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2019-2020 
 

Η Ε.Π.Σ. Χίου έχοντας υπόψη: 
- Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα 
- Το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. Χίου 
- Τον Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών οµάδων  
- Την σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Χίου 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Τους αγώνες του τοπικού Πρωταθλήµατος Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της 
περιόδου 2019- 2020 µεταξύ των σωµατείων των κατηγοριών: 
1. Πρώτης (Α΄) ερασιτεχνικής κατηγορίας 
2. ∆εύτερης (Β΄) ερασιτεχνικής κατηγορίας 

 

Άρθρο 1ο ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Προκήρυξη αυτή αποτελεί πρόσκληση για την κατάρτιση σύµβασης µεταξύ 
της Ε.Π.Σ. Χίου ως διοργανώτριας ένωσης και των σωµατείων που έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στα οικεία πρωταθλήµατα. 
Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης συµφωνείται και η σύµβαση. Η 
αποδοχή των όρων της προκήρυξης µε επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή 
των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. (αποκλεισµός και 
υποβιβασµός του σωµατείου στην αµέσως κατώτερη κατηγορία). 
∆ικαίωµα συµµετοχής στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία έχουν όσα Σωµατεία 
παρέµειναν στην κατηγορία αυτή µετά την επικύρωση του βαθµολογικού 
πίνακα της περασµένης αγωνιστικής περιόδου, και όσα έχουν προαχθεί σε 
αυτή από την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στην Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία έχουν όσα Σωµατεία 
δηλώσουν συµµετοχή. 
Ηµεροµηνία  κλήρωσης  για  την  Α΄  ερασιτεχνική  κατηγορία  ορίζεται  η  
Παρασκευή 
23/08/2019 και ώρα 19:30 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου. 
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Ηµεροµηνία κλήρωσης για την Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία ορίζεται η Παρ α σ κ ε υ ή  
23/08/2019 και ώρα 20:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου. 
α) Όλα τα σωµατεία που µετέχουν στους αγώνες των παραπάνω πρωταθληµάτων, οφείλουν να 
υποβάλλουν    στην    Ε.Π.Σ.    Χίου    έγγραφη    δήλωση    συµµετοχής,    Συνυποσχετικό 
∆ιαιτησίας/∆ήλωση σωµατείου, Πράξη Συναίνεσης Αξιωµατούχων Σωµατείων (έντυπα που 
χορηγούνται από την Ε.Π.Σ.), µε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής της Προκήρυξης, 
µέσα στις παρακάτω ηµεροµηνίες για κάθε κατηγορία: 
1. Σωµατεία Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας µέχρι την ∆ευτέρα 19/08/2019 και ώρα 13:00 
2. Σωµατεία Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας µέχρι την Τρίτη 20/08/2019 και ώρα 13:00 
β) Μαζί µε την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής τα σωµατεία πρέπει να καταβάλλουν στην 
Ε.Π.Σ. Χίου την ετήσια συνδροµή 10,00 ευρώ και παράβολο συµµετοχής στο αντίστοιχο 
πρωτάθληµα, µε κατάθεση των παραπάνω ποσών στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθµό 
λογαριασµού κατάθεσης: 5702-021659-501. Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στο πόσο 
των 50,00 ευρώ για την Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία και των 40,00 ευρώ για την Β΄ 
ερασιτεχνική   κατηγορία. 
γ) Τα σωµατεία µε την κατάθεση της δήλωσης συµµετοχής, είναι υποχρεωµένα να 
τακτοποιήσουν κάθε οικονοµική εκκρεµότητα από τυχόν οφειλές τους προς την Ένωση. 
δ) Επίσης τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να προσκοµίσουν απόσπασµα πρακτικού µε τη  
σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα αναπληρωµατικά του µέλη, καθώς και να 
καταθέσουν παραχωρητήρια γηπέδων. 
ε) Με την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης και τη δήλωση συµµετοχής σωµατείου της 
παραγράφου α του παρόντος άρθρου τα σωµατεία αποδέχονται αυτόµατα το Καταστατικό, 
τους Κανονισµούς, εγκυκλίους, οδηγίες και αποφάσεις της UEFA, FIFA και της ΕΠΟ 

 
Άρθρο 2ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Ως  πιθανή  ηµεροµηνία  έναρξης  των  αγώνων  ορίζεται  για  την  Α΄    Κατηγορία    η  05η 
Οκτωβριου 2019  ηµέρα Σάββατο. 
Ως πιθανή ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για την Β΄  Κατηγορία  η 05η Οκτωβρίου  
2019  ηµέρα Σάββατο. 
Η Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης των παραπάνω ηµεροµηνιών, έναρξης 
και λήξης των πρωταθληµάτων. 

 

Άρθρο 3ο ΓΗΠΕ∆Α ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Για τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 8 του Κ.Α.Π.  

 
 

Άρθρο 4ο ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
Σχετικά µε την αντικανονικότητα του γηπέδου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του 
Κ.Α.Π. 

 
Άρθρο 5ο ΓΗΠΕ∆Ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

Για τη δυνατότητα έναρξης της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη της 
καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, µόνος αρµόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής. Οι 
διαγωνιζόµενες οµάδες έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται µε κάθε απόφασή του και δεν 
δύνανται να υποβάλλουν καµία ένσταση σχετικά µε την καταλληλότητα του γηπέδου (άρθρο 
10, παρ 2 του Κ.Α.Π.). 
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Άρθρο 6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
α) Το πρόγραµµα των αγώνων καταρτίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήµατος που είναι και η 
µόνη αρµόδιος. 
β) Η πρόσκληση οµάδας για να συµµετάσχει στους αγώνες πρωταθλήµατος γίνεται µε την 
κοινοποίηση προ τριών (3) ηµερών, πριν την ηµέρα διεξαγωγής τους, του προγράµµατος των 
συναντήσεων που καταρτίζεται ύστερα από δηµόσια κλήρωση. Ειδικά για περιπτώσεις αγώνων 
κατάταξης (play off – play out) µπαράζ ή άλλων εκτάκτων περιπτώσεων η σχετική προθεσµία 
χωρίζεται σε δύο µέρες. 
Οι οµάδες δεν έχουν το δικαίωµα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα µε κοινή συµφωνία 
τους. 
Η διοργανώτρια 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 
οικείας ΕΠΣ ενηµερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόµενα σωµατεία (άρθρο 22 παρ. 1 του 
Κ.Α.Π.). 
γ) Τα σωµατεία έχουν την υποχρέωση να παραλαµβάνουν από τη γραµµατεία της Ε.Π.Σ. Χίου το 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα αγώνων (γήπεδο, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής) ή την ιστοσελίδα της 
Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsxiou.gr), µε ευθύνη των αντιπροσώπων τους. 
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο 
τέλεσης αυτού, υποχρεούται, όµως, να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους τουλάχιστον 24 
ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 24ώρο αρχίζει από την ειδοποίηση των ενδιαφεροµένων 
από την διοργανώτρια µε έναν από τους επίσηµους τρόπους επικοινωνίας που προβλέπονται το 
καταστατικό της ΕΠΟ. 
ε) Η διοργανώτρια δύναται, µόνο µε απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήµατος,  να τροποποιήσει 
το πρόγραµµα των αγώνων. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να 
ειδοποιήσει τα διαγωνιζόµενα σωµατεία τρείς (3) πλήρεις ηµέρες πριν από την τέλεση του 
αγώνα. 
στ) Αιτήµατα ενδιαφεροµένων σωµατείων για αλλαγή ώρας, ηµέρας ή γηπέδου, πρέπει να 
γνωστοποιούνται στην Ένωση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τον αγώνα, πλήρως 
αιτιολογηµένα, προκειµένου η Επιτροπή να κρίνει το σύννοµο ή όχι. Αιτήµατα που θα 
περιέρχονται στην Ε.Π.Σ. Χίου µετά το δεκαηµερο δεν θα γίνονται δεκτά. 
ζ) Η Ένωση µπορεί να ορίσει, κατά την κρίση της, όλους ή µέρος των αγώνων των τελευταίων 
τεσσάρων (4) αγωνιστικών του Πρωταθλήµατος την ίδια µέρα και ώρα, εάν και εφόσον κριθεί 
ότι είναι απαραίτητο. 
η) Είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια ύστερα από έγγραφο αίτηµα, η αναβολή αγώνα 
πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου που ζητείται από οµάδα της οποίας τρείς (3) τουλάχιστον 
ποδοσφαιριστές συµµετέχουν σε αγώνες των πρωταθληµάτων προεπιλογής Εθνικών οµάδων 
Νέων ή άλλων πρωταθληµάτων αντιπροσωπευτικών οµάδων . 
θ) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα µετά την ανακοίνωση του προγράµµατος 
των αγώνων κάθε εβδοµάδας, να εξασφαλίζουν από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα. Επίσης σε περίπτωση οποιασδήποτε 
τροποποίησης του προγράµµατος αγώνων (γήπεδο, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής) οφείλουν να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για αυτήν. 
ι) Η Ένωση έχει το απόλυτο δικαίωµα να ορίζει αγώνες και τα απογεύµατα της Τετάρτης ή και 
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα εργάσιµη ή αργία. 
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Άρθρο 7ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 
  Σε όλους τους αγώνες των Πρωταθληµάτων Α΄ και Β΄ είναι υποχρεωτική µε 
ευθύνη της γηπεδούχο 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 στη παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά 
γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη 
ζωή περιστατικά που µπορεί να προκύψουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε 
περίπτωση που κατά την προγραµµατισµένη ώρα διεξαγωγής του αγώνα δεν 
υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού, τότε ο αγώνας δεν τελείται ( 
Κ.Α.Π. άρθρο 16 παρ.2β).  Σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη του γηπεδούχου 
Σωµατείου για την µη προσέλευση ιατρού τότε αυτό θα τιµωρείται βάση τις 
διατάξεις του  Κ.Α.Π.  
 

Άρθρο 8ο ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Καθεµιά από τις διαγωνιζόµενες οµάδες είναι υποχρεωµένη να προσέρχεται στο γήπεδο του 
αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισµένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσµενείς 
συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιµη να αγωνιστεί πέντε (5΄), τουλάχιστον, λεπτά 
πριν την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του αγώνα (άρθρο 16, παράγραφος 1α Κ.Α.Π.) 
Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο 
φύλλο αγώνα. 

 

Άρθρο 9ο  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
α) Το Φ.Α. πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κ.Α.Π. 
β) Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των διαγωνιζόµενων οµάδων ή 
τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι όµως, έχουν δικαίωµα να διατυπώνουν τυχών διαφωνίες ή 
επιφυλάξεις τους. Οι λόγοι των διαφωνιών ή των επιφυλάξεων πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
αναγράφονται στο Φ.Α. Σε περίπτωση άρνησής τους να συµµορφωθούν σε αυτή την 
υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. 
θεωρείται ισχυρό (άρθρο 15 παράγραφος 5 ΚΑΠ). Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρχηγών 
να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφει ο διαιτητής (συνθέσεις,  αριθµοί 
φανέλων, παρατηρήσεις κλπ.) γιατί τυχόν παράλειψη ή εσφαλµένη αναγραφή δεν 
µπορεί να αναγνωριστεί εκ των υστέρων. 
 

Άρθρο 10ο Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 
Τα σχετικά µε την αδυναµία συµµετοχής σωµατείου σε αγώνα, ρυθµίζονται από το άρθρο 17 
του Κ.Α.Π. 

 
Άρθρο 11ο ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ 

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π. 
 

Άρθρο 12ο ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΣΕ ΑΓΩΝΑ. 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 33 του Κ.Α.Π. 
Οµάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής 
περιόδου, από δική της υπαιτιότητα, θεωρείται ότι αποχώρησε µε τη θέλησή της, δεν µπορεί να 
επανέλθει στο πρωτάθληµα αυτό, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία.  
 
 



 

5 
 

 
 

 

Άρθρο 13ο ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 33 του Κ.Α.Π. 
Οµάδα η οποία τερµατίζει στο πρωτάθληµα µε παθητικό µεγαλύτερο από δέκα (10) βαθµούς, 
από οποιαδήποτε αιτία, υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και 
καταλαµβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα. 

 

Άρθρο 14ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 19 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα: 
α) Τα σωµατεία που µετέχουν στους αγώνες των παραπάνω πρωταθληµάτων, πρέπει 
απαραίτητα να καταρτίζουν τις οµάδες τους από καθαρά ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οι 
οποίοι είναι γραµµένοι στα µητρώα της Ε.Π.Ο. στη δύναµή τους και οι οποίοι είναι κάτοχοι 
δελτίου ατοµικών στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή, που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο. 
β) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24 ωρών σε δύο αγώνες της οµάδας του 
(άρθρο 19 παρ 2α του ΚΑΠ). Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του 
δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 23 του Κ.Α.Π. 
γ) Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το 
14ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 19 παρ 3β & 11 του ΚΑΠ). Παράβαση της διάταξης αυτής 
συνιστά αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια οµάδα τιµωρείται, 
κατά τα οριζόµενα στον Κ.Α.Π. Ως συµπλήρωση της ηλικίας  των 14 ετών των ποδοσφαιριστών 
για να αποκτήσουν το δικαίωµα να αγωνίζονται σε ανδρικές οµάδες νοείται  η ηµερολογιακή 
συµπλήρωση των 14 ετών δηλαδή  από την  ηµεροµηνία των γενεθλίων των 14 ετών και µετά. ( 
αρ. 19 παρ 11 

α,β,γ)   
δ) Στους αγώνες των τοπικών πρωταθληµάτων 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). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συµµετοχή τους στον αγώνα 
µέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις 
ελληνικές εθνικές 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, (άρθρο 19 παρ. 12 του ΚΑΠ). Παράβαση 
της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια 
οµάδα τιµωρείται, κατά τα οριζόµενα του Κ.Α.Π. 

ε) Κατά τη διάρκεια µίας χρονικής περιόδου, από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου 
του επόµενου έτους, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύναται να αγωνιστούν, σε 
επίσηµους αγώνες, µόνο για δύο σωµατεία (ανεξαρτήτως της Οµοσπονδίας στην 
οποία ανήκουν). Κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι ερασιτέχνες 
ποδοσφαιριστές δύναται να εγγράφονται – µετεγγράφονται σε τρία (3), το ανώτατο , 
ερασιτεχνικά σωµατεία, αλλά να αγωνίζονται µόνο για λογαριασµό δύο. Η τυχόν 
συµµετοχή τους σε αγώνες του τρίτου σωµατείου συνιστά αντικανονική συµµετοχή 
και δίδει το δικαίωµα υποβολής ενστάσεως , σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος. 
Εξαίρεση στα ανωτέρω υπάρχει µόνο για τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από 
οµοσπονδίες που έχουν αλληλεπικαλυπτόµενες αγωνιστικές περιόδους, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο Κ.Ι.Μ.Π. 
στ) Επιτρέπεται η  αντικατάσταση σε  όλη τη διάρκεια του αγώνα µέχρι τεσσάρων   (4) 
ποδοσφαιριστών από κάθε οµάδα, ( Κ.Α.Π. αρ.16 παρ. 3α )   αλλά η επανασυµµετοχή στον 
αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε, απαγορεύεται. Ένας παίκτης ο 
οποίος αποβάλλεται από το διαιτητή πριν από το εναρκτήριο λάκτισµα, επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί µόνο από έναν από τους αναπληρωµατικούς παίκτες.  
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Άρθρο 15ο ∆ΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 18 του Κ.Α.Π. 
α) Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν 
στο διαιτητή: 

 
1. Τα δελτία ατοµικών στοιχείων και µεταβολών των ποδοσφαιριστών τους, όπως επίσης και τις 
πράξεις συναίνεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων όλων των ποδοσφαιριστών που είναι 
εγγραµµένοι  στις καταστάσεις υγείας. 
2. Κάρτα Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη 
στοιχεία αυτών καθώς και το σωµατείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση ότι είναι 
απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της οµάδας τους και η οποία θα φέρει 
αριθµό πρωτοκόλλου της διοργανώτριας αρχής . 
3. ∆ελτίο πιστοποίησης  προπονητή ή προπονητών της οµάδας  για την ποδοσφαιρική 
περίοδο 2019-2020 το οποίο εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Χίου, προσκοµίζοντας στη 
γραµµατεία της τα απαραίτητα έγγραφα, φωτογραφία του προπονητή και το σχετικό 
παράβολο των 50 ευρώ. Τα σωµατεία της Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας υποχρεούνται να 
προσλάβουν προπονητή κάτοχο διπλώµατος ή πιστοποίησης UEFA ή απόφοιτους 
ΤΕΦΑΑ µε ειδικότητα ποδόσφαιρο µε την υποχρέωση (των τελευταίων) κατοχής 
ταυτότητας τριετούς διάρκειας της Ε.Π.Ο. Για τα σωµατεία της Β΄ ερασιτεχνικής 
κατηγορίας η πρόσληψη προπονητή είναι προαιρετική. Σε  περίπτωση όµως που 
επιθυµούν να προσλάβουν διπλωµατούχο προπονητή θα προσλαµβάνουν µε βάσει την 
κατηγοριοποίηση του άρθρου 6 παρ.1 του κανονισµού Προπονητών ή απόφοιτους 
ΤΕΦΑΑ µε ειδικότητα ποδόσφαιρο. 
β) Ο διαιτητής είναι υποχρεωµένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και τις 
Κάρτες Υγείας των ποδοσφαιριστών, την ταυτότητα προπονητού (δεν είναι υποχρεωτική η 
πρόσληψή του στα σωµατεία της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας) και να σηµειώσει στην οικεία 
στήλη του Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις, λήξη ισχύος ιατρικής θεώρησης κλπ.). 
γ) Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήµατος χωρίς τα 
παραπάνω δικαιολογητικά. Ο 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 διάταξη του Κ.Α.Π. άρθρο 23. 
 
 
 
 
 

 

Άρθρο 16ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
α) Τα σωµατεία που διαγωνίζονται έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις 
των σωµατείων υποβάλλονται, περιοριστικά και µόνο, για τις περιπτώσεις που προβλέπει το 
άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και µε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπονται από τα 
άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π. 
β) Οι ενστάσεις για αντικανονικότητα γηπέδου, για παράβαση του άρθρου 12 του ΚΑΠ (περί 
ορισµού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή) και η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή 
καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των οµάδων που ενίστανται, οι µεν δύο πρώτες 
πριν την έναρξη του αγώνα, η δε τρίτη (πλαστοπροσωπίας) µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. 
γ) Οι υπόλοιπες ενστάσεις υποβάλλονται στην Ε.Π.Σ. Χίου µε συστηµένη επιστολή ή µε 
αποδεικτικό επίδοσης, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα που έγινε ο αγώνας, η 
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οποία δεν υπολογίζεται. 
δ) Η συζήτηση των  ενστάσεων  είναι υποχρεωτική, τυχόν  δε παραίτηση  της ενιστάµενης 
οµάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
ε) Κάθε είδους ένσταση που υποβάλλεται στην Ένωση, πρέπει να συνοδεύεται µε 
χρηµατικό παράβολο εκατό (100) ευρώ µε κατάθεση του ποσού αυτού στην Τράπεζα 
Πειραιώς στον αριθµό λογαριασµού κατάθεσης: 5702-021659-501. Σε περίπτωση που η 
ένσταση γίνει δεκτή στο σύνολό της, το παράβολο επιστρέφεται στο σωµατείο. Σε αντίθετη 
περίπτωση (απόρριψη ένστασης µερικά ή συνολικά), το παράβολο καταπίπτει υπέρ του 
ταµείου της Ε.Π.Σ. Χίου. 

 
 

Άρθρο 17ο ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ 
α) Τα διαγωνιζόµενα σωµατεία πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και 
καταστολής πράξεων που δυσφηµούν το άθληµα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι 
υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των µελών και των οπαδών 
τους. Σε περίπτωση που δηµιουργηθούν επεισόδια που µπορούν να δυσφηµούν το άθληµα ή να 

  διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα παραπάνω πρόσωπα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από    
τον Πειθαρχικό Κώδικα ποινές µε απόφαση της Ένωσης. 
β) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα µετά την ανακοίνωση του προγράµµατος 
των αγώνων, να εξασφαλίζουν από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τη νοµοθεσία την 
έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα. Επίσης σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του 
προγράµµατος αγώνων (γήπεδο, ηµέρα και ώρα διεξαγωγής) οφείλουν να προβούν σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για αυτήν. 

 

Άρθρο 18ο ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
Σχετικά µε το ύψος και την έκτιση των ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για 
παραπτώµατα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, σε οµάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες 
τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωµατεία, µέλη ή φιλάθλους σωµατείων, 
έχουν πλήρη εφαρµογή οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 
Τα σωµατεία είναι υπεύθυνα για τις χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, 
αξιωµατούχους και οπαδούς των οµάδων τους. 
Η καταβολή των χρηµατικών ποινών γίνεται µέσα σε τριάντα (30) µέρες από την έκδοση της 
τελεσίδικης απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση (µη καταβολής της ποινής εντός τριάντα ηµερών) 
κάθε αγώνας της οµάδας που οφείλει, δεν ορίζεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου. 
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, οι έχουσες έννοµο συµφέρον οµάδες, δύναται να 
προσβάλουν τον ορισµό και το αποτέλεσµα του αγώνα. Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης, 
το οφειλόµενο ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
(Πειθαρχικό Κώδικα άρθρο 23). 

 

Άρθρο   19ο     
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ   ΚΑΤΑΤΑΞΗ   ΟΜΑ∆ΩΝ   –   ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ   – 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π.  

 
Α. ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Το πρωτάθληµα διεξάγεται σε έναν (1) όµιλο, µε τον παρακάτω τρόπο:  
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α’ και β’ γύρος)  και σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων, 
προκειµένου για θέσεις που δίνουν δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες των επόµενων φάσεων 
(διεκδίκησης   προβιβασµού,   αποφυγής   υποβιβασµού),   κατά   τα   κατωτέρω,   ισχύει  το  
άρθρο 20 του Κ.Α.Π. 

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των οµάδων (κανονική περίοδος). 
Πρωταθλήτρια οµάδα για την περίοδο 2019 – 2020 θα  αναδειχθεί από το ακόλουθο σύστηµα 
διεξαγωγής του Πρωταθλήµατος: 
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PLAY-OFFS ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ: 

   
  Α΄ ΦΑΣΗ ΟΚΤΩ ΟΜΑ∆ΩΝ: 
Στην πρώτη φάση oι αγώνες θα διεξαχθούν µεταξύ των οκτώ  πρώτων οµάδων της κανονικής 
περιόδου. H πριµοδότηση κάθε οµάδας για τα play off θα έχει ως ακολούθως: Οι τέσσερις (4) 
πρώτες οµάδες της  κανονικής περιόδου θα έχουν το πλεονέκτηµα σ αυτή τη φάση,  αφ΄ενός στον 
πρώτο αγώνα να είναι γηπεδούχες και αφετέρου τη διαξαγωγή ενός ακόµη αγώνα σε περίπτωση που 
ηττηθούν από τις οµάδες 5,6,7 & 8  στην έδρα της νικήτριας οµάδας. 
 Β΄ ΦΑΣΗ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ. 
 Οι οµάδες των θέσεων 1,2,3 & 4 της κανονικής περιόδου του πρωταθλήµατος, θα εξακολουθούν να  
διατηρούν  το πλεονέκτηµα της προηγούµενης φάσης ( γηπεδούχο σωµατείο & διεξαγωγή ενός ακόµη 
αγώνα). 
 ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ- ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 
Στην τελική φάση για την ανάδειξη του Πρωταθλητή θα διεξαχθεί ένας αγώνας µε γηπεδούχο την 
οµάδα που ήταν ψηλότερα στη βαθµολογία της κανονικής περιόδου και σε περίπτωση ήττας της. θα 
διεξαχθεί  επαναληπτικός αγώνας στην έδρα της έτερης οµάδας..  
 

* Σε όλες τις φάσεις σε περίπτωση ισοπαλίας µεταξύ των οµάδων θα διεξαχθεί ηµίωρη παράταση 
και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.  
 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  
Οι οµάδα που θα καταλάβει την τελευταία  

θέση  στην Α΄ Κατηγορία υποβιβάζεται απευθείας 
στην Β’  κατηγορία για την περίοδο 2019 – 2020. Οι  δύο  (2) οµάδες  που  θα  καταλάβουν 
την  προτελευταία  και  την  αντιπροτελευταία  θέση  στην Α΄ Κατηγορία  θα  
αναµετρηθούν σε  διπλούς  αγώνες  µε  τις  δύο (2) οµάδες  της  Β΄ Κατηγορίας  που  
θα  καταλάβουν  την 2η  και  την  3η   θέση  αντίστοιχα , δηλαδή  
(προτελευταία  οµάδα  Α΄ Κατηγορίας- 2η οµάδα  Β΄Κατηγορίας  &  
αντιπροτελευταία  οµάδα  Α΄ Κατηγορίας  – 3η  οµάδα  Β΄Κατηγορίας). 
 
* Σε όλες τις φάσεις σε περίπτωση ισοπαλίας µεταξύ των οµάδων θα διεξαχθεί ηµίωρη παράταση 
και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.  
 

 

Β. ∆ΕΥΤΕΡΗ (Β΄) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Το πρωτάθληµα διεξάγεται σε έναν (1) όµιλο, µε τον παρακάτω τρόπο: 
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α’ και β’ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων, 
προκειµένου για θέσεις που δίνουν δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες των επόµενων φάσεων 
(διεκδίκησης προβιβασµού, αποφυγής υποβιβασµού), κατά τα κατωτέρω, ισχύει  το  άρθρο 20 του 
Κ.Α.Π. 

 Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των οµάδων από τη 1η θέση µέχρι και την τελευταία.  
Πρωταθλήτρια οµάδα της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας για την περίοδο 2019 – 2020 είναι η 
πρώτη της βαθµολογικής κατάταξης και προβιβάζεται απευθείας στην Α΄ ερασιτεχνική 
κατηγορία. 
 

 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 
Τα σωµατεία που θα καταλάβουν την 2η και  την 3η θέση της Β΄  Κατηγορίας θα αναµετρηθούν σε 
διπλούς αγώνες µε τις δύο (2) οµάδες  που θα καταλάβουν την προτελευταία  και την 
αντιπροτελευταία  θέση της Α΄ Κατηγορίας. 
Για την κατάκτηση της 2ης & 3ης θέσης θα διεξαχθούν αγώνες µπαράζ µε τον εξής τρόπο: 
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O δεύτερος της βαθµολογίας θα παίξει µε τον πέµπτο και ο τρίτος µε τον τέταρτο µε πλεονέκτηµα 
έδρας και διεξαγωγής ενός ακόµη αγώνα σε περίπτωση ήττας για τις οµάδες 2 & 3 της κανονικής 
περιόδου στην έδρα της νικήτριας οµάδας. 
 
* Σε όλες τις φάσεις σε περίπτωση ισοπαλίας µεταξύ των οµάδων θα διεξαχθεί ηµίωρη παράταση 
και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.  
 
 

Άρθρο 20ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
α) Η οικονοµική οργάνωση και διαχείριση ανατίθεται στα γηπεδούχα σωµατεία. Η Ε.Π.Σ. Χίου 
δεν έχει καµία ευθύνη στην οικονοµική διαχείριση του αγώνα. 
β) Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωµατείο εκδώσει και διαθέσει εισιτήρια για αγώνα 
πρωταθλήµατος, οφείλει απαραιτήτως να προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται για τη 
νόµιµη διάθεσή τους. Τα έσοδα από τις εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στο γηπεδούχο 
σωµατείο. 
γ) Όλα τα έξοδα µετακίνησης βαρύνουν καθ’ ολοκληρία την οµάδα που µετακινείται, χωρίς 
αυτή να δικαιούται να πάρει αυτά (τα έξοδά της) από τις εισπράξεις του αγώνα. 
δ) Όλα τα υπόλοιπα έξοδα του αγώνα (αποζηµίωση του ιατρού και του/των παρατηρητή/τών, τα 
έξοδα διαιτησίας, γηπέδου – αν υπάρχουν – κλπ.) επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το γηπεδούχο 
σωµατείο. 
ε) Η οικονοµική οργάνωση και διαχείριση των αγώνων Play off της  Α΄  κατηγορίας 
ανατίθεται στα διαγωνιζόµενα σωµατεία.  

 

Άρθρο 21ο ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – ΜΜΕ 
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 29 του Κ.Α.Π. 
Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα διαδικτυακής µετάδοσης (κάθε αγώνα) 
ανήκουν στα γηπεδούχα σωµατεία. 
Κάθε σύµβαση παραχώρησης των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο δικαιωµάτων 
µεταξύ ενός σωµατείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Π.Σ. 
Χίου. Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) µετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύµβαση 
παραχώρησης των δικαιωµάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια. 

 

Άρθρο 22ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε είδους αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρµογή και ερµηνεία των όρων 
της Προκήρυξης, του Κ.Α.Π. και της εν γένει νοµοθεσίας που ισχύει στο ποδόσφαιρο και 
αφορούν τα σωµατεία που µετέχουν στους αγώνες πρωταθληµάτων της Ε.Π.Σ. Χίου, καθώς 
και οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα µε αυτά, 
επιλύονται µόνο από τα αρµόδια θεσµοθετηµένα αθλητικά όργανα. 

 

Άρθρο 23ο ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ 
α) Στην πρωταθλήτρια οµάδα της τελικής κατάταξης κάθε κατηγορίας θα απονεµηθεί κύπελλο 
και 25 µετάλλια µε τη λήξη των πρωταθληµάτων. 
β) από την εφαρµογή του fair play η πρώτη οµάδα κάθε κατηγορίας (Α΄ & Β΄) θα λάβει τιµητική 
πλακέτα. 
γ) τιµητικές πλακέτες θα απονεµηθούν στον πρώτο σκόρερ της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας.  
 
 
 
 
 

Άρθρο   2 3ο      ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Σύµφωνα µε το αρ14 του Κ.Α.Π. και του κανονισµού στολών της Ε.Π.Σ. Χίου ισχύουν τα εξής:  
1) Η αρίθµηση των φανέλων είναι υποχρεωτική  από το 01 – 18. 
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2) Σε περίπτωση που ο διαιτητής ζητήσει αλλαγή εµφάνισης τότε υποχρεωτικά αλλάζει το 
γηπεδούχο σωµατείο. 

3) Οµάδες που επιθυµούν να διαφηµίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα 
προϊόντα, αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια,  πρέπει  να τηρούν τα 
απαιτούµενα από τον Κ.Α.Π. αρ.14 παρ.4 

 

Άρθρο 24ο ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύµβαση µεταξύ της Ε.Π.Σ. Χίου σαν διοργανώτριας των 
παραπάνω πρωταθληµάτων και των σωµατείων που έχουν δηλώσει συµµετοχή σε αυτά. Η 
αποδοχή των όρων της προκήρυξης µε επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων 
που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα 
µερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. 
εναρµόνιση µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ.), ακόµη και µετά την έναρξη των 
αγώνων. 
Ο αγώνας µεταξύ του πρωταθλητή της Α΄ Κατηγορίας 2018-2019 και του Κυπελλούχου 
Χίου 2018-2019 (Super Cup) θα διεξαχθεί 22 Σεπτεµβρίου 2019 , ηµέρα Κυριακή. Την 
οικονοµική διαχείριση του συγκεκριµένου αγώνα αναλαµβάνει η Ε.Π.Σ Χίου. 

 

Άρθρο 25ο ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα γίνεται εφαρµογή του Κ.Α.Π. 
β) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις κανονισµών και την αθλητική νοµοθεσία που 
ισχύει, επιλύεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου. 
γ) Η ερµηνεία του Κ.Α.Π., των Κανόνων του Παιχνιδιού και των όρων της Προκήρυξης, 
γίνεται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου. 
 

Με τιµή 
Για το ∆.Σ της Ε.Π.Σ Χίου 

            

                                                         
                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                        

    

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Γ.Γ.Α 
- Ε.Π.Ο
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ :…………………………. 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:………………….….…              ΧΙΟΣ …………………………..……… 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Α΄    ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   201…….  – 201……..  

 
 Σας πληροφορούµε ότι, σύµφωνα µε την …..…………………………….…..απόφαση 
του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου,  ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Πρωτάθληµα 
της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
προκήρυξης και καταθέτουµε στο ταµείο σας το ποσό των ………………………….…  σαν 
δικαίωµα συµµετοχής. 
 Ακόµα δηλώνουµε ότι : 
1. Η αγωνιστική µας έδρα ( γήπεδο ) για τους αγώνες του Πρωταθλήµατος είναι τα γήπεδα: 
 1)……...……………………………….…2)………………………………….……………... 
 
2. Χρώµατα της στολής των ποδοσφαιριστών µας είναι : 
Α) Φανέλα          ..…..………………………………..……………………...…………….. 
Β) Παντελονάκι ……….….…………………………………………………..…………… 
Γ) Κάλτσες         …………….………………………………………………...…………… 
 

3.  Αντιπρόσωπο µας ορίζουµε τον κ………………………………………………………….. 
διεύθυνση…………………………………..τηλέφωνο……………………………..……, 
κινητό………………………………...……,φαξ………………………………………….. 
e-mail  1 (υποχρεωτικά)………………….…………………………………..…………… 
e-mail  2 (υποχρεωτικά)……………………….…………………………..……………… 
στον οποίο να δίνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σωµατείο. 
 

4. Τα στοιχεία του Προέδρου και Γ.Γραµµατέα του Σωµατείου 
Πρόεδρος……………………..∆/νση………….….…………Τηλ…….………………......… 
Γ.Γραµµατέας……..…………∆/νση…………..……..…….Τηλ…………………………….  
 

       Για το ∆.Σ του Σωµατείου…………………………. 
 

            
                                                      Σφραγίδα 
                                                     Σωµατείου 
                
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ :…………………………. 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:………………….….…              ΧΙΟΣ …………………..……………… 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Β΄    ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   201…….  – 201……..  

 
 Σας πληροφορούµε ότι, σύµφωνα µε την …..………………………………..απόφαση 
του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου,  ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Πρωτάθληµα 
της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
προκήρυξης και καταθέτουµε στο ταµείο σας το ποσό των ……………………………..…  
σαν δικαίωµα συµµετοχής. 
 Ακόµα δηλώνουµε ότι : 
3. Η αγωνιστική µας έδρα ( γήπεδο ) για τους αγώνες του Πρωταθλήµατος είναι τα γήπεδα: 
 1)……...………………………………..…2)………………………………………………... 
 
4. Χρώµατα της στολής των ποδοσφαιριστών µας είναι : 
Α) Φανέλα          ..…..……………………………...……………………………….…….. 
Β) Παντελονάκι ……….….…………………………………………………….………… 
Γ) Κάλτσες         …………….…………………………………………………..………… 
 

3.  Αντιπρόσωπο µας ορίζουµε τον κ………………………………………………………….. 
διεύθυνση…………………………………..τηλέφωνο…………………...………...……, 
κινητό………………………………………,φαξ…………………..…………………….. 
e-mail 1 (υποχρεωτικά)………………………..……………………………………..…… 
e-mail 2 (υποχρεωτικά)…………………………………………………………..……… 
στον οποίο να δίνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σωµατείο. 
 

4. Τα στοιχεία του Προέδρου και Γ.Γραµµατέα του Σωµατείου 
Πρόεδρος……………………..∆/νση……………….….Τηλ……………………..……… 
Γ.Γραµµατέας……..…………∆/νση………………...…Τηλ………………………….… 

 
 

       Για το ∆.Σ του Σωµατείου…………………………. 
 

            
                                                         Σφραγίδα 
                                                         Σωµατείου 
                
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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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., της Ε.Π.Ο. ( Άρθρα 13, 66, 67, 68 Καταστατικού Ε.Π.Ο. 
                                  και της Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ 

 
 
 

Ο  υπογραφόµενος…………………………………………………………………………… 

 

µε Α.∆.Τ. …………………… ως νόµιµος εκπρόσωπος του σωµατείου 

……………………….…………… 

 

µε αριθ. Μητρώου Ε.Π.Ο ………………………..δηλώνω, µε την ιδιότητά µου ως 

………………………………… τα παρακάτω: 
 
Το 
σωµατείο……………………………………………………………………………………………….……
……… 
µε αρ. µητρώου Ε.Π.Ο. …………………, Μέλος της Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ,  αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους Κανονισµούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις 
αποφάσεις της F.I.F.A., της U.E.F.A. της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ, τις αποφάσεις των 
αρµοδίων Οργάνων τους και την απόλυτη δικαιοδοσία τους για κάθε διαφορά στο 
Οµοσπονδιακό ποδόσφαιρο. 
Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και σέβεται απολύτως τις αποφάσεις του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου της Ε.Π.Ο. 
Θα παραπέµπει ενώπιον του ως άνω ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, ως  τελευταίο βαθµό, 
κάθε εθνικής διάστασης διαφορά, που προκύπτει από ή σχετίζεται µε την εφαρµογή του 
Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Π.Ο., την οποία το  ∆ικαστήριο θα 
εκδικάσει, αποκλειοµένης κάθε προσφυγής σε οποιοδήποτε πολιτικό δικαστήριο. 
Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και σέβεται τις αποφάσεις του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού 
Αθλητικού  ∆ικαστηρίου  (  C.A.S.)  της  Λοζάνης  όπως  καθορίζεται  στις  σχετικές 
διατάξεις των Καταστατικών της F.I.F.A. και της U.E.F.A. 
Εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι όλα τα εµπλεκόµενα µαζί του   και µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα φυσικά πρόσωπα ( ποδοσφαιριστές, προπονητές, αξιωµατούχοι κ.λ.π.) 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα  το Καταστατικό, τους Κανονισµούς, τις 
οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της F.I.F.A., της U.E.F.A.,  της Ε.Π.Ο. και της 
Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ, τις αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων τους και την απόλυτη δικαιοδοσία 
τους για κάθε διαφορά στο Οµοσπονδιακό ποδόσφαιρο την οποία θα υποβάλλουν µόνο 
στα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα. 

 
 
 
Για το Σωµατείο…………………………………………………………………… 

 Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

 


