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ΠΥΡΓΟΣ  10/05/2022 
                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  593 

 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                                             
Δ/ΝΣΗ: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ                          
                    
Τ.Κ : 27100 – ΠΥΡΓΟΣ                                                                                                                            
ΤΗΛ : +30 26210 33311                                                                                        
ΦΑΞ : +30 26210 34004                                                                                       
epsilia@otenet.gr                                                                        

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  K-10 & K-12 ΦΑΡΜΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022» 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  
σας παραθέτουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΑΡΜΑ της  Ένωσης μας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022 για 
ενημέρωσή σας. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) 

2. Τον Κανονισμό Παιδιάς, όπως ισχύει σήμερα. 
3. Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Ηλείας 
4. Την υπ’ αριθ. Πρωτ  245/04-11-2021 Προκήρυξη της Ε.Π.Σ. Ηλείας 

για τους αγώνες Τοπικών Πρωταθλημάτων της περιόδου 2021-2022  
5. Την απόφαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ. Ηλείας 16/04-05-2022 για την 

διεξαγωγή του αναφερόμενου πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ, ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022, για την ενασχόληση του 
νεανικού αθλητικού δυναμικού των Σωματείων της Ε.Π.Σ. Ηλείας και 

την τόνωση του αθλητικού πνεύματος και εν γένει της αθλητικής 
δραστηριότητας στην περιοχή της  Ένωσης μας. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 
Άρθρο 1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
 

Στο πρωτάθλημα αυτό μπορούν να λάβουν μέρος προαιρετικά όλα τα 

Ερασιτεχνικά σωματεία της Ε.Π.Σ. Ηλείας  και υποχρεωτικά τα σωματεία της 
Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. 

 
1. Κάθε σωματείο δύναται  να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες 

κατηγορίες, με μία  ομάδα ανά κατηγορία ή και  δεύτερη ομάδα  στην ίδια 

κατηγορία. 
 

2. Σε περίπτωση που σωματείο συμμετάσχει με 2η ομάδα  στην ίδια 

κατηγορία, οι ομάδες δεν δύνανται  να  ανήκουν στον ίδιο  όμιλο  της 

κατηγορίας αυτής. 

 

ΠΡΟΣ :  Την Νομική Υπηρεσία ΕΠΟ 
Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161 
ΤΚ 11510, Αθήνα 
(πλησίον θεάτρου Badminton) 
Τηλ. : +30 210 930 6000 
Fax:  +30 210 935 9666 
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3. Τα τμήματα του κάθε Σωματείου θα αγωνίζονται υποχρεωτικά με την 

λίστα ποδοσφαιριστών θεωρημένη από την ΕΠΣΗ ,τα δελτία αθλητικής 

ιδιότητας και τις κάρτες υγείας των ποδοσφαιριστών. 
 

4. Στην περίπτωση που σωματείο συμμετέχει με 2ο τμήμα στην ίδια 

κατηγορία, υποχρεωτικά καταθέτει ξεχωριστή λίστα ποδοσφαιριστών για το 

καθένα τμήμα χωριστά, θεωρημένη  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από την Ε.Π.Σ. 

ΗΛΕΙΑΣ.   

 

5. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή από 

το 1ο στο 2ο  τμήμα και αντίστροφα. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής 

συμμετάσχει σε δύο τμήματα της ίδιας ηλικιακής  κατηγορίας  

θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του. 

 

6. Η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

κατατεθειμένη λίστα στην Ε.Π.Σ.ΗΛΕΙΑΣ, θεωρείται ως αντικανονική 

συμμετοχή ποδοσφαιριστή και επισύρει τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. 

ποινές (άρθρο 23, παράγρ. 1 του Κ.Α.Π.). 

 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ομάδων Σωματείων στα 

πρωταθλήματα των παιδικών κατηγοριών είναι η μη ύπαρξη οικονομικής  

εκκρεμότητάς  τους προς την Ε.Π.Σ.ΗΛΕΙΑΣ . (οφειλές από ποινές, χρήση 

Ενωσιακού γηπέδου, δηλώσεις συμμετοχής κλπ.). Σε περίπτωση δε που 

δεν θα καταβληθούν στο ταμείο της Ε.Π.Σ.ΗΛΕΙΑΣ οι τυχόν 

οικονομικές εκκρεμότητες, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται  

δεκτή. 

 
Άρθρο 2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

 

 Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που μπορούν να πάρουν μέρος είναι 
απεριόριστος. 

 Οι ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό, θα 
αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ και κάρτα υγείας 

σε ισχύ. 
 Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας 

καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα εφτά (7) ποδοσφαιριστών 

που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές 
Ομάδες. (Κ.Α.Π. Άρθρο 19§10)  Η παράβαση της διάταξης 

αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή, η οποία επισύρει σε 
περίπτωση ένστασης τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 Επιτρέπεται σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μέχρι 

ΕΠΤΑ ( 7 ) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, απαγορευμένης της 
επανασυμμετοχής  τους κατά την διάρκεια του αγώνα.  

 Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε ποδοσφαιριστής 
μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή που ορίζεται στην προκήρυξη, συνιστά 
ένσταση αντικανονικής συμμετοχής. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα διαστάσεων σύμφωνα με ότι 
προβλέπεται για την κάθε ηλικιακή κατηγορία, 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-10 ΦΑΡΜΑ 
 

Ως προς την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών ισχύουν τα ακόλουθα:  

 Κ-10  ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από το έτος: 1/1/2012 και  
μεταγενέστερα. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδο 50Mχ30m και με 
ποδοσφαιριστές εφτά (7) για την κάθε ομάδα. Τα τέρματα θα έχουν 

διαστάσεις μήκος 5m και ύψος 2m. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 ΦΑΡΜΑ 

 
Ως προς την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών ισχύουν τα ακόλουθα:  

 Κ-12  ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από το έτος: 1/1/2010  
και  μεταγενέστερα. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδο 50mΧ30m και με 

ποδοσφαιριστές εννέα (9) για την κάθε ομάδα. Τα τέρματα θα έχουν 
διαστάσεις μήκος 5m και ύψος 2m. 

 
 

Άρθρο 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Οι αγώνες αυτού του πρωταθλήματος θα γίνονται οποιαδήποτε 

ημέρα, κυρίως δε Σάββατο πρωί ή Κυριακή πρωί. 
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα με χόρτο πλαστικό ή 

φυσικό. 

Η διάρκεια των αγώνων κατηγορίας Κ-10  ορίζεται σε 50 λεπτά (  δυο 
ημίχρονα των 25’ λεπτών το καθένα ). 

Η διάρκεια των αγώνων των Κ-12 είναι 60 λεπτά (δύο ημίχρονα των 
30’ λεπτών το καθένα). 

 

 
Άρθρο 4. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Κ-10: 

1.Ο αριθμός των ομίλων του Πρωταθλήματος Κ-10 ΦΑΡΜΑ θα 

πραγματοποιηθεί  με γεωγραφικά κριτήρια και θα εγκριθούν με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΗ  με  την ολοκλήρωση της κατάθεσης των 

δηλώσεων συμμετοχής. Θα τηρείται  βαθμολογία για κάθε όμιλο ξεχωριστά. 

Οι αγώνες του πρωταθλήματος Υποδομής Κ-10 ΦΑΡΜΑ θα είναι μονοί ( 

α’ φάση) 

2.Για τον τρόπο διεξαγωγής της β φάσης και μέχρι τον τελικό θα 

επανέλθουμε με συμπληρωματική προκήρυξη. 
 

 

3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δύο τμημάτων 

της αυτής ομάδας στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής εφ’ όσον 

δύναται. 

 

Κ-12: 

1.Ο αριθμός των ομίλων του Πρωταθλήματος Κ-12 ΦΑΡΜΑ θα 

πραγματοποιηθεί  με γεωγραφικά κριτήρια και θα εγκριθούν με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΗ  με  την ολοκλήρωση της κατάθεσης των 

δηλώσεων συμμετοχής. Θα τηρείται  βαθμολογία για κάθε όμιλο ξεχωριστά. 
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Οι αγώνες του πρωταθλήματος Υποδομής Κ-12 ΦΑΡΜΑ θα είναι μονοί 

(α΄φάση) 
 

2.Για τον τρόπο διεξαγωγής της β φάσης και μέχρι τον τελικό θα 

επανέλθουμε με συμπληρωματική προκήρυξη. 
 

 

3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δύο τμημάτων 

της αυτής ομάδας στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής εφ’ όσον 

δύναται. 

 

Η έναρξη των πρωταθλημάτων Κ-10 & Κ-12 ορίζεται στις 28-
29/05/2022. 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές σε ειδικό έντυπο, για 
την Γ΄ Εθνική Κατηγορία και τα λοιπά σωματεία μέχρι και την 
Δευτέρα 23/05/2022 

Δεν θα καταβάλλεται παράβολο συμμετοχής. 

 

 
Άρθρο 5.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Στη βαθμολογία των αγώνων αυτού του πρωταθλήματος θα 

ισχύσουν, κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ, 

ήτοι η νικήτρια ομάδα βαθμολογείται με ΤΡΕΙΣ (3) βαθμούς, για την 
περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος κάθε ομάδα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθμό και 

η ηττημένη ομάδα δεν παίρνει βαθμό. 
 

Άρθρο 6.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Οι διαιτητές των αγώνων αυτού του πρωταθλήματος θα ορίζονται 

από την Επιτροπή Διαιτησίας. 
Τα έξοδα διαιτησίας θα τα καταβάλλει η ΕΠΣ Ηλείας. 

 

Άρθρο 7.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για τις ενστάσεις (άρθρο 23 του ΚΑΠ) το παράβολο ορίζεται στο 

ποσόν των εκατό (100) €. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης 
επιστρέφονται στο ενιστάμενο σωματείο το ποσόν των πενήντα (50) €, ενώ 

τα πενήντα (50) € κρατούνται ως έξοδα λειτουργίας της Επιτροπής. Οι 
διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται σύμφωνα με  το άρθρου 23 του ΚΑΠ. 

 Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση 
της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 

23 παρ ε του ΚΑΠ.). 

  
 

 
 

Άρθρο 8.ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ 
 

Σε ό,τι αφορά τις ποινές σε βάρος ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια 

των αγώνων και τη διαδικασία επιβολής τους, όσο και για τυχόν επεισόδια 
που θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα  θα ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις 

του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 
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Ποινές ποδοσφαιριστών των πρωταθλημάτων Υποδομής δεν 
εκτίονται στα πρωταθλήματα της ανδρικής ομάδας και αντίστροφα. 

 

Άρθρο 9.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
 

1. Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνούν ώστε να προσέρχονται κανονικά 

στους προγραμματισμένους αγώνες του πρωταθλήματος της κατηγορίας ή 

των κατηγοριών που συμμετέχουν. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο 

γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται έγκαιρα 

στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμη για την έναρξη του αγώνα.  

2. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυμονούν κινδύνους για 

την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των μικρών ποδοσφαιριστών (π.χ. 

υπερβολικό κρύο,  κλπ. ), με δεδομένη τη μικρή ηλικία και αντοχή των  

νεαρών ποδοσφαιριστών, οι υπεύθυνοι των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων,  

πάντα σε συνεννόηση και με το διαιτητή του αγώνα, δύνανται  να 

συναποφασίσουν τη μη τέλεση ή τη διακοπή του αγώνα. 

3. Η απόφαση μη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα και οι λόγοι που 

οδήγησαν σε αυτήν θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο φύλλο αγώνα και 

θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους και τους αρχηγούς των δύο ομάδων. 

4. Ομάδα  που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες, χωρίς 

να υπάρχει σοβαρός λόγος ανώτερης βίας { ο οποίος θα πρέπει να 

αναφέρεται με έγγραφο προς την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, το αργότερο 

πέντε (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα },  θεωρείται ότι,  

αποχώρησε με τη θέλησή  της  και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες 

του πρωταθλήματος της κατηγορίας που συμμετέχει της αγων. περ. 2021-

2022 

5. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών 

ή ανώτερης βίας ή χωρίς υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων),  ο 

αγώνας θα επανορίζεται. Η Επιτροπή θα φροντίζει, σε αυτή την περίπτωση, 

να οριστεί διαιτητής για τον συγκεκριμένο αγώνα.  

 
 

Άρθρο 10.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Όλοι οι αγώνες αυτού του πρωταθλήματος θα γίνονται με ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδο των αγώνων. 
 

 
Άρθρο 11.ΕΠΑΘΛΑ 

 
Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και 25 

ΜΕΤΑΛΛΙΑ για τους ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ. 
 

Άρθρο 12.ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

 
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.  
 Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να διεξάγονται με ιατρό. Πριν την έναρξη 

του αγώνα το γηπεδούχο σωματείο θα δηλώνει ιατρό με έγγραφα που να 
αποδεικνύουν την ιδιότητά του.   
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Σε περίπτωση αδυναμίας να εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού ο 

αγώνας αναβάλλεται οριστικά με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας και το 

παιχνίδι κατοχυρώνεται στον φιλοξενούμενο. 
 

 

 

Άρθρο 13.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Με την προκήρυξη αυτή του πρωταθλήματος Κ-10 & Κ-12 η Ε.Π.Σ. 

Ηλείας και τα μετέχοντα στα πρωταθλήματα αυτά σωματεία συμφωνούν, 
δέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την επίλυση των 

διαφορών την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ. 
Η προκήρυξη αυτή αποτελεί την σύμβαση μεταξύ της Οργανώτριας 

Αρχής Ε.Π,Σ, ΗΛΕΙΑΣ και των Σωματείων τα οποία δηλώνουν συμμετοχή 

στο πρωτάθλημα Κ-10 & Κ-12. 
Για ό,τι προβλέπει ή προβλέπεται διαφορετικά από την προκήρυξη 

αυτή, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Προκήρυξης της  Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ 
περί των αγώνων των Τοπικών Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της 
περιόδου 2021-2022  και οι  Κανονισμοί Παιδιάς που σήμερα ισχύουν. 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ                            ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1)Ε.Π.Ο – Αθήνα 

2)Γ.Γ.Α – Αθήνα  
3)Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Ενταύθα  

4)ΕΔ/ΕΠΣ Ηλείας  


