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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ-16 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αφού 

έλαβε υπόψη : 

1) την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, 

2) το Καταστατικό της, 

3) τους Κανόνες του παιχνιδιού Ποδοσφαίρου που ισχύουν και ορίζονται από 

διεθνές συμβούλιο της FIFΑ., 

4) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων και 
τους Κανόνες   διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου των Αναπτυξιακών Ηλικιών 
(GRASSROOTS) της Ε.Π.Ο όπως αυτοί ισχύουν σήμερα 

5) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 

6) τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τους αγώνες πρωταθλήματος Κ - 16  ποδοσφαίρου περιόδου 2022-2023 με τους 
κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: 
 
Η ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η  13η 
Νοεμβρίου   2022 ημέρα Κυριακή (ώρα 10πμ). 
 
Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας 
έναρξης εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
 
 

 

 

 

 



 ΑΡΘΡΟ 1- Ηλικίες ποδοσφαιριστών 
 

Δικαίωμα συμμετοχής  θα έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2007 
έως και 31/12/2010  . 
 
Η ομάδα η οποία αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία 
ανώτερη ή κατώτερη από αυτή που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη 
θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα υποστεί τις συνέπειες των διατάξεων 
του ΚΑΠ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. 
 

 ΑΡΘΡΟ 2- Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος 

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα Κ16 θα χωριστούν με 
γεωγραφικά κριτήρια σε 4 ομίλους. Για κάθε όμιλο θα τηρηθεί ξεχωριστά 
βαθμολογικός πίνακας. 

Στην Α΄ Φάση θα συμμετάσχουν οι 32 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή σε 
διπλούς αγώνες. Θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8 ομάδων. 

Στην Β΄ Φάση, μετά το πέρας της Α΄ Φάσης, θα προκριθούν οι 4 πρώτοι από 
κάθε όμιλο και με την διαδικασία της διασταύρωσης θα αγωνιστούν σε διπλούς 
αγώνες όπως παρακάτω 

Α1 - Β4               Γ1 – Δ4 

Α2 - Β3               Γ2 – Δ3 

Β1 - Α4               Δ1 – Γ4 

Β2 - Α3               Δ2 – Γ3 

Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες που κατάλαβαν τις θέσεις  5-8 στον θεσμό 
κυπέλλου, που είναι υποχρεωτικός. 

Στην Γ’ φάση ορίζονται οι νικητές της Β΄φάσης ως κάτωθι σε διπλούς αγώνες, 

1. Α1 - Β4---νικητής    με           Γ1 – Δ4---νικητής 
2. Α2 - Β3---νικητής    με           Γ2 – Δ3---νικητής 
3. Β1 - Α4---νικητής    με          Δ1 – Γ4---νικητής 
4. Β2 - Α3---νικητής    με          Δ2 – Γ3---νικητής 

Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και στον θεσμό του κυπέλλου.  

Στην ημιτελική φάση θα αγωνιστούν οι τέσσερις ομάδες που προέκυψαν από 
την γ΄ φάση σε διπλούς αγώνες ως εξής, 

Ο νικητής Γ΄ φάσης της σειράς 1 με τον νικητή της σειράς 2 

Ο νικητής Γ΄ φάσης της σειράς 3 με τον νικητή της σειράς 4 

Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και στον θεσμό του κυπέλλου.  



 

Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ των δύο ομάδων που προέκυψαν από 
την ημιτελική φάση σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισοβαθμίες θα ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
ορίζει ο Κ.Α.Π. 
 

 ΑΡΘΡΟ 3- Διαιτητές & Παρατηρητής αγώνα 

 

Στους αγώνες θα ορίζεται διαιτητής και βοηθοί όπου κρίνεται απαραίτητο , 
από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 

Στην πρώτη φάση των ομίλων δεν είναι υποχρεωτική η επιβολή των βοηθών 
αλλά είναι στην διάθεση των ομάδων να ορίσουν εφόσον το επιθυμούν και το 
δηλώσουν έγκαιρα την Δευτέρα της αγωνιστικής εβδομάδας .  

 
Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει οριστεί, ούτε οι βοηθοί ,τότε ο αγώνας 
ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και επαναπροσδιορίζεται από την 
διοργανώτρια (άρθρο 12 παραγ. 9). 

Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια 
ταυτοπροσωπίας. 

Η συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική. 

Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια 
ταυτοπροσωπίας. 

Η αποζημίωση για τον διαιτητή ορίζεται στα 20 ευρώ και 15 ευρώ για έκαστο 
βοηθό. 

Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να εξοφλήσει την συνολική δαπάνη 
διαιτησίας πριν την έναρξη του αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής 
δεν ξεκινάει τον αγώνα και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ. 

Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν στο φύλλο αγώνα τους 
εκπροσώπους των σωματείων που θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, 
αφού έχουν προσκομίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ταυτότητα 
προπονητή – ταυτότητα εκπροσώπου κλπ) που εκδίδει η Ένωση. 

Στο πρωτάθλημα  θα ορίζεται και παρατηρητής αγώνα, σε αγώνες που θα 
αξιολογούνται προηγουμένως ,από την Ένωση και την Επιτροπή Υποδομών. 
Οι παρατηρητές θα ενημερώνουν με έκθεση τους την Επιτροπή Υποδομών και 
την Πειθαρχική Επιτροπή για οτιδήποτε συμβεί κατά την διάρκεια των αγώνων 
και ιδίως για πράξεις βίας και ενεργειών παραγόντων, προπονητών, φιλάθλων, 
δυσφήμιση του αθλήματος και οποιαδήποτε πράξη αντίθετη με το πνεύμα του 
πρωταθλήματος αυτού. Η έκθεση του παρατηρητή της Επιτροπής Υποδομών, 



θα λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη για τυχόν επιβολή ποινών. Η αμοιβή του 
παρατηρητή αγώνα ορίζεται στα 20 ευρώ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 4- Δήλωση Συμμετοχής & Παράβολο 
 

Στο πρωτάθλημα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που ανήκουν 
στην δύναμη μελών της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 
Κάθε ομάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι και την 07/10/2022 στην 
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, καθώς επίσης και 
κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία 20 
τουλάχιστον ποδοσφαιριστών (Αρ. δελτίου ΕΠΟ, ονοματεπώνυμο, όνομα 
πατρός, κλπ.). Η δήλωση συμμετοχής χορηγείται από την διοργανώτρια (στήλη 
έντυπα στο site της Ένωσης, epsana.gr) την σεζόν 2022-2023 το παράβολο θα 
είναι μηδενικό για τις υποδομές . 
Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να 
τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα από τυχόν οφειλές τους προς την 
Ένωση άλλως οι δηλώσεις τους δεν γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση που σωματείο συμμετάσχει με 2η ομάδα  στην ίδια κατηγορία, 
οι ομάδες θα  ανήκουν σε διαφορετικό όμιλο  της κατηγορίας αυτής. Το 
σωματείο σ’ αυτή την περίπτωση καταθέτει υποχρεωτικά κατάσταση δύναμης  
για το καθένα τμήμα χωριστά, θεωρημένες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από την 
Ε.Π.Σ.Α.ΝΑ. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε ένα και μόνο από τα δύο τμήματα.  
Στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των 
δύο τμημάτων της αυτής ομάδας.  
 

 ΑΡΘΡΟ 5- Διάρκεια Αγώνα -Διάσταση γηπέδου -Μπάλα 

 

Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Κ-16 θα είναι 80  ́λεπτά (δυο 
ημίχρονα των 40  ́λεπτών έκαστο). 

Οι αγώνες θα διεξάγονται σε  γήπεδο κανονικών διαστάσεων  11Χ 11μ.  

Μέγεθος μπάλας Νο5. 

 

 

 

 

 



 ΑΡΘΡΟ 6- Δικαιολογητικά ποδοσφαιριστών για την 
συμμετοχή τους. 

 

1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να 
παραδίδουν: 
1.1 Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή 
1.2 Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών εν ισχύ (άρθρο 12 παρ. 1β ΚΑΠ). 
Σημ.: Κατ’ εξαίρεση οι αλλοδαποί που έχει γίνει κατάθεση δικαιολογητικών 
για έκδοση δελτίου ΕΠΟ μπορούν να αγωνισθούν με ταυτότητα 
αγωνιζόμενου αθλητή (προσωρινό)  που εκδίδεται από την ένωση και με 
διάρκεια 3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης δελτίου 
αθλητικής  ιδιότητας Ε.Π.Ο. 
Επίσης η ένωση μπορεί να εκδίδει προσωρινά δελτία για την συμμετοχή 
στο πρωτάθλημα για ειδικές περιπτώσεις(π.χ. παιδία από ιδρύματα-
πρόσφυγες )με απόφαση Δ.Σ. 

2. Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή με πλαστά έγραφα η ελλιπή 
δικαιολογητικά, η ευθύνη της ποινής βαρύνει τον έκαστο προπονητή που 
καταθέτει τα δικαιολογητικά. 

3. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του ΦΑ 
τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών. 

4. Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων 
ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά την εκ μέρους 
του διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α., ή όταν ποδοσφαιριστής εισέρχεται 
στον αγώνα μετά την έναρξη του, κατά την στιγμή που εισέρχεται στον 
αγωνιστικό χώρο. 

5. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των 
διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του ΦΑ, οι δε 
αρχηγοί των ομάδων μπορούν να ζητήσουν σε αυτό το διάστημα να τα 
ελέγξουν μόνο στην περίπτωση διατύπωσης ένστασης 
πλαστοπροσωπίας. 

6. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα σε 
όλες τις φάσεις του πρωταθλήματος Κ-16 χωρίς τα δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου , ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη 
συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστή μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή 
του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα, σε 
περίπτωση ενστάσεως υφίσταται, τις προβλεπόμενες για την περίπτωση 
κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την αρμόδια Επιτροπή 
(Διαιτησίας) με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες. 

 

 

 

 



 ΑΡΘΡΟ 7- Ιατρός αγώνα & φαρμακευτικό υλικό 

 

1.Κάθε ομάδα με δική της ευθύνη πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το 
απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστού της. 

 

2.Σ’ όλους τους αγώνες , όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, 
ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας 
η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο 
αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης , απόφοιτος 
των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή 
πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να 
προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν 
διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η οποία χάνει τον αγώνα 
με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια (300) ευρώ. 
Εάν διεξαχθεί ο αγώνας πέραν των ανωτέρων ποινών για την γηπεδούχο 
ομάδα που ισχύουν ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο (άρθρο 
16 του ΚΑΠ). 

3. Τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά των 
ιατρών που θα ασκούν καθήκοντα στους εντός έδρας αγώνες τους (άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, πτυχίο ΤΕΙ, φωτογραφία κλπ) προκειμένου η 
Υγειονομική Επιτροπή να τα ελέγξει και να εγκρίνει την έκδοση ταυτοτήτων 
για τους αγωνιστικούς χώρους. 

4. Σε περίπτωση στην οποία σωματείο , δεν έχει υποδείξει ιατρό αγώνα έως 
και τρεις μέρες πριν την τέλεση του , ορίζεται από την Υγειονομική επιτροπή 
της Ένωσης. Την αμοιβή του ιατρού θα αναλάβει η εκάστοτε γηπεδούχος 
ομάδα (25 ευρώ). 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 8- Γενικές διατάξεις 

 

1. Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές ισχύει ό,τι προβλέπεται από 
τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και την προκήρυξη. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή 
να αγωνισθεί εντός εικοσιτετράωρου σε δύο αγώνες του σωματείου που 
ανήκει. Παράβαση της διάταξη αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου 
αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής. 

2. Οι αγώνες του πρωταθλήματος Κ-16 διεξάγονται ημέρα Κυριακή, την ίδια 
ώρα, 10:00. Δυνατότητα τροποποίησης αυτής, είτε για ολόκληρη την 
αγωνιστική, είτε μέρος αυτής δεν προβλέπεται. Για την μερική τροποποίηση 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων ομάδων και φυσικά της 
Ένωσης. 



3. Όταν κρίνεται αναγκαίο από την Ένωση, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να 
τροποποιεί το πρόγραμμα και να το γνωστοποιεί στα σωματεία τουλάχιστον 
48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η 
διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, με την 
υποχρέωση να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 24 ώρες πριν την έναρξη 
του αγώνα. Τηλεφωνικά και προφορικά αιτήματα αλλαγών δεν γίνονται δεκτά. 
Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα, έστω και 
εάν υπάρχει εγγράφως η σύμφωνη γνώμη και των δύο. 

4. Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει ένα γήπεδο και ένα εφεδρικό, στα 
οποία αποκλειστικά και μόνο θα γίνονται οι αγώνες. Δικαίωμα για αίτηση 
αλλαγής τέλεσης αγώνα (ημέρα και ώρα διεξαγωγής) έχει, κατά 
προτεραιότητα, μόνον το γηπεδούχο (κατά το αγωνιστικό πρόγραμμα) 
σωματείο, χωρίς να αποκλείεται κατάθεση σχετικού αιτήματος και από το 
φιλοξενούμενο σωματείο πάντα με την έγγραφη συγκατάθεση του 
γηπεδούχου σωματείου. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με έγγραφο, που θα 
κατατίθεται στην Ένωση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του αγώνα και θα αιτιολογείται σ  ́αυτήν ο 
λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφίσταται 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 η δυνατότητα να ικανοποιηθεί το αίτημα. 

5. Αγώνας που δεν διεξήχθη χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων 
και θα κριθεί επαναληπτέος από την αρμόδια Επιτροπή, διεξάγεται σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία ορίζεται από την Επιτροπή Υποδομών. 

6. Σε περίπτωση σχολικών εκδρομών ή άλλης σχολικής δραστηριότητας η 
Ε.Π.Σ.Α.Ν.Α θα συναινεί και θα στηρίζει το υποβαλλόμενο αίτημα το 
οποίο θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 4 (τέσσερις) ποδοσφαιριστές . 
Προϋπόθεση η ενδιαφερόμενη ομάδα να υποβάλλει εγγράφως το αίτημα της 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, προσκομίζοντας την απαραίτητη 
βεβαίωση του οικείου σχολείου. Στην εν λόγω βεβαίωση – κατάσταση θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι ποδοσφαιριστές. Αναβολή αγώνα λόγω σχολικής 
εκδρομής μπορεί να γίνει δεκτό ΜΟΝΟΝ μία φορά . Λόγοι ασθενείας που 
αιτιολογούν την αναβολή του αγώνα μειώνουν το ως άνω διάστημα σε τρεις 
ημέρες, κρίνονται όμως από την Επιτροπή Υποδομών με αυστηρότητα και 
αφού ελεγχθούν πλήρη ιατρικά δικαιολογητικά από ιατρό του δημοσίου. 

7. Η μη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών (της παραγράφου 6) και 
στην περίπτωση που σωματείο επικαλούμενο σχολικές δραστηριότητες 
δηλώσει αδυναμία να κατέλθει να αγωνιστεί, θα του επιβάλλονται :  
7.1 Κατακύρωση του αγώνα στην αντίπαλο ομάδα με τέρματα 3–0. 
7.2 Αφαίρεση τριών βαθμών (3) από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.  
7.3 Χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ. 

8. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά από σωματεία, ή ιδιώτες, ή από 
άλλες Ενώσεις κατά την διάρκεια διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της 
ΕΠΣΑΝΑ είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. της Ένωσής μας 
και αφού υποβληθεί αίτημα των διοργανωτών. Απαγορεύεται ρητώς η 



συμμετοχή ομάδας – μέλους ΕΠΣΑΝΑ σε τουρνουά ή αγώνες (όλων των 
ηλικιακών κατηγοριών) όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό, ή νομικό 
πρόσωπο, ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη έγγραφη άδεια της 
ΕΠΣΑΝΑ, στην οποία ανήκουν. 

Στην παραπάνω περίπτωση όταν το σωματείο δεν αγωνίζεται σε αντρικά 
πρωταθλήματα (Α-Β και Γ κατηγορίας)και αγωνίζεται μόνο σε πρωταθλήματα 
υποδομών, τότε τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ και ετήσιος αποκλεισμός 
στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως 
προβλέπεται στον Κ.Α.Π. 

9. Ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Ενώσεως 
δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις μικτές ομάδες της ΕΠΣΑΝΑ. 

10. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί, ή παραιτηθεί από αγώνα, ή 
αγώνες, ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης (μετακίνηση 
αντίπαλης ομάδας, διαιτητών, παρατηρητών, χάραξη γηπέδου, προετοιμασία 
αγώνα κλπ.) τιμωρείται, για κάθε αγώνα, με χρηματικό πρόστιμο από 50€ έως 
500€  έως 3 αγώνες και στην συνέχεια θα εφαρμόζεται το άρθρο 17του ΚΑΠ.  

11. Σωματείο που μετέχει στο Πρωτάθλημα Κ-16 και δεν κατέρχεται να 
αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, 
χωρίς να υπάρχει σοβαρόs λόγος ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι απεχώρησε 
με τη θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει στουs αγώνες (βάσει του 
ΚΑΠ).Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής σωματείου από τα 
πρωταθλήματα υποδομών στα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή εφαρμόζεται 
το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. 

12. Θα γίνεται δεκτό αίτημα ομάδων για αναβολή αγώνα, λόγω κλήσεως 
τριών (3) παικτών τουλάχιστον, σε αγώνα Προεθνικών - Εθνικών Ομάδων και 
εφόσον το αίτημα υποβληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

13. Τυχόν ενστάσεις εκδικάζονται από την Πειθαρχική Επιτροπή, με την 
προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από παράβολο 200 ευρώ καθεμία. 

14. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται είκοσι (20) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) 
τακτικοί και εννέα (9) αναπληρωματικοί, εκ των οποίων όλοι έχουν το 
δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή. Οι αλλαγές θα γίνονται σε τρεις (3) 
διακοπές του αγώνα. Εξαιρείται το ημίχρονο (η ανάπαυλα του ημιχρόνου δεν 
προσμετράτε στις  διακοπές , οπότε γίνονται αλλαγές πριν το σφύριγμα 
έναρξης του 2ου ημιχρόνου ) και τραυματισμός (αναγκαστική αλλαγή) 
τερματοφύλακα. 

15. Στους αγώνες του πρωταθλήματος Κ-16 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 
στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, τουλάχιστον 
επτά (7) ποδοσφαιριστών, που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε 
ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α μέχρι πέντε (5) 
κοινοτικών, ή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή αυτών στον 
αγώνα. Τέλος, στην ενδεκάδα του αγώνα δύναται να συμμετάσχουν ως πέντε 
(5) κοινοτικοί, ή αλλοδαποί ποδοσφαιριστές. Ένας αγώνας μπορεί να 



ξεκινήσει , σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν έχει στην διάθεση της έντεκα 
(11) ποδοσφαιριστές κατά την έναρξη και με εννιά (9) ποδοσφαιριστές. 

16. Τα σωματεία που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομών (και των Κ-
16 επομένως) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν προπονητές κατέχοντες 
δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου τουλάχιστον UEFA C και να εκδίδουν 
ετήσια κάρτα του προπονητή με το αντίστοιχο κόστος . 

 

17. Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομών εκτίονται μόνο 
σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα ανδρών δεν εκτίονται σε 
πρωταθλήματα υποδομών (Άρθρο 37, παράγραφος 3 ΚΑΠ ). Μέχρι την 
έκτιση της ποινής ο ποδοσφαιριστής απαγορεύεται να συμμετάσχει σε 
οποιαδήποτε διοργάνωση της Ένωσής μας. Ποινές που επιβάλλονται στα 
πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων εκτίονται μόνο σε αυτά. Οι 
ποινές αυτές μεταφέρονται μόνο αν, λόγω ηλικίας του ποδοσφαιριστή, δεν 
μπορούν πλέον να εκτιθούν στα πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών 
ομάδων. Στην περίπτωση αυτή εκτίονται στους αγώνες της ομάδας του 
ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα της κατηγορίας, που παίρνει μέρος (άρθρο 
37 του ΚΑΠ). 

18. Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των 
ομάδων με δική τους ευθύνη από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α ή από το 
site (www.epsana.gr). 

19. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του 
πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος. 

20. Η χρήση των επικαλαμίδων είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές, καθώς και των γαντιών για τους τερματοφύλακες. 

 

21. Η αρίθμηση στις φανέλες των ομάδων, της ενδεκάδας, αλλά και της 
εικοσάδας είναι από το 1 έως το 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΑΡΘΡΟ 9- Βαθμολογική κατάταξη 

Η Κ16 χωρίζεται σε τέσσερις ομίλους (1 Χ7 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ 3 Χ 8 ΟΜΑΔΕΣ) μετά 
από κατάθεση των δηλώσεων συμμετοχής ( έως 17/10/2022), με απόφαση του 
ΔΣ 
Θα τηρείται βαθμολογία σε κάθε όμιλο ξεχωριστά.  
Σε περίπτωση που προκύψουν ισοβαθμίες θα ισχύσουν οι προϋποθέσεις που 
ορίζει ο ΚΑΠ. 

Οι όμιλοι θα χωριστούν ως εξής. 

Α ΟΜΙΛΟΣ 

 Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ         
 ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ    
 ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ        
 ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ         
 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ         
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β        
 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ        

Β ΟΜΙΛΟΣ          

 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ        
 ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ          
 ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ         
 ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ        
 ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ       
 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ        
 ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ         
 ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903   

Γ ΟΜΙΛΟΣ 

 ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ       
 ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ 
 ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ        
 ΑΝΟΙΞΗ          

 ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ       
 ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
 ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ 
 ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ  

Δ ΟΜΙΛΟΣ 

 ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 

 ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 
 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ        

 ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 
 ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ          

 ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 
 ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 

 ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ  



 

 ΑΡΘΡΟ 10- Έπαθλα 

 

Στην πρωταθλήτρια και στην δευτεραθλήτρια ομάδα θα απονεμηθούν 
Κύπελλα.  

Στον κυπελλούχο και στον φιναλίστ θα απονεμηθούν Κύπελλα . 

 

 ΑΡΘΡΟ 11- Τελικές διατάξεις 

 

1. Για όλα τα ζητήματα των αγώνων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΑΠ, 
εκτός των ειδικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται μέσα στην προκήρυξη. 

2. Τα γηπεδούχα σωματεία πρωτίστως, καθώς και η φιλοξενούμενη ομάδα, 
κατά τους αγώνες, έχουν και την αποκλειστική ευθύνη τήρησης του Ειδικού 
Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Άθλησης που θα ανακοινωθεί από τους 
αρμόδιους Υγειονομικούς Φορείς. 

3. Για οργανωτικά και άλλα ζητήματα που δεν προβλέπονται από την 
παρούσα, οι ομάδες θα απευθύνονται στην Επιτροπή Υποδομών, η οποία θα 
επιλαμβάνεται και όπου κρίνει αναγκαίο θα θέτει τα αντίστοιχα θέματα υπό 
την κρίση των αρμοδίων και του ΔΣ της Ένωσης. 

 

 

 


