,4 το σωµατείο θα ξεκινήσει µε 2 βαθµούς).
Θα γίνει κλήρωση για την σειρά των αγώνων της Γ’ φάσης.
Το σωµατείο που θα τερµατίσει στην πρώτη θέση στην τελική κατάταξη της Γ’ φάσης
αναδεικνύεται πρωταθλητής της ΕΠΣΑ και ανέρχεται στην Γ’ Εθνική.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο (2) ή περισσοτέρων οµάδων σε όλες τις φάσεις του
πρωταθλήµατος θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.
•

Σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια της Α΄ Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, δικαιούµενη να
προβιβαστεί στην Γ’ Εθνική, δεν δηλώσει συµµετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω
πρωτάθληµα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν µπορεί ή
δεν δηλώσει συµµετοχή, από την τριταθλήτρια. Αν µετά την εξάντληση των ανωτέρω
δυνατοτήτων, ο αριθµός των προβλεπόµενων οµάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε δεν
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•

συµπληρώνονται µε άλλο τρόπο και το πρωτάθληµα διεξάγεται µε λιγότερες οµάδες. (Κ.Α.Π.
άρθρο 4, παρ. 6).
Σε περίπτωση που αλλάξει ο αριθµός των οµάδων στην Α’ Κατηγορία (αν προέλθουν από
ανώτερη Κατηγορία), τότε ενδέχεται να γίνει τροποποίηση της προκήρυξης αυτής.

•
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
Από την Α’ Κατηγορία στην Β’ Κατηγορία υποβιβάζονται συνολικά τέσσερις (4) οµάδες.
Τα σωµατεία που θα καταλάβουν τις θέσεις 5η έως και 12η σε κάθε Όµιλο (συνολικά
16 οµάδες) της κανονικής περιόδου (Α’ φάσης) θα αγωνιστούν σε ένα νέο πρωτάθληµα (Β’
φάση) για την παραµονή στην Α’ Κατηγορία.
Η βαθµολογία µε την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες της Β’ φάσης, θα προκύπτει ως
εξής:
∆ιαµορφώνεται ένας νέος Όµιλος των 16 οµάδων.
Το σωµατείο, και από τους δύο (2) οµίλους που κατέλαβε την χειρότερη
βαθµολογικά 12η θέση θα ξεκινήσει µε µηδέν (0) βαθµούς και ξεκινάει την διαδικασία της Β’
φάσης από την 16η θέση.
Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθµών που συγκέντρωσε το κάθε σωµατείο
από αυτά που κατέλαβαν την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, θέση
(η κατάταξη αυτή θα προκύψει ανάλογα µε την συγκοµιδή βαθµών που είχαν στην Α’
φάση), και στους 2 οµίλους, µε τους βαθµούς που συγκέντρωσε το σωµατείο που
κατέλαβε την χειρότερη βαθµολογικά 16η θέση και από τους 2 οµίλους και η διαφορά αυτή
θα διαιρείται δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθµοί που ξεκινούν τα
σωµατεία τους αγώνες της Β’ φάσης.
Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθµός, εάν είναι από 0,5 και άνω το
κλάσµα θα προσµετράτε σε ακέραια µονάδα, υπέρ του σωµατείου (π.χ. 2,5 το σωµατείο
θα ξεκινήσει µε 3 βαθµούς), ενώ αν είναι κάτω από 0,5 θα προσµετράτε κατά του
σωµατείου (π.χ. 2,4 το σωµατείο θα ξεκινήσει µε 2 βαθµούς).
Στην φάση αυτή οι οµάδες του ενός Οµίλου θα αγωνιστούν µόνο µε τις οµάδες του
άλλου Οµίλου σε πρωτάθληµα ΕΝΟΣ (1) γύρου (4 αγώνες εντός έδρας, 4 αγώνες εκτός
έδρας).
Θα γίνει κλήρωση για την σειρά των αγώνων της Β’ φάσης.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο (2) ή περισσοτέρων οµάδων σε όλες τις φάσεις του
πρωταθλήµατος θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.
Για την περίπτωση που προκύψουν ισοβαθµίες που δεν προβλέπονται από τον
Κ.Α.Π., θα ακολουθήσει συµπληρωµατική προκήρυξη πριν την έναρξη των
πρωταθληµάτων.
Μετά την νέα βαθµολογία που θα προκύψει από την ολοκλήρωση της Β’ φάσης, τα
σωµατεία που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις υποβιβάζονται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
στην Β’ Κατηγορία.
Τα σωµατεία από την Β’ φάση που θα καταλάβουν τις θέσεις 10η , 11η , 12η και 13η
θα αγωνιστούν µεταξύ τους σε µονούς αγώνες play-out (Γ’ φάση), µε πλεονέκτηµα έδρας
τα σωµατεία που έχουν τερµατίσει ψηλότερα στην Β΄ φάση του πρωταθλήµατος, για να
υποβιβαστεί ακόµα µία (1) οµάδα.
Η βαθµολογία µε την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες της Γ’ φάσης (play-out), θα
προκύπτει ως εξής:
Το σωµατείο που κατέλαβε την 13η θέση στην Β’ φάση θα ξεκινήσει µε µηδέν (0)
βαθµούς.
Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθµών που συγκέντρωσε το κάθε σωµατείο
από αυτά που κατέλαβαν την 10η, 11η και 12η θέση στην κανονική περίοδο µε τους
βαθµούς που συγκέντρωσε το σωµατείο που κατέλαβε την 13η θέση και η διαφορά αυτή θα
διαιρείται δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθµοί που ξεκινούν τα
σωµατεία τους αγώνες της Γ’ φάσης.
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Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθµός, εάν είναι από 0,5 και άνω το
κλάσµα θα προσµετράτε σε ακέραια µονάδα, υπέρ του σωµατείου (π.χ. 2,5 το σωµατείο
θα ξεκινήσει µε 3 βαθµούς), ενώ αν είναι κάτω από 0,5 θα προσµετράτε κατά του
σωµατείου (π.χ. 2,4 το σωµατείο θα ξεκινήσει µε 2 βαθµούς).
Θα γίνει κλήρωση για την σειρά των αγώνων της Γ’ φάσης.
•

Στην περίπτωση που υποβιβαστούν σωµατεία – µέλη µας από την Γ’ Εθνική στην Α’
Κατηγορία ΕΠΣΑ, τότε θα υποβιβαστεί ο αντίστοιχος αριθµός σωµατείων από την Α’
Κατηγορία στην Β’ Κατηγορία (από τους αγώνες play-out της Γ’ φάσης).

B΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σωµατεία 32 – ∆ύο (2) Όµιλοι
•

Μετά την δήλωση συµµετοχής των σωµατείων ο καταρτισµός των 2 οµίλων (16 οµάδες
ο καθένας) θα γίνει από την ΕΠΣΑ µε αυστηρά γεωγραφικά κριτήρια, µε βάση την έδρα
του καταστατικού του κάθε σωµατείου.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
Συνολικά θα ανέλθουν από την Β’ Κατηγορία στην Α’ Κατηγορία πέντε (5) σωµατεία.
Το Σωµατεία που θα καταλάβουν την πρώτη (1η) θέση σε κάθε όµιλο ανέρχονται
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στην Α’ κατηγορία.
Τα Σωµατεία που θα καταλάβουν την 2η, 3η, 4η και 5η θέση στην κανονική περίοδο
σε κάθε όµιλο θα αγωνιστούν µεταξύ τους σε αγώνες play-offs, µετά από κλήρωση, σε
µονούς αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο ώστε η πρώτη οµάδα κάθε οµίλου από την
διαδικασία αυτή, να ανέλθει στην Α΄ Κατηγορία.
Οι οµάδες που θα τερµατίσουν στην δεύτερη (2η) θέση των αγώνων play-offs κάθε
οµίλου θα αναµετρηθούν σε µονό αγώνα (νοκ-άουτ) σε ουδέτερο γήπεδο για µία ακόµα
θέση ανόδου. Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα ανεβαίνει στην Α’ Κατηγορία.
Η βαθµολογία µε την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες των µπαράζ, θα προκύπτει ως
εξής:
Το σωµατείο που κατέλαβε την 5η θέση σε κάθε όµιλο θα ξεκινήσει µε µηδέν (0)
βαθµούς.
Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθµών που συγκέντρωσε το κάθε σωµατείο
από αυτά που κατέλαβαν την 2η, 3η,και 4η θέση την κανονική περίοδο µε τους βαθµούς
που συγκέντρωσε το σωµατείο που κατέλαβε την 5ηθέση και η διαφορά αυτή θα διαιρείται
δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθµοί που ξεκινούν τα σωµατεία τους
αγώνες των µπαράζ.
Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθµός, εάν είναι από 0,5 και άνω το
κλάσµα θα προσµετράτε σε ακέραια µονάδα, υπέρ του σωµατείου (π.χ. 2,5 το σωµατείο
θα ξεκινήσει µε 3 βαθµούς), ενώ αν είναι κάτω από 0,5 θα προσµετράτε κατά του
σωµατείου (π.χ. 2,4 το σωµατείο θα ξεκινήσει µε 2 βαθµούς).
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
Μετά το τέλος των δηλώσεων συµµετοχής θα οριστεί από την ΕΠΣΑ ο αριθµός των
οµάδων που θα υποβιβαστούν από την Β’ Κατηγορία στην Γ’ Κατηγορία και ο τρόπος
υποβιβασµού, µε συµπληρωµατική προκήρυξη που θα σας αποσταλεί σύντοµα.
•

Στην περίπτωση που υποβιβαστούν σωµατεία – µέλη µας από την Γ’ Εθνική στην Α’
Κατηγορία, τότε θα υποβιβαστεί ο αντίστοιχος αριθµός σωµατείων από την Β’
Κατηγορία στην Γ’ Κατηγορία.
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Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τα υπόλοιπα σωµατεία-µέλη µας
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ
Μετά το τέλος των δηλώσεων συµµετοχής θα οριστεί από την ΕΠΣΑ ο αριθµός των
οµίλων και ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήµατος, ανάλογα µε τις οµάδες που θα
δηλώσουν συµµετοχή, µε συµπληρωµατική προκήρυξη που θα σας αποσταλεί σύντοµα.
•

•

Για τις κατηγορίες Α’ και Β’ σε περίπτωση που δεν δηλώσει συµµετοχή ένα ή περισσότερα
σωµατεία τότε µε απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Σ.Α. οι θέσεις θα συµπληρώνονται από οµάδες της
πιο κάτω κατηγορίας.
Σε περίπτωση που χρειάζονται αγώνες µπαράζ τότε αυτοί θα διεξάγονται σε ουδέτερο
γήπεδο µετά τις 31-8-2019.

Άρθρο 19
ΕΠΑΘΛΑ
Στις πρωταθλήτριες οµάδες κάθε κατηγορίας και οµίλου, θα απονεµηθούν ΚΥΠΕΛΛΑ
συνοδευόµενα από 30 ΜΕΤΑΛΛΙΑ.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα απονεµηθεί σε κάθε οµάδα που δεν τιµωρήθηκε η ίδια και οι
εκπρόσωποί της, οι Προπονητές της και οι ποδοσφαιριστές της την τρέχουσα περίοδο µε
παραπτώµατα που άπτονται του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα.
Η απονοµή των επάθλων θα γίνεται µε τρόπο που θα αποφασίσει η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.
Αχαΐας.
Άρθρο 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Η οικονοµική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αγώνων των πρωταθληµάτων
αυτών, ανήκει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, που στην προκειµένη περίπτωση αναθέτει το έργο αυτό στα
γηπεδούχα σωµατεία.
Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας φροντίζει για την εκτύπωση των εισιτηρίων όλων των αγώνων
πρωταθλήµατος και τα παραδίδει στα γηπεδούχα σωµατεία.
Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι γηπεδούχο σωµατείο έχει βγάλει πλαστά
εισιτήρια ή υπερτιµηµένα ή έχει διαθέσει προσκλήσεις, επιβάλλεται στο σωµατείο αυτό πρόστιµο
από 30,00 Є έως 300,00 Є ανάλογα µε την διαπιστούµενη παράβαση, σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωµατείο δεν διαθέτει επίσηµα εισιτήρια της
Ε.Π.Σ.Α. τότε η είσοδος των φιλάθλων θα είναι ελεύθερη.
Σωµατείο που δεν συµµορφώνεται µε την προκήρυξη αυτή και τις οικονοµικές οδηγίες της
Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ προσωρινά ή οριστικά από την οικονοµική διαχείριση του γηπέδου
του, και αυτή γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.
Ως ακαθάριστες εισπράξεις εννοούνται αυτές που πραγµατοποιούνται συνολικά, ανάλογα µε τον
αριθµό των εισιτηρίων που διατίθενται, πριν από κάθε παρακράτηση για οποιονδήποτε λόγο
(ποσοστό γηπέδου, έξοδα κ.λ.π).
Επί του παραπάνω συνολικού ποσού υπολογίζονται και αφαιρούνται ο Φ.Π.Α. 24% και το
ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Σ. Αχαΐας 5% για αγώνες Α΄, B΄, Γ’ Κατηγορίας & Κυπέλλου.
Η τιµή των εισιτηρίων των πρωταθληµάτων είναι :
• Α΄ και B΄ και Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία 3,00 Ευρώ,
• Αγώνες κατάταξης (play off& play out) 3,00 Ευρώ.
• Πρωταθλήµατα ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ είσοδος ελεύθερη.
Θα επιβάλλεται πρόστιµο από την Ε.Π.Σ.Α. σε όσα σωµατεία παραβούν τις παραπάνω τιµές
εισιτηρίων.
Μετά την εκκαθάριση του αγώνα οι εισπράξεις που αποµένουν ανήκουν εξ ολοκλήρου στο
γηπεδούχο σωµατείο που είναι υποχρεωµένο να καταβάλλει όλα τα παραπάνω έξοδα και στην
περίπτωση που ο αγώνας θα έχει παθητικό.
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Για τον αγώναSuper-Cup 2019-2020 τα έσοδα µετά την εκκαθάριση των αγώνων θα
κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό που οφείλει να τηρεί ο Σ.Ε.Π.Α. (µε την
προσκόµιση ισόποσου γραµµατείου είσπραξης θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος) για το ταµείο τραυµατιζοµένων ποδοσφαιριστών.
Η µετακίνηση των σωµατείων γίνεται µε δικά τους έξοδα.
Άρθρο 22
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α) Στα σωµατεία επιβάλλονται ποινές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 (Πειθαρχικά
µέτρα) του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.
Β) Τα σωµατεία που δεν δικαιούνται συµµετοχής στα Πρωταθλήµατα της επόµενης αγωνιστικής
περιόδου, εάν δηλώσουν συµµετοχή στη µεθεπόµενη αγωνιστική περίοδο θα συµµετάσχουν, ως
υπεράριθµα, στην αµέσως κατώτερη Κατηγορία εκείνης στην οποία θα δικαιούνταν συµµετοχή
εάν δεν στερούνταν το δικαίωµα της συµµετοχής.
Γ) Οµάδα υποχρεούµενη βάσει της Προκήρυξης ή του Κ.Α.Π. σε αγώνες κατάταξης,
προβιβασµού ή υποβιβασµού, η οποία αρνείται αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της
διοργανώτριας, να πάρει µέρος έστω και σε έναν αγώνα, τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
Άρθρο 23
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δηµιουργείται
από την εφαρµογή των Καταστατικών της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Σ.Αχαΐας και των Κανονισµών,
αρµόδια είναι αποκλειστικά και µόνο τα θεσµοθετηµένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα.
Άρθρο 24
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης άρθρων της παρούσης Προκήρυξης εάν
µέχρι την ηµέρα λήξης των Πρωταθληµάτων της υπάρξει αλλαγή του Νοµοθετικού πλαισίου που
διέπει τον Αθλητισµό, ή των Κανονιστικών ∆ιατάξεων των Πρωταθληµάτων.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νοµοθεσία, τον Κ.Α.Π. ή αυτή την Προκήρυξη,
λύνεται µε απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.
Για την Ε.Ε./Ε.Π.Σ.Αχαΐας
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