Προς: Σωματεία έδρες τους
Αρ. πρωτ.912,
Δεύτερα 05/10/2021

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αφού
έλαβε υπόψη :
Α) την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,
Β) το Καταστατικό της,
Γ) τους Κανόνες του παιχνιδιού Ποδοσφαίρου που ισχύουν και ορίζονται από
διεθνές συμβούλιο της FIFΑ.,
Δ) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως
αυτοί ισχύουν σήμερα
Ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.,
ΣΤ) τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α

U

Τους αγώνες πρωταθλήματος Κ - 16 ποδοσφαίρου περιόδου 2021-2022 με τους
κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
Η ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2021
ημέρα Κυριακή (ώρα 10πμ).

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2006 και
μεταγενέστερα. Υποχρεωτικά στην εντεκάδα (11) θα αγωνίζονται 3 παίκτες του 2007.
Η ομάδα η οποία αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία ανώτερη
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.

Το πρωτάθλημα της Κ16 θα διεξαχθεί σε τέσσερις ομίλους , οι οποίοι θα προκύψουν από την
Κλήρωση της 05/10/2021.
Θα χωριστεί σε τρείς φάσεις .Την Α’ ΦΑΣΗ, την Β’ ΦΑΣΗ και την Γ’ ΦΑΣΗ
Α’ Φάση
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και θα
προκριθούν οι 4 πρώτοι από κάθε όμιλο.
Β’ Φάση
Στη Β’ Φάση θα διεξαχθούν διπλοί αγώνες χιαστί ( 1-4 & 2-3) των αντίστοιχων ομίλων.
1ος Όμιλος
1
2
3
4

2ος Όμιλος
4
3
2
1

3ος Όμιλος
1
2
3
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4ος Όμιλος
4
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2
1

Γ’ Φάση
Στη Γ’ Φάση προκρίνονται οι νικητές των αντίστοιχων ζευγαριών και θα αγωνισθούν σε
διπλούς αγώνες χιαστί.
Κύπελλο
Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από την Α’ Φάση του Πρωταθλήματος θα συνεχίσουν στο
θεσμό του Κυπέλλου, όπου η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Θα διεξάγονται διπλοί αγώνες
έπειτα από κλήρωση μέχρι και τον Τελικό.

Στους αγώνες θα ορίζεται διαιτητής και βοηθοί, από την Επιτροπή Διαιτησίας της
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 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& 13 ΚΑΠ).
Η συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική.
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 .

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 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 01/10/2021 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 2021-2022 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.
Ομάδα που συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών με πάνω από 2 τμήματα
υποδομών, από το τρίτο τμήμα και πάνω δεν θα υπάρχει παράβολο συμμετοχής.
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Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Κ-16 θα είναι 80΄ λεπτά (δυο ημίχρονα
των 40΄ λεπτών έκαστο).

1.Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν
στον διαιτητή:

Α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή, που θα συνοδεύεται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του
Ποδοσφαιριστή.
Β) Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών εν ισχύ (άρθρο 12 παρ. 1β ΚΑΠ).
Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών δεν είναι
αποδεκτή.
Κάθε ομάδα με δική της ευθύνη πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο
φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστού της.
Γ) 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).
Δ) 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.

Ε) Σε περίπτωση στην οποία σωματείο , δεν έχει δικό του πρόσωπο που να ασκεί
καθήκοντα ιατρού αγώνα, (πιστοποιημένο από την Ένωση) όπως αναφέρεται
παραπάνω , τότε μπορεί να απευθύνεται στην Ένωση για τον ορισμό του. Η ειδοποίηση
αυτή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.
Την αμοιβή του ιατρού θα αναλάβει η εκάστοτε γηπεδούχος ομάδα (25 ευρώ).
ΣΤ)
1. Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή με πλαστά έγραφα η ελλιπή δικαιολογητικά, η ευθύνη
της ποινής βαρύνει τον έκαστο προπονητή που καταθέτει τα δικαιολογητικά.

2. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του ΦΑ τις τυχόν
ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
3. 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.
4. 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.

5. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα σε όλες τις φάσεις
του πρωταθλήματος Κ-16 χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α΄ , β΄ και γ΄ της παρ. 1
του παρόντος, ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή
για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής
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.

1.α) Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές ισχύει ό,τι προβλέπεται από τις
διατάξεις του Κ.Α.Π. και την προκήρυξη.
β) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός εικοσιτετράωρου σε δύο αγώνες
του σωματείου που ανήκει. Παράβαση τηs διάταξηs αυτήs συνεπάγεται απώλεια του
δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής.
2. Οι αγώνες του πρωταθλήματος Κ-16 διεξάγονται ημέρα Κυριακή, 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. 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.
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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 : α) Κατακύρωση του αγώνα
στην αντίπαλο ομάδα με τέρματα 3–0. β) Αφαίρεση τριών βαθμών (3) από τον οικείο
βαθμολογικό πίνακα. γ) 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. Εάν δεν τηρηθεί η
διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της
αφαίρεσης τριών βαθμών (-3) από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο
πρωτάθλημα ανδρών της τοπικής κατηγορίας και ετήσιος αποκλεισμός στους
ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται στον
Κ.Α.Π.
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 100€ (εκατό ευρώ) έως 3 αγώνες και στην συνέχεια θα
εφαρμόζεται το άρθρο 17του ΚΑΠ.
11. α) 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 λόγοs ανωτέραs βίαs, θεωρείται ότι απεχώρησε με τη θέλησή του και
δεν μπορεί να επανέλθει στουs αγώνες (βάσει του ΚΑΠ).
β) 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 οι εννέα (9) έχουν το δικαίωμα να
αγωνισθούν σαν αλλαγή. Οι αλλαγές θα γίνονται σε πέντε (5) διακοπές του αγώνα.
Εξαιρείται το ημίχρονο (η ανάπαυλα του ημιχρόνου δεν προσμετράτε στις πέντε
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 εφτά (7)
ποδοσφαιριστών, που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές
ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α μέχρι τεσσάρων (4) κοινοτικών, ή
αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή αυτών στον αγώνα. Τέλος, στην ενδεκάδα
του αγώνα δύναται να συμμετάσχουν ως τέσσερις (4) 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 UEFAC η να είναι κάτοχοι ΤΕΦΦΑ/ΣΕΦΦΑ
με ειδικότητα το ποδόσφαιρο και μόνο έστω και εάν δεν έχουν πάρει ακόμη το
πτυχίο αλλά να φέρουν πιστοποίηση αυτού .
Στην παραπάνω περίπτωση θα εκδίδετε ετήσια κάρτα του προπονητή με το αναλογο
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
τουs ευθύνη από την Γραμματεία τηs 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 αρίθμηση στις φανέλες των ομάδων, της ενδεκάδας, αλλά και της εικοσάδας ,
μπορεί να είναι από [1-99] για την φετινή αγωνιστική σεζόν λόγω COVID-19.

Ο αριθμός των ομίλων και αντίστοιχα των ομάδων που θα συμπεριλαμβάνονται σ’
αυτούς καθώς και οι ομάδες που θα περάσουν στην Β΄ Φάση ,θα καθοριστεί με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, και αφού προηγουμένως κατατεθούν οι
δηλώσεις συμμετοχής ως και [ 01/10/2021].
Θα τηρείται βαθμολογία σε κάθε όμιλο ξεχωριστά.
Μετά το τέλος της Α φάσης οι ομάδες που θα αποκλειστούν θα συνεχίσουν στο
θεσμό του Κυπέλλου για την Β φάση.
Όλοι οι αγώνες πρόκρισης ή και ακόμα και οι τελικοί αγώνες σε περίπτωση
ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθούν την διαδικασία πέναλτι.
Στην φετινή σεζόν θα υπάρξουν γεωγραφικά κριτήρια και στην Α’ φάση ανάλογα
με τον αριθμό των ομάδων θα διεξήχθη κλήρωση των ομίλων με προσανατολισμό
σε 4 ομίλους την Τρίτη 05/10/2021.
Στην Β΄ φάση του θεσμού κυπέλλου, θα γίνει κλήρωση χωρίς γεωγραφικά και
βαθμολογικά κριτήρια.

Στην πρωταθλήτρια και στην δευτεραθλήτρια ομάδα θα απονεμηθούν Κύπελλα και
Μετάλλια.
Στον κυπελλούχο και στον φιναλίστ θα απονεμηθούν Κύπελλα και
Μετάλλια.

1.Για όλα τα ζητήματα των αγώνων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΑΠ, εκτός των
ειδικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται μέσα στην προκήρυξη.
2.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.

